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اصول حاکم بر توقیف

چکیده

حقوق دانــان از توقیــف مظنــون، بــه عنــوان آخریــن گزینــه و راه چــاره یــاد کرده انــد. 

بکارگیــری  امــا  منوده انــد.  شناســایی  قوانیــن،  در  را  توقیــف  نیــز  قانون گــذاران 

ــی  ــی و قضای ــام عدل ــرای نظ ــد ب ــی می توان ــر احتیاط ــن تدبی ــدۀ ای ــه و بی قاع بی روی

ــلب  ــری، س ــت کیف ــورم جمعی ــد ت ــکالتی مانن ــارآورد. مش ــکالتی ب ــور مش ــک کش ی

آزادی افــراد و تحمیــل هزینــه بــر دولــت و خانواده هــا را می تــوان از ایــن جملــه 

ــرد.  ــاب ک حس

ــول و  ــت اص ــا رعای ــراه ب ــن، هم ــرار تأمی ــک ق ــوان ی ــه عن ــف ب ــری توقی ــا بکارگی ام

قواعــد آن، می توانــد ممــد سیســتم عدالــت جزایــی یــک کشــور واقــع شــود. اصــول 

حاکــم بــر توقیــف، از یکســو می توانــد بــه حاکمیــت قانــون در کشــور کمــک منایــد، 

اجــراآت مأموریــن عدلــی و قضایــی را قانومننــد ســازد و زمینــۀ »حاکمیــت دولــت بــر 

خــود« را فراهــم ســازد؛ از ســوی دیگــر، از حقــوق و آزادی هــای اساســی شــهروندان 

داکرت غالم حیدر عالمه
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ــرد  ــی از عملک ــاتی ناش ــت احساس ــراد را از حال ــف اف ــرده و توقی ــت ک ــور حامی کش

ــن  ــد. ای ــدل منای ــده مب ــد و باقاع ــی ضابطه من ــه صورت ــی ب ــط قضای ــور ضب ــک مأم ی

ــر توقیــف را بررســی منــوده اســت.  نوشــتار، اصــول حاکــم ب

واژگان کلیــدی: اصول، توقیف، څارنوالی، اجراآت جزایی و افغانســتان.
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مقدمه

ــم  ــت در جرای ــر اس ــوال ناگزی ــه څارن ــد ک ــی می باش ــر احتیاط ــی از تدابی ــف یک توقی

مهــم بــه منظــور در دســرس بودن مظنــون جهــت اســتنطاق از وی، در مرحلــۀ تحقیــق 

ــن را در  ــرار تأمی ــن ق ــب                                                                            ، ای و تعقی

ــای  ــی، »قراره ــر احتیاط ــر تدابی ــام دیگ ــت، ن ــن جه ــه ای ــد. ب ــاذ منای ــورد وی اتخ م

تأمیــن« گذاشــته شــده اســت کــه بــا ایــن تدابیــر، حضــور مظنــون و متهــم در مراحــل 

ــوری، 1387: ص204( ــردد. )آش ــن می گ ــه تأمی ــب و محاکم ــق، تعقی تحقی

ــل  ــه اص ــت این ک ــرا: نخس ــد. زی ــتثنا«  می باش ــتثنای در اس ــون »اس ــف مظن ــرار توقی ق

بــر آزادی افــراد بــوده و جرم بــودن رفتارهــا، خــالف اصــل اســت. بــه عبــارت دیگــر، 

جرم بــودن اعــامل انســان ها یــک امــر اســتثنایی اســت )اســتثنای اول(. دوم فــرض بــر 

ــتثنایی  ــف وی اس ــردد، توقی ــی وارد گ ــکاب جرم ــام ارت ــی اته ــه کس ــرگاه ب ــه، ه این ک

ــرای  ــری ب ــای دیگ ــه و راهکاره ــد از گزین ــدور بای ــتثنای دوم( و حتی املق ــت )اس اس

تأمیــن حضــور وی در مراحــل تحقیــق، تعقیــب و محاکمــه اســتفاده کــرد. زیــرا 

توقیــف باعــث می گــردد کــه آزادی یــک انســان ســلب شــود و ســلب آزادی افــراد، 

کار آســانی نیســت و نیازمنــد دالیــل قــوی و وجــود مصلحــت مهــم در موضــوع 

می باشــد.

بــا توجــه بــه مطالــب فــوق صــدور قــرار توقیــف بــه طــور دل خــواه و بــر اســاس ذوق 

و ســلیقه های شــخصی، صــورت گرفتــه منی توانــد و توقیــف مظنــون یــا متهــم، 

رصف در مــواردی جایــز اســت کــه بــر طبــق قانــون بــوده و تابــع اصــول و ضوابطــی 

بوده باشــد. از ایــن اصــول، می تــوان بــه »اصــول حاکــم بــر توقیــف« یــاد منــود. 

