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  فهرست مندرجات

  
  7  ----------------------------------------------------------------  اتيمحتو

  9  ----------------------------------------------------------  مندرجات فهرست

  15  ------------------------------------------------  يديتمه مباحث: اول بخش

  17  -------------------------------------------  جزا حقوق شناخت:  كمي فصل

  17  -------------------------------------------------  جزا حقوق مفهوم: كمي گفتار

  20  --------------------------  »ييجنا علوم« يها رشته از يكي ثيح به جزا حقوق: دوم گفتار

  23  ------------------------------------------  جزا حقوق انكشاف:  دوم فصل

  24  -------------------------------------  )يالديم 1810 سال تا( ميقد دوران: كمي گفتار

  24  ------------------------------------------------  يخصوص يجنگها دورة) الف
  24  ---------------------------------------------------  يخصوص عدالت  دورة) ب
  26  ----------------------------------------------------  يعموم عدالت  دورة) پ

  27  -------------------------------  )كنون تا يالديم 1810 سال از( ديجد دوران: دوم گفتار

  28  -----------------------------------------------------  ييگرا دهيفا مكتب) الف
  28  ---------------------------------------------------  ييگرا استحقاق مكتب) ب
  29  -----------------------------------------------------  ييگرا اثبات مكتب) پ
  30  ------------------------------------------------------  ييگرا عمل مكتب) ت
  31  ----------------------------------------------------  ياجتماع دفاع جنبش) ث

  31  -----------------------------------------------------------  »كايگرامات« شيگرا. 1
  32  ---------------------------------------------------------------  آنسل شيگرا. 2

  33  -------------------------------------------------------  رياخ تحوالت: تكمله
  33  ------------------------------------------------------  ييگرا استحقاق به بازگشت. 1
  34  -----------------------------------------------------  يردولتيغ عدالت به بازگشت. 2

  35  ---------------------------------------------  ميجرا فيتصن:  سوم فصل
  35  -----------------------------------------------------يحنف فقه اساس بر) الف

  36  -----------------------------------------------------  جرم شدت اساس بر) ب
  37  -------------------------------------------------  يماد رفتار تعداد اساس بر) پ
  39  -----------------------------------------------------  زمان طول اساس بر) ت
  40  ---------------------------------------------------------  جهينت اساس بر) ث
  42  -----------------------------------  جرم ارتكاب زمان در مأموران ارياخت اساس بر) ج

  45  -----------------------------------------------------------------  مباحثه

  47  -------------  آن از منشعب اصول و جزاها و ميجرا بودن يقانون اصل:  چهارم فصل

  48  ---------------------------------------  جزاها و ميجرا بودن يقانون اصل: كمي گفتار

  48  -----------------------------------  جزاها و ميجرا بودن يقانون اصل به مرتبط مواد

  49  --------------------------------------------------  بحث به راجع مواد گريد

  51  ---------------------------------------------------------------  تبصره

  54  ------------------------------------------------  ييجزا نيقوان ريتفس: دوم گفتار

  54  ---------------------------------------------------------------  تبصره

  57  -----------------------------------------------------------  مرتبط مواد
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  58 --------------------------------------------------------------  تبصره

  58  -------------------------------------------  ماقبل به يمتن نيقوان رجعت عدم) الف
  60  -----------------------------------------------  ماقبل به يشكل نيقوان رجعت) ب

  62 -----------------------------------------------------------------  مباحثه

  63  --------------------------------------------  جرم يعموم آموزة: دوم بخش

  65 ------------------------------------------  جرم يعموم آموزة ساختار: بحث طرح

  69  ----------------------------  )يجرم رفتار ينيع طيشرا( يماد عنصر:  كمي فصل

  71 -------------------------------  )فعل ترك اي فعل( آن اقسام و يماد عنصر: كمي گفتار

  71 ---------------------------------------------  يماد عنصر اقسام به مرتبط مواد

  71 ----------------------------------------------  فعل ترك به راجع مواد يبرخ

  76 --------------------------------------------------------------  تبصره

  77  --------------------------------------)قانون مخالف عمل ارتكاب( فعل ميجرا) الف
  77  -----------------------------------  )واجب عمل انجام از امتناع( فعل ترك ميجرا) ب

  78  ----------------------------------------------------------  قانون از يناش فيتكال. 1
  79  -----------------------------------------------------  فهيوظ انجام از يناش فيتكال. 2

  79  ----------------------------------------------  فعل ترك قيطر از فعل ميجرا) پ

  82 -----------------------------------------------------  تيسبب رابطة: دوم گفتار

  82 ----------------------------------------------------------- مرتبط مواد

  83 --------------------------------------------------------------  تبصره

  84  ---------------------------------------------  تيسبب رابطة احراز يها هينظر) الف
  84  -----------------------------------------------------------  يضرور سبب ةينظر. 1
  85  -------------------------------------------------------------  يكاف سبب ةينظر. 2
  86  -----------------------------------------------------------  كينزد سبب ةينظر. 3
  87  --------------------------------------------------------------  ايپو سبب ةينظر. 4

  87  -----------------------------------------------افغانستان يجزا حقوق موضع) ب
  88  -------------------------------------------------------------- فعل ميجرا

  88  -------------------------------------------------------  هشتم و ستيب مادة 2  فقرة. 1
  89  -------------------------------------------------------  هشتم و ستيب مادة 3  فقرة. 2
  89  -----------------------------------------------------------------  يريگ جهينت. 3

  89  ----------------------------------------------------------  فعل ترك ميجرا

  91 ---------------------------------------  يياجرا اتيعمل دنينرس جهينت به: سوم گفتار

  91 -------------------------------------------  جرم به شروع تيماه به مرتبط ةماد

  91 -----------------------------------------  جرم به شروع مجازات به مرتبط مواد

  93 --------------------------------------------------------------  تبصره

  94  --------------------------------------------------------  جرم به شروع) الف
  94  -----------------------------------------------------  كامل جرم كي تحقق مراحل. 1
  96  ----------------------------------------  يمقدمات اَعمال مرحلة از شروع  مرحلة صيتشخ. 2
  99  ---------------------------------------------------------  جرم به شروع مجازات. 3

  101  ----------------------------------------  )محال( ناممكن و) ميعق( ناكام ميجرا) ب
  101  -------------------------------------------------- ناممكن و ناكام ميجرا صيتشخ. 1
  101  --------------------------------------------------  ناممكن و ناكام ميجرا مجازات. 2

  104  ------------------------------------------------------  جرم در اتفاق: تكمله
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  104  ----------------------------------------------------------  مرتبط مواد

  106  --------------------------------------------------------------  تبصره

  106  ----------------------------------------  جرم در اتفاق يماد عنصر و تيماه) الف
  106  ----------------------------------------------------------  جرم در اتفاق تيماه. 1
  107  ------------------------------------------------------  جرم در اتقاق يماد عنصر. 2

  108  -------------------------------------------  افغانستان حقوق در جرم در اتفاق) ب
  108  -------------------------------------------------  افغانستان در جرم در اتفاق فيتعر. 1
  110  ------------------------------------------------  افغانستان در جرم در اتفاق مجازات. 2

  112  ----------------------------------------------------------------  مباحثه

  115  ------------------------------يماد عنصر ارتكاب در دخالت:  كمي فصل ادامة

  115  ----------------------------------------------------------------  مقدمه

  116  -------------------------------------------------  جرم در مباشرت: كمي گفتار

  116  ----------------------------------------------------------  مرتبط مواد

  118  --------------------------------------------------------------  تبصره

  118  ----------------------------------------------------  بالواسطه مباشرت) الف
  119  ----------------------------------------------------  الواسطه مع مباشرت) ب

  119  ------------------------------------------------------------انسان ريغ وساطت. 1
  120  --------------------------------------------------------------  انسان وساطت. 2

  123  --------------------------------------------------  جرم در شركت: دوم گفتار

  123  -------------------------------------------  »شركت يصورتها« به مرتبط مواد

  124  --------------------------------------------  »شركت مجازات« به مرتبط مواد

  126  ---------------------------------------  »مقصود ريغ يجرم جةينت« به مرتبط مواد

  126  ---------------------------  مستقل ميجرا يبرخ داشتن شركت تيماه به مربوط مواد

  129  --------------------------------------------------------------  تبصره

  130  -------------------------------------------------  جرم در شركت تيماه) الف
  130  -----------------------------------------------  شركت تيمجرم بودن يتيعار ةينظر. 1
  131  --------------------------------------------------  شركت تيمجرم استقالل ةينظر. 2
  131  --------------------------------------------------------  افغانستان حقوق موضع. 3

  131  --------------------------------------------------  جرم در شركت طيشرا) ب
  131  ----------------------------------------------------  جرم در شركت يذهن طيشرا. 1
  133  ----------------------------------------------------  جرم در شركت ينيع طيشرا. 2

  134  -----------------------------------------------  جرم در شركت يصورتها) پ
  134  -------------------------------------------------------  جرم ارتكاب به كيتحر. 1
  135  ---------------------------------------------------------------  جرم در اتفاق. 2
  135  ------------------------------------  جرم يليتكم و يالتيتسه ،يزاتيتجه اَعمال در كمك. 3

  135  -------------------------------------------------  جرم در شركت مجازات) ت
  136  ------------------------------------  شركت تيماه با ميجرا مستقل يجرمانگار) ث

  137  ----------------------------------------------------------------  مباحثه

  139  -------------------------  )يجرم رفتار يذهن طيشرا( يروان عنصر:  دوم فصل

  139  ----------------------------------------------------------------  مقدمه

  142  ------------------------------  )يجرم قصد( يعمد ميجرا در يروان عنصر: كمي گفتار

  142  ----------------------------------------------------------  مرتبط مواد
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  143  -------------------------------------------------------------  تبصره

  143  ---------------------------------------------------  يعمد جرم فيتعر) الف
  143  ------------------------------------------------------  يعمد جرم صور) ب

  143  ----------------------------------------------------------------  يجرم قصد. 1
  144  ------------------------------------------------------------ جهينت و قصد انيم تطابق عدم ـ
  147  --------------------------------------------------------------  قصد بودن دهيچيپ اي طيبس ـ
  147  --------------------------------------------------------------  فعل ترك ميجرا در قصد ـ

  148  --------------------------------------------------------------  ياحتمال قصد. 2
  150  -----------------------------------------------------  خاص قصد و عام قصد: تكمله

  151  --------------------------  )يجرم يخطا( يعمد ريغ ميجرا در يروان عنصر: دوم گفتار

  151  ----------------------------------------------------------  مرتبط مادة

  151  -------------------------------------------------------------  تبصره

  152  --------------------------------------------------  يجرم يخطا تيماه) الف
  152  ----------------------------------------------------  يجرم يخطا اقسام) ب

  153  --------------------------------------------------------------------  اهمال. 1
  153  ----------------------------------------------------------------  ياطياحت يب. 2
  153  ----------------------------------------------------------------  يلوح ساده. 3
  154  -----------------------------------------------  مقررات و اوامر ن،يقوان تيرعا عدم. 4

  155  ------------------------------------  قباحت ميجرا از يبرخ در يروان عنصر: تكمله

  155  ----------------------------------------------------------  بحث طرح

  155  -----------------------------------------------  ييجزا ريتقص يقانون فرض

  157  ----------------------------------------------------------------  مباحثه

  159  ---------------------------  )موجهه عوامل( يقانون تيممنوع زوال:  سوم فصل

  161  ----------------------------------------------------  فهيوظ يفايا: كمي گفتار

  161  ---------------------------------------------------------- مرتبط مواد

  162  -------------------------------------------------------------  تبصره

  163  ----------------------------------------------  قانون حكم به فهيوظ يفايا  )الف
  165  ------------------------------------------------------  معلم و پدر توسط طفل بيتأد: تكمله ـ

  166  ---------------------------------------------  يقانون آمر امر به فهيوظ يفايا) ب

  169  ----------------------------------------------------  مشروع دفاع: دوم گفتار

  169  ---------------------------------------------------------- مرتبط مواد

  171  -------------------------------------------------------------  تبصره

  172  --------------------------------------------------------  خطر طيشرا) الف
  174  ---------------------------------------------------------  دفاع طيشرا) ب
  175  -----------------------------------------------------------  تيمسئول) پ

  177  -----------------------------------------------  هيٌعل يمجن تيرضا: سوم گفتار

  177  ---------------------------------------------------------- مرتبط مواد

  178  -------------------------------------------------------------  تبصره

  179  ---------------------------------------  يطب معالجات ريسا و يجراح اتيعمل) الف
  179  --------------------------------------------------  طب حرفة يفن اصول با مطابقت. 1
  179  -------------------------------------------------------------  ضيمر تيرضا. 2

  180  -----------------------------------------------------------  عاجل حاالت: تكمله
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  180  ------------------------------------------------------  يسپورت يهايباز) ب

  183  ----------------------------------------------------------------  مباحثه

  185  -----------------------------------  )ريتقص( ييجزا تيمسئول:  چهارم فصل

  187  ------------------------------------------------------  سن صغر: كمي گفتار

  187  ----------------------------------------------------------  مرتبط مواد

  189  --------------------------------------------------------------  تبصره

  189  ---------------------------------------  اطفال ييجزا تيمسئول يخيتار سابقة) الف
  190  -------------------------  اطفال تخلفات به يدگيرس قانون در اطفال ييجزا تيمسئول) ب
  191  -------------------------------------------------------  يمدن تيمسئول) پ

  192  -----------------------------------------------  يعقل مرض و جنون: دوم گفتار

  192  -----------------------------------------------------------مرتبط ةماد

  192  --------------------------------------------------------------  تبصره

  194  -----------------------------------------  مخدر و مسكر مواد استعمال: سوم گفتار

  194  ----------------------------------------------------------  مرتبط مواد

  195  --------------------------------------------------------------  تبصره

  195  ------------------------  مخدر اي مسكر مواد ياراد استعمال ريتأث تحت جرم ارتكاب) الف
  195  ---------------------------------------------  جرم ارتكاب قصد بدون ياراد استعمال. 1
  196  -----------------------------------------------  جرم ارتكاب قصد به ياراد استعمال. 2

  196  ----------------------  مخدر اي مسكر مواد ياراد ريغ استعمال ريتأث تحت جرم ارتكاب) ب
  197  -----------------------------------------------------  شعور و ادراك كامل زوال. 1
  197  -----------------------------------------------------  شعور و ادراك ناقص زوال. 2

  198  -------------------------------------------------------  اكراه: چهارم گفتار

  198  -----------------------------------------------------------مرتبط مادة

  198  --------------------------------------------------------------  تبصره

  198  ---------------------------------------------------------  اجبار اقسام) الف
  199  ----------------------------------------------------------------  يماد اجبار. 1
  199  ----------------------------------------------------------------  يروان اجبار. 2

  200  --------------------------------------------------  مجبور يمدن تيمسئول  )ب

  201  ------------------------------------------------------  اضطرار: پنجم گفتار

  201  -----------------------------------------------------------مرتبط مادة

  201  --------------------------------------------------------------  تبصره

  202  -------------------------------------------------------  اضطرار يمبنا) الف
  203  -------------------------------------------------------  اضطرار شروط) ب
  206  -----------------------------------------------------------  تيمسئول) پ

  208  --------------------------------------------------  )يغلط( اشتباه: ششم گفتار

  208  ----------------------------------------------------------  مرتبط مواد

  209  --------------------------------------------------------------  تبصره

  209  ---------------------------------------------------------  اشتباه اقسام  )الف
  210  ---------------------------------------------------------------  يحكم اشتباه. 1
  210  -------------------------------------------------------------  يموضوع اشتباه. 2

  212  ----------------------------------------------------------------  مباحثه
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  :اولبخش 

  يديتمه مباحث
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  : كميفصل 

  حقوق جزا شناخت

ن  در ابتدا مفهوم يبنابرا. ميآشنا شو» حقوق جزا«م كه به طور اختصار با يفصل بر آنن يدر ا
ن رشته را يا يسپس محتوا. م داديقرار خواه يآن را مورد بررس يات اصليحقوق جزا و خصوص
» يحقوق ييعلوم جنا« يها از شاخه يكيگاه آن را به عنوان يكرده و جا يبه طور خالصه معرف

  .فتايم يباز خواه
  

  مفهوم حقوق جزا: كميگفتار 

حقوق  يها از رشته يكيم كه حقوق جزا يد در ابتدا بدانيشناخت مفهوم حقوق جزا با يبرا
 يها كند و شامل رشته يم ميان دولت و فرد را تنظيروابط م  عمدتاً يحقوق عموم. است يعموم
وجه . باشد يو حقوق جزا م ي، حقوق ماليحقوق كار، حقوق ادار  ،يچون حقوق اساس يمتنوع

قواعد و ساختار  يدر حقوق عموم. است» دولت«ها دخالت عنصر  ن رشتهيا ياشتراك تمام
و نسبت آنها با  يو جمع ين حقوق فرديت و نحوة تضميفيمردم،ك يحكومت، حقوق اساس

 قرار دارد يحقوق خصوص يدر مقابل حقوق عموم. شود يم يوة ادارة جامعه بررسيگر و شيكدي
ة افراد و روابط يچون احوال شخص يروابط :ان خود افراد استيم روابط ميمتكفل تنظ  كه عمدتاً

   .ان آنهايم يو مال يتجارت
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انزجار و تنفر  يعيده و به طور طبيكه نقض آنها به مجروح شدن جامعه انجام ييارزشها
ت يارزشها موجودن يد حفاظت شوند چون نقض ايت مردم را به دنبال دارد بايخودجوش اكثر

. دولت گذاشته اند  فة حفاظت را مردم به عهدةين وظيا. كند يرا مختل م يجامعه و نظم عموم
) يارزشها( ينورمها ييكند شناسا  يكه م ين كاريخود، اول  بةين وجيا يدولت در مقام اجرا

ة بعدي مرحل. ان جامعه استيدر م) ارزشها(آن نورمها  يگاه اساسينان از جايو اطم ياساس
بندي ميان اين نورمهاست به گونه اي كه سالح پرهزينه و محدود مجازات را براي آن درجه

دسته از نقض نورمها ذخيره نگه دارد كه در مورد آنها هيچ يك از ديگر مكانيزمهاي خصوصي 
-به حقوق جزا متوسل مي« آخرين حربه»در اين مرحله است كه به عنوان . يا اداري كافي نباشد

ان دهد، در العمل نش نكه بتواند در برابر نقض آن نورمها از طرف جامعه عكسيا يو برا 1دشو
ك از يهر . كند يف ميمختلف نقض نورمها را تعر ي، ابتدا صورتهايين جزايقالب قوان

ر ين معنا در سايكه در ا يوصف: نام دارد» جرم«جامعه  ياساس يمختلف نقض نورمها يصورتها
خود را در  يم عكس العمل رسميف جرايدولت پس از تعر. ستيحقوق موجود ن يها شاخه

: شود يده مينام) يتير امنيتداب يو در موارد(» جزا«العمل  ن عكسيا. كند ين مييبرابر آنها تع
  . ن رشته از حقوق وجود دارديدر ا  ن حال خطرناك كه منحصراًيو در ع يار قويبس يسالح

كند و  يرا محاكمه م يشود، دولت و» يجرم«متهم به ارتكاب  ير فردب است كه اگين ترتيبه ا
در حقوق جزا اتفاق   قه منحصراًين طريا. رساند يم» جزا«ص داده شد به يتشخ» مجرم«چنانچه 

  .افتد يم

از  يتعداد اندك. است اختالف نظر وجود دارد يقه هستة مركزين طرينكه كدام بخش از ايدر ا
ن عده ياز نگاه ا. د دارنديدانند و بر آن تأك يم» جرم«ن رشته را يا يصلت ايدانان خصوص حقوق

ت يز هستند كه خصوصين يگريدر مقابل، عدة د. باشد» يجرم«د حقوق ين رشته بايعنوان ا
  2.اند دهين عده رشتة مورد نظر را حقوق جزا ناميا. دانند يم» جزا«ن رشته را در يز ايمتما

  
 

براي . رسنداز اين ديدگاه تعدادي از مواد قانون جزاي افغانستان مورد انتقاد به نظر مي  1
مثال با وجود مكانيزم جبران خسارت در حقوق مدني هيچ ضرورتي ندارد كه كشتن يا 

  ).509مادة (جرح غير عمدي حيوان ملكيت غير در حقوق جزا جرم دانسته شود 
بـراي مثـال، در زبـان    . گذاري رايج اين رشته در زبانهاي مختلف جالب توجـه اسـت   نام   2

، و )حقـوق كيفـري  (، در زبان فارسي )Strafrecht(آلماني ، در زبان  )حقوق جزا(دري 
      ←  
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م و چه حقوق يبنام ين رشته را حقوق جرميم ــ و چه ايبگذر ه كهين اختالف در تسمياز ا
است كه در گفتار  يتر كوچك يها شاخه يكسان بوده و حاوين رشته يا يــ محتوا ييجزا
  .ميشو  يبه اختصار با آنها آشنا م يبعد

 

  → 
اما در . در اين رشته است» مجازات»  تأكيد اصلي بر جنبة driot pénal)(در زبان فرانسه 
وجه مشخصة اين » جرم«) الحقوق الجنائيه(و زبان عربي ) criminal law(زبان انگليسي 

  .رشته انگاشته شده است
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  »ييعلوم جنا« يها از رشته يكيث يحقوق جزا به ح: گفتار دوم

) يمتن( يماهو يحقوق جزا: شود يم ميتقس يدو بخش اصلخود به  يا حقوق جرميحقوق جزا 
جرم و مجازات را مشخص  يقواعد و مقررات نظر يماهو يحقوق جزا. يشكل يو حقوق جزا

 يباشند، به نحو يم و جزاها ميجرا يناظر به تمام يبرخ: اند ن قواعد خود بر دو دستهيا. كند يم
ن يا يبررس. رديگ يمورد بحث قرار م يطور كل به» مجازات«ا ي، يبه طور كل» جرم«كه در آنها 

ن مفهوم ين رشته ايعنوان ا يدر انتها» يعموم«كلمة . است يعموم يقواعد موضوع حقوق جزا
گردند فارغ  ين رشته راجع به جرم، مجرم و مجازات ارائه ميكه در ا يكند كه قواعد يرا افاده م

 يعموم يدر حقوق جزا  آنگاه كه مثالً  ، نيرابناب. شوند يدر نظر گرفته م ياز نوع جرم ارتكاب
م ين قاعده ناظر به عموم جرايشود، ا يم يجة جرميان عمل و نتيت ميسبب  سخن از ضرورت رابطة

  .رديگ ين را در بر ميمجرم يشود تمام يم ييت جزايط مسئوليا آنگاه كه بحث از شراياست 

ت فوق را ندارند و شامل همة يجرم و مجازات حالت عموم يگر قواعد و مقررات نظريد  دستة
قرار  يرا مورد بررس يم خاصيتحقق جرا يو روان يط ماديگردند و تنها شرا يم نميجرا

ا يا اختطاف پرداخته، ي يكار بيا فريجرم قتل  يط تحقق عنصر ماديمثالً به شرا. دهند يم
 ين قواعد موضوع حقوق جزايا. كنند ين مييم فوق تبيك از جرايرا در هر  يت عنصر روانيفيك

  3.باشند يم ياختصاص

ن بخش از يا. است يا اصول محاكمات جزائي يشكل ين بخش از حقوق جزا حقوق جزايدوم
 ياصول منعكس در حقوق جزا يق و كاربرد عمليندارند، بلكه ناظر بر تطب يقواعد جنبة ماهو

انواع محاكم، سطوح مختلف محاكمه و   محاكم،ت ين اصول ناظر بر صالحيا. باشند يم يماهو
 يصله و به طور كليمثبِت دعوا، و ف  ليدال  محاكمه،  ، جلسةيط قاضي، شرايد نظر خواهيتجد

  .باشند يبه جرم م يدگيرس يده مقررات ناظر به سازمان

  
 

حقـوق جزاهـاي   . نبايد با حقوق جزاي خاص يكـي دانسـت   حقوق جزاي اختصاصي را   3
پردازند كه به جهات مرتكب يا خصوصيتهاي تخنيكي يـا مصـالح    خاص به جرايمي مي

حقـوق جـرايم   «، «حقوق جزايي اطفال«. ديگر ضروري است كه جداگانه آموخته شوند
تـوان   را مـي » حقوق جزاي مواد مخـدر «، و »حقوق جزاي عسكري«، »)سايبر(كامپيوتري

 .از حقوق جزاهاي خاص دانست
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 يليتكم  شاخة(باشند  يم» يحقوق ييعلوم جنا« يخود شاخة اصل يو شكل يماهو يحقوق جزا
، يا منطقه ي، حقوق جزايالدول نيب يخاص، حقوق جزا يشامل حقوق جزا يحقوق ييوم جناعل

  ).شود يم يسويمقا يخ حقوق جزا و حقوق جزايتار

رد كه يگ يرا در بر م ين شاخه علوميا. است» يتجرب ييعلوم جنا« ييگر علوم جنايشاخة د
، يس علميپل( يابي علوم جرم: هستند ينداشته و تجرب) گذار ارزش(و يحقوق و نورمات يمحتوا

و  ييجنا يشناس ، جامعهييجنا يشناس ستيز( ينظر يشناس ، علوم جرم)…، يطب عدل
، يريجلوگ يشناس ، جرمينيبال يشناس جرم( يكاربرد ي، علوم جرمشناس)ييجنا يشناس روان
به شمار  ييجنا علوم ير حقوقيو غ يتجرب يها از شاخه يه شناسيعل يو مجن) يانتقاد يشناس جرم

  .روند يم

 يياست جنايفلسفة جزا و س يها شامل رشته يو تجرب يحقوق ييعالوه بر علوم جنا ييعلوم جنا
  . شود يز مين

ح يتشر ين رهنمود در پيدارند كه ا يماتيز تقسيخود ن ييك از علوم مندرج در علوم جنايهر 
حقوق ( ييعلوم جنا يحقوق يها از شاخه يكي ين رهنمود فقط بررسيموضوع ا. ستيآنها ن

موضوعات آن را در بر  ينار تماميسم يت زمانيل محدوديز به دلياست كه باز ن) يعموم يجزا
خ به مباحث يمختصر با انكشاف حقوق جزا در بستر تار ييدر ادامه، پس از آشنا. نخواهد گرفت

  .م پرداختيم و جزاها خواهيبودن جرا يقانون ياديبن يراجع به اقسام جرم و اصل يكل
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  : دومفصل 

 زاحقوق ج انكشاف

از  يخيبر اساس مدارك تار. بوده است ياريخ دستخوش انكشافات بسيحقوق جزا در بستر تار
كه خود  يياند با توسل به طرزالعملها را آغاز كرده يجمع يار دور كه انسانها زندگيبس يزمانها

ت از ارزشها و ياد جزا را در حمايفهم و دركشان از عدالت بنا نهاده بودند، نهاد و بن يبه مقتضا
شه در ين انكشاف ريا ير صعوديس. خاص دوران خودشان منكشف و متكامل كردند ينورمها

قافلة . جامعه دارد يتر برا يمتعال يمهادرك بشر از عدالت و مطرح شدن نور ير صعوديس
از آن  يو جمود را از لباس خود تكانده و سوغات يگَرد كهنگ يخيحقوق جزا در هر منزلگاه تار

است و اخالق مخصوصاً در يفالسفه و دانشمندان س. منزلگاه را توشة ادامة سفر خود كرده است
فوق  يخيتار يمعماران منزلگاههاك و معاصر انكشاف حقوق جزا در رول يمقاطع كالس

ش يآنان از عدالت و آرمان آنها از جامعه و نورمها  دةيا. اند به حقوق جزا كرده ياريخدمات بس
  .ن قافله بوده استيساالران ا همواره چراغ راه قافله

ادگار از هر يك را به رسم سوغات و ياست كه هر  يياز نهادها يا امروز مجموعه يحقوق جزا
خ حقوق جزا در فهم ين،  فهم تاريبنابرا. انكشاف به دست آورده است يمنزلگاههاك از ي

  . ار مؤثر استيبس ييجزا ينهادها

ط يبسته به شرا يا هر جامعه. كسان صورت نگرفته استيانكشاف حقوق جزا در تمام جوامع 
ز در يمقاطع نب ينكه ترتيموده است؛ كما ايگر را كُندتر پيتر و مقطع د عيك مقطع را سريخود 

انكشاف حقوق جزا در جوامع مختلف  ير كلياما در خط س. ستيتمام جوامع بر هم منطبق ن
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انكشاف حقوق جزا را در  ير كليبهتر، خط س يريادگين به مقصد ين  و همچنيبنابرا. ه استيشب
  .ميكن يت اختصار كامل مرور ميو با رعا ياصل  دو دورة

  

  )يالديم 1810 تا سال(م يدوران قد: كميگفتار 

ن يمفهوم حقوق جزا در سرتاسر ا. بشر در باستان است ياجتماع ين دوران آغاز زندگيآغاز ا
 1810ناپلئون در سال ) نيقوان مجموعه(ب كُد ينكه با تصويدوران در حال انكشاف بوده است تا ا

  .شود يك ميم نزديفهم يكه ما امروز از آن م يزيمفهوم حقوق جزا كامالً به آن چ

  يخصوص يدورة جنگها) الف

س يحق مجازات متعلق به رئ. شد يل ميپدر ساالر تشك يها  ن دوران جامعه از خانوادهيدر ا
ق يگسترده از طر يها خانواده. نداشت يتيچ محدودين حق خود هيدر اعمال ا يخانواده بود و و

. دانند يل ميله تشكيبه نام قب يت واحديكردند و هو يدا ميپ ين مشترك به هم همبستگيا ديا ين
له دچار آن يقب يشد كه اعضا يدانسته م ييايا باليها يماريل بيله دليان قبيه خدايا گناه عليجرم 

افتن ي يافتن مجرم بلكه براي يشدند نه برا يمتوسل م ييگو شين موارد به پيدر ا. شدند يم
فتن آن جمعاً به استغاثه و ندبه اياند و پس از  كه مورد تجاوز قرار گرفته يمات خاصيتحر

ت يدشمن مسئول يا تعديبه هنگام حمله . له بودير تمام قبيك شخص دامنگيگناه . پرداختند يم
خود به دفاع  يو خون ي، مذهبيت واحد اقتصادياز هو يمشترك وجود داشت و همگ

كشت عمل او  يرا م له يقب ياز اعضا يكيگر مرتكب قتل يلة دياز قب ياگر فرد. پرداختند يم
انتقام  يداد و حت ين شكل ميرا به بدتر يله پاسخ تعديقب. آمد يله به حساب ميبه كل قب يتعد

و . امده بوديت به وجود نيبودن مسئول يهنوز اصل فرد. گرفت يز ميشاوندان مجرم را نيدامن خو
ل يد و به قبايانجام يله مين دو قبيب يطوالن يز محدود به جرم نبود و بعضاً به جنگهاين ييانتقامجو

از عواقب  يق ارعاب و وحشت ناشيب، جرم از طرين ترتيبد. كرد يت ميز سرايمان با آنها نيپ هم
شد كه  ياش داشت سبب م لهيقب يفرد و حت يكه برا يكه خطرات يشد به شكل يآن كنترول م

ن يبد .قدرت داشت گريلة ديكه قب يالبته تا وقت. گر فكر بكنديد  لةيبه تجاوز به قب يكمتر كس
 .داشت يت بازدارندگيخاص يتا حد ين انتقام خضوصيسان، هم

  يعدالت خصوص  دورة) ب

 يل تباه و كشته شوند و حتيقبا ياصل يروهايشد ن يرا، سبب ميز. داشت ينيسنگ  نةيجنگها هز
 يبرا ين، عقل جمعيبنابرا. رديو حذف قرار گ يز در معرض تباهيگروه ن يات جمعيح
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ل، يان قبايم يجنگها يرا ابداع كرد و به جا» خونبها«عبث مفهوم  يهايزياز خونر يريجلوگ
با . افتي يان ميمقتول پا يايكردند به اول يخصومت با پرداخت آنچه دو طرف بر آن توافق م

له به وجود يباالتر از قب يتيكاسته شد و هو يو خانوادگ يگروه انيم يش شهرها همبستگيدايپ
ا چند شهر به يك يدر » كالن«ا ين گروه يان واحد به وجود آمدند كه چنديخدا رفته رفته. آمد

ار مؤثر بود چرا كه قبالً يبس يگروه انيم يز در كاهش همبستگين عامل نيا. آن اعتقاد داشتند
 يكرد ول يز ميگر متمايد يها هر گروه آن را از گروه يا مشترك بعضاً افسانه ياين و نييآ

  .شد يبه وجود آمده بودند كه هر روز به گسترششان افزوده م يانياكنون اد هم

 ين رفت و هر فرديز از بين يت جمعيرفته مسئول در اثر عوامل فوق و با قدرت گرفتن دولتها رفته
ه در جنگ با يعل ياز مجن يت و پشتيحما يخانواده به جا. مسئول اَعمال خود گشت ييبه تنها

در موارد . كردند يت مياز او حما) قسامه( يبا همسوگند رفتند و يك داور ميبه نزد  يو
. ابديان يه دهند تا غائله پايٌعل يل خانوادة مجنيدانند مجرم را تحو يح ميز ترجيت نيمحكوم
د يشتر مفياو به عنوان برده ب يكشتند چرا كه رول اقتصاد يرا نم يو  ز لزوماًيه نيعل ٌ يمجن  خانوادة

  .بود

 يت شد و آنان پاسدار نوعيز تقويعدالت ن يتر نظارت آنان بر اجرا يقو يل دولتهايبا تشك
دادند و مفهوم  يشتريان سرعت بين جريبه ا يان آسمانياد. ان جرم و مجازات شدنديتناسب م

در  يت هماننديل شود و با مشروط كردن آن به رعايرا انكشاف دادند تا انتقام تعد» قصاص«
ان يتناسب م …ه و يٌعل يمجرم و مجن ياجتماع  در طبقة يو تساو ت ضربهيفياندام و تعداد و ك

 ياصرار دولتها. ت گردديرعا يبه نحو بهتر» عدالت«از  يق برداشتيجرم و مجازات و به تبع تطب
ر ممكن يغ ياديآن را در موارد ز يوارده باشد اجرا  مشابه صدمة  ناًينكه قصاص عيبر ا يمركز

كه در  يغرامت  دادند؛ يت ميافت غرامت رضاينوادة او به ناچار به درا خايه يعل يساخت و مجن يم
از آن  يمختلف ثابت كردند و قدر يها ن حكومتها مقدار آن را بسته به صدمهيبعد هم يها دوره
  .رديبه خود بگ» يمة نقديجر«خود كنار گذاشتند تا قرنها بعد نام  يها نهيهز يرا برا

دولت هم فقط . ه بوديعل يداشت و ابتكار طرح دعوا با مجن يت خصوصياما همچنان جرم ماه
شد كه ناظر به روابط  يمحدود م يميز به جرايم نيجرا. بها بود ا خونيق قصاص يناظر بر تطب
، قسامه، يتوافق يبها خون. ا دولت معنا نداشتي يه نظم عموميگر بود و جرم عليكدياشخاص با 
 يا يسات حقوقيتأس ينقد  مةيثابت و جر يها هيت، اصل قصاص، ديشدن مسئول ياصل شخص

  .افتنديا تبدل ين دوره متولد شدند و تا به امروز تكامل، انكشاف يهستند كه در ا
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  يعدالت عموم  دورة) پ

تر در پروسة  فعال يقضات نقش. شكل گرفت يعدل ين نظامهايمقتدر اول يبا استقرار دولتها
مفهوم نظم . افتيت يشد تثب ين ميين تعيالً با توافق طرفبها كه قب افتند و مقدار خوني ييقضا

ت متضرر يافتند كه بدون شكاي يعموم يتيثيح يم خصوصيبه وجود آمد و جرا يعموم
به  يميرفته جرا ان ملتها رفتهيروابط م ين با برقراريهمچن. افتنديب يت تعقيز قابلين يخصوص

مانند    دانند ــ يرا در معرض خطر قرار م يو نفع جمع يت واحد اجتماعيوجود آمدند كه هو
ن مسائل سبب يا. ك شخص خاص نبودنديــ كه فقط متوجه منافع  يانت به وطن و جاسوسيخ

ش يش از پيرد، بيكه انتقام جامعه را از مجرم بگ ي، نهاد»العموم يمدع«مفهوم  يريگ شد كه شكل
  .ابديضرورت 

سبب شد اَعمال  يسلطنت يقواعد آن توسط حكومتها يسا و سپس اجراينفوذ كل در اروپا توسعة 
 يمركز يدولتها. كسان در سرتاسر قلمرو آن حكومت ممنوع اعالم گردديبه نحو  يخاص

بزرگ شكل  يهايف كردند و امپراطوريرا تضع يو فئودال يفيالطوا ملوك يقدرتمند نظامها
 يكنواختيب مقررات يت در آن به تصويامن يحفظ قلمرو خود و برقرار يگرفتند كه برا

شدت ممكن به اجرا  ياز مجرم بود و با تمام» انتقام جامعه«ن دوره يمجازات در آغاز ا. پرداختند
چون شقه كردن،  ييشدند و مجازاتها ير ميكشف جرم متهمان شكنجه و تحق يبرا. آمد يدر م

 يزندانها مدت در يطوالن يانفراد يا اسب بستن و حبسهاين، به چرخ يوتيداغ گذاشتن، گ
ن داشتند و مجازات مجرم ير قوانيدر تفس يعيار وسيقضات اخت. ع بوديشا يف امريك و كثيتار

ا يزادگان و اشراف همانند رعا بينج. كردند ين مييتع يزان منفور بودن عمل ويرا بر اساس م
  .…ازات خاص خود را داشتنديشدند و امت يمحاكمه و مجازات نم

و » ويمونتسك«مثل  ياشخاص. شود يم ييساز نهضت اصالحات جزا نهين افراطها زميا يتمام
ت ظلم و ستم يكنند و وضع يمطرح م  »يفرد يهايحقوق و آزاد«همانند  يديافكار جد» ولتر«

» ايچزاره بكار« يبه رهبر» ييانقالب جزا«ك ي ينه برايرند تا زميگ يموجود را به باد انتقاد م
  .، فراهم گردديمعتقد به مفكورة قرارداد اجتماعگرا و  دهيلسوف فاي، فييايتاليا

او  يعدالت ين جو ظلم و بيرا منتشر كرد و در چن» م و مجازاتهايجرا«كتاب  1764او در سال 
 يد تابع اصول شخصيد بر اساس قانون باشد؛ مجازاتها بايگفت كه هم جرم و هم مجازات با

از ارتكاب جرم است؛  يريست بلكه جلوگين بودن باشند؛ هدف از مجازات انتقام يبودن و مساو
د قبل از اجرا ين باياز شدت آنها دارد؛ قوان يشتريت بيت و سرعت مجازاتها اهمين  قطعيو بنابرا

د يداشته باشد و شكنجه و اعدام با يد حقوقيابند؛ متهم بايمنتشر شوند و همگان از آن اطالع 
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ن بر اساس سن، ياصالح شود و مجرمد يها با خانه فيت محابس و توقيحذف شوند؛ وضع
  .شوند يبند طبقه يت و جرم ارتكابيجنس

را جلب  ياريت حكام و متفكران بسيحما يزبان ترجمه شد و افكار و 20ش از يبه ب يكتاب و
قارة اروپا را  يالديم 1800 يكه افكار روشنفكرانة او سبب شد كه حدود سالها يا به گونه. كرد

قانون «معروف به  1791 يون در فرانسه قانون جزايانقالب. رديرا بگف يطلب د اصالحيموج جد
بودن جرم و مجازات را تحقق  يا نوشتند تا اصل قانونير افكار بكاريرا تحت تأث» يانقالب يجزا

ا محدود كرد و از شدت مجازاتها يخشن را حذف و  ياز مجازاتها يارين قانون بسيا. بخشند
كه مرتكب  ين مفكوره وضع كرد كه تمام كسانيبا ا» ايبكار«ت را ثاب يمجازاتها. ديار كاهيبس

با  يو برخورد مساو. اند ك مجازاتياراده، مستحق  يل فرض آزاديشوند، به دل يم يجرم واحد
  .دين باعث حذف حق عفو پادشاه گرديهمة مجرم

را كاهش  ع نتوانست آمار جرميو سر يف اما قطعيخف يا وضع مجازاتهايبه رغم محاسبات بكار
  ط در دورةين شرايدر ا. ن قانون شديش جرم و شكست ايدهد بلكه بر عكس منجر به افزا

د نوشته شد كه يدو مجموعه قانون جد» يانقالب يقانون جزا«ناپلئون و در مخالفت با  يامپراطور
 يو قانون جزا 1808 ييقانون اجراآت جزا: دهند يات خود ادامه ميبه ح يتا كنون با اصالحات

از كشورها، از جمله افغانستان،  ياريبس يين جزايقوان. اند كه به دو كُد ناپلئون معروف 1810
بودن  ي، كد ناپلئون، اصول قانون1810 يقانون جزا. اند ن دو كد ناپلئون نوشته شدهير ايتحت تأث

 ياحداقل و حداكثر بر يت شناخت اما با برقراريمجازات را به رسم يجرم و مجازات و تساو
ط خاص يدر نظر گرفتن شرا يعوامل مخففه و مشدده دست قضات را برا يمجازاتها و برقرار

، كه معتقد بود انسان »بنتام«ر افكار ين بار تحت تأثيه بازتر گذاشت و مجازاتها را ايهر قض
سراغ ارتكاب جرم نخواهد رفت كه رنج حاصل از  يگر است و در صورت محاسبه يموجود

  .ديبخش يشتريشتر باشد، شدت بياز جرم ب يت ناشمجازات از منفع
  

  )تا كنون يالديم 1810از سال (د يدوران جد: گفتار دوم

ناپلئون، انكشاف حقوق ) نيمجموعه قوان(ب ُكد يمفهوم معاصر حقوق جزا با تصو يريگ با شكل
حقوق  حاال نوبت به انكشاف مفهوم. ابدي يگر ادامه ميد يريشود بلكه در مس يجزا منقطع نم

 يط اجتماعيمعاصر و شرا يو علم ي، تجربيها و افكار فلسف شهير انديمدرن تحت تأث يجزا
است  ييمختلف جزا يمكتبها ييايو پا ييايد ظهور و افول و پويت دوران جديخصوص. رسد يم

اند كه علوم  بوده يفالسفه و روشنفكران بزرگ يها شهير افكار و انديك از آنها تحت تأثيكه هر 
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. اند داده يمعاصر را انكشاف اساس يشناس و روان يشناس است، اخالق، جامعهيسفه، اقتصاد، سفل
دن يق گنجانيرا، از طر ييا به موازات هم نظام عدالت جزايو  يگريپس از د يكين مكتبها يا

روز  يو اجتماع يط فكري، با شرايين جزايقوان يهاشان در اصالحات بعد از مفكوره يبرخ
ا عوامل به يه مجازات، عامل ين مكتبها در مورد توجيك از ايهر . اند هماهنگ كرده

  .خود از انسان اختالف نظر دارند يوجودآورندة جرم، و به تبع مقصد مجازات و طرز تلق

  ييگرا دهيمكتب فا) الف

 يسان موجود، اعتقاد داشت كه انييگرا دهيپرداز اخالق فا هيو نظر يسيلسوف انگلي، ف»بنتام«
دة آن يز بنا به فايمجازات ن. نداشته باشد يا دهيزند كه فا ينم يگر است و دست به كار محاسبه

ده يفا ين اگر مجازات مجرميبنابرا). …از جرم، اصالح مجرم و يريجلوگ(شود  يق ميتطب
گذشته و همه آن خ جرم ياز تار ياديان زيكه سال يمثالً وقت(م يكن ينداشته باشد او را مجازات نم

كه  ييك بلوايدن يمثالً خوابان(ده داشته باشد يفا يگناهيو اگر مجازات ب) اند را فراموش كرده
ده داشت كه مجازات به ياو عق. م كردياو را مجازات خواه  )كند يد ميرا تهد ينظم عموم

كه  شود يواجد ارزش م ير خدمات عموميهمانند سا يندارد و زمان يخود ارزش خاص يخود
عموم مردم بر  ياز آن انتقام از گناهكار نباشد بلكه از باب ضرورت به مقصد رستگار يتلق

ق ين طريسازد چرا كه از ا يل رنج را بر همنوع مشروع ميدة جزا تحميفا. ق گردديگناهگار تطب
  .شود ين مين افراد تأميشتريب يبرا ين خوشبختيشتريب

  ييگرا مكتب استحقاق) ب

ن يتر ، از مهميلسوف آلمانيف  ،»مانوئل كانتيا«ا عدالت مطلق كه ي ييراگ مكتب استحقاق
 يبه نظر كانت انسان موجود دارا. مخالف است ييگرا دهيپردازان آن است به شدت با فا هينظر

 يمجازات كس. برخورد شود» ك ابزاري«و نه » ك انساني«به عنوان  يد با ويكرامت است و با
ــ در  م يكن يك سگ ميكه در مورد  يمرتكب آن عمل نشود ــ كارنكه دوباره يا يصرف برا

ه يست كه آن را توجين» ندهيآ«جزا در  يد احتماليج و فواين نتايا. ستين» ك انساني«شأن 
» گذشته«در  ياست كه و يكند، بلكه استحقاق مجرم به مجازات به جهت ارتكاب جرم يم

د، عمل گذشتة ياينده از مجازات برنيدر آ يا دهيچ فاياگر فرضاً ه ين حتيبنابرا. انجام داده است
ك واجب يمجازات . را مجازات كرد يد ويتر مستحق جزا كرده است و با شيمجرم او را پ

ره با هم يك جزين اگر مثالً مردمان يبنابرا. است) categorical imperative(و امر مطلق  ياخالق
شان را به  يمدن  ا پراكنده شوند و جامعةيگر نقاط دنيره را ترك كرده و در دياتفاق كنند كه جز
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مانده باشد، نخست  يدر زندان باق ينه قاتليش از سوار شدن بر سفين شكل منحل كنند، اگر پيا
ن اقتضا يچرا كه عدالت چن. ستيآن جامعه متصور ن يبرا يا ندهيرا اعدام كنند گرچه آ يد ويبا
  .كند يم

ون يده را داشته باشد، استحقاقين فايشتريدانند كه ب يرا مشروع م ييان كه جزايگرا  دهيبر عكس فا
افته داشته ين تناسب با جرم ارتكاب يشتريدانند كه ب يت ميرا واجد مشروع ييان جزايو سزاگرا

  .باشد

  ييگرا مكتب اثبات) پ

و شناسان  بان، جامعهيطب بان، روانين بار طبيسبب شد كه ا ييگرا و تجربه ييگرا موج علم
 ين مكتب به رغم مكتبهايا. را در حقوق جزا مطرح كنند يديجد يها شناسان مفكوره جرم

 يت اخالقيمختار و واجد مسئول يانسان را موجود) ييگرا و استحقاق ييگرا دهيفا(ك يكالس
 يت عموميحفظ امن يد برايدانست كه با يم يرونيا بي ينشناخته و اَعمال او را مقهور علل درون

ا يجة انتخاب يرد؛ جرم نتيجامعه قرار گ ير الزم دفاعيافراد تحت تداب يحقوق اجتماعن يو تضم
. يميا اقلي ي، اجتماعيستي، زياز عوامل وراثت ياست ناش يست بلكه واكنشيمحاسبة مجرم ن

گذشته دربارة  يمكتبها يو انتزاع يو فلسف ين مباحث اخالقيبنابرا. مار استيك بيز يمجرم ن
  .قرار داد يد نگاه را از جرم متوجه مجرم نمود و او را مركز بررسيباه است و بات جرم اشتيماه

 ين مكتب بر اساس مطالعات تجربيگذار ا اني، بنيتالويشناس ا تيب و جناي، طب»چزاره لمبروزو«
» يجانيه«و » ياتفاق«، »يادياعت«، »وانهيد«، »مادرزاد«ان مجرمان آنها را به مجرمان يخود در م

گر يطبقات د يمطلق و برا يساز ياست طرد و خنثيكم و دوم سيطبقات  يكرده و برام يتقس
شنهاد يق پيساز در صورت عدم توف يبا شدت و حدت مختلف و بعضاً خنث يدرمان ياستهايس

  .كرد

صورت و  يقد، شكل جمجمه و استخوانها( يات ظاهريخصوص ين بود كه از رويا ياو در پ
كو يآنر«. كند يتر خنث شيآنان را پ» حالت خطرناك«ق ين طريو از ا ييمجرمان را شناسا) رهيغ

كه  ييتا جا. د داشتيدهد تأك يكه فرد را به ارتكاب جرم سوق م يطيز بر عوامل محين» يفرّ
به . شد يكرد كه مجرم درمان م يدا ميد آن قدر ادامه پيبا شد  يل ميمجازات به هدف درمان تحم

بود كه قابل  ييها اگر مجرم از دسته. ن مفكوره اشتباهنديثابت در ا يگر، مجازاتهايعبارت د
دفاع «ا ين همه به عنوان محافظت از جامعه يا. شد يد طرد و از جامعه اخراج ميستند بايدرمان ن
از اهداف حقوق جزا  يكياز آن جا كه . گرفت و نه استحقاق مجرم يصورت م» ياجتماع
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ز يدر مورد آنها تجو يتيو امن يوير وقاين بالقوه بود تدابمجرما» حالت خطرناك«مبارزه با 
كه  يتيمسئول(» يت اجتماعيمسئول«مفهوم . د بدون آنكه هنوز مرتكب جرم شده باشنديگرد يم

ماران ين بيحفظ اجتماع از خطر ا يكه برا يشود تا اقدامات يحفظ اجتماع بار م يبر مجرم برا
  .شد» ييو جزا يت اخالقيمسئول«فكورة ن ميگزيجا) ه گردديشود توج يانجام م

است  يانصاف يل قرار گرفت، اما بين مكتب بعدها مورد انتقاد و تعديد اياز عقا ياريگرچه بس
به مجرم را مطرح  يو علم ين بار نگاه تجربياول ين مكتب بود كه برايم كه همياگر اقرار نكن

ا ي» ينولوژيپ«و بعد از آن  يشناس جرما ي» ينولوژيميكر« ية دانشهايگذار اول هيكرد و پا
مشروط از  يذ و آزاديق تنفي، تعليتير امنيهمچون تداب ييگر نهادهايد ياز سو. شد يجزاشناس

 يبعد يمكتبها يها ند كه در بستر زمان و در پرتو مفكورهين مكتب بر حقوق جزايرات ايتأث
  .افتنديانكشاف 

  ييگرا مكتب عمل) ت

 يو. شه دارديمز، ريام جيلي، وييكايلسوف آمريدر افكار ف ييگرا ا عمليمكتب اصالت عمل 
مقاصد و  ياست كه برا يقيحق يا هيد باشد و نظريدرست است كه مف يا دهيمعتقد بود كه عق

 يفلسف يد اصول و مبانيان معتقد شدند كه بايگرا از اثبات يا عده. اغراض ما سودمند باشد
ش، يق آزمايو از طر يعلم يآن با استفاده از روشها يرا كنار گذاشت و به جا ييگرا اثبات

ك مكتب ين مكتب يم كه اينيب ين ميبنابرا. هر جامعه را كشف كرد يياست جزاين سيبهتر
ده با روش ين فايچرا كه مقصدش تأم. ييگرا دهيو فا ييگرا است از مكتب اثبات يالتقاط
 يست آلمانيل ، و فونيهامل هلند ، وانيكينس بلژيان پريجر نيندگان اينما. است يگر اثبات

ا يحقوق جزا را با هدف كنار گذاشتن بحث جبر  ين الدوليه بياتحاد 1889آنان در سال . اند
س يدفاع از جامعه در برابر حالت خطرناك تأس يبرا ير مناسبياراده و پرداختن به تداب يآزاد

  .كردند

  :ديگو يم ياجتماع در مورد دفاع» نسيآدولف پر«

كند كه هر كـدام از آنهـا    ينم يات گذشته معتبر است نفيهر آنچه در نظر يدفاع اجتماع
ت يـ عموم يت كنند، به شرط آنكه به جايحما ياز منافع اجتماع يا ممكن است تا اندازه

م و در مـوارد خـاص بـه كـار     يكنـ  يدادن و به كار بستن در تمام موارد، آنها را اختصاص
  .ميببند
ز يگر متمـا يكـد يمتعـدد مجرمـان را از    يگروههـا  ية دفـاع اجتمـاع  يـ ب، نظريـ ن ترتيبه ا

ه يـ ن نظريـ ا. رديپذ ياست م يضرور يه ترس از جزا و شدت آن را وقتين نظريا. كند يم
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ه را تـا  يـ ٌعل يان مجنـ يه جبران زين نظريا. رديپذ ياصالح و اغماض را در صورت امكان م
  4.…رديپذ يدهد م يما اجازه م يالت اقتصاديكه تشك ييجا

، كه بر خالف استفادة »يدفاع اجتماع«عبارت  يپرداز هيدر نظر» نسيپر«) سميپلورال( ييتكثّرگرا
شده  يان بزرگينشده بود، سرآغاز جر يپرداز هيان هنوز نظريات اثباتگرايفراوان از آن در ادب

ست، يك مكتب نيگر صرف يانش دانگذاريكه به اعتقاد بن» يجنبش دفاع اجتماع«است با نام 
  .رديگ ين مكتب را در بر مياست كه چند يا جنبشيبلكه نهضت 

  

  يجنبش دفاع اجتماع) ث

  »كايگرامات«ش يگرا. 1

نظام  ينيگزيجا يد كه متقاضيآغاز گرد يانيو پس از آن جر يان دو جنگ جهانيدر فاصلة م
ل يكا، وكيپو گراماتيليف. از جرم بود يرياصالح و درمان مجرمان و جلوگ يبا روشها ييجزا

قبالً . ارائه داد» يدفاع اجتماع«از  يديجد ياو معنا. ن مفكوره را طرح و گسترش دادي، اييايتاليا
 يان دفاع از جامعه در برابر خطر مجرمان تلقيگرا ان و عمليگرا دگاه اثباتياز د يدفاع اجتماع

 يتواند با اجتماع يتنها م» يدفاع اجتماع«ست و يجدا نكا جامعه از فرد ياز نظر گرامات يشد ول يم
كردن  ياصالح و اجتماع. ده و از آن حراست كنديكردن دوباره مجرم جامعه را بهبود بخش

از رنج و  يكه خال يق اقداماتيد از طريدولت است در برابر مجرمان و با» تيمكلف«مجرمان 
فه را ين وظيا يفايمجازات بر افراد نه تنها ال رنج يتحم. رديمجرم باشند صورت گ يمشقت برا

ن  يبنابرا. اندازد يم يسقوط اخالق يبير كرده و در سراشيكند بلكه افراد را تحق يل نميتسه
ن يگزيجا» يحقوق دفاع اجتماع«د يست و بايدولت موجود ن يبرا» حق مجازات«به اسم  يزيچ
مناسب  يقالب» ييت جزايمسئول«، »زاتمجا«، »مجرم«، »جرم«چون  يميمفاه. گردد» حقوق جزا«

اَعمال «را كه  يكسان» يزيست حالت جامعه«ستند كه در آن بتوان يت دولت نيمكلف يفايا يبرا
و  يمقتض ياقدامات» «اعتال و بهبود وضعشان« يص داده و برايدهند تشخ يانجام م» يضد اجتماع

  .اتخاذ كرد» به فرد يرسان بيفاقد هر گونة جنبة آس

  
 

، ص 1379محمد اردبيلي، حقوق جزاي عمومي، جلد نخست، نشر ميزان،  به نقل از علي   4
107-108.  
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  ش آنسليگرا. 2

ن جنبش يدرون ا يتر ميان ماليجر يدفاع اجتماع» يياست جنايس« يش افراطين گرايدر كنار ا
ات خود را در ينظر 1954او در سال . ، شكل گرفتيفرانسو يمارك آنسل، قاض يبه رهبر

انكشاف آن  يحذف حقوق جزا متقاض ين كرد و به جايتدو نينو يدفاع اجتماعبه نام  يكتاب
آن  ياجرا يول. ستياو منكر مجازات ن. شد يمعقولِ دفاع اجتماع يياست جنايك سي در پرتو

با  يتيو ترب يل به اهداف اصالحين يبرا يقبل يداند كه كوششها يم يرا فقط محدود به موارد
او نبوده و فارغ از حس  ير با كرامت انسانيكه مغا يآنهم به شرط. شكست مواجه شده باشد

ر ين تدبيتر معتقد به مناسب ياو به طوركل. ل كنديرا تسه يشدن و  يهدف بازاجتماع ييجو انتقام
ر ين تدبيخاص بهتر ياست كه در موارد يهيبد. به هدف برگشت مجدد به اجتماع است

 يكه دولت در قبال حق باز اجتماع يتيمكلف ياجرا يبرا ييوجود حقوق جزا. مجازات باشد
  .است يشدن افراد دارد ضرور

 يمكتبها ينظر يد نظر در مبانين حاصل تأمل مستمر و تجدينو يه زعم آنسل دفاع اجتماعب
ن صراحتاً اعالم يشيپ يها ن همه او موضع جنبش خود را در برابر مفكورهيبا ا. ن استيشيپ
 ياستقرار عدالت يدهد كه در پ ين جهت مورد انتقاد قرار ميك را از اياو مكتب كالس. كند يم

ر يبه ضم يو بدون دسترس يبشر يشود كه با ترازو يچگونه م. است  يانسان يبا ابزاراما  يااله
فقط  يابد؟ عدالت انسانيعقوبت مناسب خود را ب يانسانها نظم مطلق برقرار گردد و هر فعل

ن مكتب ين معتقد است كه ايهمچن. سودمند از فرد و جامعه دفاع كند يريتواند با اتخاذ تداب يم
ت هر فرد منحصر يشخص. جرم غافل است يو اجتماع يت انسانيتوجه دارد و از ماهفقط به جرم 

كسان يعقل و ارادة  يست كه همة افراد را دارايح نيصح. ازمند برخورد متناسبيبه فرد است و ن
. ميبسپار يمجرم را به فراموش يات فرديم و خصوصيم و سپس تنها بر جرم متمركز شويبدان
است  يپردازد ضرور يافته مي ه به قضاوت در مورد جرم ارتكابير هر قضگونه كه د همان يقاض

  .و سنجش قرار دهد يز تحت بررسي، مجرم را ن»تيشخص  ةيدوس«، يگرية ديدر دوس

 ييگرا و عمل ييگرا اثبات يمكتبها» كرد به مجرمِيرو«ادامة  ين حالكه جنبش دفاع اجتماعيبا ا
ن را با مكتب ينو يجنبش دفاع اجتماع يتفاوتها يو. داردز با آنها ين ياست اما اختالفات

  .ل دانسته استياز قرار ذ ييگرا اثبات
ار خـارج از حقـوق   يـ راجـع بـه جبـر و اخت    يز مباحـث فلسـف  يـ گرچه به نظـر او ن : : تتييمسئولمسئول �

 يرد و آن را بـرا يپـذ  يمـ  يو درونـ  يكـامالً شـهود   يث امـر يت را به حيجزاست، اما مسئول
تنهـا  . كنـد  يل مـ يشدن مجرم را تسـه  يداند و باز اجتماع يم يضرور ياهداف دفاع اجتماع
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دهد كه مقهور جبر نباشد و بتـوان در او احسـاس تعهـد     يم يمعن يت آن انسانياصالح و ترب
 .را به اثبات رساند ياخالق

ار يبسـ  يعلمـ  يها افتهيرول  ين براينو يگرچه دفاع اجتماع  ::ييافراطافراط  ييييگراگرا  احتراز از علماحتراز از علم �
د يـ با يعلم يدستاوردها. رديپذ يان را نميگرا اثبات يافراط ييگرا قائل است اما علمت ياهم

 يافراطـ  ييگرا علم. در برابر مجرمان اخذ كرد ياست معقول و انسانيك سيكمك كنند كه 
مجرمـان   يبند مين تقسيهمچن. ستين جنبش نيد اييمورد تأ يبدون توجه به ابعاد حقوق بشر

شـان و  يها زهيـ افـراد، انگ  يت انحصـار يشده بدون توجه به خصوصـ  نييتع شيپ يدر گروهها
 .ناقص است يارتكاب جرم كار يو زمان يط مكانيشرا

ت يشات اثبـاتگرا و عملگـرا دفـاع از جامعـه موضـوع     يدر گرا  ::حقوق فرد و حقوق جامعهحقوق فرد و حقوق جامعه �
ر دفـاع  يمقصـد از تـداب  . باشـد  يفـرد  يهـا يمـت نقـض حقـوق و آزاد   ياگر بـه ق  يداشت حت

جـاد تعـادل   يا يدر پـ  يو جنبش دفـاع اجتمـاع  . ستياز جامعه ن» رفع خطر«صرف  ياجتماع
كه مناقض بـا حقـوق فـرد باشـد قائـل       يجامعه حقوق يو برا. ان حقوق فرد و جامعه استيم
 يفـرد  يهـا يحقـوق و آزاد  يت تمامياز جامعه حفظ و حما يدفاع واقع«قت يدر حق. ستين

 ».است

  ريتحوالت اخ: تكمله

  ييگرا به استحقاقبازگشت . 1

ا يحفظ جامعه از بدسرشتان  يو برا يافراط ييگرا نهضت اصالح و درمان كه در ابتدا جنبة علم
د داشت و سپس يتأك يعيطب يمارين بيبر مراقبت از جامعه در برابر ا يان جبر اجتماعيقربان
 يان جامعه تلقيبه جرافته و تعهد جامعه در باز گرداندن افراد ي يو بشر يل شد و ابعاد انسانيتعد

ن در يبنابرا. افتيش يت باال رفت و تكرار جرم افزايآمار مجرم. ابديق يد نتوانست توفيگرد
ن ياز حكومتها قوان ياريبس. ديشكست اصالح و درمان اعالم گرد 1970دهة  يسالها

 يها زبان بازگشت به مفكوره يسيانگل يوضع كردند و مخصوصاً در كشورها يتر رانهيگ سخت
 يا جهيدولتها كه از اصالح و درمان مجرمان به نت. ش دست گرفته شديك و استحقاق پيكالس

اد شده است در ي» دهيشيسم بازانديسينئو كالس«كه از آن به  يديان جدير جريدند تحت تأثينرس
 يطرفداران جنبش دفاع اجتماع. مقام آن برآمدند كه الاقل حق مجرم را كف دست او بگذارند

 يكه سع يياز روشها يكيشكست  يشكست اصول خود، بلكه به معنا يمسئله را نه به معنان يا
  .دانند يداشت م ياده كردن اصول دفاع اجتماعيدر پ
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  يردولتيبازگشت به عدالت غ. 2

آغاز شد كه گام  يگريان دي، جرييحقوق جزا يان جهانيبه موازات بازگشت استحقاق در جر
 يها نكه مفكورهيح ايتوض. شود يم يآن تلق يامروز يا در معناحقوق جز يسوم در انكشاف كل

» هيعل يمجن«را، و حاال نوبت به » مجرم«ان يگرا را مورد توجه قرار دادند، اثبات» جرم«ك يكالس
مفكورة  ير كلين سان خط سيقرار گرفته و بد يحقوق يههايد كه كانون پژوهشها و نظريرس يم

  .نجامديب» ميترم«و سپس به » يبازپرور«به » يسزاده«عدالت از 

ان دو نفر است يم يك اختالف خصوصي، نوشت كه جرم ي، نروژ»يستيلز كرين« 1977در سال 
عدالت بازگشت وضع به سابق است كه بدون در نظر . كه دولت آن را به سرقت برده است

» هوارد زِهر«، كه »يميعدالت ترم«به موجب مفكورة . ستير نيپذ ه امكانيعل يگرفتن رول مجن
د مجرم، يان آنهاست كه بايو تجاوز به افراد و روابط م ياز رهبران آن است، جرم تعد

ل ي، تشكيگريانجيمثل م ييق طرزالعملهاين خود از طريآن را ب يه و جامعة محليعل ٌ  يمجن
وجود دارند كه معتقد  يافراط ييشهايان گراين جريدر ا. م كننديترم يميترم يئتهايا هيجلسات، 

متر كه خواهان دخالت دولت فقط يمال ييشهاياند و گرا يو رسم» يسنت ييعدالت جزا« يبه الغا
  .دنديم شديا در موارد ارتكاب جراي يمحل يميترم يق طرزالعملهايدر موارد عدم توف
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  : فصل سوم

