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چکيده

در تحوالت اخير صورت گرفته در افغانستان، با الهام از اسناد بين المللي و نظام هاي 

حقوقي عمده در جهان، اصول و مقرراتي در حوزه ی حقوق كيفري و به ويژه در زمينه ی آيين 

دادرس�ي كيفري در قانون اساس�ي و قوانين عادي پيش بيني شده اند. اين اصول را مي توان 

زير چهار عنوان طبقه بندي كرد: 1. اصول كلي ناظر به حقوق كيفري شامل اصل قانوني بودن 

جرم و مجازات، اصل ش�خصي بودن مس�ؤوليت كيفري و برابري افراد در پيشگاه قانون؛ 2. 

اصول ناظر به حقوق دفاعي متهم ش�امل فرض بي گناهي، تفهيم اتهام، كرامت انس�اني، منع 

ش�کنجه، داش�تن وكيل و داش�تن مترجم؛ 3. اصول ناظر به تحقيق و تعقيب شامل تفکيك 

مرحله ی تحقيق از مرحله ی دادرس�ي و برابري س�الح ها؛ 4. اصول ناظر به رس�يدگي شامل 

بهره مندي از دادگاه صالحيت دار مستقل بي طرف قانوني، صالحيت انحصاري مراجع قضايي، 

علني بودن رس�يدگي، مستند و مستدل بودن رأي دادگاه، تعدد دادرس و تعدد مرحله هاي 

رسيدگي.

در ح�وزه ی مقررات آيين دادرس�ي كيفري ني�ز مي توان به موارد زير اش�اره كرد: 

بحث ضابطان دادگس�تري؛ طبقه بندي دادگاه هاي افغانستان به ستره محکمه )ديوان عالي(، 

محاكم اس�تيناف و محاكم ابتدائيه؛ رس�يدگي دو درجه اي و آيين دادرس�ي كيفري ويژه در 

زمينه ی كودكان و جرم هاي مواد مخدر. 

واژگان كليدي: آيين دادرس�ي كيفري، حقوق كيفري، اصول اساسي حقوق كيفري، 

رسيدگي.

1. نگارنده بر خود الزم مي داند از اس��تاد ارجمند جناب دکتر نجفي ابرندآبادي، که با اختصاص نشس��ت سي ودوم 
تازه هاي علوم جنايي به بررس��ي »نظام عدالت کيفري جمهوري اس��امي افغانس��تان« زمينه نوشتن اين مقاله را 

فراهم کردند و نيز از راهنمايي هاي ارزنده شان در ترتيب مطالب اين نوشتار صميمانه سپاس گزاري کند.
2. دانشجوي دکتري حقوق کيفري و جرم شناسي دانشگاه شهيد بهشتي
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الف. اصول حاكم بر آيين دادرسی كيفری افغانستان
1. اصول كلي ناظر به حقوق كيفري

1�1. اصل قانوني بودن جرم  و مجازات 
ماده ی 27 قانون اساسي افغانستان تصريح مي کند:

»هي��چ عملي جرم ش��مرده نمي ش��ود مگر به حکم قانون��ي که قبل از 
ارتکاب آن نافذ گرديده باش��د. هيچ ش��خصي را نمي ت��وان تعقيب، گرفتار و يا 
توقيف نمود مگر بر طبق احکام قانون. هيچ ش��خصي را نمي توان مجازات نمود 
مگ��ر به حکم محکمه با صاحيت و مطابق ب��ا احکام قانوني که قبل از ارتکاب 

فعل مورد اتهام نافذ گرديده باشد«.
مواد دوم و س��وم قانون جزا نيز با همين عبارت بر اصل ياد ش��ده تأکيد 

مي کند.
1�2. اصل شخصي بودن مسؤوليت كيفري

ماده ی 26 قانون اساسي مقرر مي دارد:
»جرم يک عمل ش��خصي اس��ت. تعقيب، گرفتاري ي��ا توقيف متهم و 

تطبيق جزا بر او به شخص ديگري سرايت نمي کند«.
1�3. اصل برابري افراد در پيشگاه قانون

ماده 22 قانون اساسي تأکيد مي کند:
»هر ن��وع تبعيض و امتي��از بين اتباع افغانس��تان ممنوع اس��ت. اتباع 
افغانس��تان، اع��م از زن و م��رد، در برابر قانون داراي حقوق و وجايب مس��اوي 

مي باشند«.

2. اصول ناظر بر حقوق دفاعي متهم
2�1. فرض بي گناهي

ماده 25 قانون اساسي مي گويد:
»برائت ذمه حالت اصلي است. متهم تا وقتي که به حکم قطعي محکمه 
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با صاحيت محکوم عليه قرار نگيرد، بي گناه شناخته مي شود«.
در ماده 4 قانون اجرائات جزايي موقت براي محاکم افغانس��تان )از اين 
پس، قانون اجرائات( در اين باره چنين آمده اس��ت: »از آغاز اقامه دعوي جزايي 
الي تثبيت مس��ؤوليت جرمي که ش��خص به حکم نهايي محکمه، محکوم عليه 
قرار مي گيرد. بي گناه پنداش��ته مي شود. اگر فيصله باعث سلب و يا محدوديت 
حقوق بشري ش��خص مي گردد بايد استوار به داليل قانوني بوده که محدود به 

کشف حقيقت باشد«.
توضي��ح چند نکت��ه ی مثبت در م��واد قانوني يادش��ده درباره ی فرض 

بي گناهي خالي از فايده نيست:
� بر پايه ی قوانين افغانستان، فرض بي گناهي براي متهم تا زمان صدور 
حک��م قطع��ي در دادگاه صاحيت دار همچن��ان باقي و پابرجاس��ت. بنابراين، 
حتي پ��س از مرحله ی محاکمه ي ابتدايي و پي��ش از پايان همه ی مرحله  هاي 
دادرسي)شامل محاکمه ی استينافي و مرحله ی اعتراض نزد ديوان عالي کشور( 

متهم همچنان از فرض بي گناهي بهره مند است؛
�  اعمال هر گونه محدوديت نسبت به متهم بايد مستند به داليل قانوني 
باش��د و اين محدوديت نيز تا جايي روا س��ت که براي کش��ف حقيقت ضرورت 

داشته باشد. به عبارت ديگر، اين قيد به »اصل تناسب« اشاره دارد.
2�2. تفهيم اتهام

م��اده ی 31 قانون اساس��ي مقرر م��ي دارد: »متهم ح��ق دارد به مجرد 
گرفتاري از اتهام منسوب اطاع يابد«.

بند 1 ماده ی 31 قانون اجرائات يادآوري مي کند:
»پوليس عدلي1 بعد از گرفتاري ش��خص توس��ط خودش و تثبيت وي، 

داليل گرفتاري را به وي اباغ و توضيح نمايد«.

1. اصطاح پليس )در نوشتار فارسي رايج در ايران( در نوشتار دري )رايج در افغانستان( پوليس نوشته مي شود و 
منظور از پوليس عدلي پليس قضايي است.
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2�3. داشتن حق سکوت
ب��ر پايه ی بند 6 م��اده ی 5 قانون اجرائات، »مظن��ون و متهم حق دارد 
سکوت اختيار نموده و از اظهار هر گونه بيان، امتناع ورزد، گرچه توسط پوليس 

يا مقامات قضايي تحت بازپرسي قرار گيرد«.
و مطاب��ق بند 7 همين ماده، »پوليس، خارنوال1 ]دادس��تان[ و محکمه 
مکلف  اند معلومات واضح را در وقت گرفتاري و قبل از اس��تنطاق راجع به حق 

سکوت ... براي مظنون و متهم ارايه نمايد«.
2�4. كرامت انساني

کرامت انساني نزد قانون گذار افغانستان بسيار مهم بوده و جايگاه ويژه اي 
دارد؛ به گونه اي که، چند بار در قانون اساسي و قوانين عادي بر آن تأکيد شده 

است.
در مقدمه ی قانون اساس��ي، حفظ کرامت و حقوق انس��اني در جامعه ی 
افغانستان از جمله هدف هاي تدوين اين قانون دانسته شده و در ماده ی ششم، 
دولت به حفظ کرامت انس��اني، حمايت از حقوق بشر و تحقق دمکراسي مکلف 

شده است.
افزون بر اين، در ماده ی 24 قانون ياد شده چنين آمده است:

»آزادي حق طبيعي انس��ان است، اين حق جز آزادي ديگران و مصالح 
عامه که توسط قانون تنظيم مي گردد، حدودي ندارد.

