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چکیده

ــه کــه آرامــش روان، اقتصــاد و  در حــال حــارض یکــی از اعــال و رفتارهــای مجرمان

در نهایــت جامعــه را دچــار خدشــه و اضطــراب می کنــد و بــا نظــم عمومــی حاکــم در 

ــش  ــل واکن ــن عم ــق ای ــد. تحق ــت می باش ــل رسق ــت، عم ــاط اس ــور در ارتب ــک کش ی

اجتاعــی، اقتصــادی، سیاســی و امثــال آن را بــه دنبــال دارد؛ زیــرا فضــای عمومــی و 

ــده و نظــم و آرامــش در بیــن مــردم کم رنــگ و فضــای  امنیتــی جامعــه سســت و لغزن

جامعــه بــه شــدت متزلــزل و بی ثبــات می شــود. گاهــی ســبب بازتــاب رســانه یی 

در داخــل و خــارج یــک کشــور نیــز می شــود کــه بــا پررنــگ نشــان دادن ایــن 

ــادی،  ــی، اقتص ــی امنیت ــرف بی ثبات ــه ط ــه را ب ــر هم ــانه ها، نظ ــه در رس ــل مجرمان عم

ــه ســوء  ــدام ب ــراد اق سیاســی و فرهنگــی آن کشــور می کشــاند. در نتیجــه برخــی از اف

بهره بــرداری در ایــن زمینه هــا خواهنــد منــود. هــدف اصلــی تحقیــق حــارض، بررســی 

ــه  ــه ب ــا توج ــت. ب ــتان اس ــزای افغانس ــون ج ــت در قان ــرم رسق ــی ج ــای قانون فرضیه ه

بررسی جرم رسقت از منظر کودجزا

رحیمه طوفان

څارنوال ابتداییۀ ولســوالی جاغوری
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ــاش  ــواع آن، ت ــان ارکان و ان ــت و بی ــرم رسق ــف ج ــر تعری ــزون ب ــوع اف ــن موض ای

ــه در مــواد  ــار مجرمان ــا رفت ــی ایــن عمــل ی ــا فرضیه هــای قانون ــه اســت ت صــورت گرفت

ــا توشــیح رئیــس  ــد کــه در ســال 1396 ب ــون جــزای افغانســتان و کودجــزای جدی قان

ــی و  ــق بررس ــۀ دقی ــه گون ــت، ب ــه اس ــرار گرفت ــور ق ــن کش ــن ای ــزو قوانی ــوری ج جمه

ــوت و ضعــف آن روشــن شــود. نقــاط ق

واژگان کلیــدی: رسقت، جزا، جرم، قانون و افغانســتان.
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مقدمه

ــراد اســت  ــه امــوال و دارایــی اف جــرم رسقــت از مهم تریــن و طبیعی تریــن جرایــم علی

ــت.  ــده اس ــگاری ش ــراکی جرم ان ــت اش ــیدن دوران مالکی ــان رس ــه پای ــس از ب ــه پ ک

ــم از  ــی، ه ــد اخاق ــول و قواع ــر اص ــم از نظ ــم، ه ــایر جرای ــه س ــبت ب ــرم نس ــن ج ای

ــده  ــداد ش ــت قلم ــار نادرس ــه، رفت ــن موضوع ــر قوانی ــم از نظ ــی و ه ــکام اله ــر اح منظ

ــا آنچــه  و مســتحق مجــازات شــناخته شــده اســت. مفهــوم رسقــت در حقــوق قدیــم ب

در حقــوق امــروزی بــه ایــن عنــوان شــناخته می شــود، متفــاوت اســت؛ زیــرا در قدیــم 

ــا  ــروق ی ــال م ــر م ــب ب ــتیای مرتک ــر، اس ــال غی ــلب م ــای س ــه معن ــت ب ــوم رسق مفه

ــت  ــا رسق ــت اشــیا مســاوی ب ــاد می شــد. در کل، رسق ــازت از آن ی ــا حی منفعــت آن ی

ــه  ــل، ب ــام در اوای ــن اس ــن مبی ــور دی ــس از ظه ــت. پ ــروزی اس ــوق ام ــوم حق در مفه

دلیــل آن کــه قــدرت در اختیــار پادشــاهان و حاکــان قدیــم بــود، مجــازات ســخت و 

ــی  ــان اعــال منی شــد؛ در حال ــرای آن ــه ســارقان اجــرا می شــد و عفــو ب ســنگینی علی

ــی ایــن دیــن  ــن اســام حــد ســارق قطــع دســت اســت و از احــکام امضای کــه در دی

محســوب می شــود.

       امــا در قانــون جــزای 1355 و کودجــزای 1396 افغانســتان، رسقــت از جملــۀ جرایم 

بــه حســاب آمــده و ارتــکاب آن موجــب مجــازات می شــود. در ایــن قوانیــن رسقــت 

بــه دو نــوع ســاده و مشــدد تقســیم شــده اســت. بــرای رسقــت مجــازات متفاوتــی در 

ــام  ــه ن نظــر گرفتــه شــده کــه بیانگــر تشــدید مجــازات اســت. در ایــن قانــون چیــزی ب

ــی از  ــتفادۀ غیرقانون ــد: اس ــت. مانن ــده اس ــه ش ــر گرفت ــز در نظ ــت« نی ــم رسق »در حک

گاز، بــرق، تلفــن و ... کــه در قوانیــن بین املللــی از آن بــه نــام )احالــه( یــاد می شــود. 

جــرم رسقــت از جملــه جرایــم مهــم و قابــل توجهــی اســت کــه بیشــر مرتکبیــن ایــن 

ــل مشــاهده می باشــد.  ــم، قاب ــه ســایر جرای عمــل در جوامــع مختلــف بــری نســبت ب

رسقــت عملــی اســت کــه تقریبــاً در کلیــۀ جوامــع، از گذشــته های دور تــا حــال، 

ــس  ــرم پ ــابقه ترین ج ــا س ــه ب ــرم ک ــن ج ــت. ای ــده اس ــام ش ــون انج ــکال گوناگ ــه اش ب

ــان و  ــه زم ــه ب ــا توج ــام آن ب ــادی در انج ــرات زی ــوالت و تغیی ــد، تح ــل می باش از قت

ــل  ــن عم ــکاب ای ــدای ارت ــه از ابت ــزی ک ــا چی ــت. ام ــف رخ داده اس ــای مختل مکان ه
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تــا حــال ثابــت بــوده، زشــتی و قباحــت ماهیــت ایــن فعــل ناپســند اســت کــه همچنــان 

ــا  ــاالی آن ه ــازات ب ــه و مج ــن آن مقابل ــا مرتکبی ــوده و ب ــت ب ــوم و ناشایس ــل مذم عم

اعــال گردیــده اســت. 

1- تعریف رسقت

 در مــورد تعریــف ایــن جــرم بایــد گفــت کــه هرچنــد حقوق دانــان هرکــدام تعاریفــی 

ــه  ــی ک ــزای اختصاص ــوق ج ــا در حق ــد؛ ام ــه منوده ان ــرم ارائ ــوع ج ــن ن ــرای ای را ب

مهــارت شناســایی جــرم را بیــان می کنــد، یــک قاعــدۀ کلــی وجــود دارد و آن قاعــده 

ــف  ــه آن را توصی ــد؛ بلک ــف منی کن ــرم را تعری ــوالً ج ــزا معم ــه کودج ــت ک ــن اس ای

می کنــد، کــه تعریــف از خــود توصیــف اســتخراج می شــود. بــه عبــارت دیگــر، 

ــا امــکان این کــه تعریــف از توصیــف  ــدارد؛ ام تعریــف مســتقل از توصیــف وجــود ن

ــود دارد.  ــود، وج ــتخراج ش اس

مبنای این قاعدۀ کلی ممکن اســت دالیل متعددی به شــکل زیر باشــد:

الــف- عــدم ارتبــاط تعریــف بــا رشایــط توصیــف: یعنــی تعریــف، منی توانــد 

رشایــط توصیــف را بیــان کنــد؛ زیــرا تعریــف در دادگاه جایــگاه نداشــته و دادگاه هــا 

ــه  ــف توج ــط توصی ــه رشای ــط آن، ب ــف و رشای ــت در تعری ــای دق ــه ج ــد ب مکلف ان

کننــد؛ چــون هــرگاه رشایــط موجــود نبــود، منی تــوان آن را جــرم تلقــی کــرده و بــرای 

ــود. ــن من ــازات تعیی آن مج

ب- عــدم مطابقــت تعریــف بــا زمــان و مــکان: اگــر مقیــد بــه تعریــف شــویم، مــرور 

ــد،  ــته باش ــق نداش ــا تطاب ــه زمان ه ــا هم ــه ب ــی ک ــد و تعریف ــه می کن ــان آن را کهن زم

ــرای شناســایی جــرم اســتفاده کــرد.  ــوان از تعریــف ب ــاًء، منی ت ــر نیســت. بن امکان پذی

ــزا  ــت کودج ــت از صاحی ــن اس ــرم ممک ــای ج ــی از تعریف ه ــر بعض ــوی دیگ از س

نباشــد؛ بلکــه یــک مرجــع باصاحیــت دیگــر بایــد در آنجــا اظهــار نظــر منایــد. طــور 

ــا  مثــال: در مــورد قتــل یــا مــرگ مرمــوز، یــک طبیــب می توانــد اظهــار نظــر منایــد. ب

ایــن حــال حقــوق دان منی توانــد در همــه حــاالت در مــورد وقــوع جــرم اظهــار نظــر 

منایــد؛ چــون در ایــن بــاره، هیــچ صاحیــت و دانشــی نــدارد.

ــی  ــات فن ــد ماحظ ــرم نیازمن ــایی ج ــی شناس ــی: گاه ــات فن ــا مالحظ ــاط ب ج- ارتب
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بــوده کــه الزم اســت شــخص آگاه در هــان زمینــه، توضیحــات الزم را ارائــه منایــد و 

کودجــزا منی توانــد در آن جــا اظهــار نظــر کنــد. گاهــی هــم ایــن امــکان وجــود دارد 

کــه در مــواردی کودجــزا از ایــن قاعــده عــدول و رصف نظــر کــرده و بــر خــاف آن 

عمــل کنــد. آنهــم بــه دالیــل ذیــل:

1. اســتفاده از قانــون دیگــر: ممکــن اســت کودجــزا مــواردی را طــور مســتقیم از 

قوانیــن دیگــر بگیــرد؛ در ایــن صــورت از ایــن قاعــدۀ کلــی منــرف می شــود و نیــاز 

ــد.  ــدا می کن ــون پی ــان قان ــود ه ــوط خ ــف و مرب ــتقل از توصی ــف مس ــه تعری ب

2. سیاســت کیفــری: بــه ایــن معنــا کــه سیاســت کودجــزا در مــواردی در کنــار 

ــا  ــو ب ــورها همس ــی کش ــی در بعض ــرا قاض ــت؛ زی ــردن اس ــف، تعریف ک آوردن توصی

شــهروندان نیســت و ممکــن اســت شــیطنت کــرده بــه جــای نفــع جامعــه، نفــع خــود را 

ــذا  ــاًء، ممکــن اســت تعریــف ربطــی در توصیــف نداشــته باشــد؛ ل در نظــر بگیــرد. بن

ــرد. ــرار می گی ــرش ق ــورد پذی م

ــدۀ  ــه از قاع ــت ک ــزم اس ــزا مل ــوارد، کودج ــی م ــه در بعض ــی این ک ــات: یعن 3. الزام

کلــی عــدول منــوده و جداگانــه اظهــار نظــر منایــد. ایــن الــزام ممکــن اســت رشعــی 

ــورد  ــتان در م ــزای 1396 افغانس ــادۀ 335 کودج ــال: در م ــور مث ــی. ط ــا قانون ــد ی باش

ــال  ــی از اع ــکاب یک ــی دارد: »ارت ــان م ــه بی ــری، این گون ــد ب ــم ض ــکاب جرای ارت

ــد،  ــی باش ــروه غیرنظام ــک گ ــه ی ــه... علی ــداً و آگاهان ــه عم ــر این ک ــروط ب ــل م ذی

ــاوز  ــن، تج ــه بردگی گرف ــازی، ب ــل، نابودس ــود: قت ــناخته می ش ــری ش ــد ب ــرم ض ج

جنســی، شــکنجه و...« کــه در تعریــف جــرم قتــل، تجــاوز جنســی و شــکنجۀ عمــدی، 

ــاز اســت. ــز نی ــه، نظــر روان پزشــک نی ــر نظــر فقی عــاوه ب

       بــا توجــه بــه قاعــدۀ کلــی و مبانــی آن و این کــه در بعضــی مــوارد امــکان عــدول 

از آن وجــود دارد، بایــد یــادآور شــد کــه قانــون جــزای 1355 افغانســتان در بنــد دوم 

ــون  ــن قان ــد ای ــه مقص ــی دارد: »ب ــان م ــه بی ــت، این گون ــرم رسق ــورد ج ــادۀ 454 در م م

شــخصی کــه مــال منقــول و متقــوم ملکیــت غیــر را طــور خفیــه بگیــرد، ســارق شــمرده 

ــر گذاشــته  ــد ســایر اعــال، تأثی ــن عمــل قبیــح هانن ــر ای ــان ب می شــود.« گذشــت زم

و تغیــر و تحوالتــی را در آن رومنــا کــرده اســت. نحــوۀ انجــام ایــن جــرم، ابــزار مــورد 

زا
ج

ود
 ک

ظر
من

ز 
ت ا

رسق
م 

جر
ی 

یاب
رز

و ا
ل 

حلی
ت



۵۴
رۀ 

ام
 ش

م،
2 ا

8 
ل

سا
ل، 

وا
ارن

څ
ی 

هش
ژو

- پ
ی

لم
 ع

مۀ
ل نا

ص
ف

116

ــان وضعیــت  اســتفاده در آن، نوعیــت امــوال و اشــیایی کــه رسقــت می شــود و همچن

ســارقان تغیــر منــوده اســت. در ایــن اواخــر، در خیلــی مــوارد رسقــت بــا برنامه ریــزی 

ابــزار و امکانــات حرفه یــی و پیرفتــه انجــام می شــود و  بــا اســتفاده از  دقیــق و 

ــد.  ــتفاده می کنن ــان اس ــود خودش ــت س ــود جه ــوژی موج ــن تکنول ــارقین از آخری س

ــط،  ــن رشای ــه چنی ــه ب ــا توج ــه ب ــرد ک ــورت می گی ــی ص ــت علن ــی رسق ــان گاه همچن

کودجــزای 1396 افغانســتان، ضمــن برداشــن رشط خفیــه، قیــد عــدم رضایــت مالــک 

ــت:  ــوده اس ــف من ــه تعری ــن گون ــرم را ای ــن ج ــوده و ای ــه من ــک را اضاف ــد متل و قص

»رسقــت عبــارت اســت از گرفــن مــال منقــول ملکیــت غیــر، بــدون رضایــت بــه قصــد 

متلــک.« بــه هــر صــورت، طبــق هــردو تعریــف موضــوع رفتــار مجرمانــۀ جــرم رسقــت 

»مــال« اســت و کلــات »منقــول، متقــوم، ملکیــت غیــر و ...«  وصــف یــا خصوصیــت 

ــه دارای  ــت ک ــی یی اس ــون، ش ــر قان ــال از نظ ــوم م ــد و مفه ــرار می گیرن ــوع ق موض

ارزش باشــد. در نتیجــه رشوع و هســتۀ موضــوع جــرم رسقــت مــال دارای ارزش 

اســت. هرچنــد کــه از نظــر فقهــی می تــوان قیــد »مروع بــودن« را نیــز اضافــه منــود.

ــازار  ــار ب ــه اعتب ــد ب ــال را بای ــه م ــت ک ــن اس ــود ای ــود وارد من ــه می ش ــدی ک        نق

ــق  ــه طب ــی ک ــود؛ در حال ــذاری من ــراد، ارزش گ ــات اف ــت از مترف ــا حای ــراه ب هم

ــورد  ــا در م ــد. ام ــته باش ــازار ارزش داش ــه در ب ــت ک ــزی اس ــال چی ــف، م ــن تعری ای

مترفــات افــراد حایــت کیفــری وجــود نــدارد. در پاســخ بــه ایــن نقــد، راه حلــی کــه 

ــال از واژۀ »شــی« اســتفاده  ــه جــای واژۀ م ــن اســت کــه ب ــت ای می شــود در نظــر گرف

شــود تــا ضمــن ارزش داشــن در بــازار، افــراد در مترفــات خــود نیــز آســوده خاطــر 

باشــند. هرچنــد تــا جایــی کــه قیــد »بــدون رضایــت« در کودجــزا، ایــن مشــکل را بــه 

ــت.  ــوده اس ــل من ــی ح گونه ی

       مــال در تعریــف کودجــزا، عــاوه بــر داشــن وصــف »ملکیــت غیــر« کــه بیان گــر 

ــز  ــری نی ــف دیگ ــت، دارای وص ــارق اس ــه س ــق آن ب ــدم تعل ــودن و ع ــال دیگری ب م

ــدم  ــر ع ــودن بیانگ ــف منقول ب ــه وص ــودن« ک ــت از »منقول ب ــارت اس ــه عب ــت ک هس

ــرا جــرم رسقــت در مــورد  تحقــق جــرم رسقــت در مــورد امــوال غیرمنقــول اســت؛ زی

امــوال غیرمنقــول صــدق نکــرده و شــامل غصــب می شــود. آنچــه قابــل توجــه و دقــت 
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ــده  ــرح ش ــم مط ــزای قدی ــون ج ــه در قان ــت ک ــال اس ــودن« م ــف »متقوم ب ــت، وص اس

ــازار  ــد در ب ــه بای ــال مروق ــن اســتنباط می شــود کــه م ــن کلمــه چنی ــود. از ظاهــر ای ب

و معامــات تجــاری دارای قیمــت بــوده و ارزش داشــته باشــد. در حالــی کــه ممکــن 

اســت مالــی در بــازار ارزشــی نداشــته باشــد؛ ولــی نــزد صاحبــش بــا ارزش تریــن شــی 

ــز  ــت نی ــف رسق ــت« را در تعری ــدم رضای ــزا قید«ع ــود کودج ــر ب ــن، به ــد. بنابرای باش

ــرم  ــال، ج ــرای م ــر ب ــاف دیگ ــار اوص ــد در کن ــن قی ــود ای ــا وج ــا ب ــرد ت ــه می ک اضاف

رسقــت توصیــف و مجــازات بــرای آن اعــال می شــد. ایــن امــر در کودجــزای 1396 

ــا آوردن قیــد »بــدون رضایــت« در تعریــف جــرم رسقــت حــل گردیــده اســت. ب

2- مبانــی جرم انگاری رسقت

ــرای  ــزا ب ــه کودج ــت ک ــی اس ــرم، مفهوم ــه ج ــد ک ــادآور ش ــد ی ــی بای ــورت کل ــه ص ب

شناســایی آن مــاک و معیارهایــی را در نظــر می گیــرد کــه عمومــاً بــا فلســفه و دالیــل 

مجــازات هآمهنــگ اســت. ایــن ماک هــا شــامل اصــول دینــی، اخاقــی، اجتاعــی 

و مصلحــت و نظــم اجتاعــی اســت؛ زیــرا گاهــی حفــظ اصــول اخاقــی، گاه تضمیــن 

ــرای  ــی ب ــم عموم ــح و نظ ــی، مصال ــام اجتاع ــت از نظ ــی حای ــی و گاه ــول دین اص

ــوارد  ــی م ــرد. در بعض ــرار می گی ــه ق ــه و توج ــورد ماحظ ــه، م ــن مجرمان ــل عناوی جع

بــرای جرم انــگاری یــک عنــوان، ممکــن اســت همــه ماک هــای مذکــور مــورد توجــه 

ــای  ــر ماک ه ــم از نظ ــت؛ ه ــن اس ــت چنی ــرم رسق ــورد ج ــه در م ــرد. چنانچ ــرار گی ق

ــه لحــاظ رضورت حفــظ نظــام اجتاعــی و نظــم و  ــی و هــم ب اخاقــی و احــکام دین

ــه  ــل آن ک ــه دلی ــود. ب ــناخته می ش ــرم ش ــران ج ــال دیگ ــه م ــرض ب ــی، تع ــت عموم امنی

ــاه و از  ــی گن ــر رشع ــت، از نظ ــوم و ناشایس ــل مذم ــک عم ــی ی ــر اخاق ــت از نظ رسق

نظــر اجتاعــی اقدامــی در جهــت ایجــاد اختــال در نظــام اجتاعــی و اقتصــادی و 

در نتیجــه ایجــاد تنــش در روابــط انســان ها بــه حســاب می آیــد. بنابرایــن، در متامــی 

ــاروا و مذمــوم و در نتیجــه  حوزه هــای دینــی، اخاقــی و اجتاعــی رسقــت اقدامــی ن

ــی و  ــت رشع ــی- حرم ــم تکلیف ــر حک ــاوه ب ــت ع ــت. رسق ــده اس ــناخته ش ــوع ش ممن

نهــی اجتاعــی- دارای حکــم وضعــی نیــز هســت و ســارق مکلــف بــر برگردانــدن مــال 

مروقــه بــه صاحــب آن اســت. )حبیــب زاده، 1394: ص45( قانــون جــزای 1355 در 

زا
ج

ود
 ک

ظر
من

ز 
ت ا

رسق
م 

جر
ی 

یاب
رز

و ا
ل 

حلی
ت



۵۴
رۀ 

ام
 ش

م،
2 ا

8 
ل

سا
ل، 

وا
ارن

څ
ی 

هش
ژو

- پ
ی

لم
 ع

مۀ
ل نا

ص
ف

118

ــان مــی دارد: »در متــام احــوال محکمــه ســارق را عــاوه  مــادۀ 463 در ایــن مــورد بی

ــد.«  ــوم می منای ــت آن محک ــا قیم ــه ی ــال مروق ــه رد م ــده ب ــزای پیش بینی ش ــر ج ب

پرسشــی کــه در اینجــا بــه وجــود می آیــد، ایــن اســت کــه اگــر خــود مــال نــزد ســارق 

ــه  ــت را ب ــارق آن قیم ــا س ــت ت ــر کودجزاس ــدام روز، مدنظ ــت ک ــد، قیم ــود نباش موج

صاحــب مــال برگردانــد قیمــت روزی کــه رسقــت صــورت گرفتــه یــا قیمــت روزی کــه 

آن را بــه صاحــب مــال برمی گردانــد؟ پاســخ ایــن پرســش در کودجــزای 1396 مــادۀ 

ــه  ــت، محکم ــه رسق ــوط ب ــاالت مرب ــام ح ــت: »در مت ــده اس ــن گردی ــن روش 710 چنی

ــا قیمــت آن  ــل ی ــه، مث ــال مروق ــه رد م ــر جــزای پیش بینی شــده، ب ســارق را عــاوه ب

ــد.« ــوم می منای ــز محک ــرخ روز نی ــه ن ب

      بــه هــر صــورت، رضورت احــرام گذاشــن بــه امــوال دیگــران هــم از نظــر 

ــوع  ــد کــه هــر ن ــی، ایجــاب می کن ــن دین ــه لحــاظ موازی ــی، اجتاعــی و هــم ب اخاق

ــر  ــه آن هــا، جــرم شــناخته شــود. جــرم رسقــت عــاوه ب تعــرض و تــرف غیرمجــاز ب

آن کــه ســبب واردمنــودن رضر بــه صاحــب مــال اســت، عامــل ترغیــب افــراد دیگــر بــه 

تعــرض در امــوال دیگــران و در نتیجــه ایجــاد بی نظمــی در نظــام اجتاعــی می شــود. 

ــاط  ــی در ارتب ــم اجتاع ــت و نظ ــردم و امنی ــۀ م ــوق عام ــا حق ــل ب ــن عم ــن، ای بنابرای

ــودن  ــی و مراعات من ــم عموم ــراری نظ ــت برق ــن آن در جه ــرم پنداش ــا ج ــت و ب اس

ــی دارد.  ــۀ منطق ــراد، مازم ــای اف مصلحت ه

3- ارکان جرم رسقت

هــر جرمــی، دارای ارکان عمومــی و عنــارص اختصاصــی اســت کــه در کمیــت و 

ــای  ــۀ تعبیره ــا نتیج ــاف نظره ــن اخت ــود دارد. ای ــر وج ــاف نظ ــا اخت ــت آن ه کیفی

ــرم را  ــر ج ــد. اگ ــکار می گیرن ــرم ب ــق ج ــرای تحق ــان ب ــه حقوق دان ــت ک ــی اس مختلف

رصفــاً پدیــدۀ مــادی بدانیــم و فقــط بــه منــود خارجــی آن توجــه کنیــم، بــرای تحقــق 

آن، رکــن مــادی و نفــس رفتــار ارتکابــی، رصف نظــر از قصــد مرتکــب و اعــام 

نظــر کودجــزا در مــورد جرم انــگاری و کیفرگــذاری، کافــی اســت. امــا می دانیــم 

ــاری  ــور اعتب ــوده ام ــادی نب ــی و م ــور واقع ــرم، ام ــه ج ــی از جمل ــای حقوق پدیده ه

ــه  ــر گرفت ــه در نظ ــی ک ــای متفاوت ــه اعتباره ــه ب ــا توج ــا ب ــق آن ه ــرای تحق ــه ب ــد ک ان
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می شــود، ارکان و عنــارص مختلفــی الزم اســت: 

ــر  ــک ام ــی، ی ــع حقوق ــوادث و وقای ــی ح ــد باق ــرم هانن ــی: ج ــن قانون ــف- رک ال

اعتبــاری اســت کــه ذات آن بــر اســاس دســتوری کــه در قانــون پیش بینــی شــده 

ــازات  ــرم و مج ــن ج ــب بی ــان تناس ــری و همچن ــا براب ــود ت ــذاری می ش ــت، پایه گ اس

ــه  برقــرار باشــد. رسقــت کــه یکــی از جرایــم اســت، مــورد توجــه کودجــزا قــرار گرفت

و مجازاتــی را بــرای مرتکبیــن ایــن عمــل در نظــر گرفتــه اســت. در کشــورهای 

ــه  ــامی ک ــن اس ــه موازی ــر از هم ــی، اول ت ــر جرم ــی ه ــن قانون ــل رک ــامی در تحلی اس

ــه  ــکار گرفت ــت ب ــل اس ــاع و عق ــنت، اج ــاب، س ــع آن کت ــاک و منب ــن م محکم تری

می شــود. در افغانســتان قانــون جــزای 1355 ایــن کشــور در مــواد مختلــف مجــازات 

متنوعــی را بــرای ســارقان نســبت بــه رشایــط و نحــوۀ رسقــت، رشایــط ســارقان و 

ــوع  ــه دو ن ــت ب ــون، رسق ــن قان ــق ای ــت. طب ــه اس ــر گرفت ــه در نظ ــال مروق ــط م رشای

ــه در  ــی ک ــن مجازات ــاده، کم تری ــت س ــه در رسق ــود ک ــیم می ش ــدد تقس ــاده و مش س

ــن  ــادۀ 460 ای ــود. م ــال می ش ــت، اع ــده اس ــه ش ــر گرفت ــارق در نظ ــرای س ــون ب قان

قانــون بیــان مــی دارد: »هــرگاه در جــرم رسقــت، هیــچ یکــی از احــوال مشــدده موجــود 

ــس  ــه حب ــوال ب ــب اح ــب حس ــد، مرتک ــز باش ــه ناچی ــال مروق ــت م ــا قیم ــردد ی نگ

ــد،  ــر نباش ــال بیش ــه از دو س ــط ک ــس متوس ــه حب ــا ب ــر ی ــاه کم ت ــه م ــه از س ــر  ک قصی

محکــوم می گــردد. ولــی در مــادۀ 709 کودجــزای 1396 ناچیزبــودن قیمــت مــال 

مروقــه را مقیــد بــر ایــن کــرده اســت کــه کمــر از پنج هــزار افغانــی باشــد و در مــورد 

مجــازات ایــن نــوع رسقــت در کنــار حبــس قصیــر، گزینــۀ دیگــری کــه جــزای نقــدی 

ــت  ــرای رسق ــت. ب ــوده اس ــه من ــز اضاف ــد، نی ــی باش ــصت هزار افغان ــا ش ــزار ت از ده ه

مشــدد، باالتــر از ایــن احــکام تــا هــر انــدازه کــه قانــون طبــق عوامــل تشــدید کننــدۀ 

ــردد. ــراء می گ ــد، اج ــوده باش ــن من ــازات، تعیی مج

      در قوانیــن جزایــی افغانســتان، انجــام برخــی از کارهــا رسقــت به حســاب منی آیــد؛ 

ــزای  ــون ج ــادۀ 518 قان ــد. در م ــت می دانن ــم رسق ــا را در حک ــکاب آن ه ــه ارت بلک

1355بیــان مــی دارد: »شــخصی کــه عمــداً بــرق، گاز، آب، پیــداوار معــادن یــا اشــجار 

ــه  ــرف مالکان ــا ت ــب ی ــت دار، تصاح ــات صاحی ــتیذان مقام ــدون اس ــگات را ب جن
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ــال  ــر رد م ــاوه ب ــب آن ع ــوده و مرتک ــت ب ــم رسق ــل وی در حک ــن عم ــد، ای منای

ــه  ــدی ک ــزای نق ــا ج ــد ی ــر نباش ــال بیش ــه از دو س ــی  ک ــه حبس ــل آن ب ــت مث ــا قیم ی

ــه در  ــی ک ــردد. اصطاح ــوم می گ ــد، محک ــاوز نکن ــی تج ــت و چهارهزار افغان از بیس

ایــن مــادۀ قانونــی بــکار گرفتــه شــده، واژۀ پیــداوار اســت کــه مــراد از آن آشــکارا و 

ــره در  ــزای 1396 دای ــادۀ 701 کودج ــا در م ــت؛ ام ــادن اس ــه های مع ــودن گوش علنی ب

حکــم رسقــت را وســعت داده و عنوانــی را تحــت نــام جرایــم در حکــم رسقــت ذکــر 

ــه  ــه ب ــی ک ــا اموال ــه ی ــوال عام ــه ام ــخصی ک ــد: »۱. ش ــان می کن ــه بی ــاً این گون و ذی

مقصــد اســتفادۀ عامــه اختصــاص داده شــده اســت یــا امــوال متعلــق بــه عبادت گاه هــا 

ــه شــکل  ــه را ب ــرق، گاز، آب و واســطۀ نقلی ــا وســایل تأسیســات ب ــار تاریخــی ی ــا آث ی

ــه حبــس متوســط محکــوم می گــردد. ۲. شــخصی کــه بــرق،  غیرمجــاز اخــذ منایــد، ب

ــوده،  ــت ب ــم رسق ــل وی در حک ــد، عم ــذ منای ــاز اخ ــکل غیرمج ــه ش ــا آب را ب گاز ی

ــردد.« ــوم می گ ــر محک ــس قصی ــه حب ــب ب مرتک

مــدت حبــس متوســط از نظــر حداقلــی و حداکــری طبــق هــردو قانــون یکــی اســت 

کــه از یک ســال کمــر و از پنج ســال بیشــر نباشــد. )قانــون جــزا،  1355: مــادۀ 101( 

ــون جــزا و کودجــزا  و )کودجــزا، 1396: مــادۀ 147( امــا در حبــس قصیــر، حکــم قان

فــرق می کنــد کــه حداقــل ایــن حبــس از نظــر قانــون جــزای 1355خورشــیدی، 

می باشــد.  ســه ماه  کودجــزا  نظــر  از  و   )۱۰۲ مــادۀ  )هــان:  بیست وچهارســاعت 

ــت. ــی اس ــون یک ــردو قان ــر ه ــس از نظ ــن حب ــر ای ــادۀ147( و حداک ــان: م )ه

ارکان  اساســی ترین  و  پیچیده تریــن  جملــۀ  از  مــادی  رکــن  مــادی:  رکــن  ب- 

ــادی  ــن رکــن م ــه بارزتری ــار مجرمان تشــکیل دهندۀ جــرم اســت. در جــرم رسقــت، رفت

ــن  ــگاری و تعیی ــرای جرم ان ــه ب ــت ک ــراد اس ــت اف ــوال و مالکی ــه ام ــت علی ــرم رسق ج

عنــوان مجرمانــه بــرای آن، بایــد شــاخص های ذیــل را در نظــر گرفــت: 

ــدام  ــه(، رشوع و اق ــار مجرمان ــادی )رفت ــه: در جــرم رسقــت عنــر م ــار مجرمان 1. رفت

ــه مــال دیگــران اســت کــه بــرای جرم انــگاری و اعــال  بــه رسقت منــودن و تعــرض ب

ــادۀ 462  ــد. م ــه باش ــورت گرفت ــی ص ــل اقدام ــن عم ــرای ای ــت ب ــی اس ــازات، کاف مج

قانــون جــزای 1355بیــان مــی دارد: »شــخصی کــه بــه رسقــت رشوع منایــد، بــه جزایــی 
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ــوم  ــد، محک ــر نباش ــرم بیش ــل ج ــدۀ اص ــزای پیش بینی ش ــر ج ــد اک ــف ح ــه از نص ک

ــه  ــه ب ــل مجرمان ــک عم ــوان ی ــه  عن ــه ب ــار مجرمان ــه رفت ــی ک ــا در صورت ــردد.« ام می گ

ــاالی  ــوع مجــازات ب ــن ن ــط  انجــام شــده باشــد، باالتری ــا متــام رشای صــورت کامــل ب

مرتکبیــن آن اعــال می شــود. قانــون جــزای 1355 در مــادۀ 455 بیــان مــی دارد: 

ــه حبــس  ــی مرتکــب رسقــت گــردد، ب ــۀ آت ــا اجتــاع رشایــط چارگان »شــخصی کــه ب

ــاب. ــوع آفت ــروب و طل ــن غ ــت بی ــک- رسق ــردد: ی ــوم می گ دوام محک

دو- رسقت از جانب دو شــخص یا بیش تر از آن.

ســه- رسقت با حمل  اســلحۀ ظاهری یا پنهان ســارقین یا یکی از آن ها.

ــکونت  ــرای س ــه ب ــی ک ــا محل ــکونی ی ــل مس ــه مح ــدن ب ــا داخل ش ــت ب ــار- رسق چه

آمــاده شــده یــا بــه یکــی از ملحقــات آن بــه وســیلۀ باالشــدن بــه دیــوار، ســوراخ کردن 

یــا  ساخته شــده  کلیدهــای  اســتعال  بــا  یــا  آن  امثــال  و  دروازه  شکســتاندن  آن، 

ــه وســیلۀ امــر  ــا ب ــا لبــاس ســایر مؤظفیــن خدمــات عامــه ی لبــاس عســکری، پولیــس ی

ــه  ــا ب ــده ی ــادر ش ــت ص ــت دول ــات باصاحی ــه از مقام ــای این ک ــه ادع ــده ب تزویرش

ــر  ــۀ دیگ ــوع حیل ــر ن ــتعال ه ــه اس ــا ب ــل ی ــاکنین مح ــی از س ــا یک ــازش ب ــیلۀ س وس

صــورت گرفتــه باشــد.« امــا مــادۀ 702 کودجــزای 1396 در ایــن مــورد ضمــن این کــه 

ــرح  ــتقاً مط ــات و... را مس ــن خدم ــایر مؤطفی ــاس س ــا لب ــی ی ــاس نظام ــتفاده از لب اس

ــد  ــه قص ــر ب ــط کارگ ــت توس ــرش داده، رسق ــدده را گس ــاالت مش ــرۀ ح ــوده، دای من

ــوده  ــت من ــرم رسق ــدده ج ــاالت مش ــامل ح ــز ش ــا را نی ــه کارفرم ــودن رضر ب واردمن

اســت؛ ولــی مجــازات آن را خــاف حکــم قانــون جــزای 1355 بیــان داشــته و 

مرتکــب ایــن عمــل را در چنیــن رشایــط بــه حبــس طویــل محکــوم کــرده اســت. در 

آخــر ایــن مــاده اضافــه منــوده اســت: »هــرگاه در اثــر ارتــکاب جرایــم فقــرۀ )1( ایــن 

مــاده، جــرم دیگــری ارتــکاب یابــد، مرتکــب بــه حداکــر مجــازات جرمــی محکــوم 

ــد.« ــدید باش ــازات آن ش ــه مج ــردد ک می گ

      در مــورد این کــه مــراد از حبــس دوام و حبــس طویــل چیســت؟ طبــق مــادۀ 

ــه  ــاخن محکوم علی ــت از زندانی س ــارت اس ــس دوام عب ــزای 1355 حب ــون ج 99 قان

ــت.  ــه اس ــص یافت ــور تخصی ــن منظ ــه ای ــت ب ــرف دول ــه از ط ــی ک ــی از محابس در یک
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مــدت حبــس دوام از 16 تــا 20 ســال می باشــد.  کودجــزای 1396 حبــس دوام را بــه 

درجــه اول و درجــه دو تقســیم بندی منــوده اســت. حبــس دوام درجــه دو بیــش از 16 

تــا 20 ســال و حبــس درجــه اول بیــش از 20 تــا 30 ســال می باشــد. امــا حبــس طویــل 

در مــادۀ 100 قانــون جــزای 1355 چنیــن تعریــف و مــدت آن ذکــر گردیــده اســت: 

ــه از  ــى ک ــی از محاب ــه در یک ــاخن محکوم علی ــارت از زندانی س ــل عب ــس طوی »حب

طــرف دولــت  بــه ایــن منظــور تخصیــص یافتــه اســت و مــدت آن از پنج ســال کمــر 

و از پانزده ســال بیش تــر منی باشــد.« ولــی در کودجــزای 1396 مــدت حبــس طویــل 

ــان ایــن  ــاًء، تفــاوت آشــکار می ــا شانزده ســال بیــان داشــته اســت. بن را بیــش از پنــج ت

ــده می شــود. ــی و مــدت آن هــا دی ــون در تعریــف جزاهