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گرد آورنده :احمدضیا نوری مشاور حقوقی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

شروع به جرم عبارت است از آغاز
به اجرای فعل به قصد ارتكاب
جنايت يا جنحه به نحوی که نظر
به اسباب خارج از اراده فاعل آثار
آن متوقف يا خنثی شده باشد.

هرگاه جرم واقع شده غیر از آن جرمی
باشد که فاعلین و شرکاء قصد ارتكاب آن
را داشته اند به جزای جرمی که به وقوع
پیوسته محكوم می گردند ،مشروط بر اينكه
جرم مذکور قابل پیشبینی بوده و نتیجه
مداخله ايشان باشد.
ماده  42قانون جزا

يكی از وظايف و مكلفیت های پولیس در کنار
وظايفی چون تامین و حفظ نظم و امن عامه،
اتخاذ تدابیر وقايوی جهت جلوگیری از وقوع
جرايم و ،...کشف به موقع جرایم و گرفتاری
مظنونین و مرتکبین مطابق احکام قانون
میباشد که در اين موضوع نقش پولیس را در
رابطه به قضیه پغمان به بررسی میگیريم.

بتاريخ  4بر 1393/۶/۵سارقین مسلح که ملبس به
يونیفورم پولیس بودند به قصد سرقت داخل منازل
میشوند يكتن از آنان به اسم صفا همراه با
کالشینكوف دست داشته اش توسط مالک منزل
باالفعل دستگیر و به پولیس محل تسلیم داده
میشود و شرکای جرمی خويش را در اين سرقت
چهار نفر معرفی نموده است.

چهره صفا توسط رسانه ها نشان داده میشود متضررين
واقعه لیل  1/۶/1393که به قضیه پغمان مشهور است صفا
را شناسايی نمودند .قضیه پغمان به گونه ايست که عده از
هموطنان ما اعم از مرد و زن از پغمان به طرف شهر کابل
میآمدند که از طرف سارقین مسلح ملبس با يونیفورم
پولیس ،وسايط حامل شان از سرک عمومی بطرف سرک
فرعی و داخل باغ انتقال گرديده پول ،زيورات ،موبايلها
و وسايط شان را به سرقت برده و باالی يكتعداد از طبقه
اناث تجاوز جنسی نیز نموده اند.

 -1يكتن از متضررين اظهار داشته که بتاريخ  23/۸/92حوالی
ساعت  ۸شب پنج تن از افراد مسلح داخل منزل شان شده پول
و زيورات شانرا به سرقت برده اند .دو نفر از سارقین در صف
الين مورد شناسايی متضرر ،خانم و پسرش قرار گرفته اند.
 -2خانمی متضرری اظهار داشته است که با دختر خاله خشويم
و اطفال ما غرض تفريح به یکی از باغ های ولسوالی پغمان که
خالی از سكنه بود رفته بوديم پنج نفر مسلح ملبس با يونیفورم
پولیس داخل باغ شدند زيورات ،پول و موبايل های مارا از نزد ما
گرفتند و باالی ما تجاوز جنسی نمودند که تعداد آنان در حدود
 1۵الی  2۰نفر بوده که از طرف موصوفه سه نفر آنان درصف
الين مورد شناسايی قرارگرفته است.

 -3خانمی ديگری نزد پولیس مراجعه و شكايت نموده است که
در  2۵اسد سال  1392افراد مسلح داخل منزل نیم کاره شان
شده موصوفه را اوال مجروح و مبلغ  ۸۷۵۰۰افغانی و يک دنده
پولیس را به غارت برده اند بعدا نامبرده را به منزل همسايه اش
منتقل و وی را همراه با يک مرد همسايه شان در يک اطاق
جابجا و چهار نفر سارقین باالی زن همسایه اش تجاوز جنسی
نموده اند که در صف الین رییس باند را شناسايی نموده است.
 -4خانمی در قضیه که سه هفته قبل از قضیه پغمان به وقوع
پیوسته بود دریکی از باغ های پغمان پول و زیورات اش به
غارت برده شده و مورد تجاوز جنسی نیز قرار گرفته است که
در صف الین یک تن آنان را مورد شناسايی قرار داده است.

با توجه به نقش رسانه ها در افشا سازی جرم ،باعث تحريک
ذهنیت و افكار عامه ،تقبیح عمل ارتكابی از جانب نهاد های
حقوق بشری ،نشر و پخش موضوع در شبكه های اجتماعی،
ريیس جمهور را واداشته است تا حكمی را در زمینه صادر و به
لوی حارنوالی ،وزارت امور داخله و رياست عمومی امنیت ملی
وظیفه سپرده است تا تحقیقات قضیه را تکمیل و طی یک هفته
گزارش آن را به ریاست جمهوری ارایه نمایند .پولیس ،به تاسی
از حكم ياد شده و به استناد معلومات که صفا نام در رابطه به
مشخصات و مكان ساير شرکای جرمی اش ارايه نموده ،اقدام
نموده است.
پولیس نظر به حكم فقره  2ماده  ۸۰قانون اجراآت جزايی اقدام ،به استثنای سه نفر الی تاريخ  1۰/۷/1393تمامی مظنونین را
گرفتار و در مورد سه نفر از اشخاص مفرور قرار کشفی را نظر به هدايت فقره سوم ماده  ۸۷قانون مذکور صادر نموده است.

 -1گرفتاری احمد :موصوف حین گرفتاری با پولیس برخورد فزیکی نموده
که از کوته سنگی الی قلعه شهاده فرار و به فیر های هوایی پولیس نیز اعتنا
نكرده است تا اينكه گرفتار میشود.
 -2گرفتاری محمود :موصوف به اساس معلومات منابع ارگان پولیس از
والیت غزنی گرفتار شده است.
 -3گرفتاری کلبی :نامبرده حین مراجعه پولیس به منزل خسراش خود را
درکندو پنهان نموده که از همان جا گرفتار میگردد.
 -4گرفتاری مقصود :موصوف به اساس قلمدادی صفا ازجانب پولیس به
اتهام قضیه گرفتار گرديده است.
 -۵گرفتاری سمیعی :نامبرده از ولسوالی پغمان گرفتار گرديده است.
ماده  3۸ق .ا – ماده  119ق .ا .ج در تالشی منزل اجازه صاحب منزل يا اذن محكمه الزامی میباشد.
گرفتاری از جمله داليل اثبات جرم به شمار نمیرود.

هرگاه پسر يكی از متضررين يكتن از مرتكبین را باالفعل
گرفتار و آنرا به پولیس تسلیم نمینمود جرايم ارتكاب
يافته به حالت اولی آن باقی میماند و کشف نمیگرديد
زيرا متضررين (بجز از متضررين قضیه پغمان) قبال به
پولیس اطالع داده بودند که چنین جرمی واقع گرديده
است اما پولیس نتوانسته يا نخواسته است تا مرتكبین را
گرفتار نمايد .هرچند پولیس مكلفیت دارد به اساس ماده
 ۵۸قانون اجرات جزايی معلومات در رابطه به ارتكاب
جرم را پذيرفته و به اسرع وقت اقدام نمايد.
ماده  ۸3ق .ا .ا.

پولیس برای جمع آوری معلومات به شفاخانه مراجعه ،مسوولین و
نوکريواالن لیل  1/۶/1393شفاخانه تائید نموده اند که بتاريخ
مذکور چهار تن از طبقه اناث بشکل وحشت زده با لباس های
نیمه برهنه که در وجود شان آثار ضرب و شتم بمالحظه
میرسید مراجعه و اظهار نموده اند که در مسیر راه ولسوالی پغمان
الی شهر کابل از طرف سارقین مسلح بعد از اختطاف مورد تجاوز
جنسی قرار گرفته اند و برای حفظ آبروی شان به دوکتوران
اجازه نداده اند تا در قسمت آثار و عالیم تجاوز جنسی از آنها
معاینه به عمل آید و پولیس را در جریان قرار دهند و بدون
استیذان مسوولین ،شفاخانه را ترک نموده اند .ماده  ۵۷ق .ا .ا .ماده

 39ق .م .خ .ع .ز.

 اخذ اظهارات متضررين شاکی و درج آن در دوسیه توسط
پولیس.
 ترتیب محضر گرفتاری به استناد ماده  ۸۸ق .ا .ا که در آن
محل ،تاريخ ،ساعت و اظهارات ابتدايی شخص گرفتار شده
درج میگردد.
 پولیس داليل اثبات جرم را اعتراف،
شناسايی مظنونین از طرف متضررين در صف،
فورم مقابله شد،
و چگونگی گرفتاری مرتكبین در دوسیه درج نموده است.
ماده  ۵۶ق .ا .ج شكايت اشخاص يكی از اسباب تحريک جزايی به شمار میرود.

کريمنالتخنیک از سوابق جرمی ريیس باند در سال 13۸2
در قضیه سرقت معلومات ارايه نموده است.
تكرر و سوابق جرمی  12سال ايام سپری شده در مورد
ريیس باند ۸ ،سال حبس در مورد يک تن ديگر از آنان
تثبیت گرديده است.
کريمنالتخنیک معلومات داده است که عضو ديگر باند در
سال  1391در فقره سرقت های مسلحانه تثبیت هويت
گرديده است.
در اداره کريمنالتخنیک آمار جرايم که کشف میشوند به ثبت میرسد حتی اشخاص که محكمه در
قسمت آنان براات حكم مینمايند نیز در اين نهاد ثبت بوده و حذف نمیگردد.

پولیس در اجراآت خويش وصف جرمی
اين قضیه را
غارت مسلحانه،
تجاوز جنسی و
اختطاف تعیین و تعريف نموده است.

مكلفیت پولیس در امر توضیح حقوق مظنون و متهم به
استناد ماده  ۸ق .ا .ا مانند حق داشتن وکیل مدافع یا
حقوق عدم ارایه پاسخ به سواالت راجع شده از طرف
پولیس و  ...متهمین در جلسه قضايی بیان داشتند که
اظهارات شان به جبر اخذ گردیده است در صورت عدم
تقويه اين دلیل الزام به شیوه ماده  3۰قانون اساسی شبه در
آن به وجود آمده هرچند ماده  19ق .ا .ا اولین دلیل
اثبات جرم را اقرار به جرم بیان مینمايد.
فقره  4ماده 19ق .ا .ا محكمه نمیتواند به ظن خود و در صورت موجوديت شبهه در داليل ٬به الزام متهم حكم
نمايد.

اصل برائت در جلسه قضايی محكمه ابتدايیه توسط يک
شخص بلند رتبه پولیس نقض و به متهمین خطاب
مجرم عنوان نمود و بر اين گفته اش تاکید نیز داشت.
رییس جمهور نیز از محاکم خواستار این شد تا علیه
مرتکبین این قضیه حکم اعدام صادر گردد .محاکم نیز
تحت تاثیر اين خواست به استناد تعديل ماده  ۴۲۷قانون
جزا و بدون توجه به عناصر مادی و معنوی جرايم
اختطاف و غارت مسلحانه با عمل ارتكابی مجرمین ،حكم
خويش را صادر نمودند.

تاريخ واقعه سرقت منزل لیل  ۵/۶/1393و تاريخ واقعه قضیه پغمان لیل
31/۵/1393
تاريخ های گرفتاری مرتكبین  ۸ ،4و ،1۰/۶/1393
فیصله محكمه ابتدايیه ،1۶/۶/1393
فیصله محكمه استیناف ،24/۶/1393
فیصله تمیز به تاريخ 1/۷/1393
اين در حالیست که دوسیه از حارنوالی تمیز به تاريخ  31/۶/93به ستره
محكمه مواصلت ورزيده فردای آن به تاريخ  1/۷/1393تصمیم نهايی را
در مورد اتخاذ نموده اند.
اعدام به تاريخ  1۶/۷/1393در مورد  ۵محكومین اعدام اجرا گرديد.
فقره  1ماده  29قانون جرايم علیه امنیت داخلی و خارجی ،هرگاه شخص بعد از ارتكاب جرم و قبل از تعقیب عدلی
به مامورين موظف اطالع و شهرت کامل مرتكبین يا شرکای جرم يا ساير معلومات ضروری مربوط به کشف جرم
را به دسترس مامورين موظف قرار بدهد يا اينكه مرتكبین جرم مماثل جرم مرتكبه را به مقامات معرفی کند محكمه
میتواند احوال مخففه را در مورد او رعايت کند.

ماده  15قانون جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی (غارت مسلحانه یا باندیتیزم)
سازماندهی حمله مسلحانه باالی موسسات ،ادارات دولتی ،اجتماعی ،تاسیسات
اقتصادی ،خصوصی ،سهامی ،مختلط و کوپراتیفی و اشخاص بمنظور غارت و صدمه
رسانیدن به شمول شرکت در گروپ های مسلح بانديتیزم نامیده میشود مرتكب آن به
جزای حبس دوام يا اعدام محكوم میگردد.
ماده  1۷قانون منع خشونت علیه زن (تجاوز جنسی)
مجازات تجاوز جنسی حبس دوام و در صورت فوت مجنی علیها اعدام می باشد.
تعدیل ماده  ۴۲۷قانون جزا( .زنای به رضایت)
ماده  3قانون مبارزه علیه اختطاف و قاچاق انسان.
اختطاف عبارت از ربودن شخص با استفاده از تهديد يا استعمال قوه يا انواع ديگر
ارعاب يا کاربرد حیله و فريب يا با استفاده از ناتوانی جسمی يا روانی يا تبديل نمودن
طفل نوزاد با طفل نوزاد ديگر يا دور نمودن طفل از والدين يا سرپرست قانونی وی ويا
رها نمودن طفل در محل غیر مسكون است اعم از اينكه چنین اعمال به مقصد بهره
برداری باشد يا رسانیدن ضرر.

اعدام ،نظر به ماده  9۷قانون جزا کشور از جمله مجازات اصلی به شمار
میرود ولی اجرای مجازات اعدام به اساس قانون تحدید حکم اعدام
صرف در جرايم ذيل قابل تطبیق بوده در ساير موارد ملغی قرار گرفته
است.
 -1قتل عمد
 -2کشتار جمعی
 -3انفجار توام با قتل
 -4قطاع الطريقی توام با قتل
 -۵جرايم که در نتیجه آن اراضی دولت جمهوری افغانستان تماما يا قسما
تحت حاکمیت دولت خارجی قرار داده شود و به تمامیت ارضی و
استقالل آن صدمه وارد نمايد.

اجرای مجازات اعدام با استقبال گسترده مردم
روبرو شد .رسانه ها نشان میداد که شهروندان از
اجرای مجازات اعدام خورسند بودند شبكه های
اجتماعی فسبوک نیز با نشر و پخش تصاوير و
مطالب از اجرای مجازات اعدام خوشنود بودند.
وزارت های امور زنان و حج و اوقاف نیز از
اجرای اعدام استقبال نمودند.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان جنايت تجاوز گروهی در
ولسوالی پغمان را منحیث عمل غیر اسالمی ،ضد انسانی و غیر
قانونی با شدیدترین لحن تقبیح نمود و از ارگانهای امنیتی
کشور خواست تا در امر تامین امنیت و مصونیت شخصی
شهروندان سعی مزید به خرج دهند.
گرفتاری عاملین قضیه را نمایانگر احساس وظیفه شناسی
پولیس دانست.
از نهاد های عدلی و قضایی کشور خواست تا عامالن آن را
در مطابقت با احکام قانون ،بخصوص قانون محو خشونت
علیه زنان و در رابطه با جرم انجام یافته ،بدون اعمال
هیچگونه تخویف و معافیت در یک محکمه عادالنه ،علنی و
شفاف مورد محاکمه قرار دهند.







نهاد های جامعه مدنی طی راهپايمايی که در روز
محاکمه مرتكبین در محكمه ابتدايیه ٬در مقابل مقر
ستره محكمه داشتند خواهان اعدام عاملین قضیه
پغمان بودند.
سازمان عفو بین الملل اعدام عاملین قضیه پغمان را
توهین به عدالت دانسته و بیان داشتند اين قضیه
بسیاری از نواقص سیستم قضایی افغانستان را واضح
ساخته است.
سازمان دیدبان حقوق بشر خواهان اين بود که در
محاکمه اين افراد خالیگاه های زياد وجود دارد و برای
بررسی و تجدید نظر به آن ،حكم اعدام به تاخیر
انداخته شود.

در تعقیب عدلی اين قضیه نهاد های عدلی و قضایی به شدت
تحت تاثیر افکار عمومی به ویژه رسانه ها قرار گرفته اند ،روند
محاکمه عادالنه در اين قضیه به شدت تحت سوال قرار گرفته
است موجوديت دو نفر وکیل مدافع دولتی نقش تشريفاتی را
داشته در واقع قضات خواسته اند با موجوديت وکالی مدافع به
فیصله های صادره خويش قوت بخشند تا نشود که تجديد نظر
علیه فیصله نهايی به اساس عدم موجودیت وکیل مدافع صورت
گیرد .ساير حقوق مظنونین و متهمین نیز در روند تعقیب عدلی
ناديده گرفته شده و نمیتوان جريان محاکماتی اين قضیه را با
معیار های محاکمه عادالنه مقايسه نمود.

وصف جرمی اختطاف و وصف جرمی غارت
مسلحانه موارد است که با عمل کرد مجرمانه
مرتکبین قضیه پغمان به خصوص عنصر معنوی٬
مطابقت ندارد .لذا محاکم در افغانستان به این
دلیل که رییس جمهور خواسته بود تا مرتکبین
این جرایم را به مجازات اعدام محکوم نمایند،
حكم خويش را صادر نمودند بی خبر از اينكه قانون
تحديد حكم اعدام جريده رسمی شماره ،۷۶3
 13۷۰هش صدور احكام مجازات اعدام را محدود
نموده است.

نقش مردم در روند عدالت جزايی.
وظايف و مكلفیت های قانونی پولیس.
رعايت تناسب جرم و جزا.
تاثیر رسانه در فرايند عدالت جزايی و افكار
عامه.
عناصر متشكله جرم.
حقوق مظنون و متهم در فرايند عدالت جزايی.

 -1مردم چه مكلفیتی در اطالع از وقوع جرم دارند؟
 -2نشر تصاوير از طريق رسانه ها صبغه قانونی دارد ياخیر؟
 -3عدم اطالع دهی نوکريواالن شفاخانه را چگونه میتوان توجیه نمود با وجوديكه نظر به
احكام قانون مكلفیت از اطالع دهی جرم را دارند؟
 -4با وجوديكه کشف جرم از صالحیت های پولیس میباشد اگر جرم توسط ساير
اشخاص حقوقی يا حقیقی کشف شود تداخل در صالحیت های پولیس نخواهد بود؟
 -۵همانطوريكه معلوم میگردد اين قضیه به اساس ادعای متضرر تحريک گرديده است آيا
ادعا میتواند از جمله ادله اثبات جرم باشد تا محكمه به استناد آن علیه مدعی علیه حكم
جزايی را صادر نمايد؟
 -۶اقرار به جرم از جمله ادله اثبات جرم در قانون اجراآت جزايی پیشبینی شده است
اعترافات که از مرتكبین اين قضیه صورت گرفته است میتواند اساس تصمیم گیری باشد؟
 -۷هرچند صفی اهلل در جريان جرم مشهود توسط متضرر گرفتار گرديده است در حالیكه
سايرين به اساس قلمدادی صفی اهلل گرفتار گرديده است (جرم آنان مشهود نیز نبوده) پس
چرا صفا به مجازات اعدام محكوم نگرديده است؟

 .1قانون اساسی ،وزارت عدلیه ،جريده رسمی ،شماره 13۸2 ،۸1۸هش.
 .2قانون جزا ،وزارت عدلیه ،جريده رسمی ،شماره 13۵۵ ،34۷هش.
 .3قانون منع خشونت علیه زن ،وزارت عدلیه ،جريده رسمی ،شماره 13۸۸ ،9۸9هش.
 .4قانون اجراآت جزایی،وزارت عدلیه ،جريده رسمی ،شماره 1393 ،1132هش.
 .۵قانون پولیس ،وزارت عدلیه ،جريده رسمی ،شماره 13۸۸ ،994هش.
 .۶قانون مبارزه علیه اختطاف و قاچاق انسان ،وزارت عدلیه ،جريده رسمی ،شماره 13۸۷ ،9۵2هش.
 .۷قانون تحدید حکم اعدام در جمهوری اسالمی افغانستان ،وزارت عدلیه ،جريده رسمی ،شماره 13۷۰ ،۷۶3
هش .
 .۸قانون جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی ،وزارت عدلیه ،جريده رسمی ،شماره  13۶۶ ،۶49هش.
 .9فرمان رییس جمهور ج .ا .ا(.حامد کرزی) در مورد توشیح حكم اعدام پنج نفر از محكومین ،شماره،4۶۵1
 ۵/۷/1393هش.
.1۰حکم رییس جمهور ج .ا .ا( .حامد کرزی) به لوی سارنوالی ،وزارت امور داخله ،و رياست عمومی امنیت ملی
در مورد تحقیقات قضیه تكمیل و طی يک هفته گزارش آن ،شماره  3۸۵1مورخ  ۸/۶/1393هش.
 .11قرار قضایی دیوان جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی ستره محکمه ،شماره  1/۷/1393 ،3۰21هش.
 .12فیصله دیوان جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی محکمه استیناف کابل ،شماره  24/۶/1393 ،29۶هش.
 .13فیصله دیوان جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی محکمه ابتداییه حوزه سوم کابل ،شماره 1۶/۷/1393 ،۵1
هش .
14- http://www.aihrc.org.af/home/press_release/3366
15-http://da.azadiradio.org/content/news/26628322.html

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