 آزادي و کرامت انسان از تعرض مصون است. دولت به احترام و حمايت 
آزادي و کرامت انساني مکلف مي باشد«.

جالب توجه است که در اين ماده ی قانوني بر لزوم تعريف دو محدوديت 
آزادي يعني »آزادي ديگران« و »مصالح عامه« از رهگذر قانون تأکيد شده است 

تا از محدودسازي خودسرانه ی آزادي هاي مردم جلوگيري شود.

1. خارنوال کلمه پشتو است و سارنوال تلفظ مي شود و به معني دادستان است که مسؤول تحقيق و تعقيب جرايم 
در افغانستان است.
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مطابق م��اده ی 29 همين قان��ون، »تعيين جزايي ک��ه مخالف کرامت 
انساني باشد،  ممنوع است«.

2�5. منع شکنجه
ماده ی 29 قانون اساسي تصريح مي کند:

»تعذيب انس��ان ممنوع اس��ت. هيچ ش��خصي نمي تواند حتي به مقصد 
کش��ف حقايق از ش��خص ديگر، اگر چ��ه تحت تعقيب، گرفت��اري يا توقيف يا 

محکوم به جزا باشد، به تعذيب او اقدام کند يا امر بدهد«.
هم��ان گون��ه که ماحظه مي ش��ود، در اي��ن ماده ش��کنجه در همه ی 

مرحله هاي »فرايند کيفري« منع شده است.
بند4 ماده ی 5 قان�ون اجرائات نيز چن�ين مقرر کرده است که »اشخاص 
مظن��ون و متهم تح��ت هيچگونه ف�ش��ار روحي و يا جس���مي ق��رار گرف�ته 

نمي توانند«.
2�6. اصل بهره مندي از وكيل مدافع منتخب

ماده ی 31 قانون اساس��ي پيش بيني مي کند که »هر ش��خصي مي تواند 
براي دفع اتهام به مجرد گرفتاري و يا براي اثبات حق خود، وکيل مدافع تعيين 

کند...
دول��ت در قضاياي جنايي ب��راي متهم بي بضاعت وکي��ل مدافع تعيين 
مي نمايد. محرميت مکالمات، مراسات و مخابرات بين متهم و وکيل آن، از هر 

نوع تعرض مصون است«.
وکي��ل حق دارد ک��ه در همه ی مرحله هاي جريان بازرس��ي از مظنون 

حضور داشته باشد« )بند1 ماده ی 38 قانون اجرائات(.
براي تأکيد بيش تر، بند 7 ماده ی 5 قانون اجرائات تصريح مي کند:

»پولي��س، خارن��وال و محکم��ه مکلف  ان��د معلومات واض��ح را در وقت 
گرفتاري و قبل از اس��تنطاق راجع به حق س��کوت، حق تعيين وکيل مدافع در 



36
شماره 60/ پاييز 1386

ستری/ 
مجله حقوقی دادگ

آیین دادرسی کیفری افغانستان

تمام مراحل، ... براي مظنون و متهم ارايه نمايند«.1
بنابراين، در قوانين اف�غانس��تان، اين حق به م�نزله ی يک اصل در قانون 
اساس��ي و قوانين عادي شناسايي شده اس��ت و وکي�ل از ابتداي دستگيري از 
س���وي پلي�س تا پايان محاکمه م�ي تواند در همه ی مرح�له ها حض�ور داش��ته 

باشد.
در ادامه، اين مس��أله خواهد آمد که حضور نداشتن وکيل در هر يک از 
مرحله هاي يادش��ده حتي مي تواند از موجبات فرجام خواهي يا اعاده ی دادرسي 

در ديوان عالي کشور به شمار رود.
2�7. داشتن مترجم

در قوانين افغانستان، بر لزوم رعايت حق داشتن مترجم هم در مرحله ی 
محاکمه و هم در مرحله ی تحقيقات تأکيد شده است.

در مورد مرحله ی دادرسي، ماده ی 135 قانون اساسي مقرر مي دارد:
»اگر طرف دعوا زباني را که محاکمه توس��ط آن صورت مي گيرد، نداند، 
حق اطاع به مواد و اس��ناد قضيه و صحبت در محکمه به زبان مادري، توس��ط 

مترجمان برايش تأمين مي گردد«.
در مورد اين ماده، نکته هاي زير درخور ذکر اند:

1. قانون گذار قانون اساسي هم ترجمه ی مطالب مطرح شده در جلسه ی 
دادگاه و هم ترجمه اسناد مربوط به دعوا را الزم دانسته است؛

2. ترجمه بايد به زبان مادري فرد باشد. از اين رو، وجود مترجم مسلط 
به دو زبان رس��مي افغانستان )پش��تو و دري( کفايت نمي کند مگر اينکه متهم 
ب��ه آن رضايت دهد. درباره ی وج��ود مترجم در مرحله ی تحقيقات، ماده ی 20 

قانون اجرائات مقرر کرده است:
»در ص�ورتي که مظ�نون يا مته�م به زبان مورد است�فاده در تح�قيقات 

1. ر.ك: عامه، غام حيدر؛ حق دفاع متهم در اسناد بين المللي و قوانين افغانستان؛ مجله پژوهش حقوق و 
سياست، ش 21، پاييز و زمستان 1386 )ويژه حقوق( دانشگاه عامه طباطبايي تهران.
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و يا محاکمه آش��نايي نداشته يا کر و يا گنگ باشد، براي�شان ترج�مان تع�يين 
مي گ���ردد تا آن ها از ج�رم و ادع�ايي که بااليش���ان ص��ورت گ�رفته آگ�اهي 
ح�اص��ل نماي�ن��د و هم�چنان در جريان اس���تنطاق و م�قابله به آنه�ا کم�ک 

نمايد«.

3. اصول ناظر به تحقيق و تعقيب
3�1. تفکيك مرحله ی تحقيق از مرحله ی دادرسي

در نظ��ام ع�دال��ت کيف��ري افغانس��تان، مرحله ی تحقي��ق و تعقيب از 
يک س��و و رسيدگي )محاکمه( از س�وي ديگ�ر جداگان�ه پي�ش بيني شده است. 
دادس���را مس�ؤول تحق�يق و تعق�يب اس�ت و دادگ�اه ها فقط به امر رسي�دگي 

مي پ�ردازند.
3�2. منع دستگيري و بازداشت خودسرانه

بر پايه ی بند 2 ماده ی 27 قانون اساس��ي، »هيچ ش��خصي را نمي توان 
تعقيب، گرفتار و يا توقيف نمود مگر بر طبق احکام قانون«.

3�3. گردآوري داليل به روش قانوني
ماده ی 7 قانون اجرائات مقرر مي دارد:

»داليل و شواهدي که بدون رعايت احکام قانون جمع آوري شده باشد، 
فاقد اعتبار بوده و محکمه نمي تواند مستند به آن حکم نمايد«.

همان گونه که ماحظه مي ش��ود، عبارت اين ماده جزء »قاعده ی آمره« 
بوده و دادرس در صورتي که تش��خيص دهد داليل اتهام در مرحله ی تحقيق و 
تعقيب به روش غيرقانوني به دست آمده است، به هيچ روي نمي تواند اين گونه 

داليل را مبناي حکم خويش قرار دهد.1

1. ر.ك: عامه، غام حيدر؛ اصل تحصيل دليل به روش قانوني در حقوق كيفري افغانستان؛ مجله تحقيقات 
حقوقي، ش 46، پاييز و زمستان 1386، دانشگاه شهيد بهشتي تهران.
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3�4. برابري سالح ها
برابري س��اح ها آن است که بخش دفاع )متهم و وکيل وي( در يک سو 
و بخش تعقيب )دادس��تان و بزه ديده( در س��وي ديگر در موقعيتي برابر از نظر 

بهره مندي از امکانات قرار داشته باشند.
مفهوم برابري ساح ها در سه مورد نمايان مي شود:

1. حضور متهم و وکيل وي در مرحله هاي تحقيق و تعقيب؛
2. دسترس��ي متهم و وکيل وي به همه ی اسناد و مدارکي که دادستان 

گرد آوري کرده است؛
3. برابري موقعيت متهم و وکيل وي در دادگاه با دادستان، از جمله در 