ــون،  ــف مظن ــرگاه در توقی ــه ه ــس ک ــن ب ــول، همی ــن اص ــت ای ــزان اهمی ــه می ــع ب راج

ــی  ــه و غیرقانون ــف را خودرسان ــد توقی ــر می توان ــن ام ــود، ای ــت نش ــل رعای ــول ذی اص

ــد از: ــارت ان ــده عب ــول یادش ــازد.  اص بس

1- اصــل قانونیت توقیف

2- اصــل قضایی بودن توقیف 

3- موجودیت دالیــل علیه مظنون
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4- اصــل مهم بودن جــرم ارتکابی

5- رعایــت میعاد قانونــی در توقیف

6- اصــل قابل اعراض بــودن توقیف

7- تأمیــن ارتبــاط مداوم وکیل مدافع بــا مظنون

8- رهایــی موقت مظنــون در صورت صالح دید

9- مجرایــی مــدت توقیــف در صورت محکومیــت به حبس

ــتباه  ــی از اش ــف ناش ــورت توقی ــون در ص ــارت مظن ــران خس ــزوم ج ــل ل 10- اص

ــی ــت جزای عدال

اینــک هریــک از اصول فوق را بــه اختصار توضیــح می دهیم:

1- اصــل قانونیت توقیف 

ــز  ــت افغانســتان نی ــی و سیاســی - دول ــی حقــوق مدن ــاق بین امللل 9 میث ــادۀ  1 م ــد  بن

ــی دارد:  ــرر م ــد- مق ــزم می دان ــاد آن مل ــه مف ــود را ب ــوده و خ ــاق ب ــن میث ــو ای عض

»هرکــس حــق آزادی و امنیــت شــخصی دارد.« حــق آزادی، در مفهــوم ســنتی 

ــل  ــدف اص ــراد. ه ــامنی اف ــی آزادی جس ــت. یعن ــردی اس ــه آزادی ف ــر ب آن، ناظ

ــل  ــه، قاب ــه روش خودرسان ــراد ب ــه آزادی اف ــت ک ــر اس ــن ام ــن ای ــور، تضمی مذک

ســلب نیســت. از ســوی دیگــر منظــور از حــق امنیــت، حــق برخــورداری هــر فــرد 

ــت. ــش اس ــق آزادی خوی ــرای ح ــی در اج ــت قانون از حامی

9 میثــاق در ادامــه می افزایــد: »از هیچ کــس منی تــوان ســلب  1 مــادۀ         بنــد 

ــون.« ــم قان ــه حک ــرر ب ــل مق ــق طرزالعم ــات و طب ــه جه ــر ب ــرد؛ مگ آزادی ک

ــت:  ــاز اس ــل مج ــواردی ذی ــط در م ــراد فق ــف اف ــوق، توقی ــب ف ــه مطال ــه ب ــا توج ب

ــردد. ــرا گ ــی اج ــه روش قانون ــد و دوم ب ــون باش ــتور قان ــه دس ــه ب ــت این ک نخس

منی تــوان  را  »هیچ شــخص  می منایــد:  تأکیــد   27 مــادۀ  در  اساســی  قانــون 

ــادۀ  1 م ــد  ــون.« بن ــکام قان ــق اح ــر طب ــر ب ــود؛ مگ ــف من ــا توقی ــار ی ــب، گرفت تعقی

ــکام  ــه اح ــق ب ــم مطاب ــا مته ــون ی ــد: »مظن ــم می گوی ــی ه ــراآت جزای ــون اج 99 قان

3، مــوارد جــواز  ایــن قانــون توقیــف شــده می توانــد.« و همیــن مــاده در بنــد 

برمی شــامرد. دقیقــا  را  توقیــف 



5

2- اصــل قضایی بودن توقیف

از آنجایــی کــه اجــراآت پولیــس، ماهیتــاً جنٖبــۀ نظامــی دارد و خــود ایــن نیروهــا جــزو 

نیروهــای قــوای مســلح دانســته می شــوند، قوانیــن کشــورها بــه متابعــت از اســناد 

ــی،  ــی و سیاس ــوق مدن ــی حق ــاق بین امللل ــوص میث ــه خص ــر ب ــوق ب ــی حق بین امللل

ــادر  ــی ص ــا څارنوال ــه ی ــوی محکم ــد از س ــف بای ــر توقی ــه ام ــت ک ــته اس ــرر داش مق

ــا  ــوده و ب ــوق دان ب ــواالن، حق ــات و څارن ــه قض ــت ک ــن اس ــر ای ــرض ب ــرا ف ــود. زی ش

حقــوق و آزادی هــای مــردم آشــنایی بیشــر دارنــد؛ اینــان قبــل از صــدور امــر بــه هــر 

ــردی را نقــض  ــاروا و نادرســت، آزادی هــای ف ــه ن توقیفــی، می ســنجند کــه امرشــان ب

ــد.  ننامی

ــی و  ــد: »څارنوال ــی می گوی ــراآت جزای ــون اج ــادۀ 99 قان ــد ۳ م ــتا بن ــن راس در همی

محکمــه در یکــی از حــاالت ذیــل قــرار توقیــف مظنــون یــا متهــم جنحــه یــا جنایــت 

ــد.« ــوده می توانن ــادر من را ص

ــه ایــن معنــا  مفــاد مــادۀ فــوق قانــون، بــر »اصــل قضایی بــودن توقیــف« اشــاره دارد. ب

ــم را صــادر  ــون و مته ــف مظن ــد دســتور توقی ــه رصف مقامــات قضایــی می توانن ک

مناینــد. ایــن مقامــات می تواننــد قضــات نشســته )قضــات محکمــه( یــا قضــات 

ایســتاده )څارنــواالن( باشــند. هامن طــور کــه بنــد 3 مــادۀ 99 قانــون اجــراآت جزایــی 