  ميجراف يتصن

مات جرم را ين تقسيك از ايهر . شود يم يبند ميتقس يمختلف يبه صورتها» جرم«در حقوق جزا 
هستند و هم در  يار مهميها واجد آثار بسيبند مين تقسيا. اند مورد توجه قرار داده ياز بعد خاص

از  ياريرند و فهم بسيگ يار مورد تكرار قرار ميبس ييجرم و هم در اجراآت جزا  ةيفهم نظر
ف يتصان يين فصل را به بحث مبنايپس، ا. ف استين تصانيحقوق جزا منوط به فهم ا ينهادها

 .ميآور يفها را بسته به ابعاد مختلف مين تصنيتر الً مهميذ. ميا جرم اختصاص داده
  

  يفقه حنفبر اساس  )الف

ن ياول. اند فيقابل تصن يو گروه كلبه د ي، عقوبات شرعياز جمله فقه حنف  عت اسالم،يدر شر
ن ييق در برابر هر جرم تعيشوند كه شارع آنها را به طور دق يم ييا جزاهاي گروه شامل عقوبات

پس از حكم محكمه  يچ كم وكاستيش مقدر شده بدون هين جزاها از پيق ايتطب. كرده است
رند كه شارع يگ يبر مم را در يجرا يگر به طور عام باقيگروه د. مجرم واجب است يباال

ض كرده است تا با توجه به يا نائب امام تفوين نكرده و آن را به نظر امام يعقوبتشان را خود مع
  .ن كندييرا تع ياوضاع و احوال جرم و مجرم مجازات

تر است  يآن قو يالله جنبة حقكه  ينيمع يعقوبتها: شود يم ميگروه اول خود به دو دسته تقس
آنها وجه غالب است كه  يالعبد كه جنبة حق ييكنند و عقوبتها ياد مي» حدود«م كه از آنها با نا

العبد است كه در حدود پس از آنكه  ا حقياهللا  ن مسئلة حقيبه خاطر هم. هستند» تيقصاص و د«
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ز يا صلح جايا شفاعت يچ وجه گذشت يه تا حد طرح دعوا نزد حاكم شرع منكشف شد به هيقض
توانند به هر گونه كه توافق حاصل كنند، مثالً با  ياو م يايا اوليه يعل يست اما در قصاص مجنين

، از يافت هر مبلغيبدون در يا به طور كليشتر يا بيا كمتر يت مقرر يد  به اندازة يافت مبلغيدر
  .نظر كنند حق قصاص خود صرف

جه يدر نت. است يريتعز يافغانستان ناظر به مجازاتها ياست كه قانون جزا ين نكته ضروريذكر ا
ن رهنمود به ين مورد استناد در ايگر قوانيز كه در قانون جزا و دين ييجزا يقواعد عموم يتمام

م مستوجب حدود، قصاص و يشوند و در مورد جرا يمربوط م يريم تعزيخورند به جرا يچشم م
و مجازات بودن جرم  يدر بحث اصل قانون. شود و نه قانون جزا يق ميتطب يت قواعد فقه حنفيد
در » قانون« يفقه حنفم كه ييد بگوياما عجالتاً با. م كرديخواه يرا نقد و بررسستم دوگانه ين سيا

ب ين ندارد كه پارلمان در هنگام تصويبا ا يرتين مسئله مغايالبته ا. ستيآن ن ديجدمفهوم 
  .ز استفاده كندين يمسائل مربوط، از فقه حنف ي، با درنظرداشت تمام»قانون«

  بر اساس شدت جرم )ب

د يكند، اما همواره با يشدة اجتماع را نقض م يانگار جرم ينورمهااست كه  ياگر چه جرم عمل
از  يگر، برخيبه عبارت د. ستنديكسان نيت يث اهميا از حنورمهن يم كه ايباش  به خاطر داشته

ات يل، ارزش حمثا يبرا. ندينورمهاگر يتر از د شده از نظر اجتماع مهم يانگار جرم يهانورم
كه هرگز  يار واال به طورياست بس يارزش يو يو آزاد يت جسميبر تمام يانسان و حق و

زان ين مدعا ميشاهد بر ا. كسان دانستي يكيت مقررات ترافيچون رعا يتوان آن را با ارزش ينم
ك سرقت ساده يسه با يا تجاوز به عنف در مقايع يك قتل فجيك احساسات مردم نسبت به يتحر

ك يا يو  يكيتر از جرم عدم توجه به مقررات تراف ار مهمين سان است كه جرم قتل بسيبد. است
  .ك مغازه استيسرقت ساده از 

شده توسط آن عمل  از ارزش نقض يز انعكاسيرا ن يهر عمل جرم يشده برا ينيب شيپ ياگر جزا
ن مسئله از يمخصوصاً ا. شندكسان نبايز با هم يم نيجرا يتمام يخواهد بود كه جزا يم، منطقيبدان

ت يدانند حائز اهم ياز شدت جرم م يكنندة جرم و تابع يان كه مجازات را ملغيگرا نظر مكافات
ق جزا فقط و فقط شدت جرم را مدنظر دارند و بر عكس ينان در تطبياست، چرا كه ا

  .كنند ينم يج مجازات توجهيامدها و نتايچون پ يگريان به مسائل ديگرا دهيفا

 يو برا  شده يبند فيت تصنيث اهميم از حيا جرايدن ييجزا ين سان است كه در اكثر نظامهايبد
گذار  شده توسط قانون قيف تطبيتصن. هر صنف جرم مجازات متناسب در نظر گرفته شده است
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ست و سوم قانون يمادة ب. ت، جنحه و قباحت استياز كشورها ــ جنا ياريــ همانند بس يافغان
ف يت، جنحه و قباحت تصنيث شدت و خفت به جنايم از حيجرا«داشته كه  جزا مقرر

است كه مرتكب آن به  يت جرميجنا«: ديگو يقانون جزا م ست و چهارميب مادة. »گردد يم
ز مقرر داشته يقانون جزا ن پنجم و ستيب مادة» .محكوم گردد  ليا حبس طويا حبس دوام ياعدام 

ش يب ينقد يا جزايپنج سال  يش از سه ماه الياست كه مرتكب آن به حبس ب يجنحه جرم«كه 
 يقباحت جرم«قانون جزا  ست و ششميبن بر اساس مادة يهمچن» .محكوم گردد ياز سه هزار افغان

 يسه هزار افغان يال ينقد يا جزايسه ماه  يساعت ال 24است كه مرتكب آن به حبس از 
  ».محكوم گردد

تعلق دارد  باالگانة  ك از طبقات سهيد كه جرم به كدام ينكه بتوان فهميا يراف، بين تصنيدر ا
  .كرده است توجه كرد ينيب شيآن پ يكه قانونگذار برا ياست كه به مجازات يكاف

بر آن  ياريج بسيكه نتا يبه نحو ،ث آثار استيم از حيف جراين تصنيتر ف فوق مهميتصن
ت، جنحه و قباحت يم به جنايف جرايبرد كه تصن يتوان پ يبا مراجعه به قانون جزا م. مرتب است

مواد (، شروع به جرم )كصد و پنجاه و دوميمادة (ل قواعد ناظر بر تكرار جرم ياز قب يآثار مهم
مادة (ب ي، مرور زمان تعق)مادة چهل و نهم و پنجاهم(، اتفاق در جرم )و دوم يست و نهم تا سيب

ر مخففه يمعاذ ،)مادة شصت و چهارم(، دفاع مشروع )1353 ياصالح ييقانون اجراآت جزا 10
ست و ششم يكصد و بي  مادة( يتير امني، تداب)كصد و چهل و پنجميكصد و چهل و سوم تا يمادة (

  .دارد) و پنجم يكصد و سي  مادة( يم شخص حكميو جرا) ام يكصد و سيو 

ت، جنحه و خالف در يجنام به يف جراياز كشورها تصن ياريان ذكر است كه بر خالف بسيشا
قانون اجراآت  25د به مواد يبنگر( .ستين يابتدائ يدگيت رسيحقوق افغانستان واجد اثر صالح

 ية جمهوريت محاكم قوة قضائيالت و صالحيقانون تشك 42محاكم و  يمؤقت برا ييجزا
  .)افغانستان ياسالم

  يتعداد رفتار مادبر اساس ) پ

ك قصد يك عمل ساده و يك جرم، گاه ي يو ذهن ينيط عيف شرايگذار در مقام تعر قانون
ك عمل ساده و يهمانند جرم قتل كه اركان آن متشكل از   ند؛يب يم يك جرم كافي يساده را برا

 ياگر ركن ماد يحت موارد،ن يدر ا .نامند يم» جرم ساده«م را ين جرايا .ك قصد واحد استي
ن ضربة كشندة يمثال در جرم قتل مجرم چند يران بار تكرار شود، بيچند يدر پ يجرم به طور پ
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ساده خواهد بود؛ چرا كه  ين جرم جرميه وارد كند، باز ايٌعل يبر بدن مجن يدر پ يچاقو را پ
  .افته استيواحد تحقق  ينسبتاً كوتاه و در امتداد قصد يدر زمان يركن ماد يدر پ يتكرار پ

گذار آنها را به  قانون ياند، ول طيو بس يهستند كه گرچه تك جزئ ياَعمال ،بر عكس دستة فوق
م ارتكاب عمل ين جراين سان، در ايبد. ط جرم دانسته استيبس يهمان جزء ماد شرط تكرارِ

 لذا. جرم است ييجزا ينظامها يكه در بعض يگرمثل عمل گدا ،ستيك مرتبه جرم ني يبرا
كه اگر هر  يابند؛ به نحوي يچند عمل مماثل تحقق م ياند كه از اجرا يميجرا »ياديم اعتيجرا«
  .افته استيارتكاب ن يم جرميريدر نظر بگ يين عملها را به تنهايك از اي

مشخص  يوجود دارند كه از چند جزء مختلف ماد يميستند و جراين گونه نيم ايجرا ياما تمام
نشده ك جزء از آن اجزا موجود نباشد آن جرم متحقق يكه اگر  يا اند؛ به گونه به وجود آمده

ل يجزء تشك سهآن از  ياد كرد كه عنصر مادي يكار بيتوان از جرم فر ين باره ميدر ا. است
د يبنگر(ر يو به دست آوردن مال غ يگريب خوردن دي، فربكارانهيل فريتوسل به وسا: شده است

بكارانه متوسل شود يبه وسائل فر يهر گاه شخص). به مادة چهارصد و شصت و نهم قانون جزا
 يبه دست آورد و يبكارير را بدون فرينكه مال غيا اير نباشد يصدش ربودن و بردن مال غق يول

  .نامند يم »م مركبيجرا«م را ين گروه از جرايا. استن جرم نشده يمرتكب ا

ك رفتار در دفعات مكرر ي يادين است كه در جرم اعتيو مركب ا ياديم اعتيان جرايتفاوت م
كه در جرم  يدر حال  كه از آن عادت مرتكب استنباط شود؛ يا گونهرخ دهد به ) حداقل دو بار(

  .واحد يا جهيل به نتيمتشكل است از ارتكاب افعال متنوع اما با هدف ن يمركب عنصر ماد

تا  ياديم اعتيست؟ از آنجا كه در جرايو مركب چ ياديم به ساده، اعتيجرا يبند فيثمرة تصن
ل ياجزاء تكم يكه تمام يم مركب تا زمانيشده و در جرابار دوم تكرار ن يكه عمل برا يزمان

قانون . ل استيمحقق نشده لذا نقطة آغاز مرور زمان پس از تكرار و تكم يده هنوز جرمينگرد
ن يهمچن. ل نافذ بوده باشديا تكميگردد كه در زمان تكرار  يق ميتطب يز در صورتيد نيجد

 ل در حوزة آن صورت گرفته باشديا تكمين تكرار يدارد كه ا يدگيت رسيصالح يا محكمه
جرم  يل عنصر مادياز آنجا كه قبل از تكرار و تكم. )مؤقت ييقانون اجراآت جزا 26مادة (

ت يتوانند شكا يم يده باشند تنها در صورتين عمل صدمه ديكه از اول يافته كسانيتحقق ن يجرم
ر از جرم يغ يگريد ييان عمل واجد وصف جزيه مرتكب اقامه كنند كه آن اوليعل ييجزا
چ گونه وصف ين عمل واجد هيكه آن اول يو در صورت. ا مركب مورد بحث باشدي يادياعت

ر يپذ امكان يجبران خسارت در محاكم مدن يباشد، در آن صورت تنها ادعا ييجزا يقانون
  .خواهد بود
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  طول زمان بر اساس )ت

ح، قانون صاليذث محكمة ياز ح يمهمار يآثار بس يق تحقق جرم داراين زمان و مكان دقييتع
م يتقس ي، مستمر و متواليم را به سه گروه آنيجرا ين روياز ا. و مرور زمان است قيقابل تطب

ن ييتع. ستيموجود ن يان زمان شروع و زمان خاتمة آن فاصلة چندانيم ميجرا يدر برخ. اند كرده
مانند قتل و سرقت پس از  يميجرا .ستياد دشوار نيم زين دسته از جرايزمان و مكان ارتكاب ا
ن يا يركن ماد ين حالتها تماميتر دهيچيرسند و معموالً در پ يبه انجام م يشروع در فاصلة كوتاه

ن يتوان گفت كه ا يم ين رو به راحتياز ا. وندنديپ يم در چند ساعت به وقوع ميدسته از جرا
  .نامند يم »يم آنيجرا«م را يان جريا. اند داده يرو يو در چه مكان يم در چه زمانيجرا

مانند . هر لحظه تكرار شده و در طول زمان استمرار دارد يم قصد جرميگر از جراياما در گروه د
ن يا. ادامه دارد يكه جرم به طور كامل قطع نشده حالت جرم يكه تا وقت ير قانونيف غيجرم توق

م يجرا يزمان و مكان ارتكاب جرم به آسانن يين موارد، تعيدر ا. نام دارند» م مستمريجرا«م يجرا
چند ماه  ين عمل را برايا ير قانونيف غيمرتكب جرم توق  ست چرا كه امكان دارد مثالًين يآن

ن نحو استمرار جرم در طول يبا ا. انتقال دهد يمختلف يه را به مكانهايعل يا مجنيادامه دهد و 
ا به يو حاكم بر جرم مطرح گردد و  مربوطن دا كند و بحث قانوير پييزمان ممكن است قانون تغ

 يشمول مرور زمان بحث نقطة آغاز زمان يب آن برايار از جرم و عدم تعقيبس ل گذشت زمانِيدل
  .آن مطرح شود

م وجود دارند كه از ياز جرا ياعتقاد دارند كه دستة سوم يم برخين دو دسته از جرايعالوه بر ا
ده ينرس يكه به سن قانون يمانند جرم ازدواج با دختر. به هر دو دستة فوق شباهت دارند يجهات
جة آن تا يكه نت ياست اما از آن رو ين جرم آنياست ا يآن ياز آن جهت كه ازدواج عمل. است

م ين دسته از جرايا. ابدي يابد به جرم مستمر شباهت مي يبرسد ادامه م يبه سن قانون يكه و يوقت
مؤقت  ييست و ششم قانون اجراآت جزايمادة ب 3فقرة . نامند يم »يمتوال« اي »افتهي جرم ادامه«را 
 …« :د كهينما يم حكم يم مستمر و متواليدر جرا صالحيذمحاكم در مورد محكمة  يبرا

در آن محل  يا متوالي يشود كه جرم استمرار يمربوط م يا ه به محكمهيقض يدگيت رسيصالح
كصد و نود و چهارم قانون يرا كه مادة  يمشكالت ين قاعدة قانونيا» .ده باشديادامه و ختم گرد

 حكمآن ماده . ان برده استيتوانست به وجود آورد از م يم 1344مصوب  يياجراآت جزا
  :كه داشت يم

م يجـرا ان دارد و در مـورد  يـ كه حالت اسـتمرار در آن جر  يم مستمر محليدر مورد جرا«
شود  يم مذكور در آن ارتكاب مياز اَعمال جرا يكه عمل يمحل يم متواليو جرا يادياعت
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  ».شود يمحل وقوع جرم شناخته م

 ييدهم قانون اجراآت جزا و در مادة. م مستمر ساكت استيگذار در بحث مرور زمان جرا قانون
ت، جنحه و قباحت در يجنام يجرا يب برايساله را به ترت 1و  3، 10 يعادهايم 1353 ياصالح

 3اما با توجه به فقرة . ك كرده باشديتفك يم مستمر و آنيان جرايآنكه م ينظر گرفته است، ب
ن استنتاج كرد كه يتوان چن يمحاكم م يمؤقت برا ييست و ششم قانون اجراآت جزايمادة ب
رسد كه  يلذا به نظر م. م را زمان اختتام آنها دانسته استين دسته از جرايگذار زمان وقوع ا قانون

در مورد قانون حاكم . خ اختتام جرم در نظر گرفته شوندياز تار ديبا مرور زمان مذكور  يعادهايم
پس از اختتام جرم مستمر وضع گردد و مجازات جرم  يو اگر قانون. ن بحث صادق استيز همين

  .ر خواهد بوديتأث يد كند نسبت به جرم سابق بيمستمر را تشد

  جهيساس نتبر ا )ث

مال  نر در قتل و برديات غيجة مورد نظر ــ مثالً سلب حين گونه است كه حصول نتيغالباً ا
جة يم پس از تحقق نتين دسته از جرايا. ط اكمال و اتمام جرم استيدر سرقت ــ از شرا يگريد

 ييات اجرايخارج از ارادة متهم عمل يلياند و اگر به دل مورد نظر به عنوان جرم تام قابل مجازات
ا تشبث به يا جنحه بودن اصل عمل، به عنوان شروع يت يشان قطع گردد، در صورت جنايو ماد

جة يم كه حالت تامشان منوط به تحقق نتين دسته از جرايبه ا. جرم قابل مجازات خواهند بود
  .شود يگفته م» ديمق«م يگذار است جرا مورد نظر قانون

گذار  ندارد، بلكه قانون يتيجه اهمينت ا عدم تحققِيكه تحقق م وجود دارند ياز جرا يگريدستة د
 يازيپول مروجه ن يكار در جرم جعل ن،يبرابنا. افته را جرم دانسته استي نفس عمل ارتكاب

د مرگ حادث يحتماً نباد يا جرم تهديا در جرم زهر دادن يست كه پول به دوران افتاده باشد؛ ين
موقع خاموش  ق آتش را بهيحر هيئق اگر مأموران اطفايرجاد حين است در جرم ايهمچن. شود

  5.شود يگفته م» مطلق«م يم جراين دسته از جرايبه ا .كرده باشند

  
 

براي مثال مادة پنجصد و چهارم قانون جزا شخصي را كه بدون اجازة مقامات مربوط در  5
ف و يا ضرر متصور جاهايي به آتش بازي و امثال آن بپردازد كه در آن خطر حريق، تل

باشد مستوجب جزا دانسته است و همچنين شخصي را كه در داخل شهر يا قريه اسلحة 
  .ناريه يا باروت يا ديگر مواد منفلقه را استعمال نمايد
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كند كه  يث ممنوع ميندارند از آن ح ينفسه خطر يرفتارها را كه ف يگذار برخ ز قانونين يگاه
ر در ين تدبيمقنن با اقت، يدر حق. رنديقرار گ  يتر خطرات بزرگ ييمقدمات اجراممكن است 

مثال آن . نامند يم» مانع«م ينها را جرايا. شود يتر م بزرگيآن است كه مانع وقوع جرا يپ
ا ي در آن بلند است ير عمديا جرح غيراد قتل يسنس است كه خطر ايبدون داشتن ال يرانندگ

  . گران استيه جان ديخطرناك عل يتيكه موجد موقع 6سالح ير قانونينگهداشت غ

م مطلق يدر جرا. جة مجرمانه استيزان احتمال وقوع نتيث ميم مطلق و مانع از حيان جرايتفاوت م
هستند  يم اصليجرا» ييات اجرايآغاز عمل«م ين جرايقت اياست و در حق يجه حتميوقوع نت

جرم  يپول مروجه آغاز اجرا يكار جرم قتل و جعل ين صورت كه زهر دادن آغاز اجرايبد
» ياَعمال مقدمات«سنس از يبدون ال يكه حمل سالح و رانندگ يدر حال. است يج پول جعليترو
  .شوند يا ضرب و جرح ختم نميا ضرب و جرح بوده و لزوماًً به جرم قتل يم قتل يجرا

ز ين) محال(م ناممكن يو جرا )ميعق( م ناكاميتوان به جرا يم را ميجه جرايار نتيبا توجه به مع
آن را تماماً انجام  يم فاعل پس از قصد ارتكاب عمل جرميا عقيم ناكام يدر جرا. م كرديتقس

) كند ياو فرار م يفرد ير بااليكه مثالً در ف يوقت(ل عدم مهارت خود يجه را به دلينت يدهد ول يم
به دست ) كند يم يب خاليكه به قصد سرقت دست در ج يمثالً وقت( ا اشتباه در محاسبات خود ي

م يجرا. ر بوديپذ جه امكانيمنتسب به خود فاعل حصول نت ين علل درونيگر نبود ااما ا. آورد ينم
م ناكام هر قدر هم فاعل ماهر باشد اصوالً ياند كه بر عكس جرا يميا محال جرايناممكن 
سقط  يرا برا ينكه زنيا اير كند يفمرده جسد  يكه باال ير ممكن است؛ مثل وقتيجه غيحصول نت

ن يدة ايفا. كرده كه حامله است يال ميكه آن زن حامله نبوده و فقط خ يحالن دارو دهد در يجن
م را حداقل به ين جراياز ا يد بتوان برخيچرا كه شا .م در بحث شروع به جرم متصور استيتقس

ل مادة يدر تحل  ،ييات اجرايدن عمليجه نرسيدر بحث به نت. عنوان شروع به جرم مجازات كرد
  .م گشتيم ناكام و ناممكن بر خواهيجزا، باز به موضوع جراست و نهم قانون يب

  
 

شخصي كه سالح «: كندمادة يازدهم قانون سالح ناريه، مهمات و مواد منفلقه حكم مي  6
حكم مادة چهارم اين قانون توليد، توريد، صادر، ناريه، مهمات و مواد منفلقه را خالف 

  .گرددنگهداري، خريد، فروش و حمل نمايد طبق احكام قانون جزاء مجازات مي
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  ار مأموران در زمان ارتكاب جرمياختبر اساس  )ج

ا مردم ي ييو منظر مأموران ضبط قضا ين كه در هنگام ارتكاب در مرعيم بر اساس ايجرا
اثر  يبند مين تقسيگرچه ا. اند ك شدهيز تفكيرند نيا آنكه در خفا صورت گيارتكاب شوند و 

شتر در بحث اجراآت يج آن بينداشته و نتا يعموم يحقوق جزا يدر مباحث ماهو يميمستق
 يد اكثراً آن را در حقوق جزاياما اسات  ابد،ي يجرم مصداق م يب و بازرسيوة تعقيو ش ييجزا

  . مورد بحث قرار داده اند يعموم

  :محاكم يمؤقت برا ييزدهم قانون اجراآت جزايبه موجب مادة س

 يمرتكب جـرم مشـهود شخصـ   . 2. شود يجرم در زمان ارتكاب آن مشهود پنداشته م .1«
كـه مرتكـب بعـد از     يدر موارد. 3. ن ارتكاب جرم طور بالفعل گرفتار شودياست كه ح

گـر  يا اشـخاص د يـ س، شخص متضـرر و  يد و بالفاصله توسط پوليارتكاب جرم فرار نما
  ».گردد يم يقز مشهود تلين حالت نيرد، ايب قرار گيتحت تعق

داده  يشخص را در حاالت خاص يار گرفتارياخت يس عدليز به پوليام قانون فوق ن يمادة س
  :است

ن يح. 1: ديل شخص را گرفتار نمايت خود در حاالت ذيتواند به صالح يم يس عدليپول«
كـه بـه    يشخصـ . 2. آن حبس متوسـط باشـد   يكه جزا يا ا جنحهيت يارتكاب جرم جنا

  ».…ب شدن او متصور باشد يت قلمداد شده و امكان غايجنا ث مرتكب جرميح

كه  يق كرده است؛ به نحوياز آن را تطب محدود يريف جرم مشهود تفسيقانونگذار در مقام تعر
ن يگردند خارج از ا يم يم مشهود تلقياز زمرة جرا ييجزا ينظامها ير كه در برخيحاالت ز

 يمانند وقت يشوند؛ حاالت ينم يستان جرم مشهود تلقافغان يبيف قرار گرفته و در حقوق تعقيتعر
ا يمأموران بالفاصله پس از وقوع جرم در محل حاضر شوند و آثار جرم را مالحظه كنند كه 

با  7.دينما يرا مرتكب جرم معرف ينيه بالفاصله پس از وقوع جرم شخص معيٌعل يآنگاه كه مجن

  
 

رنـوالي بـر   ا�ـمادة دهم قانون كشف و تحقيق جرايم و نظارت شايان ذكر است كه قبالً    7
تحقيق جـرايم  اورگانهاي كشف و «داشت كه  مقرر مي1358قانونيت آن مصوب تطبيق 

يافتـه   توانند شخص مظنون به ارتكاب جرم را در صورتي كـه جـزاي جـرم ارتكـاب     مي
در حـالي كـه شـخص در اثنـاي     . 1: حبس باشد در يكي از حاالت ذيل گرفتـار نماينـد  

      ←  
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) دادستان(رنوال ا� يبدون مداخلة فور يحت ييكه مأموران قضا يعيارات نسبتاً وسيتوجه به اخت
م مشهود يمحدودجرا فيگذار در تعر ر قانونيم دارند، تدبين گروه از جرايب و كشف ايدر تعق

منصفانه در مرحلة  يمتهم راجع به دادرسا يمظنون شتر از حقوق يمحافظت ب ياست برا ينيتضم
 .ب جرميكشف و تعق

م مشهود اكتفا كرده است و در يف جرايمحاكم تنها به تعر يمؤقت برا ييقانون اجراآت جزا
ن قانون، به صراحت ياز آنجا كه ا. م ساكت استين گروه از جرايب ايبارة نحوة كشف و تعق

ن قانون باشند نقض ير با اين گذشته را فقط تا آنجا كه مغاي، قوانشنود و ششم ةماد 3فقرة 
ة آن يو اصالح 1344 يياز جمله قانون اجراآت جزا  ،ين مرتبط قبليقوان يكل يكند و به الغا يم

ن قانون بتوان به يرسد در موارد اجمال و سكوت ا يح نكرده، لذا به نظر ميتصر ،1353در سال 
ارات يدر مورد اخت يقانون گذشته احكام نسبتاً مفصل. مراجعه كرد يياجراآت جزا يقانون قبل

 .م مشهود دارديب و كشف جرايمأموران در تعق

  :دارد يمقرر م 1353 ياصالح ييست و سوم قانون اجراآت جزاياز آن جمله مادة ب

مكلف اسـت شخصـاً بـه     ييا جنحه باشد، مأمور ضبط قضايت يهر گاه جرم مشهود جنا«
نـه و محافظـه كنـد؛ وضـع امـاكن و اشـخاص را و هـر        يمحل واقعه رفته آثار واقعه را معا

را كـه در وقـت    يد و اظهـارات كسـان  يت نمايمؤثر باشد تثبقت يكه در كشف حق يزيچ
ا يـ حات راجـع بـه واقعـه حاضـر بودنـد و      يكه اخذ توض يا اشخاصيواقعه حاضر بودند و 

ا مرتكب آن از نزدشان متصور باشد استماع يحات راجع به واقعه يكه اخذ توض ياشخاص
  .دينما

رد به عمـل آمـده   يرنوال صورت گا� يكه بدون همكار ين اجراآت در موارديهر گاه ا
رنـوال مربـوط   ا�ـن فرصت ممكن به اطالع يس مكلف است موضوع را در اوليباشد، پول

  ».برساند

 

  → 
در حـالي كـه مسـتقيماً    . 2. ارتكاب جرم يا بالفاصله بعد از ارتكاب آن ديده شده باشـد 

  در حالي كه باالي بدن،. 3. ث مرتكب معرفي گرديده باشدتوسط متضرر يا شهود به حي
سـاير حـاالتي كـه بـه     . 4. اش آثار جرم مشـاهده شـود   البسة مظنون يا نزد وي يا در خانه

ارتكاب جرم توسط شخص مظنون داللت كند از قبيل قصـد شـخص بـه فـرار از محـل      
 ».يا هويت وي واقعه، مجهول بودن محل سكونت اصلي
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  كند  يح مين تصريز چنين قانون فوق نيست و چهارم هميمادة ب

توانـد اشـخاص حاضـر     يدن خـود مـ  يم مشهود به مجرد رسيدر جرا ييمأمور ضبط قضا«
 يتواند كسان يد و همچنان مير راپور منع نمايآن محل تا اتمام تحر  ةيمحل واقعه را از تخل
جلـب   يشان ممكـن باشـد بـه صـورت فـور     يحات راجع به واقعه از ايرا كه حصول توض

  ».دينما

ز وجود يگر نيمهم د اريف بسيدو تصن م كهيد متذكر شويم بايف جرايان بخش تصنيش از پايپ
شتر و يل بيبا تفص يعموم يدر بحث حقوق جزا دو ژة آنيت ويگاه و اهميدارند كه به جهت جا

م ينف عبارت اند از جرايتصدو ن يا. م پرداختيخود به آنها خواه يبه طور جداگانه در جا
 يم اهماليو جرا) از ارتكاب فعل يم ناشيجرا( يجابيم اي، و جراير عمديم غيو جرا يعمد

  ).از ترك فعل يم ناشيجرا(
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  مباحثه
 ده است؟يرا به خود د يراتييتطور حقوق جزا چه تغ يخيدر ادوار تار »تيمسئول«اصل  �

 ل؟ي؟ به چه دلييگرا ا استحقاقيد ياتفاق دار ييگرا دهيفا يبا خط فكر �
معاصر انكشاف حقـوق   يك از مكتبهايرا در هر » يدفاع اجتماع« يخيتحرك مفكورة تار �

 د؟يكن ان يجزا چگونه ب
  .ديد؟ چرا؟ بحث كنيشتر اتفاق داريمعاصر ب ييجزا يك از مكتبهايبا كدام  �
ا ي يل شما در طرفداريد؟ دليدان يجنحه و قباحت را مناسب م  ت،يم به جنايم جرايار تقسيمع �

 ست؟يار چين معيمخالفت با ا

چنـد مثـال    يو متوال يم مستمر، آنيك از جرايهر  يد با مراجعه به قانون جزا برايتوان يا ميآ �
 د؟يدا كنيپ

بـه    بـرده اسـت،   يمسافر را به سرقت مـ  ياياز اش يكه كارگر هتل هر روز مقدار يا هيدر قض �
 ا جرم مستمر؟ چرا؟يشده  ينظر شما او مرتكب جرم آن

م مشـهود  يدر مواجهـه بـا جـرا    ييگذار به مـأموران ضـبط قضـا    ل قانونيبه نظر شما به چه دل �
 داده است؟ يشتريارات بياخت

ا مركـب  يـ رساند مرتكب جرم سـاده   ياو را به قتل م يگريد ير بااليبار ف 10كه با  يشخص �
 ا مستمر؟ چرا؟ياست  ين جرم آنيشده است؟ ا

 د؟يرا در قانون جزا سراغ دار يگريم مركب ديجرا يكار بيا به جز فريآ �
 م مانع وجود دارد؟يم مطلق و جرايان جرايم يبه نظر شما چه تفاوت �
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  : فصل چهارم

  و اصول منشعب از آن م و جزاهايابودن جر يقانون اصل

همان طوركه در . است» بودن ياصل قانون«مدرن  يحقوق جزا ين دستاوردهايتر ياز مترق يكي
 نيبه ضرورت ام و مجازاتها يجراا در كتاب يم چزاره بكاريديد» انكشاف حقوق جزا«بحث 

شدة  بيش تصويخارج از لست از پ ياز نظر او مجازات كردن عمل. ن بار اشاره كردياصل اول
در پارلمان به  يگذار مراحل قانون يشود كه با ط يجرم انگاشته م يعمل. م ممنوع استيجرا

شده پس از نشر آن در  ينيش بيده و زمان پيس جمهور رسيرئ يده باشد و به امضايب رسيتصو
افراد از قانون مطلع فرض شده و عذر جهل به   ن حالت همةيدر ا. گذشته باشد يمة رسميجر

گردد موضوع  يكه منطقاً از آن مشتق م ين اصل و اصوليا يبررس. قانون مسموع نخواهد بود
 .ن فصل استيا يبررس
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  م و جزاهايابودن جر يقانون اصل: كميگفتار 
  

  هام و جزايبودن جرا يقانون اصلمواد مرتبط به 

  يست و هفتم قانون اساسيمادة ب

  .ده باشديكه قبل از ارتكاب آن نافذ گرد يشود مگر به حكم قانون يجرم شمرده نم يچ عمليه
  .ف نمود مگر بر طبق احكام قانونيا توقيب، گرفتار و يتوان تعق يچ شخص را نميه
به احكام ت و مطابق يتوان مجازات نمود مگر به حكم محكمة باصالح يچ شخص را نميه

  .ده باشديكه قبل از ارتكاب فعل مورد اتهام نافذ گرد يقانون

  قانون اساسي ست و نهميمادة ب

  .ب انسان ممنوع استيتعذ
ب، يگر، اگر چه تحت تعقيق از شخص ديبه مقصد كشف حقا يتواند حت يچ شخص نميه

  .ر بدهدا اميب او اقدام كند يا محكوم به جزا باشد، به تعذيف و يا توقي يگرفتار
  .باشد ممنوع است يكه مخالف كرامت انسان يين جزاييتع

  قانون جزا دوم مادة

  .شود مگر به موجب قانون يجرم شمرده نم يچ عمليه

  قانون جزا سوم مادة

كه قبل از ارتكاب فعل مورد  يتوان مجازات نمود مگر مطابق به احكام قانون يچ كس را نميه
  .ده باشدياتهام نافذ گرد

  و هفتم قانون جزا يمادة س

  آن در قانون يو جزاها يح اَعمال جرميجرم عبارت است از تصر يعنصر قانون
  .افته استيح ين قانون تصريت جرم و جزاء در احكام مندرج مواد دوم و سوم ايقاعدة قانون

  كم قانون جزايست و يكصد و بيمادة 

د كه ثابت گردد شخص ينما يمن قانون حكم يشدة ا ينيب شيپ يتير امنيبه تداب يمحكمه وقت
ده است كه به حكم قانون جرم شمرده شدهيگرد يه مرتكب عمليعل محكوم…. 
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  گر مواد راجع به بحثيد

  يام قانون اساس يكصد و سيمادة 

  .كنند يق مين را تطبير قوانيو سا ين قانون اساسياحكام ا يدگيمورد رس يايمحاكم در قضا
موجود  ين حكمير قوانيو سا يدر قانون اساس يدگيمورد رس ياياز قضا يا هيقض يهر گاه برا

وضع  ين قانون اساسيكه ا يو در داخل حدود ياز احكام فقه حنف يروينباشد، محاكم به پ
  .دين نماين وجه تأميد كه عدالت را به بهترينما يحل و فصل م يه را به نحوينموده قض

  يمقدمة قانون اساس

  :ما مردم افغانستان
جاد جامعة يبه منظور ا …حقوق بشر  ية جهانيت مشور ملل متحد و با احترام به اعالميبا رعا …
، حفظ كرامت ي، عدالت اجتماعيبر قانونمند يض و خشونت و مبتنياز ظلم، استبداد، تبع يعار

گاه يت جايو سرانجام به منظور تثب …مردم  يها، حقوق اساسين آزاديو تأم يو حقوق انسان
 ي، فرهنگيخيتار يتهايرا مطابق با واقع ين قانون اساسيا يالمللنيافغانستان در خانوادة بستة يشا

  .ميب كرديتصو …ات عصر يكشور و مقتض يو اجتماع

  يماد سوم قانون اساس

  .ن مقدس اسالم باشديتواند مخالف معتقدات و احكام ديچ قانون نميدر افغانستان ه

  يمادة هفتم قانون اساس

كه افغانستان به آن ملحق  يايالمللنيب يثاقهايالدول، منيور ملل متحد، معاهدات بدولت منش
  .كنديت ميحقوق بشر را رعا ية جهانيشده است و اعالم

…  

  مادة دوصد و هشتاد و چهارم قانون جزا

هرگاه قاضي بعد از مطالبة قانوني، اصدار حكم را رد و يا متوقف سازد، ممتنع از حكم شمرده 
گرچه بر عدم موجوديت حكم در قانون يا صراحت آن استدالل نمايد مگر اينكه قانون . شودمي

  .طور ديگري حكم نموده باشد

  مادة اول قانون جزا

ت يم حدود قصاص و ديمرتكب جرا. دينما يم ميرا تنظ يريتعز يم و جزاهاين قانون جرايا
  .گردد يعت اسالم مجازات ميشر يمطابق احكام فقه حنف
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  ية دوازدهم قانون مبارزه با ارتشاء و فساد ادارماد

مطابق  يه ارتشاء و فساد اداريمبارزه عل ن قانون به شمول كاركنان ادارة ين جرائم مندرج ايمرتكب
 .گردند ين نافذه مجازات مير قوانياحكام قانون جزاء و سا

ن مجازات ير قوانين قانون در قانون جزا و ساياز تخلفات مندرج ا يكي يكه برا يدر صورت
ت دارد مرتكب را با نظرداشت حاالت ارتكاب جرم يمحكمه صالح  ده باشد،ينگرد ينيب شيپ

  .دير نمايتعز

  يقانون مدن 1مادة 

  .كه حكم قانون وجود داشته باشد اجتهاد جواز ندارد يدر موارد
 .باشد  يق ميآن قابل تطب يا فحواين قانون به اعتبار لفظ و ياحكام ا

عت اسالم يشر يفقه حنف يكه حكم قانون موجود نباشد، محكمه مطابق به اساسات كليموارددر 
 .دين نماين وجه ممكن آن تأميد كه عدالت را به بهترينما يحكم صادر م

  يقانون مدن 2مادة 

  عت اسالم موجود نباشد،يشر يفقه حنف يا اساسات كليدر قانون و  يكه حكم يدر موارد
نكه عرف مناقض احكام يد، مشروط بر اينما يحكم صادر م يرف عموممحكمه مطابق به ع

  .ا اساسات عدالت نباشديقانون 
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  تبصره

از . مدرن دانست ين ستون حقوق جزايتر يتوان اصل يم و جزاها را ميبودن جرا ياصل قانون
به عهدة قدرت فائقة حكومت گذاشته شد، ) نقض ارزشها(ها  يشكن كه مبارزه با نورم يوقت

در مبارزه با  فشيحر ين هراس وجود داشته كه حكومت از قدرت منحصر به فرد و بيهمواره ا
و خودكامه سوء استفاده و به حقوق و  يبه مقصد اهداف شخص يت عموميجرم و بر هم زدن امن

و  يخ و انكشافات در مفكورة آزاديدر طول تار يبشر يها تجربه. افراد تجاوز كند يهايآزاد
د تا هم حكومت حدود خود را در يم و جزاها انجاميبودن جرا يتاً به اصل قانونيانه يدموكراس

مهم اجتماع و عواقب  يش انواع نورمهايها به دقت بداند و هم مردم از پيد حقوق و آزاديتحد
ك قانون قابل فهم يت هم ندارد نبود يكه حكومت سوء ن يوقت يحت. از آنها را بدانند يتخط

ن حالت يدر ا. شود يم فاوتمت يو آرا ييقضا )ينظم يب( سمير سبب آنارشيهمه و فراگ يبرا
  .ه به چانسيخواهد بود شب يزين خواهد كرد چييكه سرنوشت مردم را تع يزيآن چ

اء ياالش ياالصل ف(و اصاله االباحه  ين اصل را در اصل آزاديشة ايتوان ر ير، ميك تفسيدر 
دانند و دوست  يح ميسانها آزادند كه آنچه خود صحن است كه انياصل بر ا. دانست) االباحه

 ياساس يو ارزشها يسبب نشود كه به آزاد يق آزادين تطبيكه ا يدارند انجام دهند، تا وقت
ش به طور يازمند آن است كه مردم از پين يبشر يعين حق طبيق ايتطب. گرددگران تجاوز يد

 يهايالفراغ با فراغت بال آزاد در منطقه ح و شفاف حدود و خطوط قرمز را بدانند تايكامالً صر
بلكه   ،)ميبودن جرا يقانون( كند يت نميز كفايتنها دانستن خطوط قرمز ن. نديفا نمايخود را است

شان مشخص باشد تا يا يش به طور روشن بااليز از پياز خطوط قرمز ن يتخط يد عقوبتهايبا
شوند عقوبت را هم  يمصمم م يعملكنند و به ارتكاب  يق ميخود را تطب يآنگاه كه آزاد

  )بودن جزاها يقانون( محاسبه كنند

گر يت شود، ديگفته به طور كامل رعا شيو حقوق مردم در چوكات پ ياگر بنا باشد آزاد
ت يت از حكومت كفاين مكلفياسقاط ا ي، براييت و محتوايفيك قانون، با هر كيصرف وجود 

ب شده يد در پارلمان تصوياوالً با. باشد يمشخصات ك سلسلهيد واجد يبلكه قانون با. كند ينم
د ير تحديار حساس و خطيك قوا، در بحث بسيرا گذشته از مفكورة مدرن تفكيز. باشد
ن ييمشان، در تعيندگان مستقيق نماين حق همان عموم است كه، البته از طريا يعموم يهايآزاد

در  هموارهاست كه آنان  يهيبد. رنديم بگيسرنوشت خود منشأ اثر باشند و در مورد خود تصم
  .مد نظر دارندز يخود را ن يفرهنگو  ياعتقاد ين حق ارزشهايا يفاياست
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استفاده از عبارات . عموم مردم باشد يد الفاظ آن قانون تا حد ممكن رسا و قابل فهم براياً بايثان
ن سان است يبد. ر استين با فلسفة اصل فوق مغايمبهم و متناقض در قوانكشدار، ر بردار، يتفس

عموم مردم و  يكه قابل فهم برا يم به فقه حنفياز جرا يسرنوشت مردم در بخش يكه واگذار
حق آن است كه . رسد يراد به نظر نمياز ا يست خاليندة افغانستان نيقضات آ يهمگ يحت

ــ ز يعت نيكه شر  افغانستان، يمنابع حقوق جزا ينكند و با درنظرداشت تمام يگذار كاهل قانون
المؤمنون عند (آنها ملزم كرده  يكه افغانستان خود را به اجرا يا يالملل نين بيدر كنار مواز

ب كرده است در يرات قانون جزا تصوياز جملة آن است، همان گونه كه در تعزــ ) شروطهم
  .اقدام كند يگذار ز به قانونيت نيحدود و قصاص و د

د حقوق و يست كه در حقوق جزا تنها مدرك تحديده نياز فا يز خالين نكته نيا يادآوري
مطرح بودن سرنوشت انسانهاست كه بر خالف حقوق  ثين حياز هم. است» قانون«ها يآزاد
كه هنوز در پارلمان  يا يچون قواعد شرع يا يليتوان در حقوق جزا به منابع تكم ينم يمدن

د از خاطر برد كه ينكه نبايگر ايد. كرد استناد يقوم ينهاييا عرف و عنعنه و آيب نشده اند يتصو
كنند جزاها  يف ميم را تعريكه جرا يد به همان صراحت و سادگين بايبر اساس اصل فوق، قوان

به  ين اساس فقرة دوم مادة دوازهم قانون مبارزه با ارتشاء و فساد اداريبر هم. ان كننديز بيرا ن
  :محل انتقاد است يكل

ن ير قـوان ين قـانون در قـانون جـزا و سـا    يـ از تخلفـات منـدرج ا   يكي يكه برا يدر صورت
ت دارد مرتكب را با نظرداشت حاالت يمحكمه صالح  ده باشد،ينگرد ينيب شيمجازات پ

  .دير نمايارتكاب جرم تعز

د يز باين يتير امنيبلكه تداب ،د منطبق بر قانون باشنديم و جزاها بايدتر نه تنها جرايدر برداشت جد
د ملتزم به يحقوق جزا با »تيماه«و نه فقط در . )ييگرا ة مكتب اثباتيبرخالف نظر( شندبا يقانون

 ييق حكم جزايكشف، محاكمه و تطب) فرايند( ةپروس يز تمامين »شكل«ن اصل باشد بلكه در يا
د ين اصل را بايتر ا قيبه عبارت دق). due process of law(ت كند ين اصل را رعايد ايز باين
ح ين توضيبا ا. دينام »»يييي، و پروسة جزا، و پروسة جزاييتتيير امنر امنييم، جزاها، تدابم، جزاها، تدابييبودن جرابودن جرا  ييقانونقانوناصل اصل ««

مدرن  ين ستون حقوق جزايتر يبودن اصل ين مبحث كه در آن اصل قانونين ايآغاز يادعا
ت است كه سبب يو اهم يمفهوم و برجستگ ين گستردگيهم. ديآ يدانسته شده گزافه به نظر نم

) يعنصر قانون(از عناصر جرم  يكيار باالتر از ين اصل را بسياز دانشمندان شأن ا ياريشده بس
رسد  يبه نظر م. از عناصر سه گانة جرم قائل شوند يكيار واالتر از يبس يآن ارزش يبدانند و برا
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ر و يم، جزاها، تدابيبودن جرا ير قانونيار فراگياصل بس«جرم را انعكاس » يقانون عنصر«د يكه با
  .ميدر بحث اركان جرم بدان» ييجزا ةوسپر

ن اصل ياول. آن هستند يجة منطقينت يشود كه به نحو ينشعب مم يبودن اصول ياز اصل قانون
د قانون يباشند نبا يم و جزاها قانونياگر بنا باشد كه جرا. است يين جزايرمحدودقوانيمنشعب تفس
ق ين طريرا شامل شود كه منظور نظر قانون نبوده است و از ا ير شود كه موارديآنچنان تفس

گر اصل منشعب عبارت است از اصل عدم رجعت قانون به يد. ندبودن ا ير روح اصل قانونيمغا
افراد را  يهايم و جزاها حقوق و آزادين جراييتواند با تع ياگر تنها قانون است كه م. ماقبل

ن صورت قانون يكنند، در ا يريگ ميبتوانند تصم يمحدود كند، تا مردم با اطالع قبل
ر داشته باشد، نه نسبت به ينده تأثيتواند كه نسبت به آ يها تنها ميمحدودكنندة حقوق و آزاد

  .گذشته كه در آن فرض بر اباحت بود
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  يين جزاير قوانيتفس: گفتار دوم
  

  تبصره

قة خود يكه هر كس به سل يمبهمربردار و يم استفاده از عبارات تفسيتر گفت شيهمان طور كه پ
. ر استيم و جزاها مغايبودن جرا ياز آن داشته باشد با روح اصل قانون يتواند برداشت متفاوت يم

ن عبارات مقصود يتر حين و صريتر كند كه همواره با روشن يگذار تالش م ل قانونين دليبه هم
غبار  يك سويد، از ياين مهم بر بين حال، بر فرض كه بتواند از عهدة ايبا ا. ان كنديخود را ب

د در محاق ينسل جد يو عبارات به كار برده شده در قانون را برا يمنظور اصل يگذر زمان گاه
نده يانكشافات و حوادث آ يگذار توقع داشت كه تمام توان از قانون يگر نميد يبرد و از سو يم

آنها در الفاظ قانون شامل  يباال كرده و حكمش را ينيب شيرند پيگ يرا كه به قانون ارتباط م
ك از ين است كه كدام يپرسش ا. شود ين مطرح مير قوانين روست كه ضرورت تفسياز ا. سازد

  ق دارند؟يت تطبينجا قابليدر ا يريتفس يروشها

. ميكن يم يمربوط را به طور خالصه معرف يريتفس ين روشهايتر ن پرسش مهميش از پاسخ به ايپ
. داشته باشد ين مصوب حدوديكند كه برداشت از قوان يمتهم اقتضا م يهايحفظ حقوق و آزاد

ا امتناع از ي ين ترس وجود داشته باشد كه هر عمليكه چنان عمل نگردد كه همواره ا يا به گونه
اما . ن موضوعه منتسب كرد و آن را به مجازات رساندياز قوان يكيبه  يبه نحورا بتوان  يعمل

ن يستند مورد اختالف علماست و آنان در اين مصوب چيود برداشت از قوانن حدينكه واقعاً ايا
 يكه به حفظ حقوق فرد يتيزان عالقه و اهميخود و م يد و مفكورة اجتماعيباره بر اساس عقا

  .دانند يرا مجاز نم يريد هر روش تفسنده يدر برابر حقوق و منافع جامعه و دولت م

گر يرمحدودو روش ديروش اول تفس. ميتفاوت قائل شو يلان دو روش كيد ميز بايش از هر چيپ
در حقوق جزا  يانفراد يهايدر معرض خطر قرار داشتن حقوق و آزاد. است ياسيع قير وسيتفس

متفاوت  يرفته شده در حقوق مدنين با روش پذير و برداشت از قوانياقتضا دارد كه روش تفس
مردم با استفاده از قواعد خاص  يبه دنبال حل اختالفات خصوص يقت حقوق مدنيدر حق. باشد

. است ين كه بر اساس قواعد باشند كافيبمانند و حل آنها هم يد باقياختالفات نبا. خود است
ح مناط از يا تنقيالعله  اس مستنبطيق قيكنندة اختالف از طر د اگر قواعد حليآ يش نميپ يراديا

كتاتور و يد يحكومتها يخياما در حقوق جزا از نظر تار .متن قانون به دست آمده باشد
دانستن  يدانستن و نه حصر يلياند تا با تمث داشته ياديز  عالقة يين روشهايبه چن اند كه يستيفاش
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 16مثال مادة  يبرا. ند را سركوب كننديناخوشا ين حركتهايم و جزاها كوچكترياهة جرايس
  :نمودكه يمحكم  سابق يشوروقانون مجازات دولت 

نشده  ينيب شين قانون پيح در ايجامعه خطرناك است به طور صر يكه برا يهر گاه عمل«
شـتر بـا آن   يكـه ب  يمـ يجرا يت مرتكـب از رو يو حـدود مسـئول   يعمل جرم يباشد، مبنا

  ».ن خواهد شدييشباهت دارد تع

كرده  ينيب  شيصراحتاً پ ز فراتر گذاشته بود وين نيز پا را از ايست آلمان نياليونال سوسيدولت ناس
قانون جزا  يا بر طبق اصول اساسي ييجزان يشود كه بر اساس قوان يبود كه هر كس مرتكب فعل

  !ديو احساسات و عواطف سالم ملت آلمان جرم باشد به مجازات خواهد رس

ر ياند تفس رفتهيث ارزش پذيرا به ح يانفراد يهايو حقوق و آزاد يكه دموكراس ييحكومتها
. دانند يدر حقوق جزا م يگاهياس مستنبط العّله را فاقد هر جايرا باطل و ق يين جزاياز قوان عيوس

 محدود ريرفته شده در حقوق جزا روش تفسين است كه اگر روش پذيا يحال پرسش اساس
ة مهم ينه اختالف نظر وجود دارد و حداقل دو نظرين زميست؟ در اين روش چيا يمحتوا  است،
م كه يد اعالم كنيم بايات بپردازين نظريح ايش از آن كه به توضيپ. ر وجود دارديمتغا  كامالً

را روش يز. ميافغانستان را كشف كن يم موضع حقوق جزايتوان ين بحث نميمتأسفانه در ا
محكمه  ستره يصادره از سو يها صلهيد در احكام و فيرا با يين جزاير قوانيتفس  شدة قيتطب

در . اند محاكم مادون از متون قانون صادر شده برداشتجستجو كرد كه در مقام حل اختالف 
  .ستنديها در دسترس ن صلهين فيا يزمان فعل

ر يتفس«ك است ياست و مقبول مكتب كالس يك قوا مبتنين روش كه به شدت بر اصل تفكياول
. ن فراتر رفته نشوديح قوانيود از منطوق صرش ير كوشش مين تفسيدر ا. نام دارد »يتحت اللفظ

گذار قادر است كه  ندارد و قانون يراد و نقصيچ اين نظر، الفاظ قانون كامل است و قانون هيدر ا
گذار  ن ن سان، قانون از قانويبد. داشته است ياورده حكمتياگر ن. هر آنچه بخواهد در لفظ آورد

كنند  يكه ادا م يشود كه عبارات آن و مفهوم يم يمستقل تلق يتيث شخصيشود و به ح يجدا م
كنندگان قانون   هيب و محضر جلسات تهياگر با مراجعه به سوابق تصو يحت ت دارند ويموضوع

و در متن  هان مطلب اراده كرده بودياز ب يگريگذار منظور د د كه قانونيجه رسين نتيبتوان به ا
بر  يزيهر گاه از متن قانون چ. دارد متن قانون است تحج هنوز آمده آنچه يگريز ديقانون چ

گر، يبه عبارت د. شود ير مين به نفع متهم تفسيا اجمال باشد ايا متن قانون دچار سكوت يد ياين
بر روش . كند ياز لفظ قانون را حل م يمشكالت برداشت قاض »ر به نفع متهميتفس«ك يتخن
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كه  يدر حالداند  يقانون را بدون نقص م والًا انتقاد شده است چرا كه ياللفظ ر تحتيتفس
 يراداتينواقص و ا  ست و بعضاًيز از خطا و سهو مصؤون نيگذار ن ست و قانونينگونه نيت ايواقع

ك جمود متعصبانه و ياً موجب يثانو  8شود يهمگان م يابند كه موجب شگفتي يدر قانون راه م
و انكشاف حقوق همگام با انكشافات اجتماع  ييايراه را بر پوده و يبر متون كهنه گرد يافراط

  .بندد يم

كه  يگذار اصالت دارد؛ به نحو ن روش كشف منظور قانونيدر ا 9.است يير غايروش دوم تفس
دخل در يذ يونهايسيصورت محاضر كم ، نيقوانس ينو شي، پياگر بتوان بر اساس سوابق قانون

به علت  يابيق دستيگذار را از طر مراد قانونب قانون و صورت مذاكرات پارلمان، منظور و يتصو
موجود باشد حكم  حكم در آن صورت اگر در مورد ابهام و اجمال آن علت  حكم كشف كرد،

ن است كه اگر كشف علت از ين روش دارد ايكه ا يخطر. است يثابت است و گرنه حكم منتف
ر يا نشود به ورطة تفسقن اكتفيرد و به قدر متيمصرح و منصوص صورت نگ يسمهايق مكانيطر

ر شك به نفع متهم يتوان هر دم به اصل تفس ينم يير غاياز نگاه روش تفس. شود يمبتال م ياسيق
)in dubio pro reo (روشن است به آن   حاًيتا آنجا كه منظور و مراد قانون صررا يز. متوسل شد

گفته  شيپ يطرزالعملهاق يمكلف است از طر يز قاضيدر موارد ابهام و اجمال ن و شود يعمل م
در . اگر به ضرر متهم باشد يق كند؛ حتيگذار را كشف كند و آن را تطب مقصد و منظور قانون

م اصل برائت است فقط پس از تالش يجة مستقير شك به نفع متهم كه نتين روش اصل تفسيا
، به كمك يك اصل عمليث يق در آن، به حيگذار و عدم توف در كشف مقصد قانون يقاض
د يفزايبه آن ب يزيد تمام مفهوم و مقصد قانون را بدون آنكه چيبا ي، قاضنيبربنا. ديآ يم يقاض

  .ق كنديا از آن بكاهد تطبي

  
 

افتـاده اسـت كـه موجـب شـگفتي       پـا  ات و نواقص گاه آنچنـان بـديهي و پـيش   اين ايراد   8
مادة بيست و هفتم قانون جزا در مقام تعريف جرايم ناشي از تـرك   براي مثال،. شود مي

امتنـاع از عمـل مخـالف بـا     «گويد جرايمي كه عنصر مادي آنها عبارت است از  فعل مي
گارشـي، بسـياري از اشـتباهات مـاهوي     اضافه كنيد به چنين خطاهاي شـكلي و ن ! »قانون
  تـوان بـا يـك تفسـير متعصـبانة      براي مثال از همين مادة فوق به سختي مي. گذار را قانون

هـاي جنايتكـار موضـوع مـادة دو صـد و       مثالً عضـويت در دسـته  (» جرايم حالت«لفظي 
  .گذار در همين قانون جرم دانسته شده استخراج كرد را كه توسط خود قانون) سيزده

9  Teleological interpretation  
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  عدم رجعت قانون به ما قبل: گفتار سوم
  

  مواد مرتبط

  يست و هفتم قانون اساسيمادة ب

  .ده باشديكه قبل از ارتكاب آن نافذ گرد يشود مگر به حكم قانون يجرم شمرده نم يچ عمليه
…  

ت و مطابق به احكام يتوان مجازات نمود مگر به حكم محكمة باصالح يچ شخص را نميه
  .ده باشديكه قبل از ارتكاب فعل مورد اتهام نافذ گرد يقانون

  قانون جزا سوم مادة

از ارتكاب فعل مورد كه قبل  يتوان مجازات نمود مگر مطابق به احكام قانون يچ كس را نميه
 .ده باشدياتهام نافذ گرد

  كم قانون جزايست و يب مادة

نكه يشود كه در وقت ارتكاب فعل نافذ باشد مگر ا يمجازات م يمرتكب جرم به موجب قانون
  .كه به نفع متهم باشد نافذ گردد يديقانون جد يقبل از صدور حكم قطع

را كه متهم به ارتكاب  يه به موجب آن فعلنافذ گردد ك يقانون ياگر بعد از صدور حكم قطع
مرتب بر آن از  ييذ حكم متوقف و آثار جزايده قابل مجازات نداند تنفيآن محكوم به جزا گرد

 .رود ين ميب

  و دوم قانون جزا ستيب مادة

ابد ي ين خاتمه ميخ معيبه موجب قانون مؤقت كه نفاذ آن به تار يهر گاه شخص از ارتكاب عمل
  .گردد يق جزا نمير محاكمه و تطبيخ نفاذ قانون مؤقت مانع سيجزا گردد، ختم تارمحكوم به 
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  تبصره

ن است ي، ا»انيقبح عقاب بالب« ير حقوق اسالميا به تعبين به ماقبل، يمنظور از عدم رجعت قوان
ن اصل يز اين يدر حقوق مدن. دهدت يسراق سابق يد حكم قانون الحق را به مصادينبا يكه قاض

به دست آمده در برابر  يقانون يافراد كه از مجار يشود تا از حقوق مكتسبة قانون يم قيتطب
. 1«دارد كه  يمقرر م يقانون مدن 10، مادة لين دليهم يرو. قانون حفاظت شود يرات بعدييتغ

مگر در   كند، ياحكام قانون به ما قبل رجعت نم. 2. گردد يق مياحكام قانون بعد از نشر قابل تطب
همان طور كه » .ا احكام آن متعلق به نظام عامه باشديح شده و يكه در خود قانون تصر يحاالت

در  يدارد؛ اما قاعدة اصل ين اصل استثنائاتيق ايتطب يح كرده در حقوق مدنين ماده تصريا
عدالت را بر  ياجرا يو شكل يط ماهويد شراين است كه تا آنجا كه قانون جديحقوق جزا ا

  .ستندير كنند قابل رجعت به گذشته نت متهم تنگ

  به ماقبل ين متنيعدم رجعت قوان) الف

را از يز. به ما قبل رجعت نكنند) يماهو( ين متنين است كه قوانيد متذكر شد كه اصل بر ايبا
آن پرداخته و قواعد  ياجراها م و ضمانتيف جرايف و توصين معموالً به تعرين قوانيآنجا كه ا

 يهايتاً به حقوق و آزاديكنند، ماه يم ميق و تنظيم را تنسيق جرايف و تعليتخفد و يراجع به تشد
نكه يا ايكند  يانگار را جرم ين اگر قانون الحق عمل مباحيگذارند و بنابرا ير ميمردم تأث

  .كند يد كند به ماقبل رجعت نميرا تشد يمجازات جرم

قانون الحق قانون الحق مثال، اگر  يبرا. دارد يبه ماقبل استثنائات ين متنيعدم رجعت قوان  ن حال،يبا ا

ت متهم را به ينكه وضعيا ايرا مباح كند  يمثالً عمل جرم  باشد، ا مجرما مجرمييمساعد به حال متهم مساعد به حال متهم 
 يف دهد، احوال مشددة جرم را حذف كند، به قاضيمثالً مجازات را تخف(مساعدتر كند  يشكل
 يا عذرهايد يمخففة جد احوال  جازات دهد،ذ ميق تنفيا تعليف مجازات يار تخفياخت

ك يچرا كه از . كند يبه سابق رجعت م) …رد، يجرم در نظر گ يرا برا يا كنندة تازه معاف
كند  ياعالم م يا امتناع به طور ضمنيبه آن عمل  يد قبليجامعه با كنار گذاشتن واكنش شد يسو

  .نديب يا امتناع در معرض خطر نميخود را به واسطة آن عمل  يعموم گر همانند سابق نظميكه د

چرا كه از . ز سازگار استيز و بشردوستانه نيآم ة رأفتيق قانون مساعد با روحيگر، تطبيد ياز سو
نكه با يا ايگر به واسطة آن عمل مجازات نخواهند شد يد ديق همانگونه كه مجرمان جدين طريا

از ين امتيز از ايبود، انصاف اقتضا دارد مجرمان سابق ن مواجه خواهند يواكنش مساعدتر
ق مجازاتشان متوقف شود يا تطبيب يگر جرم نباشد تعقينكه عمل ديبرخوردار شوند و در فرض ا
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ب و چه در يز چه در مرحلة تعقيآنان ن دهنكه واكنش حذف نشده بلكه مساعدتر شيو در فرض ا
  .د شونديمستفت تازه يق جزا بتوانند از وضعيمرحلة تطب

ك حالت از ين مسئله پرداخته و به جز يكم خود به ايست و يافغانستان در مادة ب يحقوق جزا
بنا بر مادة . رفته استيگر حالتها رجعت قانون مساعد را به ماقبل پذيد يحاالت فوق در تمام

ش از يپ اگر. ا پس از آنياست و  يقطع يش از صدور حكميا پيخ نفاذ قانون مساعد يفوق، تار
و هم از  »داجرم ز«تواند از قانون مساعد الحق  يه هم ميعل باشد، محكوم يصدور حكم قطع

خ نفاذ قانون مساعد الحق پس از صدور ياما اگر تار. برخوردار شود »اخف«قانون مساعد الحق 
 زدا باشد، تواند از آن برخوردار گردد كه آن قانون جرم يم يباشد فقط در صورت يحكم قطع

ن بر اساس مفهوم مخالف فقرة يبنابرا. ديرا كه به واسطة آن او محكوم شده مباح نما يعمل يعني
نافذ گردد و فقط  يقانون الحق يكم قانون جزا اگر پس از صدور حكم قطعيست و يمادة ب 2

مجرم حق ) آنكه جرم را مباح كند نه(ف دهد يواكنش را تخف يا به طور كليمجازات 
  .ستياز انتقاد ن يگذار خال ن موضع قانونيا. از آن را ندارد يبرخوردار

گردند  ينافذ م مؤقتمؤقتد ين شديا مجرم كه پس از قوانين مساعد به حال متهم يگفته شده كه قوان
   :دارد كه يست و دوم قانون جزا مقرر ميمادة ب. كنند يبه ماقبل رجعت نم

ن خاتمه يخ معيكه نفاذ آن به تار به موجب قانون مؤقت يهر گاه شخص از ارتكاب عمل«
ق جزا ير محاكمه و تطبيخ نفاذ قانون مؤقت مانع سيابد محكوم به جزا گردد، ختم تاري يم

  ».گردد ينم

مثالً جنگ   ،يت خاص اجتماعيوضع  گذار به واسطة د كه قانونيآ يش ميپ ينكه موارديح ايتوض
كه به واسطة  ديفرض كن  مثالً. پردازد يم يي، به طور مؤقت به وضع نورمهايا بحران اقتصادي

 بحران در اسكان آنان به وجود آمدنگر و يبه منطقة د يا از منطقه يل آوارگان جنگيهجوم خ
اند اجازه ندارند كه  كه آوارگان وارد آن شده يا مالكان خانه در منطقه قانون مقرر بدارد كه

بلندتر از نرخ مصوب مطالبه  ييبها اجاره نكهيا ايل از اجارة خانة خود امتناع ورزند يبدون دل
 ياجراتواند معتبر باشد و آنگاه كه  يم ياضطرارت ين موقعياتاً تا رفع يماه ين قانونيچن. ندينما

