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 نویسندگان به آوری یاد
 شود. نوشته خوانا امالًک خط با ای پیتا ورد طیمح در مقاله (1

 نباشد. A4 شده پیتا صفحه 25 از شتریب و صفحه 11 از مترک يارسال مقاله (2

 آن. يپک نه شود فرستاده مجله در درج يبرا ان،کام صورت در آن، شده پیتا لیفا با همراه مقاله اصل (3

 هک شود نوشته يا گونه به دیبا دهکیچ .باشد یينها يریگ جهینت و يدیلک واژگان ده،کیچ يدارا دیبا مقاله (4

 ند.ک انیب اختصار به را مقاله يمحتوا

 مقاله اول در واژه هفت تا سه نیب يدیلک واژگان و لمه(ک 151 ثرک)حدا مقاله يپشتو ای يفارس دهکیچ (5

 شود. آورده

 :شود آورده لیذ قرار به مقاله انیپا در منابع به ارجاع و حاتیتوض (6

a. نام نشر، محل چاپ، نوبت مترجم، نام تاب،ک نام سندگان،ینو سنده/ینو يخانوادگ نام و نام تاب:ک 

 صفحه. شماره و انتشار خیتار ناشر،

b. :خیتار سال، دوره/ ه،ینشر نام ،«ومهیگ داخل در مقاله عنوان» سنده،ینو يخانوادگ نام و نام مقاله 

 صفحه. شماره و جلد شماره انتشار،

c. در مطلب عنوان» ت(،یسا )از مطلب افتیدر خی)تار سنده،ینو يخانوادگ نام و نام :يانترنت تیسا 

 مزبور. تیسا در سند املک آدرس باالخره و يانترنت تیسا نام ،«ومهیگ داخل

d. باشد، نداشته استفاده مورد صفحه در حتا يتفاوت و شده يمعرف قبالً هک شود اشاره يمنبع به هرگاه 

 .شود آورده (Ibid يسیانگل در ای) «همان» لمهک

e. در «نیشیپ» لمهک باشد؛ داشته تفاوت استفاده مورد صفحة هک يصورت در( يسیانگل op.cet) و 

 .شود آورده استفاده مورد صفحه

 شود. آورده صفحه نییپا در نوشته در استفاده مورد اصطالحات و يخارج يها نام نیالت معادل (7

 است. يضرور نظر مورد منبع و سندهینو نام باشد، ترجمه يارسال مقاله هرگاه (8

 ای و تلفن شماره مثل ،يو به يدسترس ينشان با همراه را، اش يعلم رتبه ای عنوان امل،ک نام دیبا سندهینو (9

 .بفرستد مقاله با را رهیغ و لیمیا آدرس

 .است آزاد مقاله شیرایو در مجله (11

 شود. ينم فرستاده پس شده ارسال مطالب (11

 باشد. شده نشر يگرید يانترنت تیسا ای مجله در قبالً دینبا يارسال مقاله (12
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بررسي فقهي جرم اختطاف محمد یاسین مطهر**************************************************************** 

مسولیت جزایي اطفال در فقه حنفي و جعفري محمد حیسن حکیمي****************************************** 

اعتبار امر قضاوت شده در حقوق ایران و افغانستان يها يژگیو سید جواد سجادي *************************** 

 کشف رقم سیاه يها راهتحقیقات پیمایشي از بزه دیده: علل عدم اعالم جرم و ایراج خلیل زاده************* 

  و مجازات جرائماصل قانونیت عبدالستار سعادت************************************************************ 

 در حقوق جزا ي افغانستان جرم رشوت لیدا حیدري*********************************************** ********* 

 نړیوالوجنایی محکموته یوه لنډه کتنه ساميحل گحضرت ***************************************************** 

 ها گزارش 

  عمومي برنامه انکشافي ملل متحد رئیسوزیر عدلیه ج.ا.ا با معاون  "انور"کتر عبدالبصیر اد دیدار 

   (UNDP و )ها به عدالت. پروژه دسترسي افغان رئیس ********************************************************** 

  معین اداري وزارت عدلیه با معاون دفتر  "هاشمي"سید محمد دیدارINL  دفتر  رئیسوCSSP*************** 

 برگزار کرد به منظور عرضة خدمات باکیفیت عدلي و حقوقي را وزارت عدلیه کنفرانس ملي**************** 

  مرکز و والیاتآغاز کمپاین سه ماهة آگاهي عامه حقوقي در مورد محو خشونت علیه زنان در************* 

  به فعالیت آغاز نمود 188مرکز خدمات حقوقي تلفوني وزارت عدلیه با شماره****************************** 

 و ادارات دولتي نشست هماهنگي میان ریاست عمومي قضایاي دولت************************************** 
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 اختطاف جرم فقهی بررسی
 

 مطهر یاسین محمد

 

 چکیده

 اسالم فقه نگاه از اختطاف جرم تحلیلی – توصیفی بررسی به تحقیق این 

 جرائم از یک کدام چهارچوب در جرم این اینکه مورد در را فقها نظریات و پردازد می

 آوردهای ره. دارد می بیان گیرد، می قرار تعزیرات و غصب االرض، فی افساد سرقت،

 در و است سرقت خود، مصادیق از برخی در جرم این که است این تحقیق این

 مورد در. است محاربه غیر نوع از االرض فی افساد بلکه نیست سرقت دیگر برخی

 اکثریت را جرم این بودن تعزیری و ندارد وجود مشهور رأی جرم این بودن غصب

 .است داده قرار موردپذیرش فقها

 مجازات تعزیرات، االرض، فی افساد سرقت، فقهی، اختطاف،: ها کلیدواژه

 مقدمه

 و انگلیسی زبان در «Kidnapping» و «Abduction» واژه معادل( ییربا آدم) اختطاف

 در که است عربی زبان در «خطف و اختطاف» و فرانسوی زبان در «Enlevement» واژه

 عمل منظور به زنان یا و دختران ربودن برای موارد، برخی در و اختطاف مطلق برای موارد برخی

 .رود یم کار به نامشروع

 و رضایت بدون شخص بردن از عبارت» است؛ شده ارائه جرم این از که حقوقی تعریف

 «.باشد یم شود، محقق وی آزادی سلب که ای گونه به دیگر، محل به محلی از غیرقانونی، صورت به
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 که( تن آزادی) آزادی یعنی انسان فطری حقوق ترین مهم از یکی به اختطاف جرم

 اسالم حقوق و بشر حقوق جهانیِ مختلف های اعالمیه کشورها، داخلی یها قانون موردحمایت

 .زند یم لطمه است،

 معنویات جزء دیگر تعبیر به و است انسانی های ارزش ترین عالی و ترین بزرگ از یکی آزادی»

 انسان برای آزادی. اوست حیوانیت حد مافوق که چیزهای یعنی انسان معنویات است، انسان

 با حاضرند اند برده انسانیت از بویی که هایی انسان است، مادی های ارزش مافوق ارزش

 دیگر های انسان اسارت در ولی کنند زندگی شرایط ترین سخت در برهنه تن و گرسنه شکم

 «.کنند زندگی آزاد نباشند،

 این افراد، تن آزادی از پاسداری منظور به و آزادی کننده نیتأم و حافظ منحیث اسالم دین

 نظر در آن برای مختلف مجازات و داده قرار یانگار جرم مورد گوناگون های صورت به را جرم

 .شود یم پرداخته بدان تحلیلی -توصیفی صورت به تحقیق این در که است گرفته

 داده قرار واکاوی مورد گفتار سه در را تحقیق این مطالب جرم، این ای جانبه همه بررسی برای

 سوم، گفتار در و جرم این فقهی بررسی دوم گفتار در جرم، این تاریخی بررسی اول گفتار در که

 .گرفت خواهد قرار موردمطالعه جرائم بندی تقسیم در را جرم این جایگاه

 اختطاف تاریخي بررسي: اول گفتار

 را آن نظامی، و آیین و دین هر و داشته وجود بشری جامعه در قدیم دوران از اختطاف جرم

 اولین ،شد یم ادعا میالدی 1997 سال تا. است شمرده مجرم را آن مرتکب و پنداشته مذموم

 قانون. است حمورابی قانون است، دانسته جرم را آن و پرداخته اختطاف جرم به که قانون

 سیاه دیوریت سنگ از متر دو حدود بلند ستون بر بابلی زبان با میخی خط با حمورابی

 ایران غرب جنوب در شوش باستانی شهر های ویرانه در میالدی 1901 سال در که شده نوشته

 ربوده را دیگری جوان پسر شخصی اگر: »کند یم تصریح حمورابی قانون 19 ماده .شد کشف

 یا کتک براثر گروگان اگر: »گوید قانون همین 111 ماده همچنین «برسد قتل به باید او باشد،

 بود، شخص پسر متوفی اگر و نماید اثبات بازرگان علیه باید را این گروگان صاحب مُرد، بدرفتاری

 مینا سوم یک باید بازرگان بود شخص برده متوفی اگر و برساند قتل به را گروگان پسر باید آن

 «.ببخشد است داده قرض که دیگری چیزی هر تاوان، برای همچنین و بپردازد نقره
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 یافت قانونی لوح دو عراق، کشور «مل حر» تپه در حفاری عملیات درنتیجۀ 1998 سال در

 قبل 1770 قوانین مجموعه این نگارش تاریخ. بود «اشنونا» نام به پادشاه دوران به متعلق که شد

 برای کسی اگر: »دارد یم اشعار اختطاف جرم مورد در اشنونا نامه قانون. اند شده تخمین میالد از

 ازاله سپس برباید را او دختر مادر و پدر رضایت بدون دیگری اما بیاورد عروسی هدیه کسی دختر

 «.است اعدام مستوجب راستی به جرم این نماید بکارت

 تمدن از آثار که ماده صد دو بر مشتمل قانونی لوح دو میالدی 1907 و 1901 سال در نیز

 به الاقل یا حمورابی از قبل دوران به شده کشف قانون لوایح تاریخ .گردید کشف بود «ها هیتی»

 آن عامالن برای و پرداخته اختطاف جرم به نیز مذکور یها قانون در. گردد بازمی آن معاصر دوران

 :شود یم اشاره آن مورد چند به نمونه عنوان به ذیل در که نموده بینی پیش مجازات

 «هاتوسا» اهالی از زن، یا مرد از اعم را فردی ،«لوین» اهالی از شخصی اگر (الف -19 ماده

 مسئول امالکش پرداخت به کند، شناسایی را او اربابش ولی ببرد، «ارزوا» کشور به را او و بدزدد

 .شد خواهد شناخته

 و بدزدد «هاتوسا» در «لوین» اهالی از را فردی ،«هیتی» اهالی از شخصی اگر (ب -19 ماده

 نیز را امالکش و بدهد نفر 1 باید امروز ،داد یم نفر 12 ستیبا یم سابقا ببرد، «لویا» کشور به

 .بگذارد گرو وثیقه عنوان به

 و بدزدد «لویا» کشور از را «هیتی» اهالی از برده یک «هیتی» اهالی از کسی اگر -20 ماده

 امالکش و داد خواهد نقره شکل 12 کند، شناسایی را او اربابش، ولی ببرد، «هیتی» سرزمین به

 .گذاشت خواهد گرو وثیقه عنوان به را

 ببرد «هیتی» سرزمین به و بدزدد «لویا» کشور از را «لویا» اهالی از بردۀ کسی اگر -21 ماده

 .پرداخت نخواهد غرامتی هیچ و کرد خواهد دریافت را برده تنها کند، شناسایی را او اربابش و

 انگاری جرم مورد اختطاف جرم نیز قدیم عهد کیفری یها قانون در که شود یم دیده

 در کیفری یها قانون میان که تفاوت اما کردند، ینیب شیپ مجازات آن مرتکب برای و قرارگرفته

 رعایت مجازات و جرم تناسب قدیم عهد در که است این در دارد وجود جدید عهد و قدیم عهد

 مجازات که درحالی. شود کشته باید رباینده شخص، یک پسر ربودن مقابل در: مثالً. شد ینم

 جرم مرتکب مربوط تنها جرم از ناشی مسئولیت همچنین. ندارد را ربودن جرم با تناسب کشتن

 باشد، مرده گیری گروگان اثر در شخصی یک پسر اگر: مثالً. شد یم هم غیر به مربوط بلکه نبود

 بلکه نیست، گونه این جدید عهد یها قانون در اما. شود کشته گیرنده گروگان شخص پسر باید
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 در آن نمونه که است شده شخصی هم مسئولیت و گردیده رعایت مجازات و جرم میان تناسب

 .شود یم دیده افغانستان حقوق در مربوطه، کیفری یها قانون

 گذرانده سر پشت را مرحله سه تاکنون جرم این پنداشتن جرم زمان از افغانستان کشور

 بعد و ،1655 مصوب افغانستان جزای قانون 925 الی 918 مواد و 651 ماده در نخست. است

 تشدید» نام به 1686 سال در افغانستان اسالمی انتقالی دولت رئیس 97 شماره تقنینی فرمان

 جمهوری جمهور رئیس 52 شماره فرمان باالخره و «انسان قاچاق و اختطاف جرائم علیه مبارزه

 شماره مصوبه اساس بر افغانستان اساسی قانون 79 ماده حکم از تأسی به که افغانستان اسالمی

 علیه مبارزه قانون» نام به افغانستان اسالمی جمهوری وزیران شورای 17/9/1687 مورخ 18

 .شد تصویب ماده 26 و فصل 9 بر مشتمل «انسان قاچاق و اختطاف جرائم

 از متولدشده تازه طفل نمودن دور: چون موارد افغانستان جزای قانون نخست؛ مرحله در

 غیراز به متولدشده تازه طفل دادن نسبت متولدشده، تازه طفل نمودن تبدیل وی، قانونی اولیایی

 محل در نباشد خود حفاظت به قادر که هرکسی و( سال هفت از کمتر) طفل نمودن رها مادرش،

 اختطاف بر زائد جرائم و دارد سن سال هجده از کمتر که اشخاصی نمودن اختطاف غیرمسکونی،

 .بود نموده انگاری جرم را شود یم واقع اختطاف اثر در که

 تشدید مورد در را فرمان افغانستان اسالمی انتقالی دولت ،1686 سال در دوم؛ مرحله در

 سازان آینده مثابه به اطفال، مصونیت تأمین منظور به اطفال، قاچاق و اختطاف جرائم علیه مبارزه

 کار، جنایت باندهای علیه مبارزه تشدید و آن از ناشی( ینگران) تشوشات و اضطراب رفع کشور،

 .کرد صادر ،دیگرد یم کشور در اوضاع ثباتی بی به منجر که اطفال قاچاق و اختطاف

 های پرونده به تا بود کرده موظف را مربوطه واحدهای و سارنوالی تقنینی، فرمان این در

 را انسان قاچاق و اختطاف قضایای فرمان، این اساس بر. کنند رسیدگی سریع صورت به اختطاف

 و داخلی امنیت علیه جرائم گرفت، می صورت یافته سازمان و کار جنایت باندهای طرف از که

 و داخلی امنیت علیه جرائم( دادگاه) محکمه به را آن رسیدگی صالحیت و دانسته خارجی

 صورت به تا بود موظف خارجی و داخلی امنیت علیه جرائم محکمه. بود کرده تفویض خارجی

 .کند رسیدگی مربوطه های پرونده به علنی

 و داشت جزا قانون 199 و 198 مواد در مندرج مشدده احوال بر تأکید تقنینی فرمان این

 .کرد یم نفی اختطاف جرم مورد در را مخففه احوال
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 قاچاق و اختطاف جرائم علیه مبارزه قانون» اختطاف؛ جرم انگاری جرم مرحله سومین

 است افغانستان در اختطاف جرائم علیه مبارزه ۀدرزمین قانون ترین کامل قانون این. است «انسان

 عامالن مجازات تشدید موارد جزا، قانون 925 الی 918 مواد در موجود مصادیق بر عالوه که

 موارد به و بردارد در نیز را افغانستان اسالمی انتقالی دولت رئیس 97 شماره فرمان در اختطاف

 .دارد اشاره نیز جرم معاونین و کار جنایت گروهای دیده، بزه و کار بزه شخصیت مخففه،

 نسخ بود، گرفته صورت انگاری جرم قبلی های مرحله در که را موارد قانون، این 26 ماده

 رسمی جریده در و نافذ توشیح تاریخ از بعد قانون این: دارد یم بیان چنین و است کرده صریح

 سال 697 شماره منتشره جزا قانون( 929 الی 918) مواد و 651 مادۀ آن انفاذ با و گردد یم نشر

 در افغانستان اسالمی انتقالی دولت رئیس 6/9/1686 مورخ 97 شماره تقنینی فرمان و ،1655

 شمرده ملغی مغایر، احکام سایر و اطفال قاچاق و اختطاف جرائم علیه مبارزه تشدید مورد

 .شود یم

 110 شماره در افغانستان، کیفری حقوق در جرم این حقوقی بررسی که است یادآوری قابل

 .است رسیده نشر به 1695 سال در عدالت ۀنام ماه

 اختطاف جرم فقهي بررسي: دوم گفتار

 که جرائمی -1: شود یم تقسیم جرم نوع چهار به مجازات ازلحاظ جرائم اسالمی، شریعت در

 قطاع تفخیذ، و مساحقه قذف، خمر، شرب لواط، زنا، حدی، سرقت مانند: است حد مستوجب

 آسیب یا اعضا قطع قتل، مانند: است قصاص مستوجب که جرائمی -2. االرض فی افساد و الطریق

 دیه یا قتل دیه مانند: است دیه مستوجب که جرائمی -6. شود واقع عمدی صورت به که اعضا به

 -9. ردیگ یم صورت آن از بدل و باشند نداشته وجود قصاص موجبات که درجایی اعضا قطع

 مشخص شرع در آن مجازات اندازه و میزان و نوع که جرائمی: است تعزیر مستوجب که جرائم

 .است واگذارشده شرعی حاکم به آن تعیین صالحیت و اختیار و است نشده

. ردیگ یم قرار جرائم از قسم کدام زمره در اختطاف جرم که دارد وجود اختالف فقها بین در 

 بدین است؟ تعزیری جرائم از یا است؟ االرض فی افساد است؟ غصب است؟ سرقت جرم این آیا

 برخی اجمالی صورت به ذیالً؛ مذکور جرائم میان در اختطاف جرم جایگاه تشخیص برای منظور،

 .میکن یم بررسی زمینه این در را فقها آرای از
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 سرقت عنوان به اختطاف: اول مبحث

 حدی صورت در که است «خفیه شکل به غیر به متعلق مال بردن از عبارت سرقت» جرم

 فَاقْطَعُوا السَّارِقَۀُ وَ السَّارِقُ وَ» است آمده حکمی چنین آن مرتکب برای مقدس شارع از آن، بودن

 به را دزد زن و مرد و( 68 المائدۀ)»مٌیحَکِ زٌیعَزِ اللَّهُ وَ اللَّهِ مِنَ نَکَاالً کَسَبَا بِمَا جَزَاءً هُمَایدِیأَ

 مکیح و توانا خداوند و د،یببُر خدا جانب از یفرکی عنوان به را دستشان ،اند کرده آنچه[ یسزا]

 وجود صورت در و شود، قلمداد حدی سرقت از مصداقی اختطاف جرم که صورت در پس. است

 دست قطع آن مجازات مورد، این در( ج) خداوند جانب از شده نازل حکم بر بنا آن، شرایط تمام

 .است

. است آن موضوع بودن «مال» سرقت، تحقق شرط که دارند نظر اجماع سنی و شیعه فقهای

 از شرط اولین و است مسروقه ء شی سرقت، در دوم رکن: دیفرما یم مورد این در حلی عالمه

 بنابراین .بودند اعتقاد این بر کثیری علمای همچنین .باشد مال که است این آن گانه ده شرایط

 رد با نیز طوسی شیخ. شود-نمی داده سرایت مال غیر در سرقت که ندارد وجود تردیدی جای

 که دارد یم بیان آن، رباینده بر سرقت حد ساختن جاری رد و انسان ربایش دانستن سرقت

 مجازات و کنیم، تعیین نصابی آن برای بتوان تا نیست، متصور برایش قیمتی حُر و آزاد انسان»

 شود، ربوده آزاد انسان اگر ؛دیفرما یم بیان همین با نیز خمینی امام .«کنیم اعمال را سرقت حد

 قطع سرقت حد عنوان به سارق دست زن، چه و باشد مرد چه و صغیر، چه و باشد کبیر چه

 در معتبر شرایط از و برسد حدنصاب به تا شود ینم محسوب مال انسان اینکه خاطر به ،شود ینم

 .است آن داشتن مالیت شده، دزدیده یش

 که کسی یا ربا آدم دست قطع عدم است؛ معتقد نیز لنکرانی فاضل آقای تحریرالوسیله شارح

 مالی ارزش سرقت، تحقق الزمه و است انسان نداشتن مالیت دلیل به ،کند یم اختطاف را آدم

 آن مرتکب بر را( دست قطع) سرقت حد توان ینم لذا است؛ عرف و لغت در مسروق داشتن

 ظاهر بلکه نیست؛ سرقت به مستند شده، دست قطع به تعبیر روایات در آنچه ولی کرد، اعمال

 .باشد مفسده و فساد همان آن دلیل وجهۀ که است این

 سرقت مجازات و ندارد امکان انسان سرقت ،شود ینم محسوب مال انسان که ازآنجایی بنابراین

 دارد؛ جود و نظر اتفاق این بر هم استثنایی اما. کرد اجرا آن بزهکار بر توان ینم را( دست قطع)

 تحقق او سرقت و خارج حکم این از شود واقع مملوک تواند یم که انسانی فقها، برخی دید از زیرا

 قطع دستش بدزدد، را مجنون یا نابالغ عبد کسی اگر. »مجنون و نابالغ برده مانند. ابدی یم
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 اگر اما. دارد وجود ها آن سرقت امکان و شوند یم محسوب مال مجنون و نابالغ عبد زیرا ؛شود یم

 بازور کسی اگر و ندارد امکان ها آن سرقت زیرا ؛شود ینم قطع رباینده دست باشند عاقل و کبیر

 که باشد خواب هیعل یمجن اینکه مگر است، غصب بلکه ؛شود ینم محسوب سرقت برباید، را ایشان

 طوسی شیخ .«دارد امکان شخصی چنین سرقت زیرا ؛گردد یم قطع سارق دست صورت این در

 شخصی، چنانچه» است، نموده حکم چنین صغیر آزاد انسان ربودن مورد در نیز المبسوط در

 حد باشد، ممیز کودک که درصورتی و شود یم اعمال او بر دیقطع حد برباید، را صغیر آزاد انسان

 چیزی که را خردسالی غالم شخصی هرگاه: »که دارد یم بیان خالف، در شیخ نیز و .«خورد ینم

 موالیش از ببرد را او بخواهد کسی اگر که باشد ای اندازه به غالم آن و ببرد سرقت به فهمد ینم را

 «.شود یم واجب سارق قطع حد صورت این در ،ردیگ یم اجازه

 کسی هرگاه» که است اعتقاد این بر ایشان: کرده اختیار نیز الکالم جواهر صاحب را رأی این

 قطع برای که شرایط سایر وجود صورت در بدزدد، را باشد مملوک که ممیز غیر صغیر انسان

 دست باشد ممیز و کبیر شده سرقت شخص اگر و گردد یم قطع وی دست است، نیاز دزد دست

 صغیر شخص همانند خواب شخص حکم و باشد خواب وی که درصورتی مگر گردد ینم قطع وی

 عالمه .اند عقیده هم مورد این در جواهر صاحب و شیخ با علما از کثیری جمع .«باشد یم زیرممیغ

 انسان دزدیدن های صورت میان است، عقیده هم جواهر صاحب و شیخ با که آن بر عالوه حلی،

 باشد ای گونه به و باشد، یکجا اموال با همراه شده ربوده شخص اگر است معتقد و گذاشته تفاوت

 که درصورتی صغیر، یا هوش بی خواب، شخص مانند باشد داشته تسلط خویش اموال بر نتواند که

 بدون خویی مرحوم .گردد یم اعمال رباینده بر قطع مجازات برسد، حدنصاب به مسروقه مال

 مرتکب دست قطع به اعتقاد هیعل یمجن بودن زن یا مرد صغیر، یا کبیر برده، یا آزاد درنظرداشت

 .دارد را

. رسد ینم نظر به اشکال از خالی ها آن از بعضی انسان، ربودن مورد در فقها آرای به توجه با

 مرتکب بر سرقت حکم دانستن جاری و خواب، یا هوش بی آزادِ انسان ربودن دانستن سرقت مثالً

 زیرا رسد؛ نمی نظر به صحیح صغیر برده ربودن حکم با مورد این حکم دانستن همانند و آن،

 مورد که باشد شیء باید سرقت موضوع که است آن بر اصل شد بیان تر شیپ که گونه همان

 آن داشتن مالیت دلیل به صغیر برده ربودن بنابراین. باشد داشته مالیت و گیرد قرار معامله

 محسوب سرقت تواند می چگونه خواب یا هوش بی آزاد انسان ربودن اما ،شود یم محسوب سرقت

 ؟کند یم پیدا مالیت باشد خواب یا هوش بی که شخصی آیا شود؟
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 برخی نزد در خواب یا هوش بی آزاد انسان ربودن برای سرقت حکم دادن قرار رسد یم نظر به

 همراه که است اموالی یا خود بر آنان کنترل عدم دلیل به بلکه نباشد، آنان مالیت دلیل به فقها،

 موضوع داشتن مالیت بر عالوه احتماالً فقها از دسته این گفت توان می صورت، این در. دارند

 سرقت در نیز را «خود بر هیعل یمجن اراده و کنترل عدم» عنوان تحت دیگری شرط سرقت،

 است؛ ادعا این مؤید اینان نزد در کبیر برده ربودن امکان عدم به اعتقاد. اند دانسته معتبر انسان

 به ربودن صورت در ولی گیرد، قرار معامله مورد تواند یم و دارد مالیت کبیر برده که هرچند زیرا

 دانند ینم سرقت حد مستوجب را وی ربودن فقها از برخی خود، بر تسلط و اراده بودن دارا دلیل

 همچنین. اند دانسته سرقت حد مستوجب ندارد کنترل خود بر که را صغیر برده ربودن تنها و

 این گفت توان یم ادعا این رد بر آنچه اما .اند دانسته سرقت نیز را صغیر حر ربودن فقها از برخی

 .است آمده مسروقه مال داشتن مالیت بحث صرفاً سرقت، ادله در است

 فرد عنوان به ها آدم تفکیک اما است، سابقه دارای اسالم در کنیز و برده بحث هرچند بنابراین،

 درست گیرد، قرار معامله مورد تواند یم آن درنتیجه که غیرآزاد افراد دانستن مالیت و برده و آزاد

 همۀ و است مطلق آمده، ها انسان میتکر مورد در که کریم قرآن آیات زیرا. رسد ینم نظر به

 آزادی توان ینم بنابراین. است قرارگرفته تکریم مورد ها انسان همۀ و ردیگ یم دربر را ها انسان

 مالیت حکم و قرارداد معامله مورد برده عنوان به را کسی و کرد محدود را آدم فرزندان از یک هیچ

 .نمودند مبارزه یدار برده با نیز دین این کسوتان شیپ و اسالم دین که طوری داد، آن به را

 االرض في افساد عنوان به اختطاف: دوم مبحث

 وَ رَسُولَهُ وَ اللَّهَ حَارِبُونَی نَیالَّذِ جَزَاءُ إِنَّمَا»: فرماید می المائده سوره( 66) آیه در کریم خداوند

 الْأَرْضِ مِنَ نْفَوْای أَوْ خِالَفٍ مِنْ أَرْجُلُهُمْ وَ هِمْیدِیأَ تُقَطَّعَ أَوْ صَلَّبُوای أَوْ قَتَّلُوای أَنْ فَسَاداً الْأَرْضِ یفِ سْعَوْنَی

 به فقهی اصطالح در که دارد وجود جرمی «.مٌیعَظِ عَذَابٌ الْآخِرَةِ یفِ لَهُمْ وَ ایالدُّنْ یفِ یخِزْ لَهُمْ ذلِکَ

 به شرع حاکم اختیار به گردد محاربه جرم مرتکب کسی هرگاه بنابراین،. ندیگو یم محاربه آن

 شهر از یا و بریدن یکدیگر جهت خالف را وپایش دست آویختن، دار به کشتن، مجازات از یکی

 که محاربه جرم آیا که است این گردد یم مطرح اینجا در که سؤال. شود یم محکوم کردن تبعید

 باهم یا است یکی( االرض فی افساد) مبحث این عنوان با است شده پرداخته بدان کریم قرآن در

 نیاز االرض فی افساد و محاربه دقیق تشخیص و پرسش این به گفتن پاسخ برای دارد؟ تفاوت

 :بپردازیم گردیده ارائه جرم دو این از که تعاریفی به تا است
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 جنگ، سلب، معنای به و «حرب» مجرد ثالثی ریشه از مصدر مفاعله، وزن بر محاربه( الف

 ناموس ای مال جان، قصد به سالح دنیکش از عبارت محاربه اصطالح در .است غارت و مقاتله

 کسی محارب همچنین .گردد طیمح در یناامن موجب که نحوی به است، ها آن ارعاب ای مردم

 وسیله به یا نماید، حمل یا بکشد سالح مردم ترساندن برای زمین، درروی فساد بااراده که است

 خود از انگیز رعب و بار خشونت اعمال یا شود، عمومی امنیت در اختالل سبب اسلحه استعمال

 .دهد قرار خطر معرض در را جامعه مصالح و بترساند را مردم و دهد نشان

 سرزمین عمومی امنیت و آسایش جامعه، مصالح مخل که است کسی االرض فی مفسد( ب

 کشورهای جزایی قوانین از برخی در .امثالهم و مخدر مواد ونقل حمل ،ییربا آدم مانند باشد

 هیعل تیجنا بکمرت گسترده، طور به سکهر: کند یم تعریف چنین را االرض فی مفسد اسالمی

 نظام در اخالل ب،یاذکا نشر شور،ک یخارج ای یداخل تیامن هیعل جرائم افراد، یجسمان تیتمام

 زکمرا ردنک ریدا ای کخطرنا و یروبیکم و یسم مواد پخش ب،یتخر و احتراق شور،ک یاقتصاد

 شور،ک یعموم نظم در دیشد اخالل موجب هک ای گونه به گردد، ها آن در معاونت ای فحشا و فساد

 سبب ای ،یخصوص و یعموم اموال ای افراد یجسمان تیتمام به عمده خسارت ورود ای یناامن

 .شود یم محسوب االرض یف مفسد گردد عیوس حد در فحشا ای فساد اشاعه

 که جرائم و جنایت نوع هر که گفت توان یم االرض فی مفسد تعریف به توجه با بنابراین

 .شود یم محسوب االرض فی افساد گردد کشور عمومی نظم در اخالل موجب شدید، ای گونه به

 برای که خصوصیات با توجه با و شد بیان االرض فی افساد و محاربه از که تعاریف به توجه با

 زیرا است؛ محاربه از اعم االرض فی افساد که گرفت نتیجه چنین توان-می گردید، بیان ها آن

 جرائم همۀ شامل( عمومی امنیت و آسایش جامعه، مصالح مخل عمل نوع هر) االرض فی افساد

 است االرض فی افساد نوع یک خود محاربه صورت این در. گردد یم ،شود یم محسوب محاربه که

 میان که گفت توان می ها آن ارتباط مورد در. نیست محاربه االرض، فی افساد مصادیق همه اما

 بر نیز دیگر های بعضی که دارد وجود مطلق خصوص و عموم ی رابطه االرض، فی افساد و محاربه

 .است باور این

 بیانات به خیر یا گردد یم االرض فی افساد جرم به مربوط اختطاف جرم اینکه، دانستن برای 

 اختطاف بودن االرض فی افساد به موارد برخی در حلی عالمه زمینه این در که میپرداز یم فقها

 از دستش بدزدد را آزاد و صغیر انسان کسی که؛ است کرده نقل الشیعه مختلف در و دارد اعتقاد

 به که اموال اگر حتی ،گردد یم قطع االرض فی افساد باب از بلکه گردد ینم قطع سرقت حد باب
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 بیان هم قبالً که هرچند .گردد ینم قطع سرقت حد باب از بازهم باشد او همراه برسد حدنصاب

 که بود صورتی در آن اما بود، کرده حکم دیقطع به را انسان رباینده االحکام قواعد در ایشان شد

 بنابراین. گردد یم محکوم بدان بدزدد، باشد هوش بی یا خواب که کبیر شخص و صغیر برده کسی

 حد باب از دست قطع خواب، یا هوش بی شخص و صغیر برده ربودن حلی، عالمه عقیده به

 .دارد پی در را االرض فی افساد باب از دست قطع اشخاص سایر ربودن اما سرقت،

 بفروشد، سپس کند سرقت را آزاد انسان شخصی اگر» که است آورده نیز طوسی خیش

 «.االرض فی مفسد باب از بلکه سرقت حد باب از نه اما ،شود یم قطع دستش

 دزدیده باشد خواب که کبیر شخص و صغیر برده اگر که است آورده نیز الکالم جواهر صاحب

 دست شود، دزدیده آزاد شخص اگر ولی گردد یم قطع سرقت جهت به آن مرتکب دست شود،

 .گردد یم قطع افساد دفع جهت از آن مرتکب

 در امنیت سلب و هراس ایجاد موجب اختطاف هرگاه که دارد این بر عقیده برخی همچنین

 .کرد اطالق االرض فی مفسد و محارب آن مرتکب بر توان یم گردد، جامعه

 نظریه به خود ادعای توجیه در و دانند یم االرض فی افساد را اختطاف نیز دیگر یها یبعض

 با را اختطاف جرم خصوصیات آنان یعنی. ندیجو یم تمسک محاربه، باب در خمینی امام حضرت

 بر و داده تطبیق ،(دادند ارائه محاربه از خمینی امام که تعریف اساس بر) محاربه خصوصیات

 عنصر دخالت با که؛ دارند عقیده آنان. کنند یم را اختطاف بودن االرض فی افساد ادعای آن اساس

 جامعه در امنیت سلب و هراس و رعب کنونی وضعیت بررسی با نیز و اجتهاد در مکان و زمان

 االرض فی افساد و محاربه جرم بر انطباق قابل زیادی حدود تا اختطاف جرم موضوع اسالمی،

 اختطاف جرم در االرض، فی افساد و محاربه جرم خصوص در مندرج مالکات اکثر چراکه است؛

 و بوده اسلحه با مجهز رباها آدم زیادی مورد در حاضر، حال در زیرا است، رؤیت قابل و موجود نیز

 به یافته سازمان و گروهی شکل اختطاف، که زمانی باألخص. ندیربا یم را افراد اسلحه وسیله به

 قرار آسیب و تهدید مورد وسیعی سطح در را اسالمی جامعه آسایش و امنیت و ردیگ یم خود

 .دهد یم

 پس الوسیله تحریر در ایشان. ندارد اختطاف بودن االرض فی افساد به اعتقاد خمینی امام اما 

 باشد زن کودک، یا باشد سال بزرگ اینکه از اعم آزاد، انسان رباینده، دست اینکه به شدن قائل از

 جاری فساد جهت به دست قطع آیا که پرسش پاسخ در. شود ینم قطع سرقت خاطر به مرد، یا
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 در احتیاط اما دارد، داللت روایت آن بر برخی و است قطع نظرشان برخی دیفرما یم ؟شود یم

 .است حاکم نظر اساس بر شخص چنین تعزیر و قطع اجرای عدم

 شارح مثالً کنند یم وارد نقد انسان دزدیدن بودن افساد بر نیز دیگر برخی همچنین

 بر معتقد ایشان اما نکرده نفی االرض فی افساد زیرمجموعه در را اختطاف هرچند تحریرالوسیله

 چهار از یکی باید باشد االرض فی افساد مصادیق از انسان دزدیدن یا اختطاف اگر که است این

 این در نیز جواهر صاحب و شود اعمال است گردیده بیان محارب برای قرآن در که مجازات نوع

 مجازات نوع چهار همان که دارد را خود خاص حکم بودن االرض یف مفسد که دارد یم بیان مورد

 اختطاف جرم مجازات برای و نیست مجازات نوع چهار آن اختطاف مجازات که درحالی هستند،

 باب از کننده اختطاف دست قطع دانستن بنابراین. است شده دیقطع به تصریح روایات، برخی در

 نص مقابل در اجتهاد[ آمده قرآن در محارب برای که مجازات نوع چهار جای به] االرض فی افساد

 .است

 عنوان به اختطاف جرم دانستن که رسید نتیجه این به توان یم فقها آرای به توجه با بنابراین

 مصداقی اختطاف اگر اوالً زیرا ؛رسد ینم نظر به درست( محاربه خاص معنی به) االرض فی افساد

. دست قطع مجازات به نه گردد محکوم چهارگانه مجازات از یکی به باید باشد االرض فی افساد از

 این بر ها آن فرض دانند، می االرض افساد باب از دست قطع را اختطاف مجازات که کسانی ثانیاً

 صادق امام از سکونی روایت هم ها آن استدالل. بفروشد ربودن از بعد را هیعل یمجن که است

 حرّا باع قد رجل به یآت هیعل اللّه صلوات نیالمؤمن ریأم أنّ: »دیفرما یم که است السالم-علیه

 .دانند ینم افساد باب از دست قطع را ربودن صرف که درحالی .«دهی فقطع

 غصب عنوان به اختطاف: سوم مبحث

 یرو از انسان هک است آن غصب اصطالح در .«است گرفتن، ستم به» معنی به لغت در غصب

 دهد، انجام یسک اگر هک است، بزرگ گناهان از یکی این و شود مسلط یسک حق ای مال بر ظلم،

 سلم و اله و هیعل اهلل صلی رمکا غمبریپ حضرت از. شود یم گرفتار سخت عذاب به امتیق در

 از را نیزم آن امتیق در ند،ک غصب را یگرید از نیزم وجب یک سک هر هک است شده تیروا

 به نسبت انسان بیشتر حرمت و ارزش بر بنا پس .اندازند یم او گردن به طوق مثل آن طبقۀ هفت

 .دارد پی در مجازات اولی طریق به آن مرتکب وی، غصب امکان صورت در زمین،
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. است غصب عنوان رود یم کار به انسان قهری ربودن برای فقهی کتب از برخی در که عنوانی

 غاصب، مدنی مسئولیت مورد در بیشتر ،ردیگ یم صورت غصب ٔ  درزمینه که هایی بحث هرچند

 آنچه همچنین .است وی بر وارده صدمات یا وی تلف یا مغضوب شخصی منافع اجرت به نسبت

 انسان صورت این در. باشد کسی حق یا مال باید آن موضوع ،دیآ یم دست به غصب تعریف از

-ابن ولی. کرد اعمال آن مرتکب بر را غصب جرم مجازات و گردد واقع غصب موضوع تواند ینم

 برباید بازور را بالغ و عاقل انسان هرگاه دیگو یم و است پذیرفته انسان مورد در را غصب قدامه

 مسئولیت مورد در است گرفته صورت غصب ٔ  درزمینه ییها بحث هرچند .دیآ یم شمار به غصب

 مسئولیت و است جرم غصب فقه، در ها یبعض باور به اما کیفری مسئولیت نه است غاصب مدنی

 .شود-نمی محسوب جرم باشد غصب حکم در که عملی ولی دارد کیفری

 مالیت باید گیرد، قرار آن موضوع تواند یم و ردیگ یم قرار غصب مورد که چیزی بنابراین

 توان ینم و باشد داشته مالیت تواند ینم انسان شد، بیان قبلی مباحث در آنچه اما. باشد داشته

 بر باور قدامه ابن تنها و ردیگ ینم قرار غصب باب در اختطاف بنابراین .شد متصور آن برای قیمتی

 .رود-می شمار به غصب شود، واقع قهری صورت به اختطاف اگر که دارد این

 تعزیر مستوجب جرم عنوان به اختطاف: چهارم مبحث

 تحت هک های کاری بزه انواع و دهد یم لکیتش راتیتعز را اسالم یفرکی امکاح ترین گسترده

 که حتی گیرد، می قرار راتیتعز محدوده در, پیوندد می وقوع به یاجتماع و یفرد جرائم نیعناو

 یایدن در دیگر؛ جانب از .است تعزیری جرائم افغانستان جزای قانون در ذکرشده جرائم همه

 شیدایپ شده، حاصل یاجتماع سطوح در هک یعلم ای آورده دست و ها پیشرفت نارک در امروزی

 .هستند رییتعز جرائم جزء زین نوظهور جرائم شتریب هک داشته همراه را دیجد جرائم

 کردن، تقویت توبیخ، مطلق کردن، ادب کردن، مالمت نکوهیدن، معنی به لغت در تعزیر

 است یمجازات از عبارت اصطالح در و .است ضعیف و شدید از اعم زدن هرگونه سرزنش، و توبیخ

 یشرعـ محرمات ابکارت موارد در قانون موجب به و ستین هید ای قصاص حد، عنوان مشمول هک

 .گردد یم اعمال و نییتع یومتکح مقررات نقض ای

 میتنظ را یریتعز جزاهای و جرائم قانون نیا: »دیگو یم نیز افغانستان جزای قانون اول ماده

 مجازات اسالم عتیشر یحنف فقه امکاح مطابق تید و قصاص حدود، جرائم بکمرت. دینما یم
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 جرائم از نگیرد، قرار دیات و قصاص حدود، مستوجب جرائم تحت آنچه هر درنتیجه. «گردد یم

 .است تعزیری

 تنبیه خاطر به. است نشده مشخص اسالمی گذاری قانون در یا و فقه در تعزیر اندازه و حد

 در با که: است دارا را اختیارت و ها صالحیت سلسله یک اسالمی حاکم جرائم، گونه این مرتکبین

 برای را مناسب مجازات خود، تشخیص با مرتکبین، پذیری اصالح و جامعه مصلحت داشت نظر

 حیوانات، با نزدیکی قبر، نبش بکارت، پرده بردن بین از استمنا،: مانند کند یم تعیین ها آن

 قاعده یک فقها؛ واجبات، ترک و حرام کارهای انجام با مبارزه مورد در حتی ،... دروغ شهادت

 ما حسب مکالحا عزّره عامداً عالماً اًیإله واجباً کتر أو محرّماً فعل من» است؛ کرده مقرر را کلی

 «.المصلحۀ من راهی

 معین مجازات یا و صریح نص اختطاف جرم مورد در شد، دیده قبلی مباحث در که ازآنجای

 تواند یم حاکم و گردد یم( مکالحا راهی بما)...  عمومی قاعده مشمول بنابراین ندارد، وجود

 هم فقها چنانچه .کند برقرار اختطاف برای را مناسبی تعزیری مجازات جامعه، مصلحت برحسب

 جرم را هیعل یمجن فروختن بدون ربودن نیز دیگر فقها بعضی همچنین .اند داده فتوا امر این بر

 که پرسش پاسخ در آیت اهلل خمینی شد بیان هم قبالً که طوری .است دانسته تعزیر مستوجب

 آن بر برخی و است قطع نظرشان برخی دیفرما یم ؟شود یم جاری فساد جهت به دست قطع آیا

 حاکم نظر اساس بر شخص چنین تعزیر و قطع اجرای عدم در احتیاط اما دارد، داللت روایت

 .است

 بیان جرم این دانستن االرض فی افساد و سرقت مباحث در که اشکاالت با توجه با درنتیجه

 نظر به بهتر تعزیر مستوجب جرم یک جرم، این شد، مطرح ٔ  درزمینه که دالیل با توجه با و شد،

 این ارتکاب از جلوگیری برای و ندارد وجود آن مورد در خاص نص مقدس، شرع در زیرا ؛رسد یم

 داشت نظر در با( الحاکم یراه بما) قاعدۀ اساس بر را آن مرتکب تا است مخیر اسالمی حاکم فعل،

 .هستند ادعا این مؤید هم فقها آرای که کند تعزیر وی پذیری اصالح

 جرائم بندی تقسیم در اختطاف جرم جایگاه: سوم گفتار

: از اند عبارت ها آن ترین رایج که گردیده بندی تقسیم گوناگون های صورت به جرائم

 لحاظ به جرم، طبیعت لحاظ به مجازات، نوع لحاظ به متضرر، حق ماهیت لحاظ به بندی تقسیم
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 عنصر لحاظ به و ،(زمان طول اعتبار به و نتیجه، اعتبار به و ارتکاب، شیوه اعتبار به) مادی عنصر

 .باشند یم روانی

 کنکاش مورد آن در را اختطاف جایگاه گرفته، صورت جرم از که متذکره یها یبند میتقس در

 .میده یم قرار بررسی و

 مجازات نوع لحاظ به: اول مبحث

 مستوجب که جرائم اند، قصاص و حدود مستوجب که جرائم به مجازات، نوع ازلحاظ جرائم 

 گفتار در که جرم این فقهی بررسی با. شوند یم تقسیم ،اند راتیتعز مستوجب که جرائم و اند دیه

 و عمد غیر جرائم در دیه زیرا نیست؛ دیه و قصاص مستوجب اختطاف که شد دیده گذشت، قبلی

 نباشد، قصاص خواهان وارث یا و هیعل یمجن یا و نباشد قصاص مستوجب که عمدی جرائم در

. است نبوده دیه و قصاص جای هیچ در و وقت هیچ اختطاف مجازات در که درحالی. شود یم اجرا

 قبلی گفتار در آنچه زیرا دارد؛ بحث جای تعزیرات و حدود مجموع زیر در جرم این بررسی

 از که باشد نابالغ بردۀ اختطاف موضوع که درجایی شد، دیده شد، بیان( اختطاف فقهی مباحث)

 سرقت حد باب از دست قطع آن مجازات فقها از بعضی باور به نتواند، دفاع رباینده برابر در خود

 جرم موضوع که درجایی. باشد داشته مالیت تواند یم و است مال حکم در نابالغ بردۀ زیرا است

 افساد باب از دست قطع رباینده مجازات فقها، از بعضی اعتقاد به باشد، عاقل و بالغ شخص

 است؛ تعزیر مستوجب جرم یک اختطاف جرم که رسد یم نظر به این درست اما .است االرض یف

 را آن ربودن آن، اساس بر و بدانیم مالیت دارای( برده مانند) را ها انسان از بعضی اینکه اوالً زیرا

 به تعرض قبح و ها انسان مورد در تکریم آیه که چون نیست درست کنیم محسوب سرقت جرم

 ثانیاً. شود یم افراد همۀ شامل و ندارد( حر و بالغ شخص) خاص فرد به اختصاص افراد آزادی

 این بر ها آن فرض دانند یم االرض فی افساد باب از دست قطع مستوجب را جرم این که کسانی

 دست قطع مستوجب را ربودن تنها و باشد فروخته را هیعل یمجن ربودن، از بعد رباینده که است

 قرآن در اختطاف مورد در خاصی نص ثالثاً. دانند یم تعزیر مستوجب بلکه دانند ینم افساد باب از

 را آن فقها از بعضی اینکه اما. بدهد قرار مشخص جرم باب در را آن تا ندارد وجود حدیث یا و

 پس. نیست اشکال از خالی که است ها آن استنتاج از ناشی دانند یم االرض فی افساد یا و سرقت

 تعزیر( الحاکم یراه بما) قاعده اساس بر باشد نداشته وجود آن مورد در خاص نص که درصورتی

 .گردد یم قرار تعزیر مستوجب جرائم مشمول و شود یم
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 رمتضر حق ماهیت لحاظ به: دوم مبحث

 علیه جرائم و اموال علیه جرائم اشخاص، علیه جرائم به متضرر، حق ماهیت لحاظ به جرائم 

 جرم به مربوط دلیل این به اختطاف جرم. است گردیده بندی تقسیم عمومی آسایش و امنیت

 از اشخاص یا و شخص: ثانیاً است، زنده شخص و انسان آن موضوع اوالً زیرا است؛ اشخاص علیه

 .شود یم متضرر جرم این

 گیرد صورت یافته سازمان صورت به اگر اما است اشخاص علیه جرم این ماهیت هرچند 

 صورت این در. آورد می وجود به جامعه در را وحشت و رعب و زده هم بر را عمومی آسایش

 که است دلیل همین برای و ردیگ یم خود به را عمومی آسایش و امنیت علیه جرائم خصوصیات

 .داند می االرض فی افساد باب از دست قطع را آن مرتکب مجازات فقها بعضی

 است، گردیده منسوخ که هرچند اختطاف، جرائم با مبارزه تشدید قانون دوم ماده همچنین

 علیه جرم بدهد، رخ المللی بین سطح به و یافته سازمان شکل به که صورت در را اختطاف جرم

 انسان قاچاق و اختطاف قضایای: »داشت یم بیان مزبور ماده. دانست یم عمومی آسایش و امنیت

 جرائم حیث به ،ابدی یم ارتکاب المللی بین سطح به یافته سازمان و کار جنایت باندهای جانب از که

 علیه جرائم محکمۀ به آن رسیدگی صالحیت و شده پنداشته کشور خارجی و داخلی امنیت علیه

 «.گردد یم تفویض خارجی و داخلی امنیت

 سطح در یافته سازمان صورت به اگر اما است اشخاص علیه جرم اختطاف، جرم وجود بااین

 جرم گردد، جامعه در وحشت و رعب و مرج و حرج باعث و بدهد رخ( کشور یک از فراتر) وسیع

 .شود یم تلقی آسایش و امنیت علیه

 مجر طبیعت لحاظ به: سوم مبحث

 جرائم که شوند یم تقسیم اختصاصی و عمومی جرائم به جرم، طبیعت لحاظ به جرائم

 حقوق، اساتید بعضی را بندی تقسیم این. شوند یم تقسیم... سیاسی، نظامی، به اختصاصی

 اند جرائمی از عبارت عمومی جرائم .جرم طبیعت برحسب بعضی اما داند می قانونی عنصر برحسب

 اشخاص، منافع به زدن لطمه و افراد معنوی و جسمانی تمامیت به صدمه ایراد ضمن در که

 و سودجوئی از ناشی مرتکب انگیزه جرائم این در. سازند یم مشوش نیز را عموم اذهان همچنان

 بگیرد، صورت نظامی شخص یک توسط که اند جرائمی از عبارت نظامی جرائم .است توزی کینه

 نظامی از غیر و است نظامیان مخصوص که است نظامی ماهیت دارای یا است نوع دو بر خود که
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 قانونی، آمر امر از تمرد یا و جنگ میدان از فرار مانند شود، مرتکب را آن تواند ینم دیگری کسی

 دارد، وجود همه برای آن ارتکاب احتمال که است عملی از ناشی و است عمومی ماهیت دارای یا

 هر از؛ عبارت سیاسی جرم .شود مرتکب وظیفه انجام حین در نظامی شخص که سرقت مانند

 .بزند لطمه کشور تشکیالت موجودیت به یا سیاسی امتیازات یا منافع بر که عملی

 که گفت توان می شد، بیان( سیاسی نظامی، عمومی،) جرائم انواع از که تعاریف به توجه با

 افراد ربودن امکان اما است منتفی[ نظامی ماهیت] دارای جرم عنوان به اختطاف جرم دانستن

 شخص یک توسط اختطاف هرگاه دارد؛ وجود وظیفه اجرایی حین در نظامی شخص یک توسط

 .دیآ یم حساب به نظامی جرم بگیرد صورت وظیفه اجرایی حین در نظامی

 سلب بر عالوه اختطاف جرم در زیرا ؛شود یم نیز عمومی جرائم شامل اختطاف همچنین

 و ساخته مشوش نیز را عمومی اذهان افراد روحی و جسمانی تمامیت به لطمه ورود و آزادی

 جرم عنوان به را جرم این ها یبعض که است همین برای. آورد یم وجود به را امنیت سلب احساس

 .کردند تعریف گوش سه

 جرم تشخیص عینی ضابطۀ اساس بر زیرا ؛گردد یم نیز سیاسی جرم شامل اختطاف جرم

 منافع از اعم عمومی قوای کار شیوه سازمان، به که بزهکارانه عمل هر) جرائم سایر از سیاسی

 سلب ،(است سیاسی جرم کند وارد گزندی و آسیب شهروندان اساسی حقوق و دولت سیاسی

 فردی ربودن و است گرفته نظر در افراد برای اساسی قانون که حقوق کردن پایمال و افراد آزادی

 ضابطه اساس بر اما .گردد یم سیاسی جرم شامل کند، وارد حکومت اعتبار یا منفعت به لطمه که

 دولت، منفعت به صدمه واردکردن و نظام ضد باانگیزه فرد هرگاه) سیاسی جرم تشخیص ذهنی

 سیاسی جرم حکومت، به واردکردن لطمه قصد به اختطاف جرم( دهد انجام را بزهکارانه عمل

 .دیآ یم حساب به

 صورت به ربودن این و برباید، پول آوردن دست به هدف به را کسی شخصی اگر: مثالً 

 هرچند است سیاسی جرم یک عینی ضابطه اساس بر. کند وارد نظام حیثیت به لطمۀ مستقیم

 نظام به زدن لطمه باانگیزه را کسی شخصی اگر همچنین. باشد پست و منحط انگیزه دارای

 نظام علیه اقدام یک وی عمل ذهنی، ضابطه اساس بر نشود، وارد نظام به لطمۀ هرچند برباید،

 .شود یم محسوب سیاسی جرم جهت بدین بوده؛
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 نتیجه اعتبار به مادی عنصر لحاظ به: چهارم مبحث

 مبحث در بعداً که شود یم تقسیم مقید و مطلق جرائم به نتیجه اعتبار به و لحاظ این از جرم

 شد خواهد بحث تفصیل به پژوهش، این دوم فصل از دوم گفتار از( جرم نتیجه) جرم مادی ارکان

 ،هیعل یمجن جابجایی و آزادی سلب محض به که است مطلق ج اختطاف جرم نگارنده نظر به و

 .شود یم واقع کامل صورت به جرم

 زمان طول اعتبار به مادی عنصر لحاظ به: پنجم مبحث 

 و فعل هر از عبارت آنی جرائم. شود یم تقسیم مستمر و آنی جرم به اعتبار این به جرائم 

 به آن بار زیان نتایج و گرفته صورت کوتاهی زمان مدت در آن اجرایی عملیات که اند فعلی ترک

 ترک یا فعل از عبارت مستمر جرائم. شود یم واقع حیات سلب محض به که قتل مانند .آید وجود

 دهنده تشکیل مجرمانه رفتار یا یابد ادامه و داشته دوام مدتی برای آن مادی عنصر که است فعلی

 شخص که زمانی تا دیگری، کردن مخفی مانند .باشد وقوع انیجر در مستمراً یماد عنصر

 کردن مخفی جرم آن لحظۀ در هر و دارد ادامه موردنظر جرم است، مرتکب نزد در علیه-مجنی

 .شود یم محقق دیگری

. ابدی یم تحقق جابجای، و آزادی سلب وقوع محض به که است آنی جرم یک اختطاف جرم

 بلکه نه جرم استمرار باشد داشته خود نزد در را هیعل یمجن طوالنی مدت برای رباینده، هرگاه

 حساب به گیری گروگان یا دیگری کردن مخفی عنوان تحت ممکن که است جدیدی جرم وقوع

 .آید

 جرم رواني عنصر لحاظ به: ششم مبحث

 عمدی، جرائم. شود یم تقسیم غیرعمدی و عمدی جرائم به روانی عنصر ازلحاظ جرائم 

 است جرائمی غیرعمدی، جرائم و ردیگ یم صورت سوءنیت یا مجرمانه قصد با که است جرائمی

 است عمدی جرائم زمره در اختطاف جرم. ردیگ یم صورت سوءنیت یا مجرمانه قصد بدون که

 کسی: مثالً. است نشده محقق اختطاف جرم شود واقع مجرمانه قصد بدون اختطاف عمل اگر زیرا

 باشد، باخبر است ماشین صندوقچه در که کسی وجود از اینکه بدون بدهد حرکت را خود ماشین

 اختطاف فرد، جابجایی و آزادی سلب باوجود مورد این در. شود واقع فرد جابجایی و آزادی سلب

 .است نداشته وجود مجرمانه قصد زیرا نگردیده محقق
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 گیری نتیجه

 اختطاف جرم که گرفت نتیجه توان می اختطاف جرم مورد در فقها نظریات بررسی به توجه با

 افساد جرم. صغیر برده مانند باشد، مالیت دارای شونده اختطاف اینکه مگر نیست، سرقت

 اختطاف مورد در که دارد را خود خاص حکم محاربه که چون نیست؛ نیز محاربه نوع از االرض فی

 دانسته افساد باب از را آن مرتکب دست قطع فقها برخی اما ندارد، وجود حکم آن دزدیدن، یا

 مسئولیت به ناظر که است کسی حق یا مال غصب موضوع که چون نیست، نیز غصب جرم. است

 داده مثبت رأی شود یم اختطاف زور با که یکس مورد در غصب قدامه ابن ولی ،است آن مدنی

 نامشخص مجازات دارای و تعزیر مستوجب جرائم فقه، در جرائم ترین گسترده که ازآنجای. است

 مجازات اول که چون ،قرارداد تعزیر مستوجب جرائم زمره در توان می نیز را اختطاف جرم است،

 در اختطاف دادن قرار دوم و ندارد دِیات و قِصاص خَمر، شُرب حد زنا، حد مثل مشخص

 که است فقها استنتاج از ناشی غصب، یا و االرض فی افساد سرقت، چون جرائم زیرمجموعه

 ردیف در جرم این دادن قرار دیگر؛ جانب از. رسد نمی نظر به بعید استنتاج هر در خطا احتمال

 .است جرم آن دانستن تعزیری بر حکم کشورها، از برخی های قانون در تعزیری جرائم

 :منابع فهرست
 ه 1910 قم، قم، مدرسین جامعه دوم، چاپ الفتاوی، الحاوی السرائر منصور، بن محمد ابوجعفر ادریس، ابن -1

 .ق

 مدرسه اول، چاپ العقود، و واالیقاعات النیات، صیغ، معرفه فی المنضود الدر علی، بن علی فقعانی، طی ابن -2

 .ق ه 1918 شیراز، عصر، امام

 .تا یب بیروت، العربی، دارالکتب ،10 ج المغنی، عبداهلل، محمد ابو قدامه، ابن -6

 توسط الفقیه الموسوعات-5-5-5 در شده گرداوری حنبل، ابن الفقه فی الکافی عبداهلل، محمد ابو قدامه، بنا -9

 .الحدود تا یب بیروت، التراث، دار مروارید، اصغر علی

 .1681 تهران، میزان، هجدهم، چاپ ،1 ج عمومی، جزای حقوق محمدعلی، اردبیلی، -5

 .1678 تهران، دانش، گنج اول، چاپ ،9 ج حقوق، ترمینولوژی در مبسوط لنگرودی، جعفری -1

 .1692 تهران، دانش، گنج پنجم، و بیست چاپ حقوق، ترمینولوژی محمدجعفر، لنگرودی، جعفری -7

 .1682 تهران، نیکان، نسل اول، چاپ ،(1) اختصاصی جزای حقوق بهمن، جانی، حسین -8

 .1988 بیروت، دارالعلوم، دوم، چاپ ،(الغصب کتاب) 78 ج الفقه، محمد، سید شیرازی، حسینی -9

 .م 1988 بیروت، دارالعلوم، دوم، چاپ ،88 ج الفقه، محمد، سید شیرازی، حسینی -10

 دفتر اول، چاپ 6 ج ،الحرام و الحالل معرفۀ یف امکاألح قواعد ،مطهر بن وسفی بن حسن ،(عالمه) حلی -11

 .ق  ه 1916 قم، ،قم هیعلم حوزه نیمدرس جامعه به وابسته یاسالم انتشارات
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 دوم، چاپ ،9 ج الشریعه، االحکام فی الشیعه مختلف ،مطهر بن وسفی بن حسن ،(عالمه) حلی -12

 .ق ه 1916 قم، قم، علمیه حوزه مدرسین جامعه به وابسته اسالمی انتشارات

 مؤسسه دوم، چاپ ،7 ج النافع، مختصر شرح یف کالمدار جامع وسف،ی بن احمد دیس ،یخوانسار -16

 .ق  ه 1905 قم، ان،یلیاسماع

 .1615 ،15 ج دهخدا، نامه لغت اکبر، علی دهخدا، -19

 .1681 ،66 شماره مفید، نامه ماه دیگری، کردن مخفی و ییربا آدم جرم عباس، زراعت، -15

 .1690 تهران، حقوق، های اندیشه اول، چاپ اختصاصی، جزای حقوق از هایی درس عباس، زراعت، -11

 .ق ه 1919 بیروت، العلیمه، دارالکتب دوم، چاپ ،6 ج الفقهاء، تحف عالءالدین، سمرقندی، -17

 1909 قم، البیت، آل موسسه ،2 ج بالدالیل، حکام اال البیان فی المسایل ریاض علی، سید طباطبائی، -18

 .ق ه

 به وابسته اسالمی انتشارات دفتر اول، چاپ ،5 ج الخالف، حسن، بن محمد ،(طوسی شیخ) طوسی -19

 .ق ه 1907 قم، قم، علمیه حوزه

 المکتبۀ سوم، چاپ ،8 ج االمامیه، الفقه فی المبسوط حسن، بن محمد ،(طوسی شیخ) طوسی -20

 .ق ه 1687 تهران الجعفریه، اآلثار الحیاء المرتضویۀ

 اول، چاپ ،5 ج الفتاوی، و الفقه المجرد فی النهایه حسن، بن محمد ،(طوسی شیخ) طوسی -21

 ق، ه 1690بیروت، الشیعه، الفقه موسسه مروارید، اصغر علی توسط الفقیه، الینابیع سلسله در شده گردآوری

 /.927 ص

 چاپ ،9 ج الدمشقیه، اللمعه شرح فی البهیه الروضه علی، بن الدین زین ،(ثانی شهید) الجبعی العاملی -22

 .1910 قم، دارایی، انتشارات اول،

 .1679 تهران، امیرکبیر، یازدهم، چاپ ،2 و 1 ج عمید، فارسی فرهنگ حسن، عمید، -26

 نامه پایان ،یالملل نیب و داخلی حقوق دیدگاه از تروریسم و ییرباآدم بررسی رضا، حسینی، غالم -29

 191 ص ،1689-1686 تهران، دانشگاه سیاسی، علوم و حقوق دانشکده ارشد، کارشناسی

 العلمیه، المطبعه اول، چاپ ،(الحدود) الوسیله تحریر شرح فی الشریعه تفصیل محمد، لنکرانی، فاضل -25

1901. 