ــح منــوده اســت.  ــه آن ترصی ب

ــدون  ــد ب ــا منی توانن ــؤولین توقیف خانه ه ــد: »مس ــح می کن ــاده ترصی ــامن م ــد 2 ه بن

ــم را در  ــا مته ــون ی ــون، مظن ــن قان ــدرج ای ــالح من ــات ذیص ــای مقام ــر و قراره اوام

ــده  ــر ش ــف ذک ــر توقی ــه در ام ــه ک ــاد معین ــر از میع ــا وی را بیش ــول ی ــه قب توقیف خان

ــد.« ــه نگهدارن ــت، در توقیف خان اس

ــه  ــون« را دارد ک ــن مظن ــر گرف ــت نظ ــام »تح ــه ن ــری ب ــت دیگ ــس، صالحی ــه پولی البت

ــوط، مفصــالً  ــع مرب ــه مــدت 72 ســاعت می باشــد و در مناب ــن افغانســتان ب ــق قوانی طب

ــی، 1397: ص102( ــه، 1396: ص94( و )رضای ــت. )عالم ــده اس ــح داده ش توضی

3- موجودیــت دالیل علیه مظنون

هامن طــور کــه گذشــت، اصــل بــر آزادی افــراد اســت. حــق آزادی در مــادۀ 24 
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قانــون اساســی تضمیــن شــده  اســت؛ در صورتــی توقیــف جــواز دارد کــه دالیلــی دال 

ــر مجرمیــت مظنــون وجــود داشــته باشــد. در صــورت عــدم وجــود چنیــن دالیلــی،  ب

ــاخت. ــدود س ــا مح ــلب ی ــب س ــدون موج ــراد را ب ــوان آزادی اف منی ت

بــه همیــن دلیــل، قســمت اول بنــد 3 مــادۀ 99 قانــون اجــراآت جزایــی، توقیــف را در 

ــد. ــر ارتــکاب جنایــت، جایــز می دان صــورت موجودیــت دالیــل اثبــات مبنــی ب

4- اصــل مهم بودن جرم ارتکابی

ــورها،  ــر کش ــن اک ــی و قوانی ــناد بین امللل ــراد، اس ــداری از آزادی اف ــور پاس ــه منظ ب

ــزان  ــا می ــد کــه جــرم ارتکاب شــده، ت ــز دانســته ان ــون را در مــواردی جای توقیــف مظن

ــوده و از اهمیــت برخــوردار باشــد. افغانســتان نیــز جــزو آن دســته  مشــخصی شــدید ب

کشــورهایی اســت کــه توقیــف را رصف در مــوارد جرایــم مهــم، جایــز دانســته اســت. 

مــادۀ ۱۰۰ قانــون اجــراآت جزایــی، احــکام توقیــف را رصف در مــورد جــرم جنایــت 

و جنحــه بیــان می کنــد. از مفهــوم مخالــف ایــن مــاده اســتنباط می شــود کــه توقیــف، 

رصف در جــرم از درجــۀ جنایــت یــا جنحــه جــواز دارد. البتــه قانــون اجــراآت جزایــی 

موقــت، بــه صــورت بهــری از آزادی هــای فــردی حراســت منوده بــود. مــادۀ 35 ایــن 

ــط،  ــس متوس ــه دارای حب ــت و جنح ــرم جنای ــوارد ج ــاً در م ــف را رصف ــون، توقی قان

ــت.  ــز می دانس جای

ــوال  حــال پرســش ایــن اســت کــه هــرگاه فــردی مرتکــب جــرم قباحــت شــود و څارن

الزم بدانــد کــه در مــورد وی تدابیــر احتیاطــی را اتخــاذ منایــد، غیــر از توقیــف، چــه 

ــرد؟ ــش گی ــد در پی ــکاری را می توان راه

یــک نظــر ممکــن اســت ایــن باشــد کــه بــر طبــق فقــرۀ )3( مــادۀ 99، حتــا در برخــی 

ــاور  ــن ب ــر ای ــده ب ــا نگارن ــود. ام ــف من ــون را توقی ــوان مظن ــم می ت ــت ه ــم قباح جرای

اســت کــه مــاٖدۀ صــدم، اطــالق جزوهــای 2 تــا 6 فقــرۀ )3( مــادۀ 99 را مقیــد می ســازد. 

ــت  ــوده اس ــان من ــه را بی ــت و جنح ــف در جنای ــاد توقی ــط میع ــدم، فق ــادۀ ص ــرا م زی

و از آن می تــوان نتیجــه گرفــت کــه مقصــد قانون گــذار، فقــط جــواز توقیــف در 

جنحــه و جنایــت بــوده و الغیــر. اگــر مقنــن بــه جــواز توقیــف در قباحــت هــم اعتقــاد 

ــرد.  ــان می ک ــت را بی ــاد قباح ــد میع ــی بای ــق اول ــه طری ــت، ب می داش



7

ــوارد جــرم قباحــت، اگــر  ــوال در م ــد گفــت کــه څارن ــوق بای ــه پرســش ف در پاســخ ب

ماننــد  از »بدیل هــای توقیــف«  بدانــد، می توانــد  اتخــاذ تدابیــر احتیاطــی را الزم 

ــون  ــان  کــه در مــادۀ 105 قان ــدون آن، همچن ــا ب ــا حت رهایــی تحــت کفالــت باملــال ی

اجــراآت جزایــی پیش بینــی شــده اســت، اســتفاده منایــد. البتــه هامن طــور کــه 