ن است كه به ياصل ا ديل گرديتعد يا به هر نحويشد  ين قانون به جهت انتفاء موضوع منتفيا
 يعدم رجعت آن به ماسبق منطق و متهم استا يماقبل رجعت كند چرا كه مساعد به حال مجرم 

د دوران يشد ييجزااست يتاً استمرار سيماه ن حالتيعدم رجعت در ا چرا كه. رسد يبه نظر نم
ن الحق مساعد، چه يقوان يتمام. ستيبه شدت عمل سابق ن يازيگر نياست كه د يمؤقت به زمان
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ن يد است و اگر ايشد ييجزااست يك سيدولت از  ينير مؤقت، نشان از عقب نشيمؤقت چه غ
  .ميريد بپذيز نباير مؤقت نين غيم در قوانيرين مساعد مؤقت نپذيرا در قوان ينينش عقب

ر و ينكه قانون سابق را تفسيا يعني. باشد ييررييقانون تفسقانون تفس دياست كه قانون جد ياستثناء دوم وقت
قت يقانون الحق در حقچرا كه   كند، يد به سابق رجعت مين فرض قانون جديدر ا. ديح نمايتشر

 ين در صورتيا. كند يست، بلكه نكات ابهام و مقصد قانون سابق را روشن مين يديقانون جد
ا قانون يب نكند و يرا تصو يا قانون كامالً تازه يريگذار در پوشش قانون تفس است كه قانون

دتر يآنان را شد ا تعهداتيجاد كند يا يفيمردم تكال ير نكند كه برايتفس يا سابق را به گونه
  .ر خواهد بوديبودن مغا يبا روح اصل قانون ين قانونيق چنين فرض تطبيدر ا. دينما

  به ماقبل ين شكليرجعت قوان) ب

 يريا تفسينكه مساعد يمگر ا(كه اصل بر عدم رجعت آنان به ماقبل است  ين متنيبر عكس قوان
اصول و قواعد  ين شكليمعموالً قوان. ك استثناستيبه ماقبل  ين شكلي، عدم رجعت قوان)باشند

ن الحق يقوان يش كليگرا. كنند يح ميرا تشر يت و نحوة دادرسيمقررات راجع به صالح يكل
حقوق متهم  يات گذشته به شكل بهتريكه با استفاده از تجرب ياصالح امور است به نحو يشكل
ن از قواعد آمره بوده و ينن قواياز آن ا يجدا. ق گردديتطب يت شود و عدالت به نحو بهتريرعا

ن است يا ين روست كه اصل كلياز ا. د فوراً اجرا شونديدارند و با يم به نظم عموميارتباط مستق
  .به ما سبق رجعت كنند ين شكليكه قوان

 يك در مقاطع خاصيدموكرات يحكومتها يحت. ستين گونه نيشه ايد توجه داشت كه همياما با
 يتهايجاد صالحيو ا ين شكليدست به وضع قوان  در همان آغاز،خود، معموالً  ياسيات سياز ح

ن بهتر يدر آن بر تأم ياسيو مصلحت حفظ نظام س  سركوبگرانه  زنند كه جنبة يم يا يدادرس
 ياصالحات شكل  ن امكان دارد كهيهمچن. ق مساعدتر عدالت غلبه دارديحقوق متهم و تطب

د نظر يا تجديناف يعاد استيالشعاع قرار دهند؛ مثالً م تحتز يحقوق مكتسبة متهمان را ن يدادرس
. تر كنند جرم را آسان  ةيا ادلة اثباتيرا حذف كنند و  يفرجام يدگيا رسيرا كاهش دهند  يخواه

حقوق مكتسبة  ياگر محاكمة متهم آغاز شده باشد رجعت قانون به ما قبل ناف  ،ين موارديدر چن
  .او و محل تأمل است

به  ين نكته ضروريبحث عدم رجعت قانون به ماقبل و استثنائات آن، تذكر ا يانينكتة پابه عنوان 
 .است ن در زمانيتعارض قوان«تر  يبحث كل ين مباحث حقوقيتر دهيچياز پ يكيرسد كه  ينظر م

حات خود ين و تصريخ نفاذ قوانيق به تارياز از توجه دقين ين گفتار قضات را بيا يقواعد رهنما
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شه منطبق بر يهم  كه احتماالً ا عدم رجعت قانون به ماقبل ــ يگذار نسبت به رجعت  قانون
ث ين حيگذار از ا قانون يين، راهنماياز ا يجدا. كند يست ــ نمين بحث نيا يحقوق يارهايمع

 يا شهيجملة آسان و كل يچرا كه مرسوم است كه به انشا. ستيز آنچنان راهگشا نيهمواره ن
ن يسنگ  فةياكتفا كرده و وظ» شود يم ين قانون ملغير با احكام اياحكام مغا يتمام«) يا لوحه(
غبطة متهم از ت يرعاو  ،ك طرفياحكام گذشته را از » يتمام«افتن رابطه و نسبت هر حكم با ي

گر به يانت از حقوق مكتسبة او را از طرف ديازات مساعدتر و صياز امت او يجهت برخوردار
  .كند يواگذار م قضات



  پالنك براي حقوق جزاي عمومي افغانستان ـ محمد صدر توحيدخانه رهنمود ماكس

 

62

  مباحثه
ر در ين تـأث يك ايد؟ ضمن تفكيسه كنيبا هم مقا يدر حقوق جزا و حقوق مدنرا ر عرف يتأث �

 ير در حقـوق جـزا و حقـوق مـدن    ين تـأث يـ ا يچ يد براييبگو يو امور موضوع يامور حكم
 متفاوت است؟

 يو چـه مضـار   مفـاد افغانسـتان چـه    ييجزا فرهنگدر  يمانند پشتونوال ييبه نظر شما نهادها �
 دارند؟

د؟ بـه چـه   يـ ده يح ميك را ترجيبا قانون دارد؟ كدام  ييچه شباهتها و چه تفاوتها يفقه حنف �
 ل؟يدل

 يد كـه در آنهـا از عبـارات مـبهم و نـامفهوم     يـ را از قانون جزا مثـال بزن  يد مواديتوان يا ميآ �
 از آن بكند؟ يخود برداشت متفاوت  قةيتواند مطابق با سل ياستفاده شده كه هر فرد م

 د؟ چرا؟يهست يين جزاير قوانيتفس يك از روشهايطرفدار كدام  �

 ل؟يا مخالف؟ به چه دليد يا مجرم به ماقبل موافقين مساعد به حال متهم يبا رجعت قوان �
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  :بخش دوم

  جرم يعموم آموزة
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  10جرم يعموم آموزةساختار : طرح بحث

 يم و جزاهـا گفتـه آمـد، تنهـا در صـورت     يبـودن جـرا   يهمانطور كه در بحث اصل قـانون 
ن يـ در ا يش قانونين كرد كه از پييآن مجازات تع يرا جرم دانست و برا يتوان رفتار يم

ح يق و صـر يرا به طور دق يخاص يتهايد به صراحت موقعيقانون با. وجود داشته باشدباره 
 ياصل قانون ياقتضا. را در نظر گرفته باشد يمشخص يآنها جزا يجرم دانسته باشد و برا

 يط قانونيشرا. شه در قانون داشته باشنديم رين است كه تك تك جرايم ايبودن همة جرا
جـرم   يقـانون  عنصـر  يمحتوا. نامند يآن جرم م  »يقانون عنصر«ك جرم خاص را يتحقق 

گـذار اسـت كـه     قـانون  يعنـ ي. ك جرم اسـت يتحقق  يو ذهن ينيع يها شرط شيپ يتمام
د بـه  يـ با يا يو ماد يكيزيف يتهايفالن جرم چه وضع يتحقق قانون يكند كه برا ين مييتع

و  يط ذهنـ يتهـا چـه شـرا   يتها و موقعينندة آن وضعيو آفر) يماد عنصر(وجود آمده باشد 
  ).يمعنو عنصر(د داشته باشد يبا يا يروان

 يچرا كه ركن ماد. افكند يه مياركان جرم سا يم به چه نحو قانون بر تمامينيب يم  نيبنابرا
شود كه ركن  يبه اشتباه تصور م. ستيآن ن يخارج از ركن قانون يزيز چيجرم ن يو معنو

و  حـده يعل يزيـ چ يو معنـو  يجرم است و ركن مادك يتنها وجود قانون دربارة  يقانون
ك عمـل  يـ سته شود همـان قـانون موجـود دربـارة     يك نگرياما اگر ن. يجدا از ركن قانون

و  يط ذهنـ يشـرا ( يو ركن معنـو ) تحقق جرم يط ماديشرا( ياست كه ركن ماد يجرم
ك جـرم خـاص   يـ  يركن قانون يقت محتوايدر حق. كند يآن را مشخص م) فاعل يروان

ك جـرم كـه نفـس وجـود     ي يتحقق قانون يو ذهن ينيط عين شراييست به جز تعين يزيچ
 ييل التزام نظام عدالت جزايبه دل يو ذهن ينيط عين شرايكنندة ا نييتع ين مقررة قانونيچن

كـه در بخـش قبـل     يل و با توجه بـه مطـالب  ين تفصيبا ا. م استيبودن جرا يبه اصل قانون
 يبه بحث راجع بـه ركنـ   يشترياز بيم و جزاها گفته شد، نيبودن جرا يراجع به اصل قانون

  .جرم وجود ندارد» يركن قانون«به نام 

  
 

 Theoryو انگليسـي   Lehreدر اينجا به حيث معادل فارسي لغت آلماني » آموزه«كلمة  10
به كار رفته و مفهوم آن يك نظرية منسجم و يكپارچه است كه توسط آن  Thoughtيا 

عبـارت  نيـز در  » عمـومي «منظـور از  . شودپديده يا مسئلة خاصي تبيين نظري و تفهيم مي
آمـوزة  . فوق فراگير بودن و منحصر نبودن اين تبيين نظري به يك مصداق خاص اسـت 

) General Theory of Crimeيـا   Allgemeine Verbrechenslehre(عمومي جرم 
كند تا بتوانيم رويكرد خاصي را كـه يـك نظـام جزايـي در عنصـربندي       به ما كمك مي

  .و بررسي كنيمتر نقد  جرم برگزيده در يك قالب نظري كلي
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د ارتكاب يبا. ستين يشده كاف يانگار جرم يتهايموقع يبرا يو معنو يط ماديتحقق شرا
ن يوجـود دارد كـه عـ    ييتهـا يچرا كه موقع. ر موجه باشديآن عمل نامشروع، به نا حق و غ

دانـد؛   يواجـب مـ   يا حتيگذار اجازه داده و  جرم را قانون يو معنو يادط ميارتكاب شرا
ا اطاعـت از امـر   يجرم قتل فوق در مقام دفاع مشروع  يو ذهن ينيط عيمثالً آنگاه كه شرا

ط يت رسـاندن شـرا  يـ نفـس بـه فعل  ن يبنابرا. دار صورت گرفته باشد تيمقام صالح يقانون
ست بلكـه  ين يگذار كاف دگاه قانونياز د ازِيمورد ن يمصرح در قانون در حالت روان يماد

 يـي رفـع اثـر جزا   يگـر يد يدر جـا  يو معنـو  يط مـاد ين تحقق شرايگذار از ا د قانونيبا
  .ر با قانون بوده باشدينكرده باشد و رفتار همچنان مغا

ا الزم يـ را خـود اجـازه داده باشـد     يو ذهن ينيط عيگذار تحقق شرا كه قانون يدر صورت
ن حالـت جـرم بـا حكـم     يـ چـرا كـه در ا  . تـوان كـرد   يگـر صـحبت از جـرم نمـ    يد  ،بداند
را كـه   ييارتكاب رفتارهـا  يو. ن رفته استيز از بين يد آمده و با حكم ويگذار پد قانون

ن يـي قـاً تع ياوضاع و احوال خاص كه خـود آن را دق  يجرم است در برخ يدر حالت عاد
ن اوضـاع و احـوال   يف ايو تعر يبررس. داند يم او آن افعال را مباح. داند يكرده، جرم نم

ا عوامـل  يـ  يت قـانون يـ زوال ممنوع«ن خواهـد بـود بـا عنـوا     يگريخاص موضوع بحث د
  .ن بخش به آن پرداخته خواهد شديكه در فصل سوم ا» جرم  موجهة

ك يـ ن جـرم هنـوز   يـ مجازات كردن ا يد اما برايآ يط فوق جرم به وجود ميبا جمع شرا
گر مباح نشده يد يكه در جا يقانون يو ذهن ينيط عيارتكاب شرا. استگر الزم يشرط د

ا يـ ر يصـغ (باشـد  » ريتقصـ «قابل مجازات خواهد بود كه مرتكب آن واجد  ياند در صورت
را از  ياكنون اسباب زوال ركـن قـانون   است كه هم يضرور). نباشد …ا مجنون يمجبور 

. ميبـاز شناسـ  ) …جنون، صغر، ( ييت جزايا موانع مسئوليت يعدم مسئول ياسباب شخص
در نظر  يك رفتار جرمي يبرا ييت جزاين مسئوليياند كه در هنگام تع ير عوامليدستة اخ
د يـ آ ينمـ  به وجـود  يكه به سبب عوامل موجهة جرم اصوالً جرميدر حال. شوند يگرفته م

 شـوند تـا   يسبب م »اسباب اباحت« ايعوامل موجهه  .ديش آيپ ييت جزايكه بحث مسئول
 يشوند كه به مصالح يسبب م »تياسباب مانع مسئول«اما . ديايبه وجود ناز ابتدا  يكه جرم

ش ياست كه بـ  يك هنگامين تفكياد ياز فوا يكي. ميجرم به وجود آمده را مجازات نكن
افته يتحقق ن يدر حالت اول چون جرم. شركت داشته باشند يعملك نفر در ارتكاب ياز 

از مجـازات   يدر حالـت دوم جـرم موجـود اسـت و تنهـا كسـان       شوند اما يتبرئه م يهمگ
باشـند كـه بـه حكـم قـانون       يا مصـلحت خاصـ  يافت كه واجد آن سبب يخواهند  ييرها

ن بخـش شـرط   يـ ن، در فصـل چهـارم ا  يبنـابرا  .شـود  يت مـ ير و مسـئول يموجب عدم تقص
  .م داديقرار خواه يرا مورد بررس» ريتقص«
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مشروع است كه در برابر عمل  يدفاع وقت. متصور استگر در بحث دفاع مشروع يدة ديفا
آنگاه كه عمل مباح و مشـروع اسـت     ، نيبنابرا. و نامشروع صورت گرفته باشد يرقانونيغ

ت ياز موانع مسئول يكيمتضرر حق دفاع مشروع ندارد و آنگاه كه عمل مجرمانه است اما 
  .ز استيموجود است دفاع مشروع جا

در مقـام تنهـا   در مقـام تنهـا       قانونقانون: : استاست  ن قرارن قراريياز ااز اجرم جرم   ييعمومعمومة ة يينظرنظرخالصة نظام خالصة نظام ن، ن، ييبنابرابنابرا
ـ تحقق تحقق   ييرا كه برارا كه برا  ييططيين جرم و جزا شران جرم و جزا شراييييمرجع صالح تعمرجع صالح تع ـ ي ـ ك موقعك موقعي ـ ي ـ ي ـ ت جرم   ييت جرم

جرم بر جرم بر   ييو مادو ماد  ييط تا آنجا كه به امور خارجط تا آنجا كه به امور خارجيين شران شرايياا. . كندكند  يين من مييييداند تعداند تع  ييالزم مالزم م
ـ   ييت ارادت اراديياند و تا آنجـا كـه وضـع   اند و تا آنجـا كـه وضـع     جرمجرم  ييگردند ركن مادگردند ركن ماد  ييمم ـ و ذهن مجـرم را  مجـرم را    ييو ذهن

ن ن ييشدن، اشدن، ا  ييجرم تلقجرم تلق  ييا براا براامام. . انداند  آن جرمآن جرم  ييا معنوا معنويي  ييكنند ركن روانكنند ركن روان  ييمشخص ممشخص م
خاص كـه ارتكـاب   خاص كـه ارتكـاب     يياوضاع و احوال قانوناوضاع و احوال قانون  ييد در برخد در برخيينبانبا  ييو ذهنو ذهن  ييننييط عط عييشراشرا

را زائل را زائل   ييت قانونت قانونييركن ممنوعركن ممنوعق ق يين طرن طرييساخته و بدساخته و بدواجب واجب   ييا حتا حتييرفتار را مجاز رفتار را مجاز 
ـ   ييننييط عط عييارتكاب شراارتكاب شرا((صورت گرفته باشند صورت گرفته باشند   سازندسازند  ييمم ـ و ذهن   ييفـا فـا ييبـه سـبب ا  بـه سـبب ا    ييو ذهن

  سهسهن ن ييتحقق اتحقق ا). ). ههييعلعل  ييت مجنت مجنيير رضار رضاييخاص از تأثخاص از تأث  ييو مواردو موارددفاع مشروع، دفاع مشروع، فه، فه، ييوظوظ
ـ  ييوجود رفتار منطبق با تعروجود رفتار منطبق با تعر((شرط شرط   ششييپپ ـ  ف قانون، وجود حالـت ذهن منطبـق بـا   منطبـق بـا     ييف قانون، وجود حالـت ذهن

جـرم را بـه   جـرم را بـه   ) ) بـا قـانون  بـا قـانون    يين رفتار و حالت ذهنن رفتار و حالت ذهنييداشتن اداشتن ارت رت ييف قانون و مغاف قانون و مغاييتعرتعر
. . شودشود  ييمطرح ممطرح م  ييييت جزات جزايين زمان است كه بحث مسئولن زمان است كه بحث مسئولييتازه در اتازه در ا. . ددآورآور  ييوجود موجود م

واجـد  واجـد    ييوومرتكب جرم فوق را مجازت خواهد كرد كـه  مرتكب جرم فوق را مجازت خواهد كرد كـه    ييگذار در صورتگذار در صورت  قانونقانون
ناخواسـته  ناخواسـته  مشتبه نباشـد و  مشتبه نباشـد و    ييمكره نباشد؛ امر بر ومكره نباشد؛ امر بر وو و ر، ر، ييمجنون، صغمجنون، صغ((ر باشد ر باشد ييتقصتقص

  ).).نبوده باشدنبوده باشدز ز ييو مخدر نو مخدر نر مسكر ر مسكر ييتحت تأثتحت تأث
. ميپرداز يم يرفتار جرم ينيط عيا شراي يماد ن بخش به عنصرين سان در فصل اول ايدب

در فصل . م دادياختصاص خواه يرفتار جرم يط ذهنيا شراي يفصل دوم را به عنصر روان
م و در فصل چهارم يكن يم يا عوامل موجهه را بررسي يت قانونيسوم حاالت زوال ممنوع

  .م پرداختير خواهيا تقصي ييت جزايبه مسئول
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  : كميفصل 

  )يرفتار جرم ينيط عيشرا( يعنصر ماد

گانة آن متحقق  د كه عناصر سهيآ يد ميپد يجرم وقت  تر گفته شد، قاعدتاً، شيهمان طور كه پ
و ملموس جرم  يكر اصليجهت پن يجرم است و از ا يو ماد يتجسم خارج يعنصر ماد. باشند
عنصر (خاص  يبا حالت ذهن يتوسط آدم) يعنصر ماد(است كه در عالم خارج  يرفتار. است
با  يو آن حالت ذهن) ا حالتيفعل، ترك فعل (ابد و چنانچه آن رفتار ي يارتكاب م) يروان
حقوق جزا  آن رفتار در ساحة) يعنصر قانون(ات مندرج در قانون منطبق باشد يط و خصوصيشرا

  .م شناختيشتر خواهيل بيرا با تفص ين فصل عنصر ماديكم ايدر گفتار . رديگ يقرار م

 يك عامل انسانيد به ياست با يط قانونيف و شرايكه واجد تعار يا يگر، آن اثر ماديد ياز سو
عامل جة رفتار عامدانة آن يد نتيقابل طرح باشد؛ آن اثر با ييت جزايوند بخورد تا بحث مسئوليپ

 يو اثر جرم يان عمل عامل انسانيد ميگر، بايبه عبارت د. او باشد ييجزا يجة خطايا نتي يانسان
قرار  ين فصل مورد بررسيت را در گفتار دوم ايرابطة سبب. وجود داشته باشد» تيسبب»  رابطة
  .م داديخواه

 يعوامل خارج يبرخ. جة منظور از عمل خود واصل شوديست كه مرتكب به نتين نيهمواره چن
با . ابديه تحقق نيقه دخالت كرده و سبب شوند كه هدف اولين طريممكن است در ا يو درون

را مقدار يقابل مجازات خواهند بود، ز» م ناتماميجرا«ن ياز ا يبرخ يط خاصيفرض وجود شرا
گر از قانون يرساند و د يعمل را به اثبات م  يافته حالت خطرناك عامل انساني عمل ارتكاب

ق خود در يتكار جرم ناقص را تجربة توفيجنا دست بگذارد تا  يرود كه دست رو يتوقع نم
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  .پردازد يجرم ناممكن و جرم ناكام م  شروع به جرم، ين فصل به بررسيگفتار سوم ا. دينده نمايآ

م بر ارتكاب جرم يند و تصميآ يدور هم گرد م يا ، كه در آن عده»اتفاق در جرم«ت يموقع
را جرم  ين ارادة جمعيگذار صرف هم قانون. ز استيانگ بحث يث عنصر مادياز ح  رند،يگ يم

موضوع مواد (م ين دسته از جرايدر ا يعنصر ماد .ده باشدينكه به مرحلة عمل رسيا دانسته بدون
  ملةن سان، اتفاق در جرم تكيشود؟ بد يل ميچگونه تحل) چهل و نهم تا پنجاه و دوم قانون جزا

  .خواهد بودن فصل يا
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  )ا ترك فعليفعل ( و اقسام آن يماد عنصر: كميگفتار 
  

  يبه اقسام عنصر ماد مواد مرتبط

  ست و هفتم قانون جزايمادة ب

كه عمل  يا امتناع از عمل مخالف قانون است به نحويجرم عبارت است از ارتكاب  يعنصر ماد
  .موجود شده باشد جهين عمل و نتيت بيده و رابطة سببيگرد يجة جرميمنجر به نت

  و پنجم قانون جزا يمادة س

… 
 :شود يشمرده م يز عمدين يجرم در حاالت آت

 يفايت داشته باشد و از ايفه مكلفيا موافقت به انجام وظيكه شخص به موجب قانون  يدر حالت
  .ماً منجر به وقوع جرم گردديمستق يكه امتناع و يآن عمداً امتناع ورزد، به نحو

  

 راجع به ترك فعلبرخي مواد 

  مادة سه صد و پنجاه و چهارم قانون جزا

موظف خدمات عامه  يبا وجود تقاضا يگريا حادثة بزرگ ديق يكه هنگام وقوع حر يشخص
 يا ينقد يشتر نباشد و جزايكه از شش ماه ب يبه حبس  بدون عذر معقول از معاونت امتناع ورزد،

  .گردد يم ن دو جزا محكوم ياز ا يكيا به يتجاوز نكند و  يكه از شش هزار افغان

  يو خارج يت داخليه امنيم عليست و هفتم قانون جرايمادة ب

غات ي، تبلي، كارشكني، خرابكاريانت به وطن، ترور، جاسوسيم خيهر گاه شخص دربارة جرا
 يزم اطالعات مؤثق داشته باشد و از آن به ارگانهايتيو باند يم ضد دولتيجرا يجنگ، سازمانده

  .گردديحبس متوسط محكوم م يخبر ندهد به جزا يت مردميحاكم

  از جرائم يد ناشير پول و عوايه تطهيمادة چهل و هشتم قانون مبارزه عل

ل گردد مطابق احكام مواد چهل ياز اعمال ذ يكيكه مرتكب  يايا حكمي يقيشخص حق .1
 :گرددين قانون مجازات ميو ششم و چهل و هفتم ا

1. … 
2. … 

3. … 

4. … 
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نكه ياز ا ين قانون را با وصف آگاهياسناد مندرج مادة چهل و چهارم اجات و قباله .5
صالح ارسال ين ذيا مأموري يبوده به مقامات قضائ يرين اسناد و معلومات تزويچن
 .ق موضوع مطلع نسازديشان را از حقايد و اينما

6. … 
جع ن قانون به مرايعمداً راپور معاملة مشكوك را طبق احكام مندرج مادة شانزدهم ا .7

 .مربوط اطالع ندهد

… 

  مادة دوصد و بيستم قانون جزا

و  214،216، 213، 212، 205، 204شدة مواد بينيشخصي كه بر پالن ارتكاب جرايم پيش .1
اين قانون علم داشته باشد و از آن به مقامات مربوط اطالع ندهد، حسب احوال به  217

 .گرددحبس متوسط محكوم مي

2. …  

  قانون جزا مادة دوصد و هشتاد و سوم

حسب احوال به حبس  …هر گاه قاضي بدون مجوز قانوني از اصدار فيصله و حكم امتناع ورزد 
  .گرددمتوسط و طرد از مسلك محكوم مي

  صد و هشتاد و يكم قانون جزامادة سه

شخصي كه قانوناً به اطالع يك امر به يكي از مؤظفين خدمات عامه يا به اطالع امور معلوم  .1
عمداً از اطالع آن به كيفيت مطلوب و در وقت معين قانوني امتناع ورزد،  مكلف باشد و

اي كه از بيست و حسب احوال به حبس متوسط كه از دو سال بيشتر نباشد يا جزاي نقدي
 .گرددچهار هزار افغاني تجاوز نكند محكوم مي

اطالع هر مؤظف خدمات عامه كه به كشف جرايم و گرفتاري مجرم مؤظف گرديده و در  .2
گردد؛ مشروط جرايم مذكور بعد از علم اهمال ورزد به جزاي مندرج فقرة فوق محكوم مي

بر اينكه در جرم مذكور تقديم دعوي معلق به شكايت نباشد يا مجرم زوج يا يكي از اصول 
 .يا فروع يا برادر يا خواهر يا از محارم مصاهرت مؤظف خدمات عامه باشد

  زاصد و نودم قانون جمادة سه

شخصي كه به منظور اظهار حقيقت از طرف قاضي يا مأمورين ضبط قضائي خواسته شود و 
بدون عذر شرعي و قانوني از قسم قانوني امتناع ورزد به حبس قصيري كه از شش ماه بيشتر و 

  .گردداي كه از سه هزار افغاني تحاوز نكند محكوم ميجزاي نقدي
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  ماذة چهارصد و هشتاد و يكم قانون جزا

تاجري كه به افالس او حكم قطعي صادر گرديده در يكي از حاالت آتي مفلس متقلب شمرده 
  :شودمي

1. … 
2. … 
3. … 
در حالتي كه به نيت سوء از تقديم اوراق يا توضيحات در صورت مطالبة مراجع باصالحيت  .4

 .گردد علم داشته باشدامتناع ورزيده و او به آثاري كه بر امتناع و مرتب مي

  و هشتاد و پنجم قانون جزا مادة چهارصد

  :شودتاجري كه به افالس او حكم قطعي گرديده در يكي از حاالت آتي مفلس مقصر دانسته مي
در حالتي كه قوانين تجارتي داشتن دفاتر تجارتي را الزم شمرده باشد و او دفاتر مذكور را  .1

رائي و قرضهاي او نداشته باشد يا دفاتر طوري نامكمل و نامنظم باشد كه از آن حقيقت دا
 .معلوم نگردد

…  

  مادة پنجصد و سوم قانون جزا

شخصي را كه مراجع باصالحيت به ترميم يا تخريب بناي نزديك به سقوط اخطار داده و او از 
  .گردداي كه از هزار افغاني تجاوز نكند محكوم ميآن امتناع يا اهمال ورزد به جزاي نقدي

  .بيني نشده باشدتري پيشجزاي سنگينمشروط بر اينكه در قانون خاص 

  مادة پنجصد و هفتم قانون جزا

شخصي كه پيشة طبابت يا صحي را دارد و در اثناي معاينات يا تداوي در بدن مرده يا مجروح 
زخمهايي را مشاهده كند كه در نتيجة جرم به او رسيده يا قرائن طوري باشد كه اشتباه جرم را 

ت را اطالع ندهد، به حبسي كه از سه ماه بيشتر نباشد يا جزاي نقدي بار آورد، مقامات باصالحي
  .گرددكه از سه هزار افغاني تجاوز نكند محكوم مي

  مادة پنجصد و نزدهم قانون جزا

شخصي كه مال لقطه و يا مال مفقود را دستياب يا دريافت نمايد، بدون عذر موجه و در ظرف 
كترين ادارة محل و يا صاحب مال در صورتي كه دهي به نزدييك هفته آن را جهت تسليم

صد افغاني اي كه از سهتشخيص شود تسليم ندهد، عالوه بر محروميت از مكافات به جزاي نقدي
  .گرددبيشتر نباشد محكوم مي
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  دة دوصد و هشتاد و ششم قانون جزاما

ر قانوني هر گاه حداقل سه نفر از مؤظفين خدمات عامه به مقصد نيل به مرام مشترك غي .1
وظيفة خود را ولو به صورت استعفا باشد ترك كنند و يا عمداً از اداي وظيفه استنكاف 
نمايند، هر يك به حبس قصيري كه از سه ماه كمتر و از شش ماه بيشتر نباشد يا جزاي 

 .گرددنقدي كه از سه هزار افغاني كمتر و از شش هزار افغاني تجاوز نكند محكوم مي

2. ….  

  ك جادهيو هشتم قانون ترافمادة هفتاد 

كه در محل حادثه موجود بوده و از معاونت الزم و در  ياشخاص  ن،ير قوانيت احكام سايبا رعا
 يال ينقد يسه ماه و جزا يالزم امتناع ورزد به حبس ال ير كمكهايحدود توان با مجروح و سا

  .گردد ين دو جزا محكوم مياز ا يكيا ي يسه هزار افغان

  و پنجاه و پنجم قانون جزامادة سه صد 

ا يت يخوخيا شيكه به سبب صغر سن  يا موافقه به محافظت شخصيكه به حكم قانون  يشخص
 يعاجز باشد مكلف شناخته شود، بدون عذر معقول از ادا يا عقليو  يا روحي يحالت صح

اوز نكند و تج يكه از دوازده هزار افغان يا ينقد ير و جزايبة خود امتناع ورزد، به حبس قصيوج
  .گردد ين دو جزا محكوم مياز ا يكيا به ي

  مادة سه صد و پنجاه و هفتم قانون جزا

ا حكم محكمه يكه به اساس قرار  يگريبوده و بعد از مطالبة شخص د يكه متكفل طفل يشخص
 يا جزاير يبه حبس قص  م نكند،يتسل يافته، طفل را به ويا حفاظت طفل به او انتقال يحضانت 

  .گردد يشتر نباشد محكوم ميب يكمتر و از دوازده هزار افغان يكه از سه هزار افغان ينقد
 .ن طفل باشديا جدين ياز والد يكيگر چه شخص متكفل 

….  
  

  مادة سه صد و پنجاه و نهم قانون جزا

ا به ي يگريا دي يا فروع وياز اصول  يكيا يزوجه   نفقة يك شخص به منظور اداي يهر گاه باال
ذ محكمه صادر شده باشد، يالتنف ا سكونت حكم واجبيا رضاعت ياجرت حضانت  يادا منظور

به حبس   ة آن امتناع ورزد،يآن از تأد يك ماه بعد از ابالغ حكم با وجود قدرت به ادايتا مدت 
  .گردد ين دو محكوم مياز ا يكيا به يتجاوز نكند  يكه از پنج هزار افغان يا ينقد ير و جزايقص
…  
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….  

  يعسكر يستم قانون جزايمادة ب

آن  يا عمداً از اجرايحاً امتناع ورزد يآمر صر يامر قانون ياز اجرا يهر گاه منسوب عسكر
حبس از شش  يعدم اطاعت پنداشته شده، حسب احوال به جزا ين عمل ويد، اينما يخوددار

  .گردد يك سال محكوم مي يماه ال
….  

  كم قانون جزايمادة سه صد و هشتاد و 

ا به اطالع امور معلوم ين خدمات عامه ياز موظف يكيك امر به يكه قانوناً به اطالع  يشخص
حسب   امتناع ورزد، ين قانونيت مطلوب و در وقت معيفيمكلف باشد و عمداً از اطالع آن به ك

 يست و چهار هزار افغانيكه از ب ينقد يا جزايشتر نباشد ياحوال به حبس متوسط كه از دو سال ب
 .گردد ياوز نكند محكوم متج

ده و در اطالع يمجرم موظف گرد يم و گرفتاريهر گاه موظف خدمات عامه كه به كشف جرا
گردد؛ مشروط بر  يمندرج فقرة فوق محكوم م يم مذكور بعد از علم اهمال ورزد به جزايجرا

ا فروع يول از اص يكيا يا مجرم زوج يت نباشد يم دعوا معلق به شكاينكه در جرم مذكور تقديا
  .ا از محارم مصاهرت موظف خدمات عامه باشديا خواهر يا برادر ي

  مادة سه صد و پنجاه و هشتم قانون جزا

… 
گردد  يد به حبس متوسط محكوم مير مسكون رها نمايا عاجز را در محل غيطفل  ياگر شخص

باشد ت او يا رعايكه متكفل حفاظت   يا شخصين ياز والد يكيگرچه جرم مذكور توسط 
 .ده باشديارتكاب گرد

ا فوت گردد و مرتكب قصد يه معلول يعل ٌ ين ماده مجنيا 2اگر به اثر ارتكاب جرم مندرج فقرة 
ا مرگ حسب احوال يت يشدة ضرب منجر به معلول ينيب شيپ يآن را نداشته باشد، به جزا

 .شود يمحكوم م
وست عمداً محروم ساخته شود و حالت ا يكه مقتض يا يا پرستاريه يا عاجز از تغذياگر طفل 

ن ماده محكوم يا 3 مندرج فقرة يات او به اثر آن به خطر مواجه گردد مرتكب به جزايح
 .گردد يم
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  تبصره

د از يمندرج در قانون با ييجزا يتهاين معنا كه ممنوعيبد. است ياز عناصر جرم عنصر ماد يكي
توان مجازات  يشه را نميفكر و اند .دا كننديپ يشه گذشته و صورت خارجيفكر و اند  مرحلة

ز يملتزم به قانون ن يقرار ندارد و انسانها يشه در كنترول كامل آدميچرا كه اوالً فكر و اند. كرد
حفظ  ياً، حقوق بر عكس اخالق متصديكند؛ ثان يبه ذهنشان افكار بد و نامربوط خطور م يگاه

ابند نظم ين يصورت خارج يبه اندازة كافد و مجرمانه يكه افكار پل ينظم جامعه است و تا وقت
 يها شهيثالثاً، بر افكار و اند. متوجه اجتماع نشده است يجامعه به هم نخورده است و ضرر

اند قابل اثبات  دهيكه جامة عمل نپوش يندارند و افكار مجرمانه تا وقت يگران راهيان ديآدم
و » ديش عقايتفت«ات تلخ يرجعت به تجرب يراه را برا» شهيم انديجرا«ت شناختن يستند؛ به رسمين

ن، به يبنابرا. دچار آنها بوده خواهد گشود يكه بشر در قرون متماد يا خودكامه يحكومتها
» اگر مجرمانه باشد يحت  ست؛يدن جرم نيشياند« يدر بحث عنصر ماد ييك اصل ابتدايموجب 
نهم قانون جزا به صراحت مقرر ست و يب  مادة 2فقرة . يرفتار جرم يم از تحقق خارجيريو ناگز

شروع به جرم شناخته  ياَعمال مقدمات يا اجرايم به ارتكاب جرم يمجرد تصم«داشته است كه 
. جرم تام هم نخواهد بود يق اوليست پس به طريم به جرم شروع به جرم نياگر تصم» .شود ينم

كه فكر آن به  يزماند كه هر جرم از يم ديخواه) بحث شروع به جرم(ن فصل يدر گفتار سوم ا
  ةيفكر مجرمانه، ته(دو مرحلة اول . شود چهار مرحله دارد يكه كامل م يد تا زمانيآ يوجود م
ستند و آنچه در محدودة حقوق جزا قرار دارد مراحل سوم و چهارم يب نيقابل تعق) مقدمات

  .اند) ل جرميو تكم ييات اجرايآغاز عمل(

جرم عبارت  يعنصر ماد«آورده است كه  يف عنصر ماديست و هفتم قانون جزا در تعريمادة ب
تواند دو صورت  يم ين، عنصر ماديبنابرا» … 11نا امتناع از عمل مخالف قانوياست از ارتكاب 

 يا اهمالي ي، ترك فعليت امتناعيكه ماه يميدارند و جرا يكه حالت اثبات يميجرا: داشته باشد
. انسان را جرم دانسته است» رفتار«گذار  قانون ت فوقياست كه در هر دو وضع يهيبد. دارند

بلكه به   زند راجع نبوده، يخاص سر م يتهايكه از انسان در وضع يم به رفتارياز جرا يدستة نادر
ت يا عضوي يولگرد يانگار برد، مانند جرم يگردد كه انسان در آن به سر م يبر م ييها»حالت«

  
 

  .در ادامه خواهيم ديد كه اين عبارت قانون خالي از سهو و اشتباه نيست   11
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 يآنچه جرم دانسته شده حفظ و مداومت حالت  نادر،  ةن دستيدر ا. معاند با حكومت يها در دسته
  .گذار است است كه مخالف خواست قانون

ن دو يان ايح كه در مين توضيبا ا. رديگ يقرار م يمورد بررس» يرفتار جرم«در ادامه دو شكل 
گذار عمدتاً  دارد؛ قانون ييكامالً استثنا يا ترك فعل حالتيز جرم دانستن امتناع از عمل يشكل ن

د يبا ييد كه مردم چه كارهايد بكنند و اباء دارد كه مدام بگوينبا ييد كه مردم چه كارهايگو يم
  .بكنند

  )ارتكاب عمل مخالف قانون(م فعل يجرا) الف

ن موارد رفتار يدر ا. ابندي يمثبت تحقق م يك فعل ماديم با انجام يب به اتفاق جرايت قرياكثر
  ،يگرياقدام به كشتن د. كرده است يكه قانون از آن نه يبارت است از اقدام به امرع يجرم

 يهستند كه با رفتارها ياَعمال …، اقدام به جعل، يگريش مال دياقدام به ربا  ،يبكارياقدام به فر
جرم حالت  ين حالت ممكن است عنصر ماديدر ا. شوند ير فعال عامل محقق ميو تأث يجابيا

اما در  12د باشد،يا مقينكه مطلق يا اي  باشد، ياديا اعتيتمر داشته باشد، ساده، مركب ا مسي يآن
. گذار قرار گرفته است قانون يمرتكب است كه مورد نه يجابين حاالت، رفتار مثبت و ايهمة ا

   13.نامند يم» م فعليجرا«شوند  يم يم را كه نوعاً از فعل مثبت ناشين جرايا

  )امتناع از انجام عمل واجب(م ترك فعل يجرا) ب

داند و با نشان  يجامعه را جرم م يبه نورمها يجابيفعاالنه و ا يگرچه معموالً حقوق جزا تعد
نشوند و در خارج از  يخاص يخواهد كه مرتكب رفتارها يمردم از آنان م يدادن حدود آزاد

موارد به  يا استثنائاً در برخفا كنند، اميخود را است يآزاد يتوانند به راحت ين حدود، مردم ميا
ن ياز ا يچيكه در صورت سرپ يا را انجام دهند؛ به گونه يمشخص يكند كه كارها يآنان امر م

، نظامات يكه نظم ادار يقانون در موارد يپس گاه. اوامر مجازات در انتظارشان خواهد بود

  
 

  .بنديها رجوع كنيد به باال، فصل سوم از بخش يكم براي تفصيل اين تصنيف   12
اي كه واقعاً محل تأمل است اين است كه اگر بتوان از طريق تـرك فعـل عينـاً بـه      مسئله   13

قتل نوزاد را با   مثالً(شوند پاسخ چيست؟  همان نتايجي رسيد كه بر جرايم فعل مرتب مي
اين موضوع را در بند پ اين گفتار بررسي ). نبستن بند ناف وي هنگام تولد مرتكب شد

 .خواهيم كرد
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 يبيكند كه وجا يملزم مجاب كند افراد را ياً ايقو يت اجتماعيا حس مسئولي يو مسلك يفويوظ
  . داند يد مجازات جرم ميب را به قيرا انجام دهند و ترك آن وجا

ست و هفتم يدر مادة ب» امتناع از عمل مخالف قانون«م ترك فعل را با عبارت يگذار جرا قانون
امتناع از عمل مخالف قانون . محل انتقاد است ين عبارت از نظر نگارشيا. ف كرده استيتعر
ن يگذار ا است منظور قانون يهيبد. ق و نه مجازاتيستة مكافات و تشويدوح است و شامم يامر

ا همان يم عبارت است از امتناع از عمل مخالف قانون ين جرايدر ا يست كه عنصر مادين
م عبارت يجرا يعنصر ماد«د كه يخواسته بگو يگذار م قت، قانونيدر حق! »اطاعت از قانون«

  .»…امتناع از عمل واجب به موجب قانونامتناع از عمل واجب به موجب قانونا يلف قانون است از ارتكاب عمل مخا

در نظر گرفته و مجازات را  ين عموميا موظفي يعسكر يروهاين يكه قانون برا يفيجدا از تكال
افت ين مربوطه يل آن را در قوانيتوان تفص يب قرار داده ــ كه ميضمانت امتناع از انجام آن وجا

كرده است به  ين عموميو بعضاً موظف يرا عمدتاً متوجه مردم عاد يفيز تكاليــ در قانون جزا ن
و  يمادة س 2 فقرة 1شق . ب استيقابل تعق ييد مجازات جزايف به قيكه امتناع از آن تكال ينحو

ت داشته باشد يفه مكلفيا موافقت به انجام وظيكه شخص به موجب قانون ] را[ يحالت …«پنجم 
ف يشود كه منشأ تكال ين افاده مي، چننيبنابر. جرم دانسته است» ورزدآن عمداً امتناع  يفايو از ا

ز از يكه آن ن(» فهيموافقت به انجام وظ«ا يو » به موجب قانون«ا ي: ز استيمستوجب جزا تنها دو چ
ن سان، عدم يبد). كند يت به قانون رجعت ميشود در نها ين مييكه به موجب قانون تع يآن رو

را » ييو جزا يويدن«تواند مجازات  ينم …ا ي يدوست ا نوعيگر با منشأ اخالق يف ديالتزام به تكال
  .به خود جلب كند

  از قانون يف ناشيتكال. 1

 يمردم عاد يخاص برا يتهايگذار در موقع توان گنجاند كه قانون يرا م يفين شق تكاليدر ا
  مانند آنچه مادة. داشته باشندتها يدر قبال آن موقع يفة خاصيبدون آنكه آنان وظ  كرده، ينيش بيپ

ن عامه يموظف يدر نظر گرفته كه با وجود تقاضا يافراد يسه صد و پنجاه و چهارم قانون جزا برا
كه  يتيا مكلفيو  ورزند يل و زلزله امتناع ميق، سيچون حر يدر حوادث بزرگ ياز امدادرسان

 يكيدر نظر گرفته كه در محل حادثة تراف يكسان يك جاده برايمادة هفتاد و هشتم قانون تراف
  .حضور دارند
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  فهياز انجام وظ يف ناشيتكال. 2

ا ياست كه به موجب قانون، و نه اخالق  يفيفه آن دسته از وظاياز آنجا كه مقصد از انجام وظ
 يجه گرفت كه منشأ اصليتوان نت ي، به دوش افراد گذاشته شده است، پس م…ا يآداب و رسوم 

گنجند كه  يم يميز جراين دسته نيدر ا. قت همان قانون استيز در حقيف نيه از تكالن دستيا
گاه منتسب به حكومت باشد ين جايچه ا  باشد؛ يگاه خاصشان ميمتوجه افراد خاص با توجه به جا

 ين دولتيو موظف) يعسكر يستم قانون جزايمثالً عدم اطاعت، مادة ب( يعسكر يروهايهمانند ن
و ) كميمادة سه صد و هشتاد و  2ب جرم در اطالع جرم، فقرة يمثالً اهمال موظف كشف و تعق(

مادة سه صد و (ا عاجز ير يو سرپرستان اشخاص صغ يقهر يايمانند اول ير دولتيغ يگاهيچه جا
گاهش به موجب يكه به اعتبار جا يا شخصي) مادة سه صد و پنجاه و هفتم 1فقرة   پنجاه و پنجم،

ا يا رضاع يا اجرت حضانت يجهت نفقه  ية مبلغيذ محكمه مكلف به تأديواجب التنف حكم
  ).مادة سه صد و پنجاه و نهم 1فقرة (سكونت است 

  ق ترك فعليم فعل از طريجرا) پ

م كه مجازات ينيب يم ميكن يم بررسيرا كه در باال مورد اشاره قرار داد يگر مواديك بار دياگر 
ف ينقض تكال  گر، معموالًيبه عبارت د. جة آنيبابت نفس رفتار است و نه نتشده  گرفته نظر در
 يز با عنوانيفه نياز انجام وظ يف ناشيو تكال» امتناع از معاونت«از قانون با عنوان مجرمانة  يناش

كند كه مصدوم  ينم ين حالت تفاوتيشوند؛ در ا يمحاكمه م» بياز انجام وجا يتخط«مثل 
موضوع مواد سه صد و پنجاه و چهارم قانون جزا و هفتاد و هشتم قانون ( يكيافا تريق يحادثة حر

ازمند محافظت است يكه ن يا عاجزيابد ينجات  يگريق ديا به طريفوت كند ) ك جادهيتراف
در . ا نهيفتد يدر اثر امتناع از محافظت جانش به خطر بب) موضوع مادة سه صد و پنجاه و پنجم(
م ين جهت جرايم ترك فعل از ايكند و جرا يجاد نميا يدر عنوان جرم يرييجه تغين حاالت نتيا

كند  يفوت م يرساند و و يرا امداد نم يكيكه مجروح حادثة تراف يكس ن،يبنابر. مطلق هستند
عاجز به جرم امتناع  يت محافظويشود و نه قتل و ممتنع از مكلف يمحكوم به امتناع از معاونت م

ا مانند يگردد و نه ضرب و جرح  يخود در محافظت از عاجز محكوم م يبة قانونياز انجام وج
  .آن

توان در صورت فوت  يكند م يرا كه عمداً از معاونت امتناع م ين است كه فرديحال پرسش ا
: ميكن يترمطرح م يتر و فّن قين پرسش را به گونة دقيب قرار داد؟ ايمصدوم به جرم قتل تحت تعق

  ق امتناع و ترك فعل مرتكب شد؟ياز فعل را از طر يم ناشيجرا يتوان عنصر ماد يا ميآ
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 ين خانه مخفيرزميض را چند سال در زيمجنون و مر ير زنيپ يغرب ياز كشورها يكيدر 
ا يآ. كند يه فوت ميتغذ يو بد يدر اثر نبود نور و حفظ الصحة كاف ينكه ويكنند تا ا يم

ن پرسش يدانشمندان حقوق جزا در پاسخ به اتوان به جرم قتل محكوم كرد؟  ين را ميمرتكب
 يجابيا يتاً با رفتار مادياست كه ماه يمعتقدند كه جرم قتل جرم يبرخ. اختالف نظر دارند

است كه  ياس و جرم دانستن عمليقتل به ترك فعل مستلزم ق يت عنصر ماديسرا. ابدي يتحقق م
  .به موجب قانون جرم دانسته نشده است

گذار  ت قانونين مخاطب مكلفياند كه مرتكب ح دانستهيظر را تا آنجا صحن نيگر ايد يا عده
به تماشا   را عمداً يينايكه در چاه افتادن ناب يشخص  ا قصد مجرمانة قتل نداشته باشند؛ينباشند 

او قصد  يندارد وانگه يدر قبال و يقانون يا بهيكرده اما وج ير اخالقيغ يند گرچه كارينش يم
اما در . از خود نشان نداده است يالعمل عكس ينداشته بلكه صرفاً در برابر مرگ ونا را يقتل ناب
دن ينكه مقصدش از ترك فعل به قتل رسانيا ايمحافظت دارد؛  يت قانونيكه فرد مكلف يموارد

 ه است چه؟يٌعل يمجن

كرده  ينيب شياز ترك فعل را پ يمادة سه صد و پنجاه و هشتم قانون جزا دو مورد جرم فعل ناش
ت ير مسكون به معلوليا عاجز در محل غيطفل » رها كردن«ن ماده اگر يا 3به موجب فقرة . است

ا يت يشدة ضرب منجر به معلول ينيب شيپ يا عاجز منجر شود، مرتكب به جزايا فوت طفل ي
و به موجب  14.ا مرگ نداشته باشديت يقصد معلول ياگر و يحت  مرگ محكوم خواهد شد،

ن يو ا» محروم سازد«مناسب  يا پرستاريه يا عاجز را عمداً از تغذيماده اگر او طفل ن يهم 4 فقرة
  15.ديبه مجازات خواهد رس يقبل  نجامد، همانند فقرةيب يت به خطر جانيمحروم

  
 

» حتي اگر وي قصد معلوليت يا مرگ نداشته باشـد …«گفته   فقرة مذكور صراحتاً اينكه   14
باز نيز به مجازات ضرب منجر به معلوليت يا مرگ محكـوم خواهـد شـد از نظـر قواعـد      

وقتي كه شخص عنصر رواني جرم ضرب را ندارد چگونه . حقوق جزا مورد انتقاد است
 د؟توان وي را به مجازات اين جرم محكوم كر مي

رها كردن طفل يـا عـاجز در   (از دو مورد جرم فعل ناشي از ترك فعل مقرر در اين ماده    15
شـايد بتـوان در اولــي   ) غيـر مسـكون و محـروم كـردن او از تغذيــه و پرسـتاري مناسـب      

تـوان آن را بـه    دوپهلو است چرا كه از يك سو مـي » رها كردن«تشكيك كرد كه عمل 
ديگر به تـرك فعـل؛ بـدين گونـه كـه در معنـاي اول       فعل ايجابي تفسير كرد و از سوي 

و او را در آنجـا  » ببرد«به غير مسكون   منظور اين است كه شخص طفل يا عاجز را ايجاباً
      ←  
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وندد و يپ يكه جرم فعل در اثر ترك فعل به وقوع م ير مواردين ماده اظهار نظر در سايفراتر از ا
ت وجود يز رابطة سببيجه نيو نت يان ترك فعل ويجه داشته و ميد در نتن حال مرتكب عميدر ع

ار مشكل ي، بسيت جرميدر برابر موقع يفويا وظي يت قانونيدارد، با فرض عدم وجود مكلف
ا قتل يكه قصد مرتكب ضرب  يمادة فوق در فرض 3  گذار در فقرة ، قانونيك سوياز . است

رسد جواب  يو قتل را در نظر گرفته است، لذا به نظر مت ينبوده مجازات ضرب منجر به معلول
شود، هر چند در  يمرتكب ترك فعل م يگريبه مقصد قتل د يكه فرد ين مسئله در موارديا
ق فعل ين درست است كه عمدتاً قتلها از طريو ا. نداشته باشد، روشن باشد يتين باره مكلفيا

قتل فعل  يعنصر ماد  ندارد كه حتماً قانون صراحت يچ جايگردند اما ه يمثبت ارتكاب م
مرتكب  يكه به مقصد انجام جرم يگر قانون صراحت دارد كه كسيد ياز سو 16.باشد يجابيا

  .فه مكلف به آن بوده مسئول استيوظ  ا به موافقةيشده كه قانوناً  يامتناع از عمل

) طفل بود يقانون يول  مثالً(در برابر محبوس داشت  يت قانونيدر مثال فوق اگر تارك فعل مسئول
 يو ييت جزايدر مسئول) خانه بود مثالً مأمور محبس(داشت  يدر قبال و يت قرارداديا مسئولي

ز يتهاست نين مسئوليفاقد ا يكه و ياما در حالت. ماند ينم يباق يديچ ترديدر قبال قتل محبوس ه
ت يمسئول« يه است نوعيعل يمجن يت خطر برايضعكه به وجود آورندة و يو يتوان برا يم

كند او را در محافظت از خود عاجز  يا حبس ميرا اختطاف و  يگريكه د يكس. قائل شد» يقهر
م يت مستقيشود مسئول يت ناشين وضعياز ا يو يكه برا يا گردانده است و به تبع در هر حادثه

  .دارد

 

  → 
» نكردن«و در معناي دوم رها كردن با احساس مسئوليت ). رفتارهاي ايجابي(» رها بكند«

اما در دومـين جـرم   . استمترادف ) ترك فعل(» نداشتن«و توجه و مراقبت الزم مبذول 
جـاي هـيچ   ) عدم تغذيـه و پرسـتاري مناسـب   (فعل ناشي از ترك فعل مقرر در اين ماده 

محروم كردن فعلي عدمي است . تشكيك مبني بر اينكه رفتاري ايجابي باشد باقي نيست
توان معنايي سازگار با رفتـار مـادي ايجـابي از فعـل      بنابراين، نمي. يعني عدم اعطا كردن

نتيجه اينكه در قانون جزاي افغانسـتان  . كردن از تغذيه و پرستاري در ذهن آورد محروم
جرايم فعل ناشي از ترك فعـل را بـه رسـميت شـناخته      گذار  حداقل در يك مورد قانون

  .است
گذارد و  سببيت مي  در قتل تأكيد را بر رابطة» تسبيب«بيني مفهوم  فقه اسالمي نيز با پيش   16

 .يا سلبي عنصر مادي قتلنه ماهيت ايجابي 
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  تيسبب ةرابط: گفتار دوم
  

  مواد مرتبط

  ست و هفتم قانون جزايمادة ب

كه عمل  يا امتناع از عمل مخالف قانون است به نحويجرم عبارت است از ارتكاب  يعنصر ماد
 .جه موجود شده باشدين عمل و نتيت بيده و رابطة سببيگرد يجة جرميمنجر به نت

  ست و هشتم قانون جزايمادة ب

  .شود ياو نباشد مسئول شناخته نم يجة عمل جرميكه نت يشخص از جرم
ا يا توأم با فعل و ي ياز اسباب قبل يكيجه به اعتبار ياو در احداث نت يكه عمل جرم يشخص

خود در  يت عمل جرميشود گر چه شخص به مؤثر يم شده باشد، مسئول شناخته ميسه يبعد
 .جه علم نداشته باشدياحداث نت

صورت تنها فاعل از عمل ن يشمرده شود در ا يجة جرم كافيدر احداث نت يياگر سبب به تنها
 .شود يخود مسئول شناخته م يجرم

  و پنجم قانون جزا يمادة س

…. 
 :شود يشمرده م يز عمدين يجرم در حاالت آت

 يفايت داشته باشد و از ايفه مكلفيا موافقت به انجام وظيكه شخص به موجب قانون  يدر حالت
 .منجر به وقوع جرم گرددماً يمستق يكه امتناع و يآن عمداً امتناع ورزد، به نحو

…. 
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  تبصره

ا يان فعل يم است ضرورت دارد كه ميجه شرط آن جرايكه تحقق نت يا يم عمديجرا يدر تمام
 يعلت و معلول  كه در عاَلم واقع حادث شده است مالزمه و رابطة يا جهيترك فعل مرتكب و نت

جه مورد منع يعدم حصول نتا يم مطلق كه صرف نظر از حصول ين، در جرايبنابرا. برقرار باشد
  .ستين يت ضروريسبب  اند احراز رابطة قرار گرفته يقانون

مرتكب در  يو ششم قانون جزا فعل اراد يح مادة سيز كه بنا به تصرين 17ير عمديم غيدر جرا
ا عدم يو  توجه و عدم ياطياحت ي، بيلوح اهمال، ساده( يو ييا مفروض جزاي يواقع ياثر خطا

 يان خطاياست م يانجامد، ضرور يناخواسته م يا جهيبه نت) مقررات و اوامرن، يت قوانيرعا
 يرعمديم غياز آنجا كه جرا. برقرار باشد يعلت و معلول  جة ناخواسته رابطةيمتهم و نت ييجزا

  باشد، يمطلق موجود نم ير عمديجاد خسارت و صدمه هستند و جرم غيجه و ايد به نتيهمواره مق
نوع خاص  ييت جزايتحقق مسئول يم براين دسته از جرايالزم است تا در ان همواره يبنابرا
  .جه احراز شوديو نت ييجزا يان آن خطايت ميعلت حادثه باشد و رابطة سبب ييجزا يخطا

  :د كهينما يست و هفتم قانون جزا حكم ميمادة ب

كـه   يحـو ا امتناع از عمل مخالف قانون است بـه ن يجرم عبارت از ارتكاب  يعنصر ماد«
  ».جه موجود شده باشدين عمل و نتيت بيده و رابطة سببيگرد يجة جرميعمل منجر به نت

جة حاصله را بتوان به ياگر نت. باشد آسان است يكيكه سبب  ين رابطه در موارديعموماً احراز ا
جه در نظر گرفته يسبب منتسب دانست همان سبب مسئول نت) ييجزا يا خطايعمد ( ييرفتار جزا

اسباب و  يپا ييك صدمة جزاي يست و در هنگام بررسين گونه نياما همواره ا. خواهد شد
ص علت جرم كار يتشخ ين موارديدر چن. شود يده ميان كشيبه م يعيو طب يعوامل متعدد انسان

ن، مقررات و اوامر يبوس بدون در نظر گرفتن قوان ينيم  وريد درايفرض كن. نخواهد بود يا ساده
ش از حد و يانة راه در موتر در اثر فشار بيكه در م يكند به طور ير را مملو از مسافر ممربوط موت

ور يدر همان لحظه درا. شود يرون پرتاب مياز مسافران به ب يكيشود و  يكهنه بودن قفل آن باز م
آمبوالنس، . رديگ ير ميرا ز ياست و يش از سرعت مجاز در حال رانندگيكه ب يگريخطاكار د

 يدگيدر اثر ترك يبرد كه در آنجا و ياز قصور، مجروح را باألخره به شفاخانه م ير ناشيخبا تأ

  
 

 .جرايم غير عمدي را به تفصيل در فصل بعدي بررسي خواهيم كرد   17
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جه به هر يانتساب نت يبرا. اند دخالت داشته ين موارد علل گوناگونيدر ا. شود يلولة گاز كشته م
بر م يرياند، ناگز جه داشتهيجاد نتيك در ايكه هر  يت به نسبت سهميم مسئوليا تقسيك از علل ي

ر مسئول يان عوامل غيا مسئوالن حادثه را از ميمسئول  يعلم يارهاين و معياساس مواز
ت يسبب  احراز رابطة يات مطرح براين نظريتر ن و معروفيتر در ادامه به مهم. ميبازبشناس

  .ميپرداز يم

  تياحراز رابطة سبب يها هينظر) الف

  ية سبب ضرورينظر. 1

. شد يجه حاصل نميبود نت يجه است كه اگر نميمسئول نت يسبب ية آلمانيك نظريبر اساس 
شد و تصادم  يرون پرتاب نميبه ب يكرد و يبوس خطا نم ينيور مين، در مثال باال اگر درايبنابرا

 يفرد: ن بارهيگر در ايمثال د. شد يشد و در آنجا كشته نم يكرد و به شفاخانه منتقل نم ينم
مربوط  يل متصديبود در هنگام ورود به تئاتر تحو ير پريب آن هفت تيخود را كه در ج يپالتو

. دارد ين تئاتر آن را برمياز مؤظف يكيافتد و  ين مير از پالتو خارج شده و به زميت هفت. دهد يم
محكمه صاحب پالتو را به جرم . كشد يكند و او را م ير مياز تماشاگران ف يكي يبا آن باال يو

 يچرا كه اگر و. قتل بود يصاحب پالتو سبب ضرور ياطياحت يب. كند ير عمد محكوم ميقتل غ
 يبستها را مطابق اصول فن گر معمار چوبيا در مورد دي. داد يكرد قتل رخ نم ينم ياطياحت يب

از كارگران به تصور  يكيخورد و   يم يديبست تكان شد به هنگام كار، چوب. محكم نبسته بود
محكمه معمار را . شود يكند و كشته م ين پرتاب مييپابست شكسته است خود را به  نكه چوبيا

صاحبش  يل عدم مراقبت كافيبه دل يگر سگيد يا هيا در قضي. كند ير عمد ميمحكوم به قتل غ
در اثر  يو. تانوس بوديكروب تيآلود عابر آلوده به م پطلون خاك. رديگ يرا دندان م يعابر يپا

ر عمد مسئول يحكمه صاحب سگ را به اتهام قتل غم. كند يفوت م) كُزاز(تانوس يابتال به ت
  .شناسد يم

را  يتوان اسباب متعدد يشوند و م يك سبب محدود نميبه  ياز آن جا كه معموالً اسباب ضرور
در مثال شفاخانه، . معتقد است» ياسباب ضرور يبرابر«ه به ين نظريدانست ا يحادثه ضرور يبرا

توانند  يم ييك به تنهايز وجود داشته كه هر ين يگريدبوس اسباب  ينيور ميدرا يدر كنار خطا
  لولة يدگيور دوم و اگر نبود تركيدرا يكه اگر نبود خطا يبه نحو(حادثه باشند  يسبب ضرور

ستند و يقائل ن يت چندانين مسئله اهميا يه براين نظريروان ايپ). شد يگاز مرگ حادث نم
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دانند؛ چرا كه هر  يآنها قابل انتساب م يرا به همگ جهيرا به طور برابر مسئول و نت ياسباب ضرور
  .اند بوده ين حادثه ضروريدر تكو ييك به تنهاي

ه و يٌعل ياز منافع مجن يه به خوبين نظرياگر چه ا. مواجه شده است ياديه با انتقادات زين نظريا
و  يمنطقر يج غيمواقع به نتا يهمان گونه كه مشخص است در برخ يكند ول يت ميجامعه حما

عمالً » اسباب يا برابري يعرض هم«ه با مفكورة ين نظريچرا كه ا. انجامد يناسازگار با عدالت م
كسان به هر يجه را به طور يكند و نت ينم يكيجه تفكينت يديجرم و عوامل تمه يان اسباب واقعيم

 يانه و خطامنجر به انفالق در شفاخ ياطياحت يا بيآ(كند  ين دسته از عوامل منسوب ميا يدو
عرض و  جة قتل واقعاً هميبوس در احداث نت ينيت ميش از ظرفيور در سوار كردن بيدرا

ور يجة عمل درايتوان حادثة انفالق و كشته شدن را نت يم يدر مثال شفاخانه به سخت). برابرند؟
وان يد ن روست كهياز ا. جة عمل صاحب پالتو دانستياول و دوم و در مثال تئاتر حادثة قتل را نت

مسئول  يرا در صورت يل كرده و سبب ضروريرا تعد يار سبب ضروريكشور فرانسه مع يعال
  .باشد ينيب شياز آن رفتار قابل پ يجة جرميكه با توجه به رفتار آن سبب نت  دانسته

  ية سبب كافينظر. 2

. جه، هر دو، شرط استيحدوث نت يبودن آن برا يه، هم الزم بودن سبب و هم كافين نظريدر ا
 يجه همان سبب كافيحدوث آن نت يشد و برا يجه حاصل نميبود آن نت ياگر آن سبب نم يعني

 يگريپس از د يكيرا كه  ياسباب يا صدمه آغاز كرد و تماميان يد از زين، بايبنابرا. هم بود
 ييكه عرفاً به تنها را يآن اسباب. ديدر برابر صدمه قرار داد و با آن سنج يكي يكياند  حادث شده

اند  توانسته يرا كه نوعاً و عادتاً م يجاد كنند حذف كرد و آن اسبابياند صدمه را ا توانسته ينم
ن يبه ا. اند مسئول حادثه دانست بوده يجه كافيد نتيتول يموجب صدمة مزبور شوند و كامالً برا

گرنه به سراغ علت ماقبل  ن سبب علت تام حادثه باشد مسئول شناخته شود ويشكل كه اگر آخر
 ييجه شناساينت يبرا يا اسباب كافيب ادامه داده شود تا سبب ين ترتياز آن رفته شود و به هم

  .شوند

د در وحلة اول سبب يچرا كه با. دانست ية سبب ضروريشدة نظر ليه را تكمين نظريد بتوان ايشا
ست بلكه مضافاً ين ين كافياما ا. افتاد يبود حادثه اتفاق نم يكه اگر نم يباشد، به نحو يضرور

ط و يو شرا يت عمل جرميو با توجه به مطالعة ماه  و نوعاً  عرفاً يالزم است كه سببِ ضرور
ك يان ين، اگر رابطة ميبنابرا. ز باشدين» يمناسب و كاف«جه يتحقق نت ياوضاع و احوال خاص برا