پرسش از گواهان طرف خود و به چالش کشاندن گواهان طرف مقابل.
اصل برابري س��اح ها در مواد مختلفي از قان��ون اجرائات جزايي موقت 
)1382( به خوبي پيش بيني ش��ده اس��ت. ماده ی 37 قانون يادشده در اين باره 
مي گويد: »خارنوال ابتدائيه مکلف است در جريان تحقيق، تمام داليل و شواهد 

موجه را که به ضرر يا نفع مظنون باشد، جمع آوري نمايد«.
اين ماده خارنوال ]دادس��تان[ را موظف مي س��ازد ک��ه داليل به ضرر و 
به نف��ع مظنون را گردآوري کند. تنها وظيف��ه ی وي گردآوري داليل در جهت 
اثبات اتهام نيست، بلکه داليل مربوط به تبرئه را نيز بايد گرد آورد و در صورت 
ل��زوم، در صورت دعواي خويش ]کيفر خواس��ت[، داليل مرب��وط به بي گناهي 

مظنون را نيز درج کند.
م��اده ی 38 همان قانون بر لزوم حض��ور مظنون و وکيل وي در همه ی 
مرحله ه��اي تحقي��ق تأکيد مي کند و م��اده ی 40 قانون ياد ش��ده مأمور ضبط 
قضايي )ضابطان دادگس��تري( و خارنوال ابتدائيه را مکلف مي  کند که مظنون و 

وکيل وي را از فعاليت هايي که انجام مي دهند، آگاه کنند.
ماده ی 43 همان قانون تصريح مي کند که متهم و وکيل وي حق دارند 

اسناد شامل پرونده و ... را ماحظه کرده و اطمينان يابند.
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براي تأکيد بيش تر بر اهميت اصل برابري س��اح ها و حضور فعال متهم 
و وکيل وي در جريان تحقيق، ماده ی 55 قانون يادشده تصريح مي کند: »اوراق 
ش��هود و معاينات تخصصي اهل خبره که در جريان تحقيق جمع آوري گرديده 
است، مي تواند اساس تصميم را تشکيل دهد. مشروط بر اينکه نتايج نشان دهد 
ک��ه متهم و وکيل مدافع منتخب اش در هنگام جريان تحقيق حاضر بوده و در 
موقفي قرار داشتند که بتوانند سؤال و يا اعتراض خويش را ارائه بدارند، در غير 

آن اسناد فوق صرف جنبه قرينه را دارا مي باشد«.

4. اصول ناظر به رسيدگي
4�1. بهره مندي از دادگاه صالحيت دار، مستقل، بي طرف و قانوني

درباره ی صاحيت دادگاه ها، ماده ی 121 قانون اساسي مقرر مي دارد:
»صاحيت قوه قضاييه ش��امل رس��يدگي به تمام دعاويي اس��ت که از 
طرف اشخاص حقيقي و يا حکمي )حقوقي( به شمول دولت، به حيث مدعي يا 

مدعي عليه در پيشگاه محکمه مطابق به احکام قانون اقامه شود«.
مفهوم مخالف اين ماده آن اس��ت که تأسيس هر نوع دادگاهي خارج از 
چهارچوب قوه قضاييه  ممنوع بوده و صاحيت رس��يدگي به دعواها را نخواهد 

داشت.
ويژگي ديگر دادگاْه اس��تقال آن اس��ت. ماده ی 116 قانون اساسي قوه 
قضاييه را رکن مس��تقل دولت جمهوري اسامي افغانستان مي داند. در ماده ی 
دوم قانون تش��کيات و صاحيت محاکم نيز بر اس��تقال دادگاه ها تأکيد شده 

است.
درباره ی بي طرفي دادگاه، ماده ی 119 قانون اساس��ي مقرر داشته است 
که »اعضاي س��تره محکمه )ديوان عالي( قبل از ش��روع به کار بايد سوگند ياد 
کنند که حق و عدالت را بر طبق احکام دين مقدس اس��ام، نصوص اين قانون 
اساس��ي و ساير قوانين افغانس��تان تأمين نموده، وظيفه قضا را با کمال امانت، 
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صداقت و بي طرفي اجرا نمايد«.
همچني��ن، ب��راي تحقق وصف »قانون��ي ب��ودن« دادگاه، قانون محاکم 
اختيارات و صاحيت هاي همه ی دادگاه هاي افغانس��تان را مشخص کرده است 
تا هر يک در چهارچوب وظايف  خود به دعواها رسيدگي کنند و هيچ دادگاهي 
نمي تواند خارج از مواردي که قانون مشخص کرده است، به رسيدگي بپردازد.

2�4. صالحيت انحصاري مراجع قضايي
اين اص��ل ارتباط تنگاتنگي با اصل بهره من��دي از دادگاه صاحيت دار، 
مس��تقل، بي طرف و قانوني دارد و بدين معناس��ت که رس��يدگي در صاحيت 
انحص��اري دادگاه هاي پيش تر تأسيس ش��ده به موجب قان��ون و زيرمجموعه ی 
قوه قضاييه اس��ت. بنابراي��ن، وجود هر گونه مرجع دادرس��ي قضايي در خارج 
از چهارچوب قوه قضاييه خاف اصل و داراي اش��کال اس��ت. زيرا، وجود چنين 
مراجعي _ به  ويژه اگر در چهارچوب قوه مجريه ايجاد ش��ود_ با اس��تقال امر 

قضا مغايرت دارد.
اين مطلب به منزله ی يک اصل در قوانين افغانس��تان پيش بيني ش��ده 
اس��ت. ب��ر پايه ی ماده ی 122 قانون اساس��ي، »هيچ قان��ون نمي تواند در هيچ 
حالت، قضيه يا س��احه يي را از دايره صاحيت قوه قضاييه به نحوي که در اين 

فصل تحديد شده، خارج سازد و به مقام ديگر تفويض کند ...«.
در ماده ی 4 قانون تشکيات و صاحيت محاکم نيز، عين عبارت قانون 
اساسي تکرار شده است. همچنين، در ماده ی 27 قانون اساسي مقرر شده است 

که:
»هيچ شخص را نمي توان مجازات نمود مگر به حکم محکمه با صاحيت 

.»...
4�3. علني بودن رسيدگي

ماده ی 128 قانون اساسي در اين باره تصريح مي کند:
»در محاک��م افغانس��تان، محاکمه به صورت علن��ي داير مي گردد و هر 
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شخص حق دارد با رعايت احکام قانون در آن حضور يابد.
محکمه مي تواند در حاالتي که در قانون تصريح گرديده، يا سري بودن 
محاکمه ضروري تش��خيص گردد، جلسات سري داير کند ولي اعام حکم بايد 

به هر حال علني باشد«.
عين همين عبارت  در ماده ی 8 قانون تشکيات و صاحيت محاکم )از 

اين پس، قانون محاکم( نيز ذکر شده است.
4�4. مستند و مستدل بودن رأي دادگاه

منظور از »مس��تند بودن« آن است که رأي دادگاه بايد مستند به مواد 
قانون باش��د و »مس��تدل بودن« بدين معناست که در رأي دادگاه بايد داليل و 
اسباب حکم ذکر شود. در قانون اساسي و قوانين عادي افغانستان، هر دو شرط 

ياد شده شناسايي و پيش بيني شده است.
درباره ی مستند بودن رأي، ماده ی 7 قانون محاکم مقرر مي دارد:

»محاکم حين رسيدگي قضايا، احکام قانون اساسي و ساير قوانين نافذه 
را تطبي��ق )اج��را( مي نمايند. در صورتي که صراحت قانون��ي در قضيه موجود 
نباش��د، رس��يدگي و اصدار حکم مطابق به احکام مندرج مواد )يکصدو سي ام و 

يکصدو سي و يکم( قانون اساسي صورت مي گيرد.
نکته ی مثبت در اين ماده آن است که باز بر »اصل قانوني بودن« تأکيد 

شده و در گام نخست دادرس مکلف به اجراي قانون اساسي شده است.
ماده ی 130 قانون اساسي تصريح مي کند که:

»محاکم در ق�ضاياي مورد رسيدگي، احک�ام اين قانون اساسي و س�اير 
قواني��ن را تطبيق مي کن�ند. هر گاه براي قضيه اي از قضاياي مورد رس��يدگي، 
در قانون اساس��ي و س��اير قواني�ن حکم�ي موجود نباش�د، محاک�م به پي�روي 
از اح��کام ف�قه حنفي و در داخل ح�دودي که اين قانون اساس��ي وضع نموده، 
قض�ي��ه را به نحوي حل و فص��ل مي نمايند که عدالت را به بهترين وجه تأمين 

نمايد«.
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در اين ماده تصريح ش��ده است که دادرس در مراجعه به فقه براي حل 
موضوع، در برداشت فقهي خويش دو محدوديت را بايد رعايت کند:

1. برداشت فقهي دادرس با قانون اساسي مغاير نباشد؛
2. برداش��ت فقهي به گونه اي باشد که عدالت را به بهترين شکل فراهم 

کند و به عبارت ديگر، با عدالت مغاير نباشد.
ماده ی 131 بيان مي کند: »محاکم براي اهل تشيع، در قضاياي مربوط به 
احوال شخصيه، احکام مذهب تشيع را مطابق به احکام قانون تطبيق مي نمايند.

     در س��اير دع��اوي ني��ز اگ��ر در اين قان��ون اساس��ي و قوانين ديگر 
حکمي موجود نباشد، محاکم قضيه را مطابق به احکام اين مذهب حل و فصل 

مي نمايند«.
درباره ی مستدل بودن رأي، ماده ی 129 قانون اساسي مقرر مي دارد:

»محکمه مکلف اس��ت اس��باب حکمي را که صادر مي نمايد، در فيصله 
ذکر کند« و در ماده ی 61 قانون اجرائات جزايي موقت آمده است که: »فيصله 
ش��امل مطالب ذيل مي باش��د: از جمله بيان خاصه داليل فيصله با اش��اره به 

واقعيت هاي مشمول و احکام قانون مورد استناد«.
در ماده ی 9 قانون محاکم، به ش��کلي صريح تر و روشن تر باز بر مستند 

بودن و مستدل بودن رأي دادگاه تأکيد شده است:
»محاکم مکلف اند داليل و اس��باب حکم��ي را که صادر مي کنند با ذکر 

مواد قانوني مورد استناد، در فيصله خويش تصريح نمايند«.
4�5. تعدد دادرس

در دادگاه هاي افغانس��تان، رس��يدگي به پرونده ها از سوي سه دادرس 
صورت مي گيرد. ماده ی 47 قانون محاکم مي گويد: »محکمه ابتدائيه ولس��والي 
)شهرس��تان( مرکب از رييس و دو عضو مي باش��د. در ولسوالي هايي که اعضاء 
موجود نباش��د، رسيدگي به قضايا توس��ط کمتر از سه نفر قاضي صورت گرفته 

مي تواند«.
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     ب��ه همي��ن ترتيب، تع��دد دادرس در م��واد 17، 31 و 32 در مورد 
دادرس��ان دادگاه استيناف و ديوان عالي کش��ور )ستره محکمه( نيز پيش بيني 

شده است.
4�6. تعدد مرحله هاي رسيدگي

در افغانستان، مرحله هاي رسيدگي متعدد است و رسيدگي يک مرحله اي 
نيس��ت. بنابراين، مرحله ی رس��يدگي اس��تينافي و نيز فرجام خواهي و اعاده ی 
دادرسي نزد ديوان عالي کشور پيش بيني شده است. درباره ی اين اصل در بند 

مربوط به »مرحله هاي دادرسي« توضيح بيش تري داده مي شود.

ب( آيين دادرسي كيفري ناظر به مرحله هاي پيش از رسيدگي
1. مرحله ی كشف جرم

طبق معمول، در همه ی کش��ورها ضابطان دادگس��تري مسؤول کشف 
جرماند. البته، ضابطان دادگس��تري به سه دس��ته تقسيم مي شوند: 1. ضابطان 
ع��ام؛ 2. ضابطان خاص؛ 3.  ظابطان نظامي.1 در اين نوش��تار فقط ضابطان عام 

دادگستري در افغانستان بيان مي  شود.
     ضابط��ان عام دادگس��تري در افغانس��تان را پليس عدلي تش��کيل 
مي دهد. شايان ذکر است که پليس به دو دسته تقسيم مي شود: پليس امني و 
پليس عدلي. پليس امني معادل پليس اداري در کشور فرانسه است که مسؤول 
حفظ امنيت ش��هرها بوده و وظيفه ی آن حفظ نظم و امنيت و به عبارت ديگر 

پيش گيري از وقوع جرم است.
      دس��ته ی ديگ��ري از پلي��س که به طور مس��تقيم با نظ��ام عدالت 
کيفري س��روکار دارد، پليس عدلي اس��ت. منظور از ماده ی 134 قانون اساسي 
که کش��ف جرم را وظيفه ی پليس دانسته اس��ت، همين دسته ی دوم از پليس 
اس��ت. تشکيات پليس در افغانس��تان به طور کلي زيرمجموعه ی وزارت داخله 

1. براي توضيح بيش تر، ر.ك: آشوري، محمد؛ آيين دادرسي کيفري؛ ج اول، انتشارات سمت، 1383، ص136.
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اس��ت. ولي، به طور قطع پليس عدلي در امر کش��ف جرم طبق دستور خارنوال 
)دادستان( و دادرس عمل خواهد کرد.

مطابق بند4 ماده ی 15 قانون پليس، اين نيرو مي تواند افراد مظنون را تا 
مدت 72 ساعت تحت نظارت نگهدارد و بيش تر از آن حق نگهداري فرد مظنون 

را ندارد و بايد وي را به دادستان تحويل دهد.
2. مرحله تحقيق و تعقيب

بر پايه ی ماده ی 134 قانون اساس��ي، تحقي��ق در مورد جرم و اقامه ی 
دعوا عليه متهم در دادگاه وظيفه ی خارنوالي )دادس��را( دانس��ته شده و تأکيد 

شده است که اين وظايف »مطابق به احکام قانون صورت مي گيرد«.
همي��ن ماده در ادامه مي افزاي��د که »خارنوالي جزء ق��وه اجراييه و در 

اجرائات خود، مستقل مي باشد«.
بنابراين، در افغانس��تان نيز مانند فرانسه دادسرا جزء قوه مجريه بوده و 

در عين حال در انجام وظايف خويش مستقل است.
افزون بر استقال، بي طرفي خارنوالي نيز به رسميت شناخته شده است. 
در اين باره در ماده ی 37 قانون اجرائات آمده است که »خارنوال ابتدائيه مکلف 
اس��ت که در جريان تحقيق تمام داليل و ش��واهد موج��ه را که به ضرر يا نفع 

مظنون باشد،  جمع آوري نمايد«.
ش��ايان ذکر است که در قوانين افغانستان به دادستاناني که امر تحقيق 
و تعقي��ب را در دادگاه ه��اي ابتدائيه ب��ر عهده دارند، »خارن��وال ابتدائيه« و به 
دادس��تاناني که اين وظيفه را در دادگاه هاي اس��تينافي و باالتر بر عهده دارند 

»خارنوال مرافعه« گفته مي شود.
م��دت قانوني را که خارن��وال بايد وظيفه تحقي��ق و تعقيب را به پايان 

برساند، ماده ی 36 قانون اجرائات تعيين کرده است. اين ماده مقرر مي دارد:
»هر گاه گرفتاري توسط پوليس عدلي صورت گرفته و از طرف خارنوال 
تأييد يا قرار توقيف توس��ط خارنوال صادر گرديده و اين قرار به قوت خود باقي 
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مانده باش��د و خارن��وال در ظرف 15 روز از تاريخ گرفت��اري صورت دعوا را به 
محکمه تقديم ننمايد متهم رها مي گردد مگر اينکه به اثر درخواس��ت به موقع 

خارنوال مدت توقيف براي 15 روز ديگر تمديد شده باشد«.
نکته ی مثبت ديگر در قوانين افغانستان از لحاظ رعايت فرض بي گناهي، 
تفکيک ميان مظنون و متهم اس��ت. بند1و2 م��اده ی 5 قانون پيش گفته مقرر 
مي دارد که »شخص زماني مظنون پنداشته مي شود که در هر مرحله از تحقيق، 

ارتکاب جرم به وي نسبت داده شود.
شخص زماني متهم پنداش��ته مي شود که از طرف خارنوال ... عليه وي 

اقامه دعوا صورت گرفته باشد«.