بدیل هــای حبــس در کشــور مــا قانون گــذاری شــده اســت، امیــد اســت کــه در 

ــی  ــالی قانون ــن خ ــا ای ــذاری گــردد ت ــز قانون گ ــف نی ــای توقی ــدۀ نزدیــک بدیل ه آین

ــردد.          ــع گ مرتف

5- رعایــت میعاد قانونی در توقیف

ــی در توقیــف اســت. عــدم  ــر توقیــف، رعایــت میعــاد قانون یکــی از اصــول حاکــم ب

ــد. ــه می گردان ــی و خودرسان ــف را غیرقانون ــی، توقی ــاد قانون ــت میع رعای

آنــگاه کــه څارنــوال قــرار توقیــف را صــادر کــرد، بایــد مــدت توقیــف در کوتاه تریــن 

ــد در  ــت، اقتضــا می کن ــه عدال ــون ب ــرا اصــل دست رســی مظن زمــان ممکــن باشــد؛ زی

ــی  ــرم اتهام ــه ج ــا ب ــد و در آنج ــه برس ــه محکم ــون ب ــن، مظن ــان ممک ــن زم کوتاه تری

وی رســیدگی شــود.

ــوال  ــاره اشــعار مــی دارد: »څارن ــون اجــراآت جزایــی در ایــن ب بنــد 1 مــادۀ صــدم قان

ــرۀ 3  ــدرج فق ــل من ــت دالی ــورت موجودی ــون در ص ــلیمی مظن ــد از تس ــد بع می توان

مــادۀ نودونهــم ایــن قانــون، امــر توقیــف او را در جــرم جنحــه بــرای مــدت هفــت روز 

ــزده روز صــادر منایــد.«  ــرای مــدت پان و در جــرم جنایــت حســب احــوال، ب

در بنــد 3 همیــن مــاده مقــرر شــده اســت کــه هــرگاه ایــن مــدت بــرای اکــامل تحقیــق 

و تعقیــب و ترتیــب صــورت دعــوا کافــی نباشــد، څارنــوال می توانــد پیشــنهاد متدیــد 

ــم  ــوط تقدی ــه مرب ــۀ ابتدایی ــه محکم ــل ب ــور ذی ــوال، ط ــب اح ــم را حس ــف مته توقی

منایــد:

یــک- در جرم جنحه مدت الی 10 روز.

دو- در جــرم جنایت مدت الی ۳۰ روز.

بنــد 4 همیــن مــاده می افزایــد: »هــرگاه رضورت توقیــف متهــم قبــل از تکمیــل مــدت 

توقیــف برطــرف گــردد، امــر توقیــف حســب احــوال مانــع رهایــی او بــه قیــد کفالــت 
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ــدون آن منی شــود.« ــا ب باملــال ی

بنــد 5 همیــن مــاده، بازهــم از امــکان متدیــد توقیــف، در مرحلــۀ څارنوالــی یــاد کــرده 

اســت. بــه ایــن ترتیــب کــه اگــر څارنــوال در مــدت مذکــور نتوانــد تحقیــق را تکمیــل 

ــه  ــد ب ــد، می توان ــف را رضوری بدان ــد توقی ــد و متدی ــه منای ــوا را ارائ ــورت دع و ص

ــه ارایــه منایــد: ــه محکمــۀ ابتدایی رشح ذیــل پیشــنهاد متدیــد توقیــف را ب

در جــرم جنحــه الــی مدت ۱۰ روز و در جنایت الی مدت ۳۰ روز.

ــرف  ــه از ط ــه هیچ  وج ــف ب ــدت توقی ــد م ــه »متدی ــد ک ــد می منای ــد 6 تأکی ــی بن منته

محکمــۀ ابتداییــه، مجموعــاً در جــرم جنحــه از 20 روز و در جــرم جنایــت از 60 روز 

ــد. ــده منی توان ــادر ش ــر ص بیش

بنــد یک مــادۀ یک صدویکم در مورد مدت توقیف نــزد محاکم ثالثه می گوید: 

الــف- در جریان رســیدگی قضیــه در محکمۀ ابتداییه الی 30 روز.

ب - در جریان رســیدگی قضیه در محکمۀ اســتیناف الی 30 روز.

ج - در جریان رســیدگی قضیه در ســره محکمه الی 60 روز.

بنــد 3 همیــن مــاده تأکیــد می منایــد: »مجمــوع مــدت توقیــف در متــام مراحــل 

ــد.« ــوده منی توان ــر ب ــره محکمه( از 120 روز بیش ــتیناف و س ــه، اس ــه )ابتدایی محاکم

الزم بــه ذکــر اســت کــه مجمــوع توقیــف در زمــان حضــور مظنــون نــزد څارنوالــی )بــا 

متدیدهــای آن( در جــرم جنایــت بــه 75 روز می رســد.