گر را جستجو كرد هر يا اسباب ديد عوامل يص داده شود بايتشخ يجه ناكافيو نت ييرفتار جزا
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 يه قاضين نظرياز آنجا كه در ا. جه بوده باشدينت يشرط ضرور يچند كه آن رفتار ضرور
رد و يط و اسباب را در نظر گيشرا  ة عوامل،يهمواره دستتش باز است تا در هر مورد خاص كل

بوده است،  يجه كافيد نتيتول يادا كند كه در آن اوضاع و احوال خاص بريرا پ  ييآن رفتار جزا
ه ين نظريا. انجامد ينم ير منطقيج غيبه نتا  ات را نداشته و مانند آنها بعضاًير نظريعدم انعطاف سا

  .باشد يات دارا مير نظريان ساين طرفدار را در ميشتريب

كس برع. نبود يقتل بوده اما كاف يور اول و دوم گرچه الزم برايدرا يدر مثال شفاخانه خطا
 يا اگر مستَري. قتل بوده است يل الزم و كافيمارستان كه به انفالق منجر شده دليدر ب يخطا

م برِك اتوبوس كه در حال پاره شدن است اهمال كند و آن را به ير سيدر تعم) كيخانيم(
 يراد برك شود وليز متوجه ايور نياتوبوس حركت كند و درا  بازگشت اتوبوس موكول كند،

ندازد اتوبوس دچار سانحه شده و مسافران كشته ير بيبه تأخ يدن به شهر بعديرا به رسر آن يتعم
  .تحقق حادثه اند يبرا يك اسباب الزم و كافيخانيور و هم ميشوند هم درا

  كية سبب نزدينظر. 3

شتر مورد عالقة يه، كه بين نظريبر اساس ا. شناسد يجه را مسئول ميك به نتيگر سبب نزدية دينظر
م و بالواسطة يآنها كه علت مستق: شوند يم ميتقس يهاست، اسباب به دو دستة كلييكايامر

ه هر چند ممكن است ين نظريبه اعتقاد طرفداران ا. اند م بودهياند و آنها كه فاقد اثر مستق جهينت
كه  ين عامليد آخريكن منطقاً بايل  جه داشته باشند،يم بر نتير مستقير غيتأث ياديعوامل و اسباب ز

  .گردد يجه تلقيده مسئول نتيراد صدمه و خسارت گرديواسطه سبب ا يم و بيبه طور مستق

ه اگر در اثر ضرب و جرح متهم فرد به ين نظريبنا بر ا. رسد يم يبيج عجيه هم گاه به نتاين نظريا
 ياز آنجا كه عمل و  فوت كند، يماريالعالج مبتال گردد و سپس در اثر همان ب يماريك بي

در . ميبه قتل محكوم كن يم متهم را به جرم ضرب و جرح منتهيتوان  يجه نبوده نميم نتيمستق سبب
د دچار بوده يمتهم طرف مقابل را كه به فشار خون شد. دهد يم يان دو نفر نزاع رويك مورد مي

شود و پس از دو  يم يمغز يزياو دچار سكته و خونر. دهد ياو را فشار م يدهد و گلو يتكان م
د آنچنان به قتل يدهد كه عمل با يمحكمه نظر م. رديم يم) هيالر ذات(» بغل نهيس«م در اثر يه و نما

حاضر درست  يكه در دعوا يعيوقا. ماً باعث مرگ شده استيمتصل باشد كه بتوان گفت مستق
توان فقط  ياند كه مرگ را تنها م د بودهير بعياند، آن قدر از نظر تأث رخ داده يقبل از فلج ناگهان

  .ك تصادف دانستي
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  اية سبب پوينظر. 4

جه به دو يگذار در نت ريز بوده اند كه به موجب آن علل و اسباب تأثين يگريد  ةيها مبدع نظريآلمان
اند كه  يا اسبابيا پويك ينامياسباب د. شود يم ميتقس) كيستات(ستا يو ا) كيناميد(ا يگروه پو

اند كه با  يستا عوامليا ايك ياسباب ستات  برعكس،. اند ل بودهجه فعايش نتيدايمتحرك بوده و در پ
جه يه نتين نظريا. اند ا را فراهم كردهيشتر اسباب پوير بيخود موجبات تأث يا حركت منفيسكون و 

كه  يشخص. شناسد يم يجة جرمين اسباب را مسئول نتيداند و فقط ا يا ميرا منتسب به اسباب پو
كه استعداد  يا شخصيكند  ياست در اثر ضربات متهم سكته كرده و فوت م يمبتال به مرض قلب

ا ي يقلب يماريشود؛ ب يشود مجنون م يكه به سرش وارد م يجنون دارد در اثر ضربات يوراثت
ا جنون يضرب و جرح، مرگ  يايبودند كه در اثر سبب پو ياستعداد ابتال به جنون عوامل ساكن

  .ل كردنديه را تسهيٌعل يمجن

ه دچار اشكال ين نظريشود ا يم يجرم  جةيم ترك فعل كه عدم تحرك موجب تحقق نتيدر جرا
مثالً فرض . جه دانستيتوان مسئول نت يستا را نمير متحرك و اياست چرا كه مطابق آن، عامل غ

كه مانع تردد موترها در  ين آوردن چوب مخصوصييخود در پا  فةيآهن به وظ د كه مأمور راهيكن
احتراز از  يشود برا يل ميور موتر كه دفعتاً متوجه ريدرا. كند يشود عمل نم يل ميهنگام عبور ر

ة سبب يبر اساس نظر. كشد يرد و ميگ ير ميرا ز يشود و عابر يگر منحرف ميتصادم به سمت د
كه در  يخواهد بود در حالت يستا بوده فاقد مسئوليآهن كه با عدم فعل سبب ا راه يا متصديپو

  .آهن است راه يست كه سبب تصادف ترك فعل متصدين يديچ تردين مورد هيا

  افغانستان يموضع حقوق جزا) ب

عمل و امتناع ( يست و هفتم قانون جزا به هر دو شق عنصر ماديگذار در صدر مادة ب گرچه قانون
ت را متذكر شود يضرورت رابطة سببل آن آنگاه كه خواسته ياشاره كرده است اما در ذ) از عمل

  :ديدقت كن. ده استيگرد» عمل«فقط متذكر 

جـة  يمنجـر بـه نت    عمـل عمـل   كـه  يبـه نحـو   …ا امتناعيعبارت است از ارتكاب  يعنصر ماد«
  ».جه موجود شده باشديو نت  عملعمل  نيت بيسبب  ده و رابطةيگرد يجرم

ت را مورد اشاره قرار داده يسبب) ؟يها(ار يست و هشتم كه معيگذار در مادة ب ة قانونين رويا
. اند شده» يعمل جرم«ن ماده به صراحت متعرض يكه هر سه فقرة ا يافته است؛ به نحويتكرار 
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م فعل و يت را به جرايدر بحث سبب يگذار افغان كند كه موضع قانون  ين نكته ما را مجبور ميا
  .م فعل راجع استيبه جراست و هشتم يست و هفتم و بيمادة ب. ميك كنيم ترك فعل تفكيجرا

  م فعليجرا

ست و يرا در مادة ب ياز ارتكاب عمل جرم يم ناشيت در جرايگذار ضرورت رابطة سبب قانون
را صرف  ييت جزايز مسئوليست و هشتم نيمادة ب 1  ادآور شده است و در فقرةيهفتم قانون جزا 

ز يآن شخص ن ييدر بحث شناسا. او باشد يجة عمل جرميدانسته كه جرم نت يمتوجه شخص
ات قانون ياز خصوص يكين نكته يا. ار داده استين ماده معيهم 3و  2ساكت نمانده و در فقرة 

ار سببِ مسئول در حالت تعدد يرا معمول است كه قانون در مورد معيز. افغانستان است يجزا
 ين دو فقره را بررسيك از اي الً هريذ. ن كنديياسباب ساكت باشد و ستره محكمه آن را تع

  .ميكن يم

  ست و هشتميمادة ب 2 فقرة . 1

  :ميكن ين فقره را نقل ميناً ايت موضوع عينظر به اهم

ا توأم با فعـل  ي ياز اسباب قبل يكيجه به اعتبار ياو در احداث نت يكه عمل جرم يشخص«
ت عمـل  يـ شـود، گـر چـه شـخص بـه مؤثر      يم شده باشد مسئول شناخته مـ يسه يا بعديو 

  ».جه علم نداشته باشديخود در احداث نت يجرم

 يا سلسلة علت و معلوليره ياز اسباب در زنج يكي ين فقره قرار گرفتن عمل جرميبه موجب ا
آن سبب قابل  ياگر حادثه برا يكند حت يت ميكفا يمسئول شناختن و يموجد حادثه برا

ر يغ يجة حتيم شدن در نتيسه«ه مضمون ن فقره، بيتعمق در عبارات ا يبا كم. نباشد ينيب شيپ
شباهت » ية سبب ضرورينظر«شتر به ين فقره بين نظر داد كه ظاهر ايتوان چن ي، م»ينيب شيقابل پ

ان آن را محدود به يم كه فرانسويم و گفتيان كرديب  رادات آن را فوقاًيه و اين نظريا. كند يدا ميپ
ش ياگر برا يحادثه، حت يگذار سبب ضرور ح قانونياند اما به تصر جه كردهينت ينيب شيت پيقابل

  .نباشد، مسئول خواهد بود ينيب شيقابل پ يجة جرمينت

گر به صورت مطلق يه دين نظريا ية سبب ضروريرادات وارد بر نظريل اياز آنجا كه امروزه به دل
ر يتفس يم كه عبارت قانون را به نحويريشود، ناگز يق ميكمتر تطب يد و شرطيچ قيو بدون ه

ر ين تفسين فقره را بتوان با ايد ايشا. ميمصؤون شو ية سبب ضروريرادات نظريم كه از ايكن
ت عمل خود در احداث يندارد كه شخص به مؤثر يل كرد كه درست است كه ضرورتيتعد
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ط ط يينوعاً و عادتاً با توجه به شرانوعاً و عادتاً با توجه به شرا  باشد كه يعمل يد عمل ويبا يجه علم داشته باشد ولينت

را  يبه صورت ذهن ينيب شيت پيقانون اگر قابل يعني(گردد  يجة جرميمنجر به نت خاص جرمخاص جرم
ر ين تفسيبا ا). ار نباشديمع ينيبه صورت ع ينيب شيت پيشود كه قابل يل نميار ندانسته دليمع

ن فقره با الفاظ ين راه اصالح ايكند اما بهتر يدا ميل پيتما يسبب كاف  ةيعبارت قانون به نظر
جه نوعاً جه نوعاً ييدر احداث نتدر احداث نت  ييت عمل وت عمل ويينكه مؤثرنكه مؤثرييبه ابه امشروط مشروط   ……………………«« :ن گونهيا  مثالً. استتر  قيدق

  »»..ت علم نداشته باشدت علم نداشته باشديين مؤثرن مؤثريياگر خود او به ااگر خود او به ا  ييباشد حتباشد حت  ييننييبب  ششييقابل پقابل پ

  ست و هشتميمادة ب 3 فقرة . 2

  :ن قرار استين فقره از ايا. ميپرداز يم 3فقرة  يحال به بررس

ن صورت تنها فاعل از يشمرده شود در ا يجرم كاف  جةيتدر احداث ن يياگر سبب به تنها«
  ».شود يخود مسئول شناخته م يعمل جرم

. اشاره دارد» ية سبب كافينظر«به   ، فقرة سوم صراحتا2ًم، بر عكس فقرة ينيب يگونه كه م همان
باشد و در  يجه كافياحداث نت يك سبب برايرا مورد حكم قرار داده كه تنها  ين فقره حالتيا

  ر را فقرةيالبد حالت اخ. باشند ساكت است يجه كافياحداث نت يكه چند سبب برا يمورد حالت
زة ما را ين نكته انگيهم! ن فقرهيار متفاوت از ايك معيبا   »ظاهراً«كرده است اما  يبررس يقبل

دور و به » يرورة سبب ضينظر«م كه آن را از يريبپذ 2را از فقرة  يريكند تا آن تفس يشتر ميب
  .كند يك مينزد» ية سبب كافينظر«

  يريگ جهينت. 3

 يارهاين دو فقره معيك از ايحاالت مندرج در هر  يست كه قانون برايرش نيمنطقاً قابل پذ
 يجرم  جةيم در نتيكه اسباب سه يهنگام يار سبب ضروريتوسل به مع. ارائه كرده باشد يمختلف

جه يحصول نت يبرا يياز آنها به تنها يكيكه  يهنگام يسبب كافار يمتعدد باشند و توسل به مع
 يمتوسل شد آنگاه كه چند سبب برا يار سبب كافيچرا نتوان به مع. ستين يباشد منطق يكاف

حاكم بر هر دو فقره  يم كه روح كليشو ين معتقد ميچن  ن،يباشند؟ بنابرا يجه كافيحصول نت
  .انداز است غلط 2  قرةل فياست و فقط ظاهر ذ ية سبب كافينظر

  م ترك فعليجرا

 يب قانونياز امتناع از وجا يم ناشيشده در جرا رفتهيار پذيم معيتر متذكر شد شيهمان گونه كه پ
و پنجم قانون جزا  يمادة س 2فقرة  1شق . ميجست و جو كن يگريد يد در جايرا با يفويا وظي
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ار مقبول در يمسئله شده است و مع نيمتعرض ا 18يم عمديدر جرا يف عنصر روانيدر بحث تعر
ن ماده جرم در يا 2ن شق از فقرة يبه موجب ا. دانسته است» كيسبب نزد«م را ين دسته از جرايا

  :است يز عمدير نيحالت ز

ت داشته باشد و از يفه مكلفيا موافقت به انجام وظيكه شخص به موجب قانون  يدر حالت«
  ».منجر به وقوع جرم گرددماً ماً ييمستقمستق  يكه امتناع و يبه نحو  آن عمداً امتناع ورزد؛ يفايا

  
 

مادة مذكور راجع است به تعريف عنصـر  . گذاري واقعاً محل انتقاد است اين شيوة قانون   18
نه جاي تعريف جرايم ناشـي از تـرك فعـل در آنجاسـت و نـه      . رواني در جرايم عمدي

  !سببيت در اين دسته از جرايم در حاالت تعدد اسباب جاي به دست دادن معيار
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  ييات اجرايدن عمليجه نرسيبه نت: گفتار سوم
  

  به ماهيت شروع به جرم مرتبط ادةم

  ست و نهم قانون جزايمادة ب

كه  يا جنحه به نحويت يفعل به قصد ارتكاب جنا يشروع به جرم عبارت است از آغاز به اجرا
  .شده باشد يا خنثينظر به اسباب خارج از ارادة فاعل آثار آن متوقف 

 .شود يشروع به جرم شناخته نم ياَعمال مقدمات يا اجرايم به ارتكاب جرم يمجرد تصم
كه ارتكاب آن از رهگذر عوامل مربوط به  يا ا جنحهيت يكه به قصد ارتكاب جنا يهر عمل

نكه يمشروط بر ا ،شود يل باشد شروع به جرم شمرده ميل استعمال مستحيا وسايموضوع جرم 
  .ا جهالت مطلق نباشدياز اشتباه  يناش يجة جرميدة مرتكب در احداث نتيعق

  

  مواد مرتبط به مجازات شروع به جرم

  ام قانون جزا يمادة س

نكه در قانون به خالف آن يگردد مگر ا يمحكوم م يآت يت به جزاهايكننده به جنا شروع
  :شده باشدح يتصر

  لياصل جرم حبس دوام باشد حبس طو يكه جزا يدر صورت
 يا نصف حداكثر حزايالمدت باشد حبس متوسط  لياصل جرم حبس طو يكه جزا يدر موارد

 .اصل جرم

  كم قانون جزايو   يمادة س

ده يگرد ينيب شياصل جرم پ يكه در قانون برا ييشروع به جنحه از نصف حداكثر جزا يجزا
  .ح نموده باشدينكه قانون به خالف آن تصريكند، مگر ا ينماست تجاوز 

  و دوم قانون جزا يمادة س

  .نكه قانون صراحتاً به آن حكم نموده باشديست مگر ايشروع به قباحت مستلزم مجازات ن
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  و سوم قانون جزا يمادة س

كه در مورد  يا يتير امنيو تداب يليا تكمي يتبع يدر شروع به جرم احكام خاص متعلق به جزاها
  .گردد يت ميشده است رعا ينيب شيم پجر

  مادة دوصد و شصت و ششم قانون جزا

  .شروع به جرم رشوت در حكم ارتكاب آن است

  كصد و نود و هشتم قانون جزايمادة 

 :گردنديمحكوم م …به حبس  ياشخاص آت .1

 .افغانستان پرواز كند يكه بدون اجازة مقامات مربوطه در فضا يشخص .1

، قشله يتيا امني يسات دفاعيبدون اجازة مقامات مربوطه به قلعه ها، تأس كه يشخص .2
ر يو مسا يجنگ يارات، موترهايمسلح، ط يمراكز قوا ينظام يگاههاي، پايعسكر يها

ان يكشور كار جر يمنفعت دفاع يكه در آن برا ييهاكهيو فابر يتيا امني يمواضع نظام
 .ممنوع باشند، داخل گردددارد و عامة مردم از داخل شدن در آن 

ممنوعة  يا جاهاي يمراكز عسكر يهاا نقشهيكه به گرفتن عكسها، رسمها  يشخص .3
 .ديگر اقدام نمايد

2. … 
3. … 
 .باشد يم مذكور مين ماده در حكم ارتكاب جرايم مندرج در فقرات ايشروع در جرا .4

  مادة دوصد و نودم قانون جزا

مال قوه، شدت، تخفيف يا تهديد تجاوز كند و هر گاه شخصي عليه مؤظف خدمات عامه با استع
اي كه از يا به تجاوز شروع نمايد، به حبس قصيري كه از شش ماه كمتر نباشد يا جزاي نقدي

  .گرددشش هزار افغاني كمتر و از دوازده هزار افغاني بيشتر نباشد و يا به هر دو جزأ محكوم مي

  مادة چهارصد و بيست و نخم قانون جزا

به عنف يا تهديد يا حيله به ناموس شخص اعم از اينكه مذكر باشد يا مؤنث شخصي كه  .1
تجاوز نمايد و يا به آن شروع نمايد به حبس طويل كه از هفت سال بيشتر نباشد محكوم 

 .گرددمي

2. … 
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  صد و نود و هفتممادة سه

1. … 
2. … 
  .گرددكننده به انتحار مجازات نميشروع .3

  مادة چهارصد و ششم قانون جزا

  .باشدشروع به جرم اسقاط جنين قابل مجازات نمي

  
  تبصره

كه  يدر صورت. ير اراديا غيباشد  يجرم ممكن است اراد ييات اجرايدن عمليجه نرسيبه نت
 يجرم دست بكشد، و ييان اجراياز ادامة جر يدن به طور اراديجه رسيش از به نتيفاعل پ

ن است كه تا يبر ا يياست جزايس. رديگ يب قرار نميمنصرف از جرم شناخته شده و تحت تعق
باشد  يقيفاعل باز باشد تا تشو ير برگشت برايمجرمانه كامل نشده همواره مس ييان اجرايجر
مجازات . نظر كند جامعه صرف  يراد ضرر به ارزشهايل اقدامات خود و ايكه از تكم يو يبرا

ندارد  يدة اجتماعيچ فايكند ه يفعل مجرمانة خود را متوقف م يكه به طور اراد يكردن شخص
 يتيشروع به جنا ين است كه اگر كسين چنيلذا معموالً ا. باشد يز سازگار نميار عدالت نيو با مع

اما اگر همان مقدار . شود يت مجازات نميل خود آن را ترك كند از جهت آن جنايكرده و به م
  .شود يباشد به مجازات آن محكوم م يا عمل جرم جداگانه

د كه فاعل به يآ يش ميگاه پ. از ارادة آزاد باشد ين است كه ناشيمعتبر بودن انصراف اشرط 
ن تصور كه يبا ا  ، مثالًير عوامل خارجيشود اما تحت تأث يعمل منصرف م  از ادامة يطور اراد

د يبا يدر هر مورد قاض. كند يسرقت فرار م  ك شدن به اوست از صحنةيس در حال نزديپول
  .فعل  از ادامة يمانيا پشيبوده  ير عوامل خارجيم به انصراف فاعل تحت تأثيه تصمكند ك يبررس

ن ير ايدر غ. جرم كامل نشده باشد يمصداق دارد كه عنصر ماد يقاعدتاً انصراف فاعل تا زمان
  .گردد يف مجازات ويندامت از جرم است كه تنها ممكن است موجب تخف يصورت، عمل و

ن گفتار يدر ا. ن گفتار استيآزاد فاعل خارج از بحث ما در ا  از ارادة ين، انصراف ناشيبنابرا
خارج از ارادة فاعل به  يليجرم بنا به دال ييات اجرايم كرد كه عمليخواه يرا بررس يموارد

ات يعمل ير ارادير اسباب غيجه، گاه تحت تأثيل فاعل در حصول نتيبه رغم تما. رسد يجه نمينت
جرم را  ييات اجرايگردد كه مقدار عمل صورت گرفته از عمل يم يخنثجرم متوقف و  يياجرا

به نحو كامل صورت  ييات اجرايز عمليكنند و گاه ن يم يبررس» شروع به جرم«تحت عنوان 
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د يآ ينكه امكان دارد اما فاعل از پس آن بر نميا ايا جرم اصالً امكان تحقق ندارد يرد اما يگ يم
م ناممكن يشروع به جرم؛ جرا(م نافرجام را ين دو گروه عمده از جرايا). م ناممكن و ناكاميجرا(

  19.ميكن يم يالً جداگانه بررسيذ) و ناكام

  شروع به جرم) الف

تحقق شروع به جرم عبارت است  يط ماديست و نهم قانون جزا شرايمادة ب 1ف فقرة يبنا به تعر
  :از
 ؛فعل يآغاز به اجرا �
 .فاعل  خارج از ارادة يليشدن فعل به دل يا خنثيتوقف  �

 ين، اهم مباحث مرتبط با بحث شروع به جرم را با بررسيبنابرا. ميدر فوق به شرط دوم پرداخت
است كه  ين شرط ضروريفهم ا يبرا. ميكن يطرح م) فعل يآغاز به اجرا(همان شرط نخست 

فعل را در  ياجراآغاز به   م مرحلةيم تا بتوانيريفرا بگ ينخست مراحل تحقق جرم را به طور كل
ن يا يم و برايص دهين مرحله را از مراحل قبل و بعدش تشخيم و پس از آن ايابيان بيآن م
است يخود شروع به جرم نوبت به س يپس از بررس. ميبه دست ده يار مناسبيص معيتشخ

  .ديگذار افغانستان در مجازات آن خواهد رس قانون

  ك جرم كامليمراحل تحقق . 1

ن است كه از يمستلزم ا يا يم كه تحقق هر رفتار جرمين فصل اشاره كرديگفتار اول ادر مقدمة 
در هر  ن مرحلهن مرحلهيينخستنخستن، يبنابرا. شه خارج شده و در عالَم خارج متحقق شوديفكر و اند  مرحلة

  
 

زيـرا در  . انـد  نيز از اين حيث با اين دو گروه قابل مقايسه» اتفاق در جرم«جرايم مطلق و    19
هر دوي آنها پيش از آنكه نتيجة اصلي منظور مرتكب يا مرتكبان حاصل شود آنان خود 

حال، اين دو بحث را در ذيل اين گفتار با اين . بينند را در چنگال عدالت گرفتارشده مي
. اند و حصول نتيجه در آنها شـرط نيسـت   چرا كه جرايم مطلق جرايم تام. شامل نكرديم

البته امكان يا عدم امكان شروع به اين جرايم را در مبحث شروع به جرم و پـس از فهـم   
ز عمليـات  اصـالً هنـو  » اتفـاق در جـرم  «در . بررسي خواهيم كرد» آغاز عمليات اجرايي«

آن چيزي كه . اجرايي يا حتي اَعمال مقدماتي آغاز نشده است كه به نتيجه نرسيده باشد
بنائاً موقعيت عنصر مادي در . شود صرف تصميم و قصد ارتكاب جرم است مجازات مي

  .اين فصل به آن خواهيم پرداخت» تكملة«برانگيز است و در  آن بحث
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شه اشاره يل جرم نبودن انديتر بر دال شيپ. باشد يم يكش و نقشه يزير جرم مرحلة تفكر و برنامه
ر مجرمانه بودن يست و اصل غيقابل مجازات ن يمدرن ييستم جزايچ سين مرحله در هيا .ميكرد

ست و نهم يمادة ب 2فقرة . ن مورد صراحت دارديقانون در ا 20.باشد ير نميپذ افكار مجرمانه استثناء
شروع به جرم شناخته  …م به ارتكاب جرم يمجرد تصم«قانون جزا مقرر داشته است كه 

توان به عنوان شروع به جرم مجازات كرد، به  يم به ارتكاب جرم را نميتصماگر » .شود ينم
  .ل كرديآن جرم مقرر شده تحم  ل شدةيحالت تكم يرا كه برا يتوان مجازات ينم يق اوليطر

» ياَعمال مقدمات ياجرا«مقدمات و به اصطالحِ قانون   ةيك جرم تهي يارتكاب ماد دومدوم    مرحلةمرحلة
 يده و تماميالزم را كش يها را در سر پرورانده و نقشه يطانيد و شيكه افكار پل يشخص. است

 يديو تمه يك سلسله اقدامات مادين بار به ينخست يبرا  محاسبات الزم را انجام داده است،
 يخرد و برا يسرقت نردبان و طناب م يزند؛ مثالً برا يكردن افكار خود دست م ياتيعمل يبرا

 يافته است ولي يصورت خارج ين مرحله فكر قدريگرچه در ا. كند يه ميقتل سالح گرم ته
  ةيد تهين حالت شايتر نانهيدر خوشب. مرتكب جرم خواهد شد يتوان مطمئن بود كه و يهنوز نم

 يشخص يانجام كارها يه نردبان و طناب برايا دفاع از خود بوده باشد و تهيشكار  يسالح برا
و  يچ داعية مقدمات فرد مجرم شناخته شود، هيصرف تهن، اگر به يتر از ا مهم! خود در منزلش

قانونِ . ماند ينم ياش باق يطانيد و شيكردن افكار پل ياتياز عمل يو ينينش عقب يبرا يا زهيانگ
آن  ين لحظه فرد را به بازگشت به جامعه و احترام به نورمهاياست كه تا آخر يخوب قانون

شروع به  ياَعمال مقدمات ياجرا…«و نهم مقرر داشته  ستيب  مادة 2ن، فقرة يبنابرا. ق كنديتشو
  » .شود يجرم شناخته نم

م كه بر خالف اصل مجرمانه نبودن افكار مجرمانه، اصل مجرمانه يد اذعان كنين حال، بايبا ا
تر از  شياند كه پ يمين اصل همان جراياستثنائات ا. ستيبدون استثناء ن ينبودن اَعمال مقدمات

 ياَعمال مقدمات يگذار برخ قانون يت، در موارديبنا به اهم. مياد كردي» م مانعيجرا«آنان با نام 

  
 

گذار در  در جرم بحث خواهيم كرد كه آنچه قانون همين فصل در بحث اتفاق  در تكملة   20
نفـري بـه ارتكـاب     چند» تصميم«مواد چهل و نهم تا پنجاه و دوم جرم دانسته آيا صرف 

اگر فقط تصميم بر ارتكاب جرم به قيد مجازات ممنوع . جرم است يا چيزي بيشتر از آن
مجرمانـه را مجـازات    گـذار افكـار   پذير شده اسـت و قـانون   شده باشد، اصل فوق استثناء

  .ولي خواهيم ديد كه اين طور نيست. كرده است
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آنكه تا آنجا كه بشود از وقوع  يكرده است برا يانگار تر را به طور مستقل جرم م بزرگيجرا
  .مثال آن جرم حمل سالح است. كرده باشد يريتر جلوگ م بزرگيجرا

ن يدر ا. ييات اجرايا شروع عمليفعل  يز به اجراعبارت است از مرحلة آغا ن مرحلهن مرحلهييسومسوم
ن يا. شود يفعل م يبندد و وارد مرحلة اجرا يشده را به كار م دهيد ل تداركيوسا يمرحله و

با  يچرا كه و. د كرديشومش قطع ام  نقشة يد از انصراف شخص از اجرايجاست كه قاعدتاً با
به اثبات رسانده و  يخود را به طور قطعت ير برگشت در پشت سر خود، سوء نيران كردن مسيو

صد مرتكب جرم خواهد شد  يصد ف ين حالت ويجرم را آغاز كرده است و در ا يعنصر ماد
در صورت . اختالل كند يدر هدف مصممِ و يك عامل خارجين كه بر حسب تصادف يمگر ا

شود  يم بحث شروع به جرم مطرح يك عامل خارجي  به واسطة يشدن عمل و يا خنثيتوقف 
آن مجازات در نظر گرفته  يبرا يجرم اصل يل نشدن ضرر اجتماعيرغم تكم يگذار عل كه قانون

  21.است

حادث نشود و  ياگر در مرحلة قبل مانع و مشكل. ل شدن جرم استيمرحلة تكم مرحلة چهارممرحلة چهارم
از  يو وابد ي يان آن به اجرا در آورد جرم تحقق ميجرم مورد نظر را تا پا ياو بتواند عنصر ماد

  .رسد يشوم خود م  جةيق به نتين طريا

اَعمال (ماقبل آن   ص آن از مرحلةين مسئله در بحث شروع به جرم تشخيتر ن و سختيتر مهم
كدام دسته از افعال آغاز . توان گفت كه فعل آغاز شده است يم ياريبا چه مع. است) يمقدمات

م يخواه ين پرسش را در قسمت بعديجرم؟ پاسخ به ا ياجرا  اند و كدام دسته مقدمة جرم ياجرا
  .افتي

  يشروع از مرحلة اَعمال مقدمات  ص مرحلةيتشخ. 2

خاص و آن هم تحت  يمگر در موارد(است  ييجزا  فاقد جنبة يات مقدماتياز آنجا كه عمل
له ن دو مرحيك ايقابل مجازات است، تفك يطيشروع به جرم با شرا يول) مستقل  عنوان مجرمانة

ات يعمل يافته را قاضين بس كه اگر اقدامات ارتكاب يت آن هميدر اهم. ار مهم استيبس
 يرا به مجازات مقرر برا يرا تبرئه، و اگر شروع به جرم بداند، و يكند و يابيارز يمقدمات

  
 

گذار در قسمت مجازات شروع به جرم بحث خواهيم  موجه بودن اين عمل قانوندربارة    21
  .كرد
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ن حد يتا ا. ستين دو مرحله آنچنان ساده نيك ايتفك. شروع به جرم محكوم خواهد نمود
 يم كه شروع به قتل وقتيدان ياما نم. ستيقتل شروع به جرم قتل ن ية سالح برايم كه تهيدان يم

است كه  يوقت  رد؛يگ يدن زمان و مكان مناسب تحت نظر ميفهم يرا برا يقربان ياست كه جان
است كه  يا وقتي  رد؛يگ ياو نشانه م ياست كه سالح را باال يا وقتي  كند؛ ين ميدر راه او كم

  .كند ير ميكه گلوله را ف يا وقتيگذارد؛  يماشه م يدست خود را رو

 يگر ارائه نكرده است، ضروريكدين دو مرحله از يص ايتشخ يبرا يارياز آنجاكه قانون مع
در دست  يا هين روياكنون چن اما هم. ستره محكمه روشن شود  ةيق روين مسئله از طرياست ا

محكمه  كه ستره يتا زمان. د دانشمندان استين و عقايمانده همانا دكتر يست و تنها منبع باقين
د دانشمندان ين مسئله از عقايد در حل ايح دهد بايد ترجيگر عقايد مطرح را بر دياز عقا يكي

ات يتر و با روح قانون و مقتض حيصح يد كه از نظر علميرا برگز يا دهيكمك گرفت و آن عق
  .دارد يشتريجامعه تناسب ب

به . است ينيع  ةيآنها نظر ننيينخستنخست. ن باره وجود دارديعمده در ا  ةيرحقوق دو نظ يان علمايدر م
عوامل مشددة «ا ي» يعنصر ماد« ييات اجراياز عمل يك اَعمال مقدماتيار تفكيموجب آن، مع

از عوامل  يكينكه يا ايجرم باشد  يف قانونيشده داخل در تعر اگر اَعمال انجام. است» جرم
ن صورت اَعمال ير اين صورت شروع به جرم است و در غيمشددة جرم را پوشش دهد در ا

 يگريابد كه مرتكب دست بر مال دي يتحقق م يمثال، شروع به جرم سرقت وقت يبرا. يمقدمات
 يف قانونيب كرده باشد و پس از آن به دام افتاده باشد، چرا كه تعريا دست در جيگذاشته باشد 

ا ي؛ )چهارصد و پنجاه و چارم  مادة(ه است يخفر به طور يسرقت گرفتن مال منقول و متقوم غ
وار وارد محل مسكون شده باشد يا با باالرفتن از ديا با شكستاندن دروازه ي ينكه با لباس عسكريا
 ين صورت ضرورتيكه در ا) از عوامل مشددة مذكور در مادة چهارصد و پنجاه و پنجم يبرخ(

 ير اراديغ يقين صورت اگر به طريدر ا. ستين) مال يدست گذاشتن باال(د بر مال يبر وضع 
ة نردبان و تحت يته  ه،ين نظرين كه بر اساس ايجه اينت. ابد شروع به سرقت استيسرقت تحقق ن

ر پنجرة خانه شروع به سرقت يمدت محل مسكون و قرار دادن نردبان در ز ينظر گرفتن طوالن
،  نيبنابرا. اند و نه با عوامل مشددة آن سرقت منطبق يف قانونيرا نه با تعريشوند ز يمحسوب نم

  .منافع مجرمان است يشتر حاميه بين نظريا

را  يه خطر اصلين نظريا. مرتكب است يار آن وضع روانياست و مع ية ذهنينظر گرگريية دة ديينظرنظر
شده بتوان به طور مسلم به  اگر از اقدامات انجام. داند يافكار مجرمانه و خطرناك مرتكب م

  د كرد،يد ترديبه شروع به جرم نبا ين صورت در مجرم دانستن ويبرد در ا يت متهم پيءنسو
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حقوق . محسوب شوند ياگر آنچه انجام شده از اركان و عناصر جرم نبوده و اَعمال مقدمات يحت
جامعه به اثبات  يت خود را در نقص نورمهاين باشد كه سوء يد ملجأ و پناهگاه كسانيجزا نبا

را مجازات  يتوان به نفع جامعه هر عمل توأم با قصد جرم يه مين نظريگرچه با ا. اند دهيرسان
دة يمقدمات بع يد كه با دست و دل بازيآ يه الزم مين نظريد و شرط ايق يرش بيكرد، اما از پذ

جرم ندارند شروع به جرم  يبا اركان و عناصر ماد يميچ ارتباط مستقيز كه هيرا ن يعمل جرم
  .ميبدان

از محاسن هر دو  يكه ضمن برخوردار يراه وسط را انتخاب كرده است به طور ة سومة سوميينظرنظر
از شروع  يك اَعمال مقدماتيار تفكيه، معين نظريبر اساس ا. ز ندارديب آنها را نيفوق معا  ةينظر

 توان از آن يشود كه م ياطالق م ية اَعماليبه كل ياَعمال مقدمات. آنهاست يريت تفسيبه جرم قابل
  د سالح كه ممكن است آن را به مقصد شكار، مسابقةير مختلف داشت، مثل خرير و تفاسيتعاب

توان مقصد  ياست كه از آن فقط و فقط م ياما شروع به جرم اَعمال. ر كرديا قتل تفسي يراندازيت
ا وارد خانة او شدن با همان يك فرد ين كردن در راه يدر مثال باال كم. را برداشت كرد يجرم

ت مجرمانه نسبت به آن فرد ندارد و شروع به جرم به يبه جز سوء ن يشده مفهوم  يداريسالح خر
ت خود را با حركت تا يكه سوء ن يك طرف، مجرمانيه، هم از ين نظريبا ا. حساب خواهد آمد

اند از مجازات  جرم نشده يوارد اركان و عناصر ماد ياند ول مرز ارتكاب جرم ثابت كرده
شود  ير نميحساب تفس يع و بيگر، آغاز به جرم آنچنان وسيمانند و هم از طرف د يمصؤون نم

به جرم مربوط   ماًير متفاوت دارند و مستقيرا كه تاب تفس يده و اَعمالياقدامات بع يكه تمام
ل به انصراف گشته، با مجرم يكه متما يز فرديكه از همان آغاز ن يشوند شامل شود به نحو ينم
  .ن كار نداشته باشديا يبرا يا زهينگافتن خود، اي

اد داشته ياگر به . ميم مطلق اشاره كنيت شروع به جرم در جرايد به وضعين قسمت بايان ايدر پا
. ميدانست ييات اجرايدن عمليرس» جهينت«ك جرم را مرحلة به يچهارم تحقق   د، مرحلةيباش

. دن كامل نشده باشديجه رسيقابل تصور است كه جرم با به نت يشروع به جرم تا هنگام  ن،يبنابرا
ست شروع به يجه در آنها شرط نيل به نتيم كه نياز جرا يا ن است كه در دستهيحال پرسش ا

  جرم چگونه است؟ 

ن يرد و مرحلة سوم در آنها آخريپذ يان ميپا ييات اجرايم مطلق جرم صرف به عمليدر جرا
م مطلق يمعتقد شوند كه شروع به جرم در جرا يسبب شده كه برخن مسئله يهم. مرحله است
آنها  ييات اجرايكه عمل يم مطلقيشروع به جرم در جرا. ستينگونه نيا يول. ستيقابل تصور ن

ا يمثالً در جرم رشوت كه به صرف دادن مال . باشد يه داشته باشند قابل تصور ميت تجزيقابل
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شده را انجام دهد، اگر  شرط  عمل يست كه موظف عموميابد و شرط ني يوعدة آن تحقق م يحت
ز كند يرنده واريگ رشوت يخواهد پول را به حساب بانك يكه م يدهنده در هنگام رشوت

باشد به  يد اگر شفاهياما در جرم مطلق تهد. ر شود مرتكب شروع به رشوت شده استيدستگ
ط دارد و در يآن حالت بس يياجراات يتوان شروع به جرم را تصور كرد چرا كه عمل يم يسخت

 يريد تحريز اگر تهدين جرم نياما باز در هم. ابدي يان ميز ادا شد پايآم ديكه الفاظ تهد يا لحظه
خواهد مكتوب را به  يكه م يا وقتين نوشتن آن و يتوان فرض كرد كه مرتكب در ح يباشد م

د يرتكب شروع به جرم تهدن حالت مير شود كه در ايبه شخص مورد نظر برساند دستگ ينحو
  .شده است

  مجازات شروع به جرم. 3

كننده مجازات  ده پس چرا شروعياز آن مستقر نگرد يناش ياگر جرم كامل نشده و ضرر اجتماع
ن نشتن يا كمي يگريوار دين كه صرف باال رفتن از ديگذشته از ا. شود؟ پاسخ روشن است يم

مجازات رها  يب  ب و واكنش اجتماع،يتعق  ستةيو شااست  يزنندة نظم اجتماع برهم يقتل و يبرا
 يخود را تا آنجا ثابت كرده است كه اگر مانع خارج يكه خطرناك يا كردن مجرم بالقوه

بر درس گرفتن از شكست خود  يق ويبه جز تشو يزيده بود چيت رسانيبود جرم را به فعل ينم
 ين، امروزه تماميبنابرا. ستيجامعه ن ير پا گذاشتن دوبارة نورمها و ارزشهاينده و زيآ يبرا

  .كنند يا شروع به جرم را مجازات ميشرفتة دنيپ يكشورها

ن معنا كه يبد. حاكم است ينيار عين گونه است كه در مجازات شروع به جرم معيالبته معموالً ا
در . شود ينسبت به جرم تام در نظر گرفته م يل نشده مجازات كمترياز آن جا كه جرم تكم

كرد كه بر اساس آن مجازات شروع به جرم  يز ميرا تجو يار ذهنيمع ييمكتب اثباتگرا  شته،گذ
مجرمان » حالت خطرناك«ه ين مكتب خود را موظف به مبارزه عليا. كسان بوديبا جرم تام 

ن يدر ا  ده است؛يخود را به اثبات رسان ين آنكه جرم را آغاز كرده خطرناكيد و بنابرايد يم
  .ياندازد مجرم است و حالت خطرناك او نه جرم ارتكاب يه اجتماع را به مخاطره مدگاه آنچيد

قواعد ) جنحه و قباحت  ت،يجنا(م يو بر اساس نوع جرا ينيدگاه عيت از ديگذار با تبع قانون
ن سان، در يبد. و دوم قانون جزا آورده است يام تا س يمجازات شروع به جرم را در مواد س

ز ين مجازات جرم تام مجازات شروع به آن جرم را نييكه قانون بالفاصله پس از تع يموارد
ت و يم جنايدر جرا  ن صورت،ير ايدر غ. شود يق ميان كرده باشد آن مجازات تطبيمشخصاً ب

و به موجب مادة . كم حكم خواهد شديو  يام و س يجنحه بر اساس قواعد مصرح در مواد س
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شود، مگر در موارد  ين است كه شروع به جرم قباحت مجازات نميز اصل بر ايو دوم ن يس
  .ح كرده باشديكه قانون تصر يا يياستثنا

. م شده استيرانه تنظيار سختگيبس يم معدوديقانون گذار افغان نسبت به جرا يياست جنايالبته س
ث مجازات در حكم ارتكاب جرم يگذار صراحتاً شروع به جرم را از حن موارد قانونيدر ا

برخي از احكام قانون در اين باره را در بخش مواد مرتبط به مجازات شروع به جرم . دانسته است
ن است كه ين موارد ايگذار در انونگرچه هدف قا. ايممورد اشاره قرار داده 91در صفحة 
 يق به دنبال بازدارندگين طرينشود و از ا» كينزد«م ين جراياز وجوه به ا يچ وجهيشخص به ه

گذار با قواعد ن موضع قانونيا يم است، ولين دسته از جراينسبت به ارتكاب ا يحداكثر
در تعارض به نظر  يبر و تناسب مجازات با جرم ارتكايحقوق جزا به خصوص اصل تقص يعموم

  .رسديم
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  )محال(و ناممكن ) ميعق(م ناكام يجرا) ب

  م ناكام و ناممكنيص جرايتشخ. 1

خود و با  يل باطنيز امكان دارد كه مجرم بر خالف ميگر نيبه جز شروع به جرم در دو حالت د
با . شود ينائل نم يدلخواه جرم  جةيبه نت يوجود به جا آوردن تمام تالش خود در اقدامات عمل

جرم خارج از ارادة مرتكب متوقف  ييات اجراين تفاوت كه اوالً در شروع به جرم، عمليا
 يك جرم تام، فاعل صورت و شكل ظاهريگر، همانند ين دو حالت ديكه در ايدر حال  شوند، يم

ه جيدر شروع به جرم تحقق نت يدر ثان. كند يل ميجرم را تكم  دهندة ليتشك يعناصر و اركان ماد
  .ستين نين چنيگر ايلزوماً در دو حالت د ير بوده است وليپذ منطقاً امكان

و به رغم  يرونيا بي يبه علل درون يجه وجود دارد وليم امكان حصول نتيا عقيدر جرم ناكام 
جه ممكن ين حالت، عدم حصول نتيدر ا. شود ي، جرم محقق نمييات اجرايعمل يل صوريتكم

نتواند  يفرد ير باالينكه در فيمانند ا(او باشد  يمهارت يمرتكب و ب ياست معلول عدم تسلط كاف
 يشده برا نكه ابزار و وسائل استعماليا اي) رش به خطا بروديكند و ت يريگ خوب او را نشانه

ب يدچار ع ية وينار  نكه سالحيمانند ا( نداشته باشند  يتين قابليدن به هدف مجرمانه چنيرس
 يكاررفته تقلّب ة بهين ادوينكه در جرم سقط جنيا ايبوده باشد؛  يفاقد مرم ا اصالًيبوده و  يكيتخن

شخص  ي، اگر نبود علت درونين موارديدر چن). بوده باشند يكنندگ بوده و فاقد اثر سقط
مورد نظر از جرم   جةيارتكاب، نت يماد يتهايا موقعيل يناظر به وسا يرونيا علت بيمرتكب 
  ندارد؛ يت تحقق خارجيمجرمانه قابل  جةيا محال اصوالً نتياما در جرم ناممكن . شد يحادث م

كاررفته در جرم از هر نظر مدرن و  ا وسائل و ابزار بهين تبهكاران باشد يتر اگر مرتكب زبده يحت
ا يمرده است   صورت گرفته باشد كه قبالً يشخص ير بااليكه ف يمثل وقت(راد باشند ينقص و ا يب

اجرا شده باشد  ين در مورد زنيات سقط جنيا عملي  از آدم بوده؛ يكيپالست يا ر مجسمهيهدف ف
  ).كه اصوالً حامله نبوده است

  م ناكام و ناممكنيمجازات جرا. 2

شتر آن به يل آن شباهت بيوجود دارد كه دل يدر مورد مجازات جرم ناكام اختالف نظر كمتر
ات يشود كه عمل يخارج از ارادة مرتكب سبب م يعوامل آنها يدر هر دو. شروع به جرم است

توان همان مجازات شروع به جرم را  يلذا اغلب دانشمندان معتقدند كه م. جه نرسديبه نت يياجرا
از  يكه قانون نام يدر موارد ين گونه است كه حتيمعموالً بد. م ناكام در نظر گرفتيجرا يبرا
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م كه فقرة يديد. شود يم مين دسته از جرايبه جرم شامل ا ف شروعيم ناكام نبرده باشد، تعريجرا
  ف كرده بود ين گونه تعريست و نهم قانون جزا شروع به جرم را ايمادة ب 1

نظر به اسباب خـارج   كه يبه نحو …فعل  يشروع به جرم عبارت است از آغاز به اجرا«
  » .شده باشد يا خنثياز ارادة فاعل آثار آن متوقف 

ل خارج از يآن آغاز شده است و بنا به دال ييات اجرايز همانند شروع به جرم عمليجرم ناكام ن
م كه اگر ين نداريقيصد  ينكه در شروع به جرم صد فيما با ا. ده استيجه نرسيارادة متهم به نت

كار گرفته شده از پس جرم بر  ل بهيا وسايشد عمالً مجرم  ينم يا خنثيات متوقف يعمل
مجرم فراتر از شروع  يدر جرم ناكام كه تعد. ميكن يرا مجازات م يحال ون يآمدند، با ا يم

 22را به همان مجازات شروع به جرم يم ويد بتوانيبا يق اولياست و عمل را كامل كرده به طر
  .ميمحكوم كن

اما خوشبختانه . بود يست و نهم در دسترس ما ميمادة ب 1بود كه فقط فقرة  ين در صورتيا
ز يم بودن جرم نظر به وسائل، صراحت نين ماده، حداقل در بارة عقيهم 3فقرة گذار در  قانون
  :دارد

ل باشـد، شـروع بـه    يل استعمال مسـتح يوسا …ارتكاب آن از رهگذر  …كه  يهر عمل«
از  يناشـ  يجـة جرمـ  يدة مرتكب در احـداث نت ينكه عقيبر امشروط   ود؛ش يجرم شمرده م

  ».ا جهالت مطلق نباشدياشتباه 

مشاهده  يشتريب يمحال است اختالف نظرها يجة جرميجرم ناممكن كه اصوالً حصول نتاما در 
ن دسته از يرا به نظر آنان اياند ز مين جرايمعتقد به عدم مجازات ا ينيع  ةيطرفداران نظر. شود يم

را مختل  يتوانند نظم اجتماع ين را ندارند نميت نقض قوانيم از آنجا كه در عالم واقع قابليجرا
. با شروع به جرم دارند يا م ناممكن، فرق عمدهيبرخالف جرا  م،ين جراين، ايهمچن. ندينما

متوقف شده  ير به واسطة عامل خارجيپذ است كه جرم امكان يشروع به جرم ناظر به حاالت
ل است المقدمه محا ياگر ذ. ر باشديپذ معنا دارد كه خود آن امر امكان يعقالًً شروع به امر. باشد

م ين دسته از جرايت مجازات شروع به جرم به اين، سرايبنابرا. كند يدا نميمقدمه هم مصداق پ

  
 

بحث محكوميت او به مجـازات جـرم تـام    . كنيم كه به مجازات شروع به جرم تأكيد مي   22
  .نرسيده است نيست كه ايراد گرفته شود جرم به نتيجه
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كند اما  يم يگريد يب خاليكه به قصد سرقت دست در ج يه، كسين نظريبنا به ا. ستين يمنطق
ر ياو ف يتخت خواب خال يباال يگريكه به قصد قتل د يا كسيابد ي يربودن نم يبرا يزيچ
  .ستيند قابل مجازات نك يم

كه با انجام  يكس. ت و حالت خطرناك مرتكب استيدش بر ذهنيطبق معمول تأك ية ذهنينظر
جامعه خطرناك است؛  يت خود را ثابت كرده است برايك جرم خبث ني يهر چند صور

توان به اظهار  يرا م يفعل و يبه جامعه وارد نشده باشد ول يضرر ماد يگرچه از رهگذر عمل و
ت بهتر از نظم ية حمايه داعين نظريا. ر نمودياو تعب ييت جنايو ظرف يانة ويجو زهيال ستيام

  .منطبق است ينولوژيميكر يش اثباتگرايرا دارد و با گرا ياجتماع

عدم «ه عدم امكان را به ين نظريا. انتخاب شده است يراه حل سوم يقية تلفيك نظريبه موجب 
است كه  يعدم امكانْ حكم يوقت. كند يك ميتفك» يوععدم امكان موض«و » يامكان حكم

كه از  يگريات داشتن ديجرم موجود نباشد؛ مثالً ح ياز عناصر و اركان متشكلة قانون يكي
. است يات از شخص حيسلب ح يف قانونيچرا كه قتل در تعر. ف قتل استياركان تعر

حق مورد  ياز آنجا كه در عدم امكان حكم. دارد يمرده عدم امكان حكم ير باالين  فيبنابرا
است كه جرم  يوقت ياما عدم امكان موضوع. ندارد مجازات جواز ندارد يتعرض وجود خارج

كه سارق دست  يوقت. ستيموضوع جرم مؤقتاً موجود ن يممكن است ول يف قانونينظر به تعر
ا قتل يوقوع سرقت  يظر قانونكند، از ن ير ميف يگريلحاف د يا بااليكند  يم يب خاليدر ج

 يليا فرد به دلير داده شده بوده و ييف پول تغيك يل كه مؤقتاً جايبه آن دل يممكن بوده است ول
مجازات  يبرا ين  مانعيبنابرا. ر ممكن بوده استيتخت خواب خود را ترك كرده بوده، جرم غ

  .فعل تحت عنوان شروع به جرم وجود ندارد

رفته است و فقط يرا پذ يقية تلفين نظرير ممكن هميم غيظاهراً در مورد جرا گذار افغانستان قانون
ست و نهم يمادة ب 3فقرة . مجازات شروع به جرم در نظر گرفته است يموارد محال موضوع يبرا

  :دارد يمقرر م

عوامـل  عوامـل    كـه ارتكـاب آن از رهگـذر    يا ا جنحـه يت يكه به قصد ارتكاب جنا يهر عمل«
د؛ مشـروط بـر   شو يشروع به جرم شمرده م  ل باشدل باشدييمستحمستح  ……  مربوط به موضوع جرممربوط به موضوع جرم

  ».ا جهالت مطلق نباشدياز اشتباه  يناش يجة جرميدة مرتكب در احداث نتيكه عقنيا
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  اتفاق در جرم: تكمله
  

  مواد مرتبط

  مادة چهل و نهم قانون جزا

ن يا جنحة معيت يشتر از آن در ارتكاب جنايا بياتفاق در جرم عبارت است از متحد شدن دو نفر 
نكه يمشروط بر ا  م مذكور،يجرا يليا تكمي يالتيتسه  ، يزاتيعمال تجهاَا اتفاق در ين و ير معيا غي

مدت كوتاه صورت  يا براي يهم باشد، گر چه در آغاز مرحلة تشكل جرم ياتفاق منظم و پ
  .گرفته باشد

  مادة پنجاهم قانون جزا

كه از هفت سال تجاوز نكند محكوم  يليحبس طو يات هر فرد آن به جزيدر مورد اتفاق به جنا
  .ت مورد اتفاق شروع صورت نگرفته باشديگردد، گر چه در ارتكاب جنا يم

 ينقد يا به جزايشتر نباشد و يحبس كه از دو سال ب يدر مورد اتفاق به جنحه هر فرد آن به جزا
 .گردد يتجاوز نكند محكوم م يست و چار هزار افغانيكه از ب

  كم قانون جزايمادة پنجاه و 

مندرج مادة پنجاهم  يآن در قانون از جزا يباشد كه جزا يهر گاه غرض از اتفاق ارتكاب جرم
 يين اتفاق در جرم به ربع حداكثر جزاين صورت متهميشده باشد، در ا ينيب شين قانون كمتر پيا

  .ن شده استييجرم مورد اتفاق تع يگردند كه برا يمحكوم م

  جاه و دوم قانون جزامادة پن

گردد كه از اتفاق  يق نميتطب ين قانون بر اشخاصيكم ايمندرج مواد پنجاهم و پنجاه و  يجزاها
ت و جنحه و ينكه اطالع قبل از وقوع جنايدر جرم به مقامات مربوط اطالع دهند، مشروط بر ا

  .ش مقامات مذكور صورت گرفته باشديقبل از جستجو و تفت
از مجازات معاف ساخته  يش مقامات مربوط به شرطياز آغاز جستجو و تفتدهنده بعد  اطالع

 .گردد كه نزد مقامات مذكور معلوم نباشند ينيمتهم يسبب گرفتار يشود كه اطالع و يم

  زميل تروريه تمويمادة چهارم قانون مبارزه عل

دهنده به ارتكاب  مشورهكننده و  الت فراهم آورنده، قصديكننده، تسه كننده، معاونت اشتراك
ا توافق با آنها قرار داشته باشند مانند فاعل جرم يكه در اتحاد  يزم و اشخاصيل تروريجرم تمو

  .گردند يمجازات م
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  مياز جرا يد ناشير پول و عوايه تطهيقانون مبارزه علمادة چهل و ششم 

ا يشتر نباشد و يب كه مدت آن از دو سال كمتر و از پنج سال ير پول به حبسيفاعل جرم تطه
ا به يشتر نباشد و يب يكمتر و از دو صد و پنجاه هزار افغان يكه از پنجاه هزار افغان يا يمة نقديجر

 .گردد يهر دو جزاء محكوم م
دهنده به ارتكاب  الت فراهم آورنده، قصدكننده، مشورهيكننده، معاونت دهنده، تسه اشتراك
ا توافق به آن قرار داشته باشند مانند فاعل جرم يكه در اتحاد  ير پول و اشخاصيجرم تطه

 .گردند يمجازات م
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  تبصره

در . رسند يمورد نظر نم  جةيبه نت» جرم ييات اجرايعمل«م كه يپرداخت يدر گفتار سابق به موارد
جه يم كه در آن هم نتيبپرداز يآن دارد به مورد يجا ين فصل راجع به عنصر ماديتكملة ا

ز در آن تحقق ين ياَعمال مقدمات يا حتي ييات اجراين تفاوت كه عمليبا اشود اما  يحاصل نم
  .ژه استيستة توجه ويشا ين مورديچن يت عنصر ماديت و وضعيماه. افته استين

. رديگ يم به ارتكاب جرم ميگر تصميا چند نفر ديك يبه اتفاق  ياست كه فرد ين مورد وقتيا
 يرا، ب) خاص يا اتفاق در جرمهاي(م يس اتفاق در جرامختلف معموالً نف ييجزا ين نظامهايقوان

م صورت يتحقق تصم يبرا يحاصل شده باشد و اقدام عمل يم جمعين تصمياز ا يا جهيآنكه نت
د كه ينما يم يلذا ضرور. كنند ياند و آن را جداگانه مجازات م دانسته يگرفته باشد، جرم مستقل
ل ين جرم تحليشود و موضع حقوق افغانستان دربارة ا ين عمل بررسيهدف از جرم دانستن ا

  .گردد

  اتفاق در جرم يت و عنصر ماديماه) الف

ح ين توضيبا ا. م كرديخواه ين جرم را در دو قسمت جداگانه بررسيا يت و عنصر ماديالً ماهيذ
 يم عمديدر جرا ين بخش راجع به عنصر روانيرا كه در فصل دوم ا يكه قواعد و اصول

  .اند قيز مصداق داشته و قابل تطبيآموخت در اتفاق در جرم ن ميخواه

  ت اتفاق در جرميماه. 1

چند نفر در ارتكاب جرم را جرم  يا تبانياتفاق   ن، از جمله در افغانستان،ياز قوان ياريبس
 يو ماد يروح يبانيهمداستان شوند و به پشت يم هر گاه چند نفر با هم در امريدان يم. اند دانسته

ك يابند كه هم احتمال منصرف شدن هر ي يم يدهند چنان جسارت و قدرت يگرم گر دليكدي
ن ين هر گاه ايبنابرا. دهد يش ميجه افزايق آنها را در حصول نتيدهد و هم توف يرا كاهش م

تر وارد عمل شود و منتظر آغاز  عياست كه قانون سر يارتكاب جرم باشد منطق يبرا يهمدست
 يشركتها«خطرناك مجرمانه و  يها و سازمانها از شبكه يارينكه بسيبر ا عالوه. جرم نگردد

شوند و از  يم يعير و وسيناپذ م جبرانيافته مرتكب جراي و سازمان يبه طور جمع» جرم يسهام
اعضا  ين سازمانها با اتفاق و تبانيا. كنند يجاد ميا ير قابل جبرانيغ ين رهگذر خطر اجتماعيا

. دست بگذارد يات دست رويگذار تا آغاز عمل ست كه قانونين يو منطقشوند  يمرتكب جرم م
 يد واجد ضمانت اجراينجامد خطرناك است و باياگر به جرم ن ين اتحاد و اتفاق حتيصرف هم

  .باشد ييجزا
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آنكه شروع به  يرا مرتكب گردند ب ين هر گاه چند نفر با هم متحد و متفق شوند كه جرميبنابرا
م يتصم. اند دهيآن كرده باشند مرتكب جرم اتفاق گرد ياَعمال مقدمات يا حتيو  ييات اجرايعمل

مادة  2است و ظاهراً بنا به صراحت فقرة  يك قصد مجرمانة جمعيو اتحاد چند نفر بر جرم 
ن فقره انجام يا يحت. د جرم پنداشته شوديست و نهم قانون جزا مجرد قصد ارتكاب جرم نبايب

جرم » اتفاق در جرم«د در نظر داشت كه جرم دانستن ياما با. داند يز جرم نميرا ن ييمقدمات اجرا
  .ن جرم همان اتحاد و اتفاق استيا يعنصر ماد. ستيم مجرمانه نيشه و تصميدانستن اند

  اتقاق در جرم يعنصر ماد. 2

ن يچن دينبا  ،ياست تا ماد يت ذهنيك فعاليشتر يافراد، اتفاق و اتحاد آنها ب يم جمعيگرچه تصم
تر در مورد خطرات  شيپ. را جرم دانسته است يو فكر يت ذهنيك فعاليتصور كرد كه قانون 

ن جرم است و يا يعنصر روان» جرم مورد اتفاق يقصد اجرا«. ميشه بحث كرديجرم دانستن اند
  نيبنابرا. ابنديتحقق  ين قصديكننده بر وجود چن داللت يا يد در عاَلم واقع آثار و عالئم ماديبا

توانند ما را بر وجود آن  يم يقياست كه به طر يا يافعال ماد ياتفاق متشكل از تمام يعنصر ماد
شركت در «، »با هم جلسه گذاشتن«، »ك محليجمع شدن در «مثل  يكنند؛ افعال ييقصد راهنما

م يجمعاً تصم«و » كردن يريگ يرأ«، »مختلف يشنهادهايبحث و اظهار نظر و طرح پ«، »آن جلسه
به  يماد يها ن نشانهيهر گاه ا. ن جرم دانستيا ييو اجرا يات مقدماتيتوان عمل يرا م» رفتنگ

دارند و  يليتمث  اَعمال فوق جنبة. افته استينجامد جرم تحقق يو منجز مجرمانه ب يم قطعيتصم
اتفاق در  ين است كه دعوايمقصد فقط ا. رديگ ير خاص شكل نمين مسياز هم يهر اتحاد  لزوماً

  .كرد» احراز«ن اتحاد و توافق را يمستظهر باشد تا بتوان ا يابيقابل ارز يع ماديجرم حتماً به وقا

گردهم  يگران برايا فراخواندن ديد در نظر داشت كه صرف مذاكره و تبادل نظر ين باره بايدر ا
 يعنصر ماد. ندستين جرم نيا يبر جرم گرفته شود عنصر ماد يم قطعينكه تصميآمدن قبل از ا

م بر ينكه قطعاً تصميبر ارتكاب جرم است كه به محض ا» يا اتفاق جمعياتحاد «ن جرم همان يا
ن ين اتفاق حاصل شد جرم محقق است و ايبه محض آنكه ا  نيبنابرا. ابدي يجرم گرفتند تحقق م

رم از ج ياز اعضا پس از حصول توافق قطع يكيپس اگر . است نه مستمر يك جرم آنيجرم 
ندامت از توافق در جرم است و به  يول ياز جرم اصل يانصراف اراد يمنصرف شد عمل و

  .رديتواند مشمول عوامل مخففه قرار گ يفقط م) اتفاق در جرم(ث جرم دوم يح

ات ياما اگر شروع به جرم را آغاز عمل. دينما يده ميچيپ يقدر  »»شروع به اتفاق در جرمشروع به اتفاق در جرم««  بحث
د يقاعدتاً با  م،يكن يافته تلقي  انيتوافق پا يا جرم را با حصول لحظهم و خود يجرم بدان يياجرا
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ها و مذاكرات و شور اعضا وارد يكه بررس يز متصور شد؛ مثالً زمانيبتوان شروع به اتفاق را ن
آنها پروسة اتفاق قطع   خارج از ارادة يليشود، اگر به دل يم يريگ ميتصم يبرا يينها  مرحلة
 يدر موارد. ه دارديط خاص هر قضيبه حاالت و شرا ين مسئله بستگيحكم ا ن حال،يبا ا. گردد

م يل به تصميدارند ن ياند و در كار خود مهارت كاف ه به اَعمال مجرمانهيتوج  كه اعضا كامالً
در . شود يانجام م يو با ارتباط تلفن يكيزيبدون حضور ف يار كوتاه و حتيبس يمشترك در زمان

  .ابدي يكوتاه بودن پروسة اتفاق، شروع به اتفاق كمتر امكان تحقق مل ين موارد به دليا

  اتفاق در جرم در حقوق افغانستان) ب

ن يرا كه قانون افغانستان از اتفاق در جرم ارائه كرده است و همچن يفيو تعر يط قانونيالً شرايذ
  .ميكن يم يش دست گرفته است بررسيرا كه در مجازات آن پ يا يير جزايتدب

  ف اتفاق در جرم در افغانستانيتعر .1

ن ماده دو حالت مختلف را يا. ف اتفاق در جرم پرداخته استيمادة چهل و نهم قانون جزا به تعر
  .ن جرم در نظر گرفته استيا يعنصر ماد يبرا
 ؛23ا جنحهيت يارتكاب جنا يشتر برايا بيمتحد شدن دو نفر  �
 .م مذكوريجرا يليا تكمي يالتي، تسه يزاتياتفاق در اَعمال تجه �

ا جنحه يت يرند كه مرتكب جنايم بگيگر تصميكديا چند نفر با يحالت اول آن است كه دو 
ا يت يارتكاب جنا يرند برايم بگين افراد با هم تصمين است كه ايگر ايشوند و مفهوم حالت د

  .زات آن را فراهم كننديل و تجهيو وسا يينند و مقدمات اجرايجنحه تدارك بب

  
 

در . جـرايم جنايـت و جنحـه امكـان پـذير اسـت       تمـامي  در افغانستان اتفاق در جـرم در    23
به طور كلـي در ايـن مـورد    . كشورهاي ديگر در اين مورد سياست واحدي وجود ندارد

انـد و اتفـاق در همـة     برخي از كشورها همانند افغانستان تفكيكي ميان جرايم مهم نكرده
خاصي از جـرايم را،   گروهبرخي كشورهاي ديگر فقط اتفاق در . اند آنها را جرم دانسته