 قواعد کتاب عن االبهام و اللثام کشف اصفهانی، محمد بن حسن ابن محمد بهاءالدین، هندی، فاضل  -21

 /.920 ص ،1905 قم، نجفی، مرعشی اهلل آیت کتابخانه ،2 ج االحکام،

 66 ص ،1690 تهران، اسالم، انتشارات نهم، چاپ ،1 ج المنجد، ترجمه نوین، جامعه بزرگ فرهنگ  -27

 اسالمی، ارشاد و فرهنگ وزارت تهران، اسالم، عمومی جزای حقوق در تطبیق و مقارنه رضا، علی فیض، -28

 .1681 ششم، چاپ

 نامه پایان موضوعه، حقوق و امامیه فقه مبنای بر گیری گروگان و ییربا آدم جرم بررسی یعقوب، کریمی، -29

 .1687 تهران، دانشگاه اسالمی، حقوق مبانی و فقه رشته ارشد، کارشناسی

 .1685 تهران، میزان، سیزدهم، چاپ ،(1-2-6) یعموم یجزا حقوق های بایسته ایرج، گلدوزیان، -60
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 بانگ در بادامچی حسن ترجمه باستان، دانان حقوق یادگاری( اشنونا قوانین) دیگران، و راث،. ت مارتا، -61

 .1686 بهار، 1/6 نسخه مکرم، علی تدوین حقوقی، مقاالت اطالعات

 مؤسسه دوم، چاپ ،9 ج ،الحرام و الحالل مسائل یف اإلسالم شرائع ،حسن بن جعفر ،یحلّ محقق -62

 .1908 قم، اسماعیلیان،

 نامه ماه افغانستان، کیفری حقوق در اختطاف جرم تحلیلی -توصیفی بررسی یاسین، محمد مطهر، -66
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 مسئولیت جزایی اطفال در فقه حنفی و جعفری
 

 حکیميمحمد حسین 

 

 مقدمه

خاص از مباحث  طور به موضوع مسئولیت جزایی در کل و بحث از مسئولیت جزایی اطفال 

به اینکه با تحقق و ثابت شدن  گردد یبرمهم  . دلیل امررود یمپیچیده حقوق جزا به شمار 

و  گردد یمدر قبال رفتار خود،  ییگو پاسخمسئولیت برای شخص مرتکب عمل جرمی او ملزم به 

برای مرتکب وجود ندارد. امروزه با  ییگو پاسخدر صورت فقدان اثبات آن، هیچ التزامی برای 

در مباحث حقوق جزا بسیاری از مباحث به دلیل طبیعت متمایز خود،  داده رختوجه به تحوالت 

در این راستا  موردبحث. یکی از موضوعات رندیگ یمو بررسی قرار  موردبحث جداگانه صورت به

ث مسئولیت جزایی اطفال است. سیاست جنایی تقنینی سازمان ملل متحد و اکثریت مبح

. دینما یمکشورها نسبت به جرم، جنایت و مجازات اطفال به سمت افتراقی شدن مسیر طی 

. از سوی هم استبحث از مسئولیت جزایی اطفال بیشتر در همین چارچوب قابل فهم و درک 

ان دین اسالم در قالب دو مذهب حنفی و جعفری تشکیل اکثریت نفوس افغانستان را پیرو

هستند و به  فقهشاندر  شده انیبو پیروان هر دو مذهب ملزم به رعایت احکام فقهی  دهند یم

. بنابراین دانند یمهمین خاطر قانون اساسی افغانستان مطابقت قوانین افغانستان را با اسالم الزم 
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 برخورداردر پرتو فقه حنفی و جعفری از اهمیت واالی  بررسی و تحلیل مسئولیت جزایی اطفال

ملزم به  شان یمذهبپیوند به گرایش  خاطر به طرف کیاز ادشدهیاست. زیرا پیروان مذاهب 

رعایت احکام فقهی خود است و از طرف دیگر همه پیروان مذاهب مزبور در یک جغرافیایی 

 آنسیاسی واحد زیست دارند و ناگزیرند از قانون وضعی دولت تمکین و پیروی کنند و در غیر 

 دولت مواجه خواهند شد. یها واکنشو  ها مجازاتبا  صورت

وابط و پیچیدگی آن، بحث و بررسی مسئولیت جزایی در شرایط کنونی با توجه به توسعه ر 

و با قوانین وضعی افغانستان نیاز مبرم  باهم ها آناطفال در دو مذهب جعفری و حنفی و مقایسه 

تا پاسخ این پرسش را بیابیم که:  شود یماست. به همین دلیل تالش  ریانکارناپذو ضرورت 

 .استچه معنا و مفهوم و چه شرایطی را دارا مسئولیت جزایی اطفال در فقه حنفی و جعفری به 

و بررسی  موردبحثاین مسئله را با توجه به توانایی علمی و امکانات موجود،  میا دهیکوش 

 بیاوریم. دست بهدقیق قرار داده و نتیجه ملموسی را از مباحث 

 مفهوم مسئولیت جزایي (الف

مسئولیت کیفری یا مسئولیت جزایی یکی از مباحث مهم و کلیدی در حقوق جزاست. به این  

عامل و مرتکب جرم باید مورد شناسایی و توجه قرار  ونددیپ یممعنا که هرگاه جرمی به وقوع 

سیستم عدلی و قضایی  بازخواستعمل مجرمانه به او منتسب گردیده و مورد  تیمسئولگیرد تا 

به دلیل ارتکاب جرم قرار گیرد. انجام و تحقق خارجی هر عملی در قبال خود مسئولیتی را به 

دنبال دارد و عامل و انجام دهنده آن باید در قبال رفتار خود، پاسخگو باشد و گاهی این 

مورد پیگرد و  که فرد به دلیل تعرض به نظم و انضباط اجتماع خورد یممسئولیت به نحوی رقم 

و اگر  شوند یمنظم در جامعه مانند پولیس، سارنوال و محکمه واقع  مسئولنهادهای  بازخواست

عمل مرتکب ضررهای را متوجه نظم عمومی کرده باشد باید در مقابل عمل مجرمانه مطابق 

 قانون مجازات و کیفری داده شود.

ناشی از یک اصل مهم و  گردد یمفلسفه و علت اینکه در جامعه مسئولیت جزایی مطرح  

جان، مال، ناموس، آبرو و امنیت همه از  تیمصونکلیدی زندگی اجتماعی است که عبارت از 

و باعث  قرارداد موردحملهرا  ادشدهی تیمصون. پس اگر کسی آمد باشند یمتعرضات دیگران، 

و مجازات  بازپرسشد، مقتضای اصل این است که متعرض باید مورد  یناامنو احساس  ومرج هرج

 قرار گیرد.
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قانون  15جزایی به چه مفهوم است. ماده  تیمسئولاین است که  دیآ یمکه پیش  یسؤالحال 

مسئولیت جزایی وقتی به »تعریف کرده است:  گونه نیاجزای افغانستان، مسئولیت جزایی را 

را مرتکب که شخص به اراده آزاد و در حالت صحت عقل و ادراک عمل جرمی  دیآ یموجود 

 «.شود

این ماده شرط تحقق مسئولیت جزایی را دو چیز دانسته است یکی تحقق عنصر مادی جرم  

که عمل جرمی قابلیت استناد به فاعل را داشته باشد و  ابدی یمو عنصر مادی زمانی تحقق 

دیگری تحقق عنصر معنوی جرم، که عبارت است از قصد و اراده مرتکب در انجام عمل. 

قصد جرمی شرط الزم مسئولیت جزایی و مجازات است اما شرط کافی نیست بلکه  لحا نیباا

باشد. شرط اعتبار اراده برای تحقق « اراده معتبره» مجرمانهعالوه بر این الزم است که اراده 

بدین معنی است « اهلیت جزایی» مسئولیت جزایی آن است که مجرم اهلیت جزایی داشته باشد.

، مسئولیت و مجازات را داشته باشد. اهلیت بازخواستی قانون جزا، قابلیت که مرتکب جرم از سو

شخصی اهلیت جزایی دارد  گذار قانون ازنظربه نحوی با مسئولیت جزایی و تقصیر مترادف است. 

که ادراک و اختیار داشته باشد. منظور از ادراک این است که  است« اراده معتبره»و دارای 

 1.باشد برخوردارمرتکب از عقل و رشد جزایی 

و شخص مسئول  دیآ یمبنابراین مسئولیت کیفری با احراز و تحقق شرایط فوق به وجود  

 .شود یماعمال مرتکبه خود شناخته 

 مفهوم بلوغ (ب

این مسئله بسیار مشهور و معمول است که طفل وقتی به بلوغ رسید، باید برخی اعمال را  

انجام دهد و از انجام برخی اعمال دوری گزیند. بلوغ خارج شدن از یک مرحله و پا گذاشتن به 

 و افراد بالغ را شوند یم. از نظر شرعی افراد به بالغ و نا بالغ تقسیم دهد یممرحله دیگر را نشان 

 . با رسیدن به مرحله بلوغ تغییر درکنند یم یبند بخشپسران و دختران  دودستهنیز به 

بلوغ مصدری ». بلوغ واژه عربی و اصطالح شرعی است. گردد یمساختمان جسمانی افراد آشکار 

فقهی هر جا سخن از  یها رسالهو  ها کتاباست از ریشۀ بَلَغَ یعنی رسیدن کمال و نمو تمام. در 

بلوغ است مقصود نویسنده به استناد بعضی آیات قرآن کریم رسیدن به حد حُلُم و بلوغ نکاح 

. کلمۀ شود یم دهید خواباست. حلم جمع آن احالم به معنای به معنای چیزی است که در 
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 ها هکلماست. همۀ این  بخش لذتاحتالم مصدر باب افتعال از همین ریشه و به معنای خواب 

 کنایه از رسیدن کودک به رشد قوای جنسی است.

، بالغ کسی است که قدرت بر مباشرت با جنس مخالف خود را داشته باشد و این نیبنابرا 

انزال یا خروج  جسمانی ظهور دارد، مانند روییدن موی خشن بر زهار، عموماً یها نشانهقدرت در 

بر اساس بروز نشانه احتالم  1«اختصاص دارد. برزنانمانند حیض و آبستنی که  یها نشانهمنی و 

و رسیدن  بلوغ» در پسران و حیض و قدرت آبستن در دختران، بلوغ امر طبیعی و تکوینی است:

یک امر طبیعی، تکوینی و جنسی است که در فرهنگ قرآن از آن با تعابیری  به مرحله تکلیف،

فوق به نحو بیانگر  عالئم 1«است. شده فیوصت« بلوغ اشد» و« بلوغ نکاح» ،«بلوغ حلم» همچون

دیگر را بیان  مرحله به مرحلهاست و رسیدن به یک مرحله جدید و انتقال از یک  ها انسانبلوغ در 

در قوای جنسی و تغییرات در جسم  عالئم ظهور وبلوغ بر بروز  یها نشانه دیتأک. تکیه و کند یم

از شخصی نسبت به شخصی  عالئمرو امکان دارد که قدرت جنسی و آشکار شدن  ینااز ها انسان

هریک از مناطق تفاوت نماید. همچنین  وهوا آبدیگر و از یک منطقه و محل با توجه به وضعیت 

 نمایند. ریتأثبه بلوغ  دنیدررس ها آنعوامل مانند سطح رفاه افراد و چگونگی و طرز زندگی 

در جسم و روان افراد همراه  یعالئمروان شناسان قرار گرفتن، در مرحله بلوغ با بروز  ازنظر 

. روان شناسان، رشد نهایی اعضای جنسی را بلوغ ردیگ یبرمرا در  یا چندسالهاست و دوره سنّی 

سالگی در  21سالگی تا  16است که به تخمین از  ینوجوانزمان آغاز دورۀ  نیا .اند کردهتعبیر 

ژرفی در  یها یدگرگوندر این دوره  کشد یمسالگی در پسرها طول  21تا  15ها و از دختر

. این رسد یمکه در آستانه جوانی به کمال خود  دیآ یمساختار روانی و بدنی انسان پدید 

دیگری  یها نشانه، اندام تناسلی، ترشح غدد و ها استخوانمانند رشد  ییها نشانهبا  ها یدگرگون

در هریک از دو جنس متفاوت است. در دخترها،  ها آنکه چگونگی ظهور  کند یمتظاهر پیدا 

قاعدگی  که یدرحالسالگی است،  11و  10 یها سالو روییدن مو برعانه در  ها پستانبزرگ شدن 

 ها ضهیبروییدن مو بر زهار و بزرگ شدن  پسرها. در دیآ یمسالگی پدید  12تا  11 یها سالدر 

 17تا  16 یها سالسالگی است ولی بزرگ شدن آلت و قدرت انزال در  16 تا 11 یها سالدر 

متوسط، دخترها، یک و نیم سال زودتر از پسرها به مرحلۀ بلوغ پا  طور به. شود یمسالگی آشکار 

 1.گذارند یم

سال تمام قمری برای پسران سن بلوغ به  15سال برای دختران و  9در نظر مشهور فقها،  

ابن ادریس با اشاره  ازجمله. دانند ینم. اما برخی فقهای دیگر سن را معیار بلوغ رود یمشمار 
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به این قول توجه و » عبارتی از شیخ طوسی که حد بلوغ را ده سال دانسته، گفته است: ظاهر به

؛ زیرا مخالف با اصول مذهب ما و مخالف با ظاهر قرآن و سنت است؛ به دلیل شود ینماعتماد 

حتالم ا است؛ از طفل تا گاهی که دچار شده برداشتهص( که: قلم تکلیف از سه کس ) امبریپگفتۀ 

هنوز به حد احتالم نرسیده است؛ پس کسی او را قصاص کند و در برابر  ساله ده ۀپسربچشود..؛ و 

دکتر اردبیلی مدت عمر را « است. برنداشتهکسی که کشته است، بکشد، قلم تکلیف را از او 

 گاه چیهحقیقت این است که مدت عمر »: دیگو یماو  شمارد یبرنممالکی برای تشخیص بلوغ 

مالکی معتبری برای تشخیص بلوغ نیست و یا دستکم در بیشتر دختران آثار بلوغ در این سن 

غ در پسر و دختر بلو یها نشانهعلمی مؤید آن است که بروز  یها پژوهش. شود ینمپدیدار 

 «، تغذیه و بهداشت و وضع اجتماعی داردوهوا آببستگی تام به عواملی مانند نژاد، 

و با بروز و ظهور برخی  دهد یمبدین ترتیب بلوغ خاصیتی است که مرحله از زندگی را نشان  

شرعی  ازنظر. گردد یم، آن مرحله از سایر مراحل زندگی متمایز ها انساندر جسم و روان  عالئم

 .ردیگ یممرحله بلوغ زمانی است که انسان مورد خطاب تکالیف شرعی قرار 

 مفهوم رشد (ج

 ها آنو حقوقی متوجه اطفال گردند احراز برخی از شرایط در  ها تیمسئولبرای اینکه  

ظاهری است که طفل با پا گذاشتن به آن  عالئمضروری است. این شرایط گاهی جسمی و دارای 

و  شود یمرونما  ها آن یکیزیفو تغییرات در ساختمان  ندیب یمرا در وجودش  ها نشانهمرحله، 

و  ندیگو یمفقها به آن رشد  اصطالحاًکه  ها آنبه رشد و کمال عقلی  گردد یبرم عالئمگاهی 

زمانی که طفل در مرحله رشد رسید، صالحیت تصرف در امور مالی خود را کسب  ها آن ازنظر

رشد نشانگر یک مرحله از زندگی اطفال است که پس از گذر کردن از آن مرحله،  درواقع. کند یم

متفاوت است. رشد یکی از مباحث جدی در خصوص اطفال است. درک  کامالً باهمقبل و بعد آن 

مزبور  یها گروهتا  کند یمطفل رشید از غیر رشید کمک  یها یژگیومفهوم رشد و دانستن 

صورت گیرد. روی این حساب ضروری  جداگانه هرکدامبا  برخورده و اطفال را از هم تفکیک نمود

واضح و روشن،  صورت بهاست که مفهوم لغوی و اصطالحی رشد دانسته شوند تا منظور از رشد 

 مشخص گردد.

آن را به معنای مخالف  غالباًرَشِدَ یَرشِدُ( است که لغوین ) ایرَشَدَ یَرشُدُ( ) مصدردر لغت رشد  

 .اند دانستهو گمراهی و اعتقاد به امر فاسد( و به معنی هدایت و استقامت در دین ضاللت )غی 
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حق که  درراهرشد راهیابی و ثبات » :سدینو یمهمچنین راغب در المفردات در معنای رشد  

 «.رود یمدربرابر غی یعنی گمراهی آمده است واژه رشد مثل واژه هدایه به کار 

دینی کسی  ازنظرنجات از ضاللت و گمراهی است یعنی  و حق بهمعنای لغوی رشد راه یافتن 

 است. افتهیرشدنکه دچار ضاللت و گمراهی باشد، 

از استادان برجسته حقوق  تن کیدر مورد معنای اصطالحی رشد آقای جعفری لنگرودی  

رشید: او را بالغ عاقل کامل گویند هر رشیدی عاقل است ولی هر عاقلی رشید نیست » :دیگو یم

ولی رشید نیست. به همین دلیل عنوان کمال عقل را  شود یممانند سفیه که عاقل محسوب 

 «.اند کاربرده بهبرای رشید 

در و سفیه  دهد یمقرار  تلقی فوق از رشد برداشت فقهی است که رشید را در مقابل سفیه 

و به همین  داند ینم یدرست بهمیان فقها عبارت از کسی است که نفع و ضرر مالی خویش را 

ذهنی برایش مقدور نیست. اگر رشید به شکل معنا  ازنظرمالی و اقتصادی  مسائلجهت مدیریت 

شود که سفیه برای روشن شدن و توضیح معنای آن، بکار رود این طرز تلقی از رشد مفهوم آن را 

 کاربرد حاضرمالی و اقتصادی منحصر و مقید خواهد ساخت و در موضوع بحث  مسائلش در بخ

 .شود یم گشرط مسئولیت جزایی طفل کمرن عنوان بهرشد 

و رشد در امور مالی و مدنی  دهد یماما این برداشت از رشد یک تلقی تقلیل گرایانه را نشان  

را باید مصداق از رشد دانست و در مقابل باید از رشد در امور جزایی نیز سخن به میان آورد. 

: رشد جزایی، رسد یمبه نظر » :دیگو یمآقای موسوی بجنوردی حقوقدان ایرانی در این مورد 

ولیت کیفری را تشخیص دهد از کمال برسد که بتواند مسئ یا مرتبهعبارت باشد از آنکه عقل به 

که انجام  نتوانسته باشد به مسئولیت کیفری خود در مقابل عملی یولاما اگر کسی عاقل باشد 

 «.آگاهی داشته باشد، رشد جزایی ندارد دهد یم

عبارت است از کمال و شرایط فکری که فرد بتواند حسن از قبح و  درواقعرشد  نیرا بهبنا  

مانند  خوب از بد را تشخیص و تمییز دهد و رشد جزایی در موارد مختلف از هم متفاوت است

رشد را به معنای کمال عقل و  ها یلیخاختالف دارد.  هم ازاینکه رشد مدنی با رشد جزایی 

با سن بلوغ  زمان همرسیدن به این مرحله از قدرت عقلی و  اند کردهتشخیص حسن از قبح تعبیر 

 نیست. ریپذ امکانرایج در فقه اسالمی 
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 مسئولیت جزایي اطفال در فقه حنفي و جعفری :مبحث اول 

 حنفي مذهب (الف

از پیامبر و  یها تیروا)قرآن(، سنت ) کتابمقررات دینی( شرعی را از )فقها احکام  

. به تعبیر دیگر منابع اولیه و ا صلی احکام کنند یمجانشینان او(، عقل و اجماع کشف و استخراج 

مربوط به رفتار پیروان دین کار شناسان دینی  مسائل. در هر مسئله از هاست همانشرعی 

برای عمل کردن  ها آنبیاورند و حکم مشخص  دست بهناگزیرند حکم مسئله را از منابع دینی 

 کند ینمفرق  شوند یمبه آن در زندگی خود روبرو  داران نیدکه  مسائلبرای مکلفان بیان کنند. 

مدنی است یا جزایی در هر مورد منابع استنادی همان منابع معتبر دینی است. فقها و 

دریافت  متون دینی و مذهبی برای لیوتحل هیتجزدینی به  یها آموزهاندیشمندان دینی بر اساس 

 .پردازند یم داران نیدحکم در موضوعات نیاز زندگی 

که در میان مسلمانان وجود دارد، اهل سنت و جماعت یا بنا به تعبیری  یبند دستهدر یک  

. مشی فکری و شوند یممذاهب عامه شامل چهار مذهب یعنی: حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی 

و  گذار انیبنکه آن افراد  گردد یبرمبه اشخاصی  عمدتاًآن مذاهب از منابع دینی  استنباطنحوه 

فکری  غلبه خاطر. به استشیوه و روش فقهی خاص خود در گرایش به منابع دینی  گذار هیپا

در  نظر اختالف هرچند شوند یمیاد  ها آنمذاهب بر پیروانشان، مذاهب به نام  گذاران هیپا

 .وجود دارد وفور به ها آنموضوعات فقهی میان 

و بیشترین پیروان اهل  دهند یمپیروان مذهب حنفی در میان مسلمانان اکثریت را تشکیل  

 داده رخجزایی  مسائلسنت افغانستان حنفی مذهب هستند و با توجه به تحوالت شگرف که در 

است الزم است که دیدگاه علما مذهب حنفی راجع به چگونگی مسئولیت جزای اطفال واضح 

 شود.

از مسئولیت جزایی  ساالن بزرگقوانین جزایی با جزئیات و جداگانه از مسئولیت جزایی  

زیرا از مسئولیت جزایی در  کند یماما در فقه جزایی وضع فرق  اند آوردهاطفال سخن به میان 

و جداگانه بحث و بررسی نگردیده است  لیتفص بهخاص  طور بهکل و مسئولیت جزایی اطفال به 

مباحث دیگر فقه جزایی مانند مباحث قصاص،  یال البهباید از  آن راو چگونگی بلکه شرایط 

فقه حنفی در باب شرایط قصاص مکلف بودن قاتل را  .میکن استخراجآورده و  دست بهحدود و ... 

عاقل و بالغ باشد. بنابراین اگر صبی و دیوانه مرتکب » . مکلف کسی است که:دانند یمشرط 

بر اساس فقه حنفی قصاص در قتل تا زمانی «نخواهد بود اجرا قابل ها آنجنایت شوند، قصاص بر 
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مقتضای اصل این است تا زمانی که صبی بالغ »انداخته شود.  ریتأخبالغ شدن صبی بایستی به 

و  رود یمانداخته شود زیرا قصاص حق به شمار  ریتأخشود و دیوانه هشیار، بایستی قصاص به 

حق باید اهلیت و صالحیت اجرای حق را داشته  اجراکنندهکه  کند یماستعمال حق ایجاب 

و همچنین در صورت صبی مجنی علیه قرار « ستینو دیوانه چنین اهلیت را دارا  یصلباشد، 

 تواند یماز قتل در صورتی قصاص  مجنی علیه در جنایت غیر»گیرد توان انجام قصاص را ندارد 

در زنای محصن الزم است که عامل دخول بالغ و عاقل باشد. اگر شرط «.که بالغ و عاقل باشد

بلوغ و عقل حاصل شد، دخول کننده، مستحق مجازات زنای محصن است اما اگر چنین شرط 

 .شود ینمتحقق نیافت، صغیر و دیوانه مستحق مجازات زنای محصن شناخته 

 که یزمانمختلف برای مجرم و متضرر بلوغ شرط است. تا  یها تیجناچنانکه اشاره شد در  

 .گردد ینمو اجرا  استشرعی برای مرتکب متوقف  شده نیمعبلوغ تحقق نیابد مجازات 

که بلوغ چیست؟ و هر طفلی تا رسیدن به مرحله بلوغ چه  دیآ یمحال این پرسش به میان  

 ؟کند یممراحل را طی 

فوق اشاره به این نکته ضروری است که مسئولیت جنایی  یها پرسشپاسخ به  ارائهپیش از  

 بههر فردی در شریعت اسالم متوقف بر دو عنصر کلیدی است. یکی ادراک و دیگری اختیار. 

. اما ادراک و حصول درک و فهم شوند ینمعدم ادراک اطفال مسئولیت جزایی متوجه آنان  خاطر

برای طفل تا رسیدن به  هعود . آقایابدی یمتحقق  مرحله به مرحلهتدریجی و  رتصو بهدر اطفال 

 :دارد یممرحله بلوغ سه مرحله را بیان 

سالگی دوام دارد و طفل در این مرحله فاقد  7صبی غیر ممیز از زمان والدت تا سن  -1

 کامل به او متوجه نیست. صورت بهادراک است و مسئولیت 

شروع تا دوران بلوغ  یسالگ هفتمرحله دوم طفل دارای ادراک ضعیف است. این مرحله از  -2

 .کند یمسالگی تحقق پیدا  15. و بلوغ در زمان رسیدن طفل به ابدی یمادامه 

است و در قبال  برخوردارطفل از ادراک کامل  ندیگو یمدوران بلوغ نیز  آن رامرحله که  -6

 سالگی است. 15. معیار غالب و مشخص این دوره شود یماعمال خویش مسئول شناخته 

 امام حنفیه به این نظر است. ازجملهو  دانند یمسالگی  18برخی مرحله ادراک تام را 

. شود یمبا رسیدن به این مرحله، انسان از هر نوع رفتار و اعمال جرمی خود مسئول شناخته  

و اگر قتل و جرح انجام دهد قصاص جاری خواهد شد و  شود یماگر زنا و دزدی کند حد زده 

 .گردد یمتعزیری بر وی تحمیل  جرائمجزاهای تعزیری در صورت انجام 
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سالگی رسیده  15مطابق نظر مذهب حنفی شخص زمان مسئول تام جزایی است که به سن  

 قابل مناقشه است زیرا: رأیباشد. اما این 

نسان است یعنی انسان قدرت درک و تشخیص پیامد و شرط احراز مسئولیت جزایی ادراک ا 

بنابراین  شود یمو رشد فکر محقق  باعقلنتایج رفتار خود را در حین انجام آن دارا باشد و ادراک 

که ما را به وجود آن خصوصیت در وجود فرد راهنمایی کند چیست؟ یا به سخن دیگر  یا لهیوس

 است. برخوردارچنین ویژگی بر اساس چه معیار تشخیص دهیم که فرد، از 

سال و بنا به قول  15در نخست معیار مشخصه ادراک عقلی از سوی علما مذهب حنفی سن  

است و آن اینکه  روبرواست. اما این نظر با یک ایراد  شده گرفتهسال در نظر  18امام حنیفه 

 15بلوغ آنان است در سن  یا کننده انیبکه  ها انسانثابت کرد ادراک عقلی  توان یمچطور 

 ریپذ تحققزیرا رشد فکر و عقل انسان تنها با بلند رفتن سن  ابدی یمسالگی تحقق عینی و عملی 

 نیست بلکه عوامل دیگر مانند آموزش، روابط اجتماعی و... در رشد و نمو عقلی دخالت دارند.

ر این است که بلوغ با دلیل این ام» :کند یمانتقاد استدالل  آقای عوده در پاسخ به این 

، زیرا بلوغ و ادراک به معنای رسیدن انسان به قدرت جنسی است و قدرت شود یماحتالم ثابت 

که قدرت و قوت استعمال سایر اعضای سالم را داشته باشد،  شود یمجنسی در صورت محقق 

 :کند یموی اضافه « که وی قدرت عملکرد جنسی را دارد. سازد یماحتالم شخص مشخص 

احتالم از  معموالًاینکه احتالم دلیل بر کمال عقل است و  خاطر بهمرز بلوغ شرعی است  احتالم»

 «افتد ینم ریتأخبه  یسالگ پانزده

و همچنان بر آن سیطره دارد زیرا این  شود ینم برطرفبازهم سایه انتقاد از باالی نظریه فوق  

ی افراد باشد که احتالم، بلوغ اطفال را تا اندازه نشانگر واقعیت طبیعی و جسم تواند یمحرف 

برای آن چندان با واقعیت  یسالگ پانزدهاما کشف کمال عقل و تعیین سن  سازد یمنمایان 

برای بحث مسئولیت جزایی  تواند ینمبیولوژیکی انسان مطابقت ندارد. به همین خاطر تعلیل فوق 

و ادعا دارد که اغلب اطفال در چنین  اند شده یشیاند چاره درصدداطفال کفایت نماید. برخی 

را دارد و هیچ  شدن مطرحدر حد ادعا مطرح و قابلیت  صرفاً. ولی این نظر شود یمسنی بالغ 

 به اثبات نرسانده است. آن راتحقیقی آماری 

نظریات قرار دادن سن مشخص معیاری برای احراز  یپراکندگاما برای رهایی از تشتت آرا و  

 .رسد یمبه نظر  مناسبی حل اهرمسئولیت جزایی 
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 مذهب جعفری (ب

خاص گرچه به گونه یک  صورت بهکل و مسئولیت جزایی اطفال  طور بهمسئولیت جزایی  

بحث مستقل از سوی فقهای اسالمی مطرح نشده است. اما به نسبت ارتباط موضوعی با برخی 

. مذهب جعفری در میان بقیه اند کردهمباحث جزایی فقهی به گونه ضمنی فقها به آن توجه 

 نیست. مستثناقاعده  نیا ازمذاهب اسالمی 

که  تواند ینم شده مطرح ریاستثناناپذیک کلیت  عنوان بهو نیز مذهب جعفری در این موضوع  

 شوند یم ارائهو نظری واحدی دارند زیرا نظریات فقهی از سوی فقها  رأیبگوییم مذهب جعفری 

در موضوعات  ها دگاهیدو تفاوت  نظر اختالففردی طرح شود، وجود  صورت بهو تبعا وقتی نظرات 

 میکن ینمدر این مبحث ما از یک دیدگاه واحدی بحث  رو نیا ازوجود خواهد داشت.  شدت به

 .چندی در فقه جعفری روبرو هستیم نظران صاحببلکه با سلسله آراء و نظرات گوناگون از 

نمود؛  یبند گروه دودستهبه  توان یمدر یک نگاه ابتدایی پژوهشگران و محققین شیعه را  

که به مسئولیت جزایی اطفال به شکل  گردد یمدسته اول شامل آن دسته از پژوهشگرانی 

که این  ردیگ یمو دسته دوم محققان را در بر  اند نپرداختهجزایی  مسائلمستقل و مجزا از سایر 

 .اند دادهو بررسی قرار  قیموردتحقاز سایر موضوعات جزایی  جداگانه را موضوع

 15سال قمری برای دختران و اتمام  9مشهور فقهای امامیه بر این باور است که با اتمام  

مشهور فقها بر این » سال قمری برای پسران زمان آغاز بلوغ و احراز مسئولیت جزایی است.

را که مرتکب  یجرائمتکلیف گشته و مسئولیت  دار عهده، بلوغ محض بهکه انسان  اند دهیعق

 بر دوش خواهد کشید و حتی در این زمینه ادعای اجماع هم شده است. شود یم

: صاحب جواهر در مبحث حد قذف یکی از شرایط قذف کننده را بلوغ و عقل مثال عنوان به

 الثامهمچنین صاحب کشف  .ادعای اجماع منقول و محصل نموده است باره نیدراو  برشمرده

و بر این امر ادعای اجماع نموده  بودن قذف کننده را کافی دانسته عاقل وبرای اجرای حد، بالغ 

در مورد تحقق قصاص در قتل عمد، بلوغ و عقل قاتل را معتبر  ازآنکه پساست. خویی نیز 

ذکر شد،  تر شیپ «.ددر این زمینه بین اصحاب وجود ندار ینظر اختالف: دارد یمبیان  شمرد یم

 جتاًینتسال تمام قمری در پسران است.  15سال تمام قمر در دختران و  9اینان  ازنظربلوغ 

مسئول شناخته  شان یارتکاب یجرائمبرای  یسالگ شانزدهو پسران در  یسالگ دهدختران در 

 ندیگو یمدارند و  دهیعق مشهورجریان  برخالفمیان فقها کسانی نیز وجود دارد که  از .شوند یم

 .شود یمدیگری مشخص  یعالئمبلوغ با 
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که بلوغ سنی،  کند یمجمع بین روایات ایجاب » :دیگو یم باره نیدراکاشانی  ضیفمرحوم  

که از احادیث روزه به دست  طور همانمراتب مختلف نسبت به تکالیف مختلف داشته است. 

سن، حیض  نیا ازروزه واجب نیست، مگر اینکه قبل  یسالگ زدهیس انیپا از، قبل دختر بر، دیآ یم

و  شود یمکه در نه سالگی حد بر دختران جاری  شود یمشود. از روایات حدود نیز استفاده 

صحیح  قراردادها، این ساله ده، داللت دارد که از کودک فتق وروایات دیگری در باب وصیت 

کودک بودن دختر، سن کمتر از نه سال معیار » و همچنین عالمه حلی نیز باور دارد:« است.

 ازو دیده نشده که دختری قبل  ندیب ینماست؛ زیرا دختر در کمتر از نه سال خون حیض 

خداوند خون حیض را آفریده تا غذای جنین باشد. پس  جهت نیبد؛ ندیبب به، خون یسالگ نه

 یسالگ نهحکمت آفرینش خون حیض، تربیت و نمو جنین در رحم زنان است و دختران، قبل از 

؛ زیرا فاقد حکمت است. شود ینمندارند. لذا خون حیض در آنان آفریده  یباردارشایستگی 

همگون حکمت آفرینش خون در همانند منی در پسران که حکمت آفرینش آن در پسران، 

خون حیض(، غذای موجب رشد و نمو )دختران است که آن منی مایه تکوین جنین است و این 

و  است ، هر یک دلیل و نشانه بلوغرو نیازادو، در حالت صغر وجود ندارد.  نیا ازجنین، و هر یک 

احتمال بلوغ دختران است و لذا  یسالگ نهسنی که دختران ممکن است خون ببینند  نیتر نییپا

 «.در این سن مطرح گردیده است

است که دیگر  یا شده شناختهخون حیض، چیزی » :دیگو یم ییطباطباو نیز میر سید علی  

اطالع دارند و چیزی نیست که بر بیان شارع متوقف  یخوب بهملل و طوایف مردم و نیز اطبا از آن 

طبیعی در بدن انسان، مانند بول، منی و غیره که موضوع  یها دهیپدباشد، بلکه همانند دیگر 

به بیان شارع نیاز نیست، بلکه هرگاه تحقق و شناسایی  ها آندر شناخت  قرارگرفتهاحکام شرعی 

 .«گردد یمگردید، احکام مربوط بر آن مترتب 

. شود ینمکه بلوغ از طریق سن مشخص  میابی یدرماز توجه و دقت در آرای این فقها  

اجرای احکام متوقف بر  نیرا بهدیگری مانند احتالم و خون حیض نشان بلوغ است بنا  یالئمع

 .رندیگ ینمتا زمان تحقق نیافتن آن، اطفال موضوع احکام شرعی قرار  استبلوغ 

. مشهور فقها سن را چرخد یمفقها بر محور بلوغ  نظر اختالفمناقشه و  رسد یمبه نظر  

مانند احتالم و قاعدگی را سنجه برای بلوغ  عالئممعیاری برای بلوغ قرارداده و تعداد دیگر 

که در همان سنین  رود یماحتمال  دیگو یمو  کنند ینمرد  یطورکل به. گروه دوم سن را دانند یم

. استپیدا کردن راهی برای اثبات بلوغ  درصددفقها  اصوالًمشهور دختران و پسران بالغ شوند. 
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اهلیت عبادی  آیا سازد یمبرای وضاحت بیشتر باید مطرح شود که بلوغ اهلیت عبادی را مسجل 

فقه جعفری  ازنظرباشد و  تواند یمبا اهلیت جزایی یکسان است و اگر تفاوت دارد این تفاوت چه 

ست. باید گفت که فقیهان نظر واحد و چه شرایطی جز بلوغ برای تثبیت مسئولیت جزایی الزم ا

. از همین رو اند نظرکردهو  رأییکسانی در این باره، ندارند بلکه مبتنی بر مبنای فقهی خود ابزار 

آن مبناها از همدیگر تفاوت کرده  ریتأثنظرات تحت  بالطبعچون مبناها از هم متفاوت است 

 قائل دو آنهم دانسته و تفاوت میان  است یعنی برخی از فقها اهلیت عبادی و جزایی همانند

و باور دارند  دانند یمنیستند و برخی دیگر اهلیت جزایی و اهلیت عبادی را دو مفهوم مجزا از هم 

دارای خصوصیت ویژه خود در صورت  هرکدامکه دو اهلیت بایستی از هم تفکیک شوند زیرا 

رشد را  دانند ینماز فقها که اهلیت جزایی را با اهلیت عبادی یکی  یگروه تعلق احکام هستند.

آنان بدون تحقق رشد امکان انتساب مسئولیت  ازنظرشرط تحقق مسئولیت جزایی دانسته و 

تا طفل  کند یمجزایی به اطفال وجود ندارند. اما رشد چیست و رشد جزایی کی تحقق پیدا 

 ار مسئولیت جزایی را بر دوش کشد.مسئول اعمال جرمی خود قلمداد شود و ب

. رشد حقوقی عبارت از رشد شود یمفقهی به رشد حقوقی و رشد جزایی تقسیم  ازنظررشد  

که عقل معاش داشته باشد و  شود یمعقلی و عدم سفاهت یا بنا به تعبیر رشید به کسی اطالق 

سوره  1با استناد به آیه بتواند نفع و ضرر مالی خود را درک و تمییز دهد. این معنای از رشد 

یتیمان را آزمایش کنید تا » ترجمه(:) کند یمسوره نساء تصریح  1نساء مرجع نظر فقهاست. آیه 

بدهید و از روی اسراف و  خودشانرا رشید یافتید مالشان را به  ها آنبه حد نکاح برسند پس اگر 

و هرکس  دارد نگهکس غنی است پس خود را  هر و، اموال را نخورید ها آنمبادرت قبل از بلوغ 

را پرداختید شاهد بگیرید و خداوند  شانیها مالفقیر است به مقدار شایسته بخورد پس آنگاه که 

 «.کافی است از حیث محاسبه

رشد جزایی به این معناست که عقل به آن حد از کمال برسد تا شخص بتواند مسئولیت  

در صورت عاقل  توان تشخیص مسئولیت جزایی عمل خود را جزایی عمل خود را درک کند و اگر

بودن نداشته باشد، انتساب مسئولیت جزایی به چنین شخص امکان ندارد. پس در این صورت 

که مفهوم رشد نباید محدود و  رسد یمرشد جزایی نخواهد داشت. اضافه این نکته الزم به نظر 

از رشد  یها مصداقرشد حقوقی و جزایی  منحصر به رشد حقوقی و مدنی شود بلکه هر یک از

به امر شخصی و فردی اشاره دارد به این  کامالًاین مفهوم از رشد  .دیآ یم حساب به درمجموع

به آن به  شود ینم جهت نیبدمعنا که تحقق رشد از فردی نسبت به فرد دیگر تفاوت دارد و 
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برای رشد  نیبنابراحیث یک معیار عمومی دارای قابلیت تسری به همه موارد را کشف کرد. 

در مسئولیت جزایی وسیله سنجیده شود که به اغلب موارد تسری و جریان پیدا  موردنظرعقلی 

 نماید.

 تواند یم کند یمکه ما را در تحقق رشد راهنمایی  یعالئمیکی از امارات و  رسد یمبه نظر  

. ابدی یمرشد در سنین خاص تحقق  غالباًتبیین کرد که  طور نیا توان یمباشد. این مسئله را سن 

 سن بیانگر رشد باشد. ابدی یمرشد تحقق  ها آندر  غالباًو نظر به موارد که 

 سن در بلوغ اطفال جایگاه :مبحث دوم

 موردتوجهمسئولیت جزایی دارای دو عنصر ادراک و اختیار است. اطفال و مجانین از ادراک  

نیست و یا اگر درک از بدی و خوبی عمل خود، دارد این درک  برخورداردر مسئولیت جزایی 

ناقص است و به این نحو مسئولیت جزایی اطفال عدم مسئولیت مطلق و تام است یا مسئولیت 

به ادراک و تمییز  ردیگ یمدلیل تقسیمات و تفاوت ارتباط  درهرصورتتخفیف یافته و سبک. 

 یسال بزرگوران کودکی و قدم گذاشتن به دوران اطفال از انجام اعمال خودش. با سپری شدن د

این است که در چه  سؤال. دیآ یمامروز  سال بزرگمسئولیت جزایی به سراغ اطفال دیروز و 

. یا به تعبیر فقهی اطفال در چه زمانی موضوع گردد یمزمانی مسئولیت جزایی به اطفال منتسب 

مشهور در این زمینه این است که اطفال در  یها پاسخ. یکی از رندیگ یمبرای احکام جزایی قرار 

که پا به سن بلوغ بگذارند.  شوند یمقبال اعمال مجرمانه خود در وقت و زمانی مسئول شناخته 

 حال پرسش این است که سن در احراز مسئولیت جزایی اطفال موضوعیت دارد یا طریقیت؟

موضوعیت داشته باشد در  اطفال از مسئولیت جزایی یبرخوردارتوضیح اینکه اگر سن در  

 شده نییتعمسئولیت و عدم مسئولیت  یا زدهندهیتمااز سن خاص که مرز  میتوان ینم صورت آن

دیگر برای تعیین سن مسئولیت جزایی  یها امارهو به  کنار بگذاریم آن رااست عدول کرده و 

گرفتن آن، تحمیل حکم بدون  دهینادو در صورت  قرارگرفته مراجعه کنیم زیرا سن موضوع حکم

دیگر برای بیان مسئولیت جزایی اطفال ارزش  یها امارهموضوع امکان ندارد. نتیجه این شود که 

به موضوعیت سن در تعیین مسئولیت جزایی  قائلو اگر  و قابلیت اماره قرار گرفتن را ندارند.

جایگاه در این مسئله طریقیت خواهد بود. یعنی سن همانند دیگر  صورت آناطفال نبودیم در 

. اگر رود یماماره بلوغ راه و طریق برای مشخص شدن زمان احراز مسئولیت جزایی به شمار 

دیگر تکیه گردد،  یها امارهچنانچه در بیان مسئولیت جزایی به آن توجه نشود و بجای آن به 
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به پاسخ  میپرداز یممختصر حال  حیتوض از این .دیآ ینمبیان حکم به میان  ازنظرهیچ مشکل 

 فوق که عبارت بود از سن در تعیین مسئولیت جزایی اطفال موضوعیت دارد یا طریقیت؟ سؤال

که سن در  دهد یممطالعه مجموع متون دسترس اعم از فقه حنفی و فقه جعفری نشان  

تعیین سن مسئولیت جزایی طریقیت دارد؛ یعنی راهی است برای رسیدن به موضوع دیگر که 

بلوغ یا رشد  کند یمآنچه مسئولیت جزایی اطفال را توجیه  درواقعهمانا بلوغ و یا رشد باشد. 

بلکه  شود ینمدر این برداشت نادیده انگاشته  یطورکل بهاست نه پا گذاشتن به سن خاص. سن 

و  درواقعبرای کشف و توضیح از خصوصیت و ویژگی دیگری و آن ویژگی  شود یماماره و معیاری 

 .دیآ یم حساب بهحقیقت علت و دلیل تحقق مسئولیت جزایی در اطفال 

با توجه به مجموع » :دیگو یم باره نیدرایکی از استادان برجسته حقوق  دکتر رحیم نوبهار 

گفت بلوغ به نظر شارع، همان اهلیت  توان یمبلوغ  دربارهات گوناگون تعابیر قرآن مجید و روای

الهی است؛ این امر عقال بر درجاتی از رشد و آگاهی متوقف است. با  یها خطابمخاطب شدن به 

به  یا جامعهاز  تواند یمبه این درجه از رشد، تحقق بلوغ  دنیدررسعوامل گوناگون  ریتأثتوجه به 

سن به اعتبار نظم عمومی، اماره نوعی مناسبی برای تعیین این  باشد. متفاوت گرید یا جامعه

نیست که سن در تعیین بلوغ  یا گونه بهتحول فکر و عقالنی است؛ اما اماره بودن سن نزد عقال 

، شود یمموضوعیت داشته باشد. با توجه به لزوم غالبی بودن اماره، سنی که اماره بلوغ قلمداد 

 «حالت غالبی داشته باشد.باید  درهرحال

مسئولیت جزایی متوقف بر  احضارذکر شد،  قبالً عودهنچه در بیان نظرات عبدالقادر مطابق آ 

 اراده و اختیار است. و طفل تا تحقق سن مسئولیت جزایی کامل سه مرحله زیر را باید طی نماید:

سالگی دوام دارد و طفل در این مرحله فاقد  7صبی غیر ممیز از زمان والدت تا سن  -1

 کامل به او متوجه، نیست. صورت بهادراک است و مسئولیت جزایی 

شروع تا دوران بلوغ  یسالگ هفتمرحله دوم طفل دارای ادراک ضعیف است. این مرحله از  -2

 .کند یمسالگی تحقق پیدا  15 . و بلوغ در زمان رسیدن طفل بهابدی یمادامه 

است و در قبال  برخوردارطفل از ادراک کامل  ندیگو یمدوران بلوغ نیز  آن رامرحله که  -6

 سالگی است. 15. معیار غالب و مشخص این دوره شود یماعمال خویش مسئول شناخته 

تمرکز آقای عوده برای بیان دوران مسئولیت جزایی اطفال بر ادراک است. و  شود یمدیده  

که سن در مسئولیت  دهد یماست برای راهنمایی به آن مرحله و این نشان  یا اماره درواقعسن 

 جزایی اطفال طریقیت دارد نه موضوعیت.
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ور بیان شد در نظرات فقها شیعه چه نظرات مشهور و چه نظرات خالف مشه قبالًهمچنین  

 دارد. آن راکه اصل در مسئولیت جزایی بلوغ و رشد است و سن قابلیت اماره بودن برای 

 برخوردارطریقیت  گاهیجانتیجه گرفت که سن در بیان مسئولیت جزایی از  توان یم نیبنابرا

 است نه موضوعیت.

 معیارهای قانوني با معیارهای فقهي  سهیمقا: مبحث سوم

تنها برای روشن شدن موضوع به  تمامی قوانین در این مجال مقدور نیست.احصا و بررسی  

قانون رسیدگی به تخلفات اطفال، دو  در ؛شود یمقانون رسیدگی به تخلفات اطفال استناد 

 است: اتخاذشدهرویکرد کلی نسبت به اطفال متخلف از قانون 

جزایی به او  تیمسئولرویکرد عدم مسئولیت مطلق جزایی؛ یعنی در صورت ارتکاب جرم  -1

 ": دارد یم( ماده پنجم قانون رسیدگی به تخلفات اطفال تصریح 1) بند باره نیدرا شود ینمراجع 

را تکمیل نکرده باشد، در صورت ارتکاب جرم مسئولیت جزایی به  یسالگ دوازدهشخصی که سن 

 تیمسئولفاقد  یسالگ زدهیسفوق اطفال تا آستانه سن  مادهبر اساس صراحت  ".شود یمناو راجع 

 .اند ییجزا

تخفیف یافته؛ بدین معنا که اطفال در صورت ارتکاب جرم مسئولیت  تیمسئولرویکرد  -2

 دودستهخود، به  نوبه به. این مرحله نیز شود یمتخفیف داده  ها آنجزایی دارند، اما در مجازات 

 :شود یمتقسیم 

را تکمیل کرده ولی  یسالگ دوازدهاین قانون، مجازات طفلی که  69 ماده( 2بند ) اساس بر 

 مادهاست. چنانچه  ساالن بزرگمجازات  حداکثر سوم کیرا تکمیل نکرده باشد،  یسالگ شانزده

را تکمیل  یسالگ شانزدهرا تکمیل و  یسالگ دوازدهمجازاتی طفلی که سن  "مزبور صراحت دارد: 

مجازات که برای عین جرم ارتکاب شده توسط اشخاص بلندتر از  حداکثر سوم کینکرده باشد، از 

 ".تواند ینمگردیده است، بیشتر بوده  ینیب شیپدر قانون جزا  یسالگ هجدهسن 

را تکمیل نکرده باشند، مجازات  یسالگ هجدهرا تکمیل و  یسالگ شانزدهاطفال، سن  هرگاه و

اشعار  ادشدهی ماده( 2. بند )شود یمدر نظر گرفته  ساالن بزرگمجازات  حداکثرآنان، نصف 

را تکمیل نکرده باشد، از  یسالگ هجدهرا تکمیل و  یسالگ شانزدهمجازات طفلی که سن  ":دارد یم

 یسالگ هجدهاز سن  بلندترتوسط اشخاص  مجازاتی که برای عین جرم ارتکاب شده حداکثرنصف 

 ".تواند ینمگردیده است، بیشتر بوده  ینیب شیپدر قانون جزا 
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همچنین قانون مجازات ایران، سن را معیار تشخیص طفل از غیر طفل قرار داده است  

دختران نه سال تمام قمری و در پسران پانزده سال تمام  درفقهی  یها آموزه ریتأثمنتهی تحت 

و در صورت پا گذاشتن اطفال به این سنین طبق قانون ایران احکام  دانسته قمری را سن بلوغ

 .دشو یمجزایی بر آنان بار 

 یسال بزرگنیز سن را مرز کودکی و  1989است کنوانسیون حقوق کودک  یادآوریالزم به  

 .گردد یمسال اطالق  18طفل به اشخاص زیر  ادشدهیو طبق ماده اول کنوانسیون  داند یم

 اشاره کردیم معیارهای ممیزه طفل از غیر طفل عقل و بلوغ قبالًاما در فقه جزایی چنانچه 

بود. و گاهی بر اساس بر خی نظرات بر عالوه بلوغ، رشد نیز معیار طفولیت و غیر طفولیت قرار 

 بود. شده داده

 بهیج زیر در یک مقایسه کلی میان معیارهای فقهی و قانونی نسبت به حالت جزایی اطفال نتا

 :ندیآ یم دست

و این معیار تراز و  رود یمطفل به شمار  ریغ ازدر قوانین جزایی سن معیار مشخصه طفل  -1

 آنکه حالدارند  موردنظرعموم با مصادیق  صورت بهابزار آشکار، واضح و قابلیت تطبیق عملی را 

معیار قابل تطبیق بر همه موارد باید به هر  بر هیتکمعیارهای فقهی واضح و روشن نیست و بجای 

فردی دارا  صورت بهمورد به گونه خاص توجه صورت گیرد. یعنی معیارها قابلیت تعمیل را بیشتر 

 است.

ختیار در قانون و مبتنی بر ادراک و اختیار در سئولیت جزایی مبتنی بر اراده و ادر اصل م -2

را از هم تفکیک کرد اما  ها هیما بنآن  شود ینمتفاوت چندانی ندارد و  باهمکه  استفقه 

از  که یدرحال رندیگ یمدر نظر  آن رابرای تشخیص احزار حالت مزبور وجه غالب  گذاران قانون

 .رندیگ یمتحقق معیار را مورد به مورد و به گونه خاص در نظر  که شود یمبیان فقها استنباط 

 :یریگ جهینت

تحقق مسئولیت جزایی متوقف بر ادراک و تمییز و اراده و اختیار است که فقهای مذهب  -1 

از نسبت دادن مسئولیت معتقدند و بدون ادراک و اختیار سخن  ها آنحنفی و جعفری هر دو بر 

شخاص بیهوده است. به همین جهت اطفال در دوران کودکی و مجانین به خاطر جزایی به ا

سئولیت و پیامد ارتکاب اعمال جرمی خویش بری قلمداد شده و مسئولیت فقدان اراده از م

و هر  شود یمحاصل  جیتدر بهفقهی تحقق مسئولیت جزایی  ازنظرمتوجه آنان نیست. همچنین 

 جزایی متفاوت است. ازنظرمرحله با مرحله دیگر 
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. اما در اینکه بلوغ چگونه شود یمفقهی بلوغ شرط احراز مسئولیت جزایی محسوب  ازنظر -2 

برخی فقها بلوغ با احتالم در پسران و  ازنظروجود دارند.  نظر اختالفمیان فقها  ابدی یمتحقق 

در  یسالگ پانزدهدر دختران و  یسالگ نهبرخی دیگر  ازنظرو  شود یمقاعدگی در دختران ثابت 

 یا گفتهاال اینکه  دانند یم یسالگ پانزدهپسران زمان بلوغ است. در فقه حنفی بلوغ دختر و پسر را 

 .اند کردهرا زمان بلوغ قلمداد  یسالگ هجدهامام ابوحنیفه 

جداگانه از سوی فقها و تحت  صورت بهمسئولیت جزایی به دلیل جدید بودن مبحث آن  -6 

یک مبحث خاص بررسی و تحلیل نگردیده است بلکه در ضمن مباحث حدود، قصاص و دیات و 

 بحث شده است. ها آندر بیان شرایط 

نتیجه گرفت سن در بیان مسئولیت  توان یممباحث فقه جعفری و حنفی  یال البهاز  -9 

حقق مسئولیت جزایی همانا عقل، اراده و اختیار جزایی طریقیت دارد و نه موضوعیت بلکه معیار ت

 است.