ــوع  ــا مجم ــه ب ــه 120 روز ک ــه ب ــم ثالث ــزد محاک ــف ن ــان توقی ــردن کل زم محدودک

توقیف هــای نــزد څارنوالــی، در جــرم جنایــت بــه 195 روز می رســد، دســت آورد 

ــری از  ــت جلوگی ــی 1393 جه ــراآت جزای ــون اج ــت در قان ــۀ مثب ــک نکت ــم و ی مه

دورۀ  قدیــم  قانــون  طبــق  کــه  حالــی  در  می باشــد؛  بی رسنوشــت  توقیف شــدگان 

توقیــف نــزد محاکــم ثالثــه بــه ۹مــاه می رســید. )عالمــه، 1396: ص155(

6- اصــل قابل اعرتاض بودن توقیف

حــق اعــراض مظنــون یــا متهــم بــه قانونی بــودن توقیــف، یکــی از ویژگی هــای نظــام 

ــام  ــن نظ ــزو همی ــز ج ــتان نی ــه افغانس ــت ک ــوی اس ــتم فرانس ــا سیس ــط ی ــی مختل دادرس

ــر  ــد در براب ــه می توان ــور ک ــم، هامن ط ــا مته ــون ی ــل، مظن ــن اص ــق ای ــد. طب می باش
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فیصلــۀ محاکــم اعــراض منایــد و دعــوا بــه اســتیناف خواهی، فرجام خواهــی یــا 

ــه  ــت ک ــوردار اس ــق برخ ــن ح ــال از ای ــن ح ــود، در عی ــر ش ــی منج ــد نظرخواه تجدی

ــن  ــواردی ممک ــرا در م ــد؛ زی ــراض منای ــف اع ــت توقی ــر قانونی ــوال، ب ــر څارن در براب

اســت، مظنــون یــا متهــم بــر ایــن اعتقــاد باشــد کــه بی گنــاه اســت یــا جــرم وی 

ــد.  ــاب منای ــف را ایج ــه توقی ــت ک ــر از آن اس خفیف ت

ــاق  ــت. میث ــناخته اس ــمیت ش ــه رس ــق را ب ــن ح ــی ای ــن داخل ــی و قوانی ــناد بین امللل اس

بین املللــی حقــوق مدنــی و سیاســی در بنــد 4 مــاٖدۀ نهــم خویــش در ایــن بــاره 

ــود،  ــروم می ش ــت، از آزادی مح ــا بازداش ــت گیری ی ــر دس ــر اث ــس ب ــد: »هرک می گوی

ــر،  ــدون تأخی ــه دادگاه ب ــور ک ــن منظ ــه ای ــد، ب ــم منای ــه دادگاه تظل ــه ب ــق دارد ک ح

ــودن  ــورت غیرقانونی ب ــد و در ص ــار رأی بکن ــت اظه ــودن بازداش ــه قانونی ب ــع ب راج

ــورها در  ــی کش ــای حقوق ــه نظام ه ــد.« البت ــادر کن ــم آزادی او را ص ــت، حک بازداش

رســیدگی بــه ایــن اعــراض، دو شــیوه را پیش بینــی منوده انــد: »در برخــی از کشــورها 

ماننــد فرانســه، مرجــع رســیدگی بــه ایــن اعراض هــا، قاضــی محکمــه می باشــد. 

ــام »قاضــی آزادی هــا« را پیش بینــی  ــه ن قانون گــذار فرانســوی بدیــن منظــور، مقامــی ب

ــورهایی  ــه کش ــیوۀ دوم ب ــد. ش ــیدگی منای ــا رس ــن اعراض ه ــه ای ــا ب ــت ت ــوده اس من

ــی  ــکایت ها را څارنوال ــن ش ــه ای ــیدگی ب ــع رس ــه مرج ــق دارد ک ــتان تعل ــد افغانس مانن

ــادۀ ۱۰۴(   ــی: م ــراآت جزای ــون اج ــت.« )قان ــته اس دانس

ــع و  ــل مداف ــرای وکی ــور، ب ــون مذک ــدم قان ــادۀ ص ــد 2 م ــذار در بن ــن، قانون گ همچنی

مســاعد حقوقــی مظنــون یــا متهــم، حــق اعــراض بــه دوام توقیــف را نیــز بــه رســمیت 

شــناخته اســت.

7- تأمیــن ارتباط مــداوم وکیل مدافع با مظنون

ــوق  ــی از حق ــب و یک ــق و تعقی ــۀ تحقی ــه، در مرحل ــۀ عادالن ــول محاکم ــی از اص یک

مظنونــان جــرم، حــق برخــورداری از وکیــل مدافــع می باشــد. فنی بــودن مســائل 

حقوقــی، تخصصی بــودن تفســیر قوانیــن، پیچیده بــودن عبــارات قانــون در برخــی 

ــر کارکــرد څارنوالی هــا و محاکــم، رضورت نیــاز  مــوارد و تریفــات خــاص حاکــم ب

ــه  ــت ک ــده اس ــه ش ــن گفت ــازد. چنی ــکارتر می س ــه روز آش ــع را روزب ــل مداف ــه وکی ب
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ــاری  ــا گرفت ــب ی ــت تعقی ــون تح ــوان مظن ــه عن ــر ب ــم اگ ــوق دان ه ــردی حق ــرگاه ف ه

باشــد، تعییــن وکیــل مدافــع بــرای وی رضوری می باشــد؛ زیــرا رشایطــی کــه وی 

ــازد و  ــدود می س ــور و مح ــیب پذیر، محص ــدت آس ــه ش ــرد، او را ب ــر می ب در آن ب

احتــامل قــوی مــی رود کــه نتوانــد آن طــوری کــه شــاید و بایــد، از خــود دفــاع کنــد.

ــرا  ــرد؛ زی ــاط می گی ــز ارتب ــاع متهــم نی ــه حــق دف ــع، ب ــل مداف برخــورداری از حــق وکی

ــه  ــود ب ــق خ ــد از ح ــد، منی توان ــته باش ــع نداش ــل مداف ــم وکی ــا مته ــون ی ــرگاه مظن ه

ــرد حقوقــی طرفیــن در  ــاع از خــود، ن ــد. عــدم توانایــی متهــم در دف ــاع کن ــی دف خوب

ــالح ها  ــری س ــل براب ــی، اص ــن وضع ــازد. در چنی ــه می س ــه را یک طرف ــدال محاکم ج

ــه، 1391:  ــود. )عالم ــد ب ــه نخواه ــه عادالن ــت محاکم ــود و در نهای ــض می ش ــز نق نی

ص110(

هرچنــد، از جملــه صالحیت هــای څارنــوال ایــن اســت کــه در دوران توقیــف، امــکان 

ــت  ــن محدودی ــا ای ــد؛ ام ــدود منای ــا مح ــلب ی ــراد را س ــی اف ــا برخ ــون ب ــات مظن مالق

از آنجایــی کــه وکیــل مدافــع وظیفــه دارد در   . شــامل وکیــل مدافــع منی شــود 

چارچــوب قانــون، بی گناهــی مظنــون را ثابــت منایــد و در راســتای مصالــح او عمــل 

ــق دارد در  ــد، ح ــک منای ــب، وی را کم ــۀ مناس ــدارک دفاعٖی ــور ت ــه منظ ــد و ب منای

ــد. ــاط باش ــا وی در ارتب ــته و ب ــات داش ــون مالق ــا مظن ــف، ب ــدت توقی ــی م متام

ــف،  ــام توقی ــون در ای ــا مظن ــع ب ــل مداف ــداوم وکی ــاط م ــر ارتب ــت دیگ ــن، مزی همچنی

و  اســتنطاق کنندگان  توســط  بدرفتــاری  و  شــکنجه  از  پیش گیــری  بــه  کمــک 

ــه مظنــون، از ســوی  بازجویــان و نیــز امــکان افشــا و گــزارش چنیــن اعاملــی نســبت ب

وکیــل مدافــع می باشــد.

ــن  ــا داش ــع ی ــل مداف ــن وکی ــم، از تعیی ــادۀ هفت ــد 8 م ــی در بن ــراآت جزای ــون اج قان

ــاد  ــون ی ــوق مظن ــی از حق ــوان یک ــه عن ــون، ب ــکام قان ــه اح ــق ب ــی مطاب ــاعد حقوق مس

کــرده اســت. 

8- رهایی موقــت مظنون در صورت صالحدید

ــن راه چــاره و  ــر اســتثنایی و آخری ــاًل اشــاره شــد، توقیــف یــک ام هامن طــور کــه قب

ــه عبــارت دیگــر، هــرگاه نتــوان  ــر احتیاطــی اســت. ب ــا تدبی شــدیدترین قــرار تأمیــن ی
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ــر احتیاطــی ســبک تری را در  ــا تدابی ــامد کــرد و او را آزاد گذاشــت ی ــون اعت ــه مظن ب

ــه  ــت ک ــر اس ــایان ذک ــود. ش ــف من ــد وی را توقی ــر بای ــود، ناگزی ــاذ من ــارۀ وی اتخ ب

ــی و محکمــه،  ــد کــه څارنوال ــون اجــراآت جزایــی ترصیــح می کن ــد 3 مــادۀ 99 قان بن

دانســته می شــود  از واژۀ »می تواننــد«  را صــادر منــوده می تواننــد.  توقیــف  قــرار 

ــد.  ــی می باش ــوال و قاض ــرای څارن ــاری ب ــر اختی ــک ام ــف ی ــرار توقی ــدور ق ــه ص ک

ــرا واژۀ  ــد. زی ــا متهــم را توقیــف نکنن ــون ی ــد مظن ــن، دو مقــام یادشــده می توانن بنابرای

ــزام را. ــه ال ــاند ن ــار را می رس ــت، اختی ــده اس ــون آم ــه در قان ــد« ک »می توانن

ــد  ــن نتیجــه رســد و مناســب بدان ــه ای ــوال ب ــق و تعقیــب، څارن هــرگاه در خــالل تحقی

کــه مظنــون را بــه طــور موقــت از توقیــف رهــا منایــد، می توانــد قــرار رهایــی موقــت 

را صــادر منایــد.

رهایــی موقــت در مــواردی کاربــرد دارد کــه څارنــوال احســاس می کنــد دیگــر 

ــوان  ــوده و می ت ــف رضوری نب ــل مختل ــر دالی ــه، بناب ــون در توقیف خان ــور مظن حض

وی را تــا زمــان برگــزاری محاکمــه کــه رسنوشــت نهایــی وی مشــخص می شــود، 

ــون اجــراآت جزایــی  ــاً تحــت ضامنــت رهــا کــرد. احــکام رهایــی موقــت در قان موقت

ــت. ــده اس ــر ش ــالً ذک مفص

9- مجرایــی مدت توقیف در صــورت محکومیت به حبس

اصــل اولیــه در افــراد، برائــت ذمــه اســت؛ مگــر این کــه محکومیــت وی توســط حکــم 

ــا  قطعــی محکمــۀ باصالحیــت بــه اثبــات رســد. )قانــون اساســی: مــادۀ 25( بنابرایــن ب

ــودن  ــت، محکــوم و مجرم ب ــس از ســوی محکمــۀ باصالحی صــدور حکــم قطعــی حب

فــرد از هــامن لحظــه بــه اثبــات رســیده و آغــاز می شــود.

الزمــۀ ایــن امــر آن اســت کــه قبــل از تاریــخ صــدور حکــم قطعــی در مــورد مظنــون، 

اصــل برائــت ذمــه حکم فرمــا باشــد. از ایــن مطلــب برمی آیــد مدتــی کــه مظنــون در 

توقیــف قبــل از محاکمــه بــر بــرده اســت، توقیــف در دوران بی گناهــی بــوده اســت. 

ــته  ــس کاس ــه حب ــت وی ب ــدت محکومی ــد از م ــور بای ــف مذک ــدت توقی ــن، م بنابرای

شــده و بدیــن ترتیــب مــدت توقیــف وی در زمــان حاکمیــت اصــل برائــت و قبــل از 

حکــم قطعــی محکمــه جــران گــردد.
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ــارت و  ــام نظ ــبۀ ای ــوان »محاس ــر عن ــادۀ 323 را زی ــده م ــون یادش ــذار در قان قانون گ

ــاده  ــن م ــد 1 همی ــاص داده و در بن ــر اختص ــن ام ــه ای ــس«، ب ــدت حب ــف در م توقی

بــه شــمول روز گرفتــاری، در مــدت  نظــارت و توقیــف  »ایــام  اشــعار مــی دارد: 

می گــردد.« محاســبه  محکوم بهــا  حبــس  مجــازات 

ــتباه  ــی از اش ــف ناش ــورت توقی ــون در ص ــارت مظن ــران خس ــزوم ج ــل ل 10- اص

ــی ــت جزای عدال

ــۀ  ــد. الزم ــردم می باش ــال م ــت در قب ــی دول ــف اساس ــی از وظای ــت، یک ــن عدال تأمی

ــدون اشــتباه انجــام  ــه درســتی و ب ــد وظایفــش را ب ــت بای ــر آن اســت کــه دول ــن ام ای

ــای  ــتباه ارگان ه ــر اش ــر اث ــرگاه ب ــه ه ــود ک ــد ب ــن خواه ــی آن ای ــۀ طبیع ــد. نتیج ده

ــه جــران  ــه افــراد وارد گــردد، دســتگاه مربوطــه موظــف ب عدلــی و قضایــی، زیانــی ب

ــود  ــه خ ــتناد ب ــل اس ــور قاب ــتباه مذک ــردد اش ــات گ ــه اثب ــر آن ک ــت؛ مگ ــارت اس خس

ــران  ــزوم ج ــل ل ــه اص ــت ک ــوان گف ــب می ت ــن ترتی ــد. بدی ــم می باش ــا مته ــون ی مظن

خســارت در قبــال اشــتباهات عدالــت جزایــی )چــه در گرفتــاری یــا بازداشــت افــراد و 

چــه در محکومیــت یــا مجــازات نــاروای آنــان(، بــه عنــوان یکــی از اصــول راهــردی 

ــه، 1389: ص229( ــی رود. )عالم ــامر م ــه ش ــزا ب ــوق ج حق

ــیدگی  ــۀ رس ــه مرحل ــاً ب ــل رصف ــن اص ــه ای ــت ک ــی از آن اس ــی حاک ــناد بین امللل اس

ــت  ــامل اس ــل اع ــی قاب ــۀ جزای ــی پروس ــه در متام ــود، بلک ــدود منی ش ــه( مح )محاکم

ــی  ــاق بین امللل ــر، میث ــن ام ــد ای ــود. در تأیی ــز می ش ــف نی ــاری و توقی ــامل گرفت و ش

حقــوق مدنــی و سیاســی در دوجــا بــر ایــن اصــل تأکیــد کــرده اســت: یکــی در مــادۀ 

ــه رسمیت شــناخن حــق آزادی و امنیــت شــخصی اســت و دیگــر در  9 کــه مربــوط ب

ــه اســت.  ــان موازیــن محاکمــۀ عادالن ــه بی ــوط ب مــادۀ 14 کــه مرب

در بنــد 5 مــادۀ 9 آمــده اســت: »هرکــس کــه بــه طــور غیرقانونــی دســت گیر یــا 

بازداشــت شده باشــد، حــق جــران خســارت خواهدداشــت.« بنــد 6 مــادۀ 14 کــه 

ناظــر بــه مرحلــۀ محاکمــه اســت، ترصیــح می کنــد: »هــرگاه حکــم قطعــی محکومیــت 

ــداً کشــف  ــا امــری کــه جدی ــا یــک امــر حــادث ی ــی کســی بعــداً فســخ شــود ی جزای

شــده، دال بــر وقــوع یــک اشــتباه قضایــی باشــد و در نتیجــه مــورد عفــو قــرار گیــرد، 
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ــتحقاق  ــت، اس ــده اس ــازات ش ــل مج ــت متحم ــن محکومی ــر ای ــر اث ــه ب ــخصی ک ش

خواهــد داشــت کــه خســارت او طبــق قانــون جــران شــود؛ مگــر این کــه ثابــت شــود 

عــدم افشــای بــه موقــع حقیقــت مکتــوم، بــه طــور کلــی یــا جــزوی منتســب بــه خــود 

