
کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان



اناحمدضیا نوری مشاور حقوقی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانست: گرد آورنده



غازآازاستعبارتجرمبهشروع
ارتكابقصدبهفعلاجرایبه

رنظکهنحویبهجنحهياجنايت
ارآثفاعلارادهازخارجاسباببه
.باشدشدهخنثیيامتوقفآن



جرمیآنازغیرشدهواقعجرمهرگاه
آنبارتكاقصدشرکاءوفاعلینکهباشد

وقوعبهکهجرمیجزایبهاندداشتهرا
اينكهبرمشروطگردند،میمحكومپیوسته

هیجنتوبودهنییپیشبقابلمذکورجرم
.دباشايشانمداخله

جزاقانون42ماده



نارکدرپولیسهایمكلفیتووظايفازيكی
عامه،امنونظمحفظوتامینچونوظايفی

وعوقازجلوگیریجهتوقايویتدابیراتخاذ
ریگرفتاوجرایمموقعبهکشف،...وجرايم

قانوناحکاممطابقمرتکبینومظنونین
درارپولیسنقشموضوعايندرکهمیباشد

.يممی گیربررسیبهپغمانقضیهبهرابطه



بهملبسکهمسلحسارقین۶/۵/1393بر4اريخبت
منازللداخسرقتقصدبهبودندپولیسيونیفورم
باهمراهصفااسمبهآنانازيكتنمی شوند

لمنزمالکتوسطاشداشتهدستکالشینكوف
دادهتسلیممحلپولیسبهودستگیرالفعلاب

سرقتايندرراخويشجرمیشرکایودمی شو
.استنمودهمعرفینفرچهار



ينمتضررمی شوددادهنشانهارسانهتوسطصفاچهره
فاصاستمشهورپغمانقضیهبهکه1/۶/1393لیلواقعه

ازعدههکايستگونهبهپغمانقضیه.نمودندشناسايیرا
کابلشهرطرفبهپغماناززنومردازاعمماهموطنان
ورميونیفباملبسمسلحسارقینطرفازکهمی آمدند
کسربطرفعمومیسرکازشاناملحوسايطپولیس،

يل هاموبازيورات،پول،گرديدهانتقالباغداخلوفرعی
طبقهازيكتعدادباالیوبردهسرقتبهراشانوسايطو

.اندنمودهنیزجنسیتجاوزاناث



حوالی23/۸/92بتاريخکهداشتهاظهارمتضررينازيكتن-1
ولپشدهشانمنزلداخلمسلحافرادازتنپنجشب۸ساعت

فصدرسارقینازنفردو.اندبردهسرقتبهشان رازيوراتو
.نداگرفتهقرارپسرشوخانممتضرر،شناسايیموردالين

ويمخشخالهدخترباکهاستداشتهاظهاریمتضررخانمی-2
کهمانپغولسوالیهایباغازیکیبهتفريحغرضمااطفالو

يونیفورمابملبسمسلحنفرپنجبوديمرفتهبودسكنهازخالی
مازدنازماراهایموبايلوپولزيورات،شدندباغداخلپولیس
دودحدرآنانتعدادکهنمودندجنسیتجاوزماباالیوگرفتند

درصفآناننفرسهموصوفهطرفازکهبودهنفر2۰الی1۵
.استقرارگرفتهشناسايیموردالين



کهاستنمودهشكايتومراجعهپولیسنزدديگریخانمی-3
شانکارهنیممنزلداخلمسلحافراد1392سالاسد2۵در

دندهيکوافغانی۸۷۵۰۰مبلغومجروحاوالراموصوفهشده
اشههمسايمنزلبهرانامبردهبعدااندبردهغارتبهراپولیس
اطاقيکدرشانهمسايهمرديکباهمراهراویومنتقل
یجنستجاوزاشهمسایهزنباالیسارقیننفرچهاروجابجا
.ستانمودهشناسايیراباندرییسالینصفدرکهاندنموده

قوعوبهپغمانقضیهازقبلهفتهسهکهقضیهدرخانمی-4
بهاشزیوراتوپولپغمانهایباغازدریکیبودپیوسته
کهتاسگرفتهقرارنیزیجنستجاوزموردوشدهبردهغارت

.استدادهقرارشناسايیموردراآنانتنیکالینصفدر



تحريکباعثجرم،سازیافشادرهارسانهنقشبهتوجهبا
هاینهادجانبازارتكابیعملتقبیحعامه،افكاروذهنیت
اجتماعی،هایشبكهدرموضوعپخشونشربشری،حقوق
هبوصادرزمینهدرراحكمیتااستواداشتهراجمهورريیس