 برداشتبر اساس  هرکداممشکل این مبحث در فقه این مسئله است که فقها  نیتر عمده  -5 

شده  نظر اختالفکرده و این باعث تشتت آرا و بروز  ارائه رأیو تحلیل خود از منابع دینی، نظر و 

 ریپذ امکان کدستیاست. یعنی در رابطه به مسئولیت جزای اطفال ادعای و جود نظر واحد و 

 .ستین

 :ها شنهادیپ

علمی رشد، توسعه و گسترش و عمیق شدن مباحث علمی را در پی دارد اما  نظر اختالف -1 

با توجه  دینما یمالزم  نیبنابرا. سازد یمعملی انتظام بخشیدن به امور عمومی را مختل  ازلحاظ

را در نظر گرفته و راهکار  مسائلو قوانین کشور نظرات فقهی نیز وجه غالب  یالملل نیببه اسناد 

 برای تمامی مردم و مجریان قانون در کشور را فراهم سازند. اعمال قابلعملی 

. شود یمبه نظر اکثریت فقها بلوغ شرط تحقق مسئولیت جزایی اطفال محسوب  -2 

و ...از مورد  وهوا آباوضاع  ریتأثبلوغ احتالم و قاعدگی است و این دو مشخصه تحت  یها نشانه

با حاالت بروز احتالم و  باًیتقرنسبت به مورد دیگر تفاوت دارد. از طرف دیگر، معیار قانونی 

قاعدگی همخوانی و هماهنگی نزدیک دارد. بنابراین الزم است فقها با در نظر داشت مطالعات 

و سایر علوم مرتبط و با توجه به مبانی فقهی که احتالم و قاعدگی را  یشناس روان، یاسشن جامعه
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سن( ) یقانونکه مطابق و موافق با معیار  کنند صادرآرای  دانند یمشرط تحقق مسئولیت جزایی 

 باشد.

 :مأخذمنابع و 

، ص 1696چاپ اول  نایس ابنعالمه، غالم حیدر، حقوق جزایی عمومی افغانستان، انتشارات دانشگاه   -1

125. 

، نشر بنیاد حقوقی میزان، چاپ بیست د و یکم 2، حقوق جزای عمومی، دو جلد، ج یمحمدعلاردبیلی،   -2

 101، ص 1689

، مجله تخصصی دانشگاه علوم ها پژوهشاصغری، عبدالرضا، سن مسئولیت کیفری در حقوق اسالم،   -6

 .82اسالمی رضوی، مشهد، ص 

 .108ین، ص ، پیشیمحمدعلاردبیلی،   -9

، چاپ دوم، قم انتشارات 6 ج(، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، سه جلد، ق 1910) سیادرحلی، ابن   -5

موسسه النشر االسالمی، به نقل از رحیم نوبهار، سن و مسئولیت کیفری: بازخوانی نظریۀ مشهور فقهای 

 .176، ص 1691زمستان امامیه، پژهشنامه حقوق کیفری، سال سوم، شماره دوم، پاییز و 

 .107و  101، پیشین، صص یمحمدعلاردبیلی،  -1

موسوی بجنوردی، سید محمد و زارعی، راضیه جایگاه رشد در تحقق مسئولیت کیفری با رویکردی بر   -7

 .6، ص 1696، پاییز وچهار شصتنظر امام خمینی، پژوهشنامه متین، سال شانزدهم، شماره 

 .2052ص  6 ججعفری لنگرودی، محمد، مبسوط در ترمینولوژی حقوق،   -8

( مجموعه مقاالت فقهی، حقوقی و اجتماعی، به نقل از سید 1688موسوی بجنوردی، سید محمد، )  -9

محمد، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول. به نقل از: موسوی بجنوردی و راضیه زارعی 

 .1پیشین، ص 

، به نقل از: عبدالحمید خسروی و عبدالرحیم تاجیک، 661، ص 6 جه الحنفی فی ثوبه الجدید، الفق  -10

 -27بررسی تطبیقی شروط قصاص نفس در مذاهب امامیه و حنفی، مجله فروغ وحدت، سال هفتم، شماره 

 .11 ص، 1691 -بهار

، جلددوم، المکتبه الحقانیه، ج 2عوده، عبدالقادر، التشریع الجنایی االسالمی مقارنا بالقوانین الوضعی،  -11

 .595، ص تا یبپاکستان،  شاوریپ

 .101عوده، عبدالقادر، همان، ص  -12

 .192برای مطلعه بیشتر، ر ک به عوده، عبدالقادر، همان، ص  -16

 .651 -650برای تفصیل بیشتر در این مورد رجوع کنید به عوده، عبدالقادر، همان صص  -19

 .651عوده، عبدالقادر، همان، ص   -15

 .651 ص عوده، عبدالقادر، همان،  -11

 .652و  651عوده، عبدالقادر، همان، صص   -17
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 91( جواهر الکالم فی شرح شرایع االسالم، تهران دارالکتب االسالمیه، ج 1692) نجفی، محمد حسن.  -18

، 19به نقل از سید محمد موسوی بجنوردی و راضیه زارعی، پژوهشنامه متبن، سال شانزدهم، شماره  91 ص

 .8ص ، 1696

. به 529، ص 10( کشف اللثام، قم موسسه النشراالسالمی، ج 1905) فاضل هندی، محمد بن حسن.  -19

 .8نقل از سید محمد موسوی بجنوردی، و راضیه زارعی، همان، ص 

. به نقل از سیدمحمد 1916ص  2 ج بی تا(، مبانی تکلمت المنهاج، قم، دارالهادی،) خویی، ابوالقاسم،.  -20

 .8راضیه زارعی، همان، ص موسوی بجنوردی و 

برای تفصیل بیشتر ر، ک به سید محمد موسوی بجنوردی و راضیه زارعی، پژوهشنامه متین، سال   -21

 .1696، پاییز 19شانزدهم، شماره 

به نقل از مسعود  19 ص، 1 ج( 1911) االصافی، تهران مکتب الصدر، ریتفاص فیض کاشانی، مالمحسن،  -22

فری کودک و عدالت حقوقی از نظر فقه و حقوق اسالمی، مسعود راعی و مسئولیت کی سن راعی و دیگران،

 .106ص  15دیگران فصلنامه فقه و مبانی حقوق، سال پنجم، شماره 

و  95، صص 1 جبی تا( ) موسسه النشر االسالمی، عالمه حلی، حسن بن یوسف، منتهی المطلب، قم:  -26

 .106، به نقل از مسعود راعی و دیگران، هامان ص 91

 .92، ص ها پژوهشاصغری، عبدالرضا، سن مسئولیت کیفری در حقوق اسالم،   -29

برای مطا لعه بیشتر ر، ک: به موسوی بجنوردی و راضیه زارعی، جایگاه رشد در تحقق مسئولیت  -25

و  7 صص، 1696، پاییز 19کیفری با رویکردی بر نظر امام خمینی، پزوهشنامه متین، سال شانزدهم، شماره 

8. 

ار، سن و مسئولیت کیفری: بازخوانی نظریه مشهور فقهای امامیه، پژوهشنامه حقوق رحیم، نوبه -21

 .179، ص 1691کیفری، سال سوم، شماره دوم، پاییز و زمستان 

 .651 -650برای تفصیل بیشتر در این مورد رجوع کنید به عوده، عبدالقادر، همان صص  -27
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 اعتبار امر قضاوت شده در حقوق یها یژگیو

 یرانو ا افغانستان 

 
 سید جواد سجادی

 

 مقدمه

عدالت و بستر مناسب برای تظلم خواهی کیمیایی است که در دادگاه و در دادرسی 

نیل به این انتظارات منطقی، رعایت انصاف و برخورداری از  جهت .شود یمعادالنه جستجو 

. جوهر دهد یممنطق حقوقی و اهتمام به عدالت اساس کار و هدف نهایی دادگاه را تشکیل 

تا نشان دهد که دادگاه در چه جایگاهی از  ،ابدی یمدادگاه، در آرای صادره از سوی آن تبلور 

که برای احقاق حق  حال نیدرعبه هر ترتیب، دادگاه، بودن قرار دارد؛ ولی  یا حرفهسالمت و 

دعاوی و جلوگیری از خصومت نیز  وفصل حل، مرجع ورزد یمو نهادینه کردن عدالت، تالش 

باید روزی، پایان یابد و  حتماًکه دعوا،  کند یمو مصلحت اجتماعی ایجاب  شود یم برشمرده

 برخوردار، از یک نوع اعتبار و جایگاهی ستیبا یم؛ شود یماحکامی که از سوی آن صادر 

فراوانی برای نظام  یها بیآسباشد که نتوان آن را نادیده انگاشت و در غیر این صورت، 

؛ وقتی احکام دادگاه از چنین آورد خواهداجتماعی و مخدوش شدن حیثیت دادگاه به وجود 

که این تحقیق  ندیگو یمه به این، اعتبار امر قضاوت شد اصطالحاًخصوصیتی برخوردار باشد، 

 آن در حقوق ایران و افغانستان است. یها یژگیودر پی بررسی 

 وم و تعریف اعتبار امر قضاوت شدهمفه

 شده مطرح باره نیدرادر اینکه هدف اساسی و نهایی از دادرسی چیست؟ نظریات مختلفی 

؛ دانند یمدیگر حفظ نظم عمومی را از اهداف دادرسی  ی دستهاست. برخی، فصل خصومت، 
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که همگان در آرزوی  داند یماما بعضی از دانشوران، عدالت را اساس کار قضاوت و دادرسی 

عدالت محور، از برجستگی شایانی برخوردار است و دالیل  هینظر، دیترد یب، اند آنتحقق 

، در نیبنابرابشریت بوده است.  شده گملت تاریخ عدا طول دروجود دارد و  باره نیدرامتعددی 

عین اینکه هدف اساسی دادرسی، برقراری عدالت و رسیدن به حقیقت است و ندای وجدان 

اجتماعی  یها ضرورت؛ اما با توجه به زند یم دییتأنیز بر این حقیقت کتمان ناپذیر، مهر 

 توان ینم، وجه چیه بهرا نیز  1فصل سریع خصومت( ازآن پس)جلوگیری از ایجاد اختالف و 

 ق.آ.د.م ایران نیز به آن امعان نظر دارد. 6دور داشت که ماده  ازنظر

، بر ردیگ یمبرای صدور حکم به کار  تیدرنهاکه دادگاه، برای دادرسی و  یسازوکار

، که در مواردی ممکن است، برای کنند یماست که اصحاب دعوا تقدیم دادگاه  یا ادلهاساس 

عدالت واقعی نباشد؛  دربردارندهصادره،  رأی، جهیدرنتی از حقیقت نباشد و قاضی هرگز کاشف

تکلیف  تواند ینمکه دادگاه  کند یمیعنی به نظر رسد که عادالنه است، البته عقل نیز حکم 

بیش از این داشته باشد؛ اما برای اهتمام به عدالت، اطمینان بخشی و حفظ حیثیت دادگاه، 

؛ اما هرگز اصحاب دعوا، داند یم، هر نظام قضایی، رسیدگی به مرحله باالتر را ضروری معموالً

حق ندارند از نو، همان موضوع را به همان خصوصیات و ساختار پیشین، مطرح سازند. این 

یا اعتبار امر قضاوت شده، نامیده  2«محکوم بها هیقض اعتبار»اعتبار در اصطالح حقوق 

 6«منافع عموم بر حقوق خصوصی رجحان دارد. ها مصلحتام تزاحم در مق»چراکه  شود یم

مهم و اساسی استحکام و  یها مؤلفهکه نظم اجتماعی و امنیت عامه، از  یازآنجاپس، 

قانون  چهارچوبنظام قضایی باید از قاطعیت الزم در  بیترت نیا بهپایداری جامعه است و 

و  شود یمو اعتماد مردم، به دادگاه، فراهم  برخوردار باشد، در این صورتی است که اطمینان

حکم صادر شد،  که نیهم، نیبنابراو دعواهای واهی.  ها یخواه ادهیزدر برابر  گردد یمسدی 

، صادرشدهاست، حکم  شده شمردهمجاز  گذار قانونجدا از مواردی که اعاده دادرسی، از سوی 

باید از اعتبار برخوردار باشد و نشود آن را نادیده انگاشت. هدف دادرسی را هر چه بدانیم، 

                                                           
 15، ص 1368کاتوزیان، اعتبار امر قضاوت شده،، تهران، میزان، ناصر .1
 58 ش ،1349. متین دفتري، احمد، آیین دادرسي مدني و بازرگاني، ج تهران، دانشگاه تهران، 2
 2 ص ،1368کاتوزیان، اعتبار امرقضاوت شده،، تهران، کانون وکالي داگستري مرکز، ناصر .3
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، دیگر رأیکه پس از صدور  کند یمحتا اگر عدالت محض بدانیم، باز مصلحت جامعه ایجاب 

نفع عمومی در این است که رسیدگی به دعوا »امکان بازگشت از آن وجود نداشته باشد و 

 1«باشد پایانی داشته

چنانچه دعوای »است؛  مقررشده.آ.د.م، ایران ق 89 ماده 1اساس است که دربند  نیرا به

آنان هستند،  مقام قائمیا اشخاصی که اصحاب دعوا  بین همان اشخاص سابقاً شده طرح

وارد رسیدگی  مجدداًدادگاه « باشد صادرشدهرسیدگی شده و نسبت به آن حکم قطعی 

اقدام به صدور قرار رد دعوا  ابدی یمماهوی نخواهد شد و بر اساس قاعده اعتبار امر مختوم، 

 نماید

اصول محاکمات افغانستان نیز به این قاعده توجه شده، آنجای  قانون 21 ماده 9 دربند

 «صدور حکم قضایی قبلی در موضوع بین عارض و معروض»که یکی از ایرادات اولیه را 

صادره از سوی دادگاه و ممنوعیت  احکام ازالتزام طرفین دعوا به پیروی » بر بنا. شمارد یبرم

 بها محکومرسیدگی مجدد همان دعوا با همان اصحاب را اعتبار امر قضاوت شده یا اعتبار امر 

 2«( در حقوق فرانسه استAutorite de la chose jugeeکه برگردان قاعده ) ندیگو یم

، این قاعده دارای چه آن براما مبنای قاعده اعتبار امر قضاوت شده چیست؟ افزون 

، دارای شود یمو نظری که از سوی دادگاه صادر  رأی. آیا هر استو خصوصیاتی  ها یژگیو

 ارزش و اعتبار امر قضاوت شده است؟

 مبنای اعتبار امر قضاوت شده

چرا نتوان به دعوای که مورد  اصوالًمبنای اعتبار امر قضاوت شده چیست و  نکهیا در

 نظر اتفاق؛ میان حقوقدانان قراردادمجدد، مورد رسیدگی  صورت بهاست،  قرارگرفتهرسیدگی 

 6«است ها دادگاهاماره صحت آرای »معتقدند که به جهت  دانان حقوقوجود ندارد، بعضی از 

اعتماد و احترام گذاشت و  ها آن، باید به نیبنابرا کنند یمصادر آرای صحیحی  نوعاًدادگاه 

 کنند صادرحمل بر صحت کرد و ممکن است، در مواردی اشتباه کنند و یا آرای نادرستی 

                                                           
 همان .1
 341 ش ،2حمد؛ الوسیط في شرح القانون مدني، نظریه التزام به طور کلي، ج . سنهوري، عبدالرزاق ا2
 25 ص. ناصر کاتوزیان پیشین 3
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اعتراض و »الزم را مبذول داشته است، بنابراین با  یها ینیب شیپکه قانون در این موارد 

نهایی، در غالب موارد موافق با  جهینتو  شود یمدادرسی تصحیح  یها اشتباهپژوهش، 

اما در حقوق ایران، این مبنا پذیرفته نیست، بلکه مبنای اعتبار امر قضاوت 1«حقیقت است

اصلی که مورد نزاع است،  حق بهحق اقدام قانونی را نسبت  گذار قانون»شده آن است که 

ق استفاده کند و در مورد منازعه از این ح بار کیفردی،  که نیهم2«داند یممجاز  بار کیفقط 

 .گردد یمصادر شود دیگر حق اقدام مجدد سلب  رأیو موضوع دعوا، 

 اعتبار امر قضاوت شده یها يژگیو 

این قاعده، به  ها آنو شرایطی که تنها با تحقق  ها یژگیوقاعده اعتبار قضاوت شده دارای 

و اعمال دادگاه در صورت مشمول قاعده، اعتبار  ها میتصم. بنابراین، رسد یممرحله حاکمیت 

 که حداقل، دارای سه ویژگی باشد: گردد یمامر قضاوت 

 باشد؛ یافعرتقضایی و در امور  رأی .1

 موضوع مورد اختالف را فصل کند؛ یقطع طور به .2

 6جزو منطوق حکم باشد؛ .6

 قضایي ترافعي رأی -1

آن، چیزی که  دربارهدر صورت ضرورت رسیدگی به یک موضوع حقوقی؛ و اتخاذ تصمیم 

، مراجع دیگری مانند داوری، میدان یم که یدرحال، مرجع قضایی است، رسد یمابتدا به ذهن 

 کنند؛ حتا یک دعوا اظهارنظردر مورد موضوع حقوقی  توانند یماداری نیز وجود دارند که 

اعتبار امر »گردد؛ ولی، در این میان، تنها  وفصل حلکدخدامنشانه  صورت بهممکن است 

دادگاه از این مزیت استفاده  رأیقضاوت شده از اوصاف ویژه اعمال قضایی است و تنها 

به  توان ینماین قاعده را  جهیدرنت9«است نقض قابل طورمعمول بهو اعمال اداری  کند یم

 .شود یم.آ.د.م ایران نیز استفاده ق 89ماده  1 اعمال اداری تسری داد؛ چیزی که از بند

                                                           
 26 ص. همان، 1
 26 صبه نقل از کاتوزیان، اعتبار امرقضاوت شده،  1384. علي عباش حیاتي، شرح قانون آیین دادرسي، تهران، سلسبیل،2
 . کاتوزیان پیشین3
 75 صان، . ناصر کاتوزیان، هم4
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« صدور حکم قضایی»با صراحت از  21قانون اصول محاکمات افغانستان نیز در ماده 

؛ داند ینمداوری و رسیدگی اداری اعتبار امر قضاوت شده  رأیسخن رانده است؛ یعنی اینکه 

 با قانون آیین دادرسی ایران منطبق است. کامالًلذا، در این مورد، 

که دارای یک شرط اساسی  گردد یمآرای قضایی نیز در صورتی از این ویژگی برخوردار 

 توان یمنه امور حسبی؛ و 1«مربوط به امر ترافعی باشد»باشد و آن این است که آرای قضایی، 

و در نتیجه مشمول قاعده 2«در تمام مواردی که دادرسی مسبوق به نزاع است، ترافعی»گفت 

همه  کنند یمولی در امور حسبی، کسانی که به دادگاه مراجعه » گردد یمامر قضاوت شده 

، در مقام خواهان و خوانده نیست که باهم در موضوع خاصی، دعوا و یکس چیه6«اند خواهان

ی حفظ منافع عموم منظور بهتصمیمی مانند یک مدیر، »اختالف داشته باشد. بنابراین 

 کند یمکه دادگاه فصل خصومت  جا هر»نه اینکه در پی فصل خصومت باشد، لذا، 9«ردیگ یم

، تصمیمات اداری جهیدرنت، گردد یم5«مند بهرهحکم او ترافعی است و.. از اعتبار امر مختوم 

 .کنند ینماز این اعتبار استفاده  اصوالًدادگاه و همچنین آرای صادره در امور حسبی، 

عارض و »با به کار بردن  21 ماده 9 بندقانون اصول محاکمات افغانستان، در همان 

گویا، به ترافعی بودن، آرای قضایی اشاره دارد و  کامالً صورت بهو  یدرست به« معروض

 .گذارد ینممورد، باقی  نیا درتردیدی را  گونه چیه

 قطعي حکم  -2

سوی دادگاه، حتا در امور ترافعی نیز  و آرای صادره از اتخاذشده یها میتصمم که دانی می

اصالحی، قرار و حکم؛ حال باید پرسید  یها گزارشاداری،  یها میتصممختلف است، مانند 

و آرای صادره از جانب دادگاه، از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار است  ها میتصمکه آیا تمام 

 یا خیر؟

                                                           
 . همان1
 . همان2
 . همان3
 . همان4
 114 ص. همان، 5
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گرفت؛ در این میان،  خواهدوارد فوق، مورد برسی قرار م ی همه، سؤالبرای پاسخ به این 

گزارش اصالحی  تیدرنها؛ سپس قرار و میده یمابتدا حکم را مورد برسی و تحلیل قرار 

 برسی خواهد شد.

 دارد یمبا صراحت قانون، احکام دارای اعتبار امر قضاوت شده است، آن جای که مقرر 

آنان  مقام قائمیا اشخاصی که اصحاب دعوا بین همان اشخاص  سابقاً شده طرحدعوای »

.آ.د.م اما این، ق ،1بند « باشد. صادرشدههستند، رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی 

مختلف  یها دستهاحکام متفاوت است. احکام دادگاه، به  چراکهنیاز به واکاوی و برسی دارد 

، حکم، یبند دسته؛ اما در یک میگذر یم، چون مرتبط با موضوع مقاله نیست، شود یمتقسیم 

. در این میان، این تنها حکم قطعی است که از شود یمتقسیم  یرقطعیغقطعی و  حکم به

. مقصود از حکم قطعی، تصمیمی است که گردد یم مند بهرهقاعده اعتبار امر قضاوت شده 

سیدگی به ر»نماید و نیاز  وفصل حل، طورقطع بهیکی از موضوعات مورد اختالف طرفین را 

به کار  یها میتصمقطعی در برابر  رأی» اصوالًو 1«باشد اجرا قابلماهوی دیگری نداشته و 

آن  موجب بهو  ردیگ یمآماده شدن برای صدور تصمیم نهایی  منظور بهکه دادگاه  رود یم

 ماده 1 دربند» نیبنابرا2«کند یمدر موضوع رسیدگی  مؤثرمبانی دعوا را برسی و به دالیل 

لذا پس از 6«مدنی، اعتبار امر قضاوت شده خاص احکام قطعی است یدادرسقانون آیین  89

اگر  89دعوای سابق را دوباره بپذیرد، مطابق ماده  تواند ینمقطعیت حکم، هیچ دادگاهی 

کند و قرار رد دعوا را بدهد.  یخوددارشود، باید از استماع آن  روبرودادگاه با چنین دعوای 

است و تمام  مند بهرهکامل  طور به، تصمیم دادگاه از اعتبار امر قضاوت شده در این حالت

 9«محاکم عمومی و اختصاصی از شنیدن ادعای مخالف آن ممنوع هستند.

 

 

                                                           
 182 ص. بهرام بهرامي، 1
 . همان2
 . همان3
 . همان4
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 حکم منطوق  -3

بیان شد، شامل تمام تصمیمات  که چناناین را باید دانست که اعتبار امر قضاوت شده، 

احکام نیز اختالف است؛  یها جنبه. و عالوه بر آن، در شمولیت آن برای تمام شود ینمدادگاه 

 است: مقدمه، منطوق و اسباب موجهه. شده لیتشکهر حکمی، از سه جز  چراکه

 ی ادلهطرفین، مناقشات و  یادعاها: در این بخش، دادرس مشخصات دعوا، خالصه مقدمه

قاعده اعتبار امر قضاوت شده در این مورد معنا  کاربرد. کند یمرا ذکر  ها آنتوسط  شده طرح

 ندارد.

آن است{ اخص یا بخش آمره حکم} مفهومبه  منطوق، حکم»منطوق حکم: مقصود از 

به آن  گرید عبارت به1» گردد یماعالم  وفصل حلآن  موجب بهکه موضوع اختالف طرفین 

؛ منطوق گویند که 2«استاقدامات دادگاه و نتیجه قضاوت  ماحصل»دادگاه که  رأیبخش از 

منطوق حکم دارای چنین اعتباری است،  در اینکه» .استخصومت  وفصل حل دربردارنده

و  شود یمدو طرف روشن  یها خواستهزیرا در این بخش تکلیف دعوا و 6«تردید وجود ندارد

در این مورد  دانان حقوقو تمام 9«ردیگ یماست که فصل دعوا صورت  جا نیهمدر حقیقت 

 دارند. نظر قاتفا

 اسباب موجهه

است و آن  ذکرشدهبخش دیگر حکم، اسباب حکم است که تحت عنوان جهات حکم هم 

مسائل قانونی( است و )مسائل ماهوی( و جهات حکمی )عبارت از اجتماع جهات موضوعی 

، بسترساز منطوق ینوع به توان یم، آن را دهند یمرا تشکیل  رأیمبنای توجیهی  که ییازآنجا

مجموع اموری است که مبنا و اساس حکم را تشکیل »حکم نامید که جنبه امری دارد، یعنی 

                                                           
 455 ص. عبداهلل شمس، آیین دادرسي مدني انتشارت دراک چاپ اول 1
 467 ص. همان، 2
 455 ص. همان 3
 157 ص، 1382. ناصر کارتوزیان، اعتبار امر قضاوت شده، تهران، میزان، 4
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اسباب موجهه حکم است که آیا همانند  سر برحال بحث  1«سازد یمو آن را موجه  دهد یم

 منطوق، از قاعده اعتبار امر مختوم بهره می گرد یا خیر؟

دعوا حقی است که سقوط آن  ی اقامه اوالً»گفت بعضی عقیده دارند:  توان یمدر جواب 

 اًیثانمانند هر حق دیگر نیازمند دلیل است و در موضع شک، باید به بقای آن حکم کرد، 

موضوع آن دعوا مطرح گردد؛  عنوان بهچنانچه اسباب موجهه حکم قبلی در دعوای دیگری 

ان و حدت موضوع که از شرایط الزم پذیرش ایراد ایراد امر قضاوت شده، حداقل به علت فقد

ایراد خوانده وارد  رغم یعلدادگاه باید  که آنوارد شمرده شود، حاصل  تواند ینماست، 

پس 2«از اسباب موجهه حکم قبلی است یکی آنرسیدگی ماهوی به دعوای شود که موضوع 

 6«ستینشناسایی اعتبار امر قضاوت شده در اسباب در حقوق ایران قابل دفاع  جهیدرنت»

و بدون وجود آن  دهد یمحکم که ارکان دادرسی را تشکیل  یها جهتبعضی از  همه نیباا

 اگر، گرید عبارت به9«اعتبار امر قضاوت شده است یدارا تصور صحت حکم امکان ندارد،

 نیا در عجین شده باشد که تجربه آن ممکن نباشد، اسباب و جهات حکم به نحوی با حکم»

آمره حکم به انضمام جهات و دالیل حکم واجد اعتبار امر مختوم خواهد  قسمت صورت،

 5«بود.

 قرار

به همین  توان ینم خیر، ای ،کند یمآیا قرار از اعتبار امر قضاوت شده استفاده  که نیادر 

 نظر اتفاق قرارهامورد شمولیت قاعده اعتبار امر قضاوت شده برای  چراکهآسانی حکم کرد. 

 قرارها یبند دستهبه سراغ  دیبا تحلیل نظریات حقوقدانان در مورد قرارها، یبرا وجود ندارد،

 :شوند یمتقسیم  دودسته به ،قرارها ،میدان یمرفت چنانکه 

                                                           
 157 ص. همان، 1
 457. عبداهلل شمس، آیین دادرسي مدني انتشارات دراک چاپ اول ص 2
 . همان3
 164 ص ،1382. ناصر کاتوزیان، اعتبار امر قضاوت شده،، تهران، میزان، 4
 262 ص ،1385، تهران، میزان،2 ج. محمد جواد بهشتي و نادر مرداني، آیین دادرسي مدني، 5
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 مقدماتي یقرارها  -1

اعدادی که قاضی در جریان رسیدگی به پرونده صادر  یقرارها»مقدماتی یا  یقرارها

مانند قرار ارجاع امر به کارشناس یا قرار استماع شهادت شهود و غیره فاقد این  کند یم

مقدماتی چون دعوا یا امر  یقرارها»بر اساس  چراکه دلیلش هم روشن است،1«اعتبار هستند

 بنا برین در2«شوند یممول قاعده خارج از ش مسلماً ،شود ینم وفصل حل ها آنمربوط با صدور 

 دانان حقوقبین  گردد ینممقدماتی مشمول قاعده اعتبار امر قضاوت شده  یقرارها که نیا

 اختالفی وجود ندارد.

 قرار نهایي  -2

تکلیف  ها آنکه با صدور  شود یمقاطع دعوا به قرارهای گفته  یقرارها»نهایی یا  یقرارها

این قرارها از اعتبار امر  یمند بهرهدر 6«دعوا مشخص گردیده و پرونده از آن خارج شود

 آرا وجود ندارد. یهمسان قضاوت شده،

 در از اعتبار امر قضاوت شده، یریگ بهرهاین قرارها را نیز به دلیل  دانان حقوقبعضی از 

 ،دانان حقوقباور این  به .اند قائلت شده نیز اعتبار امر قضاو ها آنو برای  دانند یمزمره احکام 

از حکم قطعی شده و  اعم امر قضاوت شده به تمام آرای قضایی، اعتبار کاتوزیان، دکتر مثل

 که مسامحه در تعبیر نباید استفاده کرد، از این یول نگردیده است، یا اشارهبه قرارهای قاطع 

بنا 9«شوند ینم مند بهرهقطعی دادگاه از اعتبار امر قضاوت شده  یقرارهاما،  گذار قانونبه نظر 

واجد  عتشانیطبنهایی به اعتبار  یقرارهابسیار مهم آن است که بعضی از  ی نکته برین،

 نهایی، یقرارها ،معتقدنددسته از حقوقدانان  نیا پس،5«هستندخصیصه اعتبار امر مختومه 

 حکم است. همانند ،موردبحثاز قاعده  یبرخوردار در

                                                           
 21 ص ،3آیین دادرسي . عباس کریمي، 1
 454 ص ،1384، تهران، دراک،1 ج. عبداهلل شمس، آیین دادرسي مدني 2
 . همان3
 115 ص ،1382. ناصر کاتوزیان، اعتبار امر قضاوت شده،، تهران، میزان،4
 373 ص ،1384ي آیین دادرسي مدني، تهران، میزان،ها ستهیبا. قدرت اله واحدي، 5
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صدور حکم »گفته  21ماده  9 دربند که نیاقانون آیین دادرسی افغانستان با توجه به 

که اعتبار امر  رسد یمبه نظر  گونه نیا ابتدا« قضایی قبلی در موضوع بین عارض و معروض

قرار را  یها یژگیو که یوقت 276در ماده  اما نه قرار، داند یمقضاوت شده را مختص حکم 

در قانون  که یقرارتعیین میعاد شکایت علیه »مقرر داشته است  8 دربندو  شمارد یبرم

تقسیم کرده است. قرارهای  دودستهکه قرارها را به  شود یماستفاده  یخوب به قطعی نباشد،

، این قرارها از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار جهیدرنتقانون، قطعی است، و  اساس برکه 

راه ندارد؛ اما قرارهای که قانونا قطعی نیست،  ها آنی مجدد نسبت به است و دادخواه

؛ این قرارها از اعتبار مختوم برخوردار نیست و به اصحاب دعوا گذار قانونخود  صراحت به

علیه آن قرارها اعتراض کنند و خواهان رسیدگی مجدد، از سوی  توانند یمکه  شده دادهاجازه 

 دادگاه گردد.

اعتبار امر قضاوت شده را برای قرارهای نهایی  کاربردایرانی،  دانان حقوقبرخی از 

فرقی بین قرار مقدماتی و قرار نهایی قائل نیستند؛ و معتقدند که  جهت نیازاو  رندیپذ ینم

.آ.د.م جدید پس از انشای لفظی و امضا، اعتبار قضیه مختوم بها ق 291ماده  موجب به»حکم 

در خصوص قرارها ورود مجدد  کنیول گردد یمعده فراغ دادرس و موجد قا داکردهیپرا 

اگر شخص الف، دادخواست به طرفیت شخص ب  مثال عنوان بهدادرس منع نشده است، 

دادخواست یا ابطال دادخواست یا رد دعوا... بشود  قرار بهتقدیم دارد و این دادخواست منتهی 

مبادرت به رسیدگی  تواند یمان دادرس دیگری تقدیم دارد، هم دادخواستخواهان  مجدداًو 

قائل »: دیگو یمشمس  دکتر که چنان، نیبنابرا1«کند موضوع دعوا اتخاذ تصمیم خصوص در

. در ستینشدن اعتبار امر قضاوت شده برای قرارهای قاطع دعوا در کشور ما قابل دفاع 

دارای چنین « حکم قطعی» صراحتاًق.آ.د.م.ج  89 ماده 1 دربندحقیقت عالوه بر اینکه 

صادر و  قبالًرویه محاکم نیز مبین این است که بر اساس قرار رد دعوا که  شده اعالماعتباری 

 توان یمرا به این جهت نباید مردود اعالم نمود. چگونه  شده اقامهقطعی شده، دعوای دوباره 

دخواست دهنده و ... پذیرفت قرار رد دعوا، به سبب عدم اهلیت خواهان، عدم احراز سمت دا

را توسط نماینده  نفع یذدعوا ایجاد نماید و  ی دوباره ی اقامهمانع همیشگی بر}سر{ راه 

                                                           
 178 ص ،1379ي مدني کاربردي، تهران، بینه،. بهرام بهرامي، آیین دادرس1
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حق و  ی مطالبه... از مراجعه بعدی به مرجع تظلمات عمومی ممنوع کند؟ شخصاًقانونی یا 

وص قانونی دارد و هر نصی در این خص حیتصر بهاقامه دعوا، حقی است که سقوط آن نیاز 

شک به اصل که همان حق اقامه دعوا است رجوع  مقام درباید در موضع آن تفسیر شود و 

دعوا را دوباره اقامه  توان یم جهت هرشود. بنابراین، در حقوق ما در صورت قرار رد دعوا به 

در  یا هینظرکه این دو  رسد یمبه نظر 1«ستین رشیپذ قابلنمود و ایراد امر قضاوت شده 

گفت باید به طبیعت قرار نگاه کرد، اگر قراری صادر  توان یماست و  جمع قابل ظاهر متفاوت،

قاعده امر  تواند یمو  2«سبب آن تغییر نکرده است قابل استناد است.»گردد، تا زمانی که 

وجهی  جهیدرنت، کند یمگردد؛ اما زمانی که اسباب قرار تغییر  مند بهرهاعتبار قضاوت شده 

 برای برخورداری از اعتبار امر قضاوت شده معنا ندارد، مانند قرار عدم اهلیت.

 گزارش اصالحي

 یازآنجااعمال و تصمیمات اداری دادگاه،  یا پارهتا این جای تحقیق، مشخص شد که 

و حتی قاعده  کند ینمکه جنبه قضایی و دادرسی ندارد، از اعتبار امر قضاوت شده استفاده »

است، مانند  دانان حقوقموارد اتفاق  ها آنکه برخی 6«ردیگ یفرانمرا  ها آنادرسی نیز فراغ د

دیگر از اعمال قضایی، مورد اختالف است،  ی دستهاداری،  یها میتصمقرارهای مقدماتی؛ و 

 نیز پرداخت شد. ها آنمانند قرارهای نهایی، که به 

اصالحی است، در این مورد نیز برخی از  یها گزارشمیان یکی از مورد اختالف،  نیا در

اصالحی، عمل قضایی نیست و به همین دلیل  یها گزارشتنظیم »که  معتقدند ،دانان حقوق

که مانند سایر پیمان  حال نیدرعدو طرف سازش  کند ینماز اعتبار امر قضاوت شده استفاده 

 بانظمن را به سبب مخالفت ابطال آ توانند یمرا محترم شمارند،  قراردادگذاران باید مفاد 

 دانان حقوق یا دسته؛ اما در جانب دیگر 9«عمومی یا اشتباه یا اکراه از دادگاه بخواهند

و ابراز  اند قائلتفاوت برای آن  شأن، نهایت، دانند یمکه گزارش اصالحی را قرار  حال نیدرع

                                                           
 1384،454، تهران، دراک،1 ج. عبداهلل شمس، آیین دادرسي مدني، 1
 17 ص . عباس کریمي، آیین دادرسي مدني،2
 127 ص ،1382کاتوزیان، اعتبار امر قضاوت شده،، تهران، میزان، ناصر .3
 129 ص. همان، 4
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 شود یمگزارش اصالحی، از حیث آثار مانند حکم است و موجب فصل دعاوی »که  دارند یم

قرار سقوط دعوا که بر این اساس یا بر هر سبب  نیبنابراو با سایر قرارها تفاوت بین دارد. 

؛ ولی، 1.«استانصراف کلی از دعوا صادر شود، دارای اعتبار امر قضاوت شده  ازجملهدیگری 

 تیدرنهاو نه قرار؛ اما  دانند یمکه گزارش اصالحی را نه حکم در جانب دیگر کسانی هستند 

 2.دانند یمگزارش اصالحی را دارای خصیصه توافقی 

 داوری رأی

عبارت است از رفع اختالف بین »داوری نهادی خارج از مراجع قضایی است و آن، 

 نیالطرف یمرضشخصی یا اشخاص حقیقی یا حقوقی  لهیوس بهمتداعیین در خارج از دادگاه 

داور به  عنوان به، در صورت توافق اصحاب دعوا، شخصی یا اشخاصی، بیترت نیا به6«یا انتصابی

. و از طرف دیگر گفته شد که اعتبار کند یم، بر اساس موازین داوری، رسیدگی ها آندعوای 

داوری، از  رأیاست که آیا  نجایااساسی  سؤالامر قضاوت شده، مختص اعمال قضایی است؛ 

 تواند یمیا اینکه، داوری، نوعی اظهار قضایی است و  اند بهره یبقاعده اعتبار امر قضاوت شده 

 از اعتبار امر مختوم بهره گیرد؟

داوری به  رأیاعتبار » معتقدند، یا دسته، نظریات یکسان ندارند. دانان حقوق، باره نیدرا

برخی مثل مرحوم 9«شود یمز اعتبار ساقط طرفین نیز ا باارادهاراده طرفین وابسته است، 

 طرف از زیرا نیست، قضایی عمل داور رأی» اساساً که است کاتوزیان بر این عقیده دکتر

 قدرت خود یخود به داور نظر که همچنان ندارد، عمومی سمت که شود یم اعمال شخصی

 استفاده گونه نیا ایشان کالم این از5«است بیهوده آن اعتبار از گفتن سخن پس ندارد اجرایی

 دادگاه نیست، برخوردار اعتبار این از آن، ذات به نظر و ماهوی صورت به داور رأی که شود یم

 قاضی نظر و دادگاه دستور این» حقیقت در یعنی ببخشد؛ آن به خصوصیتی چنین تواند یم

                                                           
 455ارات دراک چاپ اول ص . عبداهلل شمس، آیین دادرسي مدني انتش1
 249/25، صص 1386، تهران، فکر سازان، 2 ج. علي مهاجري، مبسوط درآیین دادرسي مدني، 2
 176 ص . همان،3
 297 ص . همان،4
 131 ص ،1382. اصر کاتوزیان، اعتبار امر قضاوت شده،، تهران، میزان، 5
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 شده قضاوت امر اعتبار از] را داور[ رأی و بخشد یم اجرایی قدرت آن به که است عمومی

 قضایی جنبه تواند یم عملی» کند یم اضافه خود ادعای اثبات برای ایشان1«سازد یم مند بهره

 اقتدار که است مسلم همچنین کند، دخالت آن دادن انجام در عمومی مأمور که باشد داشته

 داشت مقرر م.د.آ.ق[ هم جهت همین به است دعوا طرف دو توافق از ناشی داوری

 در رأی آن کنند، رد را آن از قسمتی یا و یطورکل به اتفاق به را داور رأی طرفین، هرگاه]است

 که دارد یم بیان ایشان تیدرنها اما( م.د.آ.ق 981 ماده)2 «بود خواهد بالاثر مردود قسمت

 و است شده قضاوت امر اعتبار دارای خود طبیعت برحسب دادگاه، رأی مانند داور، نظر»

 نظر به صورت هر به6 «بشنود است افتهی انیپا داوری با که را دعوایی تواند ینم دادگاه

 اینکه مگر نیست، سازگار باهم ذیلش و صدر مورد این در کاتوزیان دکتر سخنان که رسد یم

 عقاید به مستند را خود گفتار دوجا، هر در چراکه است؛ بوده قول نقل مقام در ایشان بگویم

 بیان گرید عبارت به نیست معلوم ایشان خود نظر میان این در اما9؛کند یم فرانسه حقوقدانان

 .است نظریه کدام با رجحان که کند ینم

 جهیدرنت و کند یم قضایی اظهارنظر نیز داور که معتقدند دیگری، دانان حقوق مقابل در

 عدم داوری اثر نیتر مهم» گفت توان یم لذا، ؛5«است مختوم امر قاعده مشمول او آرای»

 نتوان داوری رأی برای اگر توان یم تیدرنها1 «است دادگستری محاکم در دعوا استماع

 نهاد جایگاه و باشد آن وجودی فلسفه مخالف ،تواند یم امر این شد، قائل مختوم امر اعتبار

 .دهد تنزل تشریفاتی جایگاه یک به را داوری
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 نتیجه

 را خصومت فصل میان این در. است جامعه در عدالت اجرای دادرسی هدف تردید، بدون

 نو، از دوباره را شده اقامه دعوای که کند یم ایجاب جهیدرنت. دانست دور ازنظر توان ینم نیز

دعوا به پیروی از احکام صادره از سوی دادگاه و ممنوعیت  طرفین التزام» یعنی کرد؛ اقامه

؛ به این امر، در اصطالح حقوق اعتبار امر «رسیدگی مجدد همان دعوا با همان اصحاب

. مبنای اعتبار امر قضاوت در حقوق ایران و فرانسه شود یمقضاوت شده یا مختوم بها گفته 

، گذار قانونبر صحت است؛ اما در ایران  یا امارهدادگاه  رأیمتفاوت است در حقوق فرانسه، 

مجاز دانسته است. به هر صورت  بار کیحق اقدام قانونی در مورد حق مورد منازعه را فقط 

قضایی و در امور  رأی. 1برخوردار است:  یها یژگیوقضاوت شده، از یک سری  امر اعتبار

، حقوق افغانستان با نجایا. منطوق حکم باشد. تا 6باید حکم قطعی باشد؛  2ترافعی باشد؛ 

 ایران منطبق است.

اختالف است. کلیت اسباب موجهه از این  دانان حقوقاما در اسباب موجهه حکم میان 

، اسباب موجهه نزدیک به منطوق نیز از این اعتبار ندیگو یمقاعده برخوردار نیست، برخی 

؛ قرارهای مقدمانی و نهایی. در مورد شوند یمتقسیم  دودستهقرارها، به  .گردد یم مند بهره

عدم برخورداری قرارهای مقدماتی از اعتبار امر قضاوت شده تردید نیست؛ اما در مورد 

مانند حکم، از اعتبار امر قضاوت شده  ندیگو یمقرارهای نهایی اختالف است که برخی 

؛ ندیگو یمرخی دیگر برخوردار است، قانون افغانستان این نظریه را پذیرفته و صراحت دارد. ب

قرار نهایی، مانند قرار مقدماتی، از چنین خصوصیتی برخوردار نیست. راه چاره در آن است 

کرده از  حفظکه باید به مستندات قرار توجه کرد، تا زمانی که قرار؛ مستندات زمان صدور را 

، دیگر وجهی گردد یماین اعتبار برخوردار است، مانند قرار عدم اهلیت؛ اما وقتی فاقد آن 

اصالحی نیز اختالفاتی وجود  یها گزارشاز این قاعده معنا ندارد. در مورد  یمند بهرهبرای 

قضایی  رأیاز حقوقدانان معتقدند چون  یا دستهداوری است.  رأیدارد. از موارد اختالفی 

 رأید که باشد؛ اما برخی دیگر، باور دارن مند بهرهاز این قاعده  تواند ینم جهیدرنتنیست 

 داوری از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار است که همین نظریه، از برتری برخوردار است.

 منابع:
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 جرم اعالمعدم  علل تحقیقات پیمایشی از بزه دیده:

  کشف رقم سیاه بزهکاری یها راهو 
 

 ایرج خلیل زاده

 

 چکیده تفصیلي

آمریکا مطرح شد و از آن  در 1917تحقیقات پیمایشی از بزه دیده برای نخستین بار در سال  

 یشناسـ  جـرم جایی برای خود در کنـار مباحـث    اصطالحاًو  شده گذاشتهزمان به بحث و بررسی 

 یشناسـ  جـرم کرد که علم بزه دیده شناسی اگرچه در بسـتر   خاطرنشاناست، البته باید  بازکرده

از  یا رشــاخهیزو  شــود یمــمســتقل محســوب  رشـته  کیــاســت ولــی امــروزه  داکردهیــپشـکل  

 نیست. یشناس جرم

موضوع این مقاله نیز تحقیق از بزه دیده در راستای رسیدن به علل عـدم گـزارش برخـی از    

ارائـه  ) یبزهکـار به مراکز رسـمی مثـل پلـیس و دادسـرا و چگـونگی کشـف رقـم سـیاه          جرائم

. نتیجـه ایـن   اسـت نزدیک شدن به این آمـار و ارقـام(    درواقعمناسب برای رسیدن و  یکارها راه

نزدیـک   جـرائم به آمار واقعی  توان یم شده ارائه یکارها راهکه با استفاده از  دهد یمتحقیق نشان 

 جنایی مناسب و مطلوب، یها استیسارتکاب یافته، با اتخاذ  جرائمشده و با بررسی آمار واقعی 
 پیشگیری از جرم داشت. ژهیو بهعملکرد بهتری در عرصه وسیع نظام عدالت کیفری 

از جانب بزه دیدگان به مراکز رسمی  جرائمعلل عدم گزارش برخی از  توان یمخالصه  طور به

: ترس از اقدامات تالفی جویانه مرتکب جرم، خجالت کشیدن و یا شرم از اعالم رشمردبرا چنین 

که علیه بزده دیده ارتکاب یافتـه اسـت، تـرس از دسـت دادن مرتکـب جـرم در        جرائمبرخی از 

خاص )مثل تجاوزات جنسی به محارم از جانب پـدر یـا بـرادر( یـا وجـود رابطـه        جرائمبرخی از 

بزهکار، نداشتن اطالعات کافی و عدم توانایی شخص در احقاق حق خـود،  خونی بین بزه دیده و 
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بودن از حصـول نتیجـه دلخـواه و     دیناامپلیس و  ازجملهعدم اعتماد به سیستم تعقیب عمومی، 

بودن احقاق حق، ترس از انگ خوردن در جامعه به دلیل بزه دیـده   بر نهیهزجبران ضرر و زیان، 

 منظـور  بـه  جـرم  اعـالم بزه دیـده، عـدم    زعم بهکوچک بودن جرم و یا عدم اهمیت آن  ،شدن واقع

اصالح بزهکار، سکوت به دلیل بهبود اوضاع و امید به عدم ارتکاب مجدد جرم از جانـب بزهکـار،   

 .شده واقعاطاله دادرسی، فقدان مدارک کافی و اعتقاد به خصوصی بودن جرم 

 ینهادهـا بعضـی از   از این علل، به عدم کارآیی مناسببرخی  شود یمکه مشاهده  طور همان

، بزه جرائم. بنابراین چنانچه عملکرد پلیس در مواجهه با گردد یبرمپلیس  ازجملهعدالت کیفری 

مراجعات بـزه دیـدگان بـرای     اصوالًدیدگان و بزهکاران از کیفیت و دقت باالتری برخوردار باشد 

در آمار رسـمی و   جرائمو شکایت از بزهکار بیشتر خواهد شد و این مسئله باعث ثبت  جرم اعالم

پیشـگیری از   ازجملـه کیفری کاراتر،  یها استیسو تبعا اتخاذ  جرائمنزدیک شدن به آمار واقعی 

کشـف رقـم سـیاه     شـده  شـناخته شیوه معمول و  دو و بزهکاران خواهد شد. جرائمجرم در قبال 

به نظر نگارنده اطالع دقیق و کامل  چراکهنزدیک شدن به رقم سیاه بزهکاری،  درواقعبزهکاری )

نیست(، استفاده از خود اقراری  یابی دستتحت هیچ شرایطی قابل حصول و  جرائماز آمار واقعی 

 جـرائم بـه آمـار واقعـی     تـوان  یمتا حدی  ها وهیش. با اتخاذ این استاز جانب بزهکار و بزه دیده 

نسـبت   نشـده  ثبت جرائمو آمار  شده ثبت جرائمو با توجه به نسبت آمار  افتی ستدارتکاب یافته 

کیفری مناسب اقدام نمود. هرچه عملکرد متولیان سیستم عدالت کیفـری   یها استیسبه اتخاذ 

شـناخت بهتـری    اصـوالً باشـد،   تر کاملو  تر قیدقارتکاب یافته  جرائمو ارائه آمار  جرائمدر ثبت 

و انگیزه مرتکبان حاصـل   جرائمارتکاب یافته، علل ارتکاب  جرائمنسبت به جامعه تبهکاران، نوع 

در جهت کنترل جرم و پیشگیری از آن اقـدامات   توان یماین شناخت بهتر  عتاًیطبخواهد شد و 

 و کاراتری را اتخاذ نمود. مؤثرتر

 بعضاًشناخت هرچه بهتر جایگاه بزه دیده در فرآیند کیفری به تسهیل این فرآیند کمک شایانی کرده و  

، چون اگر مراجع دخیل در فرآیند کیفری همکاری بزه دیده در بررسی علل وقوع کاهد یماز اطاله دادرسی 

تا حد مطلـوبی پیشـگیری    جرائماز وقوع  تر مناسب یکردهایروبا اتخاذ  توانند یم قطعاًجرم را داشته باشند، 

به عواملی که باعث وقوع جرم بوده است تا حد زیادی  توان یمنمایند. از طریق انجام مصاحبه با بزه دیدگان 

ـابه جلـوگیری    جرائمآشنا شد و با از بین بردن و خنثی کردن آن عوامل تا حد مطلوبی از ارتکاب مجدد  مش

و مصاحبه با بزه دیـدگان، در پیشـگیری از    جرائمهرچه بهتر آمار، ثبت دقیق کارکرد شناخت  ینبنابرا کرد.

ـابه در سـطح جامعـه علیـه بـزه       جـرائم علیه خودشان )بزه دیدگان( و پیشگیری از ارتکاب  جرائمتکرار  مش
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ـاذ      جرائمارتکاب  های یزهانگ. شناخت علل و استدیدگان بالقوه  ـاران نیـز در اتخ ـا بزهک از طریق مصاحبه ب

 .است مؤثر جنایی کارآمد های یاستس

ـا  راهبـه مراجـع رسـمی و     جرائمدر این مقاله سعی شده است تا با شناخت علل عدم اعالم ارتکاب   یه

ـای  یاسـت س، به سمت اتخاذ جرائمنزدیک شدن به آمار واقعی  ـایی   ه  یـژه و بـه و کارآمـدتر   تـر  مناسـب جن

 پیشگیری از جرم حرکت کنیم. ٔ  ینهدرزم

 واژگان کلیدی

 تحقیقات پیمایشی، مراجع قضایی کیفری، پلیس، رقم سیاه بزهکاری، بزه دیده. 

 مقدمه

در مـورد   معمـوالً کـه   ییهـا  یبررسـ تحقیقات مبتنی بر اظهارات بزه دیده عبـارت اسـت از    

که ممکـن اسـت در    یجرائمو از آنان در خصوص  ردیگ یممعرف کل جمعیت صورت  یها گروه

ـ ا .شـود  یمـ  سـؤال ارتکاب یافته باشد  ها آنطول یک دوره زمانی خاص علیه  مطالعـات   گونـه  نی

اولیـه در   یهـا  یبررسـ  نیتـر  معـروف از  یکـ ی آمریکا مطرح شد. در 1917نخستین بار در سال 

انگلیسی و همکارانش در  شناس جرمخصوص بزه دیدگان در انگلستان توسط ریچارد اسپارکس، 

ـ بـزه د تحقیق در مورد »عنوان  با 1977شد که در سال  انجام 1976 سال  شـد.  منتشـر « دگاهی

آمارهایی در خصـوص مـوارد وقـوع جـرم اسـت کـه        هیته از اهداف تحقیق از بزه دیدگان، یکی

 مـثالً  .گـردد  یمـ اسـت کـه توسـط پلـیس ثبـت       یجرائمـ مستقل از آمارهای رسمی مربوط به 

و در  ردیـ گ یمـ صـورت  -به عنف تجاوز مثال سرقت،-جرایم« رقم سیاه»در ارتباط با  ییها یابیارز

 آورد. فـراهم  از آمارهای پلیس، نظر صرف ،جرائماطالعاتی را در مورد روند  تواند یمصورت تکرار 

 (289: 1690 نجفی ابرند آبادی و هاشم بیکی،)

اجتماعی بیش از  یها گروهاز  کی کدامنشانگر این باشد که  تواند یمهمچنین  ها یبررساین  

بـرای   یا لهیوسـ  عنـوان  بـه  نوعـاً تحقیقات همچنـین   نیا .اند جرائمبقیه در معرض انواع مختلف 

همیشه به پلیس اطالع  جرائمکسب اطالع پیرامون مسائل مربوط به جرم مانند اینکه چرا وقوع 

 (290: 1690 آبادی و هاشمی،نجفی ابرند ) .ردیگ یمقرار  مورداستفاده ،شود ینمداده 

پیشگامان بزه دیده شناسی است کـه   ازجملهآمریکایی  تبار یآلمان شناس جرم فون هنتیگ، 

در متحول کـردن مفهـوم    یو مهاجرت کرد. متحده االتیادر آلمان به  ها ینازدر دوران حکومت 

عمل مجرمانه  طرف کی عنوان بهسمت مفهومی که بزه دیده را نیز  به بزهکار و بزه، یشناخت جرم
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 .شـود  یمـ مطالعات محسـوب   گونه نیا سرمنشأ ینوع به، حرکت نموده و دهد یمقرار  موردتوجه

عنـوان  وی تحـت   اثـر  بـزه دیـدگان نیـز پرداخـت.     یبند طبقهدر راستای مطالعات خود به  یو

 واژه( 1997مندلسـون )  البته .شود یمبزه دیدگی محسوب  ( منشور1998«)بزهکار و قربانی او»

را بـر اسـاس    دگانیـ د بـزه نیز  یو .کاربردبزه دیده شناسی و بزه دیدگی را برای نخستین بار به 

در عمـل مجرمانـه بـه شـرح زیـر       هـا  آنمشـارکت و مسـئولیت مشـترک     و نحوه زانیم منش،

 ،کننـده  کیـ تحردیده  بزه دیده عامد، بزه ،اطیاحت یبدیده  بزه ،گناه یبدیده  بزه کرد: یبند طبقه

 (291: 1690 نجفی ابرند آبادی و هاشمی،) )تخیلی(. پرور الیخدیده  بزه

بـه   اقدام 1985ملل متحد در سال  سازمان در راستای حمایت هرچه بیشتر از بزه دیدگان، 

این بیانیـه   تا حدودی تبیین گردید. دگانید بزهنمود که در آن حقوق و نیازهای  یا هیانیبصدور 

به مقررات اداری و قضـایی دسترسـی داشـته     ستیبا یمرا که بزه دیده از طریق آن  ییها راه اوالً

 موردتوجـه منصفانه رفتار شـده و نظراتشـان    صورت به ها آننموده است و اینکه با  نیرا معباشد 

و تشـویق قـرار    دیـ تأکمرتکـب را مـورد    لهیوسـ  بـه اعاده وضعیت برای بزه دیده  اًیثان قرار گیرد،

پایـان   در .دهـد  یمـ قرار  دیتأکمورد  شیازپ شیبجبران خسارت از بودجه دولت را  ثالثاً ،دهد یم

 بار انیزبزه دیده مساعدت شده و از آثار و نتایج  ها آنتا از طریق  کند یمرا پیشنهاد  ییها راهنیز 

اروپا نیز در عمل مشابهی نسبت به تـدوین مقرراتـی در جهـت     یشورا ناشی از جرم رهایی یابد.

کنوانسیون اروپـا دربـاره جبـران خسـارت بـزه دیـدگان       »حمایت از بزه دیده اقدام نموده است. 

 1985سـال   در در رابطه با موقعیت بزه دیـده در قـوانین کیفـری،    ییها هیتوص و« خشن جرائم

و نحوه رفتـار نماینـدگان    دگانید بزهخسارت برای که به نحوه جبران  استاین مقررات  ازجمله

و راهکارهایی را برای کمک بـه بـزه دیـدگان     پردازد یمدیده  انیبازو دادگاه  -مثل پلیس-دولت

 (281: 1692 ،ی)صفار نموده است. ینیب شیپ

 (،1از جانـب بـزه دیـدگان )    جـرائم در مقاله پیش رو سعی شده است تا علـل عـدم اعـالم     

کشـف آمـار واقعـی     یکارهـا  راه( و 2) دگانیداز جانب بزه  جرائممقابله با عدم اعالم  یکارها راه

 و تبیین قرار گیرد. یموردبررس( 6جرائم )

 از جانب بزه دیدگان میجراتفصیلي علل عدم اعالم  يبررس -1

 جـرائم مراکز مختلف جهت تنظیم و تدوین آمـار وقـوع    ی مورداستفادهکه  ییآمارهایکی از 

وقتی یک جرم علیه  .استبزه دیدگان  یها گفتهو  اظهارات ،شود یمو ارزیابی واقع  مورداستفاده
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بزه دیده وقوع جرم علیه خود را بـه مراکـز تعقیـب     معموالً یابد مشخصی ارتکاب می ی دهیدبزه 

 این صورت مراکز مربوطه در صورت در .دهد یمعمومی از قبیل نیروی انتظامی یا دادسرا اطالع 

جرم نیز در آمار مربوطـه ثبـت و درج    عتاًیطببه تعقیب نموده و  اقدام مهیا بودن شرایط قانونی،

اسـت بنـا    شده واقعرا که علیه وی  یجرم گاهی اوقات ممکن است بزه دیده، حال نیباا .گردد یم

آمار مربوط به آن  درواقعنیز از وقوع این جرم مطلع نگردد و  کس چیهبه دالیلی گزارش نکند و 

علـل   تواند یمو گزارش نکردن آن  جرم اعالم عدم ثبت نگردیده و وارد رقم سیاه بزهکاری گردد.

 طـور  بـه  خـواهیم پرداخـت.   هـا  آنمفصل بـه   طور بهمتعدد و گوناگونی داشته باشد که در ادامه 

امل دیگری نیـز  ممکن است علل و عو هرچند در موارد ذیل برشمرد، توان یمخالصه این علل را 

 از: اند عبارتموارد  نیا از سوی بزه دیده دخیل باشد. جرائمدر عدم اعالم 

که علیه بزه دیـده ارتکـاب یافتـه     جرائمخجالت کشیدن و یا شرم و حیا داشتن از اعالم  -1

 است.