اند و پس از  اي برگزيده برخي نيز راه ميانه. اند جرم دانسته  مثالً جرايم عليه امنيت كشور،
گيـري   در مورد جرايم غيـر امنيتـي، بـا سـخت      اتفاق در جرايم عليه امنيت،جرم دانستن 

كمتري نسب به جرايم امنيتي، عالوه بر اتفاق اقـدام بـه عمليـات مقـدماتي را نيـز شـرط       
  .اند كرده
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ا جنحه را جرم شناخته است بدون يت يبه ارتكاب جنا يم جمعير حالت اول صرف تصمقانون د
انجام گرفته ) ا جنحهيت يارتكاب جنا(ن توافق يق ايتطب يبرا يعمل يباشد اقدام يازيآنكه ن

ا يت يل ارتكاب جنايبه تدارك مقدمات و وسا يم جمعيز صرف تصميدر حالت دوم ن. باشد
ه و يته(كردن آن توافق  يياجرا يبرا يعمل يباشد اقدام يازيون آنكه نجنحه را جرم دانسته بد
  .صورت گرفته باشد) زاتيتدارك مقدمات و تجه

كه اتفاق در ارتكاب جرم  يكسان. ستين دو حالت واضح نيك ايگذار در تفك منطق قانون
مشان ين تصميكردن ا يدر مورد نحوة عمل  در اصل با هم اتفاق دارند بعداً يكنند منطقاً وقت يم
ازمند يست كه نيك حالت مستقل از حالت اول نيحالت دوم   نيبنابرا. ز اتفاق خواهند كردين

  . جداگانه باشد يانگار جرم

م بر جرم جرم است ين باشد كه نه تنها تصميجداگانة حالت دوم ا يانگار اگر مقصد از جرم
. د كامالً عبث استين تأكين صورت ايا در  ز جرم است،يمقدمات جرم ن  ةيم بر تهيبلكه تصم

. آن حكم داده شود  در بارة  ست كه مستقالًيچرا كه حالت دوم مستقل از حالت اول ن
اند  م گرفتن بر ارتكاب نفس جرم مجرم بودهيبا تصم  مقدمات جرم قبالً  ةيرندگان بر تهيگ ميتصم

م بر يه در جلسة اول اعضا تصمد كيتصور كن. د مجدد بر مجرم بودنشان نبودياز به تأكيو ن
روز بعد  يسپس جلسة بعد. اند ن اعضا مجرميد كه ايگو يگذار م رند قانونيگ  يارتكاب جرم م

ز اعضا اتفاق ين مورد نيشود و در ا يل ميتشك يم قبليكردن تصم يينحوة اجرا يبررس يبرا
م يينكه بگويمگر ا! اند مجرم) روز مجرم بودنديكه د(د آن اعضا يگو يگذار باز م كنند قانون  يم

توان تصور كرد  يا ميآ. اند نبوده يل شده كه در جلسة قبليتشك ييد با حضور اعضايجد  جلسة
نكه توافق بر يبدون ا) حالت دوم(اند  ة مقدمات اتفاق داشتهيد فقط در تهيجد ين اعضايكه ا

ذكر   نيبنابرا. رم دارندز اتفاق در اصل جيد نيجد يداشته باشند؟ اعضا) حالت اول(اصل جرم 
  .كننده است د و گمراهيگذار زا حالت دوم توسط قانون

  :ل استياز قرار ذ  مستفاد از مادة چهل و نهم،  تحقق اتفاق در جرم، يط قانونير شرايسا
 .دو نفر باشند يكنندگان ممكن است حت اتفاق �
 .ستيممنوع ن م قباحتيت و جنحه قابل مجازات است و در جرايم جناياتفاق در جرا �
ن يبنـابرا . ا جنحه استيت يتوافق به ارتكاب جرم جنا ين جرم قصد اجرايدر ا يعنصر روان �

 .ستياتفاق در جرم قباحت قابل مجازات ن
 .نير معيا غين باشد يمع واندت يا جنحه ميت يقصد جنا �
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ن يـ در ا. هم باشـد ياتفاق جـرم اسـت كـه مـنظم و پـ      يح مادة چهل و نهم به شرطيبنا به تصر �
. شـده باشـد   ينـ يب شيات پـ يـ ست كه مفصل بـوده و تمـام جزئ  ين يازياست و ن يصورت كاف
 ياديـ ل آن وقـت ز ياگر از مدت تشك ياست حت يمجرمانه كاف يل ارادة جمعيصرف تشك

  .ر نشده باشديت

  مجازات اتفاق در جرم در افغانستان. 2

. ارتكاب نگردد يد كه جرم اصلب قرار داين را به جرم اتفاق مورد تعقيتوان متفق يم يدر صورت
ات ينكه عمليا ايگردد؛  يا خنثيمتوقف  يشروع شده باشد و بنا به علل يكه جرم اصل يدر صورت

، 24كيث شريكنندگان، به ح ل گردد و جرم تام شود در آن صورت اشتراكيآن تكم يياجرا
 ياكمال جرم اصل يا مجازات مقرر براي يشروع به جرم اصل يحسب مورد به مجازات مقرر برا

  .شوند يمحكوم م

 يليهر فرد حبس طو يت را برايمادة پنجاهم قانون جزا مجازات اتفاق به جنا 1قانون در فقرة 
د يك جملة زايز ين فقره نيل ايمتأسفانه در ذ. ن كرده استييكه متجاوز از هفت سال نباشد تع

  :ميكن ين فقره را نقل ميا. موجود است

كه از هفت سال تجاوز نكند  يليحبس طو يت هر فرد آن به جزايجنادر مورد اتفاق به «
  ».ت مورد اتفاق شروع صورت نگرفته باشديگردد؛ گرچه در ارتكاب جنا يمحكوم م

ز اتفاق مجازات يشروع صورت نگرفته باشد ن يدر ارتكاب جرم اصل يمسلم است كه حت
قبل از شروع است، آغاز نشده باشد ك مرحله يكه   ز،يآن ن ياگر اَعمال مقدمات يحت. شود يم

ت يت شروع شده باشد، شروع به جناياصالً اگر جنا. شود يت مجازات ميباز اتفاق در جنا
زائد   جملة. است يت منتفيگر بحث مجازات كردن اتفاق در جنايمجازات خود را دارد و د

در مجازات اتفاق در  يدن جمله در فقرة بعيت و نبود ايگذار دربارة مجازات اتفاق در جنا قانون
آنكه اتفاق قابل  ين بوده كه در جنحه برايد منظور ايكند كه شا يجاد مين شائبه را ايجنحه ا

  
 

در آنجـا خـواهيم ديـد كـه     . احكام شركت در جرم را در فصل ضميمة اين فصل بيابيـد    24
در صورتي كه فاعل واحد يـا فـاعالن متعـدد      كنند، م ميكساني كه تباني و اتفاق بر جر

يابند و بر عمل آنهـا رژيـم    در جرم مي» شريك«شده شوند، عنوان  مرتكب جرم طراحي
  ).بنگريد به مادة سي و نهم قانون جزا(شود  شركت در جرم حاكم مي
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ان نبوده و يگذار در مقام ب كه مسلماً قانونيدر حال! د جرم شروع شده باشديمجازات باشد با
  25.د زائد مفهوم مخالف گرفتين قيتوان از ا ينم

تا  ينقد يا جزايحبس تا دوسال  يز جزاياتفاق در جنحه ن يمارالذكر، برا  مادة 3بر اساس فقرة 
  . در نظر گرفته شده است يست و چار هزار افغانيب

شود كه مجازات  ين مييمطابق مادة پنجاهم تع يت و اتفاق در جنحه به شرطياتفاق در جنا يجزا
ت و دو سال يجنا يهفت سال برا(مندرج در مادة پنجاهم  يمورد اتفاق از مجازاتها يجرم اصل

شتر از يا بيبرابر  ياتفاق در جرم ينخواهد بود كه جزا يچرا كه منطق. كمتر نباشد) جنحه يبرا
جرم  يكم به ربع حداكثر جزايح مادة پنجاه و ين موارد به تصريدرا. اصل آن جرم باشد يجزا
  .شوند يمحكوم م ياصل

زم و مادة چهل و ششم قانون مبارزه يل تروريه تمويمبارزه علاما با مراجعه به مادة چهارم قانون 
ن قاعده عدول كرده و مجازات يم كه قانون از اينيب يم مياز جرا يد ناشير پول و عوايه تطهيعل

 ير افتراقين نشان از تدبيا. ت داده استيز سرايم نين جراينِ در ايرا به متفق يمجرمان جرم اصل
 يكه برا يت و خطرات بزرگير پول، نظر به اهميسم و تطهيترور ميگذار در مورد جرا قانون

  .باشد يجامع دارند، م

در نظر گرفته كه از اتفاق در  يياعضا ياز مجازات را برا يت قانونيز معافيمادة پنجاه و دوم ن
  .جرم به مقامات مربوط اطالع دهند

  
 

ر گرفتـه بـود   قبل از آن كه دو حالت را براي اتفاق در جرم در نظـ   اين فقره و حتي مادة   25
شاهد خوبي است بر حقانيت ايراداتي كه قبالً در بحث اصـول منشـعب از اصـل قـانوني     

  .بودن بر شيوه تفسير لفظي قوانين جزايي وارد دانستيم
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  مباحثه
اند؟  يجابيشده در قانون به صورت فعل ا ينيب شيمجرمانة پ يت رفتارهايبه نظر شما چرا اكثر �

  باشد؟ ياز ترك فعل چه م يم ناشيل قلت جرايدل
از ترك  يم ناشياز جرا يگريافغانستان موارد د يد با جست و جو در متون قانونيتوان يا ميآ �

 د؟يابيفعل ب
 د؟يرا سراغ دار ير عمدياز ترك فعل غ يم ناشيجرا �
كند و او را آن قـدر   يمحبوس م ياو را در مكان يگريكه به قصد كشتن د يدر مورد شخص �

 .ديد؟ استدالل كنيكن يرد چه حكم ميبم يدهد تا در اثر گرسنگ يم يگرسنگ
ت يـ كه مرتكـب مكلف  يدر موارد» ق ترك فعليم فعل از طريجرا«گذار را دربارة  نظر قانون �

 يك از روشـها يـ جداگانـة هـر    يريه ندارد، با به كار گيعلٌ  يدر قبال مجن يفويا وظي يقانون
 .دييد، استخراج نمايك رهنمود فراگرفتيكه در بخش  يين جزاير قوانيتفس

م ترك فعـل را  يم فعل و جرايت در جرايار سببيگذار در بحث مع دوگانة قانون يريگ موضع �
 .ديد؟ استدالل كنيدان يموجه م

ن يـ ا. دانسته اسـت » فعل ياجرا آغاز«ار شروع به جرم را يست و نهم معيگذار در مادة ب قانون �
ا يـ دارد  يهيگـذار تـوج   ن عبارت قـانون يا ايآ. م ترك فعل گردديتواند شامل جرا ير نميتعب

 نكه او غلط كرده است؟يا

د؟ در مـورد اتفـاق   يـ چند مثال بزن ير عمديم غيد در مورد شروع به جرم در جرايتوان يا ميآ �
 چه؟ ير عمديم غيدر جرا

ط ياز شـروع بـه جـرم را بـا شـرا      يك اَعمـال مقـدمات  يـ راجـع بـه تفك  ات يك از نظريكدام  �
ا كـدام  يـ د؟ آيـ كن يشـنهاد مـ  يگذار پ ا قانونيمحكمه  افغانستان مساعد دانسته و آن را به ستره

 د؟يد ارائه كنيتوان يم يدية جدينظر
و مسـتند بـه مـواد قـانون       را مسـتدالً » شروع به جـرم نـاممكن  «و » شروع به جرم ناكام«حكم  �

 .دياستنباط كن
 يبارهـا  ين و مقررات اقدام به سوار كردن چند مسافر بـاال يبا نقص مواز يك الريور يدرا �

 يالر يبرِك دچار سانحه شده و افـراد بـاال   يده شدن تصادفيدر اثر بر يالر. كند يم يالر
 د؟يكن يمحكوم م يور را به چه جرميدرا. شوند يكشته م

ة مقبول خـود در احـراز رابطـة    يست و هشتم نظريمادة ب 3و  2افغانستان در فقرة  يقانون جزا �
 دارد؟ يبيا و چه معايگذار چه مزا ن عمل قانونيا. ن كرده استييت را به صراحت تعيسبب
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خواسـتند   ينكـه مـ  ين ايرنـد در حـ  يگ يم يم به قتل شخص سوميگر تصميدو نفر كه با همد �
مشـان  يشان به تصميا. شوند ير ميس دستگيخرند توسط پولشان سم ب كردن نقشه يعمل يبرا

كـردن   يعملـ  يد؟ اگـر آنهـا بـرا   يـ كن يمحكـوم مـ   يآن دو را به چه جرم. كنند ياعتراف م
 د؟يكرد ير شده بودند چه حكم ميه دستگينار  د اسلحةيم مشتركشان پس از خريتصم

و مسـتند بـه مـواد قـانون      را مسـتدالً » اتفاق در جـرم نـاممكن  «و » اتفاق در جرم ناكام«حكم  �
 .دياستنباط كن
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  : كميادامة فصل 

  يدخالت در ارتكاب عنصر ماد

  مقدمه

گران يك مجرم بدون مداخلة دين است كه يجرم ا ين حالت در ارتكاب عنصر ماديتر ساده
مربوط را آغاز و به انجام برساند  ييات اجراية مقدمات عمليقصد ارتكاب جرم كند و پس از ته

از موارد  يا در پاره. ستينگونه نياما همواره ا. مبادرت ورزد) شروع به جرم(آن  يا به اجرايو 
. گردد يگر مرتكب جرم ميا اشخاص ديشخص  يبانيت و پشتيا با حماير يفرد مجرم تحت تأث

 يز مجرمان براين يدر موارد. شوند يگر مرتكب جرم ميكديز چند مجرم به اتفاق ين يگاه
  .دپرداز يم يالت مخفيا تشكيس سازمان يل در ارتكاب جرم به تأسيتسه

  .ميكن يم يل بررسين فصل به تفصيرا در ا يدر ارتكاب عنصر ماد يصور گوناگون همكار
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  مباشرت در جرم: كميگفتار 
  

  مرتبطمواد 

  و هشتم قانون جزا يمادة س

  :شود يفاعل جرم شناخته م يشخص در حاالت آت
  .گر مرتكب جرم گردديا به اشتراك شخص دي ييكه به تنها يدر حالت
دهندة  ليد كه از جملة اَعمال تشكيمداخله نما يبه نحو يكه به ارتكاب عمل جرم يدر حالت

 .آن را قصداً مرتكب گردد يكيجرم 

  قانون جزامادة چهلم 

  .گردد يشده محكوم م نة جرم ارتكابيمع يفاعل به جزا

  

∗∗∗∗  
  ست و دوم قانون جزايمادة چهارصد و ب

توسط شخص توسط شخص   اي] خود[ل كرده باشد يرا تكم يرا كه سن هجده سالگ يمرد يهر گاه شخص

26گرگرييدد
  . گردد يپنج سال محكوم م يد به حبس متوسط سه الياختطاف نما 

  424، 421، 418،420مواد د به ين بنگريهمچن

  مادة سه صد و سوم قانون جزا

  :گردند يل محكوم ميبه حبس طو ياشخاص آت
… 

ا يرا به افغانستان داخل و  يپول جعل  ييگرگرييتوسط شخص دتوسط شخص د  ايكه با وجود علم خود او  يشخص
 .دياز آن خارج نما

….  
   

  
 

 .تأكيد بر كلمات در اين ماده و چند مادة بعدي از آن نويسنده است   26
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  و هفتم قانون جزا يمادة سه صد و س

فرار  يقانون يرا كه بعد از گرفتار يشخصگر گر ييددتوسط شخص توسط شخص   ايكه خود او  يهر شخص
  .گردد يمجازات م يحسب آت …د ينما يمخف …نموده 

… 
… 
…. 

  مادة سه صد و پنجاه و هشتم قانون جزا

ل يرا تكم يرا كه سن پانزده سالگ يات شخصيحي ي گرگرييتوسط شخص دتوسط شخص د  ايكه خود او  يشخص
 .گردد يم محكوم …به خطر مواجه گرداند به  …نكرده 

… 
… 
…. 

  ست و پنجم قانون جزايمادة دو صد و ب

ا يا هر نوع منفعت ي ياز انحا مبالغ پول يبه نحوگر گر ييتوسط شخص دتوسط شخص د  ايكه خود  يشخص
، 221م مندرج مواد يبه منظور ارتكاب جرا يا خارجي يگر را از منابع داخليد يمساعدت ماد

 .گردد يمحكوم م …ن قانون به دست آرد، حسب احوال به يا 224و  223، 222
…. 

  …گر يو مواد د
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  تبصره

  مباشرت بالواسطه) الف

ا عامل جرم و مرتكب يم، فاعل يچون مباشر مستق يگرير ديمباشر بالواسطه، كه از آن با تعاب
در  يا چ واسطهيو بدون ه  گردد كه شخصاً ياطالق م يبه شخص  شود، ياد ميز يجرم ن يماد
گران يبا اشتراك د ين تضاديا. دخالت كرده باشد يجرم و تحقق عنصر ماد ييات اجرايعمل

 يم نداشته و، تا زمانير مستقيو چه به صورت غ ييات اجرايم در عمليچه به صورت دخالت مستق
ر يا غيم يمستق  ابد، مداخلةيدر مورد فاعل جرم مصداق ن ييت جزاياز عوامل مانع مسئول يكيكه 

ات مشددة يفيبلكه عمدتاً از ك  دهد، يفاعل را كاهش نمت يگران در جرم نه تنها مسئوليم ديمستق
  27.رود يز به شمار مين يجرم و

وجود داشته باشد كه به  يگريد) نيا فاعلي(ن، ممكن است كه در كنار فاعل جرم فاعل يبنابرا
ز فاعل جرم شناخته ين ين صورت ويدر ا. مداخله داشته باشد ييات اجرايم در عمليصورت مستق

آنجا كه مقرر  شود؛ يده ميو هشتم قانون جزا فهم يمادة س 1ن نكته از عبارت فقرة يا. شود يم
گر مرتكب جرم شود، فاعل يچه به اشتراك شخص د ييداشته كه اگر شخص، چه به تنها

  .شود يشناخته م

ح فقرة يبنا به تصر  جرم، ييات اجراين مداخلة فاعل در عملينكه در حالت تعدد فاعليگر اينكتة د
ندارد كه شخص  يضرورت يعني  تام باشد؛  مداخلة  د لزوماًينبا  و هشتم قانون جزا، يمادة س 2

ات يعمل ياجزا ي، در ارتكاب تماميگريا در كنار دي  انفراداً  د،ينكه فاعل به حساب آيا يبرا
ا به ي(جرم  يعنصر ماد ييات اجرايعمل ياز بخشها يكيد و صرف ارتكاب يسهم جو يياجرا

فاعل  يكند تا و يت ميكفا) دهندة جرم لياز اَعمال تشك يكيارتكاب : و هشتم يمادة سر يتعب
  28.جرم قلمداد شود

  
 

ي كـه قـانون تعـدد فـاعلين را     در حـاالت «دارد كـه   مقرر مي مادة چهل و هفتم قانون جزا   27
حالت مشـددة جـرم بدانـد موجوديـت شـريك در اثنـاي ارتكـاب جـرم تعـدد شـناخته           

 ».شود مي
براي درك مفهوم عمليات اجرايي و تفاوت آن از اَعمـال مقـدماتي، بنگريـد بـه بحـث         28

 .در فصل قبلي) به نتيجه نرسيدن عمليات اجرايي(شروع به جرم ذيل گفتار سوم 
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. ن نبوده استيشود كه مقصود فاعل يزيچ يجة جرمين، ممكن است نتيدر فرض تعدد فاعل
در اثر ضربات وارده به  ياند اما و ه را داشتهيٌعل ين قصد ضرب و جرح مجنيم كه فاعليفرض كن

ن كرده يين تعيفاعل يشده را برا ن مورد مادة چهل و دوم مجازات جرم واقعيدر ا. رسد يقتل م
بوده  ينيب شينكه جرم مذكور قابل پيكم اي: نكه دو شرط وجود داشته باشدياست مشروط بر ا

  .اشدت موجود بيشان رابطة سببيان جرم مذكور و مداخلة اينكه ميباشد و دوم ا

  الواسطه مباشرت مع) ب

سخن  يدر ارتكاب عمل جرم يم ويشناخت مباشر همواره از دخالت مستق يبرا يدر بحث قبل
ك واسطه يق يامكان دارد كه دخالت از طر يم كه در موارديم تا نشان دهيحال بر آن. ميگفت

ه در بحث را ك ياگر مطالب! ديبه حساب آ» در حكم مباشر« كننده  رد اما دخالتيصورت گ
چرا . تر خواهد بود ن حالت آسانيم، درك ايم در ذهن داشته باشيتر آموخت شيت پيرابطة سبب

ت ارتكاب جرم بر يست كه مسئوليم و بالواسطه نين سبب مستقيم كه لزوماً ايديكه در آنجا فهم
  .اوست  عهدة

  ر انسانيوساطت غ. 1

كه مرتكب با دستان خود  ياست در مورد يهيبد. مشخص گردد» واسطه«د منظور از يدر ابتدا با
رو به رو  يواسطگ يب يكشد ما با حد اعال ين سان او را ميفشارد و بد يه را ميعل ٌ يمجن يگلو
مثالً از سم   شود، يمتوسل م يا لهيتحقق هدف خود به وس يبرا يكه و يا در موردياما آ. ميهست

اندازد،  يم يرا به جان و يا آموز درنده وان دستيا حيكند  ين استفاده ميزهرآگ يا خنجريو 
  مباشرت با واسطه است؟

 يافراط يقهايعمل بوده و تدق ين مباشر انتساب عرفييار در تعياز آنجا كه مع. است يپاسخ منف
  دهد، ين كه عرف عمل را به عامل نسبت ميهم  ن بحث ندارند،يدر ا يگاهيجا يو انتزاع يفلسف

ز مباشرت بالواسطه ين نوع از ارتكاب نيكند تا ا يت ميوان درنده، كفايا حيا سم يو نه به خنجر 
  .قلمداد شود

تحقق قصد  يبرا» ابزار«و » آلت«ش از يب يزيوان درنده چيفوق سم، خنجر و ح يدر مثالها
ه را يوجود دارد كه قض يك عامل انسانين آالت و ابزار يا يجرم نبودند و در ورا» مباشر«

 يان عامل واقعين،  فاصلة ميبنابرا. ش برده استيسته كنترول كرده و به پخوا  يآنگونه كه م
» عدم فاصله«توان آن را در حكم  يو نامحسوس است كه م يو عمل آنقدر جزئ) يانسان(
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م و نه يدان يكشد مباشر قتل م يرا م يگريا چوب ديرا كه با خنجر  ين، شخصيبنابرا. دانست
  .م آنير مستقيمسبب غ

  انسان وساطت. 2

آالت و ابزار به كار گرفته شده در  ياست به جا يكاف: ستين ين سادگياما همواره موارد به ا
فاقد » واسط يعامل انسان«ن فرض كه يالبته با ا. ميرا قرار ده يك عامل انسانيباال  يمثالها
ن ير ايمكشوف نباشد؛ چرا كه در غ يبر و يت رفتار جرميا ماهيبوده و  ييت جزايمسئول

ا عدم مداخله در يبسته به مداخله   فاعل مستقل خواهد بود و عامل پشت صحنه، يصورت خود و
ات يكه ظاهراً در عمل ين حالت، عالوه بر فرديدر ا. ك جرميا شري، فاعل و ييات اجرايعمل
  .حادثه است» سبب«وجود دارد كه  يگريداشته، فرد د» مباشرت« يماد

از ضعف  يشود كه فرد يده ميشن  شوند؛ يماً محقق نمينه مستقم كه همواره افكار مجرمايدان يم
  لةيكند و او را وس يسوء استفاده م) ا مجنونيطفل ( ييت جزايك شخص فاقد مسئولينفس 

ر قابل تحمل به ارتكاب اَعمال يد و اجبارِ عادتاً غيرا با تهد يگريا ديدهد  يهدف خود قرار م
 يبرا يگريد يو مافوق بودن خود باال يت قانونيت آمريعا از موقيدارد  يمورد نظر خود وا م

  .رديگ يل به هدف مجرمانه بهره مين

م و بالواسط جرم يتر از ارتكاب مستق اگر خطرناك يوة جرمين شيم كه ايفهم يشتر ميبا دقت ب
را به مانند  يتوان و يم ميمستق يدرك بهترِ رول عامل انسان يبرا. ستيتر ن تياهم نباشد، كم

در پشت  يدانست كه فاقد ارادة مستقل بوده و رفتارش توسط عامل اصل 29يباز شب مهيخ يگود
را فراموش » گَردان  يگود«م و يمتمركز شو» يگود«است كه بر  يانصاف يب. شود يپرده كنترول م

  30!ميكن

  
 

معمـوالً فـرد يـا    . شـود  نمايشهايي است كه معموالً براي كودكان ترتيب داده مـي  منظور   29
متصل ) عروسك(افرادي در پشت صحنه ريسمانهايي را كه به اعضاي بدن چند گودي 

گيرند و با تكان دادن انگشتان خود گوديها را به حركـت در   است به انگشتان دست مي
  .زنند آورده و به جاي آنان حرف مي

معمـول  . تر متوجه اين مسئله بـوده اسـت   ز مزاياي نظام حقوقي اسالم اين است كه پيشا   30
در بحث جنايات عليه نفس يا صدمات جسـماني عوامـل را بـه مباشـر       اين است كه فقها

سـبب و  «آنـان نظريـة   . كننـد  تقسـيم مـي  ) عامل بـا واسـطه  (و سبب ) عامل بدون واسطه(
      ←  
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ن يم اياز جرا يرايه بسين كه از نظر نظريگذرد؟ با ا يافغانستان چه م يت حقوقياما در واقع
استفاده كرد، در عمل تنها » واسط يعامل انسان«ك يارتكابشان از  يت را دارند كه برايقابل

گذار به صراحت جواب مسئله را  م كه قانونينيب يافغانستان م يين جزايرا در قوان يموارد معدود
 يكه ما برا(است ، روشن كرده »…يگريا توسط ديهر كس خود «مثل  ين باره، با عباراتيدر ا

 يهيبد 31).ميا در صفحات قبل آورده» مواد مرتبط«ن دست را در قسمت ينمونه چند ماده از ا
خود نائل شده است  يبه هدف جرم يگريكه توسط د ين موارد معدود، شخصياست كه در ا

د يبا مير جراين موارد، و در سايفارغ از ا. ديدر حكم مباشر قلمداد شده و به مجازات خواهد رس
  چه كرد؟

قانون جزا مشخص  يالواسطه در بخش عموم پاسخ مسئله مباشرت مع ييجزا ينظامها يدر برخ
مرتكب جرم شود، به عنوان مباشر   ييگرگرييتوسط دتوسط د  ايهر كس خود «ن آمده كه يچن  مثالً. است

د به استناد يا باين افغانستان، آيدر قوان يا ين قاعدة قانونيبا توجه به فقدان چن 32».شود يمجازات م
  ن دسته از مرتكبان را تبرئه كرد؟يا يين جزاير محدود قوانيتفس

دهد تا  يامانت م» ب«ك پاكت بزرگ را به شخص ي» الف«دكه شخص يرا در نظر آور يمورد
بسته  ينكه از محتوايبدون ا  ،»ب«شخص . ل دهديدر كدام وزارتخانه تحو ياو آن را به شخص

. دهد يل شخص مربوط ميرساند و آن را تحو يخود را به انجام مت يداشته باشد، مأمور يآگاه
ه يقض يمحكمه پس از بررس. شود يات مردم به خطر مواجه ميشود و در اثر آن ح يبسته منفجر م

جرم انفجار بوده  يالزم برا يت نداشته و فاقد عنصر روانينكه سوء نيل ايرا به دل» ب«شخص 

 

  → 
سـبب اقـوي از مباشـر    «ن استدالل كـه در مـوارد فـوق    اند و با اي را انكشاف داده» مباشر
در برخي از نظامهاي جزايـي  . اند متوجه سبب دانسته» تسبيب«مسئوليت را از باب » است

مباشـرت بـدون ميـانجي    : توانـد دو حالـت داشـته باشـد     غربي نيز مباشرت در جـرم مـي  
)unmittelbare Täterschaft(     ــانجي ــك ميـــ ــا يـــ ــراه بـــ ــرت همـــ   و مباشـــ
)mittelbare Täterschaft(.  

  انـد،  الواسطه پرداخته و در موارد خاص به مباشرت مع  اضافه كنيد به اين موادي كه جزئاً   31
و مـا  (متعرض آن شده است   را، كه قانون» ايفاي وظيفه به امر آمر قانوني«بحث عمومي 

آن  بـه طـور جداگانـه بـه      )عوامـل موجهـه  (در فصـل زوال ممنوعيـت قـانوني      در ادامه،
 ).ايم پرداخته

  .قانون جزاي آلمان 25مادة 1فقرة    32
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مادة سه صد و  1م كه نص فقرة ينيب ي، با مراجعه به قانون جزا، م»الف«در مورد فرد . كند يتبرئه م
  :الواسطه ندارد مع به مباشرت  يا شصت و سوم اشاره

ات مـردم بـه   يـ د و بـه اثـر آن ح  يا منفجره را استعمال نمايكه عمداً مواد منفلقه  ييشخصشخص««
 ».گردد يل محكوم ميخطر مواجه گردد حسب احوال به حبس طو

ن راه حل اصالح قانون جزا در بخش يد شخص الف را تبرئه كند؟ گر چه بهتريباا محكمه يآ
مورد » الف«رسد كه تبرئة شخص  يد به نظر ميز بعين يت فعلياست، اما در وضع ياحكام عموم

 يم كه موضع حقوق جزايديت دياحراز رابطة سبب يههاياوالً در بحث نظر: نظر قانون باشد
. است» يسبب كاف  ةينظر«م فعل يدر جرا  )ست و هشتميمادة ب 3و  2به موجب فقرات (افغانستان 

وجود » الف«دانست، امكان تبرئة شخص  يم را مسئول ميك و مستقيسبب نزد ياگر نظام حقوق
گونه كه در بحث  اً، همانيثان. د دارديتأك ين نظام بر سبب مناسب و كافيكه ا يداشت در حال

بر الفاظ  ير منطقير محدود جمود غيم منظور از تفسيتر گفت شيپ يريگوناگون تفس ياروشه
است در چوكات اصول  يرير محدود تفسيتفس. ستي، نيعدالت يظلم و ب يجان قانون، به بها  يب

از  يكيبا » الف«ثالثاً تبرئة شخص . اس دچار گردديآنكه به ورطة ق يب  ،يو قواعد منطق يحقوق
م يدر بخش جرا يمنبع اصل يت فعليــ كه در وضع) فقه احناف(حقوق افغانستان  يليمنابع تكم
ه نفس و عضو هر يات عليدر جنا يدر فقه اسالم. ت و حدود است ــ نا سازگار استيد  قصاص،

ز تبرئة سبب يم نير جراين، در سايبنابرا. گردد ياز مباشر باشد سبب مجازات م يگاه سبب اقو
  .ر استيگذار مغا افغانستان و نظر قانون ياز مباشر با اصول و قواعد عام نظام حقوق ياقو
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  جرم شركت در: گفتار دوم
  

  »شركت يصورتها«به  مواد مرتبط

  و نهم قانون جزا يمادة س

  :شود يك جرم شناخته ميشر يشخص در حاالت آت
د و جرم به اثر يك نمايتحر دهندة جرم شخص را لياز اَعمال تشك يكيكه به ارتكاب  يدر حالت

  .ك واقع شودين تحريهم
ن موافقت به يد و جرم به اثر هميموافقت نما يگريكه به ارتكاب جرم با شخص د يدر حالت

 .ديوجود آ
ارتكاب  يليا تكمي يالتيتسه يزاتياز انحاء در اعمال تجه يبه نحورا كه فاعل جرم  يدر حالت

  .دين كمك به وجود آيجرم در اثر هم د ويجرم با داشتن علم به آن كمك نما

  كصد و نود و نهم قانون جزايمادة 

ث يبه ح] دولت يت خارجيه امنيم عليفصل جرا[ن فصل يم مندرج ايدر جرا ياشخاص آت .1
 :شونديك در جرم مجازات ميشر

شت، يل معيا وسايد و يكمك نما يمجرم با و يكه با وجود علم به قصد جرم يشخص .1
ا يد يمجرم فراهم نما يالت را براير تسهيا سايكان، اجتماع و سكونت، پناهگاه، م

 .ا نقل دهديد و يا او را پنهان نمايگردد و  يب ويحامل مكات

ا به آن منظور يرا كه در ارتكاب جرم استعمال شده  ييايكه با وجود علم اش يشخص .2
 .ديرا كه از ارتكاب جرم به دست آمده پنهان نما ييايا اشيآماده شده باشد 

- يالت فراهم ميل و مجازات مجرم تسهيرا كه در كشف جرم، دال يكه سند يشخص .3
 .ر دهدييا آن را عمداً تغيد و يا پنهان نمايسازد، تلف، اختالس 

د، يتواند شوهر، زن، اصول و فروع مجرم را به جزا محكوم ننمايدر حاالت فوق محكمه م .2
  .حكم كرده باشد يگرينكه قانون طور ديمگر ا

  زميل تروريه تمويمبارزه عل سوم قانون مادة

… 
… 

 :شود يزم شناخته ميل تروريز مرتكب جرم تموين يشخص در حاالت آت
 .ردين ماده سهم بگيا 2و  1 يها ك در جرم مندرج فقرهيث شريبه ح
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 .ك كنديا تحريو  ييرهنما  ،يده ن ماده سازمانيسائر اشخاص را غرض ارتكاب جرم مندرج ا
ك هدف مشترك ي يكه برا ين ماده با اشخاصيك جرم مندرج ايشتر از يا بيك يدر ارتكاب 

بر ارتكاب جرم  ياز هدف آنها مبن يبا وصف داشتن علم و آگاه زنند، يدست به عمل م
 .ديالت الزم را جهت بر آوردن اهدافشان فراهم نمايا تسهينموده و  يهمكار

  يهمگان يها و ششم قانون رسانه يمادة س

ث فاعل ين قانون مستوجب مجازات شناخته شده باشد به حيب اثر مطابق احكام اهر گاه صاح
 يك جرم تلقيث شرير مسئول به حيمد  ن حالت،يدر ا. رديگ يقرار م يب عدليجرم تحت تعق

 .گردد يم
 .باشد ير مسئول مياز نشر اثر تنها متوجه مد يت ناشيهر گاه صاحب اثر معلوم نباشد، مسئول

  
  »مجازات شركت« مواد مرتبط به

  كم قانون جزايمادة چهل و 

نكه قانون به يگردد، مگر ا يكه در آن اشتراك نموده محكوم م يك به مجازات جرميشر
  .ح نموده باشديخالف آن تصر

ت مانع مجازات ين معافيمجازات نگردد، ا يكه فاعل جرم به سبب از اسباب قانون يدر موارد
 .گردد يك نميشر

  يعسكر يامادة نهم قانون جز

ل ارتكاب يكه آالت و وسا يا شخصي يك در ارتكاب جرم عسكريسازمانده، محرك و شر
 يشده برا ينيب شيپ ين جزايورزد، به ع يمجرم مبادرت م يا به اختفايد و ينما يجرم را فراهم م

 .گردد يمحكوم م يمرتكب اصل

  مياز جرا يد ناشير پول و عوايه تطهيقانون مبارزه علمادة چهل و ششم 

ا يشتر نباشد و يكه مدت آن از دو سال كمتر و از پنج سال ب ير پول به حبسيفاعل جرم تطه
ا به يشتر نباشد و يب يكمتر و از دو صد و پنجاه هزار افغان يكه از پنجاه هزار افغان يا يمة نقديجر

 .گردد يهر دو جزاء محكوم م
دهنده به ارتكاب  رنده، قصدكننده، مشورهالت فراهم آويكننده، معاونت دهنده، تسه اشتراك
ا توافق به آن قرار داشته باشند مانند فاعل جرم يكه در اتحاد  ير پول و اشخاصيجرم تطه

 .گردند يمجازات م
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  ه مواد مخدريهجدهم قانون مبارزه عل  مادة

 ة مقدماتيا در تهيا تشبث نموده ين قانون اتفاق يم مندرج ايارتكاب جرا يكه برا يشخص
فاعل جرم  يگردد كه برا يمحكوم م ين مجازاتيد، به عيا كمك نمايم مذكور شركت و يجرا

  .ده استيگرد ينيب شيپ

  زميل تروريه تمويچهارم قانون مبارزه عل  مادة

دهنده به ارتكاب  كننده و مشوره الت فراهم آورنده، قصديكننده، تسه كننده، معاونت اشتراك
ا توافق با آنها قرار داشته باشند مانند فاعل جرم يكه در اتحاد  يزم و اشخاصيل تروريجرم تمو

  .گردند يمجازات م

  مادة چهل و هفتم قانون جزا

 يك در اثنايت شرين را حالت مشددة جرم بداند موجوديكه قانون تعدد فاعل يدر حاالت
  .شود يارتكاب جرم تعدد شناخته م

  مادة چهل و هشتم قانون جزا

 ينقد يك از لحاظ ارتكاب جرم واحد به حكم واحد به جزايل و شرهر گاه چند نفر فاع
  .شود يق مين حكم بر هر كدام آنها منفرداً تطبيمحكوم شوند ا

كه از رهگذر ارتكاب جرم حاصل  يا يمعادل مفاد مال ينقد يكه حكم به جزا يدر حاالت
هم يعل مجموع محكومشود موضوع بحث باشد، حكم به  يا توقع استحصال آن برده ميده يگرد

نكه يشود، مگر ا يق مياند، طور تضامن تطب مذكور محكوم شده ينقد يكه به حكم واحد به جزا
  .قانون به خالف حكم كرده باشد

  د مخدره موايمادة هفدهم قانون مبارزه عل

ك از آنها در مواد مخدر ين جرم قاچاق مواد مخدر متعدد باشند و سهم هر يهر گاه مرتكب
ن قانون يطبق احكام ا ين با درنظرداشت مقدار سهم ويك از فاعلين باشد، هر يشده مع قاچاق

 .گردند يمجازات م
ك به ين نباشد، هر يشده مع ك آنها در مواد مخدر قاچاقين متعدد و سهم هر يهر گاه مرتكب

  .گردد يشده محكوم م مجازات مجموع مقدار مواد مخدر قاچاق
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  افغانستان ياسالم ية جمهوريت محاكم قوة قضائيالت و صالحيتشككم قانون يمادة پنجاه و 

… 
… 

جرم در آن محاكمه  يشوند كه فاعل اصل يمحاكمه م يا ن جرم در محكمهيشركاء و معاون
 .شود يم

  
  »ر مقصوديغ يجة جرمينت«مواد مرتبط به 

  مادة چهل و دوم قانون جزا

اند،   ن و شركاء قصد ارتكاب آن را داشتهيباشد كه فاعل ير از آن جرميشده غ هر گاه جرم واقع
نكه جرم مذكور قابل يمشروط بر ا. گردند يوسته محكوم ميكه به وقوع پ يجرم يبه جزا

  .شان باشديجة مداخلة ايبوده و نت ينيب شيپ

  مادة چهل و سوم قانون جزا

ا ياز اثر آن وصف جرم ابد كه ياتصال  يحاالت ماد يارتكاب به عمل جرم يهر گاه در اثنا
نكه حاالت يگردد؛ مشروط بر ا يق مين و شركا تطبيهمة فاعل يج آن بااليد، نتاير نماييجزا تغ

  .همة آنها باشد  جة مداخلةيمذكور نت
  

  ت شركت داشتن برخي جرايم مستقليمواد مربوط به ماه

  مادة دوصد و سي و نهم قانون جزا

را به فتنه و آشوبگري، عصيان يا تمرّد دعوت نمايد به شخصي كه به يكي از وسايل علني مردم 
  .گردد، مشروط بر اينكه دعوت وي مؤثر واقع نگرددحبس كه از دوسال بيشتر نباشد محكوم مي

  كم قانون جزايكصد و هشتاد و يمادة 

كه با دولت  يا يرق دولت خارجير بيهر گاه شخص عساكر را به داخل شدن به خدمت ز
از  يا به نحوينة آن را آماده سازد و يا زميد و يك نمايالت جنگ قرار دارد تحرافغانستان در ح

ر به نفع دولت يا به اتخاذ تدابيل، يا وسايزات يعساكر، اشخاص، اموال، تجه يآورانحاء به جمع
  .شوديدر حال جنگ با افغانستان بپردازد، به اعدام محكوم م
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  ماد دوصد و هشتم قانون جزا

ردو و يا مردم افغانستان را به قيام مسلح عليه دولت افغانستان دعوت نمايد به اعدام شخصي كه ا
در غير آن مرتكب به . گردد، مشروط بر اينكه در نتيجة اين دعوت قيام صورت گيردمحكوم مي

  .گرددحبس طويل محكوم مي

  مادة دوصد و دهم قانون جزا

تحريك كند، در صورت وقوع قتال به حبس شخصي كه مردم را به جنگ داخلي عيله يكديگر 
دوام و در صورت عدم وقوع قتال اگر باعث ايجاد بي نظمي و غارت گردد حسب احوال به 

گردد و در صورتي كه تحريك شخص حبس طويل كه از ده سال بيشتر نباشد محكوم مي
  .گرددمذكور مؤثر واقع نگردد مرتكب حسب احوال به حبس متوسط محكوم مي

  دوصد و چهاردهم قانون جزامادة 

  :گردنداشخاص آتي حسب احوال به حبس طويل محكوم مي
اين قانون اسلحه و ساير وسايل حربي تهيه  213شخصي كه به دستة جنايتكاران مندرج مادة  .1

نمايد كه در جرم مورد استفاده قرار گيرد يا با وجود علم به خاصيت جرمي آن مواد 
 .ارسال نمايدارتزاقي به دستة مذكور 

شخصي كه به دستة مذكور با وجود علم به صفت و هدف جرمي آن جاي سكونت يا  .2
 .پناهگاه بدهد يا به آنها محل اجتماع تهيه نمايد

  مادة دوصد و سي و پنجم قانون جزا

شخصي كه يك يا چند نفر را به ارتكاب جنايت يا جنحه به وسيلة قول، فعل يا اشاره كه  .1
ور يافته باشد يا به وسيلة نوشته، رسم، تصوير، رمز يا ساير وسايل طور علني از وي صد

تمثيلي، سمعي و بصري طور علني تحريك يا تشويق نمايد، به صفت شريك جرم شناخته 
گردد؛ شدة جرم موضوع تحريك يا تشويق محكوم ميبينيشده و به عين جزاي پيش

تحريك يا تشويق وي ارتكاب  مشروط بر اينكه جنايت يا جنحة مذكور بالفعل به سبب
 .يافته باشد

كننده اگر تحريك يا تشويق مندرج فقرة فوق تنها سبب شروع در جرم شده باشد، تحريك .2
 .گرددكننده به جزأ شروع به جرم محكوم مييا تشويق
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  مادة چهارصد و سيزدهم قانون جزا

اشخاصي كه در جنگ  هر گاه به اثر جنگ مغلوبه قتل يا جرح شديد واقع گردد هر يك از .1
اي كه از شصت اشتراك نموده به سبب اشتراك در جنگ به حبس متوسط يا جزاي نقدي

 .گردد، مگر اينكه عدم مسئوليت وي ثابت گرددهزار افغاني تجاوز نكند محكوم مي

اگر در حالت مندرج فقرة فوق محرك جنگ و فاعل قتل يا جرح تشخيص شده بتواند،  .2
 .گرددشدة اصل جرم محكوم ميبينين خساره به جزاي پيشمرتكب عالوه بر جبرا

  صد و نود و هفتم قانون جزامادة سه

شخصي كه ديگري را به انتحار تحريك نمايد و يا به نحوي از انحا در انتحار وي كمك  .1
 .گرددنمايد به جزاي حبس كه از هفت سال بيشتر نباشد محكوم مي

رت گرفته باشد، محرك به حبس قصير محكوم اگر به اثر تحريك شروع به انتحار صو .2
 .گرددمي

 .گرددكننده به انتحار مجازات نميشروع .3

  ام قانون جزاماة چهارصد و سي

شخصي كه مذكر يا مؤنثي را كه سن هجده سالگي را تكميل ننموده، به فجور يا اتخاذ  .1
اهم سازد به حبس فسق به حيث حرفه تحريك نمايد و يا در اين مورد تسهيالتي برا يĤنها فر

 .گرددمتوسط كه از سه سال كمتر نباشد محكوم مي

2. … 

  به بعد 433همچنين مواد مندرج فصل تهديد؛ مواد
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  تبصره

ن حالت دخالت ياول. در جرم دو شكل عمده دارد يم، همكاريش گفتيهمانطور كه در گفتار پ
كه  يجدا از موارد). ميكرداد يكه از آن به مباشرت (دهندة جرم بود  ليم در اَعمال تشكيمستق

ر يغ ير دخالتهاياست، سا» در حكم مباشر«از مباشر  يم از باب سبب اقوير مستقيدخالت غ
  .ده استينام» شركت«  قانون افغانستانقانون افغانستان  دهندة جرم را  ليم در اَعمال تشكيمستق

ن يفاعل ايكند اما با فاعل  يجرم دخالت نم ييات اجرايك در جرم هر چند خود غالباً در عمليشر
 يگذار در مادة س قانون. كند يم يشده همكار ينيب  شيكه در قانون پ يمختلف يجرم به صورتها

. فقره مشخص كرده است 3ق آن را در يف كرده باشد، مصاديو نهم، بدون آنكه شركت را تعر
است و » اتفاق«ن شكل آن يدوم. است» ك به جرميتحر«د قانون ين صورت شركت از دياول

  .»جرم يليو تكم يالتي، تسهيزاتيكمك در اَعمال تجه«آن ن يسوم

در جرم مفهوم » شركت«ا يحقوق جزا در دن ياز نظامها ياري، در بسييسوسوييمقامقاحقوق حقوق   از نظرگاه
در ارتكاب  يگريا افراد ديدانند كه به همراه فرد  يم يك را كسيمها شر ن نظايا. دارد يگريد

. كند يبا همكاران دخالت م يقصد مجرمانه و با هماهنگدهندة جرم با  ليا ترك فعل تشكيفعل 
در . ده استينام) مثالً مادة چهل و هفتم(» ن جرميتعدد فاعل«افغانستان  ين مفهوم را حقوق جزايا

  33.نامند يم» معاونت«و نهم را  يمذكور در مادة س» شركت«صور  ين نظامها تماميعوض، ا

  
 

مادة چهل و سوم قانون جزا از تعريف شريك در مادة سي و نهم تخطي كـرده و بـا آن      33
اين ماده براي شريك امكان مداخلة مستقيم در عمليات اجرايـي قائـل   . در تعارض است

  :دقت كنيد. شده است

جرمي حاالت مادي اتصال يابد كه از اثر آن وصـف  هر گاه در اثناي ارتكاب به عمل «  
مشـروط  مشـروط    گـردد؛  تطبيق مي شركا جرم يا جزا تغيير نمايد، نتايج آن باالي همة فاعلين و

  »»..همة آنها باشدهمة آنها باشد    بر اينكه حاالت مذكور نتيجة مداخلةبر اينكه حاالت مذكور نتيجة مداخلة

همين طور مادة دوصد و پانزدهم قانون جزا نيز اعضاي دستة جنايتكاران را شريك جرم   
اين قانون  214و  213كاران مندرج مواد شخصي كه در دستة جنايت  «: ناميده است

شامل بوده و در آن كدام عهده يا قيادتي نداشته باشد و به اولين اخطار مقامات عسكري 
گـردد، مگـر   مجـازات نمـي    شـريك جـرم  شـريك جـرم    يا امنيتي فوراً از دسته خارج گردد به حيث

  ».اشداينكه جنايت ديگري را مرتكب شده ب

      ←  
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ت يمختصر در ماه ياست بحث يم، ابتدا ضرورياگر بگذر ين تفاوت در كاربرد الفاظ حقوقياز ا
آن را  يسپس صور و اَشكال قانون. ميكن يط آن را بررسيپس از آن شرا. ميشركت داشته باش

  .ميان برسانيم و در انتها بحث را با مجازات شركت در جرم به پايمورد اشاره قرار ده

  ت شركت در جرميماه) الف

از  يكياو در . كند يدر ارتكاب جرم دخالت نم يكيزيك به طور فيهمان گونه كه گفته شد شر
ار و ارادة ينكه اختيبدون ا  گردد؛ ياَشكال مصرح در قانون موجب ارتكاب جرم توسط فاعل م

  .ميپرداز يل به آن مية عمده وجود دارد كه در ذيدر مورد شركت دو نظر. وب گردديفاعل مع

  ت شركتيبودن مجرم يتية عارينظر. 1

نفسه  ن معنا كه شركت در جرم بهيبد. است ت شركتيبودن مجرم يتيعارة اول معتقد به ينظر
. افته استيتحقق ن يا افته باشد عمل مجرمانهيتحقق ن يكه عمل اصل يست و تا زمانيجرم ن

مباح و  ياگر عمل اصل  ن،يبنابرا. رديگ يه ميبه عار يت خود را از عمل اصليشركت مجرم
ت مجرمانه اقدام به شركت كرده يك با ذهنياگر شر يز مباح است حتيمشروع باشد، شركت ن

ك عمل مشروع مساعدت يك در ياساساً مشروع بوده است و شر يت عمل اصليچون ماه. باشد
  . كرده است يو همكار

 يو ناپسندت يكه مجرم  )صغر، جنون، اجبار(ت يمانع مسئول ين در مورد عوامل شخصيالبته ا
ت مجازات يرا به علت فقدان مسئول يقانون مرتكب اصل ياست ول يرفتار به قوت خود باق

 ييدارد با پاسخ جزا ييت جزايكه مسئول يكين موارد مداخلة شريدر ا. ستيكند صادق ن ينم
به عدم ) اسباب اباحه(ت يعدم مسئول ينيه عوامل عين نظرين، در ايبنابرا. همراه خواهد بود

  .ك توأم استيت شريبا مسئول يانجامد و عوامل شخص يك ميت شريولمسئ

 

  → 
نيز » كننده معاونت«بينيم كه كلمة  جزايي افغانستان مي همچنين با تدقيق در قوانين جديد  

مـثالً مـادة چهـل و ششـم قـانون      (به كار برده شده اسـت  » كننده اشتراك«در كنار كلمة 
 1فقـرة   12بنـد  ). مبارزه عليه تطهير پول و مادة چهارم قانون مبارزه عليه تمويل تروريزم

دهم قانون رسيدگي به تخلفات اطفـال نيـز شـركا را غيـر از محـركين دانسـته و       مادة هف
وجـود شـركاء،   «رنوال اختصاصي اطفال را مؤظف كرده كه حـين تهيـة داليـل الـزام     ا�

  .را در نظر داشته باشد» عاملين، و محركين جرم
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  ت شركتية استقالل مجرمينظر. 2

 يت جرم و مجرم اصليفيقائل است و آن را فارغ از ك ت مستقليمجرمشركت  ية دوم براينظر
  .داند يقابل مجازات م

  موضع حقوق افغانستان. 3

كم مقرر يمادة چهل و  2فقرة . دارد  ييظاهرظاهر  ن باره ابهاميافغانستان در ا يموضع حقوق جزا
  :دارد يم

ت مـانع  يـ ن معافيـ مجازات نگـردد، ا  يكه فاعل جرم به سبب از اسباب قانون يدر موارد«
 ».گردد يك نميمجازات شر

را  يهم عمل مشروع كس يعني. باشند يا شخصي ينيممكن است شامل اسباب ع ياسباب قانون
ر انجام داده و ما به مصلحت يرا كه صغ يشامل شود كه در مقام دفاع مشروع بر آمده و هم جرم

 يم كه منظور تنها اسباب شخصيفهم يق در عبارت فقره مياما با تدق. ميكن ياو را مجازات نم يو
  . است

نكه يا يعني: »…مجازات نگرددمجازات نگردد  يبه سبب از اسباب قانون  جرمجرم  فاعلهر گاه «قانون گفته   اوالً
ز شامل ياگر عوامل موجهه ن. ميكن يافته اما مجازات نميعمل نامشروع است و جرم تحقق 

  . »…ا هر گاه عمل فاعل مجرمانه نباشدي …«: كرد كه يد اضافه ميبودند، آنگاه قانون با يم

اسباب ن يم كه منظور از اينگونه برداشت كنيم ايتوان يل فقره ميدر ذ» تيمعاف«دوم، از كلمة 
. دا كنديت معنا پيواقع نشده كه معاف ياصوالً گناه ينيچرا كه در اسباب ع. است ياسباب شخص

از آن  يصورت گرفته باشد و به مصلحت ييمعنا دارد كه خطا يوقت يت از نظر لفظيمعاف
  .شود يپوش چشم

  ط شركت در جرميشرا) ب

ز به يگر نيد يگردند و برخ يمك و فاعل بريشر يط شركت در جرم به حالت ذهنياز شرا يبرخ
  .يمجرم اصل يك و عمل ماديشر يعمل ماد

  شركت در جرم يط ذهنيشرا. 1

ز ناظر به ين يناظر به فاعل و برخ يناظر به هر دو، برخ يشركت در جرم برخ يط ذهنيشرا
  .ك استيشر
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مورد نظر در مورد جرم   وحدت قصدوحدت قصد  د اتفاق نظر وين است كه، در حصة هر دو، بايقدر مسلم ا
متأسفانه قانون جزا شرط وحدت قصد را به صراحت ذكر نكرده است، اما به طور . داشته باشند

 يحالت يرا برا يد؛ آنجا كه مقرراتيمادة چهل و دوم فهم ين شرط را از فحوايتوان ا يم يضمن
  وضع كرده كه

را  ن و شـركاء قصـد ارتكـاب آن   يباشـد كـه فـاعل    ير از آن جرمـ يـ شده غ جرم واقع …«
  .»…اند  داشته

 يصورتها يتمام. از استيمورد ن ياز مجرم اصل يا روحي يت ماديك، قصد حمايدر حصة شر
تحقق  ير عمديا غي يشركت، ممكن است عمد يبه عنوان شكلها  ك، اتفاق و كمك،يتحر

شركت را  ين صورتهايك از ايتوان مسئول دانست كه هر  يك را ميشر يدر صورت. ابندي
ك يد شريبا. ستيدر جرم ممكن ن ير عمدين  شركت غيبنابرا. مرتكب شده باشد» عامدانه«

 ين سبب است كه ويز به هميك نيمجازات شر. كند يا روحي يت ماديعامدانه از مجرم حما
تحقق  يجامعه را هم خواسته و هم برا ياو نقض ارزشها و نورمها. ت كرده استيجرم را حما

را به  يگريكه ناخواسته اَعمالش د يكس. زده است يو ملموس يت به اقدامات مادن نقض دسيا
عالوتاً، در . شركت در آن جرم است يالزم برا يارتكاب جرم سوق داده است فاقد عنصر روان

» قصد«تواند با فاعل وحدت  يندارد چگونه م» قصد«ت از فاعل يك در حمايكه شر يحالت
جه ينت. است» ن و شركايقصد فاعل«ن يز آمده است هميچهل و دوم نداشته باشد؟ آنچه در مادة 

ا ي يت ماديو به طور ناخواسته مجرم را حما ياطياحت يب يرا كه از رو يتوان كس ينكه نميا
  . ك در جرم دانستيكرده شر يروح

شود كه  يب سبب مين ترتيت خود قصد دارد و به ايكه در حما يا كسياما بر عكس آن چه؟ آ
د كه دو دوست در يرا در نظر آور يك است؟ مورديگردد شر ير عمديمرتكب جرم غ مجرم

. كند يق ميج و تشوييرا كه پشت رول نشسته به تندتر راندن موتر ته يدوم يموتر هستند و اول
كند و او  يتصادف م يدهد و با فرد سوم يش ميسرعت را افزا يكات اوليز در اثر تحرين يدوم
كننده را به  كيو نهم قانون جزا تحر يمادة س 1توان با توجه به اطالق فقرة  يا ميآ. كشد يرا م

  محكوم كرد؟ ير عمديشركت در قتل غ

 ين شرط در حالتيا  م،يك و فاعل شرط دانستيان شرياگر وحدت قصد را م. است يپاسخ منف
مجرم قصد  ير عمديم غيچرا كه در جرا. است مفقود خواهد بود ير عمديغ يكه جرم اصل

 يقصد ارتكاب عمل«اگر از . سخن گفته است» قصد ارتكاب جرم«قانون از . ارتكاب جرم ندارد
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ز متصور ين ير عمديگفت در آن صورت شركت در جرم غ يسخن م» كه به جرم منجر شده
ساكت  ير عمديم غيو نهم در مورد شركت در جرا يمادة س 2و  1گر چه قانون در فقرات .بود

ت را در يصراحتاً حما) جرم يليو تكم يالتي، تسهيزاتيكمك در اَعمال تجه( 3رة است، در فق
  :ك به جرم علم داشته باشديقابل مجازات دانسته كه شر يصورت

 يلـ يتكم ا يـ  يالتيتسـه  يزاتـ ياز انحاء در اعمال تجه يبه نحورا كه فاعل جرم  يدر حالت«
  »…ديكمك نما  با داشتن علم به آنبا داشتن علم به آن  ارتكاب جرم

سنس يفاقد ال يگرينكه ديكه موتر خود را با علم به ا يم كه كسيين بگويقيم با يتوان ين، ميابنابر
ك جرم يشود، شر ير عمد ميدهد و او تصادف كرده و مرتكب قتل غ يار او قرار مياست در اخت

  . چرا كه علم به جرم قتل نداشته است. ستيقتل ن

ر مجاز و يبا سرعت غ يك به رانندگيتحرك مرتكب شده است يدر هر دو مثال فوق آنچه شر
م يك است نه در جراين دو جرم شريدر ا ين، ويبنابرا. سنس استيبدون ال يبه رانندگ  كمك
  .چ كدام از آنها نبوده استيكه مورد نظر ه ير عمديقتل غ

  شركت در جرم ينيط عيشرا. 2

در حصة . كيمل شربه ع يگردند و برخ يبه عمل فاعل بر م يز برخيشركت ن ينيط عيشرا
خارج شده و  ياز مرحلة ذهن يجرم اصل  د اصوالًين است كه باين شرط ايتر ن و مهميفاعل، اول
. رديگ يشه مير يت شركت از عمل اصليم كه مجرميت شركت آموختيدر ماه. ابديارتكاب 

گر، يد ياز سو. است يز منتفيده باشد، شركت در آن نينرس ييبه مرحلة اجرا يجرم اصل يوقت
   34.كند يت ميجرم دانستن شركت كفا يبرا يو شروع به جرم اصل يياجرا  آغاز مرحلة

ك ين، اگر شريبنابرا. ك رخ دهدير دخالت شرين است كه تحت تأثين شرط عمل فاعل ايدوم
د از ير دهد و بدون استفاده از كلييد بسازد اما سارق در عمل پالن خود را تغيسارق كل يبرا

  
 

اما در حصة شريك بحـث اسـت كـه آيـا شـريك بايـد حتمـاً        . اين در حصة فاعل است   34
صورتهاي اشتراك را به طور كامل انجام دهد يا اينكـه اقـدام بـه آن نيـز بـراي مسـئول       

» شـركت در شـروع بـه جـرم    «گونـه كـه    به عبارت ديگر، همان. دانستن وي كافي است
پذير است؟ در اين مورد اختالف  نيز امكان» شروع به شركت در جرم«، آيا  متصور است

  .نظر وجود دارد
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در  يصادق است ول ين شرط در مورد شركت عاديا. ر مفقود استي، شرط اخوار باال روديد
تاً جنبة شركت در جرم دارند به طور مستقل از تحقق جرم يرا كه ماه يكه قانون اَعمال يموارد

ك يمثل تحر. نجامديج مورد نظر خود بيد كه عمل مجرم به نتايدانسته است، لزوماً نبا  جرم ياصل
  :ه دولت در مادة دو صد و هشتميمساحانه علام يمردم به ق

د يـ ه دولت افغانستان دعـوت نما يام مسلح عليا مردم افغانستان را به قيكه اردو و  يشخص«
در . رديـ ام صـورت گ يـ ن دعوت قيجة اينكه در نتيمشروط بر ا. گردد يبه اعدام محكوم م

  ».گردد يل محكوم مير آن مرتكب به حبس طويغ

. صورت گرفته باشد يارتكاب جرم اصل يا در اثنايش و يد پيبا يل وز عميك نيدر حصة شر
  افت،يج مجرمانة آن استقرار يد و نتايل گرديتكم ينكه جرم اصليكه پس از ا ين، اَعماليبنابرا

و  يپس از ارتكاب جرم اصل يمساعدتها  معموالً. ستنديگر تحت عنوان شركت قابل مجازات نيد
مثل اختفاء اشياء . كند يم يانگار ارند را قانون به طور مستقل جرمد يليكه جنبة تكم ياَعمال

  .يفرار يكردن منصوب عسكر يا مخفيناشي از جرم 

شكل  3هر  ين ماده برايا. ميو نهم استخراج كن يم از عبارت مادة سيتوان يهر سه شرط فوق را م
  .35»ديبه وجود آا كمك يا موافقت يك ين تحريجرم بر اثر هم …«شركت مقرر داشته كه 

  شركت در جرم يصورتها) پ

  ك به ارتكاب جرميتحر. 1

ك يتحر. شركت دانسته است يصورتهااز  يكيك را يو نهم قانون جزا تحر يمادة س 1فقرة 
ع به ياستفاده شود و حالت تطم يمال يگاه ممكن است از ابزارها. دارد يمختلف يخود صورتها

ا ي ي، جانيمال يدهايداشته و در آن از تهد يجنبة ماد يز ممكن است قدريگاه ن. رديخود بگ
  ،يروح يضعفها ز از نقطهين يگاه. وادار كردن فاعل به ارتكاب جرم استفاده شود يبرا يعرض

  .مرتكب سوء استفاده شود يو روان يعاطف يو كمبودها يجانيه

  
 

  .نقل به مضمون   35
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به  ينبة اجبار روانك جيتحر(راد نگردد يدچار ا يكه ارادة مرتكب اصل يتا زمان  در هر حال،
ن صورت، بحث ير ايدر غ. ك قابل مجازات خواهد بوديمحرك در مقام شر) رديخود نگ

  .ديمطرح خواهد گرد المباشرمن  يت اقويالواسطه و سبب مباشرت مع

ك يدهندة جرم تحر لياز اَعمال تشك يكيكه شخص را به ارتكاب  يدر حالت«گذار گفته  قانون
ك به ارتكاب ياز چند عمل باشد، تحر يبيجرم ترك ياگر عنصر ماد ن است كهيمنظور ا. »كند

كه  يدر فرض. كند يت ميك در آن جرم به حساب آمدن كفايشر ياز آن چند عمل برا يكي
دهندة  لياَعمال تشك يك به ارتكاب تماميكه تحر يا در فرضيط است يجرم بس يعنصر ماد

  .شود يمحسوب مك يشر ي، ويق اوليجرم صورت گرفته باشد، به طر

  اتفاق در جرم. 2

دانسته است كه فرد  ين حالت شركت در جرم را مورديو نهم قانون جزا دوم يفقرة دوم مادة س
در گفتار . ابدي ين اتفاق ارتكاب ميكند و جرم به اثر هم يبا فاعل جرم به ارتكاب جرم موافقت م

كرده و آن را  ير جرم را بررس، اتفاق دييات اجرايدن عمليجه نرسيسوم فصل قبل، در به نت
نكه اتفاق در جرم از مبحث يا يد كه براينما يم ين نكته ضروريا يادآورينجا يدر ا. ميشناخت

است كه جرم  يم شركت در جرم بر آن حاكم گردد، ضروريم ناتمام خارج شود و رژيجرا
 يگر با عنوان قبليجرم دن در يا متفقيبا وقوع جرم، متفق . ا حداقل شروع شوديمورد اتفاق واقع 

و نهم آنان به  ين فقره از مادة سيح قانون جزا در ايبلكه بر اساس تصر. ستنديقابل مجازات ن
  .ك مجازات خواهند شديعنوان شر

  جرم يليو تكم يالتي، تسهيزاتيكمك در اَعمال تجه. 3

 يتكاب جرم تلقكمك به ار ياست كه به نحو ية اقداماتيو نهم كل يمادة س 3منظور از فقرة 
ة مكان و يوة استفاده از ابزار جرم، تهيا شيوة ارتكاب جرم ية ابزار جرم، آموزش شيته. شوند يم

وقوع جرم را  يكه به نحو ياقدامات يتمام يار قرار دادن ملك و منزل و به طور كليدر اخت
اشته وقوف د يك بر قصد جرمينكه شريمشروط بر ا  شوند؛ يم يكنند كمك تلق يل ميتسه

  .باشد

  مجازات شركت در جرم) ت

ل يكرد اول مجازات آن را به دليرو. كرد عمده وجود دارديدر مجازات شركت در جرم دو رو
تر از دخالت  ياتين دخالت حيرا كه ا يداند و موارد يم كمتر از مباشرت ميعدم دخالت مستق
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كرد دوم وحدت يرو. دهد يگروه، عامل مشدده قرار م يت و رهبريمانند آمر  شود، يم ميمستق
ق يتطب يبرا يارات كافياز اخت ين حالت قاضيك است، كه در ايفاعل و شر يمجازات قانون

  .شود يبرخوردار م يو مؤثر همانند رهبر يار قويبس يدخالتها يمجازات مناسب برا

ل كه اگر قانون مجازات شركت در ين تفصيبد. ده استيكرد دوم را حقوق افغانستان برگزيرو
ن يا. شود ين مييكم تعيك بر اساس مادة چهل و ين نكرده باشد، مجازات شرييرا تع يجرم خاص

  .دانسته است يك را همان مجازات فاعل اصليماده مجازات شر

  انگاري مستقل جرايم با ماهيت شركتجرم) ث

طور گذار برخي از صور شركت در برخي از جرايم را به جهت اهميت موضوع به معموالً قانون
گذار در قبال دهندة سياست جنايي قانونمطالعة اين جرايم نشان. كندانگاري ميمستقل جرم

گذار نيازمند برخورد جدي و فارغ از جرم برخي از فعاليتهاي مجرمانه است كه از نظر قانون
و از اكثراً اين جرايم به نحوي با امنيت جاني افراد جامعه و نظم عمومي دولت مرتبطند . مبناست

گذار، بسته به اهميت قانون. شوندنظر ماهوي شامل صور مختلف تحريك و تسهيل جرم مبنا مي
جرم مبنا، وقوع يا عدم وقوع جرم مبنا، يا حتي فارغ از اين دو معيار، براي اين رفتارها به طور 

  . مستقل و در بخش قوانين جزاي اختصاصي مجازات تعيين كرده است

از اين احكام و آشنايي با سياست جزايي خاص قانونگذار در برخورد با براي مطالعة فهرستي 
ت شركت داشتن يمواد مربوط به ماه«برخي از اين رفتارها بنگريد به جرايمي كه در ذيل عنوان 

   . اندهمين رهنمود آمده 126در صفحة » برخي جرايم مستقل
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  مباحثه
 باشد؟ يدر آنها منتف» واسط يعامل انسان«تاً يوجود دارند كه ماه يميبه نظر شما جرا �

حكـم  . م سـاكت اسـت  ياز جـرا  ياريالواسـطه در بسـ   باشـرت مـع  ت ميمسـئول   قانون در بـارة  �
ن ير قـوان يتفسـ  يك از روشهايم را با استفاده از هر ين جرايم در اير مستقيت مباشر غيمسئول

 .ديد اجتهاد كنيا آموخته  كه قبالً ييجزا
 ممكن است؟ ير عمديم غيبه نظر شما مباشرت مع الواسطه در جرا �

كننـد كـه ب مرتكـب سـرقت طـال و جـواهرات        يو اتفـاق مـ   يگر تبـان يكـد يالف و ب بـا   �
در عـوض  . شـود  يب در مواجهه بـا پ از موافقـت مربـوط منصـرف مـ     . مت پ شوديگرانق
ت الف يمسئول. شود يه پ ميب مرتكب زنا به عنف عل. رديگ يم به ارتكاب جرم زنا ميتصم

 .ديكن يرا مستند به احكام قانون بررس
 .ديد؟ بحث و استدالل كنيدان يرا ممكن م ير عمديم غيدر جرا» نيتعدد فاعل« �
ث امكان ارتكاب آنـان بـه   يو نهم از ح يمذكور در مادة س يبا توجه به مطلق بودن صورتها �

د؟ بحـث و  يـ دان يصورت ترك فعل، شركت در جرم را بـه صـورت تـرك فعـل ممكـن مـ      
 .ديكن از معلومات مذكور در بحث ترك فعل در فصل قبل استفاده. دياستدالل كن

 د؟يده ينظر م يم ترك فعل چيدر مورد شركت در جرا �
ن خود را به ين در زمان معيبا سارق يكه بر اساس توافق قبل يونيور كاميبه نظر شما عمل درا �

آن امـوال را   يقرار دهنـد و و  يرساند تا سارقان اموال مسروقه را در موتر و يصحنة جرم م
 تواند باشد؟ يشركت در جرم سرقت مش مشخص شده منتقل كند يبه مكان از پ

ن مستند يم و همچنيكه تا كنون آموخت يرا با توجه به مطالب» شروع به شركت به جرم«حكم  �
 .ديياجتهاد نما يبه مواد قانون

ت يرا كه در ماه يد كه اَعماليابيرا ب يموارد يين جزايقوان يبا كمك مدرس خود و با بررس �
ا عدم تحقق جـرم مـورد   ير تحقق يتأث. اند انگاشته شده  شركت هستند به صورت مستقل جرم

 .ديهدف در مجازات مرتكب را مورد توجه قرار ده
پس از  يد كه اَعمال مساعدتيابيرا ب يموارد يين جزايقوان يبا كمك مدرس خود و با بررس �

م را با مجـازات شـركت   ين جرايمجازات ا. اند انگاشته شده  ل جرم به طور مستقل جرميتكم
 .ديسه كنيمقا يجرم اصل در
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  : فصل دوم

  )يرفتار جرم يط ذهنيشرا( يعنصر روان

  مقدمه

ط و مشخصات يآن رفتار شرا يط ماديك رفتار، عالوه بر شرايقانون در مقام ممنوع كردن 
دارد كه عالوه بر  يت قانونيد مجازات ممنوعيبه ق يرفتار. كند ين مييز تعيآن را ن يذهن

را  يطيشرا. ز باشديمندرج در قانون ن يات ذهنيمورد نظر قانون واجد خصوص يات ماديخصوص
در نظر گرفته است  يمرتكب در هنگام ارتكاب عمل ماد يحالت ذهن يگذار برا كه قانون

ر يو چه غ ي، چه عمدييجزا يتهايممنوع ين، تماميبنابرا. نامند يم يآن عمل ماد يعنصر روان
  36.اند يازمند عنصر رواني، نيعمد

 بودنبودن  يياراداراد، ير عمديو چه غ يم، چه عمديجرا يدر تمام يعنصر روان ين شرط قانونياول
توانند  ينم ييندارند و منشأ عواقب جزا يگاهيدر حقوق جزا جا ير ارادياَعمال غ. عمل است

 ييجزا ير بدنش خفه شود عملير مادر در خواب بچرخد و نوزاد او در زن، اگيبنابرا. باشند
كه در اثر  ين فرديهمچن. بودن است ين عمل فاقد شرط اراديمرتكب نشده است چرا كه ا

  
 

قباحت محل بحـث    اي از جرايم از درجة در ادامه خواهيم ديد كه عنصر رواني در دسته   36
  .بنگريد به تكملة گفتار دوم همين فصل. است
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ن يا. ستيكند مجرم ن يرا مضروب م يگريخود د يزانو) يرفلكس عصب( ير اراديحركت غ
  يت مدنيب كرد و تنها مسئوليجرم تعق ير عمديا غي يث مرتكب عمديتوان به ح يافراد را نم

   .است يشان قابل بررسيا

  جةي، ممكن است قصد نت)كند يم يارادة انجام عمل(دارد  يكه قصد ارتكاب رفتار خاص يفرد
» يجرم عمد«مرتكب  يم وييگو ين حالت ميز داشته باشد كه در اياز آن رفتار را ن يناش يجرم

مرتب بر آن را  يجرم  جةيقصد فعل را داشته باشد اما قصد نت ن ممكن استيهمچن 37.شده است
دانسته  يرا كه قانون جزا الزم م يو توجهات ياطين حالت اگر اقدامات احتيدر ا. نداشته باشد

قرار  يمورد بررس يت مدنيث مسئولياز ح يندارد و عمل و ييت جزايانجام داده باشد مسئول
دانسته  يباشد كه قانون جزا الزم م يت مواردياز عدم رعا يناش يجرم  جةيرد؛ اما اگر نتيگ يم

داشته،  يجرم  جةيقصد نت يرا كه فرد از رفتار اراد يحالت. شده است 38»ير عمديجرم غ«مرتكب 
  .مينام يم» يير جزايتقص«اورده يز به عمل نيالزم را ن يهايرينداشته اما جلوگ يجة جرميا قصد نتي

. افته باشنديارتكاب  يييير جزار جزاييتقصتقصبا  ين است كه اَعمال اراديا ين شرط قانونين دوميبنابرا
 يين اَعمال در ساحة حقوق جزايشوند اما ا  يم ياريبس يانسانها هر روزه مرتكب اَعمال اراد

عمل، واجد  يت ماديدر حقوق جزا مورد نظرند كه عالوه بر ممنوع ييرفتارها. شوند ينم يبررس
 يكه قانون برا يخاص ذهن يعبارت است از حالتها يير جزايتقص. ز باشندين يير جزايتقص
ــ اثبات هر جرم  يعنصر روان يقاعدتاً ــ مگر در موارد فرض قانون. م مقرر كرده استيجرا

  .ممنوعه در آن جرم است يذهن ياز آن حالتها يكيازمند به اثبات وجود ين

  
 

. رسد مورد نظر از رفتار ارادي خود مي  البته اين به آن معني نيست كه او همواره به نتيجة   37
انـد،   باز هم واجد ضمانت جزايـي  شود اما تر حاالتي را كه از آن نتيجه حاصل نمي پيش

، در گفتار سـوم فصـل يكـم ايـن بخـش      »به نتيجه نرسيدن عمليات اجرايي«تحت عنوان 
  .بررسي كرديم

نبايد ما را به اين اشتباه بيندازد كه در اين دسـته از  » جرايم غير عمدي«عنوان قابل انتقاد    38
ر كه گفتيم حالتي كـه فـرد نـه    همان طو. جرايم فعل به طور عامدانه ارتكاب نيافته است

از بحـث مـا   ) مثال مادر و طفل يا رفلكس عصـبي زانـو  (قصد فعل دارد و نه قصد نتيجه 
در جرايم غير عمدي قصد فعل وجود دارد اما قصد نتيجـه موجـود نيسـت    . خارج است

  .بيني بوده است ولي نتيجه قابل پيش
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توان  يرا م يكسان. است» ييت جزايمسئول«متضمن مفهوم  يبه نوع» يير جزايتقص«اصطالح 
ر مسئول شكل يكه در ذهن اشخاص غ يا يحاالت ذهن. ت داشته باشنديمقصر پنداشت كه مسئول

را  يافراد» ييت جزايموانع مسئول«گذار در بحث  قانون. ستنديگذار معتبر ن رند در نظر قانونيگ يم 
ت يشوند فاقد مسئول يمرتكب جرم م  ارارييعقل، رشد و اختعقل، رشد و اخت  از يل عدم برخورداريكه به دل

ن بخش يدر فصل چهارم ا. باشند ي، مير مدني، نه تقص»يير جزايتقص«ن افراد فاقد يا. دانسته است
  .م كرديخواه يل بررسيو موانع آن را جداگانه و به تفص ييت جزايمسئول

. نددا يآن را معتبر م ييگذار جزا است كه قانون  يرين، تحقق هر جرم منوط به وجود تقصيبنابرا
ده ينام ييقصد جرمقصد جرمالزم دانسته است » يم عمديجرا« يكه قانون جزا وجود آن را برا يريتقص

را  يريو آن تقص. ميكن يم ين فصل بررسيكم ايدر گفتار   الًيت و درجات آن را ذيشود؛ ماه يم
ت و اقسام ياست كه ماه ييجرمجرم  ييخطاخطادر نظر گرفته است » ير عمديم غيجرا« يكه قانون برا

  .ن فصل استيموضوع گفتار دوم اآن 

ازمند اثبات يمرتكب را مفروض دانسته و ن يير جزايگذار تقص ز قانونين يدر حاالت خاص
ز ين حاالت را نيا. ن فرض را اثبات كنديد خالف اين خود مرتكب است كه بايداند، بلكه ا ينم

 .م داديقرار خواه ين فصل مورد بررسيدر تكملة ا
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  )يقصد جرم( يعمدم يدر جرا يوانعنصر ر: كميگفتار 
  

  مرتبط وادم

  و پنجم قانون جزا يمادة س

 .نزد مرتكب آن محقق شده باشد يشود كه قصد جرم يشمرده م يعمد يجرم وقت
 :شود يشمرده م يز عمدين يجرم در حاالت آت

 يفايت داشته باشد و از ايفه مكلفيا موافقت به انجام وظيكه شخص به موجب قانون  يدر حالت
 .ماً منجر به وقوع جرم گردديمستق يكه امتناع و يآن عمداً امتناع ورزد، به نحو

با آنهم به  ينموده باشد ول ينيب شيعمل خود را قبالً پ يج جرميكه شخص فاعل نتا يدر حالت
 .عمل مذكور محض جهت وقوع جرم اقدام نموده باشد ياجرا

  و چهارم قانون جزا يمادة س

آورد به  يكه جرم را به وجود م يعبارت است از سوق ارادة فاعل به ارتكاب فعل يقصد جرم
  .شود يگريا وقوع جرم ديجة جرم مورد نظر و يكه منجر به وقوع نت ينحو

 .باشد يم يتوأم با اصرار قبل يط و زمانيبس يقصد گاه
 ينكه ناشيمشروط بر ام قاطع قبل از انجام جرم مورد نظر يعبارت است از اتخاذ تصم يقبل اصرارِ

 .نباشد يجانات نفسيو ه ياز غضب آن
ن باشد ير معيا غين يجرم متوجه شخص مع شود، بدون آنكه قصد مرتكبِ يشمرده م ياصرار قبل

 .ا نباشديباشد  يا مرتبط به امرينكه قصد موقوف به شرط و ياعم از ا
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  تبصره

  يف جرم عمديتعر) الف

البته همان گونه كه در . مجرمانه  جةينت خواستنبارت است از ع يم قصد جرميهمان گونه كه گفت
مثالً مجرم ضرب   كند، يتجاوز م يمجرمانه از قصد جرم  جةياوقات نت يد، گاهيم ديادامه خواه

قلمداد شده  يز جرم عمدين حالت نيدر ا  شود، ياو كشته م يخواسته ول يه را ميٌعل يو جرح مجن
ات يكه عمل يمين جرايجه متحقق نشود بنابراياگر نت ياست حت يجه كافيخواستن نت. است
  .شوند يشمرده م يز عمديرسد ن يجه نميآنها به نت يياجرا

ا جامعه يگران يشدة د تينكه آنچه در بحث عمد معتبر است نقض عامدانة منافع حمايگر ايد
مرتكب » زهينگا«و  ييل غايدال. ستين نقض چيكند كه هدف مرتكب از ا ينم ياست و تفاوت

در نزد مرتكب موجب  يوجود ارادة معتبر قانون. كند يت نميرا مبرّا از مسئول ين نقض ويدر ا
ا از اسباب مانع يعمل   زه از عوامل اباحةيگر، انگيبه عبارت د. گردد يم يت وياستقرار مسئول

است  يهيبد. ا مخففة مجازات استيست، بلكه صرف از عوامل مشدده ين ييت جزايمسئول
 ييت جزايتر مسئول شيتواند مطرح باشد كه پ يد مجازات ميا تشديف يبحث از تخف يزمان

زة يكصد و چهل و هشتم وجود انگيكم و يكصد و چهل و يمواد . ده باشديمرتكب مستقر گرد
  .ا مشددة جرم دانسته استيب از عوامل مخففه يرا به ترت يا منحط و دنيفانه يشر

  يصور جرم عمد) ب

م يمتذكر دو صورت عمده از جرا يف جرم عمديافغانستان در تعر يو پنجم قانون جزا يس مادة
م يتوان از آن با نام جرا ين ماده آمده است كه ميا 1صورت اول در فقرة . شده است يعمد
ن ماده آمده است كه يهم 2ز در شق دوم فقرة ياد كرد و صورت دوم ني يبا قصد جرم يعمد

 يقصد جرم ير دو شكل اصلين، در زيبنابرا. دينام يبا قصد احتمال يم عمديتوان آن را جرا يم
از  يو از آنجا كه در تحقق برخ. ميده يقرار م يمورد بررس) يو قصد احتمال يقصد جرم(را 

ك جور قصد خاص الزم است، صور جرم يت نكرده، بلكه يكفا يم قصد به طور كليجرا
  .ميكن يل ميرا با بحث قصد عام و قصد خاص تكم يعمد

  يقصد جرم. 1

توأم  يآن است كه با قصد جرم ين شكل جرم عمدياول و پنجم يس ماده 1به موجب فقرة 
  :باشد
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  ».نزد مرتكب آن محقق شده باشد يشود كه قصد جرم يشمرده م يعمد يجرم وقت«

داشته  يخواهد شد كه قصد جرم يقتل يمرتكب عمد يدر صورت ين، مرتكب رفتار جرميبنابرا
ست؟ خوشبختانه يچ يقصد جرم. »يقصد جرم«م از فهم يريف ناگزين تعريفهم ا يبرا. باشد

  :و چهارم قانون جزا يمادة س 1موجب فقرة . ف كرده استيخود قانون جزا آن را تعر

كـه جـرم را بـه وجـود      يعبارت است از سوق ارادة فاعـل بـه ارتكـاب فعلـ     يقصد جرم«
 يگـر يجة جـرم د يا وقوع نتيجة جرم مورد نظر و يكه منجر به وقوع نت يآورد؛ به نحو يم

  ».شود

افتن يحركت اراده و تعلق  يعني» آورد يكه جرم را به وجود م يسوق ارادة فاعل به ارتكاب فعل«
از . ز در آن مضمر استيجة آن فعل نين همان خواستن فعل است و خواستن نتيا. به آن فعل يو

كه با امتناع از  يمي، جرا»آورد يكه جرم را به وجود م  ييفعلفعل  ارتكاب«گذار گفته  كه قانون آنجا
خارج كرده است و مجبور شده كه  يف قصد جرميل از تعريدل يابند را بي يفعل واجب تحقق م

ن بود يا يراه منطق! گردد يم در شق بعدين دسته از جرايبه طور جداگانه متعرض عمد بودن ا
ف قصد يم مشمول تعريكرد تا هر دو دسته از جرا ياستفاده م» رفتار«از » فعل«كلمة  يكه به جا

  .شد يم يجرم

ز از يف عمده را نيتصن 2توان  يم يف قصد جرميو چهارم قانون جزا عالوه بر تعر ياز مادة س
ت اس يجه با قصد جرميا عدم انطباق نتيف اول بر اساس انطباق يتصن. ز استخراج كرديآن را ن

جة جرم يا وقوع نتيجة جرم مورد نظر و يكه منجر به وقوع نت يبه نحو«گذار با عبارت  كه قانون
ا يط يگر بر اساس بسيف دين ماده، متعرض آن شده است و تصنيا 1ل فقرة ي، در ذ»شود يگريد
ف ين ماده آن را تعريا 4تا  2است كه فقرات  يقصد جرم) م بودنيمسبوق به تصم(ده بودن يچيپ

  :ميپرداز يها ميبند فين تصنيا ير به بررسيالً در دو مبحث زيذ. رده اندك

  جهیان قصد و نتیـ عدم تطابق م

جة جرم مورد نظر يكه منجر به وقوع نت يبه نحو(آورده  1ل فقرة يكه در ذ يگذار با عبارت قانون
عمد دانستن  يبراكند كه  ين مسئله ميما را متذكر ا يبه نوع) شود يگريجة جرم ديا وقوع نتيو 

باشد كه مورد نظر مرتكب  يا جهيجة حاصل از عمل همان نتينت  ندارد كه حتماً يجرم ضرورت
  .شود همان باشد كه قصد شده است يست كه آنچه حاصل مين گونه نيهمواره ا. بوده است
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ر يمات زيشود تقس يكه در عمل حاصل م يا جهيجة مورد نظر مرتكب و نتيبا درنظرداشت نت
  :كن استمم
جـة مـورد   ينت همانهمان داشته باشـد و  يجة جرم خاصينكه مرتكب از رفتار خود قصد تحقق نتيا �

  .ن حالت روشن استيجواب ا. ز در عمل حاصل گرددينظر ن
  جـة ينه تنهـا آن نت  يداشته باشد ول يجة جرم خاصينكه مرتكب از رفتار خود قصد تحقق نتيا �

است  ين حالتيدر چن. حاصل و كامل نگردد يجة جرمينت چچييههمورد نظر حاصل نگردد بلكه 
ات يدن عمليجه نرسيبه نت«ن بخش تحت عنوان يكم هميآنچه در گفتار سوم فصل  يكه تمام

) م ناكام و ناممكن و اتفـاق در جـرم  ي، شروع به جرم، جرايراجع به اَعمال مقدمات(» يياجرا
 .ابندي يم مصداق ميآموخت

جـة حاصـله جـرم    ينت يداشته باشـد ولـ   يجة خاصيق نتنكه مرتكب از رفتار خود قصد تحقيا �
كه مرتكـب از ضـربه    يمثل زمان. از جرم مورد نظر مرتكب است ترتر  ففييخفخفباشد كه  يگريد

ن حالـت،  يـ در ا. برد يشود و جان سالم به در م  يه فقط مجروح ميعلٌ  يقصد قتل دارد اما مجن
چـرا كـه هـم    . تـر گـردد   فيـ د متحمل مجازات جرم خفين است كه مرتكب بايقن ايقدر مت

ت مجرمانـه را، هـر   يـ و سوء ن يده و هم قصد جرميتر را تحقق بخش فيجرم خف يعنصر ماد
با عبارت  1ل فقرة يذ. داشته است يگريد يت جسمانيبه تمام يدر تعد 39،يچند به طور كل

را، شـامل   ين حالـت بعـد  يو همچنـ   ن حالـت را، يـ ا» … يگـر يجـة جـرم د  يا وقوع نتي …«
 .گردد يم

جـة حاصـله جـرم    ينت يداشته باشـد ولـ   يجة خاصينكه مرتكب از رفتار خود قصد تحّقق نتيا �
راد ضربه فقط يكه مرتكب از ا يمثل حالت. از جرم مورد نظر است باشد دتردترييشدشد  كه يگريد

م م ييجـرا جـرا « ن حالت رايا. رسد يه در اثر ضربه به قتل ميعل يمجن يقصد ضرب و جرح دارد ول

قـرار   يشـتر مـورد بررسـ   يل بير را با تفصـ يم اخيالً تقسيذ. نامند يم »متجاوز از قصدمتجاوز از قصد  ييعمدعمد
  .ميده يم

  
 

؛ به نحوي كه در حقوق جـزا  قصد در حقوق جزا متفاوت از قصد در حقوق مدني است   39
هـر چنـد بـه صـورت كلـي، بـراي اينكـه وي را          حالت مجرمانه و توأم با سوء نيت آن،

در حقوق مدني تطابق ميان قصد و نتيجه شرط است و . كند گناهكار دانست كفايت مي
 ).ما وقع لم يقصد و ما ُقصد لم يقع(در صورت عدم تطابق عقد باطل است 



  پالنك براي حقوق جزاي عمومي افغانستان ـ محمد صدر توحيدخانه رهنمود ماكس

 

146

شود كه  ين برداشت ميچن 1ل فقرة يدر ذ» …يگريجة جرم ديا نتي …«قت، از عبارت يدر حق
،كافيدر صورت تحقق نت  قصد مجرمانة اخف ،ين است كه كافياما پرسش ا 40است؛ يجة اشد 

 ية ذهنيك نظريد به يا بايجة اشد؟ آيا نتي) مورد نظر(جة اخف يكدام مجازات؟ مجازات نت يبرا
ز يحكم كرد كه مورد نظر مجرم بوده است گرچه در عمل چ يمعتقد بود و به مجازات جرم

را مستوجب مجازات آنچه در عمل  يو ينيه عينكه بر اساس نظريا ايمحقق شده است؛  يگريد
ن ينابية بيك نظريد به يا بايخواسته است؟  يبه رغم آنكه مرتكب آن را نم واقع شده دانست،

  معتقد شد؟

جة مورد نظر، اما يدتر از نتيمجازات شد ينداشته؛ گاه ية واحدين مورد رويگذار در ا قانون
مادة سه صد و نود و نهم راجع به  1ن كرده است و مثالً در فقرة ييجة حاصله، تعيتر از نت فيخف

را عمداً مضروب  يگريكه بدون داشتن قصد قتل د ينجر به موت مقرر داشته كه شخصضرب م
ل محكوم يحسب احوال به حبس طو  ه گردد،يعل يكه فعل او منجر به مرگ مجن يد به نحوينما

جرم ضرب و جرح به موجب مادة چهارصد و هفتم  يكه مجازات اصل يگردد، در حال يم
  . است كه از سه سال كمتر نباشد يحبس متوسط

ن كرده است؛ مثالً به موجب مادة چهارصد و ييز مجازات مربوط به جرم اشد را تعين يگاه
ا يعاجز تلف  ياز اعضا ير مسكون عضويا رها كردن عاجز در غينزدهم هر گاه در اثر اختطاف 

شدة  ينيب شيپ يو اگر منجر به مرگ شود به جزا يجرح عمد يوب گردد مرتكب به جزايمع
رسد؛ چرا كه  ين موضع قانون قابل انتقاد به نظر ميدر وهلة اول ا 41.گردد يمحكوم م يقتل عمد

كه  يمحكوم نموده است در حال يد كه قانون مرتكب را به جرم قتل عمديآ ين به نظر ميچن

  
 

  .نوشت پيشينبنگريد به پا   40
مادة چهارصد و بيست و هشتم مقرر داشته كه اگر زنا يا لواط با مؤنـث و يـا   : مثال ديگر   41

عليه منجر شود مرتكـب حسـب احـوال بـه حـبس دوام يـا       ٌ  لواط با مذكر به مرگ مجني
در حـالي كـه مـادة      گـردد،  محكـوم مـي  ) مجازات قانوني مقرر بـراي قتـل عمـد   (اعدام 

تم اين افعال در حالـت عـادي مسـتوجب مجـازات حـبس طويـل       چهارصدو بيست و هف
يا به موجب مادة چهار صد و چهل و نهم هر گاه راهزني منجر به قتل شـده باشـد   . است

گردد و به موجب مادة قبل از آن در قتلي كه توسـط راهـزن    راهزن به اعدام محكوم مي
 .گيرد عمديت شرط نيست صورت مي
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به گذار مرتكب را  قانون. ستين گونه نياما در واقع ا 42.قصد خاص قتل نداشته است يو
ز قتل يشود كه عنوان مجرمانه ن يل نمين دليمحكوم كرده است؛ ا يجرم قتل عمد  مجازاتمجازات

 ياست كه قانون برا اختطاف منجر به فوتاختطاف منجر به فوتقت ية او در حقياز ناح يباشد؛ جرم ارتكاب يعمد
 .را در نظر گرفته است  ييمجازت قتل عمدمجازت قتل عمد  آن

  ده بودن قصدیچیا پیط یـ بس

ك بر اساس ين تفكيا. دهد يبه دست م ياز قصد جرم يگريدك يو چهارم تفك يمادة س 2فقرة 
  : ن فقرهيبه موجب ا. است يم بودن قصد قبليا مسبوق به تصميبودن  يآن

  ».باشد يم يتوأم به اصرار قبل يط و زمانيبس يگاه قصد«

ت را ين از سوء يتر يتر بوده و درجة قو شود خطرناك يمرتكب جرم م يكه با اصرار قبل يفرد
مثال  يبرا. كند يتر مجازات م ديرا شد يگذار و قانون  ن،يبنابرا. ده استيمنصة ظهور رسانبه 

ا يو ترصد  يرا كه قتل عمد با اصرار قبل يمادة سه صد و نود و پنجم قانون جزا حالت 2و  1فقرة 
كه به  ياعدام دانسته است در حال يا منفجره توأم باشد مستوجب جزاي ياستعمال مواد سم

تواند به  يحسب احوال م ير از حاالت فوق قاضيمادة سه صد و نود ششم در غ 3ب فقرة موج
ز صادق است كه در ين امر در مورد ضرب منجر به فوت نيهم. ا اعدام حكم كنديحبس دوام 

ل دارد اما اگر به يمادة سه صد و نود و نهم مجازات حبس طو 1به موجب فقرة  يحالت عاد
  .ن ماده مستوجب حبس دوام استيهم 2به موجب فقرة واقع شود  ياصرار قبل

  م ترک فعلیـ قصد در جرا

ن ماده دو يهم 2در فقرة و پنجم  يمادة س 1در فقرة  يف جرم عمديپس از تعرگذار  قانون
است كه شخص به موجب قانون  يحالت اول مورد. دانسته است يجرم عمد زيگر را نيحالت د

ن يت خود عمداً امتناع ورزد و ايمكلف يفايت داشته باشد و از ايمكلففه يا موافقت به انجام وظي
ن شك و شُبهه را به يقانون ا يپرداز ن نحوه عبارتيا. ماً منجر به وقوع جرم گردديامتناع مستق

  
 

بنگريـد بـه   . ه عالوه بر قصد عام نياز به قصد خاص نيز داردجرم قتل از جرايمي است ك   42
تكملة ذيل بحث صور جرم عمدي، با عنوان قصد عام و قصد خـاص، در چنـد صـفحة    

 .بعد
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چرا كه . شود ينزد مرتكب محقق نم يم ترك فعل قصد جرميآورد كه در جرا يوجود م
نزد مرتكب محقق  يكه قصد جرم يعالوه بر حالت(» زين« يگذار گفته جرم در حاالت آت قانون

هستند كه در آن  1به جز مدلول فقرة  يزين حاالت چيشود؛ لذا ا يشمرده م يعمد) شود يم
  !بود يدر نزد مرتكب ضرور يتحقق قصد جرم

جرم  ياز صور عنصر ماد يكيچرا كه قانون . رسد ين عبارت قانون محل انتقاد به نظر ميا
را در بحث   )جهيان امتناع و نتيت ميسبب  از ترك فعل و ضرورت رابطة يا ناشي ياهمالم يجرا(

  .دانسته است يف كرده و آن را عمديتعر يعنصر روان

جه يان امتناع و نتيت ميو ضرورت رابطة سبب ياز صور عنصر ماد يكيف ينكه تعريجدا از ا
آنها امتناع از انجام  يكه عنصر ماد يمي، جراياست و نه روان يش در بحث عنصر ماديجا

 يا خطاي) عمد( يقصد جرم ياست ممكن است با هر دو حالت روان يفويا وظي يف قانونيتكال
جرم موضوع مادة . ستندين يم ترك فعل عمديجرا  پس لزوماً. ابنديارتكاب ) ر عمديغ( يجرم

اهمال، ( ييجزا يز خطاا يتصور كرد كه ناش يتوان به صورت يسه صد و پنجاه و پنجم را م
مثال،  يبرا. باشد) اوامر و مقررات  ن،يت قوانيعدم رعا  و عدم توجه، ياطياحت يب  ،يلوح ساده

كند كه عاجز در اتاق  يرود و فراموش م يكه شخص مكلف به مراقبت از عاجز به سفر م يوقت
  43.كند يمق عاجز فوت ين طريخود بدون آب و غذا مانده است و بد

  ياحتمالقصد . 2

است  يميو پنجم قانون جزا به عمد ملحق نموده است جرا يرا كه عبارت مادة س ين حالتيدوم
حالت و پنجم  يمادة س 2فقرة  2شق . شوند  يده مينام 44»»ييم با قصد احتمالم با قصد احتمالييجراجرا««  كه اصطالحاً

  :ز عمد دانسته استيرا ن يآت

بـا   ينموده باشـد ولـ   ينيب شيعمل خود را قبالً پ يج جرميكه شخص فاعل نتا يدر حالت«

  
 

همين مادة سي و پنجم نظـام جزايـي افغانسـتان     2فقرة  1اگر ايراد شود كه به استناد شق    43
چرا كه صراحتاً عمدي بودن را شـرط    جرايم ناشي از ترك فعل غير عمدي را نپذيرفته،

گذار در اين ماده در مقـام احصـاي صـور     در پاسخ خواهيم گفت كه قانون  كرده است،
جرايم عمدي بوده است و قبالً در مادة بيست و هفتم جرايم ترك فعل را به طور مطلـق  

  .مورد اشاره قرار داده است
44  dolus eventualis, Eventualvorsatz, conditional intent. 
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  ».عمل مذكور محض جهت وقوع جرم اقدام نموده باشد يآنهم به اجرا

خواهد، اما  يرا از فعل خود نم يا جهيچ گونه نتيه يا حتيو  يجة جرميگرچه فاعل اصالً نت
گرچه اراده نشده  يجة جرمينت. واقع خواهد شد يجة جرمينت يار قويدانسته كه به احتمال بس يم

ن يا. گشت يست مرتكب عمل ميبا ينم ياست كه و يقو ياست اما احتمال تحقق آن به حد
 يجه قطعيك طرف چون وقوع نتياز . ر عمد قرار دارديدر مرز عمد و غ يحالت از عنصر روان

ر عمد يجه مورد نظرِ مرتكب نبوده به غيگر چون نتيد يبوده به عمد شباهت دارد و از سو
است با  يكينكه موترش دچار نقص تخنيكه شخص با علم به ا يابد؛ مثالً وقتي ياهت مشب

موتر و مرگ  يكند و سبب سرنگون يب تند حركت ميك جاده با شيار باال در يسرعت بس
 يعيدانسته كه در حالت طب يخواسته اما او م يگر چه او مرگ مسافران را نم. شود يمسافران م

  .ديقطعاً به وقوع جرم خواهد انجام يعمل و

خواسته خود را  يجة مجرمانه را نمين بهانه كه نتيتواند با توسل به ا يمجرم نم ين حالتيدر چن
تنگ و شلوغ  يها كه در جاده يشخص. انديبنما ير عمديم غيمعادل عقوبت جرا يسزاوار عقوبت

راند اگر مرتكب قتل  يخود را ملومتر در ساعت موتر يك 200داخل شهر با سرعت متجاوز از 
 يا ن عمل متهورانهيجان و لذت چنياگر قصد كشتن نداشته باشد و فقط مثالً طالب ه يشود حت

تر  فيخف يــ و البته قدر ير عمديم غيدتر از مجازات جرايشد يباشد، خود را مستحق مجازات
و پنجم قصد  يمادة س 2ة گذار با شق دوم فقر قانون 45.نموده است  م با عمد كامل ــياز جرا
  .ت شناخته است و آن را در حكم عمد دانسته استيافغانستان به رسم ييرا در نظام جزا ياحتمال

 يافغانستان و از آنجا كه به طور فرض يعموم يدر حقوق جزا يقصد احتمال ينيب شيبا توجه به پ
ن به يابند، بنابرايز ارتكاب ين يبا قصد احتمال يم قصد جرمياز جرا يامكان دارد برخ يو نظر
آن  يحالت قصد احتمال يگذار به طور جداگانه برا اگر قانون ين موارديرسد كه در چن ينظر م

  
 

محـض جهـت وقـوع     …«ايراد مهمي كه بر اين شق وارد است اين اسـت كـه عبـارت       45
در اين ماده با نظرية قصد احتمالي سازگار نبوده و اضـافي اسـت چـرا كـه در       »… جرم

اين ماده يكسان گرديده و كـل آن   1  با فقرة 2غير اين صورت محتواي اين شق از فقرة 
 .لغو و زائد خواهد بود
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را حسب احوال به  ين صورت بتوان قاصد احتمالين نكرده باشد، در اييجرم مجازات تع
  .جرم عمد كامل محكوم كرد يشده برا نييتر از حداكثر تع فيخف يمجازات

  قصد عام و قصد خاص: لهتكم

به جهت  يگر از قصد وجود دارد كه قانون جزا متعرض آن نشده است وليد يبند ميك تقسي
ا ارادة مجرمانه يقصد عام . پردازند يبه آن م يآن جزادانان در بحث عنصر روان يآموزش  دةيفا

جرم  ييجزان يآن را در قوان يگذار صرف تحقق عمد كه قانون يعبارت است از ارادة عمل
ن يف هميو پنج خود متعرض تعر يمادة س 1قت، قانون جزا در فقرة يدر حق. شناخته شده است

 يسوق ارادة فاعل است به ارتكاب فعل جرم يدارد قصد جرم ينوع قصد گشته، آنجا كه مقرر م
  .گردد يجة جرميكه منجر به وقوع نت يبه صورت

كند و عالوه بر قصد عام  يت نميت عام كفاين ن شكل سوءيم اياز جرا يارتكاب برخ ياما برا
ت خاص احراز نگردد يكه اگر آن قصد و ن يز الزم است؛ به نحوين يت مشخصياحراز قصد و ن

شود كدام جرم  يم گفته مين دسته از جرايدر مورد ا  نيبنابرا. افته استيآن جرم خاص تحقق ن
با  ين موارديوالً، البته نه همواره، در چنگذار معم قانون. باشد يمستلزم احراز كدام قصد خاص م

متذكر » …هر كس به هدف «ا ي» …هر كس به منظور«ا ي» …هر كس به مقصد«ر ينظ يعبارات
به جز آن قصد  يگريد يم، وجود قصدهاين دسته از جرايدر ا. آن قصد خاص شده است

ود آن قصد خاص است عدم وج يهيبد. ابديشود كه آن جرم تحقق ن يمصرّح در قانون موجب م
ك جرم با قصد عام قابل يا يگر و يگر با قصد خاص ديد يشود كه تحقق جرم يمانع از آن نم

  .نباشد يبررس

با سالح » به قصد گرفتن مال بر وجه غلبه«ابد كه شخص ي يتحقق م يوقت يمثال جرم راهزن يبرا
). چهارصد و چهل و هفتممادة (رد و مرتكب اَعمال مصرح در قانون گردد يدر راه عام موضع گ

ا جرم ي. ستين يراهزن  مبارزه با حكومت،  مثالً  گر،ين افعال با مقاصد ديارتكاب ا  ن،يبنابرا
ا انتقال ي يميبه مقصد تسل«است كه مرتكب به وسائل متقلبانه متوسل گردد  يوقت يبكاريفر
 ين، اگر تشبث ويبرابنا). مادة چهارصد و شصت و نهم(» يگريا ديخود  ير برايازت مال غيح

ك سلسله معامالت موهوم و از يخود در  يب تجاريبه وسائل متقلبانه به مقصد به دام انداختن رق
  .باشد ينم يبكاريمصداق جرم فر يباشد، عمل و يق ورشكسته كردن وين طريا
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  )يجرم يخطا( ير عمديغم يدر جرا يعنصر روان: گفتار دوم
  

  مرتبط ادةم

  و ششم قانون جزا يمادة س

ل خطاء صدور ياز فاعل آن به سب يجة جرميشود كه وقوع نت يشمرده م ير عمديغ يجرم وقت
از  يا ناشيو عدم توجه باشد و  ياطياحت ي، بيلوح از اهمال، ساده يافته باشد، خواه خطاء ناشي

  .ن، مقررات و اوامريت قوانيعدم رعا

  
  تبصره

مانه قلمداد گردند كه متعلَّق خواست و ارادة مرتكب مجر يجين است كه آن نتاياصل بر ا
 يم عمديمتشكل از جرا يين جزايم در قوانيت عمدة جراين روست كه اكثرياز ا. اند بوده

د با ياست كه با يعيز دارد طبيجه را نيآنگاه كه مرتكب نه تنها قصد فعل بلكه قصد نت. باشند يم
شود كه قانون همواره مجازات  ين  مالحظه ميبنابرا. با او برخورد شود يشتريشدت عمل ب

  .رديگ يدر نظر م يم عمديجرا يبرا يبلندتر

از رفتارها كه در آن قصد فعل  يگذار در برابر دستة محدود شود كه قانون ين سبب نمياما ا
 يالزم قانون ياطهاين و حزم و احتين حال موازيجه وجود ندارد و در عيموجود است اما قصد نت

 يجه ندارد ولين فرض گرچه مرتكب قصد نتيدر ا. نشان ندهد يچ واكنشيه نقض شده
ل از ين دستة قليا. ن مسئول و مستحق مجازات استياورده و بنابرايالزم را به عمل ن ياطهاياحت
  .اند ير عمديم غيباشند جرا يز مين يتر فيم كه طبعاً مستلزم مجازات خفيجرا

 ياطهايا احتيت حزم يا بدون رعاي يبدون داشتن مهارت كاف يب است كه اگر فردين ترتيبد
ة خود قرار دهد يگر را مورد اصابت گلولة اسلحة ناريد يشكار، فرد ير بااليالزم، به قصد ف

  . و عدم توجه خود را بپردازد ياطياحت يد تاوان بيمسلماً مسئول است و با

ت مقررات و ير، با رعاشده و مخصوص شكا در محدودة حفاظت ياما بر عكس اگر و
كه بدون مجوز در داخل درختان بوده  ير كند و در اثر آن فرديشكار ف يالزم، برا ياطهاياحت

و . بوده است يفاقد عنصر روان ينخواهد داشت چرا كه و ييت جزايركننده مسئوليكشته شود، ف
د با آرنج دست نيآنگاه كه با عجله در حال برگشتن است تا پشت سر خود را بب يا اگر فردي

ب باشد يث جرم قابل تعقيكه به ح يعمل  كه تصادفاً پشت سر او بوده بكوبد، يخود به چشم كس
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اط صورت گرفته و فاقد يمرتكب با حزم و احت ين حاالت رفتار عمديدر ا. مرتكب نشده است
  .است يير جزايهر گونه تقص

م يآن خواه يو اَشكال قانون به اقسام يجرم يت خطايكوتاه در ماه يدر ادامه پس از بحث
  .پرداخت

  يجرم يت خطايماه) الف

است كه عرف بر رفتار انسان اطالق  يتاً وصفي، صرف نظر از اقسام آن، ماهيجرم يخطا
 يعواقب  ده باشد؛يداند كه عواقب رفتار خود را نسنج يعرف انسان را آنگاه خطاكار م. كند يم

قابل  يشي، وقوعش توسط هر فرد محتاط و دور انديو مكان يط خاص زمانيكه، با توجه به شرا
  . بوده است ينيب شيپ

است  ين معنا كه كافيبد. ياست و نه ذهن ينيار عيك معيجه ينت ينيب شيت پيار قابلين، معيبنابرا
ل، عاجز ياگر مرتكب مسئول، به هر دل يبوده باشد حت ينيب شيانسان متعارف قابل پ يجه براينت

ت يده است كفايد يجه را محتمل مين كه عرف نتيهم. عواقب رفتار خود باشد ينيب شياز پ
  .قلمداد كند يمرتكب را خاط يكند تا قاض يم

مجازات  يگذار در آن در پ كه قانون يم عمدين از آن جهت است كه ــ بر خالف جرايا
د ــ در ينما يم يت مرتكب ضرورياحراز سوء ن ين رويد است و از ايمقاصد مجرمانه و پل

عامدانة مثبت  يرفتارها يآن است كه با جرم انگار يگذار در پ قانون ير عمديم غيجرا
اند  دهيانجام يج خطرناكيكه به نتا) هايياعتنا يا بياهمالها ( يعامدانة منف يا رفتارهاي) هاياطياحت يب(
و  يو صنعت يطب ست،يط زيك و ترانسپورت، محيهمچون تراف ييها در حوزه ييارهايا وضع معي

ت و يرا حما يخطر اجتماع ز و كميآم مسالمت يستيك همزي) اوامر و مقررات ن، يقوان( …
  .مجرمان باشد يطانيد و شيمبارزه با مقاصد پل يد بدون آنكه در پين نمايتضم

  يجرم ياقسام خطا) ب

در مادة ن خطا را يگذار صور ا قانون. است يجرم يخطا ير عمديم غيدر جرا يير جزايتقص
در مقام  يكند كه قاض يبودن جرم اقتضا م ياصل قانون. و ششم قانون جزا برشمرده است يس

مصرح در قانون را به اثبات  يذهن ين صورتهاياز هم يكياحراز جرم به طور مشخص وجود 
ق مصرح قانون قابل قبول يخارج از مصاد ييبه خطا يگر، استناد قاضيبه عبارت د. برساند

  .باشد ينم
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، »يلوح ساده»  ،»اهمال«از اَشكال  يكيممكن است به  يجرم يبه استناد مادة فوق خطا
قانون به . ابديتحقق » ن، اوامر و مقرراتيت قوانيعدم رعا«ا ي» عدم توجه«، »ياطياحت يب«

ن ين، ايبنابرا  ف كرده باشد؛يق خطا اكتفا كرده است، بدون آنكه آنها را تعريبرشمردن مصاد
با توجه به . كند يف حقوقيق را تعرين مصاديك از ايافغانستان است كه هر  يمحاكم عالفة يوظ

ق در ذهن وارد ين مصاديكه عرفاً از ا ييمعنا ين باره، به بررسيدر ا ية محاكم عاليفقدان رو
  .ميكن يشود اكتفا م يم

  اهمال. 1

رادف است، عبارت است از مت يبه نحو يانگار ، مسامحه، غفلت و سهليمباالت ياهمال كه با ب
منصوب  يفراموش. ست به آن اقدام نموده باشديبا يكه مرتكب م يكردن از انجام امر يخوددار
 يو ياره خطايجه تصادم طياره و در نتيفرود ط يدر عدم اعالم آماده نبودن باند برا ييبرج هوا

  46.به صورت اهمال است

  ياطياحت يب. 2

عبارت  ياطياحت يب. حالت فعال دارد ياطياحت يب  و منفعالنه است، يبر عكس اهمال كه واكنش
كه بدون توجه  ي وريفعل درا. داد يست آن را انجام ميبا يكه مرتكب نم ياست از اقدام به امر

ر دهد از ييپردازد بدون آنكه سرعت خود را تغ يم يك سرك به رانندگي يبه ازدحام و شلوغ
  .است ياطياحت يق بيمصاد

  يلوح ادهس. 3

ن معنا كه يبد. است يلوح و ساده يباور افتد كه مرتكب در رفتار خود دچار خوش يم گاه اتفاق 
دوار است ينگرفتن خطر ام يو جد يشياند او با ساده ياحتمال بروز خطر باالست، ول  گرچه عرفاً

 يكيراد تخنياد كه با وجود يريرا در نظر بگ ي وريمثال ، درا يبرا. كه خطر بروز نخواهد كرد
متوجه او شود اقدام به  يا د حادثهينبا  خوش اقبال بوده و قاعدتاً يال كه وين خيموتر خود با ا

  .شود يدانت ميكند و سپس دچار آكس يم يرانندگ

  
 

دانسته » عدم توجه«گذار در مادة مارالذكر يكي ديگر از مصاديق خطاي جزايي را  قانون   46
  !رسد مترادف به نظر مي» اهمال«در حاليكه ظاهراً عدم توجه با . است
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  ن، اوامر و مقرراتيت قوانيعدم رعا. 4

ع قواعد و ق وضيق و انتظام امور از طريسم تنسينيدة ماشيمدرن و پد ياز اقتضائات زندگ يكي
ش يشاپيدولت پ. ، است…ها و  نامه ها و نظام نامه بين، تصوين، موازي، اعم از قوانيمقررات دولت

در . مدرن است يسك در زندگيدن خطر و ريبه حداقل رسان يبا وضع نظامات مربوط در پ
ر مرتكب در نقض نظامات به ين تقصينجامد، همين نظامات به صدمه و جرم بيكه نقض ا يصورت

  .جرم در نظر گرفته خواهد شد يث عنصر روانيح

بر  ياگر كس. ق الزم استيو اخذ تصد يمراحل قانون يمستلزم ط يدر جامعة كنون يمثالً رانندگ
 ين حالت، صرف رانندگيكند، در ا يسنس رانندگيخالف نظامات مربوطه و بدون داشتن ال

 ين و اوامر عنصر روانياشتن قوانر پا گذير مرتكب در زيجرم و تقص يسنس عنصر ماديبدون ال
  .شود يجرم در نظر گرفته م

باز ) سنس تصادف نكنديور فاقد اليدرا(نگردد  يمتوجه كس يضرر ياگر از عمل و يحت
ن دسته از يدر ا يجة جرميگر، تحقق ضرر و نتيبه عبارت د. مه خواهد كرديرا جر يس ويپول

ندارد كه حتماً  يمثال ضرورت ياند و برا» مطلق«م ين جراين، ايبنابرا. ستيم شرط نيجرا
  . منجر شده باشد تا مستوجب جزا گردد يسنس به صدمات بدنيبدون ال يرانندگ

ر ين تقصيچرا كه ا. بار، قابل مجازات است اني، فارغ از آثار فعل زيرِ قباحتيقت، تقصيدر حق
انتظام و سامان دادن به  ين و نظامات مربوط برايكه قوان يفياز تكال يعبارت است از همان تخط

به عهدة ) …، ي، صنعتيست، طبيط زيترانسپورت، مح يها در حوزه(روابط و مناسبات مردم 
 ياگر رانندگ  ن مثال،يدر ا. نجامدينجامد و چه نيب يگريج ديمرتكب گذاشته است؛ چه به نتا

كصد يمادة (جرم » يتعدد معنو«ق يموضوع از مصاد  نجامد،يز بين يسنس به صدمات بدنيبدون ال
ك بار ضرب و يسنس و يبدون ال يك بار رانندگيخواهد بود؛ ) و پنجاه و پنجم قانون جزا

  .ير عمديجرح غ
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  م قباحتياز جرا يدر برخ يعنصر روان :تكمله
  

  طرح بحث

را قانون دو دسته دانسته  يجرم يق خطايد كه مصاديآ ين بر ميق در عبارت قانون، چنيبا تدق
  چرا كه قانون گفته . است

ل خطـاء  ياز فاعل آن به سـب  يجة جرميشود كه وقوع نت يشمرده م ير عمديغ يجرم وقت«
و عـدم توجـه    ياطيـ احت ي، بـ يلـوح  اهمال، ساده  ازاز  ييخواه خطاء ناشخواه خطاء ناش  افته باشد،يصدور 

  ».ن، مقررات و اوامريت قوانيعدم رعا  ازاز  ييا ناشا ناشييو و   باشد

م يجرا يو عدم توجه عنصر روان ياطياحت يو ب ياهمال، ساده لوح ين، در دستة اول خطايبنابرا
رسد  يبه نظر م. مقررات و اوامر  ن،يت قوانيگردد و در دستة دوم عدم رعا يم يتلق ير عمديغ

ان خطاها ين تفاوت قانون ميل همين دو دسته از خطا تفاوت وجود دارد و به دليان ايكه م
  .كرده است كيتفك

متفاوت  يجرم ير خطاهايرا از سا» اوامر و مقررات  ن،يت قوانيعدم رعا« يد آنچه خطايشا
. شود ياد مياز آن » يير جزايتقص يفرض قانون«با نام  ييات جزايباشد كه در ادب يزيسازد چ يم

  .ميكن يم ين موضوع را بررسيل ايدر ذ

  
  يير جزايتقص يفرض قانون

 يبه عنصر روان يازياند ن ياز نقض نظامات دولت يكه ناش يا يم قباحتيمعتقدند كه جرا يبرخ
م يجرا«م با نام ين جراينان از ايا. رنديپذ يتحقق م يو ماد ينداشته و با صرف دو عنصر قانون

موتر خود را » توقف ممنوع«ور در منطقة ينكه هر گاه درايچه ا. كنند ياد مي» محض يماد
را به صرف عمل يز. ميريپذ ينم يره را از ويا غيم و عذر جهل يدان يرا مجرم م يو متوقف كند

  .افته استيجرم تحقق  يماد

م را، به شمول يجرا يباشد، چه آنكه اوالً قانون تمام ير ميه با عمومات حقوق جزا مغاين نظريا
ز يمصرح در قانون ن ير قانونيمعاذ  اًيو ثان  مستلزم تحقق سه عنصر دانسته است؛  قباحات،

  جنون،  صغر،( ييت جزايز دفاع مستند به عوامل مانع مسئوليم قباحت نيالشمول بوده و در جرا عام
  .مسموع است  )اكراه
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مفروض  يت نظامات دولتياز عدم رعا يم ناشيرا در جرا يگذار عنصر روان قت، قانونيدر حق
ر يمعاذ يكه مدع يشود كه مرتكب ين ميجه اينت. داند يدانسته و محكمه را معاف از اثبات آن م

م بار ير جرايكه در سا يگر، در حاليبه عبارت د. خود را اثبات كند يد ادعاياست با يقانون
د وجود ين مرتكب است كه بايم اين دسته از جرايبه دوش دولت است در ا يير جزاياثبات تقص

خود را به اثبات رساند  ير متهم عذر قانونن، اگيبنابرا. ت را به اثبات برسانديعوامل مانع مسئول
  .م استين جرايدر ا ياز ضرورت وجود عنصر روان ين مسئله حاكيشود و هم يتبرئه م
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  مباحثه
. مياستفاده كـرد » جهيبدون قصد نت  فعلفعل  قصد«تكراراً از عبارت  ير عمديف جرم غيدر تعر �

ز در بـر  يـ از فعـل واجـب را ن  » امتنـاع «اسـت و  » فعـل «اعـم از   ينكه عنصـر مـاد  يبا توجه به ا
شـد تـا    ياصـالح مـ  » جـه يبدون قصـد نت   رفتاررفتار  قصد«ست به يبا يف نمين تعريا ايرد، آيگ يم

 گرفت؟ چرا؟ يز در بر مياز ترك فعل را ن يم ناشيجرا

ن يـ ن اايـ د كه مييسه كرده و بگوياز ترك فعل را با هم مقا يم ناشيو جرا ير عمديم غيجرا �
 .ك از نسب اربعه بر قرار استيم كدام يدو دسته از جرا

كـه   يي، در جـا ير عمـد يت شناختن جرم ترك فعل غيافغانستان به رسم ييا در نظام جزايآ �
بـودن   ير با اصل قـانون يآن جرم ترك فعل ندارد، مغا يت عنصر روانيفيقانون صراحت به ك

 جرم و مجازات است؟

» متجـاوز از قصـد   يم عمـد يجـرا «و » يم بـا قصـد احتمـال   يجرا«ان يم يبه نظر شما چه تفاوت �
 وجود دارد؟

 قابل تصور است؟ چرا؟ ير عمديغ يا زناي ير عمديبه نظر شما سرقت غ �

ك يبا مساعدت مدرس خود و با مراجعه به قانون جزا حداقل پنج جرم را كه در آنها وجود  �
 .ديشرط است نام ببر» قصد خاص«

ده يعق يو. كند يم يوب است اقدام به رانندگينكه برك موتر معيلم به اور اتوبوس با عيدرا �
ان راه بـه  يـ اتوبوس در م. ژة خود خواهد توانست موتر را كنترل كنديو يدارد كه با مهارتها

. شوند يا مجروح مينان كشته و ياز سرنش ياديشود و عدة ز يزش كوه دچار سانحه ميل ريدل
 .دييور را مشخص نمايت درايمسئول

همان امـارت   ياز كارگران ساختمان يكي. ك چاه وجود دارديكاره  مهيك امارت نيدرون  �
ن امارت چه يمعمار ا يبرا. افتد يل فقدان عالمت خطر و درپوش در آن چاه ميدر شب به دل

 د؟يكن ين مييتع يتيمسئول
اعل به شـمار رفـتن   ف يان داشته كه برايو هشتم قانون جزا ب يمادة س 2نكه فقرة يبا توجه به ا �

د كه از جملة يمداخله نما يبه نحو يارتكاب عمل جرم« در يكند كه و يت ميشخص كفا
ت يـ ، به نظر شما چگونه فاعل»مرتكب شده باشد  داًداًقصقص  آن را يكيدهندة جرم  لياَعمال تشك

 ممكن است؟ ير عمديم غيدر جرا
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  : فصل سوم

  )عوامل موجهه( يت قانونيزوال ممنوع

كه در دو فصل ما قبل تحت عنوان  يا يط قانونيبخش ذكر شد، شران ياهمان طور كه در مقدمة 
اند و نه  تحقق جرم يبرا »الزم« يط قانونيم شرايجرم ذكر كرد يروان عنصرو  يمادعنصر 

تحقق جرم در  يو ذهن ينيط عياست كه شرا يگر، ضروريبه عبارت د. »يكاف« يط قانونيشرا
در . گردد ييرند تا رفتار مورد نظر واجد وصف جزايقرار گ يت و ناحقيكنار عنصر عدم مشروع

 يو ذهن ينيط عيانطباق آن با شرا ا وجودم كه رفتار را بيپرداز يم يعوامل ين فصل به بررسيا
م از يگفت. سازند يخارج م يمباح ساخته و از ساحة حقوق جرم ييمصرح در قانون از نظر جزا

ن عوامل بحث ياز ا يل كه برخين دليبه ا. از ساحة حقوق يو نه به طور كل يساحة حقوق جرم
  .سازند ينم يفاعل را منتف يت مدنيمسئول

به عوامل موجهه در سه » احتاسباب اب«گذار در فصل چهارم قانون جزا تحت عنوان  قانون
بر اساس . ن عوامل پرداخته استيبه ا» دفاع مشروع«و » فهيوظ يفايا«، »استعمال حق«قسمت 

 يت به منظور استعمال حقيبا حسن ن يارتكاب عمل جرم ،ح مادة پنجاه و سوم قانون جزايتصر
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مادة پنجاه و پنجم  47.ستيا به موجب قانون به شخص اعطا شده جرم نيعت يشر يكه به مقتضا
كه مأمور دولت به  يا فهيوظ يفايا يدارد كه ارتكاب عمل در اثنا يز مقرر مين قانون نيهم

ن يپنجاه و هفتم هم  ت مادةيو در نها. شود يموجب قانون مكلف به آن است جرم شمرده نم
. شود يمبه منظور استعمال حق دفاع مشروع جرم پنداشته ن يد ارتكاب عمل جرميگو يقانون م

  .ميكن يم ين عوامل را به طور مبسوط بررسير ايز يدر گفتارها

  
 

زيرا اگر به مـادة پنجـاه و چهـارم    . در قانون جزا قابل انتقاد است» استعمال حق«تصنيف    47
مال حق برشمرده شده، عمدة موارد استعمال حـق نيسـتند؛   بنگريم كه در آن موارد استع

عليـه  ٌ  يا در رديف رضـايت مجنـي  ) 4و  1فقرة (گيرند  يا در رديف ايفاي وظيفه قرار مي
 .در گفتار سوم اين فصل به اين ايراد خواهيم پرداخت). 4و  3فقرة (
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  فهيوظ يفايا: كميگفتار 
  

  مواد مرتبط

  مادة پنجاه و پنجم قانون جزا

كه مأمور دولت به حكم قانون به انجام آن  يا فهيوظ يفايا يدر اثنا يارتكاب عمل جرم
  .شود يت داشته باشد جرم شمرده نميمكلف

  و ششم قانون جزامادة پنجاه 

  :شود يفه شمرده ميوظ يفايا يدر حاالت آت يارتكاب عمل جرم
فه يوظ يفايا يت در اثنايكه از مأمور موظف مطابق به احكام قانون با داشتن حسن ن يدر حالت
  .است يو يقانون يتهايآن از جملة صالح يد كه اجرايده نماينكه عقيا ايافته باشد و يصدور 
كه از اطاعت اوامر آنها به حكم قانون  يصالح يل اوامر مقامات ذيكه به موجب تعم يدر حالت

ل اوامر مقامات يده داشته باشد كه تعمينكه عقيا ايافته باشد و يت داشته باشد صدور يمكلف
 .است يو يب قانونيصالح از جملة وجا يذ

راجع به  ياعتقاد ود كه ين ماده، مأمور مؤظف است ثابت نمايدر هر دو حالت مندرج ا
اط الزم يت احتياز اسباب معقول بوده و ارتكاب آن بعد از رعا يناش يت عمل جرميمشروع

صالح را  ياعتراض بر اوامر مقامات ذ 48]حق؟[اما اگر مأمور به حكم قانون . صورت گرفته است
مجازات ن ماده يا 2و  1مندرج فقرات  يچ وجه از اثر ارتكاب عمل جرمينداشته باشد، به ه

 .دگرد ينم

  يعسكر يستم قانون جزايمادة ب

آن  يا عمداً از اجرايحاً امتناع ورزد يآمر صر يامر قانون ياز اجرا يهر گاه منسوب عسكر
حبس از شش  يعدم اطاعت پنداشته شده، حسب احوال به جزا ين عمل ويد، اينما يخوددار

 .گردد يك سال محكوم مي يماه ال
ابد، مرتكب يا محاربه ارتكاب يا جنگ ين ماده در حالت سفر يا 1 هر گاه عمل مندرج فقرة

 .گردد يپنج سال محكوم م يك اليحبس  يحسب احوال به جزا

  
 

 .در متن قانون از قلم افتاده است» حق«ظاهراً كلمة    48
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  1353 ياصالح ييست و چهارم قانون اجراآت جزايمادة ب

تواند اشخاص حاضر محل واقعه  يدن خود ميم مشهود به مجرد رسيدر جرا ييمأمور ضبط قضا
را كه حصول  يتواند كسان يد و همچنان مير راپور منع نمايمحل تا اتمام تحرة آن يرا از تخل

 .ديجلب نما يشان ممكن باشد به صورت فوريحات راجع به واقعه از ايتوض
  

  تبصره

چنانچه به حكم قانون و  ،يپنجاه و پنجم ارتكاب عمل متصف به وصف جرم  بر اساس مادة
خاص  يماريكه ب يبين، طبيبنابرا. ستيرد، جرم نيت صورت گيتوسط مأمور قانون و با حسن ن

ف يكه با در دست داشتن حكم توق يا ييكند، ضابط قضا يصالح اعالم م يمار را به مقامات ذيب
مجازات اعدام كه طناب دار را به گردن   كنندة قيا تطبيكند و  يرا باز داشت م يشخص ياطياحت
كند، گرچه هر  ياز كشور به دشمن ضربه وارد مكه در دفاع  يا منسوب عسكريافگند،  يم يجان

ا ضرب و جرح را يا قتل يف يا توقيسر  يم افشايتحقق جرا يو معنو يط ماديك تمام شراي
انجام  يفيوظا يفايان ايندارد چرا كه در جر يعمل آنان وصف جرم ياند ول مرتكب شده

  .است شان مقرر كردهيا يگر برايد يگذار خود در جا رد كه قانونيگ يم

گذار زائل  ن اوضاع و احوال خاص قانونين گونه اَعمال را در ايت ايقت، حكم ممنوعيدر حق
در  يچرا كه و. ز مبرّاستين) …، يه، ضمان ماليد( يت مدنيفاعل از مسئول يحت. كرده است

اص گذاشته اشخ  كه قانون به عهدة يتيق مكلفيتطب يكه به حكم قانون و برا يارتكاب اَعمال
 يشود كه اصل و مبنا ير مرتكب عمليبدون تقص يو هر گاه شخص. ر استيهر گونه تقص فاقد

  .ز نخواهد داشتيت جبران خسارت نيآن مباح باشد مسئول

: فه ممكن است دو حالت داشته باشديوظ يفايمادة پنجاه و ششم قانون جزا ا 2و  1بر اساس فقرة 
كه قانون به  ينكه در اطاعت از اوامر آمرانيا ايرد يگ يماً در اطاعت از قانون صورت ميا مستقي
واسطة آمر  بهم و ير مستقيدر حالت دوم اطاعت از قانون به طور غ. ت داده استيشان صالحيا

امر  شود كه مأمور يزائل م ين ماده، تنها در صورتيا 3 ، به موجب فقرةيوصف جرم رايز. است
ن يبد. گر قانون ملزم به اطاعت از آمر باشديم دا به موجب حكيابد و يب  منطبق بر قانونمنطبق بر قانون  آمر را

  .كند يبه قانون رجعت م يك از دو حالت فوق به شكليهر  ،سان
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  فه به حكم قانونيوظ يفايا  )الف

ماً يمستق يا عسكري يث سلسله مراتب ادارياست كه از ح ين حالت تنها مشمول كسانيا
خود  يدر چوكات سازمان يمأموران دولت  چرا كه عمدتاً. ق قانون را دارنديت تطبيصالح

تدار خود يمقام مافوق صالح قوماندةق يرند و حكم قانون را از طريگ يمخاطب قانون قرار م
مرتكب رأساً ق قانون، مأمور ياما در تطب  ،ين حالت، اگر بدون امر آمر قانونيدر ا. كنند يق ميتطب

  .است بيگردد، مجرم و قابل تعق ياَعمال متصف به وصف جرم

مقام مافوق  ةل قومانديشان به تحصيقانون يتهايق مكلفين حال، آن دسته از مأموران كه در تطبيبا ا
 يآنگاه كه در حالت عاد ييمثالً مأمور ضبط قضا. دنن بحث قرار دارياز ندارند موضوع اين
از ين ،يا قاضيرنوال ا�دار مافوق خود،  تيف كند به امر مقام صالحيرا توق يخواهد شخص يم

 ييست و چهارم قانون اجراآت جزايب  را كه مادة يارياخت ،م مشهوديآنگاه كه در جرا يول ؛دارد
د در اسرع ياست و تنها با  م قانونيكند خود مخاطب مستق يق ميبه او داده تطب 1353 ياصالح

ن باره يمادة پنجاه و چهارم قانون جزا در ا 4فقرة . وقت مافوق را از عمل جلب خود آگاه سازد
  :ديگو يم

  …: شــود  يشــمرده مــ  49اســتعمال حــق  يدر حــاالت آتــ   يارتكــاب عمــل جرمــ  «

  
 

گذار اباحة اَعمـالي را كـه مـأموران بـراي دسـتگيري چنـين        است كه قانونجاي تعجب    49
آنچـه مـأموران در جـرايم    ! دانسـته اسـت  » استعمال حق«دهند به سبب  مجرمي انجام مي
  .اند اي است كه براي ايفاي آن استخدام شده دهند وجيبه مشهود انجام مي

رسد كه ديگر امروز هيچ يـك از   زيرا به نظر مي. اين ماده به طور كلي محل انتقاد است
اَعمـال  (آن  4فقـرة  . نيسـتند » اسـتعمال حـق  «حاالت اباحتي كـه تحـت آن احصـا شـده     

بـه هـيچ وجـه اسـتعمال     ) مأموران براي دستگيري مجرم مرتكب جنايت يا جنحة مشهود
همچنين ما در صفحات بعدي در مورد اسـتعمال حـق نبـودن و بلكـه ايفـاي      . حق نيست

اَعمـالي كـه طبيـب    ( 2فقرة . گوييم  سخن مي) تأديب طفل(اين ماده  1ة وظيفه بودن فقر
حوادثي كه در حين بازيهاي ( 3و ) دهد با رضايت بيمار براي نجات جان بيمار انجام مي

اين ماده را نيـز در گفتـار سـوم ايـن فصـل ذيـل عنـوان رضـايت         ) دهند سپورتي رخ مي
  .ايم بندي كرده عليه تصنيف ٌ مجني

كه در گفتار بعدي اشاره خواهيم كرد، امروزه حتي در مـورد ايـن كـه دفـاع      همان طور
 .مشروع نيز استعمال حق باشد اختالف نظر است
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م منظـور  ين جـرا يمتهمـ  يا جنحـة مشـهود منظـور گرفتـار    يت يدر حالت ارتكاب جنا. 4
  ».افته استيم ين مربوط تنظيكه در قوان يبيم مذكور به ترتين جرايمتهم يگرفتار

  

ق حكم قانون مباح شود ينكه عمل به موجب تطبيا يبراشرط را  3مادة پنجاه و ششم  1فقرة 
  :شرط افزوده است 3ن يرا به ا يز شرط چهارمين ماده نيهم 3آورده است و فقرة 

نكـه حـداقل   يا ايـ . ق آن قانون داشته باشديدر تطب يقانون  بةيا واقعاً وجيد مأمور ينكه باياول ا �
در »  :ميكنـ  ينـاً ذكـر مـ   يرا ع 1فقـرة  . ارات خود داشـته باشـد  ياز اخت ين تصوريچن يخود و

ده يـ نكـه عق يا ايـ افتـه باشـد و   يصـدور   …كه از مأمور موظف مطابق به احكام قانون يحالت
 » .است يو يقانون يتهايآن از جملة صالح يد كه اجراينما

افتـه  يقانون صـدور   ياز جانب مأمور مجر» …تيبا داشتن حسن ن…«د ينكه عمل بايدوم ا �
ه فـالن فـرد شـده باشـد     يـ و محرك مأمور به اقـدام عل  يد آنچه داعيسخن، باگر يبه د. باشد

تواننـد   ينمـ  يخصوصـ  يهـا يورز نـه يو عـداوتها و ك  يشخصـ  يهـا  زهيانگ. ق قانون باشديتطب
 يل عداوت شخصـ ياگر شهردار به دل  مثال، يبرا. ق عدالت باشنديز از تطبيگر يبرا يمحمل

ب كنـد  يـ در طـرح قـرار دهـد و سـپس آن را تخر    خـود دارد خانـة او را    يكه با پسـر عمـو  
 .شناس قانون برخوردار گردد فهيك مأمور وظي يدر نظر گرفته شده برا يايتواند از مزا ينم

 يأمور قانون تا آن هنگامم. »…افته باشديفه صدور يوظ يفايا يدر اثنا…«نكه عمل يسوم ا �
ظف از شـبانه روز  ؤر ميدر ساعات غ. قانون را به تن دارد مأمور قانون است يكه لباس اجرا

ن، يبنـابرا . رديـ گ يقرار مـ  يگردد در زمرة مردم عاد يخود بر م يخصوص يبه زندگ يكه و
را مشـاهده كنـد از    يبـرد جـرم مشـهود    يبه سر مـ  يكه در رخصت يس هنگامياگر افسر پول

 .م برخوردار نخواهد بودين جرايدر ا ييضاضابط ق يشده برا ينيب شيپ يتهايصالح
 يت عمـل جرمـ  يراجـع بـه مشـروع    يد اعتقاد ويثابت نما«نكه مأمور مكلف است يچهارم ا �

چـرا  . »الزم مرتكب آن شـده اسـت   ياطهايت احتياز اسباب معقول بوده و پس از رعا يناش
 يبـرا  ديـ ن اصـل با يـ خالف ا يگران است و مدعيكه اصل بر حرمت جان و مال و عرض د

ص يمأمور در تشـخ  »يار ذهنيمع«گذار به  قانونن، خوشبختانه يبنابرا .اورديل بيخود دل يادعا
 يو عرفـ  »ينيار عيمع«ك ي، متوسل نشده و موجب سوء استفاده است، كه خود يتهايصالح

مـأمور  ص يا متعـارف بـودن تشـخ   يـ ن خاطر است كه اثبات معقول يبه هم. كرده استن ييعت
 .رنوال�ا هو ن ه استگرفت ش به عهدة مأمور قرار يقانون يهاتينسبت به صالح
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  ب طفل توسط پدر و معلمیتأد: ـ تکمله

ب پدر و معلم به اوالد و شاگرد در حدود يد كه تأديآ ي، به نظر ميليك بحث تكميبه عنوان 
فه باشد كه يوظ يفايا ينوع) مادة پنجاه و چهارم قانون جزا 1فقرة (ز يعت نياحكام قانون و شر

ب ندارند يتأد» حق«ا معلم ين وصف پدر يبا ا. عت به پدر و معلم واگذار كرده استيا شريقانون 
» يا اجازه«ب يقت، تأديدر حق. قرار داده است» استعمال حق«ل حاالت يگذار آن را ذ كه قانون

، يا در نگهدارخود ر يو شرع يف قانونياست كه قانون به پدر و معلم داده تا آنان بتوانند وظا
  .فا كننديا ياز طفل و پرورش او به نحو بهتر يو روح يآموزش، محافظت جسم

 يده ــ بحثينام» حق«گذار را ـ كه خود مسامحتاً  ن اجازة قانونين است كه ايح اين، ترجيبنابرا
م ا معليت پدر يچرا كه موقع. ك استعمال حقيم تا يبدان  »فه به حكم قانونيوظ يفايا«ملحق به 

 يت مأموريشتر به موقعيكند ب يه باشد كه استعمال حق ميشب ينكه به كسيش از اين بحث بيدر ا
در هر حال، . ت طفل استيترب يتهايتها و مسئوليواجد مكلف) ا شرعي(ماند كه به موجب قانون  يم

  :ك بحث حساس است و در مورد آن چند نكته قابل ذكريب طفل يبحث تأد
زوال وصف مجرمانة عمل بود، در  يقانون مبنا» حكم و دستور«فه يوظ يفاير شقوق ايدر سا �

. »واجب«است و نه » مجاز« يط خاصيب طفل در شراين، تأديبنابرا. قانون» اجازة«ن حالت يا
و نـه فرضـاً بـه مقصـد     (ت طفـل باشـد   يب حفاظت و تربينكه مقصد از عمل تأديمشروط بر ا

 .ت شوديز رعايآن ن يو قانون يعرفو حدود  )تيا عصباني، عداوت يخودخواه
ن، يبنـابرا . منحصـرند » معلـم «و » پـدر «دارنـد بـه    يا ن اجـازه يكه چن يبنا به نص قانون، كسان �

ز يجا) مي، و قيا جد پدريمنصوب از طرف پدر  ي، وصيجد پدر( ياء قانونيم آن به اوليتعم
 يل باشد كه در حقوق مـدن ين دليد به اين حق ندانسته شاينكه قانون مادر را واجد ايا. ستين

در هر . ت دارندياند كه بر طفل وال يح پدريطفل منحصر در پدر و اجداد صح يقهر ياياول
 .ح معلم بر مادر محل انتقاد استيصورت ترج

ر بـا  يب طفـل مغـا  يـ تأد يجـواز قـانون  . از اصـل محـل تأمـل اسـت     يا ن اجـازه ينكه چنيگو ا �
بـه آن   1994ل يـ است كه افغانسـتان در آور  1989ون حقوق كودك مصوب نوامبر يكنوانس

ر يتـداب  يكند كـه تمـام   يدول عضو را مكلف م يون تمامين كنوانسيا 19مادة . وسته استيپ
كـه تحـت    يالزم را اتخاذ كنند تا طفـل در هنگـام   يميو تعل ي، اجتماعيي، اجراينيالزم تقن

ة اَشـكال  يـ كل«هسـتند از  ) معلـم مثالً (گر اشخاص مسئول يو د يقانون ياين، اوليمراقبت والد
 يان طـوالن يسـال  يياروپـا  ياز كشورها ياريبس. مصؤون باشند» …ي، روحيخشونت جسم

گـذار   قانون. اند خود حذف كرده يين جزايرا از قوان ين سبب اباحة عمل جرمياست كه چن
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ز ن فقـره ا يـ است از جمله حـذف ا  كرده يون فوق خود را ملزم به تعهداتيرش كنوانسيبا پذ
  .قانون جزا

ر ممكـن از آن  ين تفسـ يتـر  قيد مضـ يـ ن قانون نافذ است بايكه ا يبا توجه به نكتة فوق تا زمان �
از آنجـا كـه    و ه اجتنـاب گـردد  يـ ف م آن به موارد مشـكوك يرد و از هر گونه تعميصورت گ

ز اكتفا يد به قدر ضرورت نين اجازه ضرورت بازداشت طفل از حرام است بايا يشرع يمبنا
 ).الضرورات تتقدر بقدرها(شود 

چرا كه اوالً در دولت مدرن توسـل بـه   . ن اجازه مستثناستيتوسل به زور و لت و كوب از ا �
ق يـ ت را از طريـ ن واليـ امروزه دولـت ا . ز به دولت واگذار شده استيزور در مورد اطفال ن

و  يقهـر  يولـ  يآنچه كه شرع برا يبه تخلفات اطفال، به جا يدگينظام خاص رس ينيب شيپ
اَشـكال   يون تمـام يكنوانس 19  اً به موجب مادةيو ثان. كند يم يمعلم در نظر گرفته بود، تصد

 .خشونت مستثنا شده است يو روح يجسم
از جمله ( يو قانون ين فقرة فوق در قانون جزا نافذ است، اگر حدود شرعيا ين، تا وقتيبنابرا �

ز بـه موجـب   يون نيون؛ چرا كه كنوانسيانساَشكال خشونت مندرج در كنو  ةيعدم توسل به كل
 يت شـد ولـ  يب رعايو متعارف تأد) در حكم قانون الزم األجراست يمادة هفتم قانون اساس

 يمنـدرج در قـانون بـرا    يو ذهن يط ماديد كه با شرايناخواسته حادث گرد يا جهيتصادفاً نت
 .نخواهد شد يتلق يم منطبق بود، عمل جرمياز جرا يكي
 

  يفه به امر آمر قانونيوظ يفايا) ب

ق اوامر مقامات مافوق يل احكام قانون از طريهمان طور كه گفته شد در اكثر مواقع تعم
ص يح تشخيقانون را صح يست كه آمران قانونين گونه نيهمواره ا. رديگ يصالح صورت م يذ

لذا . ق كننديبتط يرا به درست قانون يق شخصيالت و ساليا فارغ از هر گونه تمايداده باشند و 
 يآمر قانون يالً ابتدا به امر قانونيذ. باشد ير قانونيغ ين وجود دارد كه امر آمر قانونيامكان ا

 يآمر قانون ير قانونيت مأمور را در مواجهه با اوامر غيبحث مكلف يم و سپس در انتهايپرداز يم
  .ميده يمورد اشاره قرار م

ن ياز ا يبرخ. الزم است يطيعمل شود، شرا  موجب اباحة يآمر قانون ينكه امر قانونيا يبرا
 :راجع به مأمور يط راجع به آمر است، برخيشرا
د در ساحة يگر، امر بايبه عبارت د. ت صدور آن قومانده را داشته باشديد قانوناً صالحيآمر با �

را صادر  يس قوماندة شكنجة فردياگر قوماندان پول. آمر بوده باشد يارات مصرح قانونياخت
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ن قومانده موجب يا ياجرا  را ندارد، ين امريت صدور چنيصالح  قانوناً ياز آنجا كه و  كند،
اوامـر مقامـات   «مـادة پنجـاه و ششـم بـا عبـارت       2فقـرة  . شود يت عمل نمياباحت و مشروع

 .ن شرط اشاره كرده استيبه ا» صالح يذ
مثال در  يبرا. ت شوديرر كرده رعاصدور امر مق يكه قانون برا يا يط شكليشرا يد تماميبا �

شده استفاده كـرده و مسـئله    ينيب شيپ ياز اوراق قانون ييد مقام قضايبا يويف وقايمورد توق
 .ديبه مأمور ابالغ نما يو رسم يرا به طور كتب

گر، مـأمور بـه موجـب حكـم     يا به عبارت دي. ت مأمور باشديدر صالح  د قانوناًيامر با ياجرا �
 يفـو يدر سـاحة وظ  يا اگر اطاعت از قومانده. ل اوامر آمر داشته باشديبه تعمت يقانون مكلف

مثال،  يبرا. د شودياطاعت از آمر مستف يتواند از اباحة قانون يآن مأمور نم  ك مأمور نباشد،ي
 يتـ يمكلفچ يه يو  محبوسان است، يو طب يمأمور محبس امور صح يفويت وظياگر صالح

مادة پنجاه  2در فقرة . ندارد يف محبوس فراريبس در توقس محيق امر رئيدر خصوص تطب
ن شـرط  ياشاره به ا» ت داشته باشدياز اطاعت اوامر آنها به حكم قانون مكلف«و ششم عبارت 

 .دارد
از  يامكان دارد مـوارد . ستيمأمور آسان ن يب قانونيوجا  ص ساحه و محدودةيشه تشخيمه �

نباشـد   ينداشته باشد و بر عكـس مـوارد   ياعتقادن يچن ياو باشد اما و يب قانونيجملة وجا
 .او بوده يتهايصالح  او معتقد باشد كه از جملة يول

مكلـف   يق امر آمر قـانون يمادة پنجاه و ششم قانون جزا مأمور تطب 3ن به موجب فقرة يهمچن �
از اسـباب معقـول بـوده و     يناش يت عمل جرميراجع به مشروع يد اعتقاد وياست ثابت نما

بار اثبات مشروع بودن عمل به عهـدة  . الزم مرتكب آن شده است ياطهايت احتيپس از رعا
ن است كه جان و مال مـردم  يچرا كه اصل بر ا. رنوال�ـااست و نه  )مادون(ر دست يزمأمور 

عمـل خـود    يل قانونيد دلين اصل عمل كرده بايكه خالف ا يكس. مصؤون از تعرض است
 . ارائه كند را

بدون چون  يكه مأمور به حكم قانون مكلف به اجرا يدر موارد 3ل فقرة يح ذيالبته به تصر �
عـدم اطاعـت از اوامـر     يكه حتـ  يمثالً در سلسله مراتب عسكر(اوامر مافوق است  يو چرا

فـة اثبـات   ياز وظ) يعسـكر  يسـتم قـانون جـزا   يد بـه مـادة ب  يـ دارد، بنگر يخود وصف جرم
 .الزم معاف است ياطهايت احتيخود به جهت اسباب معقول و رعا يجرمت عمل يمشروع

فة مأمور در مواجهه با يوظن است كه ياست ا ين بحث طرح آن ضروريا يكه در انتها يپرسش
  .نه اختالف نظر وجود داردين زميست؟ در ايكند چ يكه آن را خالف قانون تصور م يامر
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كه اگر بنا باشد مأمور هر لحظه نسبت به  ن استدالليابه . اطاعت محض معتقدند  ةيبه نظر يبرخ
ن يهمچن. حاكم خواهد شد يانضباط يو مرج و بهرج وارد كند  يقانون  اوامر مافوق خود شبهة

. ن داشته باشنديقوان ينسبت به تمام يردستان درك درست و كامليست كه زين گونه نيهمواره ا
  به دوش صادر كنندة ياَعمال و يت احتماليو مسئول اوامر بوده يد مأمور مكلف به اجرايلذا با

» از مباشر يسبب اقو«ت متوجه يبه انجام بوده و مسئول» مكرَه« ين حالت ويدر ا. اوامر باشد
ل يگذار در ذ قانون. گردد ين شخصيز متوجه چنين يت مدنيد مسئولينبا  ن قاعدتاًيهمچن. است
رفته كه مأمور به موجب قانون مكلف به يپذ يدر موارده را ين نظريمادة پنجاه و ششم ا 3  فقرة
  .ن و اوامر مافوق خود استيق فراميتطب

ن اوامر يكند كه در مواجهه با ا يرا مكلف م يت مأمور استوار است ويگر كه بر مسئوليد  ةينظر
ن فرض يافراد مطلع از قوان ين است كه تماميمگر نه ا. از اطاعت سر باز زند ير قانونيغ
د قوة ابتكار خود را از دست ندهند و از به وجود آمدن ين خدمات عامه بايشوند؟ موظف يم
  .كنند يريگجلو يادار يكتاتوريد

بر . نام برد» عمل به ظاهر«توان از آن با عنوان  ياست كه م يا انهيم  ةيه نظرين دو نظريحد وسط ا
منطبق بر قانون بود اجرا كند و اگر . ه مأمور موظف است به ظاهر امر توجه كندين نظرياساس ا
را  ياوراق جلب فرد يس وقتيمثالً مأمور پول. كند يآن خوددار ير با قانون بود از اجراياگر مغا

ار جلب يقانوناً اخت ييكند موظف به اطاعت است چرا كه مقام قضا يافت ميدر يياز مقام قضا
ل ندارد چرا كه مقام يامر كند مأمور اجازة تعم ين مقام به شكنجة فردياما اگر هم. افراد را دارد

  . شكنجه است يت قانونيفاقد صالح ييقضا

ن يل ايمادة پنجاه و ششم مخصوصاً مفهوم مخالف ذ 3  ن سطور، به استناد فقرةيا  سندةيبه نظر نو
 يتت مأمور است مگر در حالية مسئوليگذار افغانستان نظر شده توسط قانون رفتهية پذيتبصره، نظر

 يز تنها زمانيه نيو پرداخت د يضمان مال. كه قانون مأمور را مكلف به اطاعت محض كرده باشد
 يحاالت(مكرَه به انجام امر باشد  ياز مباشر و يمتوجه مأمور نخواهد بود كه از باب سبب اقو

  ).را مكلف به اطاعت محض كرده است يكه قانون و
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  دفاع مشروع: گفتار دوم
  

  مواد مرتبط

  ة پنجاه و هفتم قانون جزاماد

  .شود يبه منظور استعمال حق دفاع مشروع جرم پنداشته نم يارتكاب عمل جرم

  مادة پنجاه و هشتم قانون جزا

ل الزم به منظور دفاع يدهد تا از استعمال وسا يد اجازه ميحق دفاع مشروع به شخص مورد تهد
د يگر توليا شخص ديكننده و  دفاع يرا برا يو مال يا خطر جانيكه ضرر و  يا ياز هر عمل جرم

  50.د استفاده كندينما يم

  مادة پنجاه و نهم قانون جزا

 يل منطقياسباب معقول و دال يكننده رو گردد كه دفاع يموجود م يحق دفاع مشروع هنگام
  .متوجه است يگريا شخص ديكننده و  ا ناموس دفاعيد كه خطر تجاوز بر مال، جان ين نمايقي

 .ابدي يافته با زوال آن خاتمه ميحق دفاع مشروع تا دوام خطر ادامه 

  مادة شصتم قانون جزا

  :ديآ يبه وجود م يط آتيحق دفاع مشروع تحت شرا
  .دفاع در برابر حمله و تعرض باشد

 .دكننده باشديدفاع متناسب با خطر تهد
 .لة دفع خطر باشديدفاع تنها وس

 .همزمان با حملة مقابل باشد
 .ر عادالنه باشديدفاع در برابر عمل خالف قانون و غ

 .طرف مقابل نشده باشد يجاد عمل جرميكننده عمداً سبب ا دفاع

  مادة شصت و دوم قانون جزا

ن خدمات عامه جهت دفع خطر ممكن باشد حق دفاع مشروع به وجود يهر گاه توسل به مؤظف
  .ديآ ينم

  
 

 .گذار است خطاي ادبي قانون» استفاده كند …تا از استعمال  …«   50
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  مادة شصت و سوم قانون جزا

دهند، گر چه  يت انجام ميف خود را با حسن نين سلطة عامه كه وظايبرابر مؤظفدفاع مشروع در 
كه  يند، جواز ندارد؛ مگر در صورتيخود تجاوز نما يت قانونيفه از حدود صالحيان وظيدر جر

 51.ل معقول ثابت شودياز عمل آنها به دال يد ناشيا جراحت شديخوف مرگ 

  كم قانون جزايمادة شصت و 

 يكينكه به منظور دفاع در برابر يساس استعمال حق دفاع مشروع جواز ندارد، مگر اقتل عمد به ا
  :صورت گرفته باشد ياز اَعمال آت

نكه خوف يد، مشروط بر ايد نمايا جراحت شديجاد خوف مرگ يكه ا يدفاع در برابر عمل
  .دا شده باشديمذكور از اسباب معقول پ

 .د به آنيا تهديدفاع در برابر عمل زنا، لواطت و 
 .دفاع در برابر اختطاف انسان

 .يق عمديدفاع در برابر عمل حر
 .ت شناخته شده باشديكه به حكم قانون جنا يدفاع در برابر عمل سرقت

 .ا ملحقات آنير مجاز از طرف شب به منزل مسكون و يدفاع در برابر عمل دخول غ

  مادة شصت و چهارم قانون جزا

ت از حدود حق دفاع مشروع تجاوز نموده يكه با حسن ن يتواند در مورد شخص يمحكمه م
  .ل دهديقباحت تنز يت باشد به جنحه و اگر جنحه باشد به جزايعمل او را اگر جنا يجزا

  
 

هر گاه «كند كه در ارتباط به همين حكم، مادة دوصد و نود و دوم قانون جزا حكم مي  51
مقاومت يا تجاوز شخص عليه مؤظف خدمات عامه ضرب يا جرح صورت گيرد به اثر 

اي كه از شصت هزار افغاني مرتكب حسب احوال به حبس متوسط يا جزاي نقدي
  .»گرددبيشتر نباشد محكوم مي



 )عوامل موجهه(زوال ممنوعيت قانوني 

  

171

  تبصره

ن عبارت در برابر دفاع يا. مفهوم آن است يايگو» يدفاع قانون«ا ي» دفاع مشروع«خود عبارت 
ت و ين بدان معناست كه عمل در مقام دفاع مشروعيا .قرار دارد» ير قانونيغ«ا ي» ر مشروعيغ«

پس اگر . ز مشروع استيت دارد لوازم آن عمل نيمشروع يكه عمل يوقت. دارد يوجاهت قانون
ل دولت مدرن يامروزه و با تشك. مجرمانه حادث كند عامل ضامن نخواهد بود يجيآن عمل نتا

ط خاص و محدود به اوضاع و احوال يراتر شده و واجد ش استعمال حق دفاع مشروع تنگ  رةيدا
ج و مرج و عواقب هرز از يپره يگر، از آنجا كه مردم برايبه عبارت د. ده استيگرد يمشخص

اند،  ت گذاشتهيخود را بر عهدة حاكم يو مال يت جانين امنيفة تأميوظ يناگوار انتقام خصوص
شود كه شخصاً و  يفرد مجاز م يط مخصوصيو تحت شرا يفقط در اوضاع و احوال خاص

  .ن كنديت خود را تأميماً امنيمستق

ت يمشروع يمبنا يبرخ. حقوق اختالف است يان علماين دفاع ميت ايمشروع يدر مورد مبنا
گر، عدم مجازات مدافع به يبه عبارت د. دانند يق اجبار ميجرم از طر يدفاع را زوال عنصر روان

ل فقدان عنصر يجرم محقق شده اما مجرم در قبال آن به دل يعني؛ ينياست و نه ع يسبب شخص
ار و ارادة كامل به دفاع ين نظر باطل است چرا كه مدافع با اختيا. شود يمسئول شناخته نم يروان

. مشهودتر است يپردازد اقدام عامدانة و يم يگريژه آنگاه كه به دفاع از ديكند؛ به و ياقدام م
راد ين ايه با اين نظريا. است» يعياستعمال حق طب«گذار افغان  قانونشده توسط  رفتهية پذينظر

دفاع مشروع را نه تنها عمل  يگرية دينظر. ستياستعمال حق ن يگريمواجه است كه دفاع از د
خود  يفة اجتماعيكند وظ يام ميكه بدان ق يداند بلكه بر عكس معتقد است كه كس ينم يمذموم

كه  ين نسبتيو همچن 52دفاع مشروع يق در منابع اسالميبا تدق. است ن شكل انجام دادهيرا به بهتر
رسد كه  ياز منكر دارد، به نظر م يضة امر به معروف و نهيبحث دفاع مشروع در اسالم با فر

م، ين حق را هر چه بدانيا يمبنا. داشته باشد يشتريدات بييتأ ير در فقه اسالمية اخينظر

  
 

فمن اعتدي عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتـدي علـيكم و اتقـوا اهللا و    «قال اهللا تعالي   مثالً   52
و روي ابو داود و الترمذي و صححه عـن سـعيد   ) 194البقره، (» اهللا مع المتقين اعلموا ان

من قتل دون دينه فهو شهيد و «سمعت النبي صلي اهللا عليه و آله و سلم يقول : بن زيد قال
 ».من قتل دون دمه فهو شهيد و من قتل دون ماله فهو شهيد و من قتل دون اهله فهو شهيد
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 ييجزا يستمهايد اغلب سييش مورد تأيع مشروع كم و بو خالف اصل دفا ييت استثنايخصوص
  .اند رفتهيپذ يو تحت چوكات خاص يطيت شرايآن را با رعا يمعاصر است و همگ

ز يگذار افغان ن است كه قانون يعيو خالف اصل دفاع مشروع طب ييت استثنايبا توجه به خصوص
تحقق دفاع  يرا برا يحيو صر قيط دقيرج و مرج شراهز از هر گونه سوء استفاده و يپره يبرا

ط پرداخته ين شرايپنجاه و نهم تا شصت و سوم قانون جزا به ا وادم. مشروع در نظر گرفته باشد
ط ين شرايك به ايدر ادامه به تفك .ناظر به دفاع يط ناظر به خطرند؛ برخين شراياز ا يبرخ .اند

  .ميپرداز يم يقانون

  ط خطريشرا) الف

ط يشرا ياقدام كرد كه خطر دارا يرابر تعرض و خطر به دفاع خصوصتوان در ب يم يدر صورت
  :مصرح در قانون باشد

دفاع با حمله را شـرط دانسـته    يمادة شصتم همزمان 4 فقرة. باشد  الوقوعالوقوع  ببييقرقر  اي  ييفعلفعل  خطر �
قصـد    ،نيبنـابرا . ز دانسـته اسـت  ين ماده آن را در برابر حملـه و تعـرض جـا   يا 1  است و فقرة

. ت درآمـدن باشـد  يـ د در حال به فعليبا يگريدا يخود  يمال، ناموس و آزاد تجاوز به جان،
. وسـت يا حمله بـه وقـوع خواهـد پ   يتجاوز  ين حاصل كند كه در لحظات آتيقيمدافع  يعني

د مستند به اسباب معقـول،  ين مدافع بايقي: ياست و نه ذهن ينيارعيك معين هم يقين يار ايمع
دارد كـه حـق دفـاع مشـروع      يپنجاه و نهم قانون جزا مقرر م مادة رايز .و متعارف باشد ينيع

ن حاصـل كنـد   يقـ ي يل منطقـ ياسباب معقول و دال يد كه مدافع از رويآ يبه وجود م يزمان
ن آنگاه كه خطر حمله يهمچن. وجود دارد يگريا ديجان و مال و ناموس خود او  يخطر برا

گر خاتمه يل ديا به هر دليمتعرض و  يارادر يا غي يل انصراف اراديا به دليحمله و  يبا اجرا
مـادة   2را فقـرة  يـ ز. ندارد و حق دفاع مشروع زائل شده اسـت » تيفعل«گر خطر يافته باشد دي

 .د حق دفاع مشروع تا دوام خطر وجود دارديگو يپنجاه و نهم م
ك بـه  يـ را تحر يگـر ياگـر خـود مـدافع د     ..اورده باشـد اورده باشـد ييخطر را خود مدافع به وجود نخطر را خود مدافع به وجود ن �

نكـه  يا ايـ او را مورد تعـرض قـرار دهـد،     مدافعك يدر اثر تحر يگريدارتكاب جرم كند و 
در برابر او  يگريانجام دهد و د يجرم يگريه ديخواسته عل يباشد كه م يمدافع خودش كس
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و امكـان   53شـود  يه خـود محسـوب مـ   يـ م علن صورت مقديبه دفاع مشروع متوسل شده در ا
ن شرط را مورد يمادة شصتم قانون جزا ا 6فقرة . اع مشروع استفاده كنداز دفيندارد كه از امت

طـرف   يجـاد عمـل جرمـ   يكننده عمـداٌ سـبب ا   دفاع«توجه قرار داده و مقرر داشته است كه 
 ».مقابل نشده باشد

دارد كه دفاع در  يمادة شصتم مقرر م 5  فقرة. بودن آن است  يير قانونر قانونييغغ  گر تعرضيشرط د �
در . صورت گرفته باشد 54ر عادالنهيه در برابر عمل خالف قانون و غمشروع است ك يصورت

كه قانون آن را  يشود؟ وقت يا عادالنه مي يقانون  تاًيكه شكل تجاوز دارد ماه يعمل يچه حالت
تـاً دفـاع مشـروع    يماه يكه شكالً تجاوز اسـت ولـ   يپس دفاع در برابر عمل. اجازه داده باشد

كـه عمـل اول    ين طـور وقتـ  يو مشروع است؛ هم ياول قانونچرا كه دفاع . ت ندارديمشروع
تر در بحث حكم قانون و امر  شيهمان طور كه پ. فهيوظ يفايتاً ايماه يشكالً تجاوز است ول

خـود بعضـاً اقـدام بـه      يت قانونيدار در حدود صالح تيگفته شد، مقامات صالح يآمر قانون
ا به عبـارت بهتـر   يتاً مباح و يماه يرند ولدا يتعرض و رفتار جرم» شكل«كنند كه  يم ياَعمال

 . متهم يويف وقايا توقيق مجازات بر مجرم يآنان است، مانند تطب يفويت وظيصالح
مـادة  . شان نامشـروع باشـد  يشود كه دفاع در برابر ا يمشروع بودن منشأ عمل مأموران سبب م �

اگـر   يحتـ   دانـد؛  ينمـ عامه را مشـروع    ن سلطةيشصت و سوم قانون جزا دفاع در برابر موظف
ن مـاده در  يالبتـه بـه موجـب همـ    . خـود تجـاوز كننـد    يت قانونيآنان از حدود صالحصرف 

: نكـه يمشروط بر ا  ابد؛ي يت ميعامه مشروع  حق دفاع در برابر موظف سلطة ياستثنائ يموارد
 يد ناشـ يا جراحات شـد ياً، خوف مرگ يتش تجاوز كرده باشد؛ ثانياوالً، او از حدود صالح

ن، بـه  يبنـابرا . ل معقـول ثابـت باشـد   يـ ن خوف بـه دال يوجود داشته باشد؛ ثالثاً، ا ياز عمل و
صـالح   يز دفاع در برابر موظـف ذ ن ماده، نه تنها خوف معقول تعرض به مال مجويموجب ا

  
 

  و عليهعلي نفسه فهمن اقدم    53
مـادة شصـتم قـانون     5در فقـرة  » و غير عادالنه«قيد » عمل خالف قانون«با وجود عبارت    54

چـرا كـه امكـان دارد عبـارت اخيـر موجـب سـردرگمي و        . رسـد  جزا زائد بـه نظـر مـي   
 .تفسيرهاي گوناگون شود
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ز حق دفاع مشروع به وجـود  يست، بلكه ظاهراً خوف معقول به تعرض به ناموس و عرض نين
  55!آورد ينم

  ط دفاعيشرا) ب

  :داشته باشد يطيد شرايآنكه مشروع باشد با يز براينفس عمل دفاع ن
اگـر  . به جز دفاع وجود نداشـته باشـد   يا چ چارهيدفع تعرض باشد و ه    لةلةييتنها وستنها وس  د دفاعيبا �

ت يبدون توسل بـه اَشـكال مجرمانـه دفـع كـرد، دفـاع مشـروع        يگريبتوان خطر را به نحو د
جـرم    تواند صحنة يخود م يا جسمي ي، تجربيروح يهايبرترل يپس اگر مدافع به دل. ندارد
 3فقـرة  . توسل به زور در مقـام دفـاع مشـروع نـدارد      اجازة  كند، يت و خطر را خنثيريرا مد
 . بودن دفاع را مورد توجه قرار داده است ين شرط ضروريشصتم ا  مادة

خـدمات عامـه خطـر را     نيشصت و دوم اگر بتوان با توسل به مـوظف   ن به موجب مادةيهمچن �
تـر و   آسـان  يهمـواره صـورتها    ،نيبنـابرا . ديـ آ يدفع كرد حـق دفـاع مشـروع بـه وجـود نمـ      

  ).األسهل فاألسهل(زتر دفع خطر تقدم دارند يآم مسالمت
 يشود؟ اگـر فـرد   يز مين» فرار«مقدم شامل  زِيآم مسالمت يا صورتهاين است كه آيپرسش ا �

رسـد؟ در صـورت عـدم     يا نوبـت بـه دفـاع مشـروع مـ     يآ زديبتواند با فرار خود از خطر بگر

  
 

مـوش  گـذار فرا  توان چنين معتقد بود كه گر چه قانون مي. البته اين تنها ظاهر قضيه است   55
اما باز هم دفاع در برابر خطر تجاوز   كرده خوف تجاوز به ناموس را در اين ماده بياورد،

چرا كه عملي كه از نظر شكل تجاوز جنسي . جنسي موظف سلطة عامه نيز مشروع است
باشد اما در ماهيت به دليل حكم قانون يـا امـر آمـر قـانوني مبـاح و مشـروع، بـر عكـس         

يا جراحت شديد هستند ولي در ماهيت به دليـل ايفـاي وظيفـه     اَعمالي كه در شكلْ قتل
عملي كه شكلش منطبـق  . گيرند اند، هيچگاه در صالحيت مؤظفين دولتي قرار نمي مباح

. شود بر جرم تجاوز جنسي باشد در هيچ حالتي به دليل ايفاي وظيفه ماهيتش مشروع نمي
و حالـت قـانوني در هـيچ     پس چون اين تعرض همواره غير مشروع و غير قـانوني اسـت  

بر عكس قتل يا جراحت شديد كه در برخي موارد مانند (فرضي براي آن متصور نيست 
به عبارت ديگر، خطـر  . دفاع در برابر آن مشروع است) اند تطبيق مجازات مباح و قانوني

قتل يا جراحت شديد به سبب ايفاي وظيفه تنها وقتي مجوز دفاع مشروع است كه تجاوز 
حيت قانوني باشد، اما آيا امكان دارد كه به سبب ايفاي وظيفه خطر تجاوز جنسي از صال

  !!!به وجود آيد تا بعد از آن نوبت به بحث تجاوز از حدود قانوني تجاوز جنسي برسد؟
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را  يسـتادگ يتـوان ا  ينكـه و ياما با فرض ا. فرار شرط عقل استمبارزه  يبرا يجسم ييتوانا
داده كـه در برابـر   » حـق « يرا مكلف به فرار نكـرده، بلكـه بـه و    يگذار و دارد نه تنها قانون

 .باشدمتوجه او  يتيكند، بدون آنكه مسئول يستادگيمتجاوز ا
ش يبـ  يزياش چ جهيرا كه نت يتوان خطر ينم. داشته باشدتناسب تناسب   د با خطر و تجاوزيدفاع با �

ان جراحـت  يـ م ين حالت تناسـب يدر ا. ست با قتل متجاوز دفع كرديف نيك جراحت خفياز 
دفـاع متناسـب بـا خطـر     «دارد كـه   يمادة شصـتم مقـرر مـ    2  فقرة. ف و قتل وجود ندارديخف

الضـرورات  (د به قـدر رفـع ضـرورت اكتفـا شـود      يبود با ياگر دفاع ضرور ن،يبنابرا. ».باشد
 . ش از حد الزم نباشديب يو عمل ارتكاب) تتقدر بقدرها

را ه يط خـاص هـر قضـ   يشرا ديباساز است و  ار سخت و مشكليبحث تناسب خطر و دفاع بس �
كـه در معـرض خطـر     يگذار از فـرد  ست كه قانونين بدان معنا نيالبته ا. دادمورد توجه قرار 

دفـع خطـر    يزان الزم دفاع بـرا يزان خطر و ميق در ميدق يكيقرار گرفته توقع محاسبات تخن
دفـاع بـه     لةينكـه وسـ  يصـرف ا . رديـ را در نظر نگ يو فشار زمان يجانيط هيداشته باشد و شرا

بـا خطـر   دفـاع    نكه لزوماًيتعرض باز دارد، بدون ا  انتخاب گردد كه متجاوز را از ادامة ينوع
نشـده   يرو ادهيـ نكـه ز يمشـروط بـر ا  . صورت گرفته اسـت  »متناسب« يباشد، دفاع» متماثل«

ست كه دفاع ين ين معنيباشد به ا يان صدمات دفاع و صدمات خطر نابرابرياگر م يحت. باشد
تـوان   يد نمـ يـ د دفع شود حال اگر دفاع به قتـل انجام يد خطر جراحت شديبا. نامتناسب بوده
  .تناسب بوده استگفت دفاع نام

ز دانسـته و  ياز خطرها جا يكم قتل عمد را در مورد برخيگذار در مادة شصت و  خود قانون �
از نظـر او  . خطرهـا مفـروض دانسـته اسـت     يان قتـل و برخـ  يـ گر تناسـب را م يد يا به عبارتي

ن خطرها يا. با دفاع قتل متناسب فرض شده است ستنديكه لزوماً مستوجب مرگ ن ييخطرها
و دخـول   ييسـرقت جنـا    ،يق عمديد، زنا، لواطت، اختطاف، حريجراحت شد اند از عبارت

  .ر مجاز از طرف شب به منزل مسكون و ملحقات منزل مسكونيغ

  تيمسئول) پ

ت شود، ياز جمله ضرورت دفاع و متناسب بودن دفاع با حمله، رعا  ط دفاع،يكه شرا  يدر صورت
گردد؛  ييت جزايتواند مستوجب مسئول  ياست نم يقانون كه مشروع و يعمل. دفاع مشروع است

 ياز حدود قانونت يبا حسن نالبته اگر مدافع . و نامشروع است يامد اَعمال جرميمجازات تنها پ
ف از آن ين تخفيا. گردد يه مفمخف احوال افته است اما مشموليكند جرم تحقق  يدفاع تعد
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مادة شصت و . موجب جرم گشته است) يمتجاوز اول(ه يعل يك مجنيتحر جهت است كه
  دارد كه ين باره مقرر ميچهارم قانون جزا در ا

ت از حدود حـق دفـاع مشـروع تجـاوز     يكه با حسن ن يتواند در مورد شخص يمحكمه م«
قباحـت   يت باشد به جنحه و اگـر جنحـه باشـد بـا جـزا     يعمل او را اگر جنا ينموده جزا

  ».ل دهديتنز

 يكه مدافع با دفاع خود در برابر عمل جرم يا يو مال يخسارات جان يت مدنيدربارة مسئول
ت شده باشد، عمل مشروع مدافع يدفاع رعا يد گفت كه چنانچه حدود قانونيكند با يجاد ميا

ست بلكه خود مهاجم است كه يمدافع ن سبب خسارات  قت،يدر حق. تواند منشأ ضمان گردد ينم
وارد  يپس تا آنجا كه خسارات به خود و. شده است يگريا ديموجب ورود خسارات به خود 

ا مالش هدر است و تا آنجا كه خسارات به شخص يه خود است و خون يمقدم عل يشده باشد و
را خواهد   )مهاجم(وارد شده باشد، مدافع پس از پرداخت غرامت حق رجوع به مسبب  يثالث

  .داشت
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  هيٌعل يت مجنيرضا: گفتار سوم
  

  مواد مرتبط

  مادة پنجاه و سوم قانون جزا

به موجب  ايعت يشر يكه به مقتضا يت به منظور استعمال حقيبا حسن ن يارتكاب عمل جرم
  .شود يقانون به شخص اعطاء شده جرم پنداشته نم

  مادة پنجاه و چهارم قانون جزا

  :شود يشمرده م 56استعمال حق يدر حاالت آت يارتكاب عمل جرم
…  

 ينكه مطابق اصول فني، مشروط بر اير معالجات طبيو سا يجراحات يعمل يدر حالت اجرا
ات يعمل ياجرا. صورت گرفته باشد يو يندة قانونيا نمايو  يا وليض يت مريحرفة طب به رضا

 .ن حكم مستثناستيدر حاالت عاجل از ا يجراح
 يورتشدة سپ نكه در حدود قواعد و اصول قبولي، مشروط بر ايسپورت يهايباز يدر حالت اجرا

 .صورت گرفته باشد
…. 

  
 

گفته شد، حاالت اباحة مـذكور در ايـن مـاده را بـه      47طور كه در پانوشت شمارة  همان   56
. انست كه شريعت يا قانون براي افـراد قائـل شـده اسـت    توان استعمال حقي د سختي مي

طبيب چه حقي بر اعضا و جوارح انسان دارد آنگاه كه به تداوي مشغول است؟ يا اينكه 
كند چه حقي بر بوكس زدن بر حريف خود دارد؟ مگر نـه   شخصي كه بوكس بازي مي

  يت داده انـد، اين است كه در اين موارد خود شخص بيمار و حريف به اين اَعمال رضـا 
 براي منفعت صحي باالتري كه برايشان متصور بوده است؟
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  تبصره

گاه يد به جايم، در ابتدا باييح نمايل تشرين دو فقرة مادة پنجاه و چهارم را به تفصيش از آنكه ايپ
ه آنچنان يٌعل يت مجنياصوالً در حقوق جزا رضا. ميه در حقوق جزا بپردازيٌعل يت مجنيرضا

افراد كه اگر از  يجامعه است و نه منافع شخص يعموم يمجازات حافظ ارزشها. ندارد يگاهيجا
از آنجا كه متضرر از جرم جامعه است، . ز ساقط شوديمنافع خود گذشت كنند مجازات ن

تواند قواعد  يه نميعل يارادة مجن. ت جرم شوديتواند موجب مشروع يه نميعل ٌ يت مجنيرضا
  .كند جامعه است نقض يو ارزشها يرا كه پاسدار نظم عموم يا  آمره

ت يتاً با وجود رضايكه ماه تواند مطرح باشد يم يميجرا ه در مورديٌعل يت مجنياساساً رضاالبته 
نسبت به  يكار يمخف اي بيفر  اجبار، اكراه، يگر نوعيد يانيه قابل تحقق باشند و به بيعل يمجن
موضوع عمل به  فردت ين حالتها رضايچرا كه در ا. م نباشديآن جرا يه از مقومات ذاتيعل ٌ يمجن
. ا نبودن آن مطرح شوديامده تا بحث موجه بودن يبه وجود ن يآن است كه اساساً جرم يمعنا

له از مقومات يمانند اختطاف و سرقت كه عناصر اجبار، عنف و ح يمين، در مورد جرايبنابرا
افته است بلكه ينتحقق  يت داشته باشد، اساساً جرميموضوعِ عمل رضا هر گاه فرد  اند، جرم يذات

اموال  يانسان و در مورد سرقت نقل و انتقال عاد يجه در مورد اختطاف نقل و انتقال عادينت
  .است

ن يا درخواست زن مجوز سقط جنيو . ستيه عامل موجهة قتل عمد نيعل ٌ يت مجنين، رضايبنابرا
بخواهد؟  يگريد تواند آن را از يآنگاه كه انسان حق كشتن خود را ندارد چگونه م. شود ينم

ر يرا در ز يبار فالكت يكه زندگ يماران العالجيدر مورد ب »اياوتوناز«ا ي »نيريمرگ ش«بحث 
 ياريبس. است يغرب يرغتون دارند موضوع مشاجره در كشورها ايشفاخانه دة يچيپ يدستگاهها

تنفس   لةا قطع كردن لوين دستگاهها ياز ا يكيخااموش كردن ب با ين كشورها مداخلة طبياز ا
است  يات و اعضا و جوارح انسان امانتيم اسالم، حيبر اساس تعال. دانند يرا قتل عمد م يمصنوع

ات و بدن ير مجاز در حيتصرف غ  اشخاص اجازة. كه خداوند متعال به هر شخص سپرده است
رم ست كه آن را موضوع توافق با مجيا بدن خود نيات ين تفكر انسان مالك حيدر ا. خود ندارند

  .قرار دهد

را كه در  يعمل» قانون« يبنا به مصالح يم در مواردين فصل اشاره كرديطور كه بارها در ا همان
ن يز هميه نيعل يت مجنيدر مورد مصلحت رضا. كند يصورت و شكل مجرمانه است مباح م

 ه را موجبيعل يت مجنيرضا» قانون«ن يهم) فقط دو مورد( يگونه است و استثنائاً در موارد
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 يباق» قانون«افغانستان  ييستم جزايز در سيمنبع اباحت هنوز ن  ،نيبنابرا. عمل دانسته است  اباحة
  .شود ينم يچ عمل جرميت هيه به طور مستقل موجب مشروعيعل يت مجنيمانده است و رضا

  ير معالجات طبيو سا يات جراحيعمل) الف

ط يرا مقرر داشته كه با وجود آن شرا يطيرامادة پنجاه و چهارم قانون جزا ش 2  ن باره فقرةيدر ا
نكه مطابق اصول يمشروط بر ا …«: ض مشروع استيمر يت جسمانيب در تماميتصرفات طب

 ياجرا. صورت گرفته باشد يو يندة قانونيا نمايو  يا وليض يت مريحرفة طب به رضا يفن
ت عمل دو يمشروع ين، برايبنابرا» .مستثناست  ن حكميدر حاالت عاجل از ا يات جراحيعمل

  .م پرداختيالً به آن خواهيشرط الزم است كه ذ

  حرفة طب يمطابقت با اصول فن. 1

ط و يك سلسله شرايد واجد يب بايطب. ستيمجاز به اشتغال به حرفة طبابت ن يهر كس
د در حدود تخصص خود معالجه و يب باين، طبيهمچن. مصرح در قانون باشد يهايستگيشا

ت يرشتة خود را رعا يو فن ين علميمقررات و مواز ينكه او تماميگر ايد. كرده باشد يجراح
ن، يبنابرا. نگشته باشد يياعتنا يا بي ياطياحت يچگونه بيمرتكب ه ،يكرده باشد و در هنگام تداو

خارج از  يا هيدر مورد قض يب باشد ولينكه طبيا ايت طبابت نداشته باشد يصالح ياگر شخص
 ياطياحت يت نكرده و مرتكب بيرا رعا ين فنينكه موازيا ايخود دخالت كند  يرشتة تخصص

 يرد و ويگ  يم يباشد، عملش وصف جرم يض هم راضياگر مر ين صورتها حتيشود، در ا
  .دارد يت مدنيز مسئوليشود؛ همچنانكه از لحاظ خسارات ن يم يمسئول تلق

  ضيت مريرضا. 2

ض و در صورت فقدان يت مريمنوط به اعالم رضا يجرمت عمل يبه استناد قانون جزا مشروع
مستلزم دخل و تصرف در  يضيمر يتداو. است يو يندگان قانونيا نماي يبا ول يت قانونياهل

 يبرخ. داشته باشد ين تصرفيد اجازة چنيب باين، طبيبنابرا. ض استيمر يت جسمانيتمام
ان آن دو منعقد يم يقرارداد ضمن يمعالجه نوع يب برايض به طبيمعتقدند كه با مراجعة مر

 يص و تداويتشخ يشود كه تمام تالش خود را برا يب متعهد ميشود كه به موجب آن طب يم
ب را يت و اجرت طبيب را رعايشود كه اوامر طب يز متعهد ميض نيض به خرج دهد و مريمر

به طور كامل  يضينكه مريا اين آن را فسخ كنند ياز دو طرف يكيكه  ين قرارداد تا وقتيا. بپردازد
 يد تماميقراردادها با يهمانند تمام ين قرارداد فرضيدر ا ،نيبنابرا. شود معتبر است يتداو
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ل است كه قانون جزا صراحتاً ين دليبه ا. ن ملحوظ شوديت طرفياز جمله رضا يجوانب حقوق
  .شرط دانسته است ير معالجات طبيو سا يات جراحيض را در عمليت مريرضا

  حاالت عاجل: هتكمل

ن يدر حاالت عاجل از ا يات جراحيعمل ياجرا«ل فقرة مذكور مقرر داشته كه يگذار در ذ قانون
دارند خارج از  يهستند و چه مشخصات ين كه حاالت عاجل چه حاالتيا» .حكم مستثناست

بوده عاجل  ينكه حالتين، در مورد ايبنابرا. شود يبحث حقوق جزاست و در طب از آن بحث م
ن ين ذكر دو نكته در بارة اياز ا ياما جدا. استفاده خواهد كرد ياز نظر طب عدل يا نه قاضي

  .رسد يبه نظر م يمقررة قانون ضرور

استثناء شده  ير معالجات طبيو نه سا  ،يات جراحيتنها عمل ين قاعدة قانونيبه موجب ا  اوالً،
در موارد  يورفرسد چرا كه اقدامات  يراد به نظر نمياز ا يكه خال يا ياست؛ قاعدة قانون

ن حكم ياز ا …«ر در ينكه عائد ضميدوم ا. ستين يشه منحصر به جراحياورژانس در طب هم
ا ققط از حكم يكه در جملة قبل آمد؟  ياز كدام حكم؟ از كل حكم. ستيمشخص ن» مستثناست

  ض؟يت مريا فقط از حكم رضايطب؟ و   حرفة يانطباق با اصول فن

م ين عائد برگردانيتر كيرا به نزد» ن حكميا«ن است كه ير اين تفسيتر يرسد كه منطق يبه نظر م
چرا كه . حرفة طبابت يم و نه به مطابقت با اصول فنيمار راجع بدانيت بيو آن را فقط به رضا

ت ياخذ رضافقط ات سبب شود كه در حالت اضطرار ياست كه منفعت حفظ صحت و ح يمنطق
در . كند يخود تخط يو مسلك يب از اصول فنينباشد، اما سبب نشود كه طب يض ضروريمر

  .ه استيالرعا خاص آن حاالت موجود و الزم ياصول فن ،يحاالت اضطرار

  يسپورت يهايباز) ب

جاد صحت و توازن يشان، ايكنندگ و شاداب يبخش ت فرحيبه جهت خصوص يسپورت يهايباز
حات يدر تفر يار مهميگاه بسياش جا انهيجو زهيست و يت جذاب رقابتيو خصوص يو جسم يروح

ن يبا ا. از عناصر ثابت كولتور ملل شده است يكيكه  يبه طور  افته است؛يمردم  يو سرگرم
 يها احتمال وقوع حوادث را براين بازيدر ا ييجو  يو برتر يت پرتحركيحال، خصوص

ار باالتر يبس يسپورت يهاياز باز ين احتمال در برخيسازد؛ ا يكنندگان آن محتمل م اشتراك
كنندگان و  اشتراك ين سپورتها برايكه ا ين حال، منافعيبا ا. نگيا بوكسياست مثل كاراته 

 يند و براين حوادث را به چشم جرم نبيتماشاكنندگان و عالقمندان دارد، سبب شده كه جامعه ا
اد جراحت و صدمه به هم رينگ دو طرف به لت وكوب و ايبوكس كيكه در نبرد ك يمثال وقت
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د يراد جراحت شديمجرمانة ا  ك صحنةيگر  ن نباشد كه نظارهيجامعه اافراد اند، قضاوت  مشغول
ش به ياز پ يسپورت يهاين بازيكنندگان در چن به عالوه، اشتراك. ندا يتوسط دو جان يجسم

خود را  يرخ دهد وقوف كامل دارند و حت يان بازيكه ممكن است در جر يخطرات و حوادث
 ين علم و اطالع قبليآنان به رغم ا. اند شتر آن خطرات آماده كردهيمواجهه محكم و دفع ب يبرا

  .كنند يم يهاين بازياقدام به اشتراك در ا

را مباح و مشروع دانسته و وصف مجرمانة آن  يز حوادث سپورتيب است كه قانون نين ترتيبه ا
تها ين فعالينگاه خاص عرف و جامعه به ا يقانون  اباحة نيل اين كه دليدر ا  .ترا زائل كرده اس

  استعمال«از موارد  يكين حالت را يقانون جزا ا يه اختالف است وليعل ٌ يت مجنيا رضاياست 
  !!دانسته است» حق

  دارد كه  يپنجاه و چهارم قانون جزا مقرر م  مادة 3فقرة 

در حالـت  . 3 …:شـود  ياسـتعمال حـق شـمرده مـ     يدر حاالت آتـ  يارتكاب عمل جرم«
 يشـدة سـپورت   نكه در حدود قواعد و اصـول قبـول  ي، مشروط بر ايسپورت يهايباز ياجرا

  ».صورت گرفته باشد

به . است يسپورت يت حدود قواعد و اصول مقبول آن بازيرا كه قانون مقرر داشته رعا يشرط
  .را استنباط كردر يقانون و شرط مندرج در آن موارد ز  ن فقرةيتوان از ا ي، ميطور كل

 .شوند ياند، موجب اباحت نم اعالم شده ير قانونيغ يقيكه به طر ييسپورتها �
ن و مقـررات آن مكتـوب شـده و تحـت نظـارت      يكـه قـوان   ييسـپورتها رسـد كـه    يبه نظر م �

 يكـ يو تخن يمنـ يت مقـررات ا يـ ان و داوران مربـوط و بـا رعا  يـ مسئوالن، ناظران، اطبـاء، مرب 
ن صورت شـرط  ير ايچرا كه در غ. باشند ين فقره ميشوند مورد نظر ا يانجام م شده ينيب شيپ

د قواعـد و  يـ با .معنا خواهد بود ين فقره بيمذكور در ا  »حدود قواعد و اصول مقبول«ت يرعا
ن، يبنـابرا  .ت آنـان معنـا داشـته باشـد    يـ اصول مقبول به صورت مدون موجـود باشـند تـا رعا   

مسئوالن مربـوط   يمنيو ا يكيو بدون نظارت تخن يرسم ريها به طور غ كه در محله ييهايباز
  .شوند ين فقره نميمشمول ا  شود يانجام م

ا پس ي يش از بازيكه پ ين، حوادثيبنابرا. آن سپورت رخ دهد يد در حالت اجرايصدمه با �
 .ستندين فقره نيشوند مشمول ا ياز اتمام آن واقع م

ممكن  يكه در خالل باز ين، حوادثيبنابرا .شود  يكنندگان م ين فقره مشمول صدمات بازيا �
 .باشد ين فقره نميكنندگان رخ دهد موضوع ا ر اشتراكيتماشاگران و سا ياست برا
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هم حوادث منجـر بـه   است گذار  قانونآنچه مورد نظر  د كهيآ ين بر مين فقره چنياز عموم ا �
 يان بـاز يـ جر در يكنندگان به طور تصـادف   يباز يا فوت است كه براي يجراحت، شكستگ

  .يخود آن باز يدهد و هم حركات و اَعمال معمول يرخ م
ت يكه در آن سپورت فول و خطا هستند موجب صدمه شوند، مسـئول  ياگر حركات و اَعمال �

كـه در   يماننـد وقتـ  . ن آن سـپورت برقـرار خواهـد بـود    ياز حدود قوان يبه علت تعد يجرم
با مشت خـود بـه صـورت طـرف مقابـل وارد       يا ن ضربهياز طرف يكي يان سپورت كشتيجر

  .كند يم
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  مباحثه
انـد؟ نظـر شـما در مـورد      ت و اباحـة فعـل  يمشـروع  يمبنـا  ينيبه نظر شما اطاعت از چـه قـوان   �

را كـه قـانون جـرم     يتواند وصف مجرمانـة فعلـ   ينامه م نييا عمل به آيست؟ آيها چ نامه نييآ
 دانسته زائل كند؟

آمـر   ير قـانون يـ ه را در بـاب مواجهـة مـأمور بـا امـر غ     يدام نظربه نظر شما حقوق افغانستان ك �
ا يـ رفتـه اسـت   يپذ) ة عمل به ظاهريت مأمور، نظرية مسئولينظر  اطاعت محض،  ةينظر( يقانون

 رد؟يد بپذيبا

 ست؟يدفاع مشروع چ يبه نظر شما مبنا �

بـه قتـل    رد و بـا همـان سـالح او را   يـ اگر در دفاع مشروع مدافع سالح را از دست متجاوز بگ �
 د كرد؟يبرساند چه حكم خواه

ساله است بـه قصـد    60 ير مرديصاحب مغازه كه پ. كند  يك مغازه كار ميجوان در  يپسر �
ر يـ نكه متوجـه قصـد لواطـت آن پ   يپسر به محض ا. شود يك ميبه او نزد يسوء استفادة جنس

 يحقوق مكفـ  ر مرد تنفر هم داشت چون بدون پرداختياو از پ. كشد يشود، او را م يمرد م
 .ديصله كنيه را فين قضيمربوط ا يبا استناد به مواد قانون. كرد ياو را استثمار م

ه يـ ٌعل يت مجنـ يرا كـه بـا رضـا    يشـتر يد اَعمـال ب يـ افغانسـتان با  يا حقوق جـزا يبه نظر شما آ �
د كـه از  يدان يم را مناسب ميا كدام جرايم يابند جرم نداند؟ كدام صنف از جراي يارتكاب م

 شوند؟ ييزدا مرق جيرن طيا

ا يـ  يب بـه رغـم مخالفـت ولـ    يـ كه خوف جان وجود داشته باشد، طب ياگر در موارد ضرور �
 يت جرمـ يب مسئوليا معالجه كند، به نظر شما طبي يض اقدام به جراحيمر يندگان قانونينما

 .دياوريل بي؟ دليچ يت مدنيخواهد داشت؟ چرا آره چرا نه؟ مسئول
 يضـرور  يهـا يمادة پنجاه و چهارم را فقـط مشـمول جراح   2فقرة  ، با توجه به سكوت قانون �

 اند؟ ن فقرهيز مشمول اين) كيپالست( ييبايز يهايجراحبه نظر شما نكه يا ايد يدان يم

وانـات  يح يانـداز  افغانهـا در جنـگ   يسنت يهايان بازيرا كه در جر يا يا مالي  يصدمات جان �
 ؟مجرمانها يد يدان يدهد مباح م يرخ م
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  : فصل چهارم

  )ريتقص( ييت جزايمسئول

كه در ظاهر  يفعل ا ترك يشوند كه فعل  يم كه اساساً موجب ميپرداخت ين به عوامليشيدر فصل پ
همان طور كه . مباح پنداشته شوند يياز نظر جزا يبلكه عمل  رسد جرم نبوده، يمجرمانه به نظر م

، يماد يگر، آن رفتارهايبه عبارت د. داند ين دسته از اَعمال را جرم نميگذار ا م، قانونيگفت
مصرح  يو ماد ينيط عيك رفتار وجود شرايجرم دانستن  يبرا. ستنديناقض قانون و نامشروع ن

كه  يعمل). يعنصر قانون(ز باشد ين يقانونر يد غيكند، بلكه با يت نميكفا  )يعنصر ماد(در قانون 
م ير مستقيم در قالب مباشرت و چه به نحو غيچه به نحو مستق  و مباح است مداخله در آن، يقانون

  .باشد يدر قالب شركت، موجب ضمان نم

و مشروع ندانسته باشد،  يگر قانونيد يمصرح در قانون را قانون در جا يحال اگر رفتار ماد
ر يغ» «عمل«ن ينكه چنيمشروط بر ا  باشد؛ ييت جزايد موجب مسئوليعدتاً باارتكاب آن قا

  .مرتكب شده باشد» مسئول«و » مقصر« يرا فرد يا» يقانون

دهند اما  يخود را انجام نم يف اجتماعيم كه وظايشو يمواجه م يتكراراً در اطراف خود با افراد
م كه در مورد يشنو ياد ميا زي. ميدان ينم م، آنان را مستحق سرزنشيشنو يآنها را م» عذر« يوقت

گذار  قانون» .نداشته است يريكرده، اما تقص يدرست است كه كار بد«: شود يگفته م يشخص
گذار  قانون. دارد ير قانونين اَعمال غيمرتكب از  ينسبت به دستة معدود ية مشابهيز روين

برخورد نكرده و عمل آنان را واجد  يعاد خاص از مرتكبان مانند مرتكبان  يا با دسته
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  .داند يم» يعذر نسب«ا ي» عذر تام«

مصرح در قانون منطبق  يط ماديم كرد كه رفتار بر شرايخواه يرا بررس ين فصل حاالتيدر ا
ست كه بتوان عمل مجرمانه را ين يطياما مرتكب در شرا. ز هستين يبوده و واجد عنصر نامشروع

نكه يا ايت است يا اساساً فاقد مسئولي يچرا كه و  دانست؛» منتسب« يبه و يهمانند افراد عاد
  .ستيتش تام نيمسئول

. باشد» اراده«و » ادراك« يشود كه دارا يمسئول تام اَعمالش محسوب م يدر حقوق جزا كس
  :ن دو شرط اشاره كرده استيمادة شصت و پنجم قانون جزا به ا

شخص به ارادة آزاد و در حالت صحت عقل د كه يآ يبه وجود م يوقت ييت جزايمسئول«
  ».را مرتكب شود يو ادراك عمل جرم

است كه  يت آن كسيز خصوصين» اراده«باشد و » عاقل«و » بالغ«است كه  يصفت كس» ادراك«
شود  ير قانونياگر مرتكب عمل غ ين فرديچن. نباشد» مشتبه« يا موضوع بر وينبوده » مجبور«
شود كه  يط فوق سبب مياز شرا يعدم وجود برخ. مل خود باشدع يد به طور كامل پاسخگويبا

از  يكي تحقق ن مادة شصت و ششم مقرر داشته كهيبنابرا. مسئول نباشد يفرد مانند اشخاص عاد
  .شود يم ييت جزايمانع مسئولاسباب فقدان اراده از  يكيا يعوارض ادراك 

، سكر )مادة شصت و هفتم( يعقل عوارض ادراك را شامل جنون و مرض افغانستان يقانون جزا
. دانسته است) مواد هفتادم تا نود و سوم(و صغر سن ) مادة شصت و هشتم و شصت و نهم(

و اضطرار ) مادة نود و چهارم(دگاه قانونگذار شامل اكراه ين، اسباب فقدان اراده از ديهمچن
  .است )مادة نود و پنجم(

و استعمال مسكر و مخدر را كه  يجنون و مرض عقلن فصل، در ابتدا سن، يل ايذ يدر گفتارها
پس از آن، اسباب فقدان اراده را در . م كرديخواه ياند بررس موجب اختالل در ادراك

ت به سبب يكه از موانع مسئول) (يغلط(و اشتباه  57، اضطرار،)اجبار(مربوط به اكراه  يگفتارها
  .م داديمورد بحث قرار خواه) نكرده يا فقدان اراده بوده اما قانون به آن اشاره

  
 

چرا كه معموالً مضطر واجد اراده اسـت و  .به نظر ما اضطرار از اسباب فقدان اراده نيست   57
بنائاً موقعيـت وي بـه   . فقط دايرة انتخاب او محدود است. شود با اختيار مرتكب عمل مي

در گفتار مربوط به اضـطرار  . يا مشتبه قابل مقايسه نيستهيچ وجه با موقعيت فرد مجبور 
      ←  
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  نصغر س: كميگفتار 
  

  مواد مرتبط

  قانون رسيدگي به تخلفات اطفال چهارممادة 

  :ل را دارديذ ين قانون معانيدر ا ياصطالحات آت
 .ل نكرده باشديرا تكم ياست كه سن هجده سالگ يشخص: طفل

 .ل نكرده باشديرا تكم ياست كه سن هفت سالگ يشخص: زير مميطفل غ
 .ل نكرده باشديرا تكم يل و دوازده سالگيرا تكم ياست كه هفت سالگ يشخص: زيمم طفل

ل نكرده يرا تكم يل و هجده سالگيرا تكم يسالگ  است كه سن دوازده يشخص: طفل نوجوان
 .باشد
 .ت اطفاليطفل محكوم در مراكز اصالح و ترب يد آزاديعبارت است از تحد: حجز

ا در يو  يا عمومي يمحل خصوص  د نمودن طفل در خانه،يعبارت است از مق: حجز در منزل
 .نيمدت مع يبرا يخدمات اجتماع يزا مؤسسات اختصاص يكي

  .طفل يا سرپرست قانونيل يم، وكياقارب، ق ا، يا، اوصين، اوليعبارت است از والد:يممثل قانون

  به تخلفات اطفال يدگيمادة پنجم قانون رس

ت يل نكرده باشد، در صورت ارتكاب جرم، مسئوليرا تكم يكه سن دوازده سالگ يشخص
 .شود يبه او راجع نم ييجزا

 ين بوده و موجب ضرر مادياز غفلت والد ين ماده ناشيا 1هر گاه جرم مرتكبة مندرج فقرة 
 .گردند ين به جبران آن مكلف ميشود والد

   

 

  → 
خواهيم ديد كه اساساً اينكه اضـطرار همـواره از موانـع مسـئوليت باشـد و نـه از عوامـل        

وي تنهـا  . گذار افغاني در اين باره روشن است اما موضع قانون. موجهه، محل تأمل است
مان صورت را نيز جزو موانـع  يك صورت از صور اضطرار را مورد اشاره قرار داده و ه

 !مسئوليت دانسته است
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  به تخلفات اطفال يدگيو پنجم قانون رس يمادة س

ل را اتخاذ يم ذياز تصام يكيرد در مورد طفل متهم با در نظر داشت حاالت ت دايمحكمه صالح
  :كند

 .يمكلف نمودن به انجام خدمات اجتماع
 .يخدمات اجتماع يفرستادن به مؤسسات اختصاص

 هيصدور اخطار
 .ق محاكمهيتعو
 .ق مشروط مجازاتيتعل

 .حجز در منزل
 .را دارد يو يكه حق سرپرست يا شخصين ياز والد يكيم نمودن به يتسل

  .ت اطفال غرض تحت حجز قرار دادنياعزام به مراكز اصالح و ترب

  به تخلفات اطفال يدگيو نهم قانون رس يمادة س

 :شود يل مد نظر گرفته ميمراتب ذ  طفل متهم، ين جزايين تعيح
ك ياشد، از ل نكرده بيرا تكم يل و شانزده سالگيرا تكم يكه سن دوازده سالگ يزات طفلامج

شده توسط اشخاص بلند تر از سن هجده  ن جرم ارتكابيع يسوم حداكثر مجازات كه برا
   .تواند يشتر بوده نميده است، بيگرد ينيب شيدر قانون جزاء پ يسالگ

 يكه برا ياز نصف حداكثر مجازات  ل نكرده باشد،يرا تكم يكه سن شانزده سالگ يمجازات طفل
ده است، يگرد ينيب شيدر قانون جزاء پ يتر از سن هجده سالگن جرم توسط اشخاص بلنديع
 .تواند يشتر بوده نميب

 .تواند يا اعدام محكوم شده نميحبس دوام  يطفل به جزا
… 
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  تبصره

ن يبد. شود يم يده است برخورد متفاوتينرس يكه به سن هجده سالگ يدر حقوق جزا با مرتكب
 يبه بعد تا وقت يندارد و از سن خاص ييت جزايمسئولچ يه  اصوالً يو يصورت كه تا سن خاص

ز همانند بزرگساالن يرد و باز نيگ يقرار م يخاص ييم جزايبرسد، تحت رژ يكه به هجده سالگ
  .شود يمجازات، نم

  اطفال ييت جزايمسئول يخيسابقة تار) الف

سال را به سه گروه ر هجده يافغانستان در مواد هفتاد تا هفتاد و دوم خود اشخاص ز يقانون جزا
ن يافراد ب. مستثنا بودند يير هفت سال بودند از هر گونه اقدام جزايكه ز يافراد. كرد يم ميتقس

از . شدند يزده تا هجده سال مراهق خوانده مين سير نام داشتند و افراد بيزده سال صغيهفت تا س
ا يجنحه   رت ارتكاب قباحت،ر در صويه صغيكه عل يكم اقداماتيمواد هفتاد و چهارم تا هشتاد و 

 يميخ، تسليشامل توب ين اقدامات بسته به جرم ارتكابيا. ح شده بوديق بود تشريت قابل تطبيجنا
متعهد  ينقد يو جزا يا مدارس اصالحيه يريا مؤسسات خيب يبه متعهد، حجز در دارالتأد

  .شد يم

 يب كه اگر وين ترتيبه ا. ته بودندم مراهق پرداخيز به جرايمواد هشتاد و دوم تا هشتاد و چهارم ن
آن  يشده برا ينيب شيپ يا جزايبه متعهد  يميممكن بود تسل يشد مجازات و يمرتكب قباحت م

ب، يرا به حجز در دارالتأد يتوانست و يم يز قاضيدر صورت ارتكاب جنحه ن. قباحت باشد
جرم مورد نظر را در  ينكه مجازات اصليا ايمحكوم كند  يا مدارس اصالحيه يريمؤسسات خ

نكه مجازات يبود، بسته به ا يت ميز كه جرم از درجة جناين يدر صورت. ديق نمايتطب يحق و
 يمشخص يبه زمانها يا حبس كمتر از ده سال بود، وي  ل،يا حبس دوام، حبس طوياعدام  ياصل

اجع به تعدد، خود قواعد ر ين قانون جزا در مواد بعديهمچن. شد يب محكوم ميحجز در دارالتأد
  .ر و مراهق را ذكر كرده بوديمشروط صغ ييتكرار، رها

» به تخلفات اطفال يدگيقانون رس«را با عنوان  يديقانون جد 1383گذار در اواخر سال  قانون
از قواعد و مواد مذكور در مواد  ياريب كرد و به موجب مادة شصت و ششم خود بسيتصو

» يدگيرس«قانون عنوان   اوالً. نون با دقت انتخاب شده استن قايعنوان ا. قانون جزا را نسخ كرد
ن مبارزه يقوان: ج استيرا يين جزاين قوانيدر عناو» مبارزه«كه كلمة  يدر حال(دارد و نه مبارزه 
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كرد يدهد كه رو ين نكته نشان ميا). …ر پوليا تطهيزم، يل تروريه مواد مخدر، تمويعل
نكه يدوم ا 58.است و نه سركوبگرانه ياصالح يكرديروگذار در مورد تخلفات اطفال  قانون

ن يت ايت از تام نبودن مسئولين مسئله حكايهم. م اطفالياطفال و نه جرا» تخلفات«قانون گفته 
  .اشخاص دارد

  به تخلفات اطفال يدگياطفال در قانون رس ييت جزايمسئول) ب

ر يل نكرده باشد طفل غيكه سن هفت سال را تكم يد شخصيبه موجب مادة چهارم قانون جد
ل نكرده باشد يرا تكم 59يل و دوازده سالگيرا تكم يكه سن هفت سالگ يز نام دارد و شخصيمم

ر يز و چه غيچه مم ر دوازده سال، ــياطفال ز يدارد كه تمام يمادة پنجم مقرر م. ز استيطفل مم
هفتاد و دوم قانون جزا را كه   د مادةيقانون جد  ن سان،يبد. باشند يم ييت جزايز ــ فاقد مسئوليمم

ن، محكمه يبنابرا. ن كرده بود نسخ كرده استيير هفت سال تعيرا ز» ت مطلقيعدم مسئول«سن 
  .ديم نماير دوازده سال اتخاذ تصمياجازه ندارد در مورد طفل ز

است كه سن  60»ينوجوان«اطفال راجع به اطفال  يمحكمة اختصاص» ييجزا«م يتصام يتمام
مات در مادة ين تصميا. ل نكرده باشنديرا تكم يل كرده اما هجده سالگيرا تكم يدوازده سالگ

، يو پنجم قانون جزا آمده است كه عبارت اند از مكلف نمودن به انجام خدمات اجتماع يس
ق يق محاكمه، تعليه، تعوي، صدور اخطاريخدمات اجتماع يفرستادن به مؤسسات اختصاص

 يكه حق سرپرست يا شخصين ياز والد يكيم نمودن به يلمشروط مجازات، حجز در منزل، تس
  .ت اطفال غرض تحت حجز قرار دادنيرا دارد، و اعزام به مراكز اصالح و ترب يو

ند، به يگز ياطفال نوجوان بر م يت اطفال را برايآنگاه كه محكمه حجز در مراكز اصالح و ترب
: شوند يم مين اطفال به دو دسته تقسيبه تخلفات اطفال، ا يدگيو نهم قانون رس يموجب مادة س

  
 

مجازات طفل حتي به منظور «: دارد مادة هفتم قانون رسيدگي به تخلفات اطفال مقرر مي   58
  ».اصالح و تربيت به طور شديد و حقارت آميز جواز ندارد

ديم كه شود نسبت به قانون ق  بر اساس قانون جديد طفل يك سال زودتر نوجوان مي  بنائاً   59
 .شد  طفل مراهق مي

 .مادة چهارم قانون رسيدگي به تخلفات اطفال 4بنگريد به فقرة    60
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كه  يل نكرده باشند و آنانيرا تكم يل كرده اما شانزده سالگيكه سن دوازده سال را تكم يآنان
  . ل نكرده باشنديرا تكم يل كرده اما هجده سالگيرا تكم يسن شانزه سالگ

سوم حداكثر ك يتر از  شيحكم كند كه ب يتواند به مجازات يدر مورد گروه اول محكمه نم
در  يشده توسط اشخاص بلندتر از سن هجده سالگ ن جرم ارتكابيع يكه برااست  يمجازات

تواند آن مجازات را  يز محكمه نميدر مورد گروه دوم ن. ده استيگرد ينيب شيقانون جزاء پ
ر ين، طفل نوجوان چه زيهمچن. ن كندييبزرگساالن تع يشده برا ينيب شيش از نصف حداكثر پيب

  .تواند يا اعدام محكوم شده نميحبس دوام  يبه جزاشانزده سال  يشانزده سال و چه باال

ل اما يرا تكم يكه دوازده سالگ يكسان(اطفال نوجوان  يم كه قانون براينيب يب مين ترتيبد
هجده سال در نظر گرفته و  يمتفاوت با افراد باال يتيمسئول) ل نكرده باشنديرا تكم يهجده سالگ

عدم   ن،يبنابرا. در نظر گرفته است يافتراق ي، محاكمه و مجازات يدگينظام رس يه طور كلب يحت
  .است» ينسب يتيعدم مسئول«ت در اطفال دوازده سال به باال يمسئول

  يت مدنيمسئول) پ

. ستين يو يت مدنيعدم مسئول يتام طفل لزوماً به معنا ييت جزاينكه عدم مسئولين نكته ايآخر
 يرا به عمل و يت موجود است و عرف خسارات ماليجة مجرمانه رابطة سببيو نت يان عمل ويم

ن يق ممثليد از طريشناخته شود، كه با ين، ممكن است مسئول خسارات ماديدهد بنابرا ينسبت م
  :دارد يمقرر م يقانون مدن 791مادة  1  فقرة. ا اموال خود عامل پرداخت شودي يو يقانون

ت نظـارت شـخص را داشـته باشـد، از عمـل      يـ ا موافقه مكلفين كه به حكم قانو يشخص«
  ».شود ير و مجنون، مسئول پنداشته ميمضرة شخص تحت نظارت خود، مانند صغ

  :ان داشته كهيز بين يقانون مدن 792مادة 

  ».ديرا كه پرداخته است از عامل مطالبه نما يا تواند جبران خساره ير ميمسئول از عمل غ«
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  يو مرض عقل جنون: گفتار دوم
  

  مرتبط ادةم

  مادة شصت و هفتم قانون جزا

فاقد ادراك و شعور باشد،  ير امراض عقليا ساين ارتكاب جرم به سبب جنون يكه ح يشخص
  .شود ينداشته، مجازات نم ييت جزايمسئول

ت و جنحه مبتال به نقصان ادراك و شعور باشد محكمه او را ين ارتكاب جرم جناياگر شخص ح
 .دينما يت مين قانون را در مورد او رعايشناخته احكام متعلق به احوال مخففة مندرج امعذور 

  .شود ين ماده جرم شمرده نميا 2قباحت اشخاص مندرج فقرة 
  

  تبصره

 يها در گذشته. خود است يمسئول بودن در قبال رفتارها يمجنون فاقد درك و شعور الزم برا
د آنان ير شده است و بايطان تسخيند كه روحشان توسط شدانست يم ين را كسانيار دور مجانيبس

امروزه  ين انكشافات حقوق بشريو همچن يعلوم تجرب يشرفتهايبا پ. را از جامعه حذف كرد
ن يمجان. نديمبتال يروان يهايضيشوند، كه البته به مر يسته مينگر» ييانسانها«ز به چشم ين نيمجان

ع يل وقايه و تحليص و تجزين تشخيرفتار خود و همچندر كنترول حركات و سكنات و اَعمال و 
توان آنان را چون اشخاص عاقل مسئول رفتار  ين، نميبنابرا. هستند ييهايدچار اختالل و ناتوان

  .خود دانست

ت يدو مورد اول موجب عدم مسئول. مادة شصت و هفتم قانون جزا متعرض سه مورد شده است
م قباحت باز يو در جرا(ت و جنحه است يم جنايجرا مطلق و مورد سوم از عوامل مخففه در

ت يمادة فوق دو مورد اول را كه سبب عدم مسئول 1  فقرة). ت مطلق استيمستوجب عدم مسئول
ر امراض يفقدان ادراك و شعور به سبب سا«و » فقدان ادراك و شعور به سبب جنون«اند  مطلق

ابتال به نقصان «است » افتهي ليت تقليولمسئ«ن مورد را كه مستوجب يز سومين 2و فقرة » يعقل
  .اند دانسته» ادراك و شعور

هر كدام از  يف علميا تعريك فوق يتفك يم كه متعرض اعتبار علميستيدر حقوق جزا بر آن ن
. است  يطب روان ـ   يشناس روان يمبحث  باشد، يحقوق يش از آنكه مبحثيمبحث جنون ب. ميآنها شو

توان  يرا م يشود كه كمتر فرد ين گفته ميچن. مدارج است يدارا يانم كه اختالالت رويدان يم
ن يا يا  نكه در چه مرحلهيص اياما تشخ. نباشد يو روان يدچار مشكالت روح يافت كه به نوعي
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ت يرند از صالحيگ يا نقصان ادراك و شعور به خود مي يا امراض عقليمشكالت عنوان جنون 
  . حقوق جزا خارج است

ستم يسم آن و سيت مغز و ارگانياز فعال ياست كه با آگاه) بانيطب روان(روان  ياطبا  عهدةن به يا
را  يهست كه و يا امراض عقلياز جنون  يا واجد درجه ين فرديا چنيان كنند كه آيب يعصب

ت يل مسئوليمذكور موجب تقل يف روانينكه تكليا اي. مطلقاً نتوانست مسئول اَعمالش دانست
جاد يت تام آن فرد ايدر مسئول ينبوده و اساساً خلل ينكه كدام مشكل مهميا اي گردد يم يو
  .استفاده خواهد كرد) يب قانونيطب روان(روان  يب عدلياز نظر طب ين موارد قاضيدر ا. كند ينم

ن ين فقط به ايت مجانينكه عدم مسئولينخست ا. است ين دو نكته ضروريان ذكر ايدر پا
 يها ن در شفاخانهيمجان يبا نگهدار ين تضاديا. توان مجازات كرد ينممعناست كه آنان را 

گر هم از يباشند و از طرف د يالزم طب يك طرف آنان تحت مراقبتهايمخصوص ندارد؛ تا از 
نكه عدم يدوم ا. خطرات اجتماع مصؤون باشند و هم اجتماع از خطرات آنان حفظ گردد

و خسارات  يان عمل ويم. ستين يو يت مدنيلعدم مسئو يمجنون به معنا ييت جزايمسئول
ن مسئول يدهد بنابرا ينسبت م يجه را به عمل ويت موجود است و عرف نتيرابطة سبب يماد

ا اموال خود عامل پرداخت شود ي يو ين قانونيق ممثليد از طريپرداخت خسارت است، كه با
  ).يقانون مدن 792و مادة  791مادة  1فقرة (
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  استعمال مواد مسكر و مخدر: گفتار سوم
  

  مواد مرتبط

  مادة شصت و هشتم قانون جزا

ا مخدره ادراك و شعور خود را ين ارتكاب جرم به سبب استعمال مواد مسكره يكه ح يشخص
ا بدون علم مرتكب صورت گرفته باشد، مجازات يكه استعمال آن جبراً  ياز دست بدهد، در حال

  .گردد ينم
فوق ادراك و شعور خود را كامالً از دست نداده باشد، طبق حكم هر گاه شخص مندرج فقرة 

 .گردد ين قانون مجازات ميا 67مادة  2مندرجة فقرة 

  مادة شصت و نهم قانون جزا

ا مخدره را به ارادة خود استعمال نموده، مرتكب جرم گردد، يهر گاه شخص مواد مسكره 
در حالت ادراك و شعور كامل مرتكب شود كه جرم را  يمسئول شناخته شده چنان پنداشته م

  .ده استيگرد
د، محكمه احكام ياگر شخص مواد مسكره و مخدره را عمداً به مقصد ارتكاب جرم استعمال نما

  .دينما يت مين قانون را در مورد او رعايمتعلق به احوال مشددة مندرج ا
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  تبصره

كب جرم شده است، به طور ا مخدر مرتير مواد مسكر يكه تحت تأث يگرچه در نگاه اول فرد
رسد، اما  يمسئول پنداشته شدن در قبال رفتارش به نظر م يمؤقت فاقد درك و شعور الزم برا

ن از آن جهت است كه به رغم موانع يا. ستيز نين موضوع آنچنان ساده نيد توجه داشت كه ايبا
رد كه در يو فعاالنه به خود بگ ير ممكن است حالت ارادي، سكر و تخدييت جزايگر مسئوليد
ن يت اير موانع مسئوليكه معموالً سا يده خواهد كرد؛ در حاليچيپ يه را قدرين صورت قضيا

. ا مجبور گرددي، مجنون، طفل يست كه شخص به طور ارادين طور نيا  ستند و مثالًيگونه ن
م كه در ينيم تا ببيده يممورد بحث قرار  ير اراديو غ ين مواد را در دو حالت ارادياستعمال ا

  .شود يفرد برداشته م ييت جزاين دو حالت مسئوليك از ايكدام 

  ا مخدريمواد مسكر  ير استعمال اراديارتكاب جرم تحت تأث) الف

ا مخدر مرتكب جرم شود، گر چه فاقد يمواد مسكر  يكه فرد در اثر استعمال اراد يدر حالت
. ار كرده استياز خود سلب اخت ياست، اما به طور ارادار در ارتكاب جرم بوده ياراده و اخت

شود  يهمانند انسان مختار برخورد م يكند با و يار مياز خود سلب اخت ياريآنكه به طور اخت
مواد  ير قانونيشخص هم به مجازات استعمال غ  ن،يبنابرا). ارياألخت ينافيار ال ياألمتناع باألخت(

م كه آنچه موجب عدم ينيب يپس م. يجازات جرم ارتكابرسد و هم به م يم 61ا مخدريمسكر 
  .ستيا مسكر نين حالت از استعمال مواد مخدر يشود، ا يت ميمسئول

  بدون قصد ارتكاب جرم ياستعمال اراد. 1

ا يبه مصرف مواد مسكر  يكه فرد به طور اراد يشصت و نهم در حالت  مادة 1  به موجب فقرة
ارتكاب جرم باشد، اگر مرتكب جرم شود مسئول  يصد ونكه مقيپردازد، بدون ا يمخدر م

برخورد خواهد شد كه در زمان ارتكاب جرم  ياريهمانند اشخاص هوش يخواهد بود و با و

  
 

استعمال مواد مخدر و مسكر در مادة سه صد و چهل و نهم قانون جزا جرم دانسـته شـده      61
موجـب مـادة بيسـت و     اين ماده تا جايي كه به استعمال مواد مخدر راجع است به. است

مـادة  . ه عليه مواد مخدر نسخ شده و مادة جديد جانشين آن شده اسـت هفتم قانون مبارز
بيست و هفتم قانون مبارزه عليه مواد مخدر براي حاالت مختلـف ايـن جـرم بـه تفصـيل      

  .مجازات تعيين كرده است
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ز در يمربوطه ن ير قانونيه، مجازات استعمال مادة غيالنها. اند ا مخدر نبودهير مواد مسكر يتحت تأث
  .خواهد بود يانتظار و

  به قصد ارتكاب جرم ياستعمال اراد. 2

ارتكاب  ين است كه فرد شجاعت الزم برايا مخدر اياساساً مقصد از استعمال مواد مسكر  يگاه
گذار او را  جامعه دارد، قانون يبرا يشتريخطر ب ين فردياز آنجا كه چن. جرم را به دست آورد

ب قرار يتعقهر دو جرم تحت  يرا برا يكند و نه تنها و يمجازات م يشتريبا شدت عمل ب
مادة شصت و نهم در  2فقرة  .گرداند يرا مشمول احوال مشدده م يو يدهد، بلكه جرم اصل يم
  .ن مورد صراحت دارديا

در . ن مواد ارتكاب جرم بوده استيد ثابت شود كه مقصد از استعمال اياست كه با يهيالبته بد
قت مشمول يب است و در حقيز قابل تعقيا مخدر نيبه جرم استعمال مسكر  يز، وين صورت نيا
  .شود يشناخته م» تعدد جرم«

  ا مخدريمواد مسكر  ير ارادير استعمال غيارتكاب جرم تحت تأث) ب

ا يت تام ين حالت است كه به عدم مسئوليهم. است  ير اراديز استعمال مواد مذكور غين يگاه
داند كه در  يم يرا حالت ير اراديقانون در مادة شصت و هشتم استعمال غ. شود يمنجر م ينسب

به زور و به رغم مقاومت  ين است كه فردياجبار ا. انجام شده باشد» عدم علم«ا ي» اجبار«اثر 
او را ببندد و مشروب  ينكه دست و پايمثل ا  را وادار به استعمال مواد مذكور كند؛ ي، ويگريد

داشته باشد  يرد شبهة موضوعن است كه فيز ايعدم علم ن 62).ياجبار ماد(زد يبر يرا در دهان و
 يكه آنها را به جا يا به گونه  ن مواد جاهل باشد؛ير كنندة ايا تخديت سكر آور يو نسبت به ماه

سردرد است در  يمثالًَ تصور كند كه قرص دوا(كه فاقد آثار مذكور است استعمال كند  يا ماده
  ).بوده است يار قويك مادة مخدر بسيكه  يحال

  
 

جالب اين است كه قانون جزا به طور خاص براي اجباركننـده مجـازات در نظـر گرفتـه        62
  :د و پنجاهمبه موجب مادة سه ص. است

شخصي كه به جبر و اكراه شخصي ديگر را به استعمال مواد مخدره و يا مسـكره وادار  «  
سازد، به حبس قصيري كه از سه ماه كمتر نباشد يا جزايي كه از سه هزار افغاني كمتر و 

 ».گردد از دوازده هزار افغاني بيشتر نباشد محكوم مي
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دچار زوال ادراك و شعور شود،  يا نكه تا چه درجهي، بسته به اين مجرميچنگذار با  قانون
ر مواد باشند مرتكب ينكه تحت تأثيا اساساً بدون ايكند كه  يم يمتفاوت با مجرمان يبرخورد

مواد مصرف  ياند اما به طور مختار و اراد ر مواد مرتكب جرم شدهيا تحت تأثياند  جرم شده
  .اند كرده

ست و هفتم قانون يمادة ب(ن افراد به مجازات استعمال مواد مخدر ين است كه ايا ن تفاوتياول
) مادة سه صد و چهل و نهم قانون جزا(ا مجازات استعمال مواد مسكر ي) ه مواد مخدريمبارزه عل

كه  يزيهستند؛ چ» عمد« يازمند عنصر روانيم نين جرايا يچرا كه هر دو. شوند يمحكوم نم
ن افراد به يتفاوت دوم در برخورد با ا. ا عدم علم فاقد آن بوده استيار مرتكب به سبب اجب

  :دارد يدرجة زوال ادراك و شعور در آنها بستگ

  زوال كامل ادراك و شعور. 1

ن حالت يدر ا يسلب شود و و  مواد ادراك و شعور مجرم كامالً ير ارادياگر در اثر مصرف غ
چ يبوده و ه ييت جزايشصت و هشتم، فاقد مسئول  مادة 1به موجب فقرة   مرتكب جرم شود،

  .در قبال رفتارش ندارد يتيمسئول

  زوال ناقص ادراك و شعور. 2

ن يشود كه ح يبرخورد م يهمانند شخص ياألراده نگردد، با و و اگر مجرم كامالً مسلوب
در فقرات  ين فرديحكم چن. ادراك و شعور بوده است) نه فقدان(ارتكاب جرم مبتال به نقصان 

ت يم قباحت فاقد مسئوليدر قبال جرا يل كه وين تفصيبد  مادة شصت و هفت آمده است؛ 3و  2
  .ت و جنحه مشمول عوامل مخففهيم جناياست و مورد جرا
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  كراها: گفتار چهارم
  

  مرتبط ادةم

  مادة نود و چهارم قانون جزا

ممكن نباشد مجبور به  يرگيكه دفع آن طور د يا يا معنوي ير قوة ماديكه تحت تأث يشخص
  .شود يارتكاب جرم گردد، مسئول شناخته نم

  

  تبصره

» اجبار»  ن عذر را اكراه گذاشته اما در متن ماده از كلمةيقانون در مادة نود و چهارم عنوان ا
 يب قصد است و دوميع ياول. ستندياجبار و اكراه مترادف ن يدر حقوق مدن. استفاده كرده است

به آن  561تا  551ده است و از مادة يافغانستان هر دو را اكراه نام يقانون مدناما . ب رضايع
  :دارد كه يمقرر م يقانون مدن 554مادة . پرداخته است

ن بـرده  يگرداند، اكراه ناقص رضا را از بـ  يار را فاسد مين برده اختياكراه تام رضا را از ب«
  ».گرداند يار را فاسد نمياخت

ا اكراه تام در حقوق يم منظور همان اجبار ييگو يق جزا از اكراه سخن مكه در حقو ياما وقت
در . ار مرتكب عمل مجرمانه شودياست كه فرد بدون اخت ياجبار در حقوق جزا حالت. است يمدن

تام  ين معنا كه ارادة وي، به ايحقوق مدن يحقوق جزا مكره بودن به ارتكاب عمل ــ در معنا
مكرَه  ييت جزايتواند مانع مسئول يارتكاب عمل نداشته باشد ــ نمبه  يت قلبيباشد اما رضا

آنچه . ك قابل مجازات استيث شرينكه اگر مكرِه شخص مسئول باشد به حيا  تاًينها. گردد
. به جز ارتكاب عمل نباشد يزيكه گر يت از مجازات است اجبار است به نحويموجب معاف

  .ميكن ياستفاده م) معادل اكراه تام(هد از كلمة اجبار رخ ند ينكه سوء برداشتيا ين، برايبنابرا

م و سپس يكن يم ياجبار را بررس يقانون ياجبار ابتدا صورتها  دربارة ين بحث مقدماتيپس از ا
  .ميرسان يان ميمجبور به پا يت مدنيدر مورد مسئول يحيبحث را با توض

  اقسام اجبار) الف

اجبار : اند مادة نود و چهارم ــ اجبار را به دو قسم دانستهگذار در  ن قانونيدانان ــ همچن حقوق
  .ميپرداز ين دو قسم ميك از ايهر  يف و بررسيالً به تعريذ. يو اجبار روان يماد
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  ياجبار ماد. 1

. دهد ير قرار ميتحت تأث يكيزيو ف ياست كه منشأ اجبار مجبور را از نظر ماد يحالت ياجبار ماد
كه  يل باشد كه مثالً در اثر آن فرديمثل طوفان و س يعيدث طبممكن است حوا يعامل ماد

ن ممكن يهمچن. رديرا به شفاخانه برساند و او بم يدر حفاظت از طفل دارد نتواند و يفة قانونيوظ
مجبور به  يكند و و يكه گرگ به چوپان حمله م يوان باشد مانند وقتيك حي ياست عامل ماد

 ينكه عامل ماديا اي. كنند يب ميشده و آن را تخر يگريمزرعة دگوسفندان وارد . شود يفرار م
را  يچاقو را در دست مجبور گذاشته و دست و يكه شخص يممكن است انسان باشد مثل وقت

 يگريبه نحو د يحاالت فوق دفع قوة ماد يدر تمام. كوبد يه ميٌعل يمحكم گرفته و به شكم مجن
 يندارد و در صورت يتيچ گونه مسئولين حالت مجبور هيدر ا. ر از ارتكاب جرم امكان ندارديغ

از باب ) داشته باشد ييت جزاينكه مسئوليدوم ا  انسان باشد؛  اوالً(كه مجبوركننده مسئول باشد 
  .ب مسئول حادثه خواهد بوديتسب

به وجود  ياجبار وقت. ميو اضطرار تفاوت قائل شو يان اجبار مادياست كه م ينجا ضروريدر ا
در . شود يوادار به ارتكاب جرم م ير قابل مقاومتيغ يروير قوه و نيكه مجبور تحت تأثد يآ يم

م در اضطرار اراده وجود دارد اما فرد غالباً قدرت انتخاب يتر گفت شيكه همانطور كه پ يحال
هش وجود دارد مرتكب جرم يكه عل يديز از تهديگر يبرا يتر ندارد و و شيان دو راه بيم
دهد و فرد در اثر  يرمترقبه رخ مينكه اضطرار همواره در اثر عوامل و حوادث غيا گريد. شود  يم

كه در  يشود، درحال يت با قصد و ارادة كامل مرتكب جرم ميو رضا يل باطنيآن بر خالف م
شود و ارادة  يوارد م يگرية فرد دياجبار از ناح ياديست و در موارد زين طور نيشه اياجبار هم

  .گردد ية مجبور من اراديجانش يو

  ياجبار روان. 2

. دهد ير قرار ميتحت تأث يو درون ياست كه منشأ اجبار مجبور را از نظر روح يحالت ياجبار روان
اراده  ينكه آزاديمشروط بر ا. است» كيتحر«و » ديتهد« ياز صورتها ين اجبار برخيق ايمصاد

ك يا تحريد يتهد  نكه به واسطةيا ين، صرف ادعايبنابرا. كامالً سلب كند  را به طور مؤقت،
تام است و فرد  ين فرديت چنيست چرا كه قاعدتاً مسئوليمرتكب جرم شده قابل قبول ن

ت يعدم مسئول يبرا. رديگ يب قرار ميك تحت تعقيث شريكننده به ح كيا تحريكننده  ديتهد
سن، و ابزار به  ت،يت، شخصيمكان، موقع  د با توجه به زمان،يك بايا تحريد يعامل جرم، تهد

سلب  ياراده را به طور كل يباشد كه آزاد يرد و در حديق قرار گيكار برده شده مورد تدق
  .ت، پاسخگو خواهد بوديبه فرض مسئول  ز اجباركننده،ين حالت نيدر ا. كرده باشد
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 ن باشد كه حدود آنيل آن ايد دليشا. ار اندك استيبس يموارد استناد به اجبار روان  در عمل،
  .دة روان راجع استيچيست و به امر پيبه طور كامل مشخص ن

  مجبور يت مدنيمسئول  )ب

نجامد و يم كه به زوال كامل اراده بيمعتبر دانست ييت جزايزوال مسئول يبرا ياجبار را در صورت
 يهيبد ين حالتيدر چن. منشأ اجبار يگردد برا يابزار و آلت يارين اختيتر مجبور بدون كوچك

جة يان رفتار او و نتيت را ميسبب  دانست و رابطة» منتسب«جه را به مجبور ياست كه نتوان نت
 يز محل تأمل جديدر قبال خسارات وارده ن يو يت مدنيمسئول  ن،يبنابرا. شده برقرار كرد واقع

  . است

ا مجنون يل اما مورد مجبور با طف. ميدانست يت مدنيم كه طفل و مجنون را واجد مسئولياد داريبه 
جه دارند اما مجبور تنها يدخالت فعال در نت) طفل و مجنون(ر يدو مورد اخ. ستيسه نيقابل مقا

چرا كه مضطر در . سه كرديتوان مقا يز نميرا با مضطر ن ين ويهمچن. ابزار ارتكاب جرم است
منتسب  يرا به عمل و يبودن دخالتش خسارات احتمال ين اراديارتكاب جرم اراده دارد و هم

  .گرداند يم
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  اضطرار: پنجمگفتار 
  

  مادة مرتبط

  مادة نود و پنجم قانون جزا

مواجه  ير به خطر بزرگ و آنيا مال غيا نفس يا مال خود و يكه به منظور نجات نفس  يشخص
. شود يمسئول شناخته نم  قادر به دفع آن نباشد، يكه بدون ارتكاب عمل جرم يگردد، به نحو

دتر از يده و ضرر مورد اجتناب شديخص عمداً سبب خطر مذكور نگردنكه شيمشروط بر ا
 .كند يباشد كه از جرم نشأت م يضرر

  

  تبصره

ر يناگز يگريا ديا مال خود يحفظ جان  ياست كه فرد برا يتياضطرار در حقوق جزا وضع
ان يد مياو با. رديگ يقرار م يك دوراهيقت، فرد بر سر يدر حق. شود يشود كه مرتكب جرم يم

د يمبادرت نما ينكه به عمليا ايرا شود يرا پذ يا مالي يد خطر جانيا باي  ند؛يرا برگز يكي دو شرّ
  63.است ييصف به وصف جزاكه مّت

مضطر وجود نخواهد  يبرا ييت جزايده شود، مسئوليبرگز يعمل جرم ، اگريتين موقعيچندر 
ر آب يچوب به ز تخته يرا از رو يگرينجات جان خود د يكه برا يقيغر يداشت؛ مثالً برا

خود از مرگ نان خشك   نجات فرزند گرسنة يكه برا يا مادريند يكشد تا خود بر آن نش
را خراب  يگريوار خانة ديل ديد از خطر سحفظ ملك خو يكه برا يمالك يا براي ؛سرقت كند

  . او منحرف كند  ل را به سمت خانةير سيكند تا مس يم

 يبررس. كند يرا مجازات نم ياضطرار يارتكاب عمل جرم يطيوجود شراگذار به شرط  قانون
 يش از آن به طور اختصار مبناين گفتار است اما پيط تحقق اضطرار و آثار آن موضوع ايشرا

  .ميده ياضطرار را مورد توجه قرار م
  
 

انّما حـرّم  «: ا اين اضطرار در حقوق جزايي داردبقره مضموني هماهنگ ب  سورة 173آية    63
عليكم الميته و الدم و لحم الخنزيرِ و ما اُهلَّ به لغير اهللا فمن اضطرَّ غيرَ بـاغٍ و ال عـاد فـال    

الضـرورات ُتبـيح   «همچنـين عبـارت رايـج در زبـان فقهـا      » .اثم عليه انّ اهللا غفـور رحـيم  
  .»المحظورات
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  اضطرار يمبنا) الف

ل كه در ين دليه اب ين بود كه شخص مضطر مرتكب جرم شده است وليدر گذشته نظر غالب ا
  گر، اضطرار را از زمرةيبه عبارت د. شود ياست مجازات نم يجرم  حالت اضطرار فاقد ارادة

ز يقانون مجازات افغانستان ن). جنون و صغراكراه، مثل (دانستند  يم ييت جزايمانع مسئول عوامل
در » و موانع آن ييت جزايمسئول«در فصل  يون گونه كه يبد. ق كرده استيرا تطب ن نظريهم

جنون، (عوارض ادراك : م كرده استيموانع را به دو بخش تقس» ييت جزايموانع مسئول«قسمت 
گذار افغان  شود كه قانون يب، مشخص مين ترتيبد). اكراه و اضطرار(و فقدان اراده ) سكر و سن

  .ت به سبب فقدان اراده استياعتقاد داشته كه اضطرار از موانع مسئول

اضطرار مانع . 2 64اضطرار موجهه. 1: دو نوع اضطرار دارند يحقوق ياز نظامها يبرخه امروز ماا
ك منفعت يت از يموجب حفظ و حما يل كه اگر ارتكاب عمل اضطرارين تفصيبد 65.تيمسئول
ن نوع ي، ا)ب ملكيمت تخريمثالً حفظ جان به ق(شده شود  تر از منفعت نقض مهم يقانون

مشروط …«كه مادة نود و پنجم با عبارت  يهمان اضطرار: هد بوداضطرار از عوامل موجهه خوا
به آن اشاره كرده » كند يباشد كه از جرم نشأت م يدتر از ضررينكه ضرر مورد اجتناب شديبر ا

 يمثل وقت(شده باشد  تر از منفعت نقض ارزش ا كميارزش  اما اگر منفعت حفظ شده هم. است
، )را بكشد يگرينجات ملك خود د يا برايا بكشد ر يگرينجات جان خود د يبرا يكه فرد

 يا نسبيت مطلق يتواند موجب عدم مسئول يت قلمداد خواهد شد كه مياضطرار از موانع مسئول
  .گردد

تنها نوع اول از اضطرار را مورد اشاره قرار داده است و عالوه بر آن، آن را  يگذار افغان اما قانون
صور  يباً در تماميكه تقر يفقدان اراده دانسته است؛ در حالت به جهت ياز موانع عدم مسئول

به عبارت . فرد مضطر محدود است ينكه ساحة انتخاب برايتاً اينها. اضطرار اراده موجود است
  ا اشتباه كه اراده كامالًيسه با حالت اكراه يشود قابل مقا يمرتكب آن م يكه و يگر عمليد

م ير تقسياضطرار را به چهار دستة ز يقانون يتهايگر موقعا قت،يدر حق. باشد يمفقود است نم
   :ميكن

   

  
 

64  rechtfertigender Notstand 
65  entschuldigender Notstand 
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 كند؛ يم ينجات جان خود اقدام به ارتكاب عمل جرم يكه برا يوقت �

 كند؛ يم ياقدام به ارتكاب عمل جرم يگرينجات جان د يكه برا يوقت �

 كند؛ يم ينجات مال خود اقدام به ارتكاب عمل جرم يكه برا يوقت �

 .كند يم ياقدام به ارتكاب عمل جرم يگرينجات مال د يكه برا يوقت �

عمد و اراده  يار و از رويدر كمال اخت ينان گفت كه ويتوان با اطم ير مياخ  حداقل در سه دستة
كه  يا هين، نظريبنابرا. شود يم يو با اطالع كامل و با سنجش جوانب امر مرتكب عمل جرم

حالت اول  ميارد وخاز مو يداند تنها با برخ يراك مت به جهت فقدان ادياضطرار را مانع مسئول
  .از چهار حالت فوق سازگار است

 يابد و عمل مباح است ولي يتحقق نم  ت جرم اصوالًيعدم مسئول ينيم كه در عوامل عيگفت  قبالً
ن يهمچن. ميدان يفرد را مسئول نم يبنا به مصالح يجرم موجود است ول يدر عوامل شخص

 يا برايمباشر  يو جبران خسارت موجود است، برا يت مدنيمسئول يشخص همواره در عوامل
نكه دفاع مشروع در برابر عوامل يگر ايد .ستين نيچن ينياز مباشر، اما در عوامل ع يسبب اقو

 يكه در عوامل ذهنيز مباح است در حاليدر آن ن يمختلف همكار ين صورتهايو همچن ينيع
ت واجد اثرات يا از موانع مسئولياضطرار از عوامل موجهه باشد نكه ي، انيبنابرا .ستينگونه نيا

  .ده نخواهد بوديفا يدتر بيات جديل قانون با استفاده از نظرين، تعديبنابرا  .است يعمل

  .ميكن يم يرفته است بررسيپذ يگذار افغان ل اضطرار را آنگونه كه قانونيدر ذ

  شروط اضطرار) ب

ستند و تنها ناظر ين يقاعدة كل تيمانع مسئول يا ذهني ينيعوامل عتر گفته شد،  شيهمان طور كه پ
ن و شروط آن را مقرر ييگذار آن اوضاع و احوال را تع اند كه قانون يبه اوضاع و احوال خاص

ر در قانون د شروط مقرّيبا موجب مجازات نگردد يعمل اضطرارنكه يا يبرا. داشته است
  .متوجه مرتكب آن خواهد شد يت جرميلن صورت، مسئوير ايدر غ. موجود باشند

را  يگـذار عمـل اضـطرار    قانون ..ييگرگرييا مال دا مال دييا نفس ا نفس ييا مال خود ا مال خود ييدر خطر بودن نفس در خطر بودن نفس  �
ن، اگـر  يبنابرا. فتنديا مال به خطر بيكه دو منفعت نفس  ت دانستهيمانع مسئول يفقط در مورد

مجازات خواهـد   ي، عمل اضطراريگر گردد، مانند حق آزاديخطر متوجه منافع و حقوق د
مـانع  ا مـال خـود   يـ نجـات نفـس    يبـرا  يگر، همانگونـه كـه عمـل اضـطرار    يد ياز سو. شد

  .ن استين چنياز ين يگريا مال دينجات نفس  يبرا ت استيمسئول
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ا ي ين است كه حقوق جانياضطرار ا يط قانونيگر شراياز د  ..ييمواجهه با خطر بزرگ و آنمواجهه با خطر بزرگ و آن �
 يف و جزئـ يـ خف ين، خطرهـا يبنـابرا . شـود  ديـ تهد يبزرگ و آن يانسان توسط خطر يمال

ز يالوقوع ن مؤجل و محتمل يطرهاباشد و خ يد آنيخطر بان يهمچن. باشند يم  خارج از بحث
 .ت شونديعدم مسئولتوانند موجب  ينم

. دارنـد  يتيست كه خطر و منشأ آن چه نوع مـاه يگر مهم نين دو شرط موجود باشند دياگر ا �
مشـخص   يارهـا قاضـ  ين معيبا توجه به ارا ق آن يادداده و مص ارين مورد فقط معيقانون در ا

ا، سـقوط  يـ ، غـرق در در ييهوا يل، طوفان، بمبارانهايمانند زلزله، س ييخطرها. خواهد كرد
 يو بالفعـل بـودن، از جملـه خطرهـا     ي، بـه شـرط آنـ   …ق و يكشنده، حر يهايضيمراره، يط

  .شود ياز مجازات معاف م يجرم يكه به استناد آن مرتكب عمل اضطرار اند يديشد
 يبـزرگ و آنـ   يل مواجهه با خطرهـا يارتكاب عمل به دل  ..ييضرورت ارتكاب عمل جرمضرورت ارتكاب عمل جرم �

ز از خطـر منحصـر در   يگر است كه ضرورت داشته و راه تيوجب فقدان مسئولم يدر صورت
ر از ارتكـاب عمـل   يـ غ يگـر ياگـر بتـوان از طـرق د     ن،يبنابرا. باشد يارتكاب عمل اضطرار

ل اگـر  يمثالً در هنگـام وقـوع سـ   . ستيارتكاب جرم ن يبرا يمورد  رفع كرد، خطر را يجرم
 .ل منحرف گردديرا خراب كرد كه س يگريتوان امارت د يخت نميبتوان از صحنه گر

گر مـذكور در مـادة نـود و    يبر اساس شرط د ..جاد خطرجاد خطرييمرتكب در امرتكب در ا  ييت عمدت عمدييعدم سببعدم سبب �
گـردد كـه مرتكـب     ياز اضـطرار برقـرار مـ    يناش يت قانونيمعاف يپنجم قانون جزا در صورت

ه را بـه دو شـكل مختلـف تصـور     يتوان قض يم ،ن بارهيدر ا. جاد نكرده باشديخطر را ا  عمداً
 يجـاد خطـر ارتكـاب فعـل اضـطرار     يكه هدف از ا يان حاالتيد ميگر، بايبه عبارت د. كرد

 .جاد خطر نفس خطر است تفاوت قائل شديكه هدف از ا ياست با حاالت
از  يا نهيرينة ديكه ك يشخص. ح كرديتوان تشر ير بهتر ميلب دو مثال زقاك را در ين تفكيا �

 يت اضـطرار يـ زنـد تـا موقع   يخانة خود را آتش م يراد ضرر به ويا ية خود دارد برايهمسا
ت ينجات خود بتواند آتش را به خانة دشمن خود هدا يجان خود به وجود آورد و برا يبرا

ب دهـد خانـة خـود را    يمه را فرينكه شركت بيا ياست كه شخص برا نيگر ايحالت د. كند
 يز در خطر بزرگ و آنـ يزند اما در اثر اشتباه در محاسبه خطر فراتر رفته و جانش ن يآتش م
  . گردد يه ميت آتش به سمت خانة همساير به هدايرد و ناگزيگ يقرار م

 يبـوده امـا در حالـت اول هـدف نفـس عمـل اضـطرار        يجاد خطر عمديدر هر دو حالت ا �
ن يـ حال پرسش ا). خود  ق خانةيحر(است و در حالت دوم خود خطر ) هيق منزل همسايحر(

ن باره يست؟ قانون در ايدگاه قانون افغانستان چين حاالت از دياست كه حكم هر كدام از ا
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ر يا غين باره يز در ايره محكمه نست ييقضا  ةيرد و رويگ يعام است و هر دو حالت را در بر م
رسـد عادالنـه باشـد كـه      يبه نظـر مـ  . ستيدر دسترس ن يت كنونيا در وضعيموجود است و 

ز شـامل شـود امـا    يمنحصر به حالت اول نباشد و حالت دوم را نتوسل به دفاع اضطرار امكان 
اجهـه بـا   در مو يارتكاب جـرم اول مجـازات شـود ولـ     يدر حالت دوم برال كه ين تفصيبا ا

جـان   ياز جرم اول به دفاع اضطرار توسل جسته و با ارتكاب عمل ضـرور  يناش يخطر جان
  .خود را نجات دهد

جـاد  يا»  عمـداً «است كه خطر را مرتكـب   يتيح قانون، راجع به وضعيآنچه گفته شد، به تصر �
خطـر را   يياعتنـا  يو بـ  ياطياحت  ير عمد و در اثر بيآنگاه كه مرتكب به طور غ و االّ. كند يم
مرتكب همچنان برقـرار خواهـد    ياضطرار برا يت قانونيست كه معافين يكند، شك يجاد ميا

 .بود
از  يح قانون، ضرر ناشيبه تصر  ..از جرماز جرم  ييدتر بودن ضرر مورد اجتناب از ضرر ناشدتر بودن ضرر مورد اجتناب از ضرر ناشييشدشد �

ن، يبنـابرا . باشـد  يعمـل جرمـ  از  يبرابر و متناسب با، ضرر ناش ي، و نه حت»تر شيب«د يخطر با
و نـو   يمتـ يل منـزل ق يو مستهلك خـود از خطـر سـ    يميقدنجات امارت  يتواند برا يفرد نم
دفـاع   يگـذار بـرا   را كه قـانون  ياريم معياگر به خاطر داشته باش .ران كنديخود را و  ةيهمسا

ز از آن جهت ياضطرار نن نوع از يا. ان دفاع و تجاوز بوديم» تناسب«ق كرده بود يمشروع تطب
كه صورت  يمرتكب عمل يگريا دياز خود  يا مالي يدفع خطر جان يشخص براكه در آن 

ت يرا مانع مسـئول  يكيگرچه قانون ( سه استيگردد، با دفاع مشروع قابل مقا يدارد م يجرم
 يچـ  يسـت و بـرا  يار چيـ ن اخـتالف در مع يـ پس سـبب ا . )را سبب اباحت يگريدانسته و د

 يده ولـ يـ را برگز» ير بودن خطر از عمل اضطراردتيشد«ار يگذار در مورد اضطرار مع قانون
 را؟» ان خطر و دفاعيتناسب م«در دفاع مشروع 

كـه از عمـل    يگـر يكـه مضـطر اسـت و نـه شـخص د      يدر حالت اضطرار معمـوالً نـه فـرد    �
 ياند و هر دو به عنوان مردم عاد مرتكب نشده يريچكدام تقصيه ،شود ير مرّمتض ياضطرار
ت از حقوق مـردم  يانيطرفانه در مقام حفظ و ص يز كه بيقانون ن. برابر قرار دارند يتيدر وضع
. نـد يب يكسـان بـودن ضـرر نمـ    يدر حالت  يگريبر د يكيح حقوق يبر ترج يليچ دلياست، ه

متضـرر شـود    يهزار افغـان » الف«شهروند  يعيجة فالن خطر طبياگر قرار است در نت ،نيبنابرا
» ب«شهروند  يبرا يبالغ بر همان هزار افغان يند الف به خسارتكه دفع خطر شهرو يدر فرض
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و بـر حسـب    ييچ خبط و خطـا يكه بدون ه» ب«را بر » الف«ند كه حق يب ينم يليشود، دل يم
ت يـ ن صـورت در ذهن يـ ر ايـ چـرا كـه در غ  . ح دهـد يقرار گرفتـه، تـرج  » الف«ر ياتفاق در مس

   66.خواهد بود» مرجح ح باليترج«ن عمل يطرفانة قانون ا  يو و بيآبجكت
است كـه از   يك طرف معادله شهروندي. است يگريد  ت به گونةياما در دفاع مشروع وضع �

شود كه  ين سبب ميا. تجاوز نموده است يگريكرده و به حقوق د يخود تعد يحدود قانون
 يكـاف  ،نيند و بنـابرا شـ گـذار برخـوردار نبا   كسان در نظر قانونيت يدو طرف معادله از موقع

كـه   يمثـل مـوارد  (رد يدتر را هم بپذيدفاع شد يمتناسب باشد و حت» خطر«داند كه دفاع با ب
در ). با دفاع قتل متناسب فرض شده ييو سرقت جنا يتجاوز جنس  ،يق عمديقانوناً خطر حر

ا متناسـب  يـ كه در اضطرار معادله بر عكس است و خطر نه تنها نسبت بـه دفـاع كمتـر     يحال
 .دتر باشديانوناً شدد قيبلكه با  ست،ين

  تيمسئول) پ

از نظر . باشد يت ميان اضطرار و دفاع مشروع بحث مسئوليمهم م يگر تفاوتهاياز د يكي
 يتوان در حالت ينكه ميه ايالنها. اند مجازات معاف در هر دو حالت مرتكبان از ييت جزايمسئول

نكه به يا ايبوده  يضرور تر از عمل فتيكه مضطر از حدود اضطرار تجاوز كرده، مثالً خطر خف
كصد و يمحرز باشد با استناد به مواد  يت ويكه حسن ن يزان دفع خطر اكتفا نكرده، در صورتيم

ف مجازات نمود؛ همان يرا مشمول تخف يوا كصد و چهل و ششم قانون جزيچهل و پنجم و 
 .دكرده بو ينيب شيرا پ ين امكانيدفاع مشروع چن يطور كه مادة شصت و چهارم برا

برخالف دفاع مشروع كه در آن شخص مسئول جبران . ستين يكيهر دو  يت مدنياما مسئول
وارد كرده، در  يبه و يگريست كه در مقام دفاع از خود در برابر حمله و تجاوز دين يخسارات

 ين حالت اصوالً متضرر اقداميدر ا. اند يدانان موافق جبران خسارات مدن حالت اضطرار حقوق
 يآنگاه كه فرد برا. ستة محروم شدن از حقوق خود شوديجاد خطر نكرده بود تا شايدر جهت ا

كند جبران خسارت به عهدة  ير وارد ميبه غ يبه ناچار ضرر يگريا ديا مال خود ينجات جان 

  
 

توان بـراي نجـات جـان خـود      از همين روي است كه بر اساس رأي فقهاي اسالمي نمي   66
چرا كه هر دو جان عزيـز  . اند اين را ترجيح بال مرجح دانسته .جان ديگري را سلب كرد

  .اند و دليلي نيست كه يكي فداي ديگري شود و هر دو نْفس محقون
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من له الغنم (را حفظ كرده است  يگريا ديا مال خود يق جان ين طرياست كه از ا يهمان كس
  ).ه الغرميفعل
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  )يغلط(اشتباه : ششم گفتار
  

  مواد مرتبط

  قانون جزا پنجم مادة

  .شود ياز احكام قانون عذر پنداشته نم يخبر يب

  ست و نهم قانون جزايمادة ب

1. … 
2. … 
كه ارتكاب آن از رهگذر عوامل مربوط به  يا ا جنحهيت يكه به قصد ارتكاب جنا يهر عمل .3

نكه يشود مشروط بر ا يشمرده مل باشد شروع به جرم يل استعمال مستحيا وسايموضوع جرم 
  .ا جهالت مطلق نباشدياز اشتباه  يناش يجة جرميدة مرتكب در احداث نتيعق
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  تبصره

 ير واقعيت دارد غيكه آنچه واقع ياشتباه عبارت است از تصور خالف واقع از امور؛ به طور
حقوق واجد در  يا غلطي» اشتباه«. تصور گردد ير واقعياست غ يا آنچه واقعيپنداشته شود 

شده و  يمتعرض غلط 569تا  562وب رضا در عقد از مادة يدر بحث ع يقانون مدن. است يآثار
  . در نظر گرفته است يآن احكام يبرا

مثالً ممكن است كه شخص از جرم بودن عمل . ز قابل تصور استين يياشتباه در مباحث جزا
نكه در يا ايتباه از قانون مباح بداند اش يرينكه عمل خود را به موجب تفسيا ايخود مطلع نباشد 

اشتباه  يدر موارد. ص موضوع جرم دچار اشتباه شوديا در تشخيه يعل ٌ يت مجنيص هويتشخ
حاالت از موجبات زوال  يشود ممكن است در برخ يمرتكب م يموجب اخالل در عنصر روان

نكرده  ينيب شياشتباه پ يرا برا يح احكامياما قانون جزا به طور صر. ديت به حساب آيمسئول
ست كه در ين بدان معنا نياما ا. از آن نبرده است ينام ييت جزاياست و در بخش موانع مسئول

است كه احكام آن از  يلذا ضرور. افغانستان اشتباه به طور كل مسموع نباشد يينظام حقوق جزا
  .ت استخراج گردديو مسئول يعام و ناظر بر عنصر روان يق اصول حقوقيطر

  اقسام اشتباه  )الف

ان دو دسته از ياست كه م يز ضروريش از هر چي، پييت جزاير اشتباه در مسئوليفهم تأث يبرا
است كه ناظر بر حكم مسئله است و دستة  ياول اشتباهات  دستة. رديك صورت گياشتباهات تفك

  . كه ناظر به موضوع مسئله است يدوم اشتباهات

ن باره از ي؛ در ا)ترفع الحدود بالشبهات(حدود است  يع اجراوجود شبهه مان يدر حقوق اسالم
شود و از مثال شرب مسكر  يبه و اشتباه نسبت به موضوع سخن گفته مياشتباه نسبت به وج

كه  يكند و در حال يت خود اشتباه ميفرد نسبت به مكلف ين سان كه گاهيبد. گردد ياستفاده م
ز نسبت به موضوع جاهل است و با ين ينوشد گاه يرا موان مسكر است آن يع درون ليداند ما يم
  .نوشد ير مسكر اشتباه گرفته و آن را ميع را با غيداند ما ينكه حكم حرمت شرب مسكر را ميا

 يموضوع بررس ييت جزاير هر كدام در مسئوليزان تأثين دو دسته اشتباه و ميك از ايل هر يتفص
  :در دو قسمت بعد است
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  ياشتباه حكم. 1

ت يجهل به قانون رافع مسئول« يالمثل معروف حقوق ك ضربيم كه بر اساس يدان يه مهم
ن است كه پس از يفرض بر ا. رديپذ يز عذر جهل به قانون را نميمادة پنجم قانون جزا ن» .ستين

كرد،  يرا ط يرسم  دةيس جمهور و نشر در جريح رئيب، توشيتصو يفات رسميآنكه قانون تشر
. شوند يم» فرض«نافذ بوده و از آن به بعد همة افراد نسبت به آن عالم  يخ مشخصياز تار

ان يكه خارج يست؛ به نحويرفته نيز پذير قانون نيدر تفس يا حتين، اشتباه نسبت به وجود و يبنابرا
  .ستنديدانند از فرض اطالع نسبت به قانون مستثنا ن يگذار را نم ز كه زبان قانونيم افغانستان نيمق

ن را يت اطالع از قوانيمسئول ياشخاص عاد يآگاه بودن همگان نسبت به قانون فقط برافرض 
نكه ينخست ا. است يفيز مستوجب وظايگذار ن قانون يگر برايد يكند؛ بلكه در سو يجاد نميا

. ب و منتشر كندين را تصويد قوانيم و جزاها بايبودن جرا يت از اصل قانونيگذار به تبع قانون
األمكان مخاطب خود  يسد و حتيد، و تناقض بنوياز ابهام، تعق يخال يقانون را به زباننكه يدوم ا

مناسب را  يو اجتماع يتينكه امكانات امنيسوم ا. دانان حاذق بداند و نه حقوق يرا مردم عاد
اكتفا . ديفراهم نما) …مناطق دورافتاده و  يبرا يل ارتباط جمعي، وسايوجود حكومت مركز(

ت ين فرض به عهدة حاكميكه ا يبينسبت به قانون، بدون توجه به وجا يآگاهبه فرض 
ك فرض ين، از نظر اصول عدالت، فرض فوق يبنابرا. ر منصفانه استيگذارد ظالمانه و غ يم

 يمورد توجه قرار داده و بر مبنا  ه را كامالًيد ابعاد قضيبا يست و قاضير نيناپذ مطلق و تخلف
  .دينما يريگ ميصمر متهم تيا تقصيقصور 

  ياشتباه موضوع. 2

شخص روشن است اما نسبت به نفس  ياشتباه نسبت به موضوع آنگاه است كه حكم مسئله برا
  .متفاوت است ير عمديو غ يم عمدير اشتباه در جرايتأث. كند يعمل اشتباه م

انجامد كه  يت ميرا زائل كرده و به زوال مسئول ياشتباه قصد جرم يدر صورت يم عمديدر جرا
جرم صورت  يمتصور است كه اشتباه در اركان اصل يفقدان قصد وقت. به فقدان قصد منجر شود

نكه مال ير فرد مال را به تصور ايمثالً در جرم سرقت كه عبارت است از ربودن مال غ. گرفته باشد
با زن نكه يزش حرام شخص به تصور ايا در جرم زنا كه عبارت است از آميخود اوست بردارد 

  .كند مرتكب آن شود يزش ميخود آم
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. توان قصد را مفقود دانست يم يات مشددة جرم است به سختيفيكه اشتباه ناظر بر ك يدر موارد
را  يكه سن هجده سالگ يست و هفتم زنا با زنيمادة چهارصد و ب 2فقرة  1مثالً بر اساس شق 

ت يه، كه خود حكايّعل يسن مجن در ياشتباه زان. د مجازات استيل نكرده مستوجب تشديتكم
  .گردد يت ويتواند موجب كاهش مسئول يدارد، نم يو ياطياحت يو ب ياز تجر

ن و يت قوانيا عدم رعاي يلوح عبارت است از اهمال، ساده يكه عنصر روان ير عمديم غيدر جرا
. م استيجران ياز در ايمورد ن ياز وجود عنصر روان يخود نشانة آشكار ياوامر، اشتباه موضوع

را  يمذكور در نظامات دولت ياطهايگذار از انسانها توقع داشته كه در رفتار خود حزم و احت قانون
  .از در آنهاستيمورد ن يكنندة عنصر روان م خود اثباتين جرايشبهه و اشتباه در ا. مبذول دارند
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  مباحثه
اسـت   يـي ت جزايمسئول از موانع يكيكه واجد  يرا در مورد كس» مجرم«ا استعمال كلمة يآ �

 .ديد؟ بحث و استدالل كنيدان يح ميصح
كـه در قـانون    يا همـان مـواد  يد يدان يد را بهتر مياطفال قانون جد ييت جزايدر مورد مسئول �

 ن باره وجود داشت؟ چرا؟يجزا در ا

ن كـار را نكنـد الـف    يد مرتكب قتل پ شود و اگر ب خود ايد كه ب بايگو يالف به ب م �
را  ين نقشه زمان و مكان مشخصـ يا ياجرا يالف برا. ن كار خواهد كرديه ارا مجبور ب يو
رد يپـذ  يشوند، اما ب نمـ  يت حاضر ميهر دو در آن موقع. شوند ين كرده و از هم جدا مييتع

تفنـگ فشـار    يرا رو يالف تفنگ را در دستان ب قـرار داده و انگشـت و  . كه پ را بكشد
ن يـي ت الف و ب را تعيمسئول. كشد يكند و پ را م يمر يپ ف يجه تفنگ بااليدر نت. دهد يم

 .ديكن
  ر مـواد مخـدر ارادة  يتحت تـأث  يو. كند يرا وادار به استعمال مواد مخدر م يگريد يشخص �

و  يـي ت جزايمسـئول . شـود  ين حالت مرتكب جرم مـ يدهد و در ا يخود را كامالً از دست م
األمكان مستند به مواد قـانون   يو حت يات حقوقيمجبور و اجباركننده را مستدل به نظر يمدن

كـه ارادة   يمجبـور و اجباركننـده را، در حـالت    يو مدن ييت جزاين مسئوليد؛ همچنين كنييتب
 .مجبور به طور كامل سلب نشده باشد

كند و در اثر آن مرتكب جـرم   يرد اقدام به شرب مسكر مينم ينكه از تشنگيا يبرا يشخص �
 .ديكن يرا بررس يو يو مدن ييت جزايمسئول. شود يم

دهنـد   يمرتكـب رخ مـ  ) زميپنوتيه( يكه در حالت خواب مصنوع يمينظر شما در مورد جرا �
ا مسـئول  يـ مسـئول دانسـتن    ين مورد ساكت است، بـرا ينكه قانون در ايست؟ با توجه به ايچ

 د؟يكن يندانستن او چگونه استدالل م
اش بـا   شود كه خانه يط الزم سبب مايو بدون احت يتوجه يبكه با  يگذار از شخص ا قانونيآ �

ه خواهـد  يامارت همسا يب عمديق شود دفاع اضطرار را در تخريگرتش دچار حريآتش س
 رفت؟يپذ

سـت؟ بحـث   يكه مورد حملة مضطر قرار گرفتـه چ  ينظر شما در مورد حق دفاع مشروع فرد �
 .ديكن

د؟ يدان يق ميافغانستان تا چه حد قابل تطب يت كنونين را در موقعيفرض اطالع همگان از قوان �
 د؟يكن يان منفعت فرد و منفعت جامعه جمع ميچگونه م

 



  

 



  

 

 