پ. آيين دادرسي كيفري ناظر به رسيدگي و پس از آن
1. مرحله ی رسيدگي 

1�1. طبقه بندي دادگاه هاي افغانستان
ماده ی 116 قانون اساس��ي مقرر داشته است: »قوه قضاييه مرکب است 

از يک ستره محکمه، محاکم استيناف و محاکم ابتدائيه«.
الف( ستره محکمه )ديوان عالي(1

ماده ی ياد ش��ده در ادامه مي افزايد: »ستره محکمه به حيث عالي ترين 
ارگان قضايي در رأس قوه قضاييه جمهوري اسامي افغانستان قرار دارد«.

س��تره محکمه از نه عضو تشکيل مي ش��ود که از سوي رييس جمهور با 
تأييد ولس��ي جرگه )نمايندگان مردم در پارلمان( ... تعيين مي ش��وند )ماده ی 

117 قانون اساسي(.

1. س��تره محکمه اصطاحي پشتو اس��ت و به معناي ديوان يا دادگاه عالي مي باش��د. ستره محکمه در افغانستان 
عالي ترين مرجع قضايي است که از آراي دادگاه هاي بدوي و استينافي نزد اين مرجع فرجام خواهي مي شود و نيز 
درخواس��ت اعاده دادرسي نيز به اين مراجع ارائه مي شود. در آينده خواهد آمد که اين مرجع داراي صاحيت هاي 

گسترده اي در امور قضايي افغانستان است.
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بر پاي��ه ی ماده ی 18 قانون محاکم، س��تره محکم��ه از ديوان هاي زير 
تشکيل مي شود: 

1. ديوان جزاي عمومي؛
2. ديوان امنيت عامه؛

3. ديوان مدني و حقوق عامه؛
4. ديوان تجاري.

ستره محکمه داراي مستشاران قضايي است که شمار کل آنان نمي تواند 
بيش تر از 36 نفر باشد )ماده ی 20 همان قانون(.

     مستش��اران قضايي ستره محکمه از ميان دادرساني تعيين مي  شوند 
که داراي اهليت، کفايت و درايت کامل بوده و حداقل ده س��ال به طور بالفعل 

خدمت قضايي را انجام داده باشند.
     »توظيف مستش��اران قضايي در ديوان ها از صاحيت رييس س��تره 

محکمه مي باشد« )ماده ی 21 همان قانون(.
مطابق ماده ی 24 قانون يادشده، ستره محکمه در حوزه ی تفسير قوانين 

و امور قضايي داراي وظايف و صاحيت هاي زير است:
1. بررسي مطابقت قوانين، فرامين قانون گذاري و معاهده هاي بين المللي 
و ميثاق هاي بين المللي با قانون اساس��ي و تفس��ير آنها بر اس��اس درخواس��ت 

حکومت يا دادگاه ها مطابق قانون؛
2. پيش��نهاد طرح قانون در حوزه ی تنظيم امور قضايي به ش��وراي ملي 

از رهگذر حکومت؛
3. تجديدنظر )اعاده ی دادرس��ي( از آراء قطعي دادگاه ها به سبب کشف 
دالي��ل جديد بر اس��اس اعتراض لوي خارنوال )دادس��تان کل( يا طرف دعوي 

طبق روال پيش بيني شده در قوانين مربوط؛
4. حل اختاف در صاحيت، ميان دادگاه ها؛

5. بررس��ي دالي��ل و تصميم گيري در مورد اس��ترداد مجرمان به دولت 
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خارجي مطابق قانون؛
6.  بررسي داليل و تصميم گيري در مورد تسليم  تبعه ی کشور به دولت 

خارجي با رعايت حکم ماده ی 28 قانون اساسي؛
7. فراهم کردن وحدت رويه ی قضايي؛

8. تصميم گيري در مورد تخلفات جنايي و انتظامي دادرسان؛
9. بررسي استهدائات1

محاکم در امور قضايي و پاسخ گويي به آن.
ب. محاكم استيناف

 »محکمه اس��تيناف در سطح هر واليت )استان( کشور طبق احکام اين 
قانون ايجاد مي گردد« )ماده ی31 همان قانون(.

بر پايه ی ماده ی 32 قانون ياد ش��ده، محاکم استيناف داراي ديوان هاي 
زير اند:

1. ديوان جزاي عمومي؛
2. ديوان امنيت عامه؛

3. ديوان مدني و احوال شخصيه؛
4. ديوان حقوق عامه؛

5. ديوان تجارتي؛
6. ديوان اطفال.

الزم به ذکر است که اين ماده مي افزايد که به قضاياي ترافيکي )مربوط 
به راهنمايي و رانندگي( ديوان جزاي عمومي استيناف رسيدگي مي کند.

پ. محاكم ابتدائيه
 محاکم اس��تيناف در حوزه ی قضايي مرب��وط داراي محاکم ابتدائيه به 

ترتيب زيراند:

1. کلمه استهدائات به معناي طلب هدايت و در اصطاح دادگاه هاي افغانستان، درخواست مشورت دادگاه هاي تالي 
از دادگاه عالي راجع به موضوعي خاص است.
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1. محکمه ی ابتدائيه مرکز واليت )استان(؛
2. محکمه ی اطفال؛

3. محکمه ابتدائيه تجارتي؛
4. محکمه ابتدائيه ولسوالي )شهرستان(؛

5. محکمه ابتدائيه احوال شخصيه )ماده ی 40 همان قانون(.
بر پايه ی ماده ی 41 قانون يادشده، محاکم ابتدائيه مراکز واليات داراي 

ديوان هاي زير اند:
1. ديوان جزاي عمومي؛

2. ديوان مدني؛
3. ديوان حقوق عامه )براي رسيدگي به دعواهاي ميان اشخاص حقيقي 

و حقوقي يا ميان اشخاص حقوقي(؛
4. دي��وان امنيت عامه )براي رس��يدگي به دعواه��اي جزايي مربوط به 

امنيت و منفعت عامه، قاچاق مواد مخدر و ساير جرم ها مطابق با قانون(؛
5. ديوان جرايم ترافيکي.

همان  گونه که ماحظه ش��د، محاکم ابتدائي��ه مراکز واليات ديوان هاي 
متع��ددي براي رس��يدگي به دس��ته هاي خاص��ي از جر م ها دارن��د. در مقابل، 
محکم��ه ی ابتدائيه ولس��والي به همه ی دعواهاي تمام قضاي��اي جزايي عادي، 
مدني و احوال ش��خصيه که با رعايت احکام قانون در پيشگاه آن اقامه مي شود، 

در مرحله ی ابتدايي رسيدگي مي کند )ماده ی 48 قانون يادشده(.
2-1. مرحله هاي رسيدگي در افغانستان

در افغانس��تان نيز، رسيدگي دو درجه اي )دادرس��ي بدوي و استينافي( 
پذيرفته ش��ده اس��ت. همچنين، موارد فرجام خواهي در امور کيفري و اعاده ی 

دادرسي در ستره محکمه )ديوان عالي( پيش بيني شده است.
ب��ر پايه ی بند 2 ماده ی 66 قانون اجرائات جزايی موقت، آراي صادره ی  
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محاکم ابتدائيه در موارد زير قابل رسيدگي استينافي خواهد بود:
1. خطا در تطبيق )اجراي( قانون و وصف مجرمانه؛

2. ارزيابي و نتيجه گيري غيرواقعي از شرايط و واقعيت هاي دعوا؛
3. خطا در تعيين کيفر و ميزان آن.

»درخواست مرافعه خواهي )رسيدگي استينافي( از سوي محکوم عليه يا 
خارنوال، مي تواند ارايه گردد« )ماده ی 63 همان قانون(.

م��اده ی 71 قان��ون يادش��ده در م��ورد فرجام خواه��ي مقرر م��ي دارد: 
»محکوم عليه، متضرر يا خارن��وال مرافعه مي توانند عليه فيصله محکمه مرافعه 

)استيناف( در حاالت ذيل به پيشگاه ستره محکمه فرجام خواهي نمايند:
1. در صورتي که حکم محکمه مرافعه بر خطا در تطبيق يا تأويل قانون 

بنا يافته باشد.
2. در صورتي که حکم محکمه مرافعه به اس��اس مندرجات ماده 7 بناء 

يافته باشد«.
مفاد ماده ی 7 پيش تر ذکر ش��د که به مواردي مربوط بود که گردآوري 
دليل اتهام از سوي مقام هاي کشف، تحقيق و تعقيب به روش غيرقانوني صورت 

گرفته باشد.
بنابراي��ن، هر گاه محکمه ی اس��تيناف بر اس��اس داليلي که به ش��کل 
غيرقانوني به دس��ت آمده  اند رأي صادر کنند، رأي ش��ان قابل فرجام خواهي نزد 

ديوان  عالي خواهد بود.
 در زمينه ی اعاده ی دادرس��ي ماده ی 81 قانون ياد شده تصريح مي کند 
که »در احوال ذيل مطالبه تجديدنظر بر فيصله هاي نهايي در قضاياي جنحه و 

جنايت،  جهت منفعت محکوم عليه صورت گرفته مي تواند:
1. اگر حقايقي که به اس��اس آن حکم اس��توار باش��د با حقايقي که در 

فيصله نهايي ديگر وجود دارد، مطابقت نداشته باشد.
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2. در حالت��ي که حکم جزايي بر يک حکم صادره از يک محکمه مدني 
بناء يافته باشد و حکم محکمه مدني ملغي شود.

3. در حالتي که بعد از حکم وقايعي حادث يا ظاهر شود يا اوراقي تقديم 
گردد که در وقت محاکمه معلوم نبوده و ممکن است اين واقعه يا اوراق، برائت 

محکوم عليه را ثابت سازد.
4. در حالتي که ش��هادت زور )دروغ(، تزوير مس��تند و يا بعضي اعمال 

غيرقانوني شهود يا اهل خبره ظاهر گردد ...
5. در حالت��ي که مته��م در جرم قتل محکوم عليه ق��رار گيرد، عناصر 

جديد داللت کننده رخ بدهد که عدم وقوع قتل شخص را ثابت نمايد.
6. اگ��ر حکم در ختم جريان بدون آگاهي رس��مي متهم صادر يا اينکه 
در جريان محاکمه حق حاضر ش��دن به وي داده نشده که در نتيجه آن از حق 
انتخ��اب وکيل مدافع محروم گرديده و يا اينک��ه علت عدم حضور محکوم عليه 
بصورت روش��ن و واقع��ي معلوم نبوده و ي��ا اينکه محکمه به اي��ن امر متوجه 

نگرديده باشد«.
ديوان عالي کش��ور مرجع رسيدگي به درخواست اعاده ی دادرسي است 

)ماده ی 83 همان قانون(.
در پايان بحث درباره ی مقررات دادگاه ها در افغانستان، اشاره به دو نکته  

که موجب نگراني است الزم به نظر مي رسد:
1. در بن��د 2 م��اده ی 6 قانون اجرائ��ات جزايی موقت آمده اس��ت که 
»محکم��ه ابتدائيه مي تواند در جريان محاکمه م��دت توقيف را براي دو ماه ... 

تمديد نمايد.
محکم��ه مرافع��ه مي تواند در جريان محاکمه اين م��دت را براي دو ماه 

ديگر تمديد نمايد.
س��تره محکمه در جريان محاکمه صاحيت دارد اين مدت را براي پنج 

ماه ديگر تمديد نمايد«.
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بن��د 3 همين ماده مي افزايد: »هرگاه ميع��اد مندرج فقره )2( اين ماده 
در جريان محاکمه منقضي شود، شخص توقيف شده از حبس رها مي گردد«.

گذش��ته از مفاد بند 3 -که ب��راي پيش گيري از بازداش��ت هاي موقت 
طوالن��ي مدت ام��ر مثبتي به نظر مي رس��د-، طول مدتي ک��ه در بند 2 براي 
مجموع دوران بازداش��ت موقت متهم خال رس��يدگي پرونده نزد س��ه دادگاه 
پيش بيني ش��ده است، در مجموع به 9 ماه مي رسد اين مدت طوالني بازداشت 

موقت با فرض بي گناهي متهم مغاير است.
افزون بر اين، در صورتي که سرانجام آخرين دادگاه رأي به برائت متهم 
دهد، هيچ گونه تدبيري براي جبران خس��ارت متهمي ک��ه بي گناه 9 ماه را در 

بازداشت به سر برده، در قوانين پيش بيني نشده است.
ه��ر چند نمي توان انکار کرد که برخي از پرونده هاي پيچيده اين مقدار 
زمان را براي رس��يدگي نياز دارند، ذکر مطلق اين مدت در ماده ی يادش��ده راه 
سوءاس��تفاده را براي دادرس��ان باز مي کند که حتي براي پرونده هاي ساده نيز 
اين مدت را در نظر گيرند و افراد بي گناه را تا چند ماه بدون تعيين تکليف در 

بازداشت نگهدارند؛
2. نگران��ي ديگري که از نظر رعايت حقوق متهم در تدارك دفاع وجود 
دارد، ماده ی 42 همان قانون درباره ی اباغ کيفر خواست )صورت دعوا( به متهم 

است.
بر پايه ی اين ماده، »1. محکمه بعد از حصول صورت دعوا بافاصله ورق 
اباغيه را که حاوي تاريخ و روز محاکمه مي باش��د، صادر مي کند. 2. ورق اباغ 
شامل نام متهم، جرم نسبت داده شده همراه با شرايط حقيقي آن که در قانون 
ذکر ش��ده، حداق��ل پنج روز قبل از تاريخ محاکمه ب��ه متهم، وکيل مدافع اش، 

مجني عليه و خارنوال داده مي شود«.
تحويل کيفر خواس��ت به متهم، در فاصله ی پنج روز مانده به جلس��ه ی 
محاکمْه فرصت اندکي اس��ت و با ماك هاي بين المللي در مورد در اختيار قرار 

دادن زمان کافي براي تدارك دفاع به متهم سازگار نيست.
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هرچند در اين ماده عبارت »حداقل پنج روز« اين مفهوم را در بردارد که 
دادرس مي تواند پيش از آن تاريخ کيفر خواست را به متهم تحويل دهد، از آنجا 
که دادگاه ها معموالً به اندازه اي مش��غله ی کاري دارند که اگر الزام قانوني نباشد 
به همان حداقل اکتفا مي کنند، الزم بود قانون گذار افغانس��تان در اين زمينه با 

عبارت بهتري حقوق دفاعي متهم را تأمين مي کرد.
2. مرحله ی پس از رسيدگي )اجراي مجازات(

برپايه ی بند 4 ماده ی 8  قانون اجرائات، مسؤول اجراي احکاْم خارنوال 
ابتدائيه اس��ت«. خارنوال صاحيت دارد، ام��ر گرفتاري و حبس محکوم عليه را 
که قبًا توقيف نشده باشد به پليس محل صادر نمايد« )ماده 85 همان قانون(.

»هرگاه محکوم عليه قبًا در توقيف باش��د، خارنوال مکلف اس��ت وزارت 
عدليه را در مورد تقاضاي تطبيق )اجراي( حکم باخبر سازد ... « )بند 3 همان 

ماده(.
دلي��ل لزوم اطاع دادن موضوع به وزارت عدليه از س��وي خارنوال اين 
اس��ت که زندان ها در افغانس��تان تحت سرپرستي و نظارت وزارت عدليه است. 
قانون حاکم بر آْن قانون محابس و توقيف خانه هاي افغانس��تان )مصوب 1384( 
است. هرچند در افغانستان، به دليل کمبود امکانات و عدم وجود فضاي مناسب 
و کافي براي زندانيان_  به ويژه در اس��تان ها و شهرس��تان ها _ وضعيت زندان ها 
و توقيف خانه ها مطلوب نيس��ت، قانون حاکم بر آن ها در زمره ی بهترين قوانين 
کنوني اين کش��ور به شمار مي رود و با پيروي از ماك هاي بين المللي موجود، 

درباره ی امور زندان ها تدوين شده است.
در اي��ن قانون، رعايت حقوق بش��ري زندانيان، تعري��ف توقيف خانه ها و 
زندان ها، نظام طبقه بندي افراد بر اس��اس جنس��يت، مظن��ون يا متهم بودن و 
محکوم عليه بودن و برخورد متفاوت با آنان، ويژگي هاي س��اختمان، معيش��ت 
و تغذي��ه ی مناس��ب، وجود برنامه هاي ورزش��ي، خدمات صحي )بهداش��تي � 
پزش��کي(، کار و تعليم و تربيت، ارتباط با خانواده، اداي مناسک ديني، اعطاي 
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مرخصي، رسيدگي به ش��کايت زندانيان و نظارت بر زندان ها و توقيف خانه ها و 
نيز آزادي مشروط پيش بيني شده است. درباره ی مجازات اعدام بايد اشاره کرد 
که هرچند اين مجازات به منزله ی شديدترين واکنش کيفري به جرم در قانون 
جزايی )1355( که اکنون هم در افغانس��تان اجرا مي ش��ود، مقرر  ش��ده )مواد 
173 تا 182(، پس از شروع به کار حکومت جديد در طول پنج سال که از عمر 

اين حکومت مي گذرد، در موارد معدودي اجرا شده است.1
حکم به مجازات اعدام هم فقط با تأييد رييس جمهور اجراش��دني است 

)ماده ی 129 قانون اساسي(.

ت. آيين دادرسي كيفري ويژه
در پايان، اشاره به دو جنبه از سياست جنايي افغانستان که رويکرد ويژه 
دارد، خالي از فايده نيس��ت. اين نوع سياس��ت جنايي يکي در زمينه ی تخلفات 

کودکان و ديگري در زمينه ی جرم هاي مواد مخدر اتخاذ شده است.
در زمينه ی نخست، رويکرْد حمايتي است، ولي در زمينه ی دوم در پرتو 
تحوالت بين المللي در مورد جرم هاي سازمان يافته، رويکرْد سخت گيرانه است.

درباره ی تخلفات کودکان بايد خاطرنش��ان ک��رد که قانون حاکم بر آن 
»قان��ون رس��يدگي به تخلفات اطفال« اس��ت که در تاري��خ 1383/11/26 در 
مجلس عالي وزرا تصويب شده است. )در آن زمان هنوز پارلمان وجود نداشت(.

نام اين قانون خود بيانگ��ر روي کرد ويژه و حمايتي تدوين کنندگان آن 
نسبت به کودکان است.

قانون گذار در اين قان��ون از تخلفات کودکان نام برده و براي جلوگيري 
از برچس��ب خوردن کودکان، از به کار بردن عبارت جرم ها يا بزه کاري کودکان 

خودداري کرده است.

1.بر اس��اس اظهارات آقای ش��مس اهلل خان معاون بخش نظارت کميسيون مس��تقل حقوق بشر افغانستان، کابل، 
.1384/8/1
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ماده ی دوم اين قانون موارد زير را به منزله ی هدف هاي آن ذکر مي کند:
1. اصاح و تربيت دوباره ی کودکان قانون شکن؛ 

2. محترم ش��مردن نقش اساسي کودکان در اعمار )آبادسازي( جامعه و 
حمايت جسمي، اخاقي، معنوي و رفاه اجتماعي آنان؛

3. مش��خص کردن مس��ؤوليت پدر� مادر،  سرپرس��ت ي��ا وکيل قانوني 
کودکان؛

4. رعايت کنوانسيون حقوق کودك در جريان تحقيق و پس از رسيدگي؛
5. ش��نيدن گفته ها و نظرهاي کودکان حين تحقيق و محاکمه توس��ط 

خود يا  وکيل قانوني وي؛
6. تش��ويق به نظارت مؤسسه هاي خاِص خدمات اجتماعي غيردولتي به 

منظور جلوگيري از تخلفات کودکان؛
7. محافظت از کودکاِن در معرض خطر و نيازمند مراقبت. 

در اين ماده چند موضوع درباره ی تخلفات کودکان ذکر شده که نشانگر 
آن است که قانون گذار افغانستان به خوبي به پيروي از اسناد بين المللي در مورد 

حقوق کودك به اين موضوع ها توجه کرده است:
1. اصاح و تربيت کودکان؛

2. رعايت کنوانسيون حقوق کودك؛
3. توجه به نظر کودکان؛

4. توجه به پيش گيري از تخلفات کودکان؛
5  . محافظت از کودکان در معرض خطر.

بنابراين، در اين قانون هم بر سياس��ت پيش گيري و هم بر واکنش هاي 
مناسب نسبت به تخلفات کودکان تأکيد شده است.

بر پايه ی بند1 ماده ی 4 اين قانون، کودك کسي است که سن 18سال 
او کامل نش��ده باش��د. در بند5 همين ماده، درباره ی نگه داري کودکان متخلف 
در مراک��ز اصاح و تربيت، قانون گذار به جاي »حبس« کلمه »حجز« را به کار 
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برده اس��ت و اين خود نش��انگر رويکرد متفاوت قانون گذار افغانس��تان درباره ی 
عدالت کيفري کودکان نسبت به بزرگ ساالن است. در بند 6 همين ماده، حجز 
در منزل هم به منزله ی يکي از واکنش ها نس��بت به تخلفات کودکان پيش بيني 

شده است.
در مورد مجازات کودك، تأکيد ش��ده است که »مجازات طفل حتي به 
منظور اصاح و تربيت بطور شديد و حقارت آميز جواز ندارد« )ماده ی 7 همان 

قانون(.
در راس��تاي رويکرد ويژه، در اين قانون دادسراي )خارنوالي( اختصاصي 
)ماده ی 9( و دادگاه اختصاصي کودکان )مواد 26 تا 36( پيش بيني شده است.

همچنين، مراکز اصاح و تربيت کودکان به منزله ی محل س��پري شدن 
مجازات در نظر گرفته ش��ده و مؤسس��ه هاي خاِص خدم��ات اجتماعي مکلف 
ش��ده اند که ب��ر اجراي حکم »حج��ز« و اصاح پذيري کودك نظ��ارت کرده و 
دس��تورهاي دادگاه اختصاص��ي ک��ودکان را در اين زمينه اج��را کنند و ميزان 
پيشرفت اصاح پذيري کودکان را در »حجز« به دادگاه گزارش دهند )مواد 43 

تا 46 همان قانون(.
حق استيناف طلبي نزد دادگاه هاي استيناف و فرجام خواهي در پيشگاه 
ستره محکمه نيز براي کودك به رسميت شناخته شده است )ماده ی 42 همان 

قانون(.
م��اده ی 32 قانون م��ورد بحث بر محرمانه بودن رس��يدگي به تخلفات 

کودکان تأکيد کرده و مقرر مي دارد:
»1. رسيدگي به تخلفات قانوني اطفال به طور سري و اباغ حکم در هر 

حالت به صورت علني صورت مي گيرد.
2. نشر اسناد جريان جلس��ات محاکمه اطفال بشمول شهادت شهود و 

نظر اهل خبره در رسانه هاي جمعي جواز ندارد.
3. افش��اي معلومات در مورد شخصيت طفل و يا اطاعاتي که منجر به 
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کشف هويت طفل گردد، تحت هيچ عنوان جواز ندارد.
4. گزارش جريان جلسه محاکمه ثبت و نگهداري مي شود«.

درباره ی بازداش��ت موقت کودك متخلف مقرر ش��ده است که »اطفال 
تحت توقيف جدا از بزرگس��االن نگهداري مي ش��وند« )بن��د4 ماده ی10 همان 

قانون(.
ول��ي، قانون حاک��م در مورد جرم هاي مواد مخدْر قان��ون مبارزه با مواد 
مخدر مصوب 1384/9/26 است. در اين قانون، ماده ی مخدره تعريف شده و در 
جدول هاي پيوست انواع آن نام برده شده است. در راستاي سياست جنايي ويژه 
در مبارزه با مواد مخدر، در اين قانون پليس مبارزه با مواد مخدر )ماده ی 37(، 
دادسراي اختصاصي )ماده ی 36( و ديوان هاي رسيدگي کننده به جرم هاي مواد 

مخدر )ماده ی 34( پيش بيني شده است.
زرع )کش��ت(، تهيه، توليد، توزيع، تجارت و مصرف برخي از انواع مواد 
مخدر مش��مول جدول هاي 1، 2 و 3( پيوست اين قانون در راستاي هدف هاي 
پزشکي، علمي و صنعتي از سوي دولت افغانستان اجازه داده شده است )ماده ی 

.)7
همچنين، واردات و صادرات مواد مخدر مش��مول جدول هاي پيش گفته 

در راستاي سه هدف ذکرشده نيز اجازه داده شده است )ماده ی 9(.
ويژگي ديگر اين قانون برخورد متفاوت با معتاد و قاچاق کننده است. در 