ملیامنیتعمومیرياستوداخلهاموروزارتحارنوالی،لوی
هفتهیکطیوتکمیلراقضیهتحقیقاتتااستسپردهوظیفه

اسیتبهپولیس،.نمایندارایهجمهوریریاستبهراآنگزارش
هبرابطهدرنامصفاکهمعلوماتاستنادبهوشدهيادحكماز

اقدامنموده،ارايهاشجرمیشرکایسايرمكانومشخصات
.استنموده

رامظنونینتمامی1۰/۷/1393تاريخالینفرسهاستثنایبهاقدام،جزايیاجراآتقانون۸۰ماده2فقرهحكمبهنظرپولیس
.استنمودهصادرمذکورقانون۸۷مادهسومفقرههدايتبهنظرراکشفیقرارمفروراشخاصازنفرسهمورددروگرفتار



نمودهکیفزیبرخوردپولیسباگرفتاریحینموصوف:احمدگرفتاری-1
اعتنانیزسپولیهواییهایفیربهوفرارشهادهقلعهالیسنگیکوتهازکه

.می شودگرفتاراينكهتااستنكرده
زاپولیسارگانمنابعمعلوماتاساسبهموصوف:محمودگرفتاری-2

.استشدهگرفتارغزنیوالیت
راودخخسراشمنزلبهپولیسمراجعهحیننامبرده:کلبیگرفتاری-3

.می گرددگرفتارجاانهمازکهنمودهپنهاندرکندو
بهپولیسازجانبصفاقلمدادیاساسبهموصوف:مقصودگرفتاری-4

.استگرديدهگرفتارقضیهاتهام
.تاسگرديدهگرفتارپغمانولسوالیازنامبرده:سمیعیگرفتاری-۵

.می باشدالزامیمحكمهاذنيامنزلصاحباجازهمنزلتالشیدرج.ا.ق119ماده–ا.ق3۸ماده
.نمی رودشماربهجرماثباتداليلجملهازگرفتاری



باالفعلرانمرتكبیازيكتنمتضررينازيكیپسرهرگاه
ارتكابجرايمنمی نمودتسلیمپولیسبهآنراوگرفتار

 گرديدنمیکشفومی ماندباقیآناولیحالتبهيافته
بهبالق( پغمانقضیهمتضررينازبجز)متضررينزيرا

دهگرديواقعجرمیچنینکهبودنددادهاطالعپولیس
رارتكبینمتااستنخواستهيانتوانستهپولیسامااست

مادهاساسبهداردمكلفیتپولیسهرچند.نمايدگرفتار
ارتكاببهرابطهدرمعلوماتجزايیاجراتقانون۵۸

.نمايداقداموقتاسرعبهوپذيرفتهراجرم
.ا.ا.ق۸3ماده



وینلوومس،مراجعهشفاخانهبهمعلوماتآوریجمعبرایپولیس
بتاريخکهاندنمودهتائیدشفاخانه1/۶/1393لیلنوکريواالن

ایهلباسبازدهوحشتبشکلاناثطبقهازتنچهارمذکور
بمالحظهشتموضربآثارشانوجوددرکهبرهنهنیمه

مانپغولسوالیراهمسیردرکهاندنمودهاظهارومراجعهمی رسید
جاوزتمورداختطافازبعدمسلحسارقینطرفازکابلشهرالی

وراندوکتبهشانآبرویحفظبرایواندگرفتهقرارجنسی
نهاآازجنسیتجاوزعالیموآثارقسمتدرتااندندادهاجازه
بدونودهندقرارجریاندرراپولیسوآیدعملبهمعاینه

ماده.ا.ا.ق۵۷ماده.اندنمودهترکراشفاخانهمسوولین،استیذان
.ز.ع.خ.م.ق39



توسطدوسیهدرآندرجوشاکیمتضرريناظهاراتاخذ
.پولیس

آندرکها.ا.ق۸۸مادهاستنادبهگرفتاریمحضرترتیب
دهشگرفتارشخصابتدايیاظهاراتوساعتتاريخ،محل،
.می گردددرج

اعترافراجرماثباتداليلپولیس،
،صفدرمتضررينطرفازمظنونینشناسايی

شد،مقابلهفورم
.تاسنمودهدرجدوسیهدرمرتكبینگرفتاریچگونگیو

.می رودشماربهجزايیتحريکاسبابازيكیاشخاصشكايتج.ا.ق۵۶ماده



13۸2لسادرباندريیسجرمیسوابقازکريمنالتخنیک
.استنمودهارايهمعلوماتسرقتقضیهدر

مورددرشدهسپریايامسال12جرمیسوابقوتكرر
آنانازديگرتنيکمورددرحبسسال۸باند،ريیس
.استگرديدهتثبیت

دراندبديگرعضوکهاستدادهمعلوماتکريمنالتخنیک
تهويتثبیتمسلحانههایسرقتفقرهدر1391سال

.استگرديده
درمهمحكکهاشخاصحتیمی رسدثبتبهمی شوندکشفکهجرايمآمارکريمنالتخنیکادارهدر

.نمی گرددحذفوبودهثبتنهادايندرنیزمی نمايندحكمبرااتآنانقسمت



جرمیوصفخويشاجراآتدرپولیس
راقضیهاين

مسلحانه،غارت
وجنسیتجاوز

.استنمودهتعريفوتعییناختطاف



بههممتومظنونحقوقتوضیحامردرپولیسمكلفیت
یامدافعوکیلداشتنحقمانندا.ا.ق۸مادهاستناد
طرفازشدهراجعسواالتبهپاسخارایهعدمحقوق
کهدداشتنبیانقضايیجلسهدرمتهمین...وپولیس

معدصورتدراستگردیدهاخذجبربهشاناظهارات
درشبهاساسیقانون3۰مادهشیوهبهالزامدلیلاينتقويه

دلیلاولینا.ا.ق19مادههرچندآمدهوجودبهآن
.می نمايدبیانجرمبهاقرارراجرماثبات

حكممتهمالزامبه٬داليلدرشبههموجوديتصورتدروخودظنبهنمی تواندمحكمها.ا.ق19ماده4فقره
.نمايد



يکسطتوابتدايیهمحكمهقضايیجلسهدربرائتاصل
طابخمتهمینبهونقضپولیسرتبهبلندشخص
.تداشنیزتاکیداشگفتهاينبرونمودعنوانمجرم
یهعلتاشداینخواستارمحاکمازنیزجمهوررییس

نیزممحاک.گرددصادراعدامحکمقضیهاینمرتکبین
قانون۴۲۷مادهتعديلاستنادبهخواستاينتاثیرتحت
جرايممعنویومادیعناصربهتوجهبدونوجزا

كمحمجرمین،ارتكابیعملبامسلحانهغارتواختطاف
.نمودندصادرراخويش



لیلپغمانقضیهواقعهتاريخو۵/۶/1393لیلمنزلسرقتواقعهتاريخ
31/۵/1393

،1۰/۶/1393و4،۸مرتكبینگرفتاریهایتاريخ
،1۶/۶/1393ابتدايیهمحكمهفیصله
،24/۶/1393استینافمحكمهفیصله
1/۷/1393تاريخبهتمیزفیصله

سترهبه31/۶/93تاريخبهتمیزحارنوالیازدوسیهکهحالیستدراين
رانهايیتصمیم1/۷/1393تاريخبهآنفردایورزيدهمواصلتمحكمه

.اندنمودهاتخاذمورددر
.گرديداجرااعداممحكومین۵مورددر1۶/۷/1393تاريخبهاعدام

عدلیتعقیبازقبلوجرمارتكابازبعدشخصهرگاهخارجی،وداخلیامنیتعلیهجرايمقانون29ماده1فقره
جرمفکشبهمربوطضروریمعلوماتسايرياجرمشرکایيامرتكبینکاملشهرتواطالعموظفمامورينبه
محكمهکندمعرفیمقاماتبهرامرتكبهجرممماثلجرممرتكبیناينكهيابدهدقرارموظفماموريندسترسبهرا

.کندرعايتاومورددررامخففهاحوالمی تواند



(زمباندیتییامسلحانهغارت)خارجیوداخلیامنیتعلیهجرایمقانون15ماده
تاسیساتاجتماعی،دولتی،اداراتموسسات،باالیمسلحانهحملهسازماندهی

صدمهوغارتبمنظوراشخاصوکوپراتیفیومختلطسهامی،خصوصی،اقتصادی،
بهآنكبمرتمی شودنامیدهبانديتیزممسلحهایگروپدرشرکتشمولبهرسانیدن

.می گرددمحكوماعداميادوامحبسجزای
(جنسیتجاوز)زنعلیهخشونتمنعقانون1۷ماده

.باشدمیاعدامعلیهامجنیفوتصورتدرودوامحبسجنسیتجاوزمجازات
(رضایتبهزنای).جزاقانون۴۲۷مادهتعدیل

.انسانقاچاقواختطافعلیهمبارزهقانون3ماده
ديگراعانوياقوهاستعمالياتهديدازاستفادهباشخصربودنازعبارتاختطاف

نمودنبديلتياروانیياجسمیناتوانیازاستفادهبايافريبوحیلهکاربردياارعاب
وياوینیقانوسرپرستياوالدينازطفلنمودندورياديگرنوزادطفلبانوزادطفل
بهرهمقصدبهاعمالچنیناينكهازاعماستمسكونغیرمحلدرطفلنمودنرها

.ضرررسانیدنياباشدبرداری



شماربهاصلیمجازاتجملهازکشورجزاقانون9۷مادهبهنظراعدام،
اعدامحکمتحدیدقانوناساسبهاعداممجازاتاجرایولیمی رود
رفتهگقرارملغیمواردسايردربودهتطبیققابلذيلجرايمدرصرف
.است

عمدقتل-1
جمعیکشتار-2
قتلباتوامانفجار-3
قتلباتوامالطريقیقطاع-4
سماقياتماماافغانستانجمهوریدولتاراضیآننتیجهدرکهجرايم-۵

وارضیتمامیتبهوشوددادهقرارخارجیدولتحاکمیتتحت
.نمايدواردصدمهآناستقالل



دممرگستردهاستقبالبااعداممجازاتاجرای
زاشهروندانکهمی دادنشانهارسانه.شدروبرو
هایشبكهبودندخورسنداعداممجازاتاجرای

واويرتصپخشونشربانیزفسبوکاجتماعی
.بودندخوشنوداعداممجازاتاجرایازمطالب

ازنیزاوقافوحجوزنانامورهایوزارت
.نمودنداستقبالاعداماجرای



درگروهیتجاوزجنايتافغانستانبشرحقوقمستقلکمیسیون
یرغوانسانیضداسالمی،غیرعملمنحیثراپغمانولسوالی

یتیامنارگان هایازونمودتقبیحلحنشدیدترینباقانونی
یشخصمصونیتوامنیتتامینامردرتاخواستکشور

.دهندخرجبهمزیدسعیشهروندان
اسیشنوظیفهاحساسنمایانگرراقضیهعاملینگرفتاری
.دانستپولیس

راآنعامالنتاخواستکشورقضاییوعدلیهاینهاداز
خشونتمحوقانونبخصوصقانون،احکامبامطابقتدر

اعمالبدونیافته،انجامجرمبارابطهدروزنانعلیه
وعلنیعادالنه،محکمهیکدرمعافیتوتخویفهیچگونه
.دهندقرارمحاکمهموردشفاف



روزدرکهراهپايمايیطیمدنیجامعههاینهاد
مقرمقابلدر٬ابتدايیهمحكمهدرمرتكبینمحاکمه

قضیهعاملیناعدامخواهانداشتندمحكمهستره
.بودندپغمان

راپغمانقضیهعاملیناعدامالمللبینعفوسازمان
یهقضاينداشتندبیانودانستهعدالتبهتوهین
واضحراانافغانستقضاییسیستمنواقصازبسیاری
.استساخته

درکهبوداينخواهانبشرحقوقدیدبانسازمان
برایوداردوجودزيادهایخالیگاهافراداينمحاکمه
رتاخیبهاعدامحكم،آنبهنظرتجدیدوبررسی
.شودانداخته



دتشبهقضاییوعدلیهاینهادقضیهاينعدلیتعقیبدر
رونداند،گرفتهقرارهارسانهویژهبهعمومیافکارتاثیرتحت

فتهگرقرارسوالتحتشدتبهقضیهايندرعادالنهمحاکمه
راتیتشريفانقشدولتیمدافعوکیلنفردوموجوديتاست
بهمدافعوکالیموجوديتبااندخواستهقضاتواقعدرداشته
نظردتجديکهنشودتابخشندقوتخويشصادرههایفیصله

ورتصمدافعوکیلموجودیتمعداساسبهنهايیفیصلهعلیه
عدلیتعقیبرونددرنیزمتهمینومظنونینحقوقساير.گیرد

باراقضیهاينمحاکماتیجرياننمی توانوشدهگرفتهناديده
.نمودمقايسهعادالنهمحاکمههایمعیار



غارتجرمیوصفواختطافجرمیوصف
مجرمانهکردعملباکهاستمواردمسلحانه
٬عنویمعنصرخصوصبهپغمانقضیهمرتکبین
نایبهافغانستاندرمحاکملذا.نداردمطابقت
بینمرتکتابودخواستهجمهوررییسکهدلیل
،نمایندمحکوماعداممجازاتبهراجرایماین

انونقاينكهازخبربینمودندصادرراخويشحكم
،۷۶3شمارهرسمیجريدهاعدامحكمتحديد
محدودرااعداممجازاتاحكامصدوره ش13۷۰
.استنموده



.جزايیعدالترونددرمردمنقش
.پولیسقانونیهایمكلفیتووظايف
.جزاوجرمتناسبرعايت

كارافوجزايیعدالتفراينددررسانهتاثیر
.عامه

.جرممتشكلهعناصر
.جزايیعدالتفراينددرمتهمومظنونحقوق



دارند؟جرموقوعازاطالعدرمكلفیتیچهمردم-1
ياخیر؟داردقانونیصبغههارسانهطريقازتصاويرنشر-2
بهظرنوجوديكهبانمودتوجیهمی توانچگونهراشفاخانهنوکريواالندهیاطالععدم-3

دارند؟راجرمدهیاطالعازمكلفیتقانوناحكام
رسايتوسطجرماگرمی باشدپولیسهایصالحیتازجرمکشفوجوديكهبا-4

ود؟بنخواهدپولیسهایصالحیتدرتداخلشودکشفحقیقیياحقوقیاشخاص
آياستاگرديدهتحريکمتضررادعایاساسبهقضیهاينمی گرددمعلومهمانطوريكه-۵

حكمهعلیمدعیعلیهآناستنادبهمحكمهتاباشدجرماثباتادلهجملهازمی تواندادعا
نمايد؟صادرراجزايی

تاسشدهپیشبینیجزايیاجراآتقانوندرجرماثباتادلهجملهازجرمبهاقرار-۶
باشد؟گیرییمتصماساسمی توانداستگرفتهصورتقضیهاينمرتكبینازکهاعترافات

حالیكهدراستگرديدهگرفتارمتضررتوسطمشهودجرمجرياندراهللصفیهرچند-۷
پس( نبودهنیزمشهودآنانجرم)استگرديدهگرفتاراهللصفیقلمدادیاساسبهسايرين

؟استنگرديدهمحكوماعداممجازاتبهصفاچرا



.ه ش۸1۸،13۸2شمارهرسمی،جريدهعدلیه،وزارت،اساسیقانون.1
.ه ش34۷،13۵۵شمارهرسمی،جريدهعدلیه،وزارت،جزاقانون.2
.ه ش9۸9،13۸۸شمارهرسمی،جريده عدلیه،وزارت،زنعلیهخشونتمنعقانون.3
.ه ش1132،1393شمارهرسمی،جريدهعدلیه،وزارتجزایی،اجراآتقانون.4
.ه ش994،13۸۸شمارهرسمی،جريدهعدلیه،وزارت،پولیسقانون.۵
.ه ش9۵2،13۸۷شمارهرسمی،جريدهعدلیه، وزارت،انسانقاچاقواختطافعلیهمبارزهقانون.۶
۷۶3،13۷۰شمارهرسمی،جريدهعدلیه،وزارتافغانستان،اسالمیجمهوریدراعدامحکمتحدیدقانون.۷

.ه ش
.ه ش۶49،13۶۶شمارهرسمی،جريدهعدلیه،وزارتخارجی،وداخلیامنیتعلیهجرایمقانون.۸
،4۶۵1شمارهمحكومین،ازنفرپنجاعدامحكمتوشیحمورددر(کرزیحامد).ا.ا.ججمهوررییسفرمان.9

.ه ش۵/۷/1393
ملیامنیتعمومیرياستوداخله،اموروزارتسارنوالی،لویبه(کرزیحامد).ا.ا.ججمهوررییسحکم.1۰
.ه ش۸/۶/1393مورخ3۸۵1شمارهآن،گزارشهفتهيکطیوتكمیلقضیهتحقیقاتمورددر
.ه ش3۰21،1/۷/1393شماره،محکمهسترهخارجیوداخلیامنیتعلیهجرایمدیوانقضاییقرار.11
.ه ش29۶،24/۶/1393شماره،کابلاستینافمحکمهخارجیوداخلیامنیتعلیهجرایمدیوانفیصله.12
۵1،1۶/۷/1393شمارهکابل،سومحوزهابتداییهمحکمهخارجیوداخلیامنیتعلیهجرایمدیوانفیصله.13

.ه ش
14- http://www.aihrc.org.af/home/press_release/3366

15-http://da.azadiradio.org/content/news/26628322.html

16- http://www.afghanews.ir/ShowDetails.aspx?NewsId=97699

http://www.aihrc.org.af/home/press_release/3366
http://da.azadiradio.org/content/news/26628322.html
http://www.afghanews.ir/ShowDetails.aspx?NewsId=97699


از توجه همه شما سپاس به امید موفقیت 
!  های روز افزون و همیشگی تان