 خاص جرائمترس از دست دادن مرتکب جرم در برخی از   -2

 مرتکب جرم انهیجو یتالفترس از اقدامات   -6

 حقوق خود در احقاقو عدم توانایی شخص  جرم اعالمنداشتن اطالعات کافی نسبت به   -9

 بودن و عدم اعتماد به سیستم تعقیب عمومی دیناام  -5

 هزینه بربودن احقاق حق  -1

 خاص جرائمزندگی و خانواده در برخی از  ی رازهیشجلوگیری از پاشیده شدن   -7

 خوردن در جامعهترس از انگ   -8

 شده واقعبه دلیل کوچک بودن یا مهم نبودن جرم  جرم اعالمعدم   -9

 سکوت به دلیل بهبود اوضاع و عدم ارتکاب مجدد جرم توسط مرتکب  -10

 امید به اصالح مرتکب منظور به جرم اعالمعدم   -11

 فقدان مدرک کافی  -12

 شده واقعاعتقاد به خصوصی بودن جرم   -16

 بیمه یها شرکتتوسط  جرائمجبران ضرر و زیان حاصل از جرم در برخی از   -19

 میپرداز يماینک به بررسي تفصیلي هریک از عوامل فوق 
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دلیـل شـرم و حیـا داشـتن و      بـه  علیه بـزه دیـده،   جرائمگاهی اوقات وقوع برخی از   -1-1

باعـث تقویـت    درواقـع و  نشـده  ثبت جرائمآمار رسمی  در خجالت کشیدن بزه دیده از اعالم آن،

دخیـل اسـت    هـا  آنکه این عوامل در عدم گزارش  یجرائم ازجمله .شود یمرقم سیاه بزهکاری 

 ییآنجـا اشاره کرد. از  یبردار کاله ( ودر تجاوز به محارم عفت )مخصوصاًمنافی  جرائمبه  توان یم

اسـت کـه شـخص     یعیطب ،استفریب شخص بزه دیده شرط وقوع این جرم  یبردار کالهدر  که

یـا   وپـا  دست یبدر صورت گزارش آن ممکن است به  چراکه بزه دیده از گزارش آن انصراف دهد،

تـا وقـوع    دهـد  یمـ  حیترج ،ها انگشود که وی برای احتراز از این  منتسب کودن و احمق بودن،

کـه   ییها یبردار کالهاین نکته الزم است که در  ذکر علیه خود را گزارش ندهد. یبردار کالهجرم 

که اساس فعالیتشـان را اعتمـاد مـردم تشـکیل      ها بانکبزرگ و مراکز دولتی مثل  یها شرکتاز 

شـخص   توانـد  یمکه ) دهیدعدم گزارش وقوع جرم از جانب بزه  احتمال ،شود یم انجام ،دهد یم

در صـورت از دسـت دادن اعتمـاد مشـتریان خـود       چراکـه  خواهد بود، شتری( بحقوقی نیز باشد

از گـزارش آن خـودداری    نیبنـابرا  اقتصادی خود ادامـه دهنـد،   یها تیفعالنخواهند توانست به 

دو دلیـل عمـده    توانـد  یمـ از سـوی قربانیـان    یبردار کالهدر گزارش ارتکاب  یلیم یب» .کنند یم

قربانیان  بسا چه و قربانی جرم است، یلوح دهسانشانگر  یبردار کالهوقوع  که نیا ،اول داشته باشد.

که موضوع را فرامـوش کـرده و    دهند یممبادا مورد استهزا واقع شوند، ترجیح  که آنجرم از بیم 

 یهـا  شـرکت و  در مؤسسـات مهـم   یهـا  یبـردار  کالهآن است که  تر مهم لیدل پیگیری ننمایند.

مـدیران و صـاحبان    و ،ابنـد ی یموقوع -بانک ها رینظ مالی و اعتباری، مؤسسات مخصوصاً -بزرگ

 انـد  آگـاه  کین اعتماد و اطمینان مردم است، درگرو ها آنحیات اقتصادی  که ،مؤسسات گونه نیا

درز کردن موضوع به مطبوعـات شـده و ایـن امـر      موجب که مطلع کردن پلیس از ارتکاب جرم،

بـرای حفـظ اعتبـار     هـا  آن جـه یدرنت موجب سلب اعتماد مردم از موسسه یا بانک خواهـد شـد.  

عظـیم سیاسـی و    یامـدها یپگـاه حتـی    کـه  را، یبـردار  کـاله خبر  کنند یمموسسه خود سعی 

ـ ابا توجه به  ژهیو به ،دارند نگاه مکتوم اقتصادی در کشور به دنبال خواهد داشت، بـرخالف   کـه  نی

تحت پوشـش بیمـه قـرار     معموالً ،یبردار کالهاز انواع  یاریبس علیه اموال، جرائمسرقت یا سایر 

 نکتـه  .سـت ینمتصـور   هـا  آنمنفعتـی بـرای موسسـه در گـزارش کـردن       جهیدرنت و ،رندیگ ینم

و تمایـل   یبردار کالهبین مبلغ  معموالً، جرائمسایر  برخالفدر این زمینه آن است که  توجه قابل

(. در مـورد عـدم   1692 :60 میـر محمـد صـادقی،   «)نسبت عکس وجود دارد نکردنانبه گزارش 

اوقات شخصـی کـه مـورد تجـاوز      یگاه منافی عفت نیز همین عامل دخیل است. جرائمگزارش 
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اعـالم و گـزارش آن    از است به دلیل شرم و حیا داشتن و یا خجالت کشـیدن،  قرارگرفتهجنسی 

از برخـی   زعم به .گذرد یدرماین موضوع را مسکوت گذاشته و از گزارش آن  نیبنابرا واهمه دارد.

مـردم و افـراد    بـااطالع  چراکـه  اسـت نیـز   ها آنبه سود  جرائم گونه نیابزه دیدگان فاش نشدن 

خـود شـخص بـزه دیـده را      حیناصـح  یها قضاوتبعضی از افراد با  دیشا جامعه از وقوع آن جرم،

بـا   نیبنـابرا  سبب وقوع جرم دانسته و اسباب ناراحتی و رنج هرچه بیشتر قربانی را فراهم سازند.

آن و  داشـتن  نگـه مطلع نشدن سایرین از وقوع جـرم سـعی در مخفـی     جتاًینتعدم گزارش آن و 

 بـاره  نیـ درااز تحقیقـات میـدانی کـه     یا گوشـه  ذکـر  .نـد ینما یمحفظ خود از سرزنش دیگران 

...سـکوت گـاه ناشـی از خجالـت کشـیدن و شـرم و       » :رسـد  یمـ است مفید بـه نظـر    شده انجام

در اکثـر   دهیـ آزاردفهمید کـه بیشـتر زنـان     توان یم شده انجام ی مصاحبهبه نگاهی  با حیاست....

جنسـی   دگانیـ آزاردبسـیاری از   درواقـع  .اند داشتهمواقع نسبت به تجاوز جنسی واکنش انفعالی 

آن بـه دالیـل    ی دربارهو  دارند یمزیادی این مسئله را مخفی نگاه  زمان مدتتوسط محارم برای 

خفیـف اسـت....    صـورت  بـه جنسـی   یآزارهاوقتی  مخصوصاً ،کنند ینمصحبت  یباکسگوناگون 

سکوت گاه به دلیل خجالت و گاه هم واکنشی است حاصل از سـردرگمی کـه چـه بایـد کـرد....      

در نبـود   بارهـا او  پدر .شود یمشوکه  کامالً شود یمنوشین هم که اولین بار متوجه تجاوز پدرش 

اتفاقی نوشین غذا را به داخـل ظـرفش    طور بهاما شبی  ختهیر یمغذای او مواد بیهوشی  در مادر،

شب در هنگام خواب متوجه شدم پـدرم بـه کنـارم    [»دیگو یمنوشین ] ،خورد ینمو  گرداند یبرم

از ترس نتوانستم نشان دهم و خودم را به خـواب زدم کـه بـه مـن      یالعمل عکسمن هیچ  و آمد،

 (1688 :101 )مالجو،«« تجاوز کرد...

خـونی و خویشـاوندی بـا     ی رابطهمرتکب دارای  شخص ،شده واقع جرائمدر برخی از   -2-1

 تا بزه دیده از گزارش وقـوع جـرم علیـه خـود،     شود یمو همین عامل باعث  استبزه دیده جرم 

خویشـاوند بـزه دیـده نیـز      حـال  نیدرعترس از دست دادن مرتکبی که  درواقع نماید. نظر صرف

زنای به محـارم   توان یم مثال عنوان به .گردد یممانع اعالم وقوع این جرم از جانب بزه دیده  است

خود یـا عـروس خـودش تجـاوز      ی وهیبکنید پدری به دختر  فرض دانست. جرائماین  ازجملهرا 

از رسـیدگی و طـی    پس مطلع شوند، جرائماین صورت اگر مراجع رسمی از وقوع این  در نماید.

انونی طبیعی است که مرتکب به اعدام محکوم خواهد شـد و همـین مجـازات باعـث     تشریفات ق

تـا پـدرش را از دسـت     درگذرداز گزارش آن  شده واقعتا دختری که مورد تجاوز پدرش  شود یم

نمود که مجازات زنـای   اشاره 1692ق.م.ا مصوب  922 ی مادهبه  توان یمهمین مورد  در ندهد.
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 .برشـمرد مـواردی را   تـوان  یمـ دیگـر نیـز    جـرائم مورد  در نموده است.با محارم را اعدام تعیین 

با توجـه بـه    پدر است که در این مثال، یعیطب که فرزندی از پدرش سرقت نموده باشد، یموارد

گزارش جرم بـه مقامـات تعقیـب خـودداری      از عواطف و احساساتی که نسبت به فرزندش دارد،

و  شـده  تیتقوتا رقم سیاه بزهکاری  شود یمنموده و وقوع آن را نادیده بگیردکه همین امر باعث 

 توسعه یابد.

دیگـری اسـت کـه     ی بازدارنـده مرتکب جرم نیز عامـل   انهیجو یتالفترس از اقدامات   -6-1

 شـده  ثابـت تجربـه   بـه  بزه دیده از گزارش جرم به مقامات رسمی خودداری نماید. شود یمباعث 

را از شکایت نـزد مقامـات صـالح قضـایی      ها آن با تهدید قربانیان، جرائماست که بارها مرتکبین 

جلـوگیری   منظور به درواقعو قربانیان نیز از ترس اقدامات خطرناک مرتکب جرم و  اند کردهمنع 

دی وی و کاهش میزان صدمات وارده به خود بـه سـکوت روی آورده و از گـزارش    از اقدامات بع

 مفیـد باشـد.   توانـد  یمبزه دیدگان  دست نیازابه اظهارات برخی  اشاره .ندینما یم نظر صرفجرم 

به آتش  دی[ تهد:[]برادرمگفت یم بود،] قرارگرفتهالهام که از سوی برادرش مورد تجاوز جنسی »

 مـالجو، «)بـه کسـی بگـویم...    دمیترسـ  یمزدن خانه و مادرم کرده بود و چون فرد شروری است 

شـنیدم کـه پـدرم بـه اعظـم       بارهـا خـودم   من :دیگو یمالهام خواهر اعظم هم » (،1688 :106

کـه مـن آدم    دیدان یم خودتان بروی و حقایق را تعریف کنی، مأموراننزد قاضی یا  اگر ،دیگو یم

انتقـامم را از   مـن  در موقع افشا شـدن مسـائل،   یول دختران من هستید، نکهیباا هستم، یا نهیک

 مالجو،«)تا من پیش شما بمانم. دییگو یحقایق را نم پس زنده بمانید، گذارم ینمو  رمیگ یمشما 

 ی هیـ کلتوسـط مرتکـب در    انـه یجو یتالفـ ایجاد ترس و انجام اقـدامات   ی مسئله (.1688 :106

بزهکـار بـه امیـد رهـایی از      درواقـع  خاصی نـدارد،  جرائمقابل فرض است و اختصاص به  جرائم

 .زند یماقدامات  گونه نیاتعقیب کیفری و فرار از مجازات دست به 

 کننـد  یماحساس  غالباً در نظام عدالت جزایی، یشدگ فراموشاز احساس  یجدا بزه دیدگان،

کنترل جـرم را کـاهش    ریتأث... چنین عملکردی، اند قرارگرفتهنیز  ها دادگاه سوءاستفادهکه مورد 

چنین شـرایطی اگـر    در .دهد یم شیافزا شانس مرتکبین را برای عدم شناسایی، چراکه ،دهد یم

خواسته شود که مرتکبین را معرفی و شناسایی کنند...ممکن است به خاطر ترس  دگانیبزه داز 

(...دسترسی دقیق بـه  615: 1692 علی صفاری،) هی کنند.از رویارویی با متهم در معرفی او کوتا

عـدم تمایـل    جـه یو درنتبزهکـار(... دشمن ) یریگ انتقامترس از  ازجملهبنا به دالیلی  جرائمآمار 

 (89: 1692 ،یمحمدصادق ریمنیست...) ممکن ،جرائمقربانیان به افشای این 

ACKU



 

 

66 

و 
دل

«
13

95
» 

ل 
س

سل
ه م

ار
شم

16
8

 

 جـرم  اعالمطرح شکایت و  ی نحوهنداشتن اطالعات کافی نسبت به سیستم حقوقی و   -9-1

علل عدم گزارش وقوع جرم توسـط   ازجملهعدم توانایی شخص در احقاق حق خود نیز  درواقعو 

 هـا  آنکـه قربانیـان    یجرائمـ  در .استدادسرا و پلیس  ازجملهبزه دیده به مقامات صالح تعقیب 

گـزارش وقـوع    عـدم  ،باشـند  یمو اقتصادی  یتیترب ،یعلم فرهنگی، ازلحاظاقشار ضعیف جامعه 

را در نظـر بگیریـد کـه بـزه      یفرضـ  .دیـ نما یمجرم به سبب مذکور امری عادی و طبیعی جلوه 

خردسـالی کـه مـورد     کودک باشد. سواد یبخردسال یا یک فرد عامی  یکودک یک جرم، ی دهید

اسـت   شـده  انجـام از جرم بودن عمل شنیعی کـه بـا وی    اصالً دیشا ،ردیگ یمتجاوز دیگران قرار 

طبیعی است کـه بـا والـدین خـود چنـین عملـی را        ( واست طور نیهمچنان چه باشد ) خبر یب

 بـه  از وقوع آن مطلـع گـردد.   کس چیه که نیا بدون ،مانده یباقمطرح نکند و وقوع جرم مسکوت 

بـه یکـدیگر تـوهین نمـوده و      هـا  گـذرگاه است که گاه افراد در معابر عمومی و  شده ثابتتجربه 

از طرفین از طرف مقابل خود شـکایتی را مطـرح و وقـوع     کی چیه که نیا بدون ،شوند یمگالویز 

خیابانی ممکـن اسـت    زدوخورددر حالی است که در یک  نیا جرمی علیه خود را گزارش نماید.

عمدی و هم جرم توهین و یا حتی قذف از جانب هر یک از طرفین ارتکاب  وجرح ضربهم جرم 

و وارد رقـم سـیاه    نشـده  ثبـت  جـرائم مذکور در آمار رسمی  ائمجراین صورت نیز وقوع  در یابد.

جنسی که شاید به سن بلـوغ هـم    جرائمبه بزه دیدگان  توان یماین مورد  در .گردد یمبزهکاری 

اعظم به دلیل قرار داشتن در سـن بلـوغ و صـدمات عـاطفی ناشـی از      » نرسید باشند اشاره کرد.

بـه   جیتـدر  بـه بلـوغ   ی دورهغلیان نیازهای عـاطفی و جنسـی    ریتأثتحت  نیچن هممرگ مادر و 

کـرده و هماننـد قبـل اعتـراض چنـدانی نشـان        ( عـادت رابطه نامشروع با پـدر ) یا رابطهچنین 

به دلیل سن کم و ناپختگی نسبت به عواقب و حتی احساس کـاذب   دیرس یمو به نظر  دهد ینم

( تجلیات احساس فـرد قربـانی )بـزه دیـده     دلسوزی و ترحم نسبت به پدر که این مسئله یکی از

 (.1688 :91 مـالجو، «)بـا پـدر را قبـول کـرده اسـت      رابطـه  خـود اسـت،   ی آزاردهندهبه  نسبت

که بیان شد عدم اطالعات کافی شخص نسبت به احقاق حق خود و حتی عدم اطـالع   طور همان

تـا   شـود  یمباعث  زین ،شود یمعمل ارتکاب یافته علیه وی نوعی جرم محسوب  که نیاشخص از 

گزارش نشده و آماری نسبت به آن ثبـت نگـردد. سـخت و مشـکل بـودن اثبـات        شده واقعجرم 

تا بزه دیده رغبتی بـرای گـزارش نمـودن     شود یمجنسی نیز باعث  جرائم ژهیو به جرائمبرخی از 

نباشـد   ها آن قادر به اثبات وقوع جرائم گونه نیاطرفی اگر بزه دیده  از جرم ارتکابی نداشته باشد.
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 یبررسـ  قذف و افترا مـورد تعقیـب قـرار گیـرد.     لیاز قب یجرائمممکن است حتی تحت عنوان 

 نکته اخیر باشد. دیمؤ تواند یمزنا و لواط  جرائمنمودن شرایط اثبات 

گزارش نشده در آمریکا عللی چون نداشتن وقـت یـا حوصـله     یها یدگیبزه داز  درصد 9در 

آگاهی از نحوه مراجعه کردن و کیفیـت گـزارش دادن و    فقدان شدن با پلیس، ریدرگکافی برای 

توجهی و ) است. شده مطرحعلل اصلی عدم گزارش  عنوان بهغفلت و سردرگمی برخاسته از جرم 

 (75: 1678نجفی ابرند آبادی،

بودن قربانی از احقاق حق و عدم اعتماد وی به سیسـتم تعقیـب عمـومی نیـز      دیناام  -5-1

 یاظهـارات  یکی از علل مهم در عدم گزارش وقوع جرم از جانب بزه دیده محسوب شـود.  تواند یم

رشوه در مقابل آزاد کردن  اخذ ،یباز یپارتمسائلی همچون  ی دربارهدر کوچه و خیابان  بعضاًکه 

بـزه دیـده    ازجملـه مـردم و   یاعتماد یبهمین مسئله است و به  یایگو ،شود یممتهم و...شنیده 

 بزه دیده از معتقدین به این اظهارات باشـد،  اگر .شود یمنسبت به سیستم تعقیب کیفری منجر 

است که از اعالم وقوع جرم علیه خود و شکایت نمودن از بزهکار خودداری خواهـد کـرد    یعیطب

نیـز   گـاه  و همین طرز تفکر اشتباه باعث ثبت نشدن یک جرم در آمار مربوطـه خواهـد گردیـد.   

متقلبانه یا تفاسـیر ظریـف حقـوقی مسـیر رسـیدگی را       یها وهیشوکالی زبردست با استفاده از 

اعمال باعـث شـده    نیا ،گردند یمخویش  حق بهمانع از رسیدن بزه دیده  درواقعمنحرف کرده و 

است تا چنین تفکری در اذهان عموم افراد شکل بگیرد و آنان را از طرح شـکایت و اعـالم وقـوع    

تـا بـزه دیـده     شـود  یمـ انگاشتن شکایت و گزارش جرم باعـث   دهیفا یب درواقع نماید.جرم منع 

 و پیگیری قضایی حق خود در مراجع رسمی مربوطه نداشته باشد. جرم اعالمتمایلی برای 

 ازنظـر اقتصـادی و هـم    ازنظـر  هـم  احقاق حق و طرح شکایت و پیگیری نمودن آن،  -1-1

را از طـرح شـکایت و اعـالم     جرائمزیادی است که تا حدی بزه دیدگان  یها نهیهز یدارا زمانی،

 ژهیـ و بـه است که اغلب افراد جامعه و  یهیبد .کند یمبه مراجع مربوطه منصرف  شده واقع جرائم

بزه دیدگان با مسائل دقیق حقوقی و دفاع قانونی از خود و استفاده از قوانین بسیاری که اطـالع  

برای احقاق حق ضروری است آشنایی کافی نداشته و ناچار به مراجعه به دفاتر وکالت یا  ها آناز 

حقـوقی بـرای اخـذ مشـاوره و راهکـار باشـند کـه همـین امـر مسـتلزم صـرف             ی مشاورهدفاتر 

اینکه شخص بزه دیده بـرای رسـیدگی و پیگیـری شـکایت      ضمن ،استگاه هنگفت  ییها نهیهز

ارتبـاط بـوده و    ( دراعم از پلـیس یـا دادسـرا   مربوطه )ر با مرجع مستم طور به ستیبا یمخویش 

همین مسئله نیز مضرات دیگری را برای بزه دیـده   که زمان زیادی را صرف این کار کند، درواقع
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 ازنظـر کـه   ییهـا  آن ژهیـ و )بـه  دگانیـ دطبیعی است کـه برخـی بـزه     پس در پی خواهد داشت.

نمـوده و جـرم ارتکـاب     نظـر  صرفطرح شکایت  از( اقتصادی وضعیت مناسب و مساعدی ندارند

بـا دقـت در    یحتـ  در آمار رسمی به ثبـت نرسـد.   شده واقعجرم  جتاًینتیافته را نادیده انگارند و 

 زیـ ن از سوی محاکم صالح، صادرشدهدریافت که حتی اجرای حکم قطعی  توان یمقوانین شکلی 

شود و این نکته گویـای حضـور    ( انجامشاکی تر قیدق طور بهیا ) دهیدبا درخواست بزه  ستیبا یم

بـر   شـده  لیـ تحممالی  یها نهیهز .دهد یمرسیدگی را نشان  درروندمستمر و پیگیرانه بزه دیده 

 ،کنـد  ینمـ وی از وکیل یا مشاور حقوقی اختصـاص پیـدا    ی استفادهبه  ( فقطیا شاکی) دهیدبزه 

اجرای حکم و ...نیز در انصراف شخص  ی نهیهز کارشناسی، یها نهیهز رسیدگی، یها نهیهز بلکه

 توانـد  یمـ است بعضی این اشـکال را وارد نماینـد کـه بـزه دیـده       ممکن است. مؤثر جرم اعالماز 

پاسخ به این ایراد ناگفتـه پیداسـت    در بر خود را از بزهکار مطالبه نماید. شده لیتحم یها نهیهز

 یهـا  نـه یهزصرف  با ،خود ،استرم که شخص بزه دیده که در حال تحمل رنج و درد ناشی از ج

ناشی از وقوع جرم را افزایش نخواهـد   و رنج ( درددر مواردی که شاکی فقیر باشد ژهیو )به بسیار،

 صـورت نخواهـد گرفـت،    یراحتـ  بهاز بزهکار یا مجرم  شده انجام یها نهیهزاینکه اخذ  ضمن داد،

بزهکـار نیـز دچـار فقـر      کـه  یدرصورتولی  صادرشدهعلیه بزهکار  باره نیدراحتی حکمی  بسا چه

 ی اطالـه » صرف شده با مانعی جدی مواجـه خواهـد شـد.    یها نهیهزبه  دنیرس اقتصادی باشد،

 عاملی مهم در انصراف بزه دیده از گزارش جرم باشد. تواند یم« دادرسی

خـاص مثـل تجـاوزات     جـرائم زندگی در برخی  ی رازهیشجلوگیری از پاشیدن شدن   -7-1

عاملی دیگر در جهت کـاهش آمـار رسـمی     زی( ندر تجاوزات جنسی علیه محارم ژهیو )به یجنس

کـه خـود    ترسـد  یمـ  تنهـا  نـه  دهیآزاردگاهی سکوت به این دلیل است که  نیبنابرا .است جرائم

 شـان  یخـانوادگ زنـدگی   ی رازهیشـ  آسیب ببیند بلکه نگـران اسـت بـا فـاش سـاختن ایـن راز،      

قدرتمندی است کـه مـانع افشـای حقـایق      یروین وفاداری به خانواده، درواقع شود. گسسته ازهم

توسـط محـارم    کـه  آناعـم از  ) افتـه یجنسی ارتکاب  جرائم ( اغلب1688 :106 مالجو،) .شود یم

دانسـت کـه شـخص بـزه دیـده بـرای حفـظ         یجرائمیکی از  توان یم ( راباشد یا توسط سایرین

 نظـر  صـرف خویش از گـزارش نمـودن آن    ی خانوادهزندگی خود و همچنین حفظ آبروی خود و 

( توسـط بـرادر علیـه خـواهر     محارم )مـثالً اگر جرم جنسی ارتکاب یافته توسط  ژهیو به، دینما یم

 این صورت اگر پدر و مادر و اطرافیان متوجه این موضوع شوند ممکـن اسـت،   در باشد. شده واقع

 را نیز در پی داشته باشـد.  جرائمل یا سایر ایجاد بحرانی دیگر در خانواده شده و حتی قت موجب

ACKU



 

 

 

69 

ه...
د

دی
ه 

بز
ز 

ی ا
ش

مای
 پی

ت
قا

قی
تح

 

 

بـه انـگ    تـوان  یمـ دخیـل هسـتند کـه     جرائم گونه نیامتعدد و متنوعی در گزارش نکردن  علل

تحقیقات  در نمود. اشاره زین( رابطه )اطرافیان و بستگان و... قطع شدن، بدنام خوردن در جامعه،

در مـوارد تجـاوز بـرادر بـه     » است آمـده اسـت:   شده انجاممیدانی که در ارتباط با همین مسئله 

دلیل ترس از غیرتی شـدن پـدر و تـرس از     [ بهبزه دیده] دهیآزارددختران  شود یمخواهر باعث 

را به خانواده نگویند ...این نگاه خود برآمده از تفکر سنتی است که قربانی  تیواقع ،یدگید صدمه

پـدرم   بـه  :دیـ گو ی[ مبود شده واقعتجاوز برادرش  که مورد یا دهیدبزه ] حهیمل. داند یمرا مقصر 

فکـر   چـون  ،کشـت  یمـ مـن را   حتماًآدم عصبی و غیرتی است و  چون نکردم بگویم، جرئتهم 

 ی دهیـ دمن کاری کردم که برادرم با من این کار را کـرده اسـت یـا طـاهره ]بـزه       حتماً ،کرد یم

حرفی نزدم چـون   یباکساین رابطه  از :دیگو یماست[  قرارگرفتهدیگری که مورد تجاوز برادرش 

نیـز همـین    جرائمسایر  ( در1688 :109 مالجو،...«)کشتند یممذهبی هستند و من را  ام خانواده

دارایی  ی هیکلرا در نظر بگیرید که  یشخص توسط بزه دیده گردد. جرم اعالممانع  تواند یمعامل 

در شرکتی فروخته و در اختیار شـرکت قـرار دهـد ولـی      یگذار هیسرما منظور بهخود را  و ثروت

این مورد نیز اگر بزه دیده  در را ببرد، اش ییدارااز وی تمام ثروت و  یبردار کالهشرکت مذکور با 

 ژهیـ و بـه است با واکـنش متفـاوتی از جانـب اطرافیـان      ممکن جرم ارتکاب یافته را گزارش دهد،

تـرک زنـدگی    تواند یم ها واکنشاست که یکی از این  یعیطب همسر و فرزندان خود مواجه شود.

همین دلیـل از علنـی کـردن     به پاشیده شدن زندگی وی باشد. تاًینهاو طالق از جانب همسر و 

 جرم خودداری خواهد نمود.

نیز از عوامل مهمی اسـت   ییآبرو یب درواقعترس از انگ خوردن توسط افراد جامعه و   -8-1

 زسکوت بزه دیده گاه ناشی ا نیبنابرا رسمی سهیم باشد. جرائمدر کاهش ثبت آمار  تواند یمکه 

تحقیقات میدانی که  در .استشدن در جمع یا مجرم تلقی شدن توسط دیگران  نما انگشتترس 

 گفـت  یمـ پدرم » :دیگو یم نی[ چنمنصوره] دگانیداست یکی از بزه  شده انجامدر همین ارتباط 

بخـواد   کنه یجرئت نمهم که پدرتم کسی  من عیب از خود دختره است، گنیم بگی، یهرکسبه 

 گفـت  ی[ م]پدرم» :دیگو ی[ مکه از همین قسم بزه دیدگان استهم ] یلیل« به من حرفی بزنه...

 مالجو،«)تو دیوانه شدی... ندیگو یمو  کنند ینمو باور  آورند یدرمبرات حرف  چون به کسی نگو،

 توسط بـزه دیـده گـردد.    جرم اعالمنیز ممکن است مانع  جرائمعامل در سایر  نیا (.109: 1688

بـزه دیـده بـرای     شـخص  ،شود یمیا سرقت واقع  یبردار کالهجرم  ی دهیدکه شخصی بزه  ییجا

و کودنی منتسب شدن جرم  یسادگ و بهانگ خوردن  درواقعمردم و  یها حرفاحتراز و دوری از 

ACKU



 

 

70 

و 
دل

«
13

95
» 

ل 
س

سل
ه م

ار
شم

16
8

 

دیدگانی کـه از روی سـادگی    بزه .دهد ینمارتکاب یافته را پنهان کرده و به مراکز مربوطه اطالع 

مناسـبی بـرای بـزه دیـدگی ثـانوی توسـط        اهـداف  ،شـوند  یمـ و غفلت مورد ارتکاب جرم واقع 

 ( بـا انتخـاب منطقـی   ی هینظربا توجه به ) یا حرفهبزهکاران  درواقع .باشند یم یا حرفهبزهکاران 

 که بتوانند به هدف خود، تر راحتتا  کنند یمنظر و توجه کامل بزه دیدگان خود را انتخاب دقت 

دیـدگانی کـه از    بـزه  .برسـند  در اغلب موارد کسب مال یا سود و منفعـت مـالی باشـد،    تواند یم

در معـرض بـزه دیـدگی ثـانوی      از ،یا گونـه  بـه خـود را   درواقـع  نـد ینما یمخودداری  جرم اعالم

. توضـیح  دارنـد  یمکه از وقوع بزه اول مطلع نیستند مصون  یا حرفهبزهکاران  توسط ،شدن واقع

اینکه بزهکار اصلی از وقوع جرمی که انجام داده آگاه است ولی سایر بزهکـاران کـه اطالعـاتی از    

مذکور  ی دهیدتا بزه  مانند یمباقی  اطالع یب خاص ندارند، ی دهیدوقوع جرم مذکور علیه این بزه 

بزه دیده با عـدم   درواقع ندهند. ( قرارو... یبردار کاله ،سرقت زنا،جرم )دنظر و هدف ارتکاب را م

خـود، پیشـگیری    هیـ عل مشـابه بعـدی،   جرائموقوع  از ،ینوع بهاعالم و گزارش وقوع جرم مذکور 

 .دینما یم

جـرم   تیـ اهم کمبه دلیل در پی داشتن آثار منفی یا مخرب محدود یا  جرم اعالمعدم   -9-1

 یفرضـ  یکی از علل عدم اعالم و گزارش جرم به مراکز مربوطه تلقی گردد. تواند یمنیز  شده واقع

 هـزار  20تنهـا   کـه  یدرحـال  را در نظر بگیرد که کیف شخصی مورد دستبرد و سرقت قرار گیرد،

از  نیقـ ی به بیقر احتمال بهاین وضعیت شخص بزه دیده  در تومان، موجودی آن کیف بوده است.

ایـن جـرم در    عتـاً یطبخواهد کـرد و   نظر صرفسرقت که علیه وی ارتکاب یافته است  جرم اعالم

 ایـ « اصـل موقعیـت داشـتن تعقیـب    »بـه  اینکه با توجه  ضمن آمار رسمی منعکس نخواهد شد.

 مـورد  گزارش هم شـوند،  که یدرصورت ییها پروندهاغلب موارد چنین  در ،«اصل منفعت تعقیب»

کوچـک و   جـرائم چنـین   ی دهیدطبیعی است که بزه  نیبنابرا .شوند ینمتعقیب و پیگیری واقع 

 تمایلی نشان ندهد. شده واقع جرم اعالماز دید بزه دیده( نسبت به گزارش و ) یتیاهم یب

 تواند یم زی( نبزهکارمرتکب )و اصالح  واحوال اوضاععدم گزارش جرم به امید بهبود   -10-1

دیـدگان   بـزه به مراکز رسمی مربوطـه از جانـب    شده واقع جرائمعلتی دیگر از علل عدم گزارش 

را در نظر بگیرید که بزهکار از آشنایان یا دوسـتان و بسـتگان بـزه دیـده      یموارد آید. حساب به

 بزه ممکن است در مواقعی که بزهکار فرزند یا برادر یا خواهر بزه دیده باشد، مثال عنوان به باشد.

ـ ا به دیده اصالح بزهکار را مدنظر داشته باشد و از گزارش جرم خودداری نماید، کـه   صـورت  نی

مـواردی   در را منوط به ترک آن عمل مجرمانه و اصالح مجرم نماید. شده واقععدم گزارش جرم 
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 و متنبـه شـدن بزهکـار،    واحـوال  اوضاععلیه بزهکار به امید بهتر شدن  جرم اعالمنیز بزه دیده از 

 .دینما یم نظر صرف

 شـود  یمدالیلی است که باعث  ازجمله قبول قابلفقدان مدرک کافی و نداشتن ادله   -11-1

ـ فاتا بـزه دیـده    شود یماین عامل باعث  درواقع منصرف شود. جرم اعالمتا بزه دیده از  در  یا دهی

بـزه  تـا   شـود  یمـ که باعث  یا عمدهعلت اصلی و  یبردار کالهجرم  در و شکایت نبیند. جرم اعالم

 (79: 1678توجهی و نجفی ابرند آبادی،) .استاین جرم را گزارش نکنند همین عامل  دگانید

 شـود  یمـ نیز عامل دیگری است که باعـث   جرائماعتقاد به خصوصی بودن برخی از   -12-1

کـه توسـط    یجرائمـ خانوادگی یا  یها خشونتدر مورد  مثالً بزه دیده جرم خود را گزارش نکند.

ـ ا .شود یمعوامل عدم گزارش جرم محسوب  ازجملهاین عامل  ابدی یمبستگان ارتکاب  عامـل   نی

انـیس بـزه    پیلیف .دهد یمعوامل عدم گزارش بزه دیدگی را تشکیل  نیتر مهمدر آمریکا یکی از 

جرم توسط دوستان یـا مهمانـان و بسـیاری از     ارتکاب خانوادگی، یها نزاعحاصل از  یها یدگید

مـواردی دانسـته اسـت کـه بـزه دیـدگان بـا اعتقـاد بـه           نیتر مهمجنسی را از  یآزارهااذیت و 

 (75: 1678توجهی و نجفی ابرند آبادی،) .اند ندادهخصوصی بودن قضایا آن را گزارش 

 ازجملـه بیمـه نیـز    یهـا  شـرکت  توسط ،جرائمجبران ضرر و زیان حاصل از برخی   -16-1

هـدف از طـرح    اغلـب  را گـزارش نکنـد.   شـده  واقع جرم بزه دیده، شود یمدالئلی است که باعث 

بیمه به جبران  یها شرکتاگر  حال .استجبران ضرر و زیان حاصل از جرم  جرم اعالمشکایت و 

 جـرم  الماعـ دیده هیچ منفعتی برای خود در قبال طـرح شـکایت و    بزه این ضرر و زیان بپردازند،

توجهی و نجفی ابرند ) متصور نخواهد بود بنابراین طبیعی است که از شکایت خود منصرف شود.

 (75: 1678آبادی،

 از جانب بزه دیدگان جرائممقابله با عدم گزارش  یکارها راه  -2

فلسفی و علمـی   یها دادهاست که حسب  یا رشته« فون لیتز» فیتعرسیاست کیفری طبق  

کـه   جرائمکیفری و پیشگیری  یها هینظرتا به تدوین  کند یمو طبق مقتضیات تاریخی کوشش 

آنسل نیز معتقد است کـه سیاسـت کیفـری هـم هنـر       مارک در عمل مفید واقع گردد، بپردازد.

 نـور بهـا،  ) اسـت.  یشناس جرماست و هم علم که موضوع آن تدوین بهترین قواعد مثبته در پرتو 

درست و دقیق در پرتو  یها میتصم اتخاذ کیفری، استیس که بیان شد، طور همان( 1619 :160

رسـیدن بـه    یبرا .گردد یمکه منجر به اصالح جامعه و افراد اجتماع  است یشناس جرم یها داده
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با اتخاذ یک سلسله تدابیر دقیـق و   توان یمکشف رقم سیاه بزهکاری  درواقعو  جرائمآمار واقعی 

دیدگان را در جهت ثبت و گـزارش هـر    بزه کیفری مناسب، یگذار استیسعلمی و با استفاده از 

سیاست جنایی  یها هدف البته و متمایل کرد. بیترغ ارتکاب یافته بر ضدشان، جرائمچه بیشتر 

 رنـده یگ شیپـ کـه تـدابیر    بـد ای یمـ تحقق  ی( وقتبا رویکرد پیشگیری اجتماعیجامعه )در  مؤثر

آلوده بـه   یها طیمح یساز سالماین سیاست،  یها هدف نخست اهمیت باشد. ی درجههمواره در 

 یهـا  پژوهشحاصل  یدستاوردهادر اجتماعات انسانی بر اساس  زا جرمعوامل  یکن شهیرفساد و 

 (.1692 :98 است. )اردبیلی، یشناس جرم

است که حقوق کیفـری   یا اندازه بهنصیب دانش بشری کرده  یشناس جرم تاکنوننتایجی که 

با شناخت بهتـر از عوامـل تکـوین و     معموالً نیبنابرا آن برکنار بماند. ریتأثدیگر ممکن نیست از 

 .برخاسـت ابـزار الزم بـه مبـارزه بـا آن      ینیب شیپبا  توان یمتحول رفتارهای بزهکارانه است که 

 بـا  بـا بزهکـاری اسـت.    ی مقابلـه جنایی در  یگذار استیسمهم  یابزارهاموضوعه یکی از  نیقوان

عوامل نامساعد اقتصادی و اجتمـاعی   ریتأث توان یم وضع قوانین رفاهی و کمک به افراد نیازمند،

 (.1692 :77 اردبیلی،داد )را تا حد ممکن کاهش  یسواد یبمانند بیکاری، گرانی و  زا جرم
 تـوان  یماز همین طریق  بلکه پیشگیری وقوع بزه نخواهد شد،وضع قوانین مرتبط تنها باعث 

 به ترغیب هر چه بیشتر بزه دیده برای اعالم و گزارش جرمی کـه علیـه وی ارتکـاب یافتـه نیـز،     

 یتـر  کامـل تصویب قوانینی که منافع و حقـوق بـزه دیـده را بـه نحـوه       مثال عنوان به کرد. اقدام

دادرسـی را کـاهش    ی اطالـه دادرسی یا  یها نهیهزتی که وضع قوانین یا مقررا ای تضمین نماید،

بـزه   و اطالعـات سـطح آگـاهی    شیافزا .شود یمدهد نیز باعث ترغیب بزه دیده به گزارش جرم 

 تـوان  یمبا باال بردن سطح اطالعات افراد جامعه  یعنی دیدگان بالقوه نیز در این امر سهیم است،

تجاوزات جنسی که اغلـب   )مثالً یخاص جرائمتعصبی در مورد  بعضاًرا از تفکرات خشک و  ها آن

 جـرائم را بـه گـزارش    هـا  آن درواقـع نمـوده و   دور ارتکاب یافته، ( کهشوند یم داشته نگهمخفی 

 کـه  یطـور  بـه ) دگانیـ دقـانونی از بـزه    یها تیحما شیافزا ترغیب نمود. هشانیعلارتکاب یافته 

بزه دیـده   اگر باشد. مؤثر جرائمدر اعالم  ها آندر ترغیب  تواند یم زی( نملموس و قابل حس باشد

و حملـه قـرار نگرفتـه و     موردتهـاجم بار دیگر از طـرف بزهکـار    یبرا ،جرم اعالممطمئن باشد با 

جـرم ارتکـاب یافتـه را     عتـاً یطب بیشتری نخواهد شد، یو مالجسمانی و مادی  یضررهامتحمل 

 باال مختلفی از قبیل وضع قوانین حمایتی جدید، یراهکارها که نیا خالصه گزارش خواهد نمود.

دادرسـی و رسـیدگی، کـاهش زمـان      یهـا  نـه یهز کاهش بردن سطح آگاهی آحاد مردم جامعه،
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بزه ) یقربانو اطمینان دادن به  اعتماد دادرسی(، ی اطالهحل کردن مشکل ) یدگیرسدادرسی و 

در ترغیب بـزه   تواند یممتهم و... ی انهیجو یفتالجهت حمایت از وی در مقابل اقدامات  ( دردیده

راهکـار   همـان  راهکار، نیتر مهمکه  رسد یمبه نظر  یول باشد، مؤثرجرم  و گزارشدیده به اعالم 

جـاری اقـداماتی    یهـا  سـال که امید است در  استقوانین حمایتی از بزه دیده  بیو تصوقانونی 

 هـا  آنقـانونی از   یهـا  تیحمادستگاه قضا به بزه دیده و  توجه جدی در این زمینه صورت گیرد.

از  توانـد  یمـ  ،شـود  یمـ  جـرائم که مانع صدمات و لطمات روحی و عاطفی بر قربانیان  برانعالوه 

 نیتـدو  واقع شود. مؤثررخداد بزه دیدگی ثانویه نیز جلوگیری نموده و در امر پیشگیری از جرم 

کمتری در سطح جامعه وجـود   الوصول سهلتا قربانیان  شود یمباعث  االجرا الزمقوانین کارآمد و 

بداننـد. سیسـتم قضـایی و نیـروی      رفتـه  ازدسـت مساعد خـویش را   انیقربان داشته و بزهکاران،

کـه   یا گونـه  بـه بـوده و در خـدمت آنـان قـرار گیرنـد       مأنوسبا مردم  شیازپ شیبانتظامی باید 

فـراهم نمایـد.    جـرائم( را قربانیان  ی )خانواده میرمستقیغموجبات اعتماد بزه دیدگان مستقیم و 

 (.1690 :55 )صادقی و میر حسینی،
اسـت یکـی از    شـده  انجـام از تحقیقات میدانی که از بزه دیدگان بالقوه در همین راستا  یکیدر 

توجـه   [ عـدم و کارمنـد  سـانس یل فـوق  سـاله،  29]سحر » :دارد یمچنین بیان  شوندگان مصاحبه

ـ ا ،شـوند  یمـ  جـرائم نیروی انتظامی و دستگاه قضایی به کسانی که قربانی  ذهنیـت را بـرای    نی

طرف دیگر قربانیـان نیـز    از به دست قانون نیافتند. گاه چیهمجرمین ایجاد کرده که ممکن است 

از شـکایت خـو    معمـوالً  اسـت،  ریـ گ وقـت و  سـخت  مراحل پیگیری مجرمین، که نیابا توجه به 

 دنیرسـ  ،ها خانوادهدر بسیاری از  چراکه ،استکه این مسئله در زنان بیشتر  ندینما یم نظر صرف

ناموسـی ممکـن    جرائمدر  ژهیو بهو در بسیاری از موارد  دانند یمپای زن به کالنتری را بسیار بد 

یت و برای حفظ آبرویشـان از شـکا   اصطالح بهاست زن را مقصر اصلی وقوع جرم بدانند. بنابراین 

 یهـا  گفتـه  از (.1690 :51 حسـینی،  ریو م)صادقی .« شوند یمگزارش به پلیس منصرف  ی ارائه

 اجرایـی،  ازنظـر سیسـتم قضـایی و پلـیس     کـه  یدرصـورت  دریافـت،  توان یمفوق  شونده مصاحبه

انجام دهند و سختی و طوالنی بـودن رسـیدگی و پیگیـری قضـایی      تر کاملرا بهتر و  فشانیوظا

ارتکـابی   جـرائم تمایل بیشتری به اعالم و گزارش  جرائمو بزه دیدگان  انیقربان کاهش پیدا کند،

 خواهند داشت.
بـزه   ی هیـ اولمهمـی در ایجـاد تجربیـات     نقـش  مجری قانون و حافظ امنیـت،  عنوان بهپلیس  

آمدن  به وجودبسزایی در  ریتأثپلیسی و قضایی از بزه دیدگان  یها تیحما، کند یمدیدگان ایفا 
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پلـیس و عملکـرد نیروهـای انتظـامی      بـه  این اساس هر چه نگاه افـراد،  بر اعتماد به پلیس دارد.

 افراد برای همکاری با پلیس و گزارش بزه دیدگی نیز بیشـتر خواهـد شـد.    لیتما باشد، تر مثبت

رای پلیس در نگاه مردم موجبات آرامش و احساس امنیت در میـان  جایگاه مثبت و کا نیچن هم

 (.1690 :51 صادقی و میر حسینی،) مردم را فراهم خواهد نمود.
 جـرائم زیر را برای مقابله با کم ثبتی و عدم اعالم  یراهکارها توان یمخالصه  طور بهبنابراین 

 توسط بزه دیدگان برشمرد:
اصالح قـوانین   مثل در جهت تقویت حمایت از بزه دیده، اصالح قوانین حقوقی و کیفری  -1

 دادرسی ی اطالهمربوط به مواعد رسیدگی و کاهش 
تصویب قوانین حقوقی و کیفری در جهت تقویـت حمایـت از بـزه دیـده مثـل تصـویب         -2

دادرسـی و در اختیـار    یها نهیهزخاص از پرداخت  جرائمقوانین در راستای معافیت بزه دیدگان 

 رایگان طور بهادن وکیل قرار د
 زندگی به اقشار مختلف جامعه یها مهارتآموزش   -6
از طریـق آمـوزش در    تـر  نییپـا آموزش حقوق شهروندی و اخـالق اجتمـاعی از سـنین      -9

 مثل روزنامه یا تلویزیون یجمع ارتباطمدارس و یا با استفاده از وسایل 

 از طریق بهبود عملکرد توسط سیستم قضایی و نیروی انتظامی یاعتمادساز  -5
 حمایت بیشتر از بزه دیده در مقابل بزهکار  -1

 جرائمکشف آمار واقعي  یراهکارها   -3

مـورد   کـه  یهنگـام تـا   یمـار یب بهتر است این بخش با تشبیه جرم به بیماری آغـاز کنـیم.   

از افـراد ممکـن    یاریبسـ  نـدارد،  وجـود  شکایت و اظهار فرد یا مورد تشخیص قرار نگرفته باشد،

بیمـاری   یهـا  نشـانه شـکایتی از   کـه  یهنگاماست مبتال به بیماری کلیه یا فیبروز باشند ولی تا 

 تظـاهر خـارجی   هـا  آن یمـار یب تشخیص داده نشده باشـد،  ها آندر  ها نشانهنکنند یا وجود این 

موصوف به سرقت مقرون  جرائم انیقربان خصوص جرم نیز وضع به همین ترتیب است. در ندارد.

 سرشـان آمـده اسـت،    ازآنچـه است نخواهنـد   ممکن به عنف یا سرقت از منازل، تجاوز به عنف،

 توسط پلیس یا گزارش شهود عینی، مثالًاین اتفاقات به هیچ صورت دیگری  اگر نمایند. تیشکا

کنـد   ینمـ جرم وجود خارجی پیـدا   درواقعو  مانده یباقتعریف قانونی  بدون داده نشود، صیتشخ

 (.1690 :82 نجفی ابرند آبادی،)
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به اطالع مقامات رسمی و مراکز تعقیب  ستیبا یمکه بیان شد وقوع جرم  طور همانبنابراین 

اتخاذ مناسب ) العمل عکسبا  بتوان رسانده شود و در آمار مربوطه ثبت گردد تا در زمان مناسب،

 یماتیتصـم  رسیدگی نموده و تصمیمات مقتضی گرفت. ها آنبه  ( نسبتسیاست کیفری مطلوب

شرایط اقتصادی، تسهیل تشـکیل   بهبود امنیت در جامعه، جادیا در جهت بهبود وضعیت زندگی،

واردی کـه  مـ  در .اسـت ارتکابی در هر جامعـه   جرائمدر کاهش میزان  مؤثرخانواده و...که بسیار 

به آنچه ممکـن اسـت رفتـار مجرمانـه خوانـده       نسبت در مورد واکنش بزه دیدگان، ییها یبررس

غیر موجـود بـه عمـل     جرائم گونه نیامحاسباتی در ارتباط با میزان  توان یم پذیرد، صورت شود،

چنانچه با انجام تحقیقات میـدانی مشـخص    مثال عنوان به (.1690: 86 نجفی ابرند آبادی،) آورد.

مـورد آن توسـط بـزه دیـدگان      50 فقـط  جنسی ارتکـاب یافتـه،   جرائمشود که از هر صد مورد 

جغرافیـایی   ی محـدوده جنسـی ارتکـاب یافتـه در یـک      جـرائم میـزان   توان یم ،شود یمگزارش 

 یگـذار  اسـت یسبـه   ها آنزمانی مشخصی را معین نموده و با توجه به  ی دورهطول  در مشخص،

 جـرائم کرد کـه   یریگ جهینتچنین  توان یم ذکرشدهتوجه به مثال  با جنایی مناسب اقدام نمود.

 جـرائم میزان واقعـی   دوم کی از جانب مراکز رسمی، افتهیانتشاردر آمار رسمی  شده ثبتجنسی 

بـا   سـت یبا یمـ جنـایی نیـز    یها یگذار استیس نیبنابرا .دهد یمجنسی ارتکاب یافته را تشکیل 

 شوند. ( اتخاذشده ثبت)نه میزان  جرائمتوجه به میزان واقعی 
همیشـه بـا اسـتفاده از     باًیتقر ،کشورهااعمال بزهکارانه در اغلب  زانیم گذشته، ی دههتا چند  

که از جانب پلیس یـا دادسـرا منتشـر     ییآمارها مثل ،شد یم یریگ اندازهآمارهای رسمی جنایی 

دیگـر از جانـب    ییهـا  روش ی ارائـه  ،آمارهـا ایـن   وسـقم  صحت. با بروز شک و تردید در شود یم

بـرای رسـیدن بـه     شده شناختهدو روش  که نیا تاًینها قرار گرفت. یموردبررسو  مدنظرمحققین 

 است: شده ارائه جرائمآمار واقعی 

 مطالعات خود گزارشی بزهکاران  -1

 مطالعات خود گزارشی بزه دیدگان  -2 
وجـود دارد کـه در انتهـای بحـث     ٬محکومین از پژوهش٬)البته روش سومی نیز تحت عنوان

 خالصه بررسی خواهد شد.( طور به

 میپرداز يم شده ارائهاینک به بررسي هر یک از دو روش 

 مطالعات خود گزارشي بزهکاران  -1-3
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بـر روی   )غالبـاً  بزهکارانـه توصیفی از اعمـال بزهکارانـه یـا شـبه      ی ارائهدر این روش ضمن  

در  مشـخص )مـثالً  زمـانی   ی دورهکه بیان نمایند در طول یـک   شود یمافراد خواسته  ( ازکارت

آیـا موضـوع بـه     کـه  نیا و ،اند مزبور شدهمرتکب هر یک از اعمال  ( چقدرطول یک سال گذشته

 (1690 :299 نجفی ابرند آبادی،) پلیس و یا دادگستری نرسیده است. یها مقاماطالع 

سواالتی خاص هستند بـه افـراد جامعـه داده     ی دربردارندهکه  ییها فرمدر این روش  درواقع

( زمـانی معـین   ی دورهیا طی یـک  ) حال تابهتا بیان کنند آیا  شود یمخواسته  ها آنو از  شود یم

پاسـخ مثبـت اسـت از     اگـر  تعقیب عمومی نرسیده باشد؟ ی مرحلهکه به  اند شدهجرمی  مرتکب

 تا نوع جرم و زمان تقریبی آن را مشخص نمایند. شود یمتقاضا  ها آن
رسـمی ثبـت و    یآمارهـا بیانگر این واقعیت است که اعمال بزهکارانه که در  نوعاًاین روش  

 .( اسـت آیـس بـرگ  ) انوسیـ اقشـناور در   نوک یـک کـوه یخـی    یمثابهبه  تنها ،گردد یمضبط 

 16در انگلسـتان نشـان داد کـه تنهـا      1977ل نمونه تحقیق وست و فارینگتون در سـا  عنوان به

درصد موارد سرقت از منازل، منجر به صدور حکم محکومیت شده است و این نسـبت در مـورد   

و ارقـام مزبـور بسـیار کمتـر از      اعـداد  درصد بالغ شـده اسـت.   1سرقت وسایل نقلیه تنها حدود 

 61در آن زمان بود که به حـدود   جرائم گونه نیاکشف جرم از سوی پلیس در ارتباط با  یها نرخ

 در ،شـود  یمـ مورد اعتـراف واقـع    ها نامه پرسشکه در این  جرائمبسیاری از  رایز ،رسد یمدرصد 

توجـه بـه    بـا  (.1690 :115 نجفی ابرند آبادی،است )از آمارهای رسمی منعکس نشده  کی چیه

 هستیم که مشخص کنـیم،  در مطالعات خود گزارشی بزهکاران به دنبال این شده ارائهتوضیحات 

)اوالً(  باشد، نشده ثبترسمی  یآمارهااز جانب افراد جامعه ارتکاب یافته است که در  یجرائم ایآ

 ( واًیـ )ثان ،دهد یمچه عددی را نشان  شده ثبت جرائمبا  نشده ثبت ( جرائمنسبت) زانیم که نیا و

ـ ا (.)ثالثـاً  ،باشـند  یم جرائمکدام دسته از  جزو ،اند دهینرسکه به ثبت  یجرائم ی عمده که نیا  نی

این اشـکال وارد اسـت    البته اهداف از طریق مطالعات خود گزارشی بزهکاران قابل حصول است،

اسـت   ممکـن  اسـت،  نشده ثبترسمی  آمارکه در  اند شده یجرائمکه تمامی کسانی که مرتکب 

آن ندارد( به جرم  دهندگان پاسخکیفری برای  ی جنبه گاه چیهکه ) زین ها فرمحتی از طریق این 

 خود اقرار نکرده و جرم مذکور هم چنان در تاریکی به سر برده و ثبت نشود

 مطالعات خود گزارشي بزه دیدگان  -2-3
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کـه   شود یمدر تحقیقات مبتنی بر اظهارات بزه دیدگان از یک نمونه از عموم مردم پرسیده  

 نجفی ابرنـد آبـادی،  ) یا خیر. اند شده واقع قربانی جرم،-زمانی محدود ی دورهیا در یک -آیا هرگز

کاغــذی یــا  ییهــا فــرماز طریــق  شــده طــرحاز قبــل  یســؤاالتایــن روش نیــز  ( در1690 :115

 هـا  آنتا به  شود یمتقاضا  ها آنو از  شود یماینترنتی در اختیار افراد جامعه قرار داده  یها سامانه

یـا در طـول    درگذشـته کـه آیـا    اسـت در ایـن راسـتا    معمـوالً  شده مطرح سؤاالت پاسخ بدهند.

ـ آ یا خیر. در صورت مثبت بـودن پاسـخ،   اند شده واقعدیده جرمی خاص  بزه معین، یزمان مدت  ای

 بوده است؟ آنچه علت صورت عدم گزارش، در ؟اند کردهجرم مذکور را به مقامات رسمی گزارش 

 ،رسـد  یمـ بـه نظـر    تـر  قیـ ( دققبل ی وهیشنسبت به ) قیطراز این  جرائمبه آمار واقعی  دنیرس

 ی برگـه ممکن است بزهکار در هیچ صورتی حاضر به افشای جرم مرتکـب شـده نبـوده و     چراکه

مثـل  خـاص )  جرائمدر میان بزه دیدگان  یکار پنهاناحساس  نیا را سفید تحویل دهد. سؤاالت

کـه بزهکـاران    یکـار  پنهـان از احساس  ناًیقید ولی وجود دار زی( نیبردار کالهتجاوزات جنسی و 

 ییشناسـا  قابـل بیشتری از ایـن طریـق    نشده ثبت جرائم که نیا جتاًینتخواهد بود و  کمتر دارند،

 خواهند بود.

 از محکومین يخود گزارشتحقیقات   -3-3

مکتوب  نامه پرسشاز طریق  شونده پرسشدو روش قبلی  در مصاحبه است. روش این روش، 

نسبت به اهداف تحقیق توجیه  شونده پرسش اگرچه قبل از آغاز تحقیق، نیبنابرا .دهد یمجواب 

: 1691 تقریرات(،) یابرندآبادنجفی ) واقعیت را اعالم نکنند. یا عدهولی باز ممکن است  شود یم

917) 

 وسـقم  صـحت  تواند یم نیبنابرا .دهد یمروش سوم این بار پژوهشگر را در مقابل مجرم قرار  

ایـن تحقیـق افـراد مـورد مصـاحبه دارای سـابقه        در مجرم استنباط کند. یها گفتهمطالب را از 

تـا   خواهد یم ها آنطی مصاحبه از  کننده پرسش اما این بار، اند شده شناختهرسمی محکومیت و 

کـه   انـد  شدهیک سال گذشته( مرتکب جرمی  مشخص )مثالًبیان نمایند که آیا طی دوره زمانی 

جـرم و مکـان جـرم را نیـز      نـوع  صورت مثبت بـودن پاسـخ،   در مورد تعقیب قرار نگرفته باشد؟

سوم سابقه محکومیت مشخص است لیکن پژوهشگر در  درروش نیبنابرا خواهد نمود. وجو پرس

 .اند نگرفتهتحت تعقیب قرار  کنیل ،اند شدهمقام شناسایی رقم سیاهی است که مجرمین مرتکب 
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را مرتکـب   جـرائم اقلیتی از مجـرمین اکثریتـی از    معموالًیار مهم این است که یک پیام بس 

گفت ارتکاب جرم در بزهکاری  توان یمواضح است پس  کامالًدر باب صغار بزهکار  نیا .شوند یم

نجفـی  ) .شوند یمپراکنده مرتکب جرم  طور بهمنحصر است و بقیه اطفال  یا عدهاطفال در دست 

 (917: 1691 ،یابرندآباد

 

 

 یریگ جهینت 

این است که علـل مختلـف و گونـاگونی در     شود یمنتیجه مقاله ارائه  عنوان بهدر پایان آنچه 

 به مـواردی همچـون:   توان یمکه  باشند یماز جانب بزه دیدگان دخیل  جرائمعدم گزارش وقوع 

 که علیه بزه دیده ارتکـاب یافتـه اسـت،    یجرائمکشیدن و یا شرم و حیا داشتن از اعالم  خجالت

مرتکب  انهیجو یتالفاز اقدامات  ترس خاص، جرائماز دست دادن مرتکب جرم در برخی از  ترس

 حقـوق خـود،   در احقـاق و عدم توانایی شخص  جرم اعالماطالعات کافی نسبت به  نداشتن جرم،

از  یریجلـوگ  بربـودن احقـاق حـق،    نهیهز بودن و عدم اعتماد به سیستم تعقیب عمومی، دیناام

از انـگ خـوردن در    تـرس  خـاص،  جـرائم زندگی و خانواده در برخـی از   ی رازهیشپاشیده شدن 

به دلیل بهبود  سکوت ،شده واقعبه دلیل کوچک بودن یا مهم نبودن جرم  جرم اعالم عدم جامعه،

امید به اصالح مرتکب  منظور به جرم اعالماوضاع و عدم ارتکاب مجدد جرم توسط مرتکب و عدم 

که بـه   یجرائمجنسی و  جرائماز:  اند عبارت رسند ینمهم که به ثبت  یجرائم اغلب اشاره نمود.