مورد برخورد با فرد معتاد، بند2 ماده ی 27 مقرر مي دارد:
»در صورتي که دکتر )پزشک( موظف تصديق نمايد که شخص، به يکي 
از مواد مخدر مندرج جداول 3،2،1 و4 منضمه اين قانون معتاد اس��ت، محکمه 
وي را از حبس يا جزاي نقدي معاف مي س��ازد، در اينصورت محکمه ش��خص 

معتاد را جهت معالجه به يکي از مراکز صحت رواني اعزام مي نمايد«.
ول��ي، در مقابل ب��راي قاچاق مواد مخدر مجازات تعيين ش��ده اس��ت. 
مجازات ها شامل زندان و جزاي نقدي است. ميزان مجازات ها با توجه به مقدار 
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م��واد و نوع آن و نقش متهم در ارتکاب جرم تفاوت مي يابد. حداقل مجازات 6 
ماه )براي قاچاق کم تر از ده  گرم مواد مخدر( و حداکثر آن بيست سال حبس و 
حداقل جريمه ی نقدي سي هزار و حداکثر آن يک ميليون و پنج صد هزار افغاني 

مقرر شده است )ماده ی 16(.
کش��ت، توليد و ذخيره ی مواد مخدر، وارد کردن يا استفاده از وسايل و 
تجهيزات به منظور قاچاق اين مواْد جرم دانس��ته شده و براي آن مجازات هايي 

در نظر گرفته شده است )مواد 19 ،20، 25 و 26 همان قانون(.
براي تس��هيل در ام��ر تحقيق و تعقيب اين جرم ه��ا، در مواد 47 و 48 
قانون ياد شده »استراق سمع« تجويز شده که از جمله آن شيوه هاي زير است:

1. شنود مکالمه ها در مکان هاي عمومي؛
2.  ش��نود آش��کار يا مخفي مکالمه ها در ام��ا ك ، مکان ها يا محل هاي 

مسکوني شخصي؛
3. نص��ب و به کارگيري تجهيزات الکترونيکي يا عکاس��ي در مکان هاي 

يادشده در بند 2؛
4. شنود مخابرات با شمول اطاعات و مخابرات اينترنتي؛

5. بازرسي حساب هاي بانکي و اسناد معامات يا انتقاالت مالي؛
6. باز کردن و بازرسي مراسات پستي.

البته، استراق سمع در موارد يادشده بر اساس پيشنهاد خارنوال مربوط 
و تأييد مقام صاحيت دار لوي خارنوالي )دادس��تاني کل( صورت خواهد گرفت 

)قسمت6 بند3 ماده ی 49(.
همچني��ن، در بند1 هم��ان ماده براي مأموراني ک��ه در انجام وظيفه ی 
خويش در امر اس��تراق س��مع دچار تخلف و اعمال خودس��رانه شوند، مجازات 

پيش بيني شده است.
شايان ذکر است که اين قانوْن قانوني خاص است و در امر مبارزه با مواد 
مخ��در، در صورت مغايرت با ديگر قوانين، فقط مقررات پيش بيني ش��ده در آن 
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اعمال ش��دني است. زيرا، هرچند در ماده ی 35 مقرر شده که »تحقيق، تعقيب 
عدلي و محاکمه اش��خاص ش��امل در جرايم قاچاق مواد مخ��در مطابق احکام 
قانون اجرائات جزايی و ساير اسناد تقنيني نافذ ... صورت مي گيرد«، در ماده ی 

56 همين قانون چنين تصريح شده که: 
»در مواردي که احکام س��اير قوانين نافذه با اين قانون مغايرت داش��ته 

باشد، احکام اين قانون، مرجع دانسته مي شود«.
اين در حالي است که برخي از مقررات اين قانون با حقوق شناسايي شده 
براي متهم در ديگر قوانين افغانستان مغاير است. اين امر از جمله نکات ضعف 

اين قانون به شمار مي رود. به منزله ی نمونه به دو مورد اشاره مي شود:
1. در ماده37 مقرر شده است که »... ميعاد تسليمي مظنون به خارنوالي 
اختصاصي مواد مخدر از تاريخ دستگيري نبايد از 15 روز تجاوز نمايد ...« و اين 
در حالي اس��ت که در قانون پوليس پيش بيني ش��ده بود که مظنون طي مدت 

72 ساعت بايد به خارنوالي تسليم شود؛
2. بن��د1 ماده ی 50 قانون مورد بحث به مراجع ضبط قضايي )ضابطان 
دادگستري( اجازه مي دهد که بتوانند براي پيش گيري از جرم هاي مواد مخدر، 
کش��ف آنها و تحقيق در اي��ن زمينه از همکاران مخفي اس��تفاده کنند. بند 6 
همين ماده مقرر داش��ته اس��ت که همکاران مخفي مي توانند در دادگاه گواهي 
دهند. بند5 ماده ياد شده پيش بيني کرده است که »در صورت موجوديت داليل 
معقول، مبني بر اينکه افش��اي نام هم��کار مخفي موجب خطر به وي مي گردد 
و يا اينکه جريان تحقيقات قانوني را به مخاطره مواجه مي س��ازد، هويت وي بر 
اساس حکم محکمه مربوطه مخفي نگهداشته شده و تا زمان ختم تحقيقات يا 
صدور حکم بعدي محکمه، براي ش��خص ديگري افشا نگردد و شيوه ها، وسايل 

و تخنيک هاي استعمال شده در تحقيقات نيز سري مي ماند«.
همان گونه که ماحظه مي شود، بر پايه ی اين ماده هويت گواه مي تواند 
مخف��ي بمان��د. اين ماده مي تواند ح��ق متهم و وکيل وي مبني بر پرس��ش از 
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گواه��ان و اعتراض به آنان را که در مواد 53 و 55 قانون اجرائات جزايی موقت 
افغانس��تان تضمين شده است به مخاطره اندازد. زيرا، هرگاه هويت گواه آشکار 
نش��ود، امکان پرسش، اعتراض و بررسي درس��تي  يا نادرستي گواهي وي براي 

متهم و وکيل وي با سختي روبه رو مي شود.
هرچن��د بايد پذيرفت ک��ه مبارزه با قاچاق مواد مخ��در که از جرم هاي 
س��ازمان يافته اس��ت و مقام ه��اي قضايي در مبارزه با آن چه بس��ا ب��ا باندهاي 
بين المللي که بسي خطرناك اند روبه رو شوند، حقوق متهم و برگزاري رسيدگي 
عادالنه به اندازه  اي مهم  اند که به هيچ روي نمي شود از موازين آن عدول کرد.

ب��ا توجه به تجويز ماده ی 50 قانون مورد بحث مبني بر پذيرش گواهي 
مأموران مخفي در جرم هاي مواد مخدر، اين پرسش در برابر مقام هاي تعقيب و 
رسيدگي در مورد اين جرم ها در افغانستان همواره مطرح خواهد بود که چگونه 
مي توان با وجود مخفي ماندن هويت اين قبيل گواهان تا پايان رس��يدگي، حق 
پرسش از گواهان و به چالش  کشاندن گواهي آنان را براي متهم و وکيل مدافع 

وي فراهم کرد.

نتيجه گيري
چهارچوب کلي آيين دادرسي کيفري افغانستان برگرفته از نظام حقوق 
نوش��ته )رومي � ژرمني( اس��ت. ويژگي ه��اي اين نظام را مي ت��وان در جزء قوه 
مجريه بودن دادس��را )خارنوالي( و س��اختار دادگاه ها ديد. ولي، در شناس��ايي 
حق��وق متهم، حضور متهم و وکيل وي در هم��ه ی مرحله هاي تحقيق، رعايت 
برابري ساح ها )در مرحله ی تحقيق و رسيدگي( و ترافعي بودن دادرسي، نظام 
عدالت کيفري افغانستان به نظام اتهامي )کامن ال( نزديک شده است. همچنين، 
آشکار است که به دليل »جمهوري اسامي« بودن اين نظام، فرايند کيفري آن 

در گام نخست از حقوق اسامي الهام گرفته است.
بنابراين، شايد بتوان نتيجه گيري کرد که قانون گذار افغانستان کوشيده 
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اس��ت تا در اصول محاکمات جزايی خويش از هر س��ه نظ��ام عمده ی حقوقي 
جهان و نيز آخرين تحوالت مربوط به حقوق بشر و جرم هاي سازمان يافته بهره 

گيرد.

كتاب شناسي:
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