ــون« در مــن مــادۀ  ــارت »طبــق قان ــوده اســت. )امیرارجمنــد، 1386: ص100( عب او ب

فــوق، بــر اســاس پیشــنهاد دولــت افغانســتان در جلســۀ کمیســیون حقــوق بــر راجــع 

)373 :2005,Trechsel( .ــد ــزوده ش ــال 1949 اف ــاده در س ــن م ــب ای ــه تصوی ب

ــل  ــن اص ــه ای ــع ب ــش، راج ــامره 13 خوی ــی ش ــۀ کل ــر در نظری ــوق ب ــۀ حق        کمیت

می گویــد: »گــزارش بســیاری از کشــورها، نشــان می دهــد کــه حــق دریافــت خســارت 

در برابــر اشــتباهات عدالــت جزایــی، غالبــاً از ســوی قوانیــن داخلــی رعایــت منی شــود 

یــا این کــه تضمین هــای ناقصــی بــرای آن وجــود دارد. دولت هــا بایــد در مــوارد 

ــن  ــش را در ای ــن خوی ــص قوانی ــاق، نق ــای میث ــا معیاره ــت ب ــور مطابق ــه منظ الزم، ب

ــون  ــل در قان ــن اص ــد.« )HRC Committee, 2004: 138( ای ــرف مناین ــه، برط رابط

ــی  ــون اساس ــادۀ 51 قان ــتا م ــن راس ــت. در ای ــده اس ــایی ش ــتان شناس ــی افغانس اساس

افغانســتان ترصیــح می کنــد: »هــر شــخص کــه از اداره بــدون موجــب متــرر شــود، 

ــوا  ــه دع ــول آن در محکم ــرای حص ــد ب ــد و می توان ــاره می باش ــران خس ــتحق ج مس

ــد.. .« ــه کن اقام

اداره، شــامل متامــی دســتگاه های عدلــی و قضایــی می شــود.  از  فــوق  تعریــف 

ــار،  ــاروا گرفت ــه ن ــده و ب ــتگاه ها گردی ــن دس ــتباه ای ــی اش ــرگاه قربان ــراد ه ــن، اف بنابرای

ــتحق  ــی، مس ــون اساس ــوق قان ــادۀ ف ــق م ــد، طب ــازات گردن ــوم و مج ــا محک ــف ی توقی

ــوا  ــۀ دع ــه اقام ــول آن در محکم ــرای حص ــد ب ــند و می توانن ــارت می باش ــران خس ج

کننــد. در ایــن مــاده قیــد »بــدون موجــب« آمــده اســت و مرجع تشــخیص متررشــدن 

بــا موجــب یــا بــدون موجــب در خــود مــاده ذکــر نشــده اســت. بــه طــور طبیعــی انتظــار 

ــد.  ــیدگی کننده باش ــۀ رس ــخیص، محکم ــع تش ــوارد مرج ــه م ــه در این گون ــی رود ک م

ــون  ــرای مظن ــق ب ــن ح ــرش ای ــد، پذی ــی جدی ــراآت جزای ــون اج ــای قان از نوآوری ه

ــق  ــان تحقی ــخص در جری ــرگاه ش ــد: »ه ــادۀ 323 می گوی ــد 2 م ــد. بن ــم می باش و مته

نســبت فقــدان دالیــل بــه قــرار څارنوالــی یــا این کــه از طــرف محکمــه برائــت حاصــل 
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یــا بــه عــدم لــزوم اقامــۀ دعــوا حکــم صــادر شــده باشــد، مدتــی را کــه تحــت نظــارت 

ــن  ــغ معی ــه و مبل ــد روزان ــه عای ــب ب ــر روز، متناس ــر ه ــته، در براب ــرار داش ــف ق و توقی

ــن  ــالح تعیی ــۀ ذیص ــدازۀ آن را محکمه ــه ان ــر روز ک ــدل ه ــکار در ب ــخص بی ــرای ش ب

ــردد.« ــران می گ ــت ج ــرف دول ــد، از ط می منای
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نتیجه گیری

څارنــوال، بــه منظــور تأمیــن حضــور مظنــون در مراحــل تحقیــق، تعقیــب و محاکمــه و 

ــم متوســط )جنحــه( و شــدید  ــر اســت در جرای ــون و متهــم، ناگزی دســرس بودن مظن

)جنایــت(، قــرار توقیــف وی را صــادر منایــد. توقیــف بــه عنــوان آخریــن راه چــاره و 

شــدیدترین تدبیــر احتیاطــی څارنــوال بــه شــامر مــی رود. توقیــف مظنونــان، از یکســو 

جهــت مهــار مرتکبــان احتاملــی جــرم، دارای اهمیــت فــراوان بــوده و از ســوی دیگــر، 

ــرض  ــه از ف ــرم ک ــان ج ــردی مظنون ــای ف ــوق و آزادی ه ــا حق ــش ب ــارض و چال در تع

ــرار دارد. ــه برخــوردار می باشــند ق برائــت ذم

بنابرایــن، ایــن ابتــکار جزایــی بــدون قاعــده و ضابطــه نبــوده و اصولــی بــر آن حاکــم 

ــه خواهــد  ــد و عادالن ــی قانومنن ــواالن، زمان اســت. بکارگیــری توقیــف از ســوی څارن

ــه، در صــدور قــرار توقیــف رعایــت شــود.  بــود کــه اصــول یادشــده در ایــن مقال
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