 چراکـه  ،یبـردار  کـاله مثـل   شـود  یممیزان هوش یا استعداد اشخاص در اداره امور مالی مربوط 

تـا   دهـد  یمنشدن ترجیح  لوح سادهشخص بزه دیده در جهت حفظ آبروی خویش و منتسب به 

مربوطه مثل پلیس و دادگسـتری و   یها دستگاهبهبود عملکرد  با را گزارش ندهد. شده واقعجرم 

اطمینـان دادن بـه مـردم در راسـتای احقـاق       درواقـع افزایش سـطح اطالعـات افـراد جامعـه و     

ـ ارتکاب یافتـه   جرائمامیدوار بود تا افراد جامعه در گزارش دادن  توان یمحقوقشان   شیازپـ  شیب

 از: انـد  عبارتاست که  شده راهکار ارائهکشف رقم سیاه بزهکاری سه  یبرا جدیت به خرج دهند.

تحقیقات پیمایشـی  -6 مطالعات خود گزارشی بزه دیدگان-2مطالعات خود گزارشی بزهکاران -1

 از محکومین.

 پیشنهاد
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از  نشـده  ثبـت  جـرائم تحقیقات مربـوط بـه   »از  توان یمدر فرآیند کشف رقم سیاه بزهکاری 

و  جـرائم شیوه از تحقیق بـرای رسـیدن بـه آمـار واقعـی       نیا بهره جست. زین« مطلعین و شهود

ایـن شـیوه    در و بررسی واقع نشـده اسـت.   موردبحثچندان  حال تابهکشف رقم سیاه بزهکاری 

تحقیقـاتی بـزه دیـدگان و     یهـا  فـرم در  آنچـه را که حاوی سواالتی مشابه با  ییها برگه توان یم

شاهد یـا   که یدرصورت، اوالًتقاضا کرد تا  ها آناختیار افراد جامعه گذاشت و از  در زهکاران است،ب

که یقین دارند جرم مـذکور از جانـب بـزه دیـده گـزارش نشـده و        اند بودهمطلع از وقوع جرمی 

جرم مذکور جزو کـدام دسـته    که نیا اًیثان بزهکار نیز مورد تعقیب واقع نشده است، را ذکر کنند.

بـه   بارهـا  زمان و مکان وقوع جرم را نیـز تعیـین نماینـد.    ثالثاً است؟ شده یممحسوب  جرائماز 

آن از گزارش کـردن   یول ،اند شدهاست که افراد جامعه مرتکب یا قربانی جرمی  شده ثابتتجربه 

بـدون  -مصـالحه و تراضـی   و آن را از طریـق  انـد  نمـوده  ( امتناعزمانی که شخص بزه دیده بوده)

ـ ا برخـورد  .انـد  دادهخاتمـه  -جرم مذکور به کالنتری یا دادسرا کشیده شود که نیا بـا   ینـ یچن نی

تا جرم مذکور وارد آمار رسـمی نگردیـده و بخـش تاریـک      شود یمارتکاب یافته نیز باعث  جرائم

 تـوان  یم یجرائماز شهود و مطلعین چنین  وجو پرساست که با  یهیبد تقویت شود. جرائمآمار 

اینکه محدود کردن تحقیقات خـود گزارشـی    ضمن نزدیک شد. شیازپ شیب جرائمبه آمار واقعی 

ممکن است  چراکه آماری ناقص از رقم تاریک بزهکاری ارائه دهد، تواند یمبه بزهکار و بزه دیده 

 ،یا نشـده  ثبـت باشند و نه قربـانی جـرم    شده ،یا نشده ثبتمرتکب جرم  نه نمونه، ی جامعهافراد 

را محـدود بـه بزهکـار و     سؤاالتاین صورت اگر  در فقط از وقوع چنین جرمی مطلع باشند. بلکه

در  مـؤثر عـاملی   تواند یمکه -از طریق مطلعین و شهود یجرائماز چنین  اطالع بزه دیده نمائیم،

در راسـتای  در تحقیقاتی کـه   شود یمتوصیه  نیبنابرا مقدور نخواهد بود.-باشد جرائمکشف این 

 البتـه  بـه عمـل آیـد.    یقاتیتحق از شهود و مطلعین نیز، شود یمتعیین رقم سیاه بزهکاری انجام 

این اشکال وارد است که امکان دارد شخص بزه دیده و بزهکار و مطلع یا شهود یک جرم خـاص  

گزارش ثبـت   سه این صورت برای وقوع یک جرم، در نمونه باشند. ی جامعههمگی جزئی از یک 

آنچـه حاصـل    بلکـه  نخـواهیم رسـید،   جرائمبه آمار واقعی  تنها نهدر این صورت  که خواهد شد،

 خواهد بود. جرائماز آمار واقعی  شتریب خواهد شد،

 :فهرست منابع 
 :کتب الف:

 سی و سوم. چاپ حقوقی میزان. ادیبن :تهران جزای عمومی. حقوق (.1692) .یمحمدعل ،یلیاردب  -1
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 و مجازات جرائماصل قانونیت 
 

 عبدالستار سعادت
 

 چکیده

یعنــی؛ اصــل بــر آزادی یــا جــرم نبــودن هــیچ عملــی، مگــر اینکــه   جــرائماصــل قانونیــت 

ــاحت   ــراحت و وض ــا ص ــانون ب ــی    آن راق ــرای آن عمل ــزای ب ــمارد و ج ــرم بش ــج ــیب شیپ  ین

دیگـر نیـز دارد کــه    ی مهیضـم اصـول و لـوازم    هــا مجـازات و  جـرائم نمایـد. پرنسـیپ قانونیـت    

از صـراحت   انـد  عبـارت زم اگر رعایت نه شود، به معنای عـدم وجـود ایـن اصـل اسـت. ایـن لـوا       

و وضــوح، عــدم رجعــت قــانون بــه ماقبــل، تفســیر مضــیق قــوانین جزایــی و تفســیر بــه نفــع  

متهم. تا اخیـر قـرن سـیزدهم هجـری شمسـی، در افغانسـتان قـانون مـدون وجـود نداشـت از           

، کنـد  یمـ در وجـود قـوانین مفهـوم پیـدا      هـا  مجـازات و  جـرائم اصل قـانونی بـودن    که یآنجائ

لــذا تــا آن زمــان، ایــن اصــل در افغانســتان قطعــاً مطــرح بحــث نبــوده اســت. امــا؛ نظامنامــۀ  

در مــادۀ اول اشــارۀ بــه ایــن اصــل داشــته اســت، ولــی وجــود شــریعت را  1602حقـوق جــزاء  

 1696قبل از قانونی بـودن مطـرح کـرد کـه بـا ایـن اصـل در تنـاقض بـود. در قـانون اساسـی            

بـه رسـمیت شـناخته شـد، امـا؛ قـانون جـزاء مطـابق قـانون           واضـح ایـن اصـل    طور بهبار اول، 

نیـز بـرخالف صــراحت    1655جدیـد تعـدیل نشـد و ایـن اصـل حتــی در قـانون جـزای سـال         
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قــانون اساســی بــه معنــای واقعــی آن تســجیل نگردیــد و حکــم نظامنامــۀ حقــوق جــزاء بــدان 

 نافذ است. 1655انتقال یافت که تا هنوز نیز قانون جزای 

ــی   ــانون اساس ــادۀ   1682ق ــز در م ــود  6نی ــهوج ــدات    هرگون ــام و معتق ــایر احک ــانون مغ ق

 هــا مجـازات و  جـرائم کـه ایـن خــود بـه اعتبـار اصـل قانونیـت        کنـد  یمـ اسـالمی ملغـا اعـالن    

در عمـل بـدان حکـم     کـه  یطـور  هـم  آنقـانون اساسـی؛    160صدمه میزند. امـا وجـود مـادۀ    

 قرار داده است. سؤال را شدیداً زیر و جزاها جرائم، پرنسیپ قانونیت شود یم

ــام یمــعــدالت مخــالف  آن راوجــود مخــالفین مســلح دولــت کــه مــا در ایــن تحقیــق   و  مین

معـروف اسـت و    یررسـم یغوجود قواعـد مجـامالتی یـا عـرف کـه در افغانسـتان بنـام عـدالت         

رقبــای عــدالت رســمی  هــا نیــایــا موجودیــت زورمنــدان محلــی یــا جزایــر قــدرت، کــه همــۀ 

 ســؤالرا زیــر  هــا مجــازاتو  جــرائمدولــت افغانســتان اســت، تطبیــق و رعایــت اصــل قانونیــت 

 برده است.

واقعـی جامعـه، تضـعیف یـا از بـین بـردن        یهـا  ارزشرسـمی، بـه    یهـا  ارزشمبدل سـاختن  

و  6مخـالف، تنهـا راه تطبیـق قـوانین نافـذه اسـت و تفسـیر مـواد          یهـا  گـروه جزایر قـدرت و  

هـا اسـت،   و جزا جـرائم قانون اساسـی بـه شـکلی کـه متضـمن رعایـت پرنسـیپ قـانونی          160

 باشد. حل راه تواند یم

 طرح مسئله

کــه قــانونی عملــی ارتکــابی وی را قبــل از  شــود یمــجزایــی افــراد زمــانی مطــرح  تیمســئول

 ۀانـداز  بـه ارتکاب جـرم شـمرده باشـد و جـزاء بـه آن تعـین نمـوده باشـد. اهمیـت ایـن اصـل            

 یدگیرسـ اهمیت وجـود قـوانین اسـت. یعنـی اگـر؛ قـوانین وجـود داشـته باشـند امـا مراجـع            

 یررســمیغرســمی و  یهــا ارزشقــوانین جزایــی محــافظ  یجــا بــهاصــول و قواعــد دیگــری را 

شــدن خواهــد  اعتبــار یبــنســخ و  طــرف بـه یـک جامعــه بدانــد و بــدان حکــم نماینــد، قــوانین  

ــت و  ــد شــد. از اینج  وجودشــانرف ــت  حــس نخواه ــت اصــل قانونی ــه اهمی ــرائماســت ک و  ج

بــه معنــا و مفهــوم ایــن اصــل و لــوازم آن  جســتاراســت. در ایــن  فهــم قابــل یآســان بــههــا جزا

ــه ــن     شــده پرداخت ــت ای ــی افغانســتان، رعای ــوانین جزای ــه ق ــن اصــل ب ــوذ ای ــاریخ نف اســت. ت

 است. شده دادهقرار  یموردبررسپرنسیپ و وجود موانع و مشکالت آن در سه مبحث 
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 ابقۀ تحقیقس

اســت، آثــاری  هــا آنهــا یکــی از و جزا جــرائمدر مــورد اصــول راهبــردی، کــه اصــل قانونیــت 

. اسـتادان حقـوق افغانسـتان، بـا     انـد  تیـ اهم حـائز کـه البتـه    انـد  درآمدهاندکی به رشتۀ تحریر 

نظـام در رابطـه    کنتـرل اهمیـت اصـول راهبـردی حقـوق جـزاء، کـه هـدف آن         داشـت  نظر در

. امــا؛ انــد درآورده، آثــاری بـه رشــتۀ تحریــر  شــود یمــاز حقــوق جــزاء شـمرده   سوءاســتفادهبـا  

ــه ــه  جــرائممشــخص، در مــورد پرنســیپ قانونیــت  صــورت ب و مجــازات، در جریــان تحقیــق ب

در مـورد اصـل قـانونی     تنهـا  نـه کـه ایـن خـود یـک نقیصـه اسـت.        میبرنخـورد اثری مشخصی 

رد و راه را بـرای تطبیـق و رعایـت    هـا بایـد تحقیقـاتی مفیـدی صـورت گیـ      و جزا جـرائم بودن 

ــۀ        ــردم و جامع ــام، م ــت نظ ــورد حمای ــد م ــردی بای ــل راهب ــر اص ــه ه ــازد، بلک ــوار س آن هم

 حقوقدان افغانستان واقع گردد.

 ضرورت و اهمیت تحقیق

ــت     ــل قانونی ــا اص ــه ب ــق در رابط ــرورت تحقی ــت و ض ــرائماهمی ــت و  ج ــازات، در اهمی و مج

، بـا درج کـردن اصـول راهبـردی     غنامنـدی حقـوق جـزا   نهفتـه اسـت. فقـط    ت این اصل رضرو

مـؤثر اسـت. بلکـه بـا تحقیقـات و کـاوش در        ییتنهـا  بـه و نـه هـم    کنـد  ینمـ در قوانین کفایت 

ــا تطبیــق عــدالت جزایــی اســت، رســیدن ممکــن    مــوارد ایــن اصــول هــدف نهــایی کــه همان

ــع   ــت. در جوام ــباس ــد عق ــگ و   ۀمان ــت جن ــدر حال ــواد یب ــوان س ــول در ق ــن اص ین ، درج ای

. وضــع ایــن اصــول، بــه معنــای محــدود کــردن کنــد ینمــعــدالت  نیتــأمجزایــی، کمکــی بــه 

قــدرت نظــام اســت کــه از قــانون جــزاء، منحیــث وســیلۀ ســرکوب سیاســی خــویش اســتفاده  

کسـی مفهـوم ایـن اصـول را ندانـد، در قـوانین بـه شـکل متـون مـرده و            کـه  یدرصـورت نکند. 

و  دهـد  یمـ م اسـت کـه بـه ایـن اصـول جـان       . تحقیـق و توجـه مـرد   مانـد  یمـ بدون روح باقی 

اهمیــت ایــن اصــول تفهــیم  هــا آنکــه بــرای  کننــد یمــمــردم زمــانی از ایــن اصــول حمایــت 

، تطبیــق ایــن اصــول تــر ســادهو فهمانــدن مــردم بــه زبــان  هــا پــژوهشگــردد. بــا تحقیقــات، 

 .کند یمممکن است و ضرورت و اهمیت تحقیق نیز از همین نقطه نشئت 

 هدف تحقیق

ــه یطــور ــت    ک ــردی )پرنســیپ قانونی ــردیم، اصــل راهب ــان ک ــرائمدر طــرح مســئله بی و  ج

ــا( جزا ــعه ــرلرول  درواق ــد کنت ــوق  ۀکنن ــق آن واضــح اســت.   را جــزاحق ــت تحقی دارد، اهمی
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صـورت نگیـرد، زمینـۀ تحقیـق آن هرگـز       یکـار  اصـل بـرای شـناخت ایـن     کـه  یدرصـورت زیرا؛ 

ـ ازامساعد نخواهد شـد.   ؛ یکـی از اهـداف مهـم پـرداختن بـه شـناخت ایـن اصـل، همانـا          رو نی

راه هموار کـردن و زمینـه مسـاعد کـردن بـه تطبیـق آن از راه شـناخت بهتـر آن اسـت. زیـرا؛           

کـه سیاســت   کننـد  یمــصــالحیت مجـازات را تفـویض    هـا  دولـت بــه  یناچـار از روی  هـا  ملـت 

بـا اسـتفاده از ایـن اصـول،      بعضـاً و  کنـد  ینمـ را پیشـه   صـداقت  همیشه در اعمال ایـن اصـول،  

 اسـت  جـزا . اصـول راهبـردی حقـوق    پـردازد  یمـ نـوع سـرکوب مخـالفین خـود      نیتر سختبه 

 .شوند یماز حقوق جزاء  ها سوءاستفادهکه مانع 

 تحقیق سؤاالت

 چیست؟ ها مجازاتو  جرائماصلی: اصل قانونیت  سؤال

ــؤاالت ــی:  س ــودن     -1فرع ــانونی ب ــل ق ــت اص ــا رعای ــق ی ــت تطبی ــرائماهمی ــا در و جزا ج ه

 چیست؟

 وجود دارد؟ ها مجازاتو  جرائمآیا در قوانین نافذۀ افغانستان اصل قانونیت  -2

 ها هیفرض

ــت   ــرائمفرضــیۀ اصــلی: اصــل قانونی ــل و    ج ــارت اســت از جــرم شــمردن عم و مجــازات عب

 قانون. حکم بهمجازات کردن مرتکب عمل جرمی مطابق 

در معلــوم  هـا  مجـازات و  جـرائم اهمیــت رعایـت اصـل قـانونی بــودن     -1فرعـی:   یهـا  هیفرضـ 

 است. ها یآزادکردن حدود 

بـه معنـای واقعـی     هـا  مجـازات و  جـرائم در نظام عدالت جزایی افغانسـتان اصـل قانونیـت     -2

 آن وجود دارد.

 روش و نوع تحقیق

نـع وجـود دارد،   جهـت حـل مشـکل یـا رفـع موا      هـا  شـنهاد یپدر ایـن تحقیـق    کـه  نیباوجودا

ــر       ــیفی و کمت ــتر توص ــا بیش ــق م ــت. تحقی ــردی گف ــق راهب ــه آن تحقی ــت ب ــکل اس ــا مش ام

 یا خانــه کتــابکــاربردی را نیــز دارد. روش مــا  مســائل حــداقلاســت. امــا؛  تحلیلــی و بنیــادی

 بود ه و با استفاده از کتب و قوانین افغانستان به رشتۀ تحریر درآمده است.
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 مقدمه

ــته ــا درگذش ــاز و     ه ــال مج ــان اعم ــرز می ــت. م ــود نداش ــدون وج ــوانین م ــروز، ق ــد ام ، مانن

روشــن نبــود و اعمــال مطــابق میــل شــاه، حــاکم و یــا قاضــی مشــروع و نامشــروع    رمجــازیغ

مشخصـی نداشـتند و اصـل فـردی بـودن مجـازات بـه         یهـا  محـدوده . مجـازات نیـز   شـدند  یم

ــدترین شــکل آن تطبیــق  ــب ــانون. مراجــع مشــخص شــد یم ــذار ق ــ یگ ز وجــود نداشــت و نی

ـ از. شـد  ینمـ تشریفاتی خاصـی بـرای قـوانین در نظـر گرفتـه       نبـود امکانـات )ماننـد     طـرف  کی

، یـک عمـل مشـروع    یگـذار  قـانون امروز( و از جانب دیگـر، عـدم موجودیـت تشـریفات خـاص      

نیــز چنــین  یــیزدا جــرم. بودنــد ینمــو مــردم از آن آگــاه  بــرد یمــو مجــاز را بــه ســاحۀ جــرم 

ــران و    ــردم را نگ ــت، م ــن حال ــت و ای ــعیتی داش ــددوض ــرادر  متع ــاو  آت اج ــره یکاره  روزم

آن ممکـن عملـی بـه طبیعـت صـاحبان حاکمیـت خـوش نخـورد و          هرلحظـه ساخته بود کـه  

و  گرفـت  ینمـ صـورت   هـا  ارزشحفـظ   خـاطر  بـه جرم انگاری کند. جـرم انگـاری هـم اکثـر      را

ــود. یعنــی؛ وظیفــۀ حقــوق جــزای آن  هــدف اصــلی مجــازات، حفــظ و دوام قــدر  ت پادشــاه ب

و  هــا ملــتجامعــه.  یهــا ارزشروز، حفــظ و تضــمین قــدرت بــود، نــه منــافع جامعــه و حفــظ 

بودنـد و پادشـاه را نماینـدۀ خـدا دانسـته، هـر ظلـم و         دردادهجوامع نیز به ایـن وضـعیت تـن    

پـی بردنـد و از    فاجعـه بـه عمـق    هـا  یبعضـ . امـا؛  دانسـتند  یمـ وی را تقدیر خداوندی  ینارواها

و مجــازات را مطــرح کردنــد. بــار اول  جــرائم قانونــتو محتاطانــه، اصــل  زیــآم مصــلحتطــرق 

بـه حـل معضـل متوسـل نشـد.       دیـ بکار وضـوحت شـد، امـا؛ بـه     متوسـل به این امـر   ویمنتسک

و جزئیـات بیشـتر بـه توضـیح      صـراحت  بـه بـار اول   مجـازات و  جـرائم ، در رسـالۀ  دیـ بکارسزار 

ــن اصــل پر ــه بســیار زود،  ای ــت ک ــهیاندداخ ــا ش ــیدرزموی  یه ــه ۀن ــت و  موردتوج ــرار گرف ق

اروپــایی، اصــل  یکشــورها، تطبیــق ایــن اصــل توصــیه شــد و بعضــی  یزمــان مــدت باگذشــت

 را در قوانین خویش گنجانیدند. مجازاتو  جرائم قانونت

خـویش را درک کردنـد،    یهـا  یآزادمـردم حـدود    تنهـا  نـه آمـدن ایـن پرنسـیپ،     کـار  یبارو

، بـا توسـل بـه تعـدیل قـوانین      هـا  مجـازات یـف  فو یـا تخ  ییزدا جرم یها نهیزمبلکه رفته، رفته 

آمـدن قـوانین مـدون و آوردن مجـازات بـر روی کاغـذ قـبح         وجـود  بـه جزایی مساعد شـد. بـا   

ــهبعضــی مجــازات خــالف کرامــت انســانی،   ــل یآســان ب ــوانین  کــه یآنجــائشــد. از  درک قاب ق

درآمــدن، مــردم از جــرم انگــاری اعمــال  اجــرا، تــا بــه مرحلــۀ رادارنــدت خــاص خــود تشــریفا

از نبـود قـوانین    هـا  ملـت  کـه  یآنجـائ . در اوایـل، از  شـدند  ینمـ و بـدان متوسـل    شدند یمآگاه 
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مدون مظالم زیـادی را متحمـل شـدند، حتـی در مـورد صـالحیت تفسـیر داشـتن قاضـی نیـز           

و مجـازات، مخـالف تفسـیر     جـرائم در رسـالۀ   بکاریـا سـزار   کـه  یطـور نظر مساعدی نداشتند. 

داشـتند، نیــز مخالفـت صــورت    حــداکثرو  حـداقل کــه  یهـا  مجــازاتقضـایی اسـت. حتــی بـا    

زمـان، تفسـیر قضـایی را قـوانین      باگذشـت . امـا؛  شـد  یمـ گرفت و وجود جـزای واحـد توصـیه    

 د.ندانستن ها مجازاتو  جرائمپذیرفتند و این امر را برخالف اصل قانونیت 

و مجـازات نهایـت مهـم اسـت      جـرائم ، اصـل قانونیـت   میکنـ  یمـ  یزنـدگ در جهانی که امروز 

قبـل از عمـل ارتکـابی، قـانونی عمـل مـذکور را جـرم ندانسـته باشـد، مرتکـب            کـه  یدرصورتو 

. بـا درنظرداشـت ایـن اصـل و اصـل اباحـت در اشـیاء، هـر عمـل          ردیـ گ ینمـ قـرار   گردیپمورد 

ــر آزا  ــانون  مجــاز اســت. یعنــی؛ اصــل ب ــد. مگــر اینکــه ق ــراد آزادی کامــل دارن دی اســت و اف

 عملی را جرم دانسته باشد و مجازات مشخصی به آن تعین نموده باشد.

. میپــرداز یمــدر ایــن تحقیــق، طــی ســه مبحــث بــه توضــیح و پیشــینۀ تــاریخی ایــن اصــل  

 یالمللــ نیبــدر مبحــث اول تاریخچــه، مفهــوم ایــن اصــل و بررســی آن در اســناد  کــه یطــور

ــ ــرداز یم ــودن    میپ ــانونی ب ــل ق ــوازم اص ــتر آن )ل ــات بیش ــیح جزئی ــه توض ــث دوم؛ ب . در مبح

( پرداختــه و مبحــث ســوم را چگــونگی وضــعیت فعلــی ایــن اصــل در قــوانین نافــذه و  جــرائم

مـا   ۀشـد  مطـرح . در اخیـر نتیجـه خـواهیم گرفـت کـه آیـا فرضـیۀ        میپـرداز  یمـ حالت موجود 

هـر چـه بیشـتر     هـا  مجـازات و  جـرائم قانونیـت   باید کـرد کـه اصـل    چهدرست است و یا خیر؟ 

 و بهتر تطبیق گردد؟!

 و مجازات در افغانستان جرائمکلیات و تاریخچۀ اصل قانونیت  :مبحث اول

ــدن )  ــخص ش ــهمش ــد کرد چ ــت و ) نبای ــمن آزادی اس ــا(، متض ــهه ــ چ ــوان یم ــا( کرد ت ه

 یهـا  ملـت یـک قـرن پـیش و یـا حتـی بعضـی        یهـا  انسـان . شـوند  یمـ مشـخص   خـود  خودبه

خــویش را  یکردهــانبایــد  چــهامــروزی، از ایــن نعمــت بــزرگ برخــوردار نیســتند و تــا هنــوز 

 ظـاهر  بـه هـا نیـز مشـخص نیسـتند. تـدوین قـوانین       کرد تـوان  یم چهو از همین رو،  دانند ینم

، هـا  مجـازات و  جـرائم ؛ وجـود قـوانین و تطبیـق اصـل قانونیـت      درواقـع ، امـا  نـد ینما یمـ ساده 

 تجربه کرده است. آن راپیشرفت در عرصۀ آزادی است که بشر  نیتر بزرگ
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 و مجازات جرائمگفتار اول: پیشینۀ اصل قانوني بودن 

قـوانین وجـود    کـه  یزمـان ، قـوانین مـدون وجـود نداشـت و     اهلل امـان تا زمـان حاکمیـت شـاه    

. تـا آغـاز زمامـداری    توانـد  ینمـ  شـده  مطـرح  هـا  مجـازات و  جـرائم نداشته باشد، بحث قانونیـت  

. البتــه کردنــد یمــ، محــاکم مطــابق احکــام شــرعی و فقــه حنفــی اصــدار حکــم اهلل امــانشــاه 

احکـام شــرعی در مــورد حـدود، قصــاص و دیــت مـدون اســت و حتــی قابـل دســتبرد و تغیــر     

وجــود دارد. امــا  هــا دگاهیــدنیــز نیســتند، امــا؛ در مــورد جزئیــات مجــازات فــوق نیــز، تفــاوت 

ــن  ــدانیم، تطبیــق حــدود، قصــاص و دیــت، شــرایط و   مــورداگــر؛ حتــی ای را مشــخص نیــز ب

 دهنــد یمــخاصــی دارد و بــا وارد شــدن شــبهه، قابلیــت تطبیــق را از دســت  یهــا تیمحــدود

در مـورد هـر عمـل     هـا  دگاهیـ دکـه تفـاوت    دیـ آ یمـ ، مسئلۀ تعزیر بـه میـان   صورت نیاکه در 

اسـت کـه    مشـاهده  قابـل  ضـوح و بـه آن،  یهـا  نخبـه جرمی بین مـذاهب، در هـر مـذهب میـان     

 است. ها مجازاتو  جرائماین حالت، برخالف اصل قانونیت 

 به چند دلیل به افغانستان دیر رسید؛ ها مجازاتو  جرائماصل قانونی بودن 

 یکشــورهاحقــوقی  یهــا نظــام در هــا مجــازاتو  جــرائماول اینکــه اصــل قــانونی بــودن   -1

 کــه یآنجــائدانشــمندان اروپــایی رعایــت شــد. از  غیــدر یبــاثــر ســعی و تــالش  بــه اروپــایی،

ــایل       ــوژی، وس ــود تکنول ــان، نب ــادی دارد و در آن زم ــانی زی ــلۀ مک ــا فاص ــا اروپ ــتان ب افغانس

ــاط ــخت      یارتب ــد و س ــه را کن ــر عرص ــرفت در ه ــار و پیش ــال افک ــریع، انتق ــپورتی س و ترانس

 ساخته بود.

پادشـاه و حـاکم را محـدود     یهـا  تیصـالح ، هـا  مجـازات و  جـرائم تطبیق اصـل قانونیـت     -2

بـه تطبیـق    یمنـد  عالقـه  تنهـا  نـه افغانستان نیز بـا درک ایـن مسـئله،     مداران حکومت؛ کرد یم

 این اصل نداشتند، بلکه مانع نیز بودند.

ــن،   -6 ــهعلمــای دی ــا    وجــود ب ــام اســالمی ی ــا احک ــایرت ب ــوانین بشــری را در مغ ــدن ق آم

افغانسـتان معتقـد بـه دیـن اسـالم و پیـروی        ملـت  کـه  یآنجـائ و از  دانسـتند  یمـ قوانین الهی 

 .کرد ینمآمدن قوانین مدون را  وجود بهاز علمای خود بودند، کسی جرئت 

، پیشــرفت در عرصــۀ علــم صــورت گرفتــه بــود و اهلل امــانکــار آمــدن حکومــت شــاه  یرو بــا

ــود. از جانــب دیگــر، شخصــیت   هــا ملــتفاصــله میــان  طــوری بــود کــه  اهلل امــانکــم شــده ب

. از همـین رو، بـار اول   دانسـت  یمـ  سـم یمدرنمدرنیته را دوسـت داشـت و قـوانین را نیـز جـزء      

 قوانین مدون به وجود آمد.
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ــا؛  ــهام ــت اصــل قانونیــت   وجــود ب ــای رعای ــه معن ــوانین ب ــوده  جــرائمآمــدن ق و مجــازات ب

ایــن صــورت،  . اگــر قــوانین زمینــۀ مداخلــۀ قواعــد دیگــر را نیــز مســاعد ســازد، درتوانــد ینمــ

 ، به معنای واقعی آن رعایت نگردیده است.ها مجازاتو  جرائماصل قانونیت 

بـدون امـر    کـس  چیهـ نظامنامۀ اساسـی دولـت علیـای افغانسـتان چنـین صـراحت دارد: ))...       

 1.((.شود ینمشرعی و نظامات مقننه تحت توقیف گرفته و مجازات کرده 

، قبـل از نظامنامـه )قـانون(، امـر شـرعی مسـجل       دیـ آ یبرمـ از محتوای مـتن مـاده    که یطور

و مجـازات   جـرائم است کـه وجـود چنـین حکمـی، بـه معنـای منتفـی کـردن اصـل قانونیـت           

 است.

ــین مشــعر اســت: ))   ــورد چن ــزای عمــومی در م ــۀ ج ــازات   چنانچــهنظامنام ــرای مج ــه اج ک

، بـه دولـت عایـد اسـت. همچنـان      شـوند  یمـ حکومـت واقـع    هیـ علراسـت   راه بـه کـه   یجرائم

کـه   هـم  آنیـک شـخص بـه وقـوع برسـند، تهدیـد درجـۀ تعزیـرات          هیـ علکه  یجرائم ازجمله

ایـن دو نـوع    ۀدربـار  آن بـر تابع به تعزیر شرعی و سیاسـتی باشـند، بـه دولـت عایـد بـوده بنـا        

بیــان گردیــده و از  اولالمــر رأی قــرار بــهآن  یمقــدارهامجــازات ایــن نظامنامــه جــزاء چنانچــه 

، احکـام... شـرعی را   باشـند  یمـ کـه بـه قصـاص و دیـت و حـد تـابع        یجرائمـ  ۀدربار که یسبب

کافــۀ منــدرجات آن مطــابق شــرعی انــور محمــدی ص اســت و  آن بــرنیــز حــاوی اســت. بنــا 

آن فصــول تمســک القضــات االمانیــه کــه متعلــق بــه جــزء اســت از مربوطــات ایــن نظامنامــه  

 2.((.شود یمشمرده 

منامـۀ اساسـی دولـت علیـای افغانسـتان، در      مادۀ اول نظامنامـۀ حقـوق جـزاء، نسـبت بـه نظا     

ــت   ــل قانونی ــورد اص ــرائمم ــاحت دارد و  و جزا ج ــتر وض ــا بیش ــرائمه ــه   ج ــام و علی ــه نظ علی

حـدود، قصـاص و دیـت چنـین      جـرائم . از ذکـر  دانـد  یمـ اشخاص را مربوط نظامنامـۀ جزایـی   

علیـه اشـخاص    جـرائم علیـه امـوال نیـز، از زمـرۀ      جـرائم کـه در آن زمـان،    شـود  یمـ استنباط 

حــدود و قصــاص را نظامنامــه بـه احکــام شــرعی حوالــه   جـرائم  باوجودآنکــه. شــد یمــشـمرده  

                                                           
 11، مادۀ 11-12-1311ة اساسي دولت علیاي افغانستان، نظامنام .1
 1، قاعدۀ 17-7-1312جزاي عمومي، ة نظامنام .2
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هــا از حکــم ایــن مــاده اســتنباط شــده و جزا جــرائم، اصــل قانونیــت هــم آن، امــا بــا کنــد یمــ

 دارد. ۀنیدرزمنیز حکم مشابه  1655قانون جزای مصوب  که یطور. تواند یم

ــان ز   ــتان زم ــوقی افغانس ــام حق ــت   نظ ــز در سیاس ــاه نی ــداری نادرش ــامام ــۀ اش ییجن ، روی

و مجــازات بــه شــکل  جــرائمداشــت و اصــل قانونیــت  اهلل امــانحقــوقی شــاه  نظــام بــهمشــابه 

 1واضح در قوانین درج نگردید و پای شریعت در میان بود. 

 جـرائم ، بـار اول، اصـل قانونیـت    1696و قـانون اساسـی    یدموکراسـ آمـدن دهـۀ    کـار  یروبا 

، بـه شـکل واضـح و صـریح در قـانون اساسـی ذکـر گردیـد: ))هـیچ عملـی جـرم            هـا  مجازاتو 

 2قانونی که قبل از ارتکاب آن نافذ گردیده باشد.((. موجب به، مگر شود ینمشمرده 

ابهـامی در مـورد وجـود نـدارد و زمینـۀ مداخلـۀ هـر         گونـه  چیهـ ، دیـ آ یبرماز حکم  که یطور

سـت. امـا؛ نظامنامـۀ حقـوق جـزاء نافـذ بـود و از اینکـه قـانون          نوع قواعد دیگر را از بین بـرده ا 

اساسی جدید بعد از نظامنامه بـه تصـویب رسـیده بـود، حکـم مـادۀ اول نظامنامـۀ جزایـی بـر          

ـ اسـناد تقنینـی    مراتب سلسلهاساس  ، در عمـل، اصـل قانونیـت    هـم  آنبـود؛ ولـی بـا     اعتبـار  یب

، یپراکنـدگ بـه مفهـوم واقعـی آن تطبیـق نشـد و فقـه، بـا تمـام تشـتت و           هـا  مجازاتو  جرائم

. حتــی در جمهوریـت ســردار محمـد داوود، مــادۀ اول   کـرد  یمــزیـر سـایۀ شــرعیت حکمرانـی    

 6نظامنامۀ جزایی به قانون جزای افغانستان، با حفظ همان مفهوم انتقال یافت.

 و مجازات جرائمگفتار دوم: مفهوم اصل قانوني بودن 

جزایـی   تیمسـئول بـدین معناسـت کـه؛ افـراد تنهـا       هـا  مجـازات و  جـرائم ل قـانونی بـودن   اص

باشـند   شـده  شـمرده ابهـامی )صـراحتاً( جـرم     گونـه  چیهـ اعمالی را دارند، کـه در قـانون بـدون    

خالصـه مفهـوم حقـوق جـزاء را      طـور  بـه اگـر  9باشـد.   شـده  گرفتهمجازات در نظر  ها آنو برای 

 محدود کرد: آن را توان یمبیان کنیم، در چند جمله 

                                                           
 11، اصل 8-8-1311. اصول اساسي دولت علیاي افغانستان، 1
 26، مادۀ 9-7-1343 ياساس قانون .2
 ، مادۀ اول31-6-1355، مؤرخ 911. جریدۀ رسمي، قانون جزاء، فرمان شماره 3
 54، صفحة 1394سال  . عالمه غالم حیدر، حقوق جزاي عمومي افغانستان، انتشار پوهنتون ابن سینا4
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 شـده  شـناخته بـه ایـن صـفت     گـذار  قـانون هیچ عملی جرم نیسـت مگـر آنکـه قـبالً از طـرف      

 باشد.

بـرای همـان    گـذار  قـانون ، مگـر آنکـه قـبالً از طـرف     ردیـ گ ینمـ هیچ مجازاتی مورد حکم قرار 

 باشد. شده وضعجرم 

ــرای   ــانون   یدگیرســهــیچ محکمــۀ صــالح ب ــه جرمــی نیســت مگــر آنکــه ق صــالحیت آن ب

 1به آن جرم شناخته باشد؛ یدگیرسمحکمه را برای 

ــان   ــۀ اول، مفهــوم مــاهوی حقــوق جــزاء را بی ــۀ ســوم، موضــوع   دارد یمــدو جمل و امــا جمل

کــه مســئلۀ  انــد نیــامعتقــد بــه  هــا یبرخــ. شــود یمــقــانون شــکلی حقــوق جــزاء  موردبحــث

و  جـرائم محاکمۀ عادالنـه، بحـث اصـل قـانونی بـودن حقـوق جـزاء اسـت، نـه اصـل قانونیـت            

؛ امــا، اگــر ایــن بــاور را در ســاحۀ عمــل مــورد بحــث قــرار دهــیم، اصــل قانونیــت  هــا مجــازات

در سـاحۀ مـاهوی، بلکـه در سـاحۀ شـکلی نیـز بسـا مهـم اسـت.           تنهـا  نـه ، هـا  مجازاتو  جرائم

. دهـد  یمـ کسی را بـه اتهـام جرمـی مـورد تعقیـب عـدلی و قضـایی قـرار          مثالً: مخالفین دولت

ادعـا   میتـوان  یمـ ؛ در اینجـا  دهـد  یمـ مطابق مواد قـانون جـزاء شـخص را مـورد مجـازات قـرار       

رعایـت گردیـده اسـت؟ بـه نظـر مـا، حتـی         هـا  مجـازات و  جـرائم کنیم که پرنسـیپ قانونیـت   

ت جزایــی آق احکــام قــانون اجــرا)از جانــب مخــالفین( حتــی مطــاب گــردیپاگــر شــخص مــورد 

دولــت جمهــوری اســالمی افغانســتان نیــز محاکمــه گــردد، محاکمــه عادالنــه نخواهــد بــود و  

قطعًا محاکمۀ صـحرایی اسـت. زیـرا؛ محکمـه مطـابق قـانون مقیـد بـه زمـان و مکـان اسـت و            

. شــوند یمــقضــات جمهــوری اســالمی افغانســتان، مطــابق اســناد تقنینــی مربوطــه اســتخدام  

متهمــی را  ساانواالن  پــولیس حکومــت افغانســتان کســی را محاکمــه کنــد و یــا   حتــی اگــر

و مجــازات عملــی نگردیــده اســت. در اینجاســت کــه   جــرائممحاکمــه کننــد، اصــل قانونیــت 

تنهـا بـا تعریـف اعمـال جرمـی و تعـین مجـازات محـدود          هـا  مجـازات و  جرائممفهوم قانونیت 

 .گردد یمت عملی در بخش شکلی و ماهوی آ، بلکه شامل اجراشود ینم

                                                           
 66، ص 1392. موسوي سید علي، اصل قانوني بودن حقوق جزاء، مجلة میزان، شمارۀ ششم سال 1
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 یالملل نیبو مجازات در اسناد  جرائمگفتار سوم: اصل قانونی بودن 

شـد و بـا وقـوع     متـأثر  بکاریـا و سـزار   ویمنتسـک اروپا از نظریـات علمـای و فیلسـوفانی ماننـد     

ــودن       ــانونی ب ــل ق ــهروند اص ــر و ش ــوق بش ــۀ حق ــه، در اعالمی ــر فرانس ــالب کبی ــرائمانق و  ج

ــا اتمجــاز ــه رســمیت شــناخته شــد و   ه ــه  نجــایازاب دیگــر و اســناد  یکشــورهاصــدور آن ب

 نیز راه یافت. یالملل نیبتقنینی 

بـرای   کـس  چیهـ »: ورزد یمـ  دیـ تأکاعالمیۀ جهانی حقوق بشـر بـر رعایـت ایـن اصـل چنـین       

ــاب آن عمــل     ــع ارتک ــه در موق ــی ک ــدم انجــام عمل ــا ع ــهانجــام ی ــا   موجــب ب ــی ی ــوق مل حق

جــرم شــناخته نشــود، محکــوم نخواهــد شــد. بــه همــین طریــق، هــیچ مجــازات   یالمللــ نیبــ

کسـی اعمـال نخواهـد     ۀدربـار ، گرفـت  یمـ در موقع ارتکـاب جـرم بـدان تعلـق      ازآنچهشدیدتر 

 1.«شد.

را  هـا  مجـازات و  جـرائم اصـل قانونیـت    تنهـا  نـه حکم مادۀ دوم اعالمیـۀ جهـانی حقـوق بشـر،     

لـوازم ایـن    ازجملـه انون بـه ماقبـل نیـز دارد کـه     تصریح کرده است، اشاره بـه عـدم رجعـت قـ    

کـه در موقـع ارتکـاب جـرم بـدان تعلـق        ازآنچـه ... هـیچ مجـازات شـدیدتر    »اصل است. ذکـر  

کــه؛ اعالمیــۀ حقــوق  اســت نیــابــه معنــای  «کســی اعمــال نخواهــد شــد ۀدربــار، گرفــت یمــ

بر تطبیق جزای قانون مسـاعد بـر مـتهم اسـت. یعنـی؛ اگـر بعـد از ارتکـاب جـرم،           دیتأکبشر، 

ــل     ــانون قاب ــف داده باشــد، حکــم ق ــی ارتکــابی را تخفی ــه جــزای عمل ــد ک ــذ گردی ــانونی ناف ق

تعمیــل اســت. و اگــر قــانون جدیــد، جــزاء را تشــدید نمــوده بــود، قــانون بــه ماقبــل رجعــت   

 باشد. د مرعی االجراۀ باینیدرزمنخواهد کرد و حکم قانون قبلی 

حقـوق مـدنی و سیاسـی در مـورد رعایـت ایـن اصـل چنـین مشـعر اسـت:            یالملل نیبمیثاق 

ــا    هــرکس» ــا تــرک فعلــی کــه در موقــع ارتکــاب بــر طبــق قــوانین ملــی ی ــه علــت فعــل ی ب

در  ازآنچــهو همچنــین هــیچ مجــازاتی شــدیدتر  شــود ینمــجــرم نبــوده، محکــوم  یالمللــ نیبــ

 2.«بوده، تعین نخواهد شد. عمالا قابلزمان ارتکاب جرم 

                                                           
 2، مادۀ 1948یة جهاني حقوق بشر اعالم .1
 15، مادۀ 1966بین المللي حقوق مدني و سیاسي سال  ثاقیم .2
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کـرد، امـا    مشـاهده تفـاوت عبـارات را    تـوان  یمـ ، دیـ آ یبرمـ از محتوای متن میثـاق   که یطور

 .خورد ینمتغیری در محتوی به نظر 

ـ اساسنامۀ دیوان جـزای   نیـز بـا تغیـر عبـارات، عـین حکـم را مـالک عمـل قـرار           یالمللـ  نیب

 داده است.

جزایــی شــخص را فراتــر از  تیمســئولاســت،  توجــه قابــلفــوق  یالمللــ نیبــآنچــه در اســناد 

ـ ، اســناد نکـه یباوجودا. کنــد یمـ سـاحۀ ملـی تعریــف    بایـد طبیعتــاً چنـین حکمــی    یالمللــ نیب

ـ داشته باشند، اما؛ در عمل، بـرای مـردم آسـان نیسـت کـه از تمـام اسـناد         آگـاهی   یالمللـ  نیب

ـ داشته باشند که کـدام نـوع از اعمـال مطـابق قـوانین       جـرم اسـت و کـدام اعمـال      یالمللـ  نیب

اشــخاص بــر ایــن فــرض اســتوار اســت کــه شــخص از قــوانین  یالمللــ نیبــ تیمســئولنیســت. 

افـراد   کـه  یآنجـائ در عمـل چنـین متصـور نیسـت. امـا؛ از       کـه  یدرحـال آگاه اسـت.   یالملل نیب

ــرض   ــه بیشــتر در مع ــادی جامع ــا تیمســئولع ــ یه ــ نیب ــرار  یالملل ــق ــدیگ ینم ــل رن ، در عم

ــرای افــراد عــادی حتــی مشــکل اســت کــه از   چنــین مشــکلی وا قــع نگردیــده اســت. زیــرا؛ ب

مفهـوم مـواد قـوانین را     تواننـد  ینمـ قوانین ملـی آگـاهی داشـته باشـند، حتـی اقشـار باسـواد        

بفهمنــد، بلکــه درک مفــاهیم قــانونی نیــاز بــه تخصــص و مســلک دارد. در رعایــت   یراحتــ بــه

 اســت نیــان نیســت، بلکــه فــرض بــر قــوانین، فــرض و مــالک درک و آگــاهی واقعــی از قــوانی

ـ و اسـناد   باخبرنـد که همه از قوانین  جزایـی نیـز از چنـین عـرف و تجربـۀ پیـروی        یالمللـ  نیب

 .اند کرده

 هاوازم اصل قانوني بودن جرم و جزال :مبحث دوم

، مگـر آنکـه قـانونی قبـل از ارتکـاب      دانـد  ینمـ قانون اساسی افغانسـتان هـیچ عملـی را جـرم     

ــده باشــد و عمــل   ــذ گردی ــوردنظرعمــل ناف ــرا جــرم شــمرده باشــد و کســی را   م ــوان ینم  ت

مجازات کرد، مگـر مطـابق قـانون. مسـئلۀ تعقیـب، گرفتـاری و توقیـف را نیـز بـر وفـق قـانون            

رد کـه  و لـوازمی نیـز دا   هـا  ضـرورت دانسته و در غیر آن، اصل بر آزادی اسـت. امـا؛ ایـن اصـل     

ــاممکن     ــرز ن ــا م ــن اصــل را ت ــت ای ــق و رعای ــرد، تطبی ــه آن اصــول توجــه صــورت نگی اگــر ب

 .کشد یم
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 گفتار اول: صراحت و وضوح

صـریح عملـی را جـرم بشـمارد      صـورت  بـه صراحت و وضوح بدین معناسـت کـه؛ قـانون بایـد     

 و در مورد جزای معین و مشخصی را تعین نماید.

بـر رعایـت اصـل قانونیـت      دیـ تأکقـانون اساسـی کشـور،     ازجملـه در قوانین نافذۀ افغانسـتان،  

بــر وضــوح و صــراحت وجــود نــدارد.  دیــتأکهــا صــورت گرفتــه اســت، امــا؛  تمجــازاو  جــرائم

 حکـم  بـه ، مگـر  شـود  ینمـ یعنی اینکه؛ مقـنن بیـان داشـته اسـت: هـیچ عملـی جـرم شـمرده         

ــده باشــد. هــیچ شخصــی را    ــذ گردی ــل از ارتکــاب آن ناف ــه قب ــانونی ک ــق ــوان ینم ــب،  ت تعقی

 گرفتار و یا توقیف نمود، مگر بر طبق احکام قانون.

و مطـابق بــه   تیباصـالح محکمـۀ   حکــم بـه مجــازات نمـود، مگـر    تـوان  ینمـ هـیچ شـخص را   

 از ارتکاب فعل مورد اتهام نافذ گردیده باشد. قبل احکام قانونی که

، وجــود یــک اشــارۀ مــبهم نیــز دیــآ یبرمــقــانون اساســی  27از محتــوای مــادۀ  کــه یطــور

ننوشـته کــه هــیچ عملـی جــرم شــمرده    گــذار قــانونعملـی را جــرم بشــمارد. زیـرا؛    توانــد یمـ 

 کـس  چیهـ )صـریح( قـانون... و یـا قـانون چنـین مشـعر نیسـت کـه؛          حکـم  بـه ، مگـر  شـود  ینم

، مگـر مطـابق احکـام )صـریح( یـا )واضـح(       ردیـ گ ینمـ مورد تعقیـب، گرفتـاری و توقیـف قـرار     

. بـه بــاور مــا،  شــود ینمـ در مــورد مجـازات نیــز قیـودی صــراحت و وضـاحت مشــاهده    قـانون؛  

 مقنن به دو دلیل نخواسته چنین قیدی را در متن ماده جابجا نماید؛

ــوازم    نخســت اینکــه؛ یکــی از اوصــاف قاعــدۀ حقــوقی، صــراحت و وضــوح اســت و یکــی از ل

مقـنن وجـود    سـت؛ بنـاءً  دن و واضـح بـودن قـانون ا   و مجـازات، صـریح بـو    جرائماصل قانونیت 

 چنین قیدی را ضروری ندانسته است.

قـــانون اساســـی، ســـتره محکمـــۀ جمهـــوری اســـالمی   121دوم اینکـــه؛ مطـــابق مـــادۀ 

افغانســتان، صــالحیت تفســیر قــوانین فرعــی را دارد. مقــنن خواســته اســت، بــرای صــالحیت  

ــد قــوانین را از حالــت    ــه قــوۀ قضــائیه، جهــت مقتــدر ســاختن ایــن قــوه، بتوان دادن بیشــتر ب

بـه ایـن منظـور باشـد، از      وضـوح  وصـراحت   ذکـر نکـردن   کـه  یدرصـورت ابهام بیرون کند. اما؛ 

: مقـنن نبایـد   گـر ید عبـارت  بـه خـود را بـه دیگـران بسـپارد. یـا       یکارهـا مقـنن نبایـد    کجانبی

تفسـیر قـوانین را    یهـا  نـه یزمایـن باشـد کـه     اش یینهـا تفسـیر باشـد، بلکـه تـالش      ساز نهیزم

ــا   ــورد ب ــن م ــه ای ــر ســازد. البت ــیزدا جــرمهــای  ی مــدرن کــه تیــوریســازوکارهاکمت را در  ی

، مقـنن بـا تفـویض صـالحیت، مسـئلۀ ابهـام را حـل        هرحـال  بـه ، نیز مخالف اسـت؛ امـا   بردارد
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کــرده اســت. یعنــی اگــر؛ قــانون در مــوردی عملــی را بــه شــکل مــبهم جــرم شــمرده باشــد،  

بــه رفــع ابهــام بپــردازد. امــا؛ مشــکل زمــانی بــروز  توانــد یمــســتره محکمــه از طریــق تفســیر 

 توانــد ینمــحالــت، ســتره محکمــه  مــورد جــزاء مــبهم باشــد. در ایــنکــه قــانون در  کنــد یمــ

اعمال را تفسیر و از طریق تفسـیر جـرم انگـاری و بعـد بـه وضـع مجـازات نیـز بپـردازد. زیـرا؛           

مسـتوجب مجـازات بدانـد. امـا      آن راعملـی را جـرم بشـمار بیاورنـد و      تواننـد  یمـ تنها قـوانین  

بـا درنظرداشـت اصـل )تفسـیر بـه نفـع مـتهم( و صـراحت و وضـوح           توانـد  یمـ ستره محکمـه  

و مجـازات(، حالـت عکـس آن را توصـیه کنـد؛       جـرائم )منحیث یکـی از لـوازم اصـل قانونیـت     

 بیرون کند. جرائمیعنی، در صورت ابهام قوانین، عمل را از ساحۀ 

 گفتار دوم: عدم رجعت قوانین جزایي به گذشته

اهمیـت ایـن اصـل اسـت.      ۀانـداز  بـه ، هـا  مجـازات و  جـرائم ت اهمیت ایـن الزمـۀ اصـل قانونیـ    

ـ او مجـازات   جـرائم زیرا؛ فلسفۀ وجودی اصل قانونیـت   کـه مـرز میـان اعمـال مجـاز       اسـت  نی

ــازیغو  ــخص        رمج ــاحۀ آزادی مش ــدودی، س ــین ح ــدن چن ــکار ش ــا آش ــد. ب ــخص باش مش

. بـه همـین انـدازه کـه     برنـد  یمـ از آزادی لـذت   خاطرآسـوده و اتبـاع یـک کشـور بـا      شـود  یم

 کـه  یطـور مهـم اسـت، مـرز تطبیـق قـوانین اهمیـت دارد.        رمجـاز یغمرز میان اعمال مجـاز و  

، بـه  کنـد  یمـ عبـور   جـرائم و  هـا  تیمحـدود اگر یـک شـخص از مـرز آزادی و مجـاز، بـه مـرز       

ـ امعنای  کـه تمـام عواقـب )مجـازات( را پذیرفتـه اسـت و قبـل از اینکـه قاضـی وی           اسـت  نی

مجازات کنـد، خـودش بـر جـان خـودش حکـم کـرده اسـت. بنـاءً؛ اگـر شخصـی             را محکوم به

کــه جـزایش حــبس متوســط اسـت و بعــد از ارتکــاب عمــل    گــردد یمـ مرتکـب عمــل جرمــی  

ــدید      ــل تش ــه حــبس طوی ــابی را ب ــل ارتک ــزای عم ــد، ج ــانون جدی ــی وی، ق ــجرم ــد یم ، کن

ـ اعادالنه نیست که شخص مطابق قـانون جدیـد مجـازات شـود. زیـرا؛ فـرض بـر         کـه   اسـت  نی

، مرتکــب عمــل جرمــی داشــت یمــاگــر شــخص از مجــازات حــبس طویــل در مــورد آگــاهی  

ــ ــد ینم ــهیباوجودا. ش ــرا    نک ــوق اج ــق ف ــابق منط ــتر مط ــخص، بیش ــازات ش ــورد مج ت آدر م

اجتمــاعی و ضــرر نقــض ارزش  العمــل عکــسکــه؛  اســت نیــاو اصــل بــر  ردیــگ ینمــصــورت 

ــا    ــد اســت، امــا؛ ب  هــم آناجتمــاعی هنگــام ارتکــاب عمــل، کمتــر از زمــان انفــاذ قــانون جدی

ــی را مط       ــل جرم ــب عم ــب مرتک ــزاء از جان ــمنی ج ــول ض ــق قب ــمنط ــه  ل ــده گرفت ق نادی

ــوان ینمــ ــل    میت ــه ماقب ــوانین ب ــت ق ــدم رجع ــد در نظــر داشــت؛ ع ــاریکی را بای ــک ب ــه ی . البت
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ــتثنایی دارد،  ــواس ــه یرتدرص ــد   ک ــانون جدی ــاعدترق ــل    مس ــه ماقب ــد، ب ــی باش ــانون قبل از ق

ـ ا. منطق آن کند یمرجعت  نظـر بـه گذشـته، در برابـر      کـه؛ گویـا حساسـیت جامعـه     اسـت  نی

اصــل عــدم  تــوان ینمــفــروکش کــرده و کــم شــده اســت. در اینجــا  مــوردنظرعمــل ارتکــابی 

 رجعت قوانین جزایی به گذشته را تطبیق کرد.

البته در مورد لزوم عـدم رجعـت قـانون بـه ماقبـل، موقـف قـوانین شـکلی و مـاهوی یکسـان           

 نیتـأم و  بهتـر  چـه قـوانین جزایـی شـکلی، بیشـتر بـه هـدف نظـم هـر          کـه  یآنجـائ نیست. از 

 کــه یدرصــورتالبتــه 1. کننــد یمــ، بــه ماقبــل رجعــت شــوند یمــحقــوق بیشــتر مــتهم تعــدیل 

ــ  ــه محــدودیت حق وق مــتهم حکــم کنــد، بــه ماقبــل رجعــت  قــانون جدیــد جزایــی شــکلی ب

 .کند ینم

 گفتار سوم: تفسیر مضیق قوانین جزایي

ــوق جــزاء اســت. در     ــع قیــاس در حق ــای من ــه معن ــی، ب ــوانین جزای اصــل تفســیر مضــیق ق

 قرار دارد. موسعمقابل تفسیر مضیق، تفسیر 

بدین معنا که؛ اگر شـک شـود کـه عملـی جـزء اعمـال ممنـوع قـرار دارد و یـا اعمـال مجـاز،            

و اعمــال مبــاح نیــاز بــه تــذکر دادن  هــا یآزادبایـد بــه مجــاز بــودن عمــل حکــم نمــود. زیــرا؛  

 2ندارد.

کـه اگـر بـین دو اصـل، اصـل تفسـیر مضـیق قـوانین جزایـی و           شـود  یمـ مطـرح   سؤالحال 

اقض پیـدا شـود، مفسـر بایـد بـه کـدام اصـل متوسـل شـود؟          اصل تفسـیر بـه نفـع مـتهم تنـ     

، بـه ضـرر مـتهم اسـت و اگـر      شـود  یمـ بدین معنا که؛ اگر مقـنن متوسـل بـه تفسـیر مضـیق      

، زمینــۀ نفــع مــتهم بــه آن مســاعد اســت، در کنــد یمــمــادۀ از قــانون جــزاء را تفســیر وســیع 

سـر کـدام اصـل را    حالت یکی از اصول باید نقـض شـود تـا اصـل دیگـر رعایـت گـردد، مف        این

، موسـع باید رعایت کند؟ زیرا؛ هر تفسیر مضـیق، تفسـیر بـه نفـع مـتهم نیسـت و هـر تفسـیر         

 .تواند ینمتفسیر به ضرر متهم بوده 

                                                           
 45 ص، 1389مگان، چاپ اول، تهران، تابستان غالم حیدر، اصول راهبردي حقوق کیفري، انتشارات کتاب ه عالمه .1
 77 ص، 1394پیشین، عالمه غالم حیدر،  .2
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بــه بــاور مــا، مفســر بایــد نفــع مــتهم را مــالک قــرار دهــد و بــا درنظرداشــت آن بــه تفســیر  

ی( جـزاء بـه ماقبـل و رجعـت     بپردازد. زیرا؛ از اصول دیگـر، ماننـد عـدم رجعـت قـانون )مـاهو      

قانون )شکل( جزاء بـه گذشـته، بـه نحـوی از انحـاء، از روحیـۀ مسـاعد بـودن بـه حـال مـتهم            

اکثــر بــه  کشــورها، میکنــ یمــ یزنــدگ. در جهــانی کــه مــا امــروز انــد شــده واقــع رشیموردپــذ

کـه جـرم انگـاری کـردن      انـد  کـرده . زیـرا؛ درک  شـوند  یمـ و جـزا زدایـی متوسـل     یـی زدا جرم

هــا، هــدف حقــوق جــزاء را بــرآورده کــردن ســاحات آزادی و یــا شــدت جزا وســیع و محــدود

حقــوق مــدنی و سیاســی نیــز در مــادۀ پــنجم اشــارۀ  یالمللــ نیبــ. در مــورد میثــاق کنــد ینمــ

از مقــررات ایــن میثــاق نبایــد بــه نحــوی تفســیر شــود کــه متضــمن ایجــاد   کیــ چیهــ» دارد:

تضـیع هـر یـک از     منظـور  بـه گروهـی بـا فـردی گـردد کـه اسـتناد آن        حقی بـرای دولتـی یـا   

در  ازآنچـه در ایـن میثـاق و یـا محـدود نمـودن آن بیشـتر        شـده  شـناخته  یهـا  یآزادحقوق و 

. «اسـت، مبـادرت بـه فعـالیتی بکنـد و یـا اقـدامی بـه عمـل آورد          شـده  ینـ یب شیپـ این میثاق 

ده اسـت، امـا؛ ضـایع شـدن یـا محـدود       ذکـری از تفسـیر نیامـ    5در محتوای مـادۀ   باوجودآنکه

 را از راه هر اقدامی منع قرار داده است. ها یآزادشدن 

کــه؛ الزمــۀ تفســیر مضــیق نبایــد منحیــث یــک  میریــگ یمــاز بحــث خــویش چنــین نتیجــه 

، اســـاس تمـــام تفاســـیر قـــوانین جزایـــی قـــرار بگیـــرد. بلکـــه؛ در ریناپـــذ انعطـــافاصـــل 

، بـا درنظرداشـت نفــع   موسـع تنـاقض بــین اصـل تفسـیر مضـیق و تفســیر      کـه  ییهـا  تیوضـع 

صـورت   موسـع ، نفـع مـتهم معیـار قـرار گیـرد و تفسـیر مضـیق و یـا         دیـ آ یمـ  وجـود  بهمتهم 

 گیرد.

 گفتار چهارم: تفسیر به نفع متهم

بـه دو صـورت ظـاهر شـود؛ نخسـت اینکـه: عملـی در قـانون          توانـد  یمـ تفسیر به نفـع مـتهم   

ــا انتخــاب    صــراحتاً جــرم شــمرده نشــده اســت. ایــن ابهــام در کلمــات وجــود دارد و مفســر ب

 ، به تفسیر به نفع متهم متوسل شود.موسعشیوۀ تفسیر مضیق و یا 

اسـت.   شـده  شـمرده رد و جـرم  اکـه؛ عمـل جرمـی در قـانون صـراحت د      اسـت  نیاحالت دوم 

حــاالت مشــدده در قــانون  کــه یدرصــورتعمــل جرمــی حــاالت مخففــه و مشــدده دارد.   امــا؛

و بایـد بـه    ردیـ گ یمـ طوری تسجیل شده باشد که مـبهم باشـد، مفسـر در مقـام تفسـیر قـرار       

 مکلف به تفسیر به نفع متهم است. بازهمبپردازد که  روشنی تاریکی
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و  جــرائماصــل قانونیــت  مــا در بحــث تحــت عنــوان تفســیر مضــیق، مســئلۀ تضــاد دو الزمــۀ

 شـود  یمـ پیـدا   سـؤال مجازات )تفسیر مضیق و تفسـیر بـه نفـع مـتهم( را پاسـخ دادیـم؛ حـال        

آمـدن تفسـیر بـه     وجـود  بـه که چرا باید تفسیر به نفع متهم اولویت داشـته باشـد و یـا دلیـل     

 باشد؟ تواند یم چهنفع متهم 

عملـی   خواسـت  یمـ در مقـام بیـان اسـت و اگـر      گـذار  قـانون کـه؛   اسـت  نیاپاسخ حالت اول 

، بایــد بــه بیــان آن داد یمـ انتقــال  رمجــازیغرا از سـاحۀ آزادی و اباحــت بــه سـاحۀ ممنوعــه و   

ـ او اگر بـه بیـان صـریح آن نپرداختـه اسـت، بـه معنـای         پرداخت یم کـه مقـنن نیـز     اسـت  نی

عمـل را جـرم    توانـد  ینمـ اصـل بـر آزادی باشـد،     کـه  یزمـان در مورد مطمـئن نبـوده اسـت و    

 شمرد.

ــا حالــت مشــدده وضــاحت   کــه یحــالت دردر مــورد حالــت دوم ) جــزاء مشــخص نباشــد و ی

کامل نداشته باشد(، تفسـیر بـه نفـع مـتهم جـزاء نـدادن بـه مـتهم یـا تطبیـق حکـم مسـاعد             

در  کشــورها در بحــث گذشــته یــادآور شــدیم،      کــه  یطــور بایــد عملــی شــود. زیــرا؛    

خـوبی نیسـت و    العمـل  عکـس کـه شـدت مجـازات     انـد  فتـه ایدرجزایـی خـویش    یهـا  استیس

، بلکــه کــاهش گــراف مجــازات را نیــز در قبــال  کنــد ینمــبــه اصــالح مجــرم کمــک  تنهــا نــه

 .نداشته است

 و مجازات در افغانستان جرائمبررسي رعایت اصل قانونیت  :مبحث سوم

و  جـــرائماســـناد تـــاریخی و قـــوانین گذشـــته دریـــافتیم کـــه اصـــل قانونیـــت  ۀبامطالعـــ

، بــا تصــویب قــانون اساســی و آغــاز دهــۀ 1696، بــه معنــای واقعــی آن در ســال هــا مجــازات

بـه سـاحۀ حقـوق جـزای افغانسـتان، بـه مفهـوم واضـح و مشـخص راه یافـت. امـا؛             یدموکراس

بـوده و از اثـر بعضـی عوامـل کـه در ایـن مبحـث بـه آن          موردبحـث رعایت این اصـل همـواره   

در عمـل، در قـوانین    تنهـا  نـه مرنـگ بـوده و تـا امـروز،     خواهیم پرداخت، رعایـت ایـن اصـل ک   

 نافذه در مورد مشکالتی داریم.

 قانون اساسي 131گفتار اول: معضل مادۀ 

هــا را و جزا جــرائمقــانونی بــودن  میپرنســقــانون اساســی افغانســتان،  27مــادۀ  باوجودآنکــه

ــانون اساســی در      ــواد ق ــا؛ ســایر م ــته اســت، ام ــالم داش ــام، صــراحتاً اع ــوع ابه ــیچ ن ــدون ه ب

 .اند نشدهموافقت با این اصل واقع 
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ــات و         ــا اساس ــایرت ب ــه در مغ ــانونی را ک ــیچ ق ــود ه ــی، وج ــانون اساس ــوم ق ــادۀ س اوالً م

ملغـا اعـالن   قبـل از بـه وجـود آمـدن      آن راو  ردیپـذ  ینمـ معتقدات اسالمی قرار داشته باشـد،  

 یالمللـ  نیبـ  یهـا  ونیکنوانسـ بشـری و   حقـوق  یهـا  ارزشقـانون اساسـی،    7در مـادۀ   .دارد یم

اعالمیـۀ جهـانی حقـوق     کـه  یدرحـال را پذیرفته و خود را به رعایـت آن مکلـف دانسـته اسـت.     

ـ بشر و اسـناد   دیگـر، آزادی عقیـده را حـق اساسـی و طبیعـی هـر انسـان دانسـته،          یالمللـ  نیب

ــا در افغا ــنســتان کســی آی ــد یم ــن   توان ــرویج دی ــورد ت ــد و در م ــارکلیســای اعمــار کن  خودک

. اسـالم  دانـد  یمـ کند؟ پاسخ منفـی اسـت و قـوانین جزایـی افغانسـتان چنـین عملـی را جـرم         

 یبزرگــدیــن وســیع و اصــول آن بــا تفاســیر متعــدد همــراه اســت. تنهــا فقــه حنفــی بحــری  

ــادۀ   اســت ــانون اساســی چنــین صــراحت دارد:   160کــه شــنا در آن مشــکل اســت. امــا؛ م ق

احکــام ایــن قــانون اساســی و ســایر قــوانین را تطبیــق  یدگیرســمحــاکم در قضــایای مــورد ))

ــه قضــیۀ از قضــایای مــورد  هرگــاه. کننــد یمــ ــوانین  یدگیرســب در قــانون اساســی و ســایر ق

م فقـه حنفـی و در داخـل حدودیکـه ایـن      حکمی موجـود نباشـد، محـاکم بـه پیـروی از احکـا      

کــه عــدالت را بــه  دیــنما یمــ وفصــل حــلقــانون اساســی وضــع نمــوده، قضــیه را بــه نحــوی  

 نماید((. نیتأمبهترین وجه 

در مــادۀ فــوق، رجعــت قضــایا در صــورت ســکوت قــوانین، بــا درنظرداشــت قیــودات )حــدود  

. اول اینکــه؛ کنــد یمــع ایــن قــانون اساســی و رعایــت عــدالت(، قضــیه را بــه فقــه حنفــی راجــ

 قانون اساسی؟ 7و یا مادۀ  6 و 1،2حدود قانون اساسی چیست؟ مواد 

ــانون اساســی موجــود نباشــد، قاضــی   کــه یدرصــورتعــدالت چیســت؟  ــف عــدالت در ق تعری

ــیر،      ــورد مرجــع تفس ــانون اساســی در م ــدالت اســت؟ ســکوت ق ــدام ع ــت ک ــه رعای ــف ب مکل

بـه حـل معضـل     توانسـت  یمـ ، داشـت  یمـ . اگر مرجع تفسـیر وجـود   کند یممشکل را مضاعف 

 1قـانون ...(  موجـب  بـه مگـر   شـود  ینمـ بپردازد. مثالً: به باور ما، قید )هیچ عمـل جـرم شـمرده    

. ارجـاع قضـیه   توانـد  یمـ بدین معناست که جـرم انگـاری فقـط توسـط قـانون صـورت گرفتـه        

ــد باشــد.    ــی بای ــر جزای ــانون، قضــایای غی ــت ســکوت ق ــرا؛ مطــابق مــادۀ در حال ــانون  27زی ق

 کـه  یدرحـال عملـی را جـرم بشـمارد.     توانـد  ینمـ از قـانون   جـزء  بـه اساسی، هیچ سند تقنینـی  

                                                           
 27، مادۀ 1382. قانون اساسي 1
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. امـا در عمـل قضـات قضـایای جزایـی      توانـد  ینمـ فقه حتی شامل تعریف اسناد تقنینـی بـوده   

قـانون اساسـی قضـیه مشـخص نشـده اسـت کـه جزایـی          160را به این برداشت که؛ در مـادۀ  

کــه ایــن مــورد  ســازد یمــشــد، تجــارتی یــا مــدنی، قضــایای جزایــی را نیــز بــه فقــه راجــع  با

بــرده اســت. مــثالً:  ســؤالرا جــداً زیــر  هــا مجــازاتو  جــرائمتطبیــق و رعایــت اصــل قانونیــت 

ــزل   ــرار از من ــل ف ــانمعم ــا دخترخ ــه ه ــور ب ــمرده    منظ ــرم ش ــانون ج ــیچ ق ــابق ه ازدواج، مط

در قـوۀ قضـائیه افغانسـتان رویـه بـدین منـوال اسـت کـه مرتکـب عمـل            که یدرحال، شود ینم

. مجــازات فــرار از شــوند یمــازدواج نیــز باشــد، مجــازات  منظــور بــهفــرار از منــزل، حتــی اگــر 

 .ردیپذ یمقانون اساسی، با استنباط از قواعد فقهی انجام  160منزل، به اساس مادۀ 

 قانون یجا بهگفتار دوم: تطبیق عرف 

افغانستان تا آغـاز قـرن چهـاردهم هجـری شمسـی قـوانین مـدون نداشـت و احکـام قضـایی           

و عــرف نیــز یکــی از منــابع معتبــر در قضــایی مــدنی  گرفــت یمــمطــابق فقــه حنفــی صــورت 

. امـا در بیـرون از محـاکم؛ عـرف سـاحۀ حقـوق جـزاء را نیـز در اختیـار داشـته           رفت یمبشمار 

افغانسـتان منحیـث صـاحب     باوجودآنکـه . پرداخـت  یمـ و با اصول غیـر مـدون بـه حـل قضـایا      

ــه  ســال عمــر دارد، تــا هنــوز نتوانســته اســت کــه قــوانین   صــد کیــقــانون مــدون، نزدیــک ب

، یررســمیغعــرف بســازد. هنــوز مــردم پابنــد عــرف هســتند و عــدالت   نیگــز جــاجزایــی را 

ــه اســت.    ــدالت رســمی را )خصوصــاً( در اطــراف کشــور گرفت ــواملجــای ع ــه یع ــوز  ک ــا هن ت

 از: اند عبارتحکم میراند،  یررسمیغلت عدا

، کـه  کنـد  یمـ را ترسـیم و معرفـی    یهـا  ارزشنظـام سیاسـی بـرای مـردم      کـه  یآنجائاز   -1

و بـرای حقـوق جـزاء     دارد یبرمـ الزامًا توافق جامعـه را بـا خـود نـدارد. بعـدًا گـامی دیگـری را        

محافظــت و پاســبانی کنــد. یعنــی، کــالً جــرم انگــاری  هــا ارزشکــه از آن  ســپارد یمــوظیفــه 

ــض  ــابق نق ــامط ــه   یهنجاره ــه جامع ــی ک ــاق دارد،  آن راواقع ــه آن اتف ــود آورده و ب ــه وج   ب

حالــت، جامعــه  . در ایــنکنــد یمــ؛ بلکــه بــه وضــع ارزش و حفــظ آن قاعــده وضــع کنــد ینمــ

جامعـه نیسـت    . زیـرا؛ ارزش رسـمی، ارزش واقعـی آن   دانـد  ینمـ خود را مکلـف بـه رعایـت آن    

ــا        ــد. ام ــبح کن ــاس ق ــض آن، احس ــا نق ــه ب ــدارد ک ــاع ن ــین اجتم ــذابیتی ب ــاو ج و  هنجاره

جـذابی هسـتند کـه مـردم      یهـا  ارزشپاسـبان آن اسـت،    یررسـم یغرا که عـدالت   یها ارزش

 یررسـم یغغیـر مکتـوب عـرف یـا عـدالت       ۀشـد  وضـع به آن باورمند هستند. حتی بـا مجـازات   
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. انــد رفتــهیپذعــرف را نیــز  ۀشــد وضــع، مجــازات هــا ارزشو گویــا بــا نقــض آن  انــد گرفتــهخــو 

 چنین توافقی در مورد عدالت رسمی وجود ندارد. که یدرحال

، تـا  دیسـف  شیـ رآسـان اسـت و رسـیدن تـا یـک ملـک و        یررسـم یغدسترسی به عدالت   -2

ـ ازابه یـک قاضـی رسـمی محکمـه یـا حـاکم رسـمی محلـی سـخت اسـت.             ، متضـرر بـه  رو نی

 .کند یممراجعه  یررسمیغمرجع عدالت 

و  کنــد یمــبــه حفــظ حیثیــت و وقــار متضــرر حکــم  یررســمیغبــه بــاور مــردم، عــدالت   -6

. زیــرا؛ گــردد یمـ منــتج بـه اعــادۀ حیثیــت مجنـی علیــه یـا متضــرر     یررسـم یغحکـم عــدالت  

و راز آثـار و عواقـب جـرم محـدود      رنـد یگ یمـ سـهم   یررسـم یغعـدالت   نیتـأم مردم محل در 

ــه. مانــد یمــبــاقی  ــوعی تبعیــت از  یررســمیغ؛ عــدالت گــرید عبــارت ب ــانی  یشناســ جــرمن قرب

 .کند یم

اســت کــه  مــردمعــدالت رســمی ســاده اســت و ادبیــات آن همــان زبــان  کــه یآنجــائاز   -9

 نزد مردم وضاحت بیشتری دارد.

ــا عــرف،  یررســمیغدر عــدالت   -5 ــذ انعطــافی ــه عــدالت رســمی   یریپ بیشــتری نســبت ب

ــر دو   ــی ه ــا حت ــلوجــود دارد و ی ــال   ســهیمقا قاب ــز در قب ــاعی را نی ــت اجتم نیســتند و مالکی

 دارد.

ــدالت   -1 ــمیغدر ع ــق  یررس ــت تطبی ــلهیف، قابلی ــا ص ــه   ه ــر گرفت ــدر نظ ــود یم ــه  ش ک

ـ از و از جـانبی دیگــر، بــا درک وضــعیت   شــود یمــمــورد قناعـت مجنــی علیــه واقـع    طــرف کی

 .پردازند یموضع مجازات جانی به 

یــا عــرف ســرعت بیشــتری دارنــد. زیــرا؛ ماننــد عــدالت  یررســمیغعــدالت  یهــا صــلهیف  -7

 1نیستند.  کیبوروکراترسمی 

                                                           
1
Wardak, Ali, STATE AND NON-STATE JUSTICE SYSTEMS IN AFGHANISTAN: THE NEED 

FOR SYNERGY, Available at: 
https://www.law.upenn.edu/journals/jil/articles/volume32/issue5/Wardak32U.Pa.J.Int'

lL.1305(2011).pdf 
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متذکره عامـل بقـا و دوام عـرف اسـت کـه تـا هنـوز جـذابیت خـاص خـود را دارد            یها تفاوت

را سـخت صـدمه    هـا  مجـازات و  جـرائم و مداخلۀ عرف در سـاحۀ حقـوق جـزاء، اصـل قانونیـت      

 میزند.

 گفتار سوم: ضعف ضمانت اجرایي قوانین

ــدالت    ــا ع ــدیم، ام ــر رســمی نامی ــدالت غی ــرف را ع ــروهع ــا گ ــا   یه ــت ی مســلح مخــالف دول

مــنظم و بــالقوه  یســتادگیا. زیــرا؛ عــرف میکنــ یمــ یگــذار نــامزورمنــدان را )عــدالت مخــالف( 

ــه نفــی صــریح عــدالت رســمی متوســل    ــدارد و ب ــل عــدالت رســمی ن ــه شــود ینمــدر مقاب . ب

ــر واضــحعبــارت  ــا عــرف، یررســمیغ: عــدالت ت  یهــا ضــمانتو  خــورد ینمــسیاســت آب  از ی

طـول   هـا  قـرن عمـر آن ممکـن بـه     کـه و توافـق اجتمـاعی اسـت     هنجارهـا اجرایی آن بر بنیاد 

ــدا   ــالف؛ ع ــدالت مخ ــا ع ــد. ام ــاد رد  بکش ــمی را از بنی ــلت رس ــد یم ــددو  کن ــدازی  درص بران

سیاســی دارد و از سیاســت  منشــأ درواقــععــدالت رســمی قــرار دارد. زیــرا؛ ایــن نــوع عــدالت، 

 .خورد یمآب 

ــی       ــمانت اجرای ــتند، ض ــوردار نیس ــر از آن برخ ــد دیگ ــه قواع ــانون ک ــات ق ــی از مشخص یک

 یبـان  شـت یپو از تطبیـق آن   سـتد یا یمـ دولتی اسـت. دولـت بـا تمـام امکانـات عقـب قـوانین        

قواعــد دیگــر، ماننــد قواعــد مجــامالتی، قواعــد اخالقــی و حتــی قواعــد  کــه یدرحــال. کنــد یمــ

ــازی،     ــین امتی ــوردار نیســتند. داشــتن چن ــی برخ ــی محکم ــین ضــمانت اجرای ــذهبی از چن م

د . به ایـن معنـا کـه؛ اگـر دولـت وقـار، حیثیـت و اعتبـار خـو         سازد یمنیز  ریپذ بیآسقوانین را 

ــت داد، ضــمانت اجرایــی را متضــرر     ــازد یمــرا از دس . اعتبــار دولــت را فســاد، وجــود    س

 سـؤال از حکومـت و جزایـر قـدرت زیـر      تـر  فربـه مخالفین مسلح، داشـتن اپوزیسـیون سیاسـی    

ــرد یمــ ــه دســت. در افغانســتان تمــام عوامــل ب هــم داده و اعتبــار و وقــار حکومــت را  دســت ب

اجرایــی قــوانین گردیــده اســت. مــثالً:  یهــا نتضــماصــدمه زده اســت کــه منــتج بــه ضــعف 

 گـذاران  قـانون ، بـه معنـای وجـود    انـد  شـده  لیتبـد وجود زورمندان محلی که به جزایـر قـدرت   

. پردازنـد  یمـ  هنجارهـا و  هـا  ارزشخاصی هستند که هـر نـوع میـل داشـته باشـند، بـه نقـض        

ن( خـاص  و در بعضـی سـاحات، قـوانین )غیـر مـدو      شـوند  یمـ حتی بـه وضـع قواعـد متوسـل     

خـاص دینـی    یباورهـا . وجـود مخـالفین مسـلح دولـت کـه بـر اسـاس        کنند یمخود را اعمال 

. سـاحاتی  شناسـند  ینمـ قـوانین دولـت افغانسـتان را بـه رسـمیت       ،جنگنـد  یمـ  و مذهبی خود
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، مــانع اجــرای عــدالت رســمی شــده و عــدالتی را اعمــال اردارنــدیاختدر  هــا گــروهرا کــه ایــن 

 که خود بدان باور دارند. کنند یم

اسـت.   هـا  مجـازات و  جـرائم وجود چند نوع قواعـد، در عمـل بـه معنـای نفـی اصـل قانونیـت        

ــابق      ــردم محــل مط ــثالً: م ــد. م ــرار دارن ــه ق ــن ناحی ــردرگمی از ای ــردم در س در افغانســتان م

ــا   ــان ی ــررات طالب ــروهمق ــا گ ــد،     یه ــه بپردازن ــه ایشــان عشــر و مالی ــد ب ــالف، بای مســلح مخ

مطـابق قواعـد عـدالت رسـمی، ایـن عمـل تحـت عنـوان مسـاعدت جـرم انگـاری             کـه  یدرحال

ــا اینکــه؛ مطــابق عــدالت رســمی، ســهم گــرفتن در   امنیــت، یکــی از  نیتــأمشــده اســت. و ی

مطـابق عـدالت مخـالف، اگـر کسـی بـه ایـن امـر کمـک کـرد،            کـه  یدرحالوجایب اتباع است. 

 شامل تعریف دشمن شده و مستوجب مجازات اعدام است.

 گفتار چهارم: رجعت قوانین جزایي به گذشته

(، یکـی  اسـتثناها میـدانیم، عـدم رجعـت قـوانین بـه گذشـته )بـدون درنظرداشـت          که یطور

اســت. امـا در افغانســتان، قـوانین جزایــی    هـا  مجــازاتو  جـرائم اصـل قانونیــت   یهــا مالزمـه از 

بــا صــراحت و  اگرچــه. تنهــا جــرم انگــاری یــک عمــل کننــد یمــدر عمــل بــه ماقبــل رجعــت 

. وجـود قـوانین متعـدد در مـورد فعـل واحـد، سـردرگمی        کنـد  ینمـ وضوح نیز باشـد، کفایـت   

 .آورد یمبار  ها مجازاتو  جرائمنبود اصل قانونی بودن  ۀانداز به

قــانون جــزای افغانســتان بــه حــل معضــل پرداختــه اســت. اصــل   521در افغانســتان، مــادۀ 

ــام در ســاحۀ    ــانون ع ــر ق ــانون خــاص ب ــدم ق ــرده اســت.  تق ــوق جــزاء، معضــل را حــل ک حق

ــانون جــزای افغانســتان از ســال   باوجودآنکــه ــه اســتثنای   1655ق ــذ اســت و ب ــون ناف ــا اکن ت

، احکـام آن بـه قـوت خـود بـاقی اسـت. امـا؛        شـده  لیتعـد مختلـف   یهـا  نظـام در  کـه  یموارد

متابعت قـانون جـزاء از قـانون خـاص، زمینـۀ تنـاقض یـا رجعـت قـانون بـه ماقبـل را از میـان             

 یهــا ســالموجودیــت قــانون اجــراات جزایــی،  در در ســاحۀ شــکلی، اگرچــهبرداشــته اســت. 

ته بـه آن  در مباحـث گذشـ   کـه  یطـور نیـز نافـذ بـود. امـا؛      موقتزیادی قانون اجراات جزایی 

ــرداختیم، ــار    رجعــت پ ــل مشــکلی ب ــه ماقب ــی ب ــانون شــکلی جزای ــدیل آورد ینمــق ــرا؛ تع . زی

رعایـت هـر چـه بیشـتر      خـاطر  بـه قوانین شکلی جزایی معموالً جهـت اجـرای بهتـر قـوانین و     

منجـر بـه محـدودیت     کـه  یمـوارد  یاسـتثنا  بـه ؛ البتـه  ردیـ گ یمـ و بهتر حقوق مـتهم صـورت   

کـه: قـانون جدیـد ظـرف زمـانی حـق اسـتیناف خـواهی مـتهم را          حقوق متهم شود. ماننـد این 
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ــا اینکــه؛ زمــان   کشــفی و تحقیقــاتی  ینهادهــارا در اختیــار  یتــر یطــوالنکوچــک ســازد و ی

 قرار دهد که مظنون و یا متهم را در توقیف و یا تحت نظارت قرار دهد.

اما؛ وجود چنـد قـانون در سـاحۀ واحـد و تحـت پوشـش قـرار دادن موضـوعات واحـد بحـث           

 هـم  آنهـا در تضـاد قـرار دارد.    و جزا جـرائم اسـت کـه البتـه جـدًا بـا اصـل قانونیـت         ۀجداگان

 یهــا مجــازات؛ بــا امــا مشــابه و یــا حتــی یکســان، مصــداق جــرم انگــاری واحــد، کــه یزمــان

 جــرائم . مــثالً: در قــوانین مبــارزه علیــه     وردآ یمــ متفــاوت و مختلــف، ســردرگمی بــار     

ــانون    ــا ق ــزم ب ــل تروری ــه تموی ــارزه علی ــانون مب ــی و  جــرائمتروریســتی، ق ــه امنیــت داخل علی

کـه آرزومنـدیم بـا نافـذ شـدن کـود جزایـی، بـه          گـردد  یمـ خارجی چنـین مـواردی مالحظـه    

 آید. عمل بهجلوگیری  یپراکندگباشد تا از تشتت و  شده پرداختهرفع این نقیصه 

 ها شنهادیپو  یریگ جهینت

کــه ایــن پرنســیپ بــه  دیــده شــدهــا و جزا جــرائمقــدامت و تــاریخ اصــل قانونیــت  ۀبامطالعــ

بــه ایــن کشــور رســیده اســت. تــا آن زمــان، عــدالت  اش یصدســالگافغانســتان بعــد از تقریبــاً 

ــب مــردم و شــریعت از طــرف محــاکم رســمی اعمــال   هــا جرگــه) یررســمیغ و عــرف( از جان

 .دیگرد یم

ــورابی   ــانون حم ــر ق ــیم،  ق 1750-.مق 1792اگ ــرار ده ــالک ق ــفانه.م را م ــانی  متأس ــا زم م

و بـا   دیرسـ  یمـ سـال   6500صاحب قوانین مـدون شـدیم کـه عمـر آن در تـاریخ بشـریت بـه        

آمـد. نظامنامـۀ اساسـی     وجـود  بـه و مجـازات نیـز    جـرائم مدون شدن قـوانین، اصـل قانونیـت    

ــۀ   ــای افغانســتان و نظامنام ــت علی ــدون   دول ــوانین م ــین ق ــه اول ــتان ک ــزای افغانس ــوق ج حق

 هستند، اشارۀ به این اصل داشتند و آن را برسیمت شناخت.

 میآور یم دست بهاز مباحث گذشته چند نتیجه 

، تنهـا بــه معنـای ایـن نیســت کـه عملـی در قــانون      هـا  مجــازاتو  جـرائم اصـل قانونیـت     -1

ازم دیگــر نیــز دارد. نخســت جــرم شــمرده شــود و جــزای آن معــین باشــد. بلکــه اصــول و لــو

نسـخ یـا ابطـال نرفتـه باشـد. دوم اینکـه؛ قـانون بایـد          یسـو  بـه اینکه قانون باید نافـذ باشـد و   

جــرم انگــاری کــرده باشــد و بــه آن مجــازات تعــین کــرده باشــد. ســوم؛   صــراحت بــهعمــل را 

 صالح نافذ گردد. کام قانون باید از طرف مراجع ذیاح
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اســت  رمجــازیغ، مشــخص کــردن ســاحات هــا مجــازاتو  جــرائماهمیــت اصــل قانونیــت   -2

سـاحات مجـاز را بشناسـند و احسـاس آزادی کننـد. اهمیـت و        تواننـد  یمـ ، مـردم  درواقـع که 

سیاسـی نیـز اسـت. زیـرا؛ حقـوق جـزاء اگـر مهـار          یهـا  نظام کنترلاین اصل در  تر مهمارزش 

و  هــا ارزش حفــظ یجــا بــه صــورت نیــا. در ردیــگ یمــحکــام قــرار  ۀسوءاســتفادنشــود، مــورد 

نظـم اجتمـاعی، بـه بلعیـدن و بـه غـل و زنجیـر کشـیدن مخـالفین و سـیاالن سیاسـی             نیتأم

 نظام خواهد پرداخت.

ــواد    -6 ــت م ــا درنظرداش ــع      160و  6ب ــت مرج ــدم موجودی ــکل ع ــی و مش ــانون اساس ق

را بـه معنـای واقعـی آن     هـا  مجـازات و  جـرائم تفسیر قـانون اساسـی، تـا هنـوز اصـل قانونیـت       

، عــدالت مخــالف و زورمنــدان یررســمیغنــداریم. در کنــار ایــن عامــل، عوامــل چــون عــدالت  

 محلی، مشکل دیگری سد راه این اصل است.

 :میکن یمبناءً پیشنهاد  

قــانون اساســی بایــد طــوری تفســیر شــوند کــه تنــاقض بــه نفــع   160و  6اول اینکــه؛ مــواد 

 گردد. قانون اساسی حل 27حکم مادۀ 

جامعــه بــه معنــای واقعــی  یهــا ارزشمحافظــان  عنــوان بــهدوم؛ قــوانین تــا هنــوز در جامعــه 

مــنظم  یهــا برنامــهو  هــا گفتمــان یانــداز راه، در ایــن مــورد بایــد بــا شــوند ینمــآن شــناخته 

 آگاهی عامه به رفع مشکل پرداخت.

ــان مســلح  ــدرت و مخالف ــر ق ــوم؛ جزای ــد و فســاد در   س ــانتضــعیف گردن ــا ارگ ــفی،  یه کش

 کاهش پیدا کند. عدلی و قضایی

 فهرست منابع

 .10-12-1601نظامنامۀ اساسی دولت علیای افغانستان،  -1

 .17-7-1602نظامنامۀ جزای عمومی،  -2

 .8-8-1610اصول اساسی دولت علیای افغانستان،  -6

 .9-7-1696 یاساسقانون  -9

 .61-1-1655 مورخ، 910جریدۀ رسمی، قانون جزاء، فرمان شماره  -5

 .1699سال  نایس ابنعالمه غالم حیدر، حقوق جزای عمومی افغانستان، انتشار پوهنتون  -1

 .1692موسوی سید علی، اصل قانونی بودن حقوق جزاء، مجلۀ میزان، شمارۀ ششم سال  -7

 .1998اعالمیۀ جهانی حقوق بشر  -8

 .1911حقوق مدنی و سیاسی سال  یالملل نیبمیثاق  -9
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 در حقوق جزای افغانستان جرم رشوت

 
 لیدا حیدری

 

 چکیده

یه آسایش عمومی بوده و همچنان یکی از مصادیق عل جرائم ازجملهرشوت یکی 

که شیوع آن مانع اجرای عدالت اجتماعی و تضعیف  استبارز فساد مالی و اداری 

. که این خود باعث سلب اعتماد و اطمینان مردم نسبت شود یمحاکمیت قانون 

 فاسدشدناجرائی و اداری کشور شده؛ زمینه از بین رفتن رقابت سالم و  نظام به

 .سازد یمظفین خدمات عامه را مهیا مو

تمامی  باًیتقر آثار سوء نهفته در جرم رشوت باعث شده است که نیبنا بر هم

کشورهای جهان قوانینی را برای مبارزه با این پدیده شوم به تصویب برسانند و 

منع  یالملل نیبداخلی و  یها ثاقیمو  قراردادهاحتی ارتکاب این عمل را در تنظیم 

 نمایند.

 کلیدی یها واژه

 رشوت، ارتشاء، السحت، موظف خدمات عامه.
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 مقدمه

جهان  یکشورهاتمامی  ریگ دامنکه در طول تاریخ  استبسیار قدیمی  جرائم ازجملهرشوت 

آثار و  اجتماعی و اداری است که در توسعه کشورها یها بیآس ازجمله ترشو بوده است.

سیاست، اقتصاد  یها حوزههنگفتی را در  یها نهیهزو  نهد یمپیامدهای منفی فراوانی را بر جای 

 .گذارد یمو فرهنگ بر جای 

شیوع جرم رشوت عدالت اجتماعی و حاکمیت قانون را از بین برده و باعث ایجاد مشکالت  

مفصل به این جرم توجه  طور به در قوانین جزایی جهان معاصر . از همین روشود یمدر جوامع 

 نافذ گردیده است ومتعهد مربوط به مبارزه با فساد اداری  یالملل نیب یها ونیکنوانسشده است 

 دانستند یممیت کمردم به حا یاعتماد یبنیز چون این جرم را مخل نظم و موجب  ها حکومت

 .اند گرفتهدر نظر  ها آنمجازات بسیار سنگینی برای 

در این مقاله جرم رشوت را با عناصر متشکله،  مفدیت موضوع خواستمبنا به اهمیت و 

 قرار دهم. یموردبررسو آثار آن را در اجتماع  امدهایپمجازات، 

 گفتار اول: تاریخچه رشوت

 نیتر یمیقدرا از ت شاید بتوان جرم رشو است؛ که قدیمیبسیار  جرائمجرم رشوت از زمره 

و ساختار  ها دولتیل اولین کتاریخ بشر دانست. سابقه تاریخی این جرم به زمان تش جرائم

بشریت  ریگ دامن رزمانیددر مورد قضات، از  مخصوصاً. گردد یبازمدر سطح جهان  یساالر وانید

 -1106بوده است. ویل دورانت ضمن توصیف اوضاع اجتماعی عصر الیزابت ) کشورهادر همه 

که  دارد یمقانون و عدالت در آن دوران سخن گفته و اظهار  نابسامانضع میالدی( از و 1558

فاسد بودند. یکی از اعضائی پارلمان آن زمان یک قاضی را حیوانی  عموماًو  اتفاق بهمحاکم 

 (.658:6) .پوشد یمدوجین قانون چشم  خطاب کرد که برای نیم دوجین جوجه از یک

 دانستند یممیت کمردم به حا یاعتماد یبنیز چون این جرم را مخل نظم و موجب  ها حکومت

بزرگ یونانی در  مورخمثال هردوت  عنوان بهدر نظر گرفتند  ها آنمجازات بسیار سنگینی برای 

ی از قضات کمبوجیه، دومین پادشاه هخامنشی دستور داد تا یکه کتاب خود آورده است ک

نند و آن کنند، پوست از تنش جدا کبزرگ به نام سیسامنس را به جرم دریافت رشوه اعدام 

 یادآوریرد و به او کاو منصوب  یجا بهنند سپس پسر قاضی را کپوست را بر مسند قضاوت پهن 

 ه بر چه جایی نشسته است.کرد ک
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کارمندان دولتی و موظفین ارگزاران کاداری در دوران پس از ظهور اسالم نیز مبارزه با فساد 

 یعلنمونه بارز آن در سیره عملی حضرت  جدی قرار گرفت موردتوجهخدمات عامه 

ی از آنان دست به ک: اگر یندیفرما یماشتر  که در نامه مشهور خود به مالکاست  (عنه اهلل یرض)

او  جزاءن و کبود بدین گواه بسنده  داستان همخیانتی گشود و گزارش جاسوسان بر آن خیانت 

 کار انتیخآورده بستان، پس او را خوار بدار و  به دستو برسان و آنچه ه ارا با تنبیه بدنی ب

 (.250:2) .شمار، و طوق بدنامی در گردنش درآویز

 ، داستان هدیه اشعث بن قیسالبالغه نهج دوم، شرح در جلد و همچنان مثال عملی دیگر آن

متوسـل شد. شبـانه  ترشوبه بازگو شده است که برای پیروزی بر رقیب در محکمه امام علی 

( آورد حضرت سخت عنه اهلل یرض) یعلپیشکش به خانه  رسم بهظـرفی پر از حــلوای لذیذ 

که مرا فریب  یا آمده، فرمود: سوگواران بر تو اشک بریزند )گریه کنند(، آیا با این عنوان برآشفت

به من بدهند  هاست آسماندر زیر  آنچهرا با  میاقل هفتخدعه کنی؟ به خدا سوگند اگر  دهی و

به ظلم بگیرم، هرگز نخواهم کرد. دنیای شما از برگ  یا مورچهکه پوست جوی از دهان 

زودگذر  یها لذتفانی و  یها نعمترا با  است علی تر ارزشدر دهان ملخ برای من کم  یا دهیجو

 ؟کار چه

، که اند پرداختههم در عرصه شعر و ادب به تقبیح این پدیده زشت  زبان یفارسشعرای 

 .باشند یم ذکر قابلزیر از دو شاعر بزرگ مولوی و سعدی  یها نمونه ازجمله

 مولوی:

  چون دهد قاضی به دل رشوت قرار

 زار از مظلوم کی شناسد ظالم

  شد پوشیده هنر چون غرض آید

 صد حجاب از دل سوی دیده شد

 سعدی:

  قاضی که به رشوت بخورد پنج خیار

 را خربزهثابت کند از بهر تو صد 

 یها ونیکنوانسمفصل به این جرم توجه شده است  طور بهدر قوانین جزایی جهان معاصر نیز 

نوانسیون کاین مدعاست همچون  دیمؤمتعهد مربوط به مبارزه با فساد اداری  یالملل نیب

OECD و کنوانسیون  1999نوانسیون مربوط به فساد اداری استراسبورگ کیا  1997 در سال
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کشور جهان آن را امضاء نموده و  190که  2005سازمان ملل متحد علیه فساد اداری در سال 

کشور مورد تائید قرار داده است دولت افغانستان نیز این کنوانسیون را امضاء نموده است. و  11

اختصاصی و  یسنواالنلد اداری به ایجاد ادارات مستقل، مبارزه با فسا یدر راستاهمچنان 

و جز  استفساد اداری  جرائمتصویب قانون خاص اقدام نموده است که جرم رشوت نیز در زمره 

و همچنان قانون جزای کشور این جرم را با عناصر متشکله،  استو قوانین  ها ونیکنوانسهمین 

 نموده است. بیان 215 -259مجازات و مصادیق آن در مواد 

 گفتار دوم: تعاریف رشوت

این کلمه  .است کاررفته به راو با فتح، ضم و کسر  ،ش ،از ریشه راست که  یرشوه، لفظ عرب

و در اصطالح،  استمُزد  یبه معنا یاست که در فارس رامفرد است و جمع آن رِشَأٌ با کسر 

واژه رشوت از د و همچنان برس، به خواسته خود یبا پرداخت چیز یکه کس عبارت است از این

وظیفه و یا  برخالفریشۀ رشو و به معنی چیزی است که برای ضایع نمودن حقی یا انجام کاری 

. گاهی واژه رشوت به معنی کود شود یمحق و عدالت به کسی داده  برخالفصادر کردن حکمی 

 (.1158: 7است. ) کاررفته بهو خاشاک نیز 

، رشوت نیز نظر موظف سازد یمکه کود و خاشاک زمین را برای زراعت آماده  طور همانیعنی 

 .کند یمرشوت دهنده جلب  موردنظرخدمات عامه را برای انجام کار 

 لغوی ازنظرتعریف رشوت 

 .شود یمردن باطل داده که برای باطل ساختن حق یا ثابت کچیزی است  ترشو

 .بند ؛رسیدن به حاجت است از راه زدت رشو

 حقوقي ازنظرت تعریف رشو 
ارهای کاری از کانجام  منظور بهدولتی  یررسمیغرسمی یا  مأموردادن مالی است به ت؛ رشو

شخص دیگر آن را بگیرد،  واسطه بهند و یا کاداری یا قضائی خواه مستقیماً آن مال را دریافت 

گرفته را داشته باشد یا  ته برای آن رشوکاری را که گیرنده مال توانائی انجام ک کند ینمفرق 

بر طبق  یعنی باید انجام شود حق او باشد دهنده رشوته برای کاری که ک کند ینمخیر و فرق 

 ه.قانون و مقررات باشد یا ن
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 قانون جزاء ازنظرتعریف رشوت 

 قانون جزا چنین صراحت دارد: 259ماده 

یا امتناع و یا اخالل وظیفه که به آن مکلف باشد به  اجراهر موظف خدمات عامه که به مقصد 

 آن رااسم خود و یا شخص دیگری پول نقد، مال یا منفعتی را طلب نماید، یا از شخص وعده 

 .شود یمگیرد، و یا بخششی را قبول کند، رشوت گیرنده شمرده 

 شریعت اسالمي ازنظرتعریف رشوت 

ت و رشو تاجتماعی و حکومتی، مبارزه با رشویکی از احکام اسالم در حوزه اقتصادی و 

ت ، در اسالم رشواند شده محکوم شدت بهگیرنده  تدهنده و رشو تی است. در اسالم رشورخوا

 .شود یمحرام است و جز گناهان کبیره محسوب 

 تعدالت و حقوق افراد جامعه، پدیده شوم، رشو نابودکنندهیکی از بالهای جوامع انسانی و 

دیرباز تا به امروز رواج داشته است و تحت عناوینی همچون هدیه، تعارف، حق و  است که از

 ...انعام، شیرینی و ،الزحمه حقحساب، 

 :اند از چهار دلیل: قرآن کریم، سنّت، اجماع و عقل بهره جسته تبیان حرمت رشو ی، براها فقه

 میقرآن کررشوت در 

یاتی نیز وجود آو  داند یمرا گناه و حرام ت صریح رشو صورت بهوجود دارد که  یاتیآدر قران 

سفارش شده است که مال و ثروت خود را از طریق نامشروع کسب نکنید و  ها آندارد که در 

 .یدآ می به دست وکار کسبتجارت و  واسطه بهمدی است که آکسب مشروع در

مْ وَلَا تَقْتُلُوا کونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْکبِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَمْ کمْ بَینَکلُوا أَمْوَالَکیا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَأْ

 سوره النساء( 5آیه ) .مْ رَحِیمًاکانَ بِکمْ إِنَّ اللَّهَ کأَنْفُسَ

نخورید مگر  (و از طرق نامشروع)اید! اموال یکدیگر را به باطل  ای کسانی که ایمان آورده

اینکه تجارتی با رضایت شما انجام گیرد. و خودکشی نکنید! خداوند نسبت به شما مهربان 

 .است
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 در احادیث ترشو

و کسی را که دالل میان  دهنده تو رشو ندهگیر ت: خدا لعنت کند رشو(ص)رسول اکرم 

 خوار رشوهکفر محض است و شخص  منزله بهکه این کار  دیکن یدورگرفتن  تاز رشو است ها آن

  .است دور خدابهاز رحمت 

 رشوت در اجماع

اند، اجماع همه  که برخی از فقها در اثبات حرمت رشوه به آن استناد کرده یدلیل دیگر

 .از شیعه و اهل سنّت است اعم، یاسالم یها فرقه

 رشوت در عقل

های  کند. وقتی کسانی بتوانند با پول به همه خواسته زیادی به اجتماع وارد می اضرار ترشو

 حق به دنیدررسکنند،  را به هر دلیل پرداخت نمی تیا کسانی که رشو پوالن یبخود برسند، 

مسئولین در قبال انجام کارها به گرفتن رشوه  که یوقتشوند.  می رو روبهخود با مشکالت فراوانی 

کنند و  نمی فهیوظ انجام یخوب بهکنند  پرداخت نمی تدیگر برای افرادی که رشوعادت کنند، 

از عقل  یچون مقدّس اردبیل یشود. به همین علت علمای نظام اداری به فساد کشیده می

 توان از عقل را می تحرمت رشو و علت اند ادکردهی تدلیل مستقل بر حرمت رشو عنوان به

 (.99: 2) استنباط کرد.

 دوم: خصوصیات جرم رشوت گفتار 

 از اند عبارتبا توجه به تعریف جرم رشوت خصوصیات خاص این جرم 

 موضوع جرم ازنظر  -1 

مورد  نیا درقانون جزاء  259چنانچه ماده  است موضوع جرم رشوت پول نقد، اموال و منفعت

یا امتناع و یا اخالل وظیفه که به آن  اجراهر موظف خدمات عامه که به مقصد  صراحت دارد:

مکلف باشد به اسم خود و یا شخص دیگری پول نقد، مال یا منفعتی را طلب نماید... بناَ از متن 

موظف خدمات عامه پول نقد، مال یا  هرگاهکه  دیآ یم دست بهچنین نتیجه  الذکر فوقماده 

که به آن  ای فهیوظ انجاماخالل در  ردنواردکیا امتناع و یا  اجرامنفعتی را از شخصی به مقصد 

 کند ینمو مقدار آن فرق  گردد یممکلف است طلب یا اخذ یا قبول کند رشوت گیرنده محسوب 

 .ابدی یمرشوت  حکم بهکه کم باشد یا بیش 
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 منفعت و پول به موظف خدمات عامه سپرده شدن مال، ازنظر  -2 

که  ای پول به موظف خدمات عامه ای وبرای تحقق جرم رشوت شرط است که مال، منفعت 

از طرف  باشد. و یا شده سپردهباشد  رشوت دهنده موردنظریا انجام عمل  فهیوظ انجاممکلف به 

قانون مکلف به انجام کار است طلب، اخذ یا قبول صورت  حکم به همان موظف خدمات عامه که

دیگر ربوده و  موظفرا از دست  ، منفعت و یا پولاموال خدمات عامه موظف اگربنابراین  گیرد.

 .سرقت باشد ن استکه ممکنبوده، بل رشوتیا تصرف نماید، عمل وی 

موظف خدمات عامه طلب، اخذ یا را شخصی غیر از  ، منفعت و یا پوللما و همچنان اگر

و یا عناوین  فریبکارین است تحت عنوان کند و ممک تحقق پیدا نمی رشوتنماید جرم  قبول

 باشد. بیقتع قابلدیگر 

 مرتکب ازنظر  -3

یکی دیگر از شرایط اساسی تحقق جرم رشوت این است که مرتکبین این جرم باید از 

قانون جزاء صراحت دارد: هر موظف خدمات  259ماده  موظفین خدمات عامه باشند. چنانچه

یا امتناع و یا اخالل وظیفه که به آن مکلف باشد به اسم خود و یا  اجراعامه که به مقصد 

گیرد، و یا  آن راشخص دیگری پول نقد، مال یا منفعتی را طلب نماید، یا از شخص وعده 

. در ابتدا متن ماده فوق قید موظف شود یمبخششی را قبول کند، رشوت گیرنده شمرده 

جرم موظف خدمات عامه نباشد وصف جرم  رتکبم اگر خدمات عامه تذکر گردیده است. یعنی

 .شود یمفساد اداری خارج  جرائمو از زمره  ردیپذ یمتغیر 

 مطلق است جرائمرشوت از  -4 

مطلق و غیر  جرائم ازجملهیکی از خصوصیات بارز دیگر جرم رشوت این است که این جرم 

طلب،  مجرد بهدریافت نمود چون  توان یمکه این خصوصیت را در تعریف جرم  است ی جهینت

جرمی شرط اکمال آن  جهینت؛ شود یموعده و قبول پول، مال و یا منفعت این جرم متحقق 

شروع به جرم وجود ندارد بلکه شروع به جرم رشوت در حکم ارتکاب  اصالًو در این جرم  ستین

 (.211: 9) آن است.
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 گفتار سوم: عناصر جرم رشوت

و برای اثبات این جرم  استجرمی  دهنده لیتشکدارای عناصر  جرائمجرم رشوت مانند سایر 

 :استموجودیت عناصر ذیل ضروری 

 عنصر قانونی 

 عنصر مادی 

 عنصر معنوی 

باید متذکر گردید که برای اثبات و تحقق جرم رشوت بر عالوه از عناصر عمومی فوق 

 قتیحقو در  استوصف و خصوصیت مرتکب( نیز ضروری )موجودیت عنصر خصوصی 

 جرائمموجودیت همین عنصر خصوصی جرم رشوت است که وصف جرمی رشوت را از سایر 

. چون مشخصه سازد یمفساد اداری  جرائمجز از  آن راو  سازد یمو مشابه آن متمایز  صنف هم

وصف و خصوصیت مرتکب  سازد یم مجزا جرائمرا از سایر  ها آنی که فساد ادار جرائمخاص 

 جرائم ازجملههمین اوصاف  برداشتناست و جرم رشوت بنا  ها آنجرم و صفت اداری بودن 

 .گردد یمفساد اداری محسوب 

  عنصر قانوني 

منع قرار داده باشد و  آن راکه قانون  شود یمحقوقی یک عمل زمانی جرم پنداشته  ازنظر

باب  . قانون جزای افغانستان رشوت را در فصل سومبرای مرتکب آن مجازات تعین کرده باشد

بیان نموده است  215 -259اول کتاب دوم با عناصر متشکله، مجازات و مصادیق آن در مواد 

در قانون  گذار قانونجرم دانستن رشوت و تعین مجازات برای مرتکب آن از سوی  بناءً

 عنصر قانونی این جرم است. کننده نییتب

 عنصر مادی 

از طلب، اخذ،  اند عبارتمواد قانون جزائی افغانستان  صراحت بهرشوت نظر  مادی جرم عنصر

یعنی اینکه هرگاه موظف خدمات  استپول، مال و منفعت از طرف موظف خدمات عامه  قبول

که به آن مکلف است مال یا منفعت را از  یا فهیوظاخالل  ای و، امتناع اجرا منظور به عامه

 .گردد یمخذ و یا قبول نماید رشوت گیرنده محسوب شخصی دیگری طلب، ا
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 عنصر معنوی 

ه از مقام و کداند  گیرنده مییعنی  استعنصر معنوی جرم رشوت علم، آگاهی و قصد 

، قصداَ ه در مقام تخلف و سوءاستفاده استکند و با علم به اینک موقعیت خود سوءاستفاده می

 .نماید مبادرت به عمل می

 وصف فاعل جرم

 واسطه بهکه  استجرم رشوت وصف فاعل یا مرتکب جرم  دهنده لیتشکیکی دیگر از عناصر 

عادی  جرائمو از سایر  شود یمفساد اداری وارد  جرائمهمین وصف است که این جرم در زمره 

جرم  دهنده لیتشکعناصر اساسی  ازجملهقانون جزائی افغانستان هم یکی  .شود یممتمایز 

چنین صراحت دارد: هر  259ماده  که یقسمرا وصف فاعل جرمی قرار داده است.  رشوت

یا امتناع و یا اخالل وظیفه که به آن... در ابتدا متن ماده  اجراموظف خدمات عامه که به مقصد 

اگر فاعل جرم موظف خدمات عامه  فوق قید موظف خدمات عامه تذکر گردیده است. یعنی

. موظفین خدمات شود یمفساد اداری خارج  جرائمو از زمره  ردیپذ یمنباشد وصف جرم تغیر 

 :باشند یمقانون جزاء اشخاص ذیل  12عامه مطابق ماده 

 دولتی. یها یتصددولتی  رانیاج و نیمأمور -1

 عامه. مؤسسات رانیاج و نیمأمور -2

 .یمحل ووالیتی  یها جرگه وان دولت کاعضای ار -6

 معتبر شناخته شود. قشانیتصد که یاشخاص ریسا وم، اهل خبره، شهود کیل مدافع، حکو -9

 گفتار چهارم: مصادیق جرم رشوت:

در امور و  واردکردن، یا اخالل ناحقادائی کار  منظور بهاکراه موظف خدمات عامه  -1

 مورد صراحت دارد: نیا درقانون جزاء  257های موظف خدمات چنانچه ماده  مکلفیت

موظف خدمات عامه را از طریق اکراه مادی یا معنوی به ادای کار ناحق مجبور  که یشخص»

های وظیفه او گردد و یا باعث اخالل در آن شود در حکم  ازد یا مانع اجرای یکی از مکلفیتس

 «.گردد یمرشوت گیرنده محسوب و به جزاء ی معینه آن محکوم 

انجام که به  فهیوظ انجامموظف خدمات عامه بعد از بخشش بعد از انجام کار یعنی هرگاه   -2

قانون جزاء درین مورد  258پول مال یا منفعتی را دریافت کند چنانچه ماده ، استمکلف  آن

 صراحت دارد:
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به اسم شخص دیگری چیزی را طلب  فهیوظ انجامموظف خدمات عامه در برابر  هرگاه»

 ای وبخشش اخذ یا قبول نماید  ،ی انجام دادهوظیفه کاری بو ازلحاظ که یشخصیا از  .نمایید

خود بعد از انجام کار خللی وارد نماید  ی فهیوظهای  از مکلفیت یکیدرگرفتن بخشش  منظور به

، به گرفتن مکافات از آن امتناع ورزد و یا خللی در آن وارد نماید قصد بهو یا بدون موافقه قبلی 

حبس متوسط و جزائی نقدی معادل آنچه طلب که طلب، بخشش و یا وعده شده محکوم 

 «.گردد یم

 نیا درقانون جزاء  259علیه موظفین خدمات عامه؛ ماده  تیباصالحمقامات  نفوذ اعمال  -6

 مورد صراحت دارد:

شخص  ای ووالیتی و محلی چیزی را برای خود  یها جرگههرگاه عضو پارلمان، شاروالی، »

 نفوذ اعمالبخشش اخذ کند و به این منظور  ای وقبول نماید  آن رادیگر طلب نماید یا وعده 

نموده از مقامات باصالحیت خدمات عامه احکام، قرار اوامر، تعهد، ترخیص، موافقه، تورید، 

خدمت و یا امتیازی دیگری را حاصل نماید. در حکم رشوت  نوع هرتوظیف، قرار دارد و یا 

 «.رنده محسوب شدهگی

انجام کاری که به انجام آن  منظور بهعرضه پول، مال یا منفعت به موظف خدمات عامه   -9

 مورد صراحت دارد: نیا درقانون جزاء  210. ماده استمکلف 

هرگاه شخص رشوت را عرضه کند ولی از طرف موظف خدمات عامه قبول نگردد، رشوت »

نقدی که از دوازده هزار افغانی بیشتر نباشد، محکوم  یجزاحبس متوسط یا ه دهنده ب

 «.گردد یم

 ترشوگفتار پنجم: عوامل گسترش  

 حرص دنیا و دوری از معنویت  ـ 1

 ازجملهبه توحید و معاد اساس هر جرم و جنایت  یتوجه یبفقدان ایمان دوری از معنویت و 

 .دهند یمضایع نمودن حقوق دیگران را تشکیل 

 وخرج دخلعدم تعادل   ـ 2

عامل مؤثر در  عنوان به توان یمنیز و مدیران را ، موظفین شهروندان وخرج دخلعدم تعادل 

 .دانست ترشوپدیده شوم  شیوع
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 ضعف در اجرای قانون  ـ 3

ازدیاد بودن منفذهای فرار از آن باعث  ضعف نظام در اعمال جدی و قاطعانه قانون و باز

. قدرت و صحت عمل قوه قضاییه در شود یم جرائمگسترش  ادامه وو تشویق آنان به مجرمین 

سالمت و بقای جامعه را تضمین کند. زیان و  تواند یمعاملی است که  نیتر مهم یا جامعههر 

 رایب و بهای سنگینی که دیآ یماز این طریق به شهروندان پایبند به قانون وارد  سیبی کهآ

فرهنگ  ایجادو  شکنان قانون صف بهموجب جذب ناخواسته آنان  پردازند یمخویش  ییگرا قانون

 .شود یمدیگر جامعه فراهم  یها بخشدر  یزیگر قانون

 عدم تطبیق قوانین جزائي  -3

و مجرمین باعث کاهش ارزش  جرائمعدم تطبیق قوانین جزائی باالی مرتکبین  طرف کیاز

 استیکسان قوانین باالی شهروندان ضمانت اجرائی قوانین گردیده از طرف دیگر عدم تطبیق 

تطبیقی یکسان ندارد  در افغانستان قوانین جزائی باالی همه اتباع و شهروندان ساحه متأسفانه

گویا این قوانین برای یک تعداد مقامات برات داده است که این خود زمینه فساد را گسترش 

 .دهد یم

 عدلي و قضائي یها نظاموجود فساد در   -4

سالمت و بقای جامعه را  تواند یمعاملی است که  نیتر مهم یا جامعهقوه قضاییه در هر 

سالمت جامعه را  توانند یمبه فساد باشند چگونه  آغشته نهادهاو هرگاه خود این  تضمین کند.

حکومت  ، محبوبیت و مشروعیتعدلی و قضائی یها نظامدر  فساد اداریوجود  تضمین نمایند؟

 .برد یمو قانون را از بین 

مردم به حکومت و حاکمان است. مردم  یاعتماد یبداشته باشد  تواند یماولین اثر مهمی که 

و این باعث  نگرند ینمحکومتی و قضایی  نظام بهدیگر به چشم ملجأ و مأمن  جرمدر اثر رواج 

 بین برود.سرمایه یک دولت که اعتماد عمومی است از  نیتر بزرگتا  شود یم

 ترشو جرم آثار و پیامدهایگفتار ششم:  

اجتماعی و اداری است که در  یها بیآس ازجمله تاداری در قالب رشو یبندوبار یبفساد و 

هنگفتی را در  یها نهیهزو  نهد یمتوسعه کشورها و آثار و پیامدهای منفی فراوانی را بر جای 

 .گذارد یمسیاست، اقتصاد و فرهنگ بر جای  یها حوزه
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 ابطال حق و احیای باطل  ـ 1

 غیرقانونی یها تیفعالگسترش   ـ 2

 ایجاد شرایط نامطلوب اقتصادی  ـ 6

 رفتن حکومت و قانون سؤال ریزنارضایتی مردم و   ـ 9

 .برد یمحکومت و قانون را از بین  مشروعیت  -5

خصوصی و مخصوص  خدمات عمومی رایگان را در جامعه تبدیل به خدمات  -1

که پرداخت و دریافت آن  کشاند یممسیر را به آنجا  جیتدر بهو  کند یم ترشو کنندگان پرداخت

 .شود یمیک سیره و عرف مسلم تبدیل  صورت به

 : مجازات جرم رشوتهفتم گفتار 

 .استجرم رشوت مطابق قانون جزای افغانستان دارای مجازات اصلی، تکمیلی و تبعی 

 مجازات اصلي جرم رشوت

 مورد نیا در. استجزاء اصلی جرم رشوت مطابق قانون جزائی افغانستان حبس و جزاء نقدی 

 قانون جزاء چنین صراحت دارد: 255ماده 

از ده سال بیشتر نباشد و به جزاء نقدی  و کمتر سال دواز  که یحبسرشوت گیرنده به »

محکوم  شده دادهو یا به آن وعده  شده دادهیا برایش  کردهطلب  رشوت ثیح به آنچهمعادل 

 .گردد یم

هرگاه جرم رشوت منجر به اتالف دارائی عامه و یا مفضی به ابطال یا کتمان حق یا احقاق 

. گردد یمقانون جزاء محکوم  255ماده  شده ینیب شیپجزائی  حداکثرباشد مرتکب به  شده باطل

 (255قانون جزاء ماده ) گردند یمجزاء محکوم  نیع بهرشوت دهنده و واسطه رشوت 

رئیسه  أتیه 1611/ 20/9تاریخ  128تشدید مجازات جرم رشوت فرمان شماره  مورد در 

اختالس، رشوت  جرائمشورای انقالبی جمهوری دموکراتیک افغانستان در مورد تشدید مجازات 

 چنین صراحت دارد: باشد یم 1655و قاچاق که مع تعدیالت قانون جزائی 

 20/9/1611اختالس، رشوت و قاچاق تاریخ:  جرائمدر مورد تشدید مجازات 

تشدید مجازات  منظور بهشـــورای انقالبی جمهوری دموکراتیک افغانسـتان  ههیأت رئیس

( اصول اساسی 99جرائم اختالس اموال دولتی و عامه، رشوت و قاچاق به تأسی از حکم مادۀ )

 دارد: یب میجمهوری دموکراتیک افـغانستان تصو
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 مادۀ اول:

 گردد: در مورد احـوال مشدده عمومی( قانون جزاء فقرۀ شش ذیالً ایزاد می -198در مادۀ )

افغانی و همچنان  ونیلیم کیاز  ادتریزاخـتالس اموال دولتی و عامه به مبلغ  که یدرصورت. 1

 صد هزار افغانی توسط موظف خدمات عامه صورت گرفته باشد. از یک ادتریزرشوت 

 مجازات تبعي

قانون بدون اینکه در حکم  حکم به هیعل محکومکه باالی  اند یمجازاتمجازات تبعی عبارت از 

 (.112: 9) گردد یممحکمه تصریح گردد تطبیق 

 کی ازجنایت سنگین  جرائمشخص مرتکب  تیمحروم ازجزاهای تبعی عبارت  قتیحق در

 حبس حبس دوام، یها مجازاتمحکومیت شخص به  مجرد بهاست که  ازاتیامت و سلسله حقوق

 و احکام درتصریح  بدون مذکور ازاتیامت و حقوق ازباشد ن کمترسال  ده ازطویل که 

صد هزار افغانی توسط  از یک ادتریزرشوت  که یدرصورت .گردد یممحاکم محروم  یها صلهیف

شامل احوال مشدده عمومی گردیده و  صورت نیا در موظف خدمات عامه صورت گرفته باشد

 ممکن مرتکب آن بیشتر از ده سال محکوم به حبس گردد.

مرتکب جرم رشوت عالوه از جزاء اصلی به محرومیت حقوق که در ماده  صورت نیا در بناءً

به حبس بیشتر از  که نیامشروط به  گردد یمده است نیز محکوم قانون جزاء تصریح گردی 116

 ده سال محکوم گردد.

 از اند عبارتماده فوق  ازاتیامت وحقوق 

 دولت تیمأمور  -1

 اردو درخدمت   -2

 .یمحل ووالیتی  یها جرگه ،ها شاروالی ،عضویت پارلمان  -6

 .دهنده یرأ ثیح به انتخابات در یریگ سهم  -9

 .یخارج ودولتی اعم از داخلی  یها نشان قیتعل واستعمال عناوین   -5

 .ها بانک و ها شرکتمدیره  أتیه درعضویت   -1

 .یدعاو و معامالت در وکالت وقیمومیت  تیوال  -7

 محکومیت. مدت در معامالت و عقود درشهادت   -8

 دولت. طرف ازکسب امتیازات  ای وعقد قراردادها با دوایر دولتی   -9
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 .ها روزنامه وریاست هیئت تحریری مجالت  رمسئولیمد ازیامت صاحب  -10

 .تیوص ووقف  یاستثنا بهمحکومیت  مدت در امالک واداره اموال   -11

شود، بعد از اعاده  موظف خدمات عامه که به طرد از مسلک یا انفصال از وظیفه محکوم می

 .ودش حیثیت طبق احکام قانون اجراآت جزایی مجدداً به مأموریت یا خدمت دولت پذیرفته می

 مجازات تکمیلي جرم رشوت

 فرق و استجزاهای اصلی  مکمل جزا، این گردد یمجزای تکمیلی معلوم  نام از که یقسم

فیصله محکمه باالی  ای واست که جزاهای تبعی بدون حکم  نیا دربا جزاهای تبعی  ها آن

سال قابل تطبیق  ده ازبیش  لیطو ودوام  یها حبس درصرفاً  هم آن وشخص محکوم علیه 

 یها حبس در ومحاکم را نموده  یها صلهیف صدورولی تطبیق جزاهای تکمیلی ایجاب  است

 .متوسط قابل تطبیق است حبس وسال  ده ازطویل کمتر 

 جزاهای تکمیلی عبارت است از:قانون جزاء  117 مادهمطابق 

 .حکم نشرو مصادره  ،ازاتیامت وحقوق  یبعض ازمحرومیت 

 ازاتیامت و حقوق يبعض از محرومیت

 دینما یم( محروم 116( ماده )11-1) فقرات یبعض ازرا  هیعل محکومیعنی محکمه شخص  

 2چنانچه فقره  باشد.ن شتریبسال  سه از و تر کم ساله کی ازمدت محرومیت  نکهیا برمشروط 

مدت حبس محکوم بها از سه  که یدرصورت» مورد صراحت دارد: نیا درقانون جزاء  276ماده 

 «.گردد یمسال بیشتر باشد مرتکب به طرد از مسلک یا انفصال از وظیفه نیز محکوم 

بنا بر همین  استفساد اداری  جرائم ازجملهقبالً متذکر شدیم رشوت  که یقسمهمچنان 

اشخاصی که »عالوه بر قانون جزاء این موضوع در قانون خاص نیز تذکر کردیده است.  ملحوظ

، از تاریخ ختم مجازات گردند یمفساد اداری به حبس بیشتر از سه سال محکوم  جرائمبه اتهام 

انتخابی پذیرفته  یها عهدهبرای مدت دو سال به حیث کارکن در ادارات دولتی یا کاندید 

 (.15: 8.« )شود ینم

 ذیتنف باشد که یسبب هربه  آن انقضای ای و اصلی جزاهای قیتطب از بعد تکمیلی جزای

 .گردد یم
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 مصادره 

آن جرم ارتکاب  لهیوس به ی کهرمنقولیغ ومصادره عبارت است از انتقال ملکیت اشیاء منقول 

اساس حکم ه ب دولت بهمرتکب عمل جرمی  شخص از کاررفته بهجرم  ارتکاب در ای ویافته 

رشوت دهنده یا واسطه رشوت  آنچهمرتکب جرم رشوت به مصادره محکمه باصالحیت است 

 .گردد محکوم میعرضه نموده 

 حکم نشر

 .شود یمحکم قطعی محکمه مبنی بر محکومیت شخص به جزای رشوت نشر  

 .ندارد جوازشدن آن  یقطع ازقبل  حکم نشر

 یریگ جهینت

؛ گردد یماز مصادیق بارز فساد محسوب ؛ استعلیه آسایش عمومی  جرائمرشوت از زمره 

و  دیآ یم حساب بهمانع اجرای عدالت اجتماعی و قانون  نیتر بزرگبر مفاسد فردی  عالوه ترشو

که قانون به سود اغنیا اجرا گردد و حقوق ضعیفان پایمال شود،  گردد یمرواج این عمل موجب 

تازه  یا چهیبازقوانین  جهیدرنترا ندارند و  تزیرا مستمندان و طبقه متوسط قدرت پرداخت رشو

در دست اغنیا و برای ادامه ظلم و ستم و تجاوز به حقوق مستمندان و ضعیفان خواهد شد. 

و  شود یم دهیپاش ازهموذ کند، شیرازه زندگی جامعه نفت رشو یا جامعهبدین سبب در هر 

و فساد اداری جلوگیری نشود در اندک زمانی  تاگر از رشو ،ابدی یمرواج  یعدالت یبتبعیض و 

بلندمدت داخلی و خارجی  یها یگذار هیسرمااز  جهیدرنتو فراگیر خواهد شد  داکردهیپعت سر

و آسیب بزرگ اجتماعی را ببار  گردد یم. استعدادها در مسیر نادرست هدایت شود یمجلوگیری 

 .آورد یم

مناسب برای جلوگیری از  یها استیسبناَ مبارزه علیه پدیده شوم فساد از طرف دولت و ایجاد 

 .استشیوع آن نیاز شدید و مبرم اجتماعی 

 مأخذ
 .قرآن کریم  -1

البرهان فی شرح ارشاد االذهان، جلد اول، قم: انتشارات اردبیلی، احمد بن محمد. مجمع الفائده و   -2

 .1906اسالمی، 
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 .1682علیه امنیت و آسایش عمومی، چاپ سوم، تهران: نشر میزان، جرائم. محمد ریمصادقی، حسین   -6

 .1917. المیزان فی تفسیر القرآن، جلد دوم، قم: دفتر انتشارات اسالمی، نیمحمدحس دیسطباطبایی،   -9

 .1692ناشی از فساد اداری، چاپ اول، کابل: مطبعه مسلم،  جرائم، محمد ظریف. علم ستانکزی  -5

عمومی،  علیه تمامیت جسمانی، صدمات معنوی، اموال و ملکیت، امنیت و آسایش جرائمگلدوزیان، ایرج.   -1

 .1680چاپ هفتم، تهران: موسسه انتشارات دانشگاه تهران، 

 1675تهران: امیر کبیر، معین، محمد. فرهنگ فارسی، چاپ ششم،   -7

علیه اموال و مالکیت(، چاپ نهم، تهران: کتابخانه  جرائم) یاختصاصولیدی، صالح محمد. حقوق جزای   -8

 .1687ملی، 

 .1655وزارت عدلیه، رسمی جریده. قانون جزاء، کابل: مطبعه دولتی،   -9

اد اداری، کابل: مطبعه مبارزه بر فس یاستراتژوزارت عدلیه، رسمی جریده. قانون نظارت بر تطبیق   -10

 .1681دولتی، 
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 نړیوالوجنایی محکموته یوه لنډه کتنه
 

 قضاوتپوه حضرت ګل حسامی 
 

 سریزه
مهاله چی انسان دوجود ډګر ته پښه وجنایت پیښیدو په ټولو دورانونو او له هغه دجرم ا

 کښیښوده تل شتون درلودلی دی ، داسی بوګنوونکی او ټکان ورکوونکی جنایتو نه چی د هر
 انسان  روح ځوروی . او پروړاندی یی چوپتیاناشونی بریښی.

په هرصورت د ژوندانه په هرپړاو کی ، بشری ټولنو دهغه مهال شرایطو ته په پام د جرایمو  
بیالبیل غبرګونونه درلودل . دبیلګی  په ډول هغه وخت چی الټولنی په نننۍ مودرنه بڼه   پروړاندی

شکل نه ؤنیولی ، دجرم او جنایت پروانډی خورا د دودشوی غبرګونونه خصوصی غچ اخیستنه 
) انتقامجویی ( وه . یعنی )مجنی علیه ( په دی هڅه کی ؤ چی پخپله دمجرم پروړاندی راپورته 

و اعمالو اوکړنو په سزا یی ورسوی اوکه چیری مجنی علیه قربانی کیده دقربانی شی او دخپل
 اوجانی کورنۍ یودبل پروړاندی دریدلی.

په واقعیت کې دجزایی عدالت اجراء کول دارنګه موضوع ده چی دخلقت له ابتداء څخه یی ، 
شتوشرایطو ته په کتنه د انسان ذهن پری مشغول کړی او دعدالت دی اجراء په هره مقطع کی 

 یوخاص رنګ اوبڼه ځانته نیولی ده .
هګل ګروهمن دی : ) مجازات بل څه نه دی پرته دجرم له یوی ښکارندی څخه ، یعنی دجرم 
نیمایی ده چی دهغه بله نیمایی رامینځ ته کوی ( . په حقیقت کی داد شخصی غچ اخیستلو 

(personal justiceتعریف دی چی له مودرن څخه و ). ړاندی ټولنوپوری اړه لری 
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خودجزایی عدالت دا ډول اجراء کول له دوه بنسټیزو ستونزو سره مخامخ ؤ: لومړی داچی دی 
عمل اوعکس العمل یوله بل سره تناسب نه درلود  یعنی د انتقام اوغچ اخیستنه په هرډول ترسره 

اجراء کیده ، دوهم ، کیده یا دمتضرر حق ضایع کیده اوعدالت یی په هکله په غوره توګه نه 
داچی د ټولنی یوه ډله وګړی چی په ټولنه کی دلوړموقف او دریځ  درلودونکی نه ؤ دزورواکانو 
او ځواکمنوله خوا ترظلم اوجنایت الندی نیول کیدل، نه یی شو کوالی له هغوی څخه خپل حق 

 واخلی ځکه له هغوی سره یی دمقابلی توان او قدرت نه درلود .
ا مهموارزښتونو دترپښوالندی کولو دڅیړنی لپاره دیوی نړیوالی محاکمی دمرجع د د انسانی خور

 رامینځ ته کولوفکرډیرولیروکلونو ته ورګرځی . 
( Gustave  moy nierلومړنی کس چی دارنګه فکریی څرګندکړسویسی ګوستاوموینیه )

وپروس دجګړی اودنړیوال سره صلیب له بنسټ ایسښودونکوڅخه ؤ، په واقعیت کی دفرانسی  ا
ع کلونو په ترڅ کی د دواړوخواوو د سپاهیانو وحشی ګریواوکرکجنو 1781پرمهال د

ع کال کی یی دفرانسی اوپروس دجګړی  1781په  پیښونوموړی دی تفکرته سوق کړاو
جرایمو ته ځواب کی دیوی دایمی محکمی د رامینځ ته کولو وړاندیز وکړخودنوموړی 
داوړاندیزله دی نیوکی سره مخامخ  شوچی دملی قضایی مراجعو صالحیت یی له پامه غورځولی 

 دی .
ټولنی په کچه شتون  په هرحال د بشرذهن تل له دی مسئلی پسی ؤچی یوپیاوړی بنسټ دنړیوالی

ولری اونړۍ په هرګوټ  کی چی کوم جرم پیښیږی له هغه څخه پټ پاتی نه شی ، او داسی 
 سازمان شتون ولری چی خپل نوراو روښنایی ټولی خاورینی کری ته متوجه کړی .

همدارنګه کوالی شوووایو په تیروزمانوکی ترټولوغوره ابزاراودحل الره چی په ټولنوکی 
مینځه وړلولپاره دود وه جګړی او وینی تویولوته الس اچول ؤ چی په دی سره  داختالف دله

ستونزه اواختالف نه حل کیده ، مګرداچی د اختالف له اړخونو څخه یویی له مینځه وړل کیده 
 یعنی هماغه څیزچی نن ورته د مسئلی د پاکولوصورت ویل کیږی .

دحقوقوځینی پوهان دی پایلی ته رسولی پرهمدی بنسټ په تاریخ کی د ډیروجنګ جګړو شتون ، 
( کلن 0033ؤ چی جګړه تقریبٌا )یوه عادی اوطبیعی وضعه ( ده ، ځکه بشری ټولنه په خپل )
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( کلونه په سوله کی اوسیدلی او دخپل  ژوندانه ډیره برخه یی 153مدون تاریخ کی یوازی )
 مستقیم اویاغیرمستقیمه په جګړه کی تیره کړی ده .

که چیری همدی میتود ) داختالف دحل لپاره په جګړی الس پوری کول( ادامه په دی ترتیب 
موندالی نوله نړۍ اونړیوالو څخه کوم څه نه پاتی کیدل، ځکه هماغسی چی پوهیږو دجګړی 
پیښیدا په وحشیګریو، وینی توئیدلو،ویجاړولوسربیره له هره لحاظه دیوی ټولنی ریښی وچوی اوله 

یزی به په هغی ټولنی کی ترڅونسلونوپوری باقی پاتی شی جګړی څخه راپورته شوی اغ
اوترکلونوکلونوپوری دیوی ټولنی دچټکی ودی مخه نیسی اوپه واقعیت کی ویالی شو چی 
نوموړی ټولنه به په یوه شان سره څنډی ته کوی اود ټولنی دمنزوی کیدو او اللهاندتیاالمل به شی 

. 
وپه ډیرښت په ټینګار سره په علمی احصائیوالس اوس که وغواړوخوراځیرشواودویجاړوونکوجګړ

پوری کړوباید ووایو چی علمی څیړنواودجګړی ټولنپوهنی نظرڅرګند کړی دی چی )نړۍ له 
( ورځومعادل په سوله کی ژوند کړی او د 12دوهمی نړیوالی جګړی څخه تراوسه یوازی د)

وله کی تیری کړی دی . ( ورځی په س0دارنګه محاسباتو پربنسټ ،نړۍ په هرکال کی یوازی )
او دی ارقاموته په کتنه باید په ډاډسره ووایوچی داسی ورځ نه وه چی په نړۍ کی جګړه نه وی 

. 
په دی ترڅ کی باید دی ټکی ته هم پام وکړو چی جګړی په تیروزمانو کی یوازی په هماغه  

تاریخ کی پای ته زمانی مقطع پوری محدودی وی یعنی نزاع له یوتاریخ څخه پیل کیده او په یو
 رسیده اونوری اغیزی یی د ټولنو راتلونکی ته نه متوجه کیدی .

خونن ورځ جګړی ډیری میکانیزه او مودرنی شوی دی په واقعیت کی دنن ورځی جګړی سوتره 
دی خوآثاریی ډیرویجاړوونکی اوله مینځه وړونکی دی . ځکه نن ورځ په جګړوکی دهغی ټولنی 

م په پام کی دی او دیوی ټولنی اوملت څوراتلونکی نسلونه په خطرکی نسل اوراتلونکی نسلونه ه
 اچوی .

فرهنګی اوژوند چاپیریال موخو  –په اصل کی باید ووایودنن ورځی مودرنی جګړی د انسانی 
 درلودونکی دی چی د پخوا په پرتله ډیری ویجاړوونکی دی .
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اسی نه بریښی چی دیوه پیاوړی سازمان له دی سره سره اود دارنګه نړیوالی ټولنی په درلودلوآیا د
او قضایی نړیوالی مرجع شتون چی د نړیوالی ټولنی دمننی وړوی له بل هرڅیزڅخه خورااړین دی 

 ؟
آیا داسی نه بریښی چی نورد لوټماریو، وینی تویولو او زورویلو دوران پای ته رسیدلی اوله 

ولو ځینی څوڅو ځله اغیزناکی جګړی څخه دحل غوره نوری الری هم شتون لری چی له ویجاړ
 دی !؟

داسی بریښی چی د همدغه نظریواود دارنګه پوښتنو په طرحه کولوسره ؤ چی بشری ټولنه له 
هرلحاظه دیوی خپلواکی قضایی مرجع درامینځته کولوپه فکرکی ولویده ترڅوهغه جرایم چی د 

ترسره کیږی ،  بشریت وجدان اوروحیه ژوبلوی پرته له دی چی جرم چیری او دچاله خوا
ترتعقیب الندی ونیسی چی د بشریت روح د دارنګه جنایتونو دعاملینوله مجازاتولوڅخه آرام شی 

 او دنړیوالی ټولنی په کچه  دامنیت داحساس دشتون انګیرل، رنګ راوړی .
نوکه یوه نړیواله پیاوړی مرجع چی د ټولوهیوادونواو په کلی توګه دنړیوالی ټولنی دمننی وړوی 

ونه لری چی وکوالی شی د دی نښتومخنیوی وکړی اویا داچی نړیوال جنایتکاران  شتون
 ترتعقیب الندی ونه نیسی نوربه له بشریت څخه څه پاتی نه شی .

په هرصورت هغه مطالبوته په پام سره چی وویل شول نړۍ د دارنګه مرجع شتون 
 ه ګ وروسته  ډیره ترسترګوشودخپلوبنسټیزواړتیاووله جملی څخه وبلله اودا موضوع له ساړه جن

ورو، ورو دا مسایل د دی المل شول ترڅود نړیوالو حقوقویوی نوی څانګی نړیوالوجزایی 
حقوقویانړیوالو جرایموحقوقوته اړتیا شکل ونیسی ، دحقوقو داڅانګه په واقعیت کی د دولتونو له 

دی امله په دی لیدتوګی ډله ییزی ارادی اوتوافق څخه دراوالړو شویوموازینو مجموعه ده ، له 
سره کوم وخت چی یوجرم په نړیواله صحنه  کی پیښ شی ، د ټولوغړیو دولتونو حقوق یی 
ترپوښتنی الندی راوستی دی اودا دولتونه خپل ځان مسئوول بولی ترڅودی جرمونو ته رسیده 

 ګی وکړی .
ژبوسر ته راغله  که څه هم نړیوالو جرایمو ته رسیده ګی له شلمی پیړۍ څخه مطرح شوه او د

خودا مسئله په واقعیت کی داسی یوه اړتیا وه چی دبشریت دهیلو یوه برخه ګڼل کیده اودامسئله 
له دوونړیوالوجګړو وروسته  چی ډیری فجایع اوویجاړۍ یی رامینځ ته کړی اوله ټولومهمه دا 

ACKU



 

 

126 

و 
دل

«
13

95
» 

ل 
س

سل
ه م

ار
شم

16
8

 

لتونو له مسئله چی دهغه دولتونو مشرانوچی په جګړه کی بریالی شوی ؤ ، دماتی خوړلو دو
 مسئوولینوسره دیومجرم په څیرچال چلندوکړ.

له دی کبله نړیواله ټولنه له ډیره وخته راهیسی په نړیواله کچه درسیده ګۍ دیوی داسی دایمی 
مرجع د درلودلو په هیله وه اودی بشری آرمان ته په رسیدو کی له ډیرولوړو ژوروڅخه هم تیره 

 شوی ده .
نیمایی کی ؤ چی نړیوالی ټولنی د درنوجرمونو لکه عام وژنی  باالخره دشلمی پیړۍ په دوهمه

 یانسل وژنی ، دبشریت پرضد جرایمو په تعریف باندی پریوعام توافق الس وموند .
په دی څیړنه کی لومړی دجرایموموقتی نړیوالو محکمواوبیا د جرایمو نړیوالی دایمی محکمی په 

 تاهکله لنډ معلومات وړاندی کیږی .

 څپرکیلومړی 
 دجرایموموقتی نړیوالی محکمی

 لومړی پاراګراف :
 ه وړاندی دخاصوجزایی محکموتشکیل له دوهمی نړیوالی جګړی څخ

میالدی کال ته ورګرځی 1080باید ووایو دنړیوال جزایی دیوان دتشکیل  لپاره لومړنی حرکت 
المان د امپراتوره ( قاضیانو په حضور کی د 18په دی کال کی د المان د )بریساخ( په ښارکی د)

)پیترفون هاګن باخ( دمحاکمی لپاره یوه محکمه تشکیل شوه او دمحاکمی دلیل یی دا وو چی 
ترخپل امرالندی عسکروته یی په غیرنظامیانو دتیری ، ډله ییزی وژنی او دخلکو دمالونو دلوټولو 

 اجازه ورکړی وه .
و له خوا دهغه جنایاتو په جرم چی د هاګن باخ د سپیڅلی روم له امپراتورۍ سره دهمغږو دولتون

بریساخ په ښارکی مرتکب شوی ؤ ، محاکمه شو. باالخره نوموړی دقتل په جرایمو، جنسی 
تیری ، درواغو شهادت ورکولو او دخدای )ج( او بشری قوانینو پرضد نوروجرایمو محکوم 

ړۍ نړیواله ( کلونو وروسته پوری مسکوت پاتی شو ترڅو چی لوم053شو. دا چال چلند تر)
 جګړه رامینځ ته شوه .

ACKU



 

  

 

کتنه
ډه 

ه لن
 یو

وته
کم

مح
یی 

جنا
والو

نړی
 

 

127 

البته له لومړۍ نړیوالی جګړی وړاندی دولتونو خپل ځان دیو شمیرمحدودو جرایمو درسیده ګۍ 
لپاره ، دارتکاب دځای یا د مرتکب اوقربانی تابعیت ته د پام لرلو پرته صالحیت لرونکی بلل دا 

 ځینی مهم جرایم عبارت ؤ له :
توب او ورته چال چلندونه ، ج : د تلګرافی لیکواو اوبتل ) تحت الف : بحری غال، ب : مریی 

درکیکواو بدرنګه ) مستهجنو(  -البحری ( نل لیکوپرضد جرایم ، د : نړیوال پستی جرایم ، هـ
 خپرونو توزیع او قاچاق .

د دی جرمونو په اړوند دهغوی د نړیوال کیدو سره سره هغوی ته رسیده ګی په عمده توګه د 
یکانیزمونو پربنسټ صورت نیوه یعنی دهیوادونو په داخلی محکمو کی ترسره کیده او کورنیو م

 نړیوالی ټولنی د دی جرایمو درسیده ګۍ لپاره نړیوال بنسټونه نه درلودل  .
ع کال کی نړۍ دیوی ډیری و یجاړوونکی اووحشتناکی جګړی یعنی لومړۍ نړیوالی  1110په 

ا دالمان اومتحدینو ترمینځ له یوی خوا او دمتفقینو یعنی جګړی شاهده وه . دا جګړه له یوی خو
انګلیس ، فرانسی اوروسی ترمینځ  له بلی خوا پیښه شوه . البته امریکا ، ایټالیا اوجاپان هم بیا له 
متفقینو سره یو ځای شول . نوموړی جګړه چی ډیری انسانان یی په خاورواووینو کی ورغړول 

 دله .ع کال پوری ادامه ومون1117تر
 جملی دترکیی په ماتی تمامه شوه  باالخره لومړۍ نړیواله جګړه دالمان او دهغه د متحدینو له هغی

ع کال 1111خود نړیوالی لومړۍ جګړی وروسته د) ورسای دسولی معاهدی ( پرموجب چی د
مه نیټه  د پاریس په ورسای کی دجګړی دښکیلو خواوو ترمینځ  منعقده شوه ،  17دجون په 

شوه چی د جنګی جنایاتو دمرتکبینو د محاکمی او مجازاتو لپاره دی خاصه )ځانګړی(  وټاکل
 محکمه تشکیل شی .

می مادی پوری دجنګی جنایتکارانو اود  -103می څخه تر -118د دی معاهدی )تړون( له 
لومړۍ نړیوالی جګړی د فجایعو د عامالنو دمجازاتولوپه هکله وی او له دی قرارداد څخه موخه 

نګی جنایاتو دجنایتکارانو په تیره بیاد المان دقیصر ) دوهم ویلهلم ( تعقیب او مجازات ؤ هغه دج
دارنګه چی : د لومړۍ نړیوالی جګړی په ترڅ کی ) دوهم ویلهلم ( چی د بشریت پرضدیی 
دجنایت اووینی تویولو حس اوعقده درلوده او پرهمدی بنسټ د لومړۍ نړیوالی جګړی په پیل 

مجارستان له امپراتورۍ سره همغاړی شو او ډیر جنایتونه یی هم وکړل او په  –ریش کی دا د ات
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پای کی کله چی یی دماتی اوخطراحساس وکړ، خپل ځان یی دهالینډ هیواد ته معرفی کړ او هلته 
ع کال هوری ومړاوهغه مهال چی د 1101وتښتید او سیاسی پناه یی یوړه ترڅو چی په 

فرانسی ، ایټالیا، بلجیم ، یونان اوځینو نورو هیوادونو استازیو دهالینډ له انګلستان ، امریکا ، 
دولت څخه د ده دهغه جنایتونو ته دځواب ویلو اومجازاتو په هکله چی سرته یی رسولی ؤ د 
ورسپارلو غوښتنه  وکړه  دهالینډ ملکی متفقینو ته د ده له سپارلوڅخه سرغړونه وکړه او 

اځواب دقیصر د تسلیمولو په هکله منفی ، ځکه چی قیصر دهالینډ د همدارنګه دهالینډ د پاچ
 پاچا دتره ځوی ؤ او نوموړی دعمرترپایه په هالینډ کی پاتی شو.

مه ماده د ویلهلم پوری اړونده وه . د دی مادی په موجب  -118د ورسای د سولی د معاهدی 
و دقرار دادونو داعتبار داصل دنه . امپراتورویلهلم باید دنړیوالو اخالقی موازینو دژوبلولو ا

رعایت په دلیل په یوه ) ځانګړی محکمه ( کی محاکمه شی ، د هالینډ دولت د دوهم ویلهلم د 
استرداد لپاره  دمتفقینو دفشارونو پروړاندی مقاومت وکړ. دهالینډ د دولت له نظره  

د په تړون کی دمجرمینواسترداد،د استرداد دحقوقو دعمومی قاعدو پربنسټ ، د استردا
دمشخصو اوټاکلیو جرایمو په مقابل کی دی او په هغه تړونونو کی چی هالینډ السلیک کړی دي 
د)نړیوالو اخالقی قاعدو دژوبلولو په عنوان ( کوم جرم شتون نه لری ، نوله دی امله دولت د 

 شوه . متفقینو د غوښتنی له منلوڅخه معذور دی ... ( او په دی ترتیب سره دا هځه ناکامه
دا باید په ډاګه شی چی د ورسای دمعاهدی په احکاموالتزام او مجرمینو ته دجزا اورول 
دستروځواکونودسیاسی لیډرانو په وجه ناکام شول .ځکه چی دغولیډرانو په اروپاکی دسولی په 

 راوستلو ډیرپام کاوه نسبت دعدالت تامینولوته .
دا حق ورکړچی وکوالی شی دهغه اعمالو په  مه ماده کی د المان دولت متفقینو ته -117په 

ارتکاب تورن اشخاص چی دجنګ د قوانینو اوعرف ترپښوالندی کول ګڼل کیږی په نظامی 
 محکمو کی محاکمه کړی .

دهمدی مادی پربنسټ د المان دولت ژمنه وکړه چی دجګړی پر مهال په جنایاتو متهم  هریوفرد 
 وی ته دمحاکمی لپاره وسپاری .دمتفقودولتونو دغوښتنی په صورت کی ، هغ

می مادی ، دی مطلب ته اشاره درلوده چی دمتفقو دولتونو دیوه تبعه پرضد په جرایمو د  -111
 ارتکاب متهم اشخاص به د ذینفع دولت په نظامی محکمو کی محاکمه شی .
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هغه دمتفقودولتونو دیوه یاڅو دولتونو داتباعو پرضد دجرایمو په ارتکاب متهم اشخاص ، په 
نظامی محکمو کی چی د محکمی غړی دبیالبیلو دولتونو له قاضیانو څخه ترکیب شوی وی 

 متفق وی ، محاکمه به شی .
مه ماده کی د المان دولت ژمنه کړی وه چی هرډول اسناد اواطالعات چی د  -103په 

 محاکمی په بهیرکی ورته اړه وی ، تهیه کړی .
مادوپه تصریح سره ، د پورتنیو جنایاتو درسیده ګۍ لپاره دورسای دسولی په تړون کی د پورتنیو 

هیڅ کومه ځانګړی محکمه تشکیل نه شوه ځکه د المان دولت د محاکمی لپاره د خپلواتباعو له 
تسلیمولوڅخه ځان وژغوره باالخره متفقین په دی چاره راضی شول چی د المان دولت به پخپله 

 محاکمه کړی . خپل اتباع دالیپزیک ښارپه ملی محکمه کی
ع کال کی دمتفقینو دغوښتنی مطابق المان یونوی قانون جوړکړ چی دهغه پراساس یی 1110په 

دتورنو کسانو محاکمه کول د المان دکورنیو قوانینوله مخی په غاړه واخیستل . په نوموړی 
مه ماده تصویب کړه ترڅودغه  -117مه او -118قانون کی یی د ورسای دسولی د تړون 

 کسان دالمان دستری محکمی پروړاندی دالیپزیک په ښارکی محاکمه شی .تورن 
( کسانو نومونه چی ادعا کید له هغوی جنګی جنایتکاران دی المان ته وړاندی 715متفقینو د)

کړل . خوپه عمده توګه دسیاسی دالیلو پربنسټ او هم محکمی ته دمتهمانوله سپارلوڅخه د 
( 05هرست کی یادشوی افراد خورا زیات لږ شول اویوازی )المان دځان ژغورنی په خاطر په ف

( 05( کسانو له مجموعی څخه د محاکمی لپاره د)715دوسیی دمحاکمی لپاره غوره شوی . د)
( نظامی افسران د الیپزیک په 11غوره شویوکسانو دلیست له مینځ ځینی د المان دولت یوازی )

 په پای کی تبرئه  شول .عالی محکمه کی محاکمه کړل چی شپږکسان یی هم 
پورتنی مطلب ته په پام ، متفقین د محاکماتو له پایلی څخه ناراضی ؤ ، نوله دی امله تصمیم یی 

می  -111ونیو چی نورهیڅ متهم دالمان محکمی ته ونه سپاری او د ورسای دسولی د تړون د
 مادی پربنسټ متهمان په خپلو محکمو کی محاکمه کړی .

یپزیک په محاکماتو کی دمتهمانویولږ شمیرمحکوم شول ، مګر د دی څرګنده ده چی د ال
محاکماتو ارزښت په محاکمه کولوکی دهغوی په بریالیتوب کی نه ؤ ، بلکی ارزښت یی په هغه 

 اصل کی ؤ چی دی محاکماتو مرسته وکړه ترڅونوموړی اصل تثبیت شی .
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 دوهم پاراګراف
 محکمو تشکیل : له دوهمی نړیوالی جګړی وروسته  دخاصوجزایی

له دوهمی نړیوالی جګړی وروسته  دبین المللی جنایاتو بحث بیخپوره بدل شو. له دی توضیح 
سره چی بشری ټولنه په ډیره جدی توګه دنړیوالو مجرمینو دتعقیب اومحاکمی په فکرکی ولویده 

 وله .اودی وضعیت د خاصونړیوالو محکمو په رامینځ ته کیدا سره ډیره جدی بڼه ځانته ونی
لکه هماغسی چی وموویل دبشریت پرضد دجنایت پلټنی ، څیړ نی او ګرویږنی د ورسای دسولی 
دتړون له مهاله صورت وموند، خودهغی دتبلورزمانی دنورنبرګ محکمی په اساسنامه کی تحقق 

 وموند ، چی په الندی کرښوکی دنوموړی محکمی په هکله رڼا اچول کیږی .

 د نورنبرګ محکمه  -1
حال کی چی دملګرو ملتونو دجنګی جنایاتو کمیټه دجنګی جنایاتو په راغونډولو بوخته  په داسی

وه ، دمتحدینوڅلورو ستروځواکونو په دی غورکاوه چی دجنګی جنایاتو مجرمینو دمحاکمه 
کولو او دوی ته دجزا اورولو په هکله یوی ځانګړی موافقی ته ورسیږی . ځکه تاریخ په دی 

ه دی مقیاس سره له جنایت نه ډک عملیات چی دهټلریزم له خوا د دهشت سره جنایات اوپ
 دوهمی نړیوالی جګړی پرمهال ترسره شول، په یادنه لری .

پنځوس  ملیونه مړی او په دی سربیره وران ویجاړښارونه اوکلی داوه دنړیوال قتل او وژنی نتیجه 
 چی د نازیزم له خوا رامینځ ته شوه .

ع کال دجنورۍ پنځمه نیټه متحدینو دوه بیانیی 1100مه او د -18ع کال د ډسمبرپه 1101د
صادرکړی چی په دواړو کی یی دهغه المانی افرادو په محاکمه کولوکی چی د دوهمی نړیوالی 
جګړی پرمهال دجنګی او نورو جنایاتو مرتکب شوی ؤ  خپل تصمیم اعالم کړ په هغی پسی سم 

التاپه کنفرانس کی روزولت ،چرچل او ستالین یوه ع کال د فبرورۍ په یوولسمه نیټه دی 1100د
 مشابه قطعنامه ) پریکړه لیک (تصویب کړ .

دیوی دارنګه ګډی محکمی رامینځ کیدل دامریکا له لوری طرحه شول. دغه نړیواله نظامی 
ع کال کی داګست په اتمه دلندن تړون په اساس جوړه شوه او ورسره ضمیمه 1105محکمه په 

 خپورشوچی د دی محکمی اساسنامه وه .یوبل ملحق هم 
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دموافقتنامی د دریمی مادی په اساس ، هریوالسلیک کوونکی دولت موظف ؤ چی جنګی 
جنایتګاران له نیولو وروسته د تحقیق اومحاکمی لپاره دنړیوالې نظامی محکمی په واک کی 

 ورکړی .
تعقیب نوی پړاو ته  په واقعیت کی د دی محکمی د تشکیل له مهاله دبشریت پرضد جنایاتو

داخل شو چی پخپله دا محکمه د دایمی نړیوالی جزایی محکمی له بنسټیزو جرړو څخه ګڼل 
کیږی ترهغه ځایه چی ویل شویدی د نورنبرګ محکمی نسبت نورمحکمو ته چی وروسته په 

 همدی لوری ) بین المللی جنایاتو( کی رامینځ ته شوی زیاتی ځانګړتیاوی یی درلودی  .
برګ په محکمه  کی ډیرجزایی بنسټیزاصول رعایت شول دبیلګی په توګه متهمینو دوکیل دنورن

دغوره کولوحق درلود یادا چی متهمینو دهغوی دحقوقو په نه ترپښو الندی کیدلو کی له ترجمان 
 ) ژباړونکی ( څخه د استفادی حق درلود .

پرالمان ، ایټالیا او جاپان   په حقیقت کی هغه مهال چی فرانسه ، امریکا ، انګلیس او روسیه
بریالی شول اوهغوی ته یی ماتی ورکړه د المان د رنسانس په مرکز) نورنبرګ ښار( کی یوه 
اساسنامه ولیکله ترڅوجنګی جنایتکاران محاکمه اومجازات شی . په واقعیت کی د دی دلیل چی 

په دی ښارکی اساسنامه په دی ښارکی تصویب شی داؤ چی هرکال به دنازی ګوند کنګره 
تشکیلیده او په حقیقت کی متحدینو په خپل دی کاراو په مرکزاو دنازی ګوند په زړه کی 
دجلسی تشکیلول له دی حزب څخه خپلی کینی اوټپ ته تریوه حده التیام و باخښه او همدا 

باالخره ود ژبی په سردلویدو اصلی دلیل ؤ مساله په واقعیت کی د دی محکمی دمشهورتیا ا
ع 1102ع کال د نوامبر په شلمه نیټه په رسمی توګه په کار پیل وکړ او د 1105د محکمی 

کال د اکتوبر په لومړۍ نیټه د المانی متهمینو په هکله خپله رایه صادره کړه ، په دی ترتیب سره 
 ډیره تاریخی بینی المللی محکمه یوولس میاشتی اوږده شوه .

کمی تشکیل رامینځ ته کړی وه باعث شوه له محاکمی څخه ډاراوهغه غوغا چی د دی مح
ترڅوهټلراو د ده دوه مرستیاالن ، دمحکمی له تشکیل څخه وړاندی ځان وژنه )خود کشی( 

 وکړی .
که څه هم دنورنبرګ محکمی تریوه حده د محاکمی اصول مراعات کړی ؤ خودا مساله په هغی 

له بی عدالتیو څخه یوه دا وه کی دبشپړعدالت په معنا نه ده . د بیلګی په ډول د دی محکمی 
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چی ټول قاضیان دجګړی له فاتحو اوبریالیوهیوادونو ځینی غوره شوی ؤ په داسی حال کی چی 
دا ډیره منطقی بریښید له چی دماتی خوړلو هیوادونو له قاضیانو ځینی هم استفاده وشی او یالږ 

 ترلږه له هغوی څخه قضایی مشوره ترالسه شی .
فاتحوهیوادونو پخپله هم ډیرجنایات سرته رسولی ؤ په واقعیت کی هماغه  وروستۍ مساله دا چی

جرایم چی د نازی ګوند دمحاکمی موضوع وه هماغه جرایم یی پخپله هم سرته رسولی ؤ چی 
 هیڅکله ورته پاملرنه ونه شوه .

( کسان یی ترجدی او 11( کسه المانی قوماندانان ونیول شو چی له دی جملی )57په پای کی )
( تنه په اعدام محکوم 11( کسانو څخه یی )11سختی محاکمی الندی ونیول شول چی له دی )

ع کال داکتوبر دشپاړسمی نیټی سهاروختی د یوولسومحکومانو 1102شول. د اعدام پریکړی د
 په هکله دمحکمی دځای ترڅنګ سالون کی اجراء شوی .

لورکاله اوږده شوه . دا ع کال پوری څ1101ع کال څخه تر1105دنورنبرګ محاکمه له 
محکمه له دی کبله چی ویی کوالی شول ډیری نړیوال قواعد لکه د دولتونو دمشرانو 

دجزایی حقوقو دسرحداتو دننه اصل او نوروډیرو بین المللی  -دمصؤنیت )خوندیتابه( اصل
ارنګه حقوقو ته تغییرورکړی دنړیوالو جزایی حقوقو په تاریخ کی دعطف ټکی ګڼل کیږی . البته د

بریښی یوه ډله حقوقپوهان دا محکمه په دی دلیل چی په جګړه کی دبریالیوڅلوروهیوادونو 
دتصمیم پربنسټ تشکیل شوه دنړیوال اړخ نه درلودونکی بولی ، خو په ځواب کی باید 
ووایوټیک ده چی دا محکمه د دی څلوروهیوادونو دتصمیم پربنسټ رامینځ ته شوه خودهغی 

( هیوادونو له خوا دتائید وړوګرځیده ، په پایله کی 11ا محکمه د نړۍ د)داعالم پسی سم ، د
 دنورنبرګ دمحکمی رایه د نړیوالی ټولنی په نامه صادرشوی ده .

په هرصورت دنورنبرګ محکمه دخپلوټولو لوړوژورو سره سره د جزایی محکمی )دیوان ( د 
. په هرحال دنورنبرګ محکمی  الری پرسر د ډیرومهمو اواغیزناکومحکمو په عنوان ګڼل کیږی

له تشکیل وروسته چی له پولو آخوا جنایاتو ته په رسیده ګۍ کی د بین المللی تحول د رامینځ ته 
کیدا المل شوه او تریوه حده یی په هغه زمانی مقطع کی دنړیوالی ټولنی ستاینه ترالسه کړه د 

نورنبرګ له محکمی وروسته توکیومحکمی ته نوبت ورسیده په واقعیت کی د توکیو محکمی د 
دنړیوالی جزایی محکمی په رامینځ ته کیدو کی ستر رول درلود، که څه هم د توکیو محکمه د 
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نورنبرګ محکمی په حداواندازه کی نه وه خو په خپله اندازه کی یی له خپل ځان څخه وروسته 
ی کرښوکی ورته د نړیوالو محکمو د تاسیس لپاره مثبت او اغیزناک ټکی درلودل چی په الند

 نغوته کیږی .

 وکیو محکمه دت  -1
ع کال دسپټمبر په دوهمه نیټه د دوهمی نړیوالی جګړی په 1105وروسته له هغی چی جاپانیان د

ترڅ کی تسلیم شول، بریالیومتحدینو، جاپانی سیاستوال اوجنراالن دهغه جنایاتو په جرم چی 
 دجګړی پرمهال مرتکب شوی ؤ محاکمی ته راکش کړل .

حقیقت کی دنورنبرګ  محکمی له جوړولو او دهغی له پای ته رسیدو وروسته کوم وخت چی  په
دمتحدینو اوضاع او احوال یوڅه ښه شو اوتریوه حده سیاسی فضا دهغوی په ګټه آرامه شوه په 
دارنګه  آرامه فضا کی یی دلیری ختیځ لپاره دنظامی محکمی جوړولو ته اقدام وکړ چی دتوکیو 

 هوره شوه .په محکمه مش
ع کال د جنورۍ په نولسمه نیټه جنرال دوګالس مک آرتور د پاسفیک سمندر په سیمه 1102د

کی دمتحدینو د ځواکونو د سترقوماندان په صفت دلیری ختیځ لپاره دنړیوالی نظامی محکمی ) 
IMTFE  دجوړیدو اعالن وکړ. کله کله الدتوکیو له محکمی څخه د نورنبرګ  داسیایی )
 ه عنوان هم یادونه کیږی .محکمی پ

باید ووایو چی دا محکمه د توکیو دمنشور پربنسټ چی په جاپان کی د متحده ایالتونو دلوړ  
رتبه قوماندان )مک آرتور( داعالمیی په واسطه چی پخپله دا اعالمیه دلندن د منشور پربنسټ 

 صادرشوی وه جوړه شوه .
ټول یی مک آرتورمنصوب کړی ؤ په ( قاضیانو په حضورچی 11په هرحال دی محکمی د)

ع  1107ع کال د  می میاشتی له دریمی نیټی څخه د1102کارپیل وکړ. نوموړی محاکماتو د
کال د نوامبر تردولسمی نیټی پوری دوام وموند . د محاکماتو پوری اړوند د ټولو پاڼومجموعه 

دتاریخ په  ( مخه وه . له همدی کبله دمحکمی لوی څارنوال نوموړی محکمه )01757)
 اوږدوکی ډیره ستره محاکمه ( ونوموله .
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( قاضیانو له جاپان سره په جګړه کی ښکیلو هیوادونوڅخه دلیری 11لکه چی پورته مووویل )
( کی په قضاوت الس پوری کړ . دی محکمی هم IMTFEختیځ  لپاره نظامی محکمی )

ه ګی وکړه او د دی افرادو دنورنبرګ د محکمی په څیریوازی د اصلی مجرمینو جرایموته رسید
ترمینځ  داسی مقاماتو لکه لومړی وزیر) هید کی توجو( څلوردبهرنیوچارو وزیرانو ، د جنګ  

 پنځو وزیرانو او ځینو نورو افرادو شتون درلود .
البته په سیاسی دالیلو او دجاپان له امپراتور یعنی ) هیروهیتو( څخه دامریکا دمالتړ پربنسټ 

دعوی کی دمندرجو متهمینو له لیست څخه حذف شو. په داسی حال کی نوموړی په صورت 
چی د توکیو د محکمی دجوړیدو پرمهال دهټلرداهم پیمانه )حلیف ( شخص ژوندی ؤ اوکه 
کومی محکمی د ده جنایاتو ته رسیده ګی کوله هغه همدا دتوکیو محکمه وه چی په هرصورت 

ی حال کی ده چی فکرکیږی دمطرح شویو نوموړی دمحاکمی له بارڅخه وتښتید. دا په داس
 جنایاتو دمسئوولیت ډیربارپه دی محکمه کی دهمدی سړی پراوږو دی .

( جاپانیانو پرضد صورت دعوی ترتیب شوه چی په پایله کی 17په پای کی په دی محکمه کی د)
څ  ځینی په اعدام او ځینی نورپه ابدی حبس یا میعادی حبس محکوم شول . په دی محکمه کی هی

 کوم متهم برائت ترالسه نه کړ.
( شاهدانو شاهدی واوریدل 011باید دی موضوع ته اشاره وکړو چی د توکیو په محکمه کی د)

 ( کسانو لیکلی شهادت هم ترڅیړنی او ارزونی الندی ونیول شو .881شوه او د)
محکمه  که وغواړو چی د توکیو له محکمی څخه کلی نتیجه وړاندی کړو باید ووایو چی په دی

کی ټوله یالږ ترلږه ډیره پاملرنه دسولی پرضد جرایمو ته وه اونورو جنایاتو ته دومره توجه ونه 
 شوه .

دنورنبرګ اوتوکیو محکمو دمحاکمی اواحکامو ترمینځ په پرتلنه )مقایسه ( کی یی معمواٌل 
دتوکیو محکمه دنورنبرګ  دمحکمی رویه د توکیو له محکمی څخه ډیره عادالنه بللی ده ، ځکه 

 په بشپړه توګه دجنرال مک آرتورترنفوذ اود ده دسیاسی مالحظاتو تراغیز الندی وه .
 نړیواله محکمه  دراشتات  -0

دنورنبرګ  اوتوکیو له نړیوالو محکمو وروسته  دریمه نړیواله محکمه چی د جنګی جنایتکارانو 
 ه وه .اوبشریت پرضد جنایاتو دمحاکمی لپاره تشکیل شوه دراشتات محکم
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دا محکمه په المان کی دمیشت پوځ دقوماندانۍ له خوا دصادرشوی متحدالمال پرموجب 
ع کال له ډسمبر څخه تشکیل شوه . نوموړی محکمی د بشریت پرضد جنایتکارانو 1102د

دمحاکمی صالحیت درلود چی دناتس ویلز، اشترودت ، هوف اوشیرمک اردوګاهو) کمپونو( د 
ارنګه دایزن اواشتاهل ورکه دصنعتی مجتمعو) کمپلکسونو( دخاوندانو محافظانواوساتونکواوهمد

دمحاکمی په موخه وه . ددی جنایتکارانو دجرایمو نسبت د کوم ځانګړی هیواد افرادوته نه ؤ 
ځکه په دی  اردوګاهو کی دبیالبیلو تابعیتونو افرادو شتون درلود او دایزن او اشتاهل ورکه 

 لو هیواد ونو پوری اړه پیدا کوله .دمجتمع اعمالو هم په بیالبی
د راشتات محکمه له هغه قاضیانو څخه تشکیل شوی وه چی د بیالبیلو هیوادونو له خوا ټاکل 

 شوی ؤ او څارنوالی یی هم دهم ګټه )ذینفع ( هیوادونو له څارنواالنو څخه تشکیل شوی وه .
 محاکمی خورازیاتی بیطرفانه وی .دنورنبرګ اوتوکیوله محکمو سره په پرتلنه دراشتات محکمی 

 (  ICTYدپخوانۍ یوګوسالویا دجنګی جنایتکارانولپاره نړیواله جنایی محکمه )   -0
باید یادونه وکړو چی دنړیوال جزایی دیوان په تاسیس کی وړاندی ذکرشوی محکمی هومره 

یواله اغیزناکی نه وی او د وروستیو محکمو رول زیات ؤ دبیلګی په توګه دیوګوسالویا نړ
محکمه هغه جنایاتو ته درسیده ګۍ په موخه جوړه شوه چی دصربانو له خوا دبوسنیا دخلکواو د 
دی هیواد دمسلمانانو پرضدیی د) قومی تصفیی ( په منظورصورت مونده . په واقعیت کی 
دپخوانی شوروی له ړنګیدلو وروسته دختیځ بالک هیوادونه دجدایی غوښتونکو پاڅونونو 

هغی جملی پخوانۍ یوګوسالویاهم له تجزیی سره مخامخ شوه . کرواسی په  ښکارشول اوله
ع کال کی هریودیوخپلواک هیواد په عنوان 1111ع کال اوبوسنی هرزه ګوین په 1111

دموجودیت اعالم وکړ. صرب قوم چی د کرواسی او هرزه ګوین په دواړوبرخو کی پروت ؤ په 
کیدو، هغوی هم د ) سترصربستان ( په یوخپلواک دی لټه کی شو چی یوله بل سره په یوځای 

هیواد تبدیل شی . له همدی امله یی په یوی بشپړی کورنۍ جګړی الس پوری کړ او د بوسنی 
 هرزه ګوین دمسلمانو وګړیو پرضد دبوګنوونکوجنایاتومرتکب شول .
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دیچ( صرب مشرانو په ځانګړی ډول) رادووان کارادزیچ ( جمهوررئیس او) جنرال راتکو مال
دصرب دولت داردوقوماندان په دی پسی ؤچی له صربانو څخه یواصالح شوی نسل او 

 خورالوړنژادمینځ ته راوړی .
په همدی بنسټ دی افرادو دڅلوروکلونو په موده کی دغیرنظامیانو په عام وژنی ، جنسی 

والس پوری جرایمو، داستوګنی دسیمو په بمبارۍ ، جنګی جنایاتو اونوروډیرو بوګنوونکو جنایات
 کړ .

( یمه ګڼه 873ع کال داکتوبر په شپږمه نیټه د ملګروملتونو سازمان دامنیت شورا)1111د
پریکړه لیک صادرکړ اودهغی په اساس یی د کارپوهانو کمیټه جوړه کړه چی دیوګوسالویا په 

له شخړه کی دجینوا دمعاهدی اونړیوال بشری قانون څخه بهردشویوتجاوزاتو اومخالفتونو په هک
 څیړنه اوتحقیق وکړی .

ع  1110دکارپوهانو دکمیټی دلومړی موقت رپوټ په تعقیب دملګروملتونو دامنیت شورا د
( مه ګڼه پریکړه لیک صادرکړ چی په کی راغلی ؤ : د 737مه نیټه ) -11کال دفبرورۍ په 

اودبشری  ملګروملتونو دامنیت شورا وپتییله چی د یوګوسالویا په خاوره کی دپیښوشویوجنایاتو
نړیوال قانون څخه د سرغړونی دمسوولینو محاکمه کولو لپاره یوه نړیواله جنایی محکمه جوړه 

 کړی .
( 23په دی پریکړه لیک کی دملګرو ملتونو له عمومی منشی څخه غوښتل شوی ؤ چی په )

 شپیتوورځوکی د ځانګړی جنایی محکمی د جوړیدو په اړوند رپوټ برابرکړی .
ک دغوښتنی په اساس عمومی منشی دمحکمی اساسنامه او ددی اساسنامی په دهمدی پریکړه لی

هکله تعلیقات برابرکړل . د دی قدم له اخیستلوسره سم دامنیت شورا دمحکمی دجوړیدلو په 
ع کال د می دمیاشتی په  1110مه ګڼه پریکړه لیک صادرکړ، په همدی توګه د –( 718اړه )
ع کال  1110ان انتخاب شول اولوی څارنوال یی د مه  نیټه د نوموړی محکمی قاضی -15

 داګست په پنځلسمه نیټه په خپل کارپیل وکړ .
دا محکمه د پخوانۍ یوګوسالویا لپاره دنړیوالی جنایی محکمی په نوم ونومول شوه . د محکمی 

 د اساسنامی په لومړۍ ماده کی راغلی دی چی :
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ړی چی په پخوانۍ یوګوسالویا کی یی دا محکمه حق لری چی هغه مسئوول اشخاص محاکمه ک
 ع کال راهیسی د بشر نړیوال قانون په خالف په لویو جنایاتو الس پوری کړی دی .1111له 

همدارنګه د محکمی په اساسنامه کی فردی جنایی مسوولیت هم ذکر شوی چی په دی لیکه کی 
 جمهور رئیس هم راځی .

چی په پخوانۍ یوګوسالویا  کی د نړیوالو بشری دی نړیوالی محکمی دهغه افراد ودتعقیب لپاره 
حقوقو پرضد دجدی جرایمو دارتکاب شک پری کیږی دبشر په بین المللی حقوقوکی یی یونوی 
فصل پرانیستی دی . د نورنبرګ  اوتوکیو دمحاکماتو له مهاله دالومړی ځل دی چی یونړیوال 

مانو لپاره تشکیلیږی ، په دی توپیر جزایی دیوان د بین الملل حقوقو په ترپښو الندی کولومته
سره چی په نورنبرګ اوتوکیو کی بین المللی نظامی دیوانونه په دوهمه نړیواله جګړه کی دبریالیو 
دولتونو په واسطه تشکیل شوی ؤ خودا دیوان یو دارنګه مرجع ده چی د ملګروملتونو سازمان 

خپل مسوولیت داجرا په مقام کی د ټولی امنیت شورا د نړیوالی سولی او امنیت د ساتنی  لپاره د
نړیوالی ټولنی له اړخه تاسیس کړی دی . دا دیوان په عین حال کی چی د ملګرو ملتونو سازمان 
له ارکانوڅخه  دی اومقریی هم په الهه کی دی دعدالت له نړیوال دیوان څخه په بشپړه توګه 

 جالاوخپلواک دی .
یوولسمی نیټی دنړیوال قراراو په الهه کی دمستقری ع کال دجوالی دمیاشتی د1112باالخره د

پخوانۍ یوګوسالویا دنړیوالی جزایی محکمی دلومړۍ څانګی له خوا د صادرشوی دتسلیمۍ 
ددستورپه موجب ټولو دولتونو ته په خطاب کی د را دووان کارادزیچ او جنرال راتکومالدیچ 

 دتوقیف ،نیولو او انتقال غوښتنه صادرشوه .
کال کی د ملګروملتونو دامنیت شورا په واسطه دپخوانۍ یوګوسالویا لپاره د  ع 1110په 

( تنو سیاسی اونظامی رهبرانو او 121نړیوالی جنایی محکمی د جوړیدو له مهاله تراوسه د)
 ترټیټی کچی پوری جګړه مارانو پوری یی دجرم اعالم کړی دی .

جمهور رئیس سلو بدان میلوشویچ ؤ . له شک پرته دهغوی ترټولونامتود صربستان پخوانی 
میلوشویچ چی د محکمی  دسرمستنطق له خوا دپخوانۍ یوګوسالویا په لس کلنه جګړه کی 

( ع 1331دکلیدی شخص په عنوان وګڼل شو ، لومړی له خپلی دندی لیری کړای شو او بیا د)
هاګ محکمی  کال په جون کی دنسل وژنی ، د بشریت پرضدجنایت او جنګی جنایاتو په جرم د
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( ع کال دفبرورۍ په 1331ته وسپارل شو. خود بلګراد د دی پیاوړی سړی محاکمه چی د )
ع کال د مارچ په دولسمه نیټه میلو 1332میاشت کی پیل شوه ، ډیره ژر متوقف شوه .ځکه د

شویچ په زندان کی مړشو، چی په نتیجه کی په قانونی بڼه بیګناه پاتی شو . د کرواسی پخوانی 
ور رئیس فرانجوتو دجمن او دبوسنی جمهوررئیس الیاعزت بیکویچ هم دواړه  مړه دی او جمه

 داتهام د اعالم له السرسۍ ځینی لیری دی .
دیوګوسالویا دمحکمی غونډی ټولی په علنی او ډاګیزه توګه ترسره کیدی اودا پخپله دیوی 

او ځیرتیا کی خو رامهم  عادالنه محاکمی په سرته رسولو کی د دی محکمی  دقاضیانو په دقت
عامل ؤ. له بلی خوا د دیوان د اساسنامی پرموجب ، قاضیان ملزم ؤ چی د ناپلوی توب اصل 
چی د هری عادالنه محاکمی له بنسټیزو او اساسی اصولو څخه دی په دقیق ډول مراعات کړی 

 اعالم شو . همدارنګه د اقراراخیستل چی یوله دالیلو څخه دی دشکنجی به کاروړلو سره ممنوع
یوبل مهم ټکی چی د یادونی وړدی د دیوان د اساسنامی له مخی دغیابی محاکمی په ممنوعیت 
 ټینګاروشواو همدارنګه د اعدام د مجازاتو له حکم څخه د محکمی په منعه کولو تصریح وشوه .

 آندا لپاره نړیواله جنایی محکمه ع کال کی د رو1110په   -5
( پرضدد   Juvenal  Habyar imanaدروآندا دجمهور رئیس ښاغلی ژونال هابیاریمانا ) 

ناوړه قصد اوپه یوه هوایی پیښه کی د ده له وژل کیدو وروسته  په دی هیواد کی دهوتواوتوتسی 
ع کال کی سره ونښتی او د څلورو میاشتو په ترڅ کی په سلګونو زره 1110دوه قبیلی په 

 کسان ووژل شول .
که چیری وغواړو په روآندا کی د پیښو شویو فجایعو اوغمیزو له موضوع څخه یو ساده او کلی 
تحلیل وړاندی کړو باید ووایو چی دا ټولی وژنی ، لوټ اوتاالن اوتیری یوازی د حکومت په 
راس کی دیوه ځای پرځای کیدو له امله وی . په دی توضیح سره کله چی د )هوتو قوم(  د 

په مشرۍ دپخوانی حکومت په ځای چی د ) توتسی اقلیت ( ) لږه کیو( څخه ؤ  هابیاریمانا
رامینځ ته شو دپخوانی حکومت د قوم او نورو اقوامو په عامه وژنه  یی پیل وکړ دا په داسی حال  

د هوتودقوم مشرانو د هیواد اویوی اوبو اوخاوری خلک ؤ کی ده چی دا ټول افراد د یوه  
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ارنګه الس پوری کړ چی حتی دهوتود قوم ځینو کسانوهم د دی وضعیت او توتسیانو په تصفیی د
 وژلوزغم نه درلود او داعتراض غږیی اوچت کړخوهغوی هم له مینځه یووړل شول .

په واقعیت کی دهوتو دقوم مشرانو دخپل قوم په افرادوهم رحم ونه کړ . په پای کی له دی ټولو 
په اثر، بیاځلی د توتسی قوم قدرت وموند . دا ځل دوی جنایاتو وروسته ، یوځل بیا دیولړ پیښو

 دهوتو قوم په تصفیی پیل وکړ .
باید ووایو همدی ساده غچ اخیستنی چی دیو هیواد د افرادو ترمینځ پیښه شوه دبشریت په تاریخ 

 کی یی یوخوراخونړۍ او دردناکه پیښه ثبت کړه .
مه 117و ملتونو سازمان دامنیت شورا )د دی پیښی رامینځته کیدا د دی المل شوه چی د ملګر

( مه ګڼه پریکړه لیکونه تصویب کړی . شورا په دی پریکړه لیکونو کی روآندا ته د 115او
مرستی دعملیاتو د پراخولو په ترڅ کی له عمومی منشی څخه غواړی چی په نوموړی  هیواد کی 

 هکله یوه څیړنه ترسره کړی .دبشردوستانه نړیوالو حقوقو دخوراشدید وترپښوالندی کولو په 
( مه ګڼه پریکړه لیک صادرکړ اوپه 105ع کال دجوالی په میاشت کی د امنیت شورا)1110د

دی سره یی دکارپوهانو یوه کمیټه  جوړه کړه ترڅوپه روآندا کی دکورنیو شخړو پرمهال د 
یی معلومات  نړیوال بشری قانون څخه په سرغړونو او بی ناموسیو کی څیړنه وکړی او په هکله

را ټول او دیوه رپوټ  په بڼه  یی دملګروملتونو عمومی منشی ته وړاندی کړی ، دی کمیټی 
دڅلورومیاشتو لپاره په دی دنده کاروکړچی دا وخت کمیټی ته د ورسپارل شویو دندو درسیده 

کی  ګی لپاره کافی نه ؤ نو دامنیت شورا ورته ځانګړی دندی وسپارلی چی باید په دریو میاشتو
یی سرته ورسوی ، نوموړی کمیټی دری میاشتی خپلوڅیړنو ته دوام ورکړ د دی څخه یوهفته  د 
پیښو په ځای کی پرته له تحقیقاتوځینی او په اخیر کی یی نهایی رپوټ برابرکړ ، مګرهغه دقت او 

له ځانګړتیاوی یی نه درلودی چی دپخوانیوکارپوهانو په نهایی رپوټ کی وی . د روآندا  په هک
دجنایی کارپوهانو دکمیټی رپوټ دنورو سرچینواوټولیزو سرچینواوتلویزیونی رپوټونو څخه 

ع کال  داکتوبرپه څلورمه نیټه خپل ابتدایی رپوټ او په  1110جوړشوی ؤ . دی کمیټی د
همدی کال د ډسمبر په نهمه نهایی رپوټ  د ملګرو ملتونو عمومی منشی  ته وړاندی کړ ، 

پوټونو په رڼا کی دامنیت شورا ، هغه هم د روآندا دنوی حکومت په غوښتنه باالخره دهمدی  ر
مداخله وکړه که څه هم په ډیرځنډ سره یی دنړیوالی سولی او امنیت دخوندیتابه په اړوند دخپلی 
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( می ګڼی 155ع کال دنوامبرپه اتمه نیټه د)1110دندی په سرته رسولو الس پوری کړ اود
زانیا هیواد دآروشا په ښارکی د روآنده اجزایی نړیواله محکمه تشکیل پریکړه لیک پرموجب د تان

 شوه او نوموړی پریکړه  لیک د روآندا دمحکمی اساسنامه اونورقضایی وسایل ذکرکړل .
د مجرمینو دجنایی مسوولیت په هکله دنوموړی محکمی په اساسنامه  کی کټ مټ هغه ماده 

دنړیوالی جنایی محکمی په اساسنامه کی راغلی وه . په ذکرشوی چی د پخوانی یوګوسالویالپاره 
حقیقت کی دروآندا جنایی محکمی اساسنامه  دیوګوسالویا دجنایی محکمی له اساسنامی څخه  

 جوړه شوی وه . البته د رواندا د حاالتو په پام کی نیولو سره .
څخه د ع کال دجنورۍ له لومړۍ نیټی 1110دروآندا نړیوالی جنایی محکمی ته د  

ډسمبرتریودیرشمی نیټی پوری موقتی صالحیت  ورکړ شو. نوموړی محکمی دیوګوسالویا د 
محکمی په څیرحق درلود چی د ټول وژنی ، بشری جنایاتواوجنګی جنایاتو په تورد دغه جرمونو 

 مرتکبین محاکمه کړی .
نیو ( تورن کسان بندیان کړی ترڅو دخپلوکور85333د روآندا حکومت تراوسه پوری ) 

محاکمو په وړاندی محاکمه شی . مګرد روآندا حکومت دا توان نه لری چی د دغه ګڼ شمیر 
مجرمینو محاکمه سرته ورسوی ، د دی له امله چی د روآندا په کورنیو شخړو کی ډیره تباهی 
شوی ، پرهمدی بنسټ دملګروملتونو دامنیت شورا د روآندا دجنایی محکمی په جوړیدوله ډیرو 

 عملی ستونزوسره مخامخ شوه .سیاسی او 
په واقعیت کی دروآندا محکمی اصلی صالحیت د نسل وژنی جرایمو اود بشریت پرضد جنایاتو 
ته رسیده ګی وه . د دی دواړو محکمو ) یوګوسالویا اوروآندا( اهمیت دنورنبرګ او توکیو له 

جګړه کی دبریالیو محکموسره په پرتلنه )مقایسه ( کی ، دا دی چی دا دواړه محکمی په یوه 
اړخونو له خوا نه دی تشکیل شوی ، بلکی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له خوا چی دملګرو 
ملتونو منشورداووم فصل پربنسټ د نړیوالی سولی او امنیت دخوندیتا به مسوولیت په غاړه لری 

 ، تشکیل شوی .
ی کولو لپاره تشکیل شوی نه دا دواړه محکمی نه یوازی دا چی د بریالیو اړخونو دهیلود پرځا

دی ، د دی پرعکس ، ډیری د هغه اړخ پرضد چی په نښتوکی یی لوړالس درلود مینځ ته راغلی 
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دی . په دی  ترتیب سره د دی دواړو محکمو رول دبین الملل جزایی حقوقو په پراختیا او دیوی 
 نونکی دی .دایمی نړیوالی جزایی محکمی د تشکیل دمقدماتو په ایجاد کی انکارنه م

په هرصورت دا پنځه واړه محکمی چی تفصیل یی وړاندی تیرشو دخپلوټولو لوړو ژورو سره 
سره د دایمی نړیوالی جزایی محکمی  د تشکیل بنسټ اوچوکاټ تشکیلوی چی په راتلونکی 

 څپرکی ، کی څیړل کیږی .
 دوهم څپرکی

 جنایی دایمي نړیواله محکمه
 (International  criminal   court ( ICC 

په دی څپرکی ،کې لومړی دنړیوال جنایی دیوان د اساسنامی د تهیه کولو شالید) پس منظر( او 
 بیا د اساسنامی دمنځپانګی په شاوخوا کی لنډه څیړنه کیږی .

 لومړی پاراګراف : د دیوان د اساسنامی د تهیه کولو لنډ شالید
مبر په نهمه نیټه د ډله ییزی وژنی ) ع کال د ډس1107دملګروملتونو دسازمان عمومی غونډی د

ژینوسایډ ( دمنعی کنوانسیون تصویب کړ، په داسی حال کی چی په هماغه ورځ یی دیوه پریکړه 
پرموجب ، د بین الملل حقوقو کمیسیون دیوی نړیوالی جنایی محکمی د تشکیل لپاره دیوی 

 اساسنامی د مسودی په تهیی ګومارلی ؤ .
(ع او روآندا 1110(ع ، یوګوسالویا)1102(ع ، توکیو )1105په هرصورت د نورنبرګ  )

(ع جنایی محکمو له تشکیل وروسته چی ټولی موقتی جنایی محکمی وی دیوی دایمی 1110)
نړیوالی جنایی محکمی د تاسیس فکرد ستروحقوقپوهانواودنړۍ دمصلحینو او بین المللی ټولنو 

 سره موجود ؤ .
او که په څرګند وټکیو یی ووایو د نړیوالی جنایی محکمی د تشکیل طرحه دهغی په لومړنی  

ع کال کی مطرح شوه . په دی کال کی دملتونو ټولنی )جامعه ملل ( له 1108واقعی شکل په 
خوا دنړیوالو ترهګرو دمحاکمی لپاره دیوی محکمی د تشکیل په موخه دیوی اساسنامی مسوده 

 تهیه شوه .
ع کال کی د نسل 1107لګروملتونو سازمان د نورنبرګ اوتوکیو له محکمو وروسته په د م

وژنی په قرار داد ) تړون( کی یوه نړیواله جنایی محکمه ) دنسل وژنی جرم ته درسیده ګۍ لپاره 
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( وړاندیزشوه او په راوروسته کلونو کی دبین المللی حقوقوکمیسیون  له خوا مسودی وړاندی 
 وړی طرحه ډیرژر دساړه جنګ په کنګل کی محبوسه اومتوقف پاتی شوه .شوی ، مګرنوم

ع کال ترلسیزی پوری یی په هکله څه ونه ویل شول . په دی کال کی ګورباچف  1173د 
دترهګرۍ له خطرسره دمقابلی په موخه دیوی نړیوالی محکمی د تاسیس وړاندیزمطرح کړ او د 

ق سره دمبارزی په موخه دیوی وسیلی په عنوان ترینیداد دولت تری دنشه یی توکو له قاچا
ع کال کی د پخوانۍ یوګوسالویا لپاره دجنګی جنایاتو محکمی د 1110هرکلی وکړ. په 

تاسیس په نسبت د موافق عمومی غبرګون وروسته عمومی غونډی دبین المللی حقوقو له 
ره دی یی تعقیب کمیسیون څخه وغوښتل چی پراساسنامی له سره کارپیل شی او په چټکتیا س

 کړی .
ع کال کی وسپارل شوه او په 1110دبین الملل حقوقو کمیسیون له خوا لیکل شوی مسوده په

ع کال عمومی غونډی دهغه متن پرسرد موافقی د ترالسه کولو په موخه چی  1115ورپسی کال
 ع کال کی ډیپلوماتیک کنفرانس ته د وړاندی کولو وړوی ، یوه مقدماتی کمیټه 1117په 

 تشکیل کړه .
نوموړی کمیټه دروم له کنفرانس څخه وړاندی په پنځوسختواو طاقت زمولوونکو غونډو کی 
سره راټوله شوه ، اودا په داسی حال کی ؤ چی ډیری دولتونو دبشرحقونو په ډګرکی 
دفعالوغیردولتی سازمانونو ترفشار الندی دیوی نړیوالی جنایی محکمی له تشکیل څخه مالتړ 

 کاوه .
خودا چی څرنګه محکمه باید تشکیل شی له شدید اختالف سره مخ ؤ . دا اختالف په روم کی 

 ( پیشنهادی متونو په قالب کی منعکس شو .1833د دولتونو استازیوته دوړاندی شویو)

 رییوعمده ډلواوګروپوکی ځای ونیو دکنفرانس په پیل کی د استازیوپالوی په د
( هیوادونو ځینی متشکله وه چی د پیاوړی 01مشرۍ له)همفکره ډله دکاناډا اوالمان په  -

اوځواکمنی څارنوالۍ او د امنیت له شورا څخه واقعٌا خپلواکه او دنړۍ په هرګوټ  کی د جنګی 
جنایاتو دمظنونینو په نسبت د نړیوال صالحیت درلودونکی وی غوښتونکی وه په بل عبارت دی 

 ره(وی .ثډلی دارنګه محکمه غوښتله چی اغیزناکه )مؤ
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امریکا په پیل کی د محکمی د تاسیس پلوی وه . مګر داسی محکمه چی د امریکا د  -
ګټوپرضد عمل ونه کړی دامریکاد پاملرنی وړ موډل او دهغی په پیروۍ دچین او فرانسی په نظر 
داسی محکمه ده چی د امنیت شورا ترکنترول الندی وی ، ترڅونوموړی شورا وکوالی شی 

 تعقیب ( پروړاندی د ) ویتوحق ( له واک څخه استفاده  وکړی .دهرډول ) ناخوښه 
درییمه ډله د بشرحقونو په ترپښو الندی کوونکی ټول هیوادونه لکه عراق ، اسرائیل  ، لیبیا  -

 او اندونیزیا چی هډو یی د دارنګه محکمی شتون نه غوښت .
ع کال دجوالی  1117باالخره دبین الملل حقوقو کمیسیون دزیات شمیرغونډ و وروسته  د

مه نیټه  د ایټالیا هیواد  -18هـ ش کال دچنګاښ میاشتی په  1088دمیاشتی په اووه لسمه د 
( هیوادونو د دایمی 113دپالزمینی ) روم( په کنفرانس کی دګډون کوونکو هیوادوله مجموعې )

 ( مادوکی تصویب کړه .117( فصلونو او)10نړیوالی جنایی محکمی اساسنامه په )
 مطلب دهغه ډیپلوماتیک کنفرانس داوج ټکی ؤ چی پنځه اونۍ اوږدشو.دا 

( هیوادونو دایران په شمول ممتنع رایه ورکړه ، 15دیادوشویو هیوادونو له جملی څخه )
 مخالفه رایه ورکړه  ( هیوادونو )امریکا، چین ، لیبیا، قطر، اسرائیل ، عراق اویمن (8خویوازی )

( ع کال ددجوالی په لومړۍ 1331دونو له تصویب وروسته د)( هیوا23نوموړی اساسنامه د)
ع 1330هـ ش کال دچنګاښ په لسمه ( الزم االجرا شوه اویوڅه موده وروسته د1071نیټه  د

( اتلسوقاضیانو دسوګند مراسم پرځای او 17کال دمارچ په لومړۍ نیټه دنوموړی محکمی )
 ه خپل کارپیل وکړ .دهالینډ دالهی )هاګ ( په ښارکی یی په رسمی توګه پ

( غړی 111(ع کال ترپایه د نړیوالی ټولنی ) 1310ددیوان درسمی سایټ د اعالم له مخی د)
 هیوادونه د روم په اساسنامه موسوم د نړیوالی جنایی محکمی له اساسنامی سره یوځای شویدی .

( هـ ش 1071( ع کال دفبرورۍ په لسمه نیټه چی د)1330زمونږ ګران هیواد افغانستان د )
می ( نیټی سره سمون لری دنوموړی محکمی اساسنامه تصویب او -11کال دسلواغی له)

 ( یم غړی شو .71السلیک کړه او دنړیوالی جنایی محکمی )
( 01( ع کال پوری د نړیوالی جنایی محکمی د غړیو جغرافیوی ویش دارنګه ؤ )1313تر)

( هیوادونه له 18ه له اسیایی دولتونو څخه ، )( هیوادون15هیواد ونه له افریقایی دولتونو څخه ، )
( هیوادونه د کارابیین د سیند حوزی دالتینی امریکی له دولتونو څخه 15ختیځی اروپا څخه ، )
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( هیوادونو په 133همدارنګه داټکی په زړه پوری دی چی د دیوان د اساسنامی دتصویبوونکو)
 کیږی .مینځ کی یوازی دیوعربی هیواد )اردن ( نوم ترسترګو

( اسیایی هیوادونو له جملی څخه دی چی دنړیوالی لومړنۍ دایمی 11افغانستان دهغه دولسو)
جنایی محکمی له تشکیل څخه حمایت اوننګه کوی کومه چی په جنګی جرایمو، نسل وژنی او 

 دبشریت پرضد جرایمو باندی د تورنوافرادو په محاکمه قادره ده .
(ع 1330ی له مخی ، دنوموړی محکمی قضایی صالحیت د)دنړیوالی جنایی محکمی د اساسنام

هـ ش کال دغوایی له یوولسمی  1071کال دمی دمیاشتی له لومړۍ نیټی څخه وروسته  چی د
نیټی سره سمون لری په افغانستان کی داجرا وړدی . یا به بل عبارت له نوموړی نیټی وروسته 

و، نسل وژنی او دبشریت پرضد دجنایت نړیواله جنایی محکمه اجازه لری ترڅو د جنګی جرایم
 دارتکاب موارد چی د افغانستان په خاوره کی پیښیږی ، وڅیړی اوتعقیب یی کړی .

 (  تشکیل اوصالحیتICCدوهم پاراګراف : د نړیوالی جنایی محکمی )
دنړیوالی جنایی محکمی د اساسنامی په سریزه کی راغلی دی چی د دی اساسنامی غړی هیوادونه 

ه پوهیدو سره چی ګډی اړیکی ټول ملتونه یو له بل سره پیوند وی او دملتونو فرهنګونه د دی پ
ټول، ګډ میراث تشکیلوی اوپه دی ویره کی دی چی دا نری )ظریف( پیوند)ترکیب ( هره شیبه 
امکان لری چی یوله بله جدا شی . اندیښنه له دی څخه چی د دی پیړۍ په ترڅ کی ) چی مراد 

ده ( ملیونونه کوچنیان ، ښځی او نارینه د ناورینونو اونه تصور کیدونکو تری شلمه پیړۍ 
 وحشتونو بلهاری )قربانی ( شویدی چی د بشریت وجدان ته یی ډیره سخته جټکه ورکړی ده .

په دی باندی په ټینګارسره چی له فجایعو څخه ډک جنایتونه چی دنړیوالی ټولنی د پریشانۍ سبب 
ه مجازاتو پاتی شی اودا چی الزمه ده دهغو جنایتونو دمرتکبینو ګرځی ، نه ښایی چی بی ل

 اغیزناک تعقیب په ملی سویه د تدبیرونو په نیولو اوهم په نړیوالی مرستی سره تضمین شی .
په دی باندی هوډمن چی ددی جنایتونو دمرتکبینو مصونیت اوله مجازاتو څخه تیښتی ته پای 

 جنایتونو دپیښیدو په مخنیوی کی ګډون وکړی .ورکړل شی او په نتیجه کی د دارنګه 
د دی ټکی په یادولو سره چی دهریودولت دنده ده چی خپل جزایی صالحیت په هغه کسانو 

 باندی چی دنړیوالو جنایتونو دارتکاب مسوول دی ، وچلوی .
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په داسی حال کی چی تصمیم یی نیولی دی ، دی موخوته درسیدو په خاطر او داوسنیو 
و نسلونو د خیراو ښیګڼی لپاره دملګرو ملتونو له نظام سره اړوند دایمی او خپلواک اوراتلونک

دجرایمو نړیوال دیوان ، چی دنړیوالی ټولنی تراهتمام الندی د ډیرو فجیعو جنایتونو 
 دڅیړلوصالحیت لری ، تاسیس کړی .

وجب رامینځ ته په دی باندی په ټینګارسره چی د جرایمو نړیوال دیوان چی د دی اساسنامی پرم
 کیږی ، دملی جزایی محکمو بشپړوونکی به وی .

په دی باندی په تصمیم سره چی دنړیوال عدالت ترسره کولوته دایمی او همیشنی احترام  او 
درناوی تضمین کړی دالندنیومواردو په نسبت یی موافقه وکړه : ) له دی سریزی وروسته 

 کیږی (.دنړیوالی جنایی محکمی داساسنامی متن پیل 
لکه چی وړاندی مویادونه وکړه نړیواله جنایی محکمه د ملګروملتونو دتشکیالتو په چوکاټ کی 
دیوی خپلواکی او دایمی محکمی په حیث مینځ ته راغلی او په فعالیت یی پیل کړی او لکه چی 
 په دی بحث کی مو په تفصل سره څرګنده کړه دا محکمه دیوشمیر جنایی  اعمالو سره دمقابلی
لپاره دیومعیاراو ستندرد  درامینځ ته کولو په هکله له کلونو کلونو مذاکری اومفاهمی وروسته 
اوهم د دی معیارونو اوستندردونو دتطبیق په باره کی دیو میکانیزم دمینځ ته راوړلو لپاره تاسیس 

 شویده .
و د دی محکمی دتشکیل اصلی هدف ددی اطمینان او ډاډ ورکول دی چی دشدید وجرایم

مرتکبین د نړیوالی جنایی محکمی مخی ته راوړل کیږی ، په هغه صورت کی چی ملی محکمی 
 ونه شی کوالی او یاونه غواړی دارنګه مرتکبین محکمی ته راکاږی .

دا محکمه د تعقیب او دجزا په تطبیق سره دلومړی ځل لپاره نړیوالو ته دا موقع ورکوی ترڅو د 
 ه تخفیف ورکړی کومی چی د شخړواودښمنیو په اثرپیښیږی .وژنو، ورانیواو ویجاړولومعیارت

لکه چی پورته  مووویل نوموړی محکمه دنړیوالی ټولنی له خوا مینځ ته راغلی ده ، یوه خپلواکه 
دایمی قضایی اداره به وی او دنړیوالو قوانینو سره سم به ممکنه  سترجنایتونه ترقانونی تعقیب او 

 وژنه ،د بشریت پروړاندی نورجنایتونه اوجنګی جرایم . ګرویږنی الندی نیسی لکه عام
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نړیواله جنایی محکمه یوخپلواک قضایی مقام دی چی د بیال بیلو افرادو دمحاکمه کولو 
صالحیت لری او په  راتلونکی کی دهټلر، پینوچیټ  اومیالن سوویچ غوندی اشخاصو دنیونی 

 اومحاکمه کولو واک لری .
( څخه زیاتی جګړی شوی دی ، له 153( کی په ټوله نړۍ کی له ) په تیره پیړۍ) شلمه پیړۍ

( ملیونو څخه زیات انسانان دملکیت له حقوقو او انسانی کرامت ځینی محروم شوی دی 183)
، ډیرقربانیان هیرشوی دی ، سره له دی چی دتیری پیړۍ په وروستۍ نیمایی کې نړیوالی ټولنی 

زسیستمونه مینځ ته راوړی دی ، بیا هم ملیونو نه انسانان دبشردحقوقو دساتنی نړیوال او سیمه یی
 دعامه وژنی ، د بشریت پرضد دجنایتونو اوجنګی جنایاتو قربانی شویدی . 

له بده مرغه چی د دارنګه جنایتونو یوڅو ګوته په شمیر مسوولین دملی محکمو له خوا عدالت ته 
اکمی ته د دوی راکاږل راکش کړای شوی دی . ډیری مجرمین په دی پوهیدل چی مح

غیراحتمالی دی . نود دارنګه جنایتونو او جانیانو دمخنیوی لپاره نړیواله جنایی محکمه رامینځ ته 
 شوه .

دنړیوالی جنایی محکمی د اساسنامی د دریمی مادی د حکم پربنسټ د محکمی مقر به دهالینډ 
مادی د لومړۍ فقری دحکم له  دهیواد په پالزمینه الهه )هاګ ( کی وی او داساسنامی دڅلورمی

 مخی دیوان ) محکمه ( به دنړیوال حقوقی شخصیت درلودونکی وی .
مه( ماده  -00د اساسنامی په څلورم فصل کی د دیوان تشکیالت او اداره تسجیل شوی او په )

 کی راغلی دی چی دیوان له الندنیو ارکانو څخه تشکیلیږی :
 رئیسه هیئات (الف 
 د تجدید نظربرخه ، ابتدایی برخه اومقدماتی برخه  (ب 
 څارنوالی . ( ج
 داراالنشا . (د 

همدارنګه په دی فصل کی د نوموړی محکمی د قاضیانو په دندو، دقاضیانو دکاندیداتورۍ 
اوغوره کولو، د قاضیانو په خپلواکۍ ، دقاضیانو په استعفا او رد، د څارنوالۍ او څارنوال په 

نورواړوندو اداری چارو باندی او په همدی ترتیب د محکمی د رسمی اوکاری  صالحیتونو او
 ژبو په هکله تفصیالت راغلی دی .
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د اساسنامی په دوهم فصل کی دواک  ، دمننی قابلیت او د اجراوړحقوقو ترعنوان الندی په 
پنځمه ماده کی د دیوان په صالحیت کی داخل جرایم توضیح شویدی اودنوموړی مادی په 
لومړۍ فقره کی راغلی دی چی د دیوان د اساسنامی پرموجب دالندنیو جرایمو دڅیړنی 

 صالحیت لری .
 د نسل وژنی جنایت   (الف 
 دبشریت ضد جنایتونه  (ب 
 جنګی جنایتونه  (ج 
 دتیری جنایتونه  (د 

په اتمه  د اساسنامی په شپږ مه ماده کی نسل وژنه ، په اوومه ماده کی د بشریت ضد جنایتونه او 
ماده کی جنګی جنایتونه په خورا تفصیل سره ذکرشوی دی چی په الندی توګه ورته نغوته 

 کیږی.
 نسل وژنه ) د اساسنامی شپږمه ماده ( (الف 

ع کال دنسل وژنی له کنوانسیون څخه اخیستل شوی دی .  1107دنسل وژنی دجرم تعریف د
نسل وژنه د دی هریواعمالو له ارتکاب څخه عبارت دی چی د یوی ملی ، نژادی ، قومی 

 یامذهبی ډلی دقصدی اویا یوی برخی اویاټولی دله مینځه وړلوپه موخه صورت مومی .
 دهغی ډلی دغړیووژل -
 د موواردول .دهغی ډلی پرغړیو دشدید وجسمی یا روحی ص -
دژوندانه د داسی شرایطوی عمدی تحمیل چی د دی ډلی دبشپړی او یا یوی برخی  -

 دفیزیکی زوال المل شی .
 د دی ډلی دنسل له تولید) توالداوتناسل ( ځینی دمخنیوی په منظور داقداماتو تحمیلول . -
 له یوی ډلی څخه بلی ته دماشومانو اجباری انتقال . -

 یتونه ) داساسنامی اوومه ماده ( دبشریت ضد جنا  (ب 
د روم اساسنامه لومړنی نړیوال کنوانسیون ؤ چی دبشریت ضد جنایتونه یی په قانون کی ځای 
پرځای کړل. دبشریت پرضد جنایاتو ځینی موخه دالندنیو هریوو اعمالو له ارتکاب څخه عبارت 
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یا سیستماتیکو حملویوه برخه په دی چی دغیرنظامیانو )ملکی افرادو( پرضد د آګاهانه ، پراخواو 
 پروګرام کی ولری :

 قتل. -
 تس نس کول )نابودی او انهدام (. -
 مریی جوړول ) برده سازی (. -
 د پرګنو شړل اویا اجباری کوچ. -
بندیانول یا دفزیکی آزادۍ له حق څخه شدید محرومول چی د بین المللی حقوقو له اساسی  -

 قواعدو سره مغایرت ولری .
 ذیب اوځورول ( .شکنجه کول) تع -
جنسی تیری ، جنسی مریی توب ، اجباری بدلمنی ، اجباری حامله کول ، اجباری شنډول  -

 اویا د دی مواردو په څیر دجنسی تاوتریخوالی نوری بڼی .
د سیاسی ، نژادی ، قومی ، ملی ، فرهنګی ، جنسیتی او نورو مواردو، علتونو او تعلقاتو  -

ټولګی تعقیب او ځورول چی نړیوالو قوانینو هغه منعه کړی  پربنسټ دهری ډلی او یا یوځانګړی
 وی .

 د افرادو اجباری تری تم کول . -
 داپارتاید) نژادی تبعیض( جنایت . -
نوری غیرانسانی کړنی په ورته ځانګړنو سره چی د ستروکړاوونو اوجدی جسمی او روحی  -

 صدموالمل شی .
 جنایتونه )داساسنامی اتمه ماده (جنګی  (ج 

ع کال د اګست د 1101د اساسنامی له مخی ، جنګی جنایتونه عبارت دی دجینوا ددروم 
دولسمی نیټی دکنوانسیونونو له موادو ځینی له هری جدی سرغړونی څخه چی د اشخاصو 

 اوملکیتونو پرضد یی صورت موندلی وی .
 عمدی وژنه . -
 شکنجه یا غیرانسانی چال چلند له هغی جملی بیولوژیکی آزمایښتونه . -
 عمدی ځورول چی په کړاواوعذاب منجرشی ، جسم یاروغتیا ته دجدی صدمی واردول. -
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په پراخه توګه دملکیت له مینځه وړل اومصادره چی نظامی اړتیاورته نه شته ، غیرقانونی او  -
 بی مورده یی صورت موندلی وی .

 په اجباری توګه دجنګی اسیراو یادغلیم د نظامی ځواکونو ترحمایت الندی افرادو -
 استخدامول.

به عمدی توګه دعادالنه او قانونی محاکمی له حق څخه د جنګی اسیرانو او ترحمایت الندی  -
 افرادومحرومول .

 دافرادو غیرقانونی شړل یا انتقال او یا غیرقانونی بندیانول . -
 یرغمل نیول . -

 د : دتیری جنایتونه :
د( دتیری جنایت تعریف مادی له ع کال کی د بیاکتنی په کنفرانس کی په خاوره )هیوا1331په 

 تصویب وروسته دیرغل )تهاجم( جنایت هم دمحکمی په صالحیت کی شاملیږی .

 ګراف : دغړیوهیوادونو مکلفیتونه درییم پارا
دنړیوالی جنایی محکمی د اساسنامی په نهم فصل کی د نړیوالی همکارۍ اوقضایی مرستی 

ړیو هیوادونو مکلفیتونه د دی محکمی پروړاندی ترعنوان الندی دبیال بیلو مادو په ترڅ کی دغ
یمه (  ماده همکارۍ ته عمومی ژمنه په  -72تثبیت او تسجیل شویدی او په دی فصل کی )

ځانګړی ډول دی ته اشاره کوی چی : )) د دی اساسنامی دمقرراتو سره سم به غړی دولتونه 
دیوان په صالحیت کی دی له  دهغه جرایمو دتحقیق او تعقیب په سرته رسولو کی چی د اړوند

 دیوان سره بشپړه مرسته وکړی ((.
دغړیو هیوادو داخلی قوانین باید له نړیوالو معیارونو سره سمون ومومی اوهغه مقررات او یا 

 قانونی مواد راونغاړی چی د روم دمقرراتو دمشمولو اعمالو ارتکاب جزایی وبولی .
قوانینو سره سم دنړیوالی جنایی محکمی د تحقیق سربیره پردی غړی هیوادونه باید دخپلو 

 دڅارنوال، قاضی اونور پرسونل مصونیت په رسمیت وپیژنی .
د روم د مقرراتو سره سم دغړیو هیوادونو د دولتو رئیسان او نوردولتی مامورین دجزایی مکلفیت 

 په وړاندی له مصونیت څخه برخمن نه دی .
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قوانینو کی یو داسی طرزالعمل ځای کړی چی دهغه  غړی هیوادو نه مکلف دی ترڅو په خپلو
 پرموجب له نړیوالی جنایی محکمی سره مرسته وشی .

په پای کی باید دا یادونه وکړو چی نړیواله جنایی محکمه د غړیوهیوادونو په حقوقی سیستم 
 .باندی دنظارت دقدرت درلودونکی ده 

 منابع اوماخذونه 
دکترمحمد جواد شریعت باقری ، چاپ چهارم ، انتشارات جنګل، اسناد دیوان کیفری بین المللی ،  -1

 1010تهران ،
افغانستان درجستجوی حقیقت وعدالت ، به کوشش : دلفین کارلنزوګیسو جهانګیری باهمکاری   -1

 .1071توریالی غیاثی وعبدالحمید رزاق ، چاپ دوم ، نشرآرمان شهر، پاییز
وعمل، دکترسید باقر میرعباسی ، سید مرتضی میرعباسی  بایسته های دیوان کیفری بین المللی درتئوری -0

 .1010، چاپ اول، انتشارات خرسندی ، تهران ، 
طبع دوم ( مترجمان : غالم سخی اتمرو دیګران ، کلید ګروپ، کابل  –جرایم جنګی )ترجمه دری   -0

 . 1072،زمستان 
پ  دوم ، نشر میزان ، تهران جنایات علیه بشریت درحقوق بین الملل کیفری ، غالم حیدر عالمه ، چا -5
 ،1013. 
حقوق کیفری بین المللی ، دکتر محمد جواد شریعت باقری ، چاپ چهارم ، انتشارات جنګل ، تهران  -2

 . 1072، بهار
دیوان کیفری بین المللی وجمهوری اسالمی ایران ، به اهتمام : اسحاق آل حبیب ، دفتر مطالعات  -8

 مرکزچاپ وانتشارات وزارت امورخارجه .، 1087سیاسی وبین المللی ، تهران ، 
 .1338رهنمود تطبیق عدالت جزایی ، دکتور محمود شریف بسیونی ، مطبعه صبور، کابل، -7
 .1082فرهنګ حقوق بشر، دکتر بهمن آقایی ، چاپ اول، کتابخانه ګنج دانش ، تهران ، پائیز -1

ان ، معرفی محکمه بین المللی فصلنامه حقوق واجتماع ، ارګان نشراتی اتحادیه حقوقدانان افغانست  -13
 .1071جنایی ، زرمینه نجیم ستانکزی ، شماره دوم و سوم ، تابستان وخزان ، 

مجله عدالت ، دعدلیی وزارت نشراتی ارګان ، دجرایمو نړیواله محکمه دکوم مقصد لپاره تشکیل   -11
 .1070شویده ؟ ) قضاوت وال (  حضرت ګل حسامی ، پنځمه ګڼه ، دریم کال، زمری ، 

مجله قضاء ارګان نشراتی ستره محکمه ، نورنبرګ دتاریخ محکمه دوام لری ، لیکونکی :  -11
 1023بوګوسالوکوچرا ، ژباړونکی :  حضرت ګل حسامی ، شماره هشتم ونهم ، عقرب وقوس 

ACKU



 

  

 

کتنه
ډه 

ه لن
 یو

وته
کم

مح
یی 

جنا
والو

نړی
 

 

151 

نړیوال سازمانونه ، ژباړه او راټولونه : محمد جعفرهاند، دریم چاپ ، مومند خپرندوید ټولنه ، جالل  -10
 .1010آباد ، 

 ویکی پدیا، داشنامه آزاد . -10
 ......بیالبیل انټرنیټی سایټونه . 
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وزیر عدلیه ج.ا.ا با معاون  داکتر عبدالبصیر انور دیدار

( و UNDPعمومی برنامه انکشافی ملل متحد ) سیرئ

 ها به عدالت پروژه دسترسی افغان سیرئ

 
 27/11/1695 

عمومی برنامه  سیرئوزیر عدلیه ج.ا.ا با آقای جاسلین معاون  "انور"کتر عبدالبصیر اد

ها به  پروژه دسترسی افغان رئیس( و آقای دراگن پاپوویک UNDPانکشافی ملل متحد )

 وگو نمود. در دفتر کارش دیدار و گفت همراهشانعدالت و هیأت 

( با سکتور UNDPهای برنامه انکشافی ملل متحد ) ها و همکاری وزیر عدلیه از کمک

رت عدلیه ابراز امتنان و قدردانی نموده گفت: وزا خصوص بهعدلی و قضایی افغانستان و 
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مسأله ارتقای آمریت حقوق بشر وزارت عدلیه به ریاست در محراق توجه ما بوده و این 

 ینهادهاهای نیز در این زمینه با  . وی افزود که صحبتمیینما یمموضوع را با جدیت دنبال 

قرار است در یک فرصت  به شمول معاونت دوم ریاست جمهوری در جریان است و ربط یذ

های الزم اتخاذ و عملی  تصمیم ۀنیدرزممناسب در کمیته اصالح عدلی و قضایی مطرح و 

 گردد.

وزیر عدلیه روی اهمیت موجودیت و جایگاه اداره حمایت حقوق بشر در وزارت عدلیه 

ف است تا های اولی ما بوده و وزارت عدلیه مکل نموده گفت: بقای این اداره از نیازمندی دیتأک

پیگیری و تطبیق  ۀنیدرزمتضمین و به حیث یک اداره بین الحکومتی  آن رابقای 

 تثبیت نماید. آن راهای حقوق بشری دولت، جایگاه  مکلفیت

(، با اداره UNDPهای برنامه انکشافی ملل متحد ) در پایان، وزیر عدلیه از کمک

قدردانی نموده و خواهان ادامه  حمایت حقوق بشر و بورد ترجمه این وزارت اظهار سپاس و

 ها گردید. این همکاری

 

 گزارش از آمریت مطبوعات
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معین اداری وزارت عدلیه با  دیدار سید محمد هاشمی

 CSSPدفتر  رئیسو  INLمعاون دفتر 

 
، در 10/11/1695 شنبه کیمعین اداری وزارت عدلیه ج.ا.ا روز  "هاشمی"سید محمد 

های محابس این دفتر و  ، خانم کترین مدیر برنامهINL دفتر کارش با آقای بیری معاون دفتر

بخش  رئیسبا حضور داشت جنرال قیوم صافی  CSSPدفتر  رئیسآقای جیسی ویلیمز 

عمومی مراکز  رئیس "صدیقی"صنعتی ریاست عمومی محابس وزارت داخله و محمد صدیق 

 وگو نمود. اصالح و تربیت اطفال وزارت عدلیه، دیدار و گفت

آمریکا با بخش مراکز اصالح و  متحده االتیاهای  در این نشست دو طرف پیرامون کمک

 وگو نمودند. رت داخله بحث و گفتتربیت اطفال وزارت عدلیه و ریاست عمومی محابس وزا

های ما کم خواهد  که با ایجاد اداره جدید در آمریکا، سطح کمک گفت INL معاون دفتر

که در کنفرانس بروکسل و  محجوزین یک بخش عمده ما است و قسمی هم آنشد ولی با 

ما ادامه های  ، به تعهدات خود همچنان متعهد بوده و همکاریمیا نمودهکنفرانس وارسا تعهد 
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های استراتژیک این  و ضرورت ازهاینخواهد یافت. وی از معین وزارت عدلیه خواست تا 

 با وزارت عدلیه همکاری نمایند. ها آنشریک سازد تا در راستای حل  ها آنوزارت را با 

آمریکا با دولت افغانستان و خصوصاً  متحده االتیاهای  معین اداری وزارت عدلیه از کمک

وزارت عدلیه اظهار سپاس و قدردانی نموده گفت: ما باورمندیم که با به وجود آمدن اداره 

جدید در آمریکا در دوستی استراتژیک ما تغییری به وجود نخواهد آمد و دوستی استراتژیک 

ت تا در راستای گسترش خواس ها آنمعین وزارت عدلیه از  ما همچنان ادامه خواهد یافت.

 یها بخشحجز در تمام والیات، در اعمار زیر بناها، تهیۀ تجهیزات، وسایط نقلیه و  یها لیبد

صنعتی، مراکز اصالح و تربیت اطفال وزارت عدلیه و ریاست عمومی محابس را کمک و 

 همکاری نمایند.

برای ریاست ( جمپر زمستانی را 17000در حدود هفده هزار ) INLدر پایان، دفتر 

( جمپر زمستانی را برای مراکز اصالح و تربیت اطفال 1000محابس وزارت داخله و هزار )

 وزارت عدلیه کمک نمود.

 گزارش از آمریت مطبوعات
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عرضۀ خدمات  منظور به را وزارت عدلیه کنفرانس ملی

 برگزار کرد باکیفیت عدلی و حقوقی

 
( JSSPبه همکاری دفتر پروگرام حمایت سکتور عدلی افغانستان )وزارت عدلیه ج.ا.ا، 

عرضه خدمات باکیفیت عدلی و حقوقی با اشتراک داکتر  منظور بهکنفرانس ملی را 

عبدالبصیر انور وزیر عدلیه، سید محمد هاشمی معین اداری، روسا و آمرین مرکزی و والیتی 

 نمود. برگزاراین وزارت، در هوتل صافی الندمارک شهرنو کابل 

کمه و وزیر عدلیه پیرامون موضوع صحبت نموده گفت: وزارت عدلیه در کنار ستره مح

دهد. این وزارت در اصالح  نظام عدلی و قضایی را تشکیل می سارنوالی، رکن سوم لوی

های اول را برداشته و در حل آن قبل از رفتن به محاکم، تالش  و فامیلی گام قضایای مدنی

های دولتی در پیشگاه محاکم به دفاع پرداخته و برای  نماید و در امور مربوط به ملکیت می

ها  ، اعم از خانمریپذ بیآسبضاعت متخلف از قانون، در قضایای جزایی و برای اقشار  اطفال بی
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عامۀ حقوقی و باالخره،  یآگاهکند.  و کودکان در قضایای مدنی، نیز مساعد حقوقی فراهم می

به  ها آنسال و تقدیم دوبارۀ  18نگهداری اصالح و تربیۀ سالمِ کودکان و نوجوانان کمتر از 

های وزارت عدلیه است. کوتاهی در هر یک از این  ترین مسؤولیت جامعه یکی دیگر از مهم

 کننده ثابتسازد و این  می رو روبهنظام عدلی و قضایی کشور را به ضعف و نقصان  ها عرصه

خواهم با صراحت بیان  . میاستوزارت عدلیه در نظام عدلی و قضایی کشور  تیپراهم گاهیجا

و  ساد در وزارت عدلیه و ادارات مرتبط با آن، فساد در نظام عدلی و قضایی استنمایم که ف

فساد در نظام عدلی و قضایی، اعتبار و حیثیت نظام سیاسی د.ج.ا.ا را در برابر ملت ما و 

 رساند. جامعه جهانی صدمه می

تأمین  منظور بهوزارت عدلیه از آغاز کار حکومت وحدت ملی وی افزود که 

 کهکوشش شده و ، استخدام کارمندان این وزارت را با دقت زیر نظر داشته یاالرس ستهیشا

سند لسانس و باالتر از آن،  دارندگان جز بهکشور،  ناامندر نقاط  حتا بدون ضرورت جدی

در سراسر کشور خاصتاً روسای محترم  همکارانممن از  تر، استخدام نه شوند. افراد پایین

وطنان رنجدیده  و انگیزه خدمت به هم داری امانت، ، صداقتیستگیشاکه  خواهم میعدلیه، 

در دوره امتحانی این ممیزات در کارمند به  که یدرصورتما را در کاندیدان، در نظر داشته و 

ارزیابی کارمندان و منسوبین ادارات خود را در  وزارت گزارش دهند. مشاهده نرسد، به مقام

این سبب خواهد شد که  و موده و زیر تأثیر هیچ عاملی نروندداری، ایفاء ن امانت و کمال دقت

، ها آن، شناسایی و در اصالح و یا برکناری جو استفادهکفایت و  ، بییاریرمعیغکارمندان 

 .یردصورت گ موقع به یدگیرس

پایین بودن سطح سواد در کشور باعث محدودیت سطح آگاهی وزیر عدلیه گفت که 

 ،های شان، قوانین و مقررات نسبت به حقوق و مکلفیت ها آن وحقوقی شهروندان گردیده 

محترم به امر  همکارانخبر باقی بمانند. انتظار دارم تا  ، بیها آنو مجازات  جرائممحدوده 

و استفادۀ  جرائمهای حقوقی توجه جدی نموده و از این راه، در پایان آوردن گراف  آگاهی

 گردند.، مصدر خدمت حقوقشانمعقول و منطقی از 

در بلند بردن سطح خدمات طبی، تعلیمی، عقیدتی،  خواست که از روسای عدلیهوی 

، خاصتاً در رشتۀ تکنالوژی معلوماتی در مراکز اصالح و تربیت اطفال، ی حرفهروانشناسی و 

، توجه مستقیم داشته باشند. ها آنتوجه جدی نموده و به اعاشه و اباطۀ صحی و آبرومند 

پالیسی و پالن وزارت عدلیه روی اهداف عمده و کلی این  رئیسعطایی  شوونوال شاه ولی
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 در این کنفرانس روشنی انداخت. موردبحثکنفرانس صحبت نموده و راجع به موضوعات 

، پالیسی برگزار شد 7/11/1695-2شنبه،  این کنفرانس که برای شش روز از شنبه الی پنج

های  های گذشته پالن ستراتژیک و شاخص های سال انکشاف یافته وزارت عدلیه، شاخص

. همچنان ارزیابی و بحث گردیدهای عملیاتی سال آینده  جدید جهت شمولیت در پالن

دهی مبتنی بر نتایج، پالن مبارزه با فساد اداری، پالن منع  و گزارش یگذار پالنسیستم 

در  قرار گرفت و و بررسی موردبحثپالن برنامه اصالح سکتور عدلی خشونت علیه زنان و 

 ربط یذهای  کاری ریاست یرهنمودها ،بودجه ،های تدارکاتی، تخصیص پروسه این کنفرانس

 قرار گرفت. موردبحث دنظریتجدتوضیح و غرض اجراآت و 

 گزارش از آمریت مطبوعات
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آغاز کمپاین سه ماهۀ آگاهی عامه حقوقی در مورد محو 

 خشونت علیه زنان در مرکز و والیات

 
واقعیت مسلم است که زنان با در نظر داشت احکام واالی شریعت اسالم،  کی نیا

 متأسفانه. اما است ریانکارناپذ، دارای حقوق خاص و یالملل نیباسناد  نافذه کشور و نیقوان

گردد، روز تا روز پدیده شوم خشونت علیه زنان صعود  در عمل مشاهده می که یطور

حقوقی و  مسائلکشور از  نماید. یکی از عوامل عمده این پدیده شوم عدم آگاهی اتباع می

شان اطالع  ما از حقوق و وجایب قانونی و شرعی وطنان هم که یدرصورت. است شان یقانون

 عمل بهدر جامعه کاهش  ها یشکن قانونها و  کافی داشته باشند، یقینآ که در میزان حق تلفی

ملی و  ینهادهاآید. یگانه راه عالج و محو خشونت علیه زنان این است که تمامی  می

و بیدار  بااحساسه با شهروندان که در راستای آگاهی دهی فعالیت دارند، همرا یالملل نیب

 و منسجم علیه این پدیده شوم مبارزه نمایند. کپارچهی طور بهکشور 

است که بخش آگاهی عامه حقوقی وزارت عدلیه، بیشتر از ده سال است که  یادآوری قابل

، مسجدهاها،  از طریق مکتب روزه همههای حقوقی سهم فعال داشته و  آگاهی ارائهدر راستای 

 .دهند یمبه اتباع نیازمند؛ آگاهی حقوقی  یردولتیغهای دولتی و  ها و اداره محل

موجوده آگاهی عامه  یها یاستراتژ داشت نظر( قانون اساسی و با در 51با توجه به ماده )

( قانون منع خشونت علیه زن، به وزارت 12های که مطابق به ماده ) حقوقی و مسئولیت

، وزارت عدلیه کمپاین سه ماهه شده سپردهعدلیه د.ج.ا.ا در راستای محو خشونت علیه زنان 

ات، های بلخ، هر آگاهی عامه حقوقی را در رابطه به محو خشونت علیه زنان در مرکز و والیت
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نموده است. در این کمپاین، دوازده برنامۀ آموزشی در  یانداز راهبامیان، بدخشان و ننگرهار 

( تن 210ها و ) ( تن معلمان ذکور و اناث مکتب280مورد محو خشونت علیه زنان برای )

 گردیده است. یانداز راههای متذکره،  محلی والیت یشوراهامتنفذان و روسای 

های تمثیلی  های دولتی و خصوصی، پارچه تن محصالن پوهنتون( 2800همچنان برای )

ها، مسابقه دانش  ( تن شاگردان مکتب920در رابطه به محو خشونت علیه زن و برای )

های  محلی و مرکزی در مورد محو خشونت از طرف آمریت آگاهی یوهایرادحقوقی از طریق 

 گردیده است. یانداز راهعامه حقوقی وزارت عدلیه 

ادامه خواهد  1695های آگاهی عامه حقوقی تا اخیر سال  است که کمپاین یادآوری قابل

 داشت.

 گزارش از آمریت مطبوعات
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مرکز خدمات حقوقی تلفونی وزارت عدلیه با شماره 

 نمودبه فعالیت آغاز  811

 
های  مشوره ارائه منظور به(، Call Centerمرکز خدمات حقوقی تلفونی وزارت عدلیه )

( به فعالیت آغاز نمود. این مرکز روز شنبه 188حقوقی به شهروندان کشور، با شماره )

معین اداری وزارت  "هاشمی"طی مراسمی با قطع نوار توسط سید محمد  11/11/1695

 عدلیه افتتاح و رسماً به فعالیت آغاز نمود.

: یکی از وظایف مهم و معین اداری وزارت عدلیه در مراسم افتتاحیه این مرکز گفت

. به همین لحاظ از استاساسی وزارت عدلیه آگاهی دهی حقوقی برای شهروندان کشور 

میالدی، برنامه آگاهی دهی حقوقی برای  2001زمان آغاز فعالیت وزارت عدلیه پس از سال 

 همه شهروندان کشور در مرکز و والیات وجود داشته و اکنون هم ادامه دارد.
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بسیار مهم برای ما است زیرا امروز یکی از  یروزهاد که امروز یکی از وی اضافه نمو

های حقوقی  خدمات مشوره ارائهکه  میکن یمهای دیگر آگاهی دهی حقوقی را آغاز  برنامه

هزار افغانی به کمک پروژۀ )برنامه ملی  500و  ونیلیم کی. این برنامه با هزینه استتلفونی 

، به فعالیت آغاز نموده و چهار نفر گردد یمنک جهانی تمویل عدلی و قضایی( که از طریق با

 .ندینما یمخدمات مشوره دهی حقوقی در این مرکز فعالیت  ارائه منظور به)دو مرد و دو زن( 

 مؤسساتمعین وزارت عدلیه تداوم این برنامه را مهم خوانده و از همکاران داخلی و 

تداوم این برنامه وزارت عدلیه را کمک و همکاری  تقاضا نمود تا در راستای یالملل نیبهمکار 

 نمایند.

مشاور ارشد وزارت عدلیه نیز پیرامون موضوع صحبت نموده  "رسولی"محمد اشرف 

گفت که یکی از وظایف عمده وزارت عدلیه، مطلع ساختن و آگاهی دهی حقوقی برای 

زمینه  که یزمانلی تا که ما یک قانون خوب و مفید بسازیم و هراندازهاست. به  وطنان هم

تطبیق آن مساعد نشود، آن قانون کارساز نخواهد بود. وی افزود که آگاهی دهی حقوقی 

و اگر این برنامه را از طریق تلفون سازماندهی  سازد یمزمینه تطبیق بهتر قانون را فراهم 

زمینه دسترسی به خدمات تلفونی را دارند  که یافرادنماییم به این معناست که تمام 

 از خدمات حقوقی به شکل درست و به نحوی احسن، مستفید شوند. توانند یم

رسمی،  یروزهاپس از چاشت  9صبح تا  8مرکز مشوره دهی حقوقی تلفونی از ساعت 

 .دده یمهای حقوقی به گونه رایگان  فامیلی، شهروندان را مشوره -مدنیدر قضایای جزایی و 

ها  ت عدلیه از مکلفیتهای حقوقی وزار در پایان، اسداهلل وحدت رئیس عمومی مساعدت

این ریاست به اشتراک  یکارکردهانموده و در مورد  یادآوریاین ریاست  یها تیمسئولو 

 کنندگان معلومات داد.
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 نشست هماهنگی میان ریاست عمومی قضایای دولت

 دولتیو ادارات 
20/11/1695 

و ادارات دولتی،  وزارت عدلیه ج.ا.ا نشست هماهنگی میان ریاست عمومی قضایای دولت

 .برگزار شدعمومی قضایای دولت  رئیسبه ریاست میر محمد انور سادات 

که در جلسه قبلی  و نظریاتی ها شنهادیپ تصامیم، نشست ابتدا مروری بردر این 

همچنان ریاست عمومی قضایای دولت گزارش  و ، صورت گرفتبود قرارگرفته موردبحث

این ریاست را ارائه نمود. در ادامه روی اجراآت و چگونگی  یآوردهامختصری از دست 

 های واصله به این اداره، بحث شد. رسیدگی ریاست عمومی قضایای دولت به دوسیه

و  هاتا از رویدادخواسته شد  ربط یذ اتها و ادار نمایندگان وزارتخانهنشست از در این 

مطرح در جلسه بعدی  نتایج آن را به اداره مربوط خویش اطالع داده و جلسه های تصمیم

 های مالیه و اطالعات و فرهنگ خواسته شد تا در قسمت تبدیلی و همچنان از وزارت .نمایند

ملکیت، دفاع از ملکیت و چگونگی رسیدگی به قضایا، نماینده خویش را به ریاست عمومی 

 در جلسه بعدی گزارش دهند. آن راقضایای دولت فرستاده و نحوه اجراآت 
، از نحوه دندار بررسی قرار زیرکه در اداره قضایای دولت  موضوعاتی هرگاه ادارات در رابطه به

مراجعه نماید  ابه ریاست عمومی قضای شان ندهینمابهتر است  اجراآت شکایت داشته باشند،

 مالحظه دوسیه در کمترین وقت ممکن رفع گردد. اتا مشکل موجود ب
گان با صالحیت نمایند اشتراکبا  در معیاد معینهو ر مداوم جلسات طودر اخیر فیصله شد تا 

 معلومات کافی داشته باشند، برگزار گردد موردبحثراجع به موضوعات مسلکی ادارات که  و

جلب همکاری صورت  نهیدرزمدهند تا گزارش  اولشاندرجه  نیمسئولو از جریان جلسه به 

 گیرد.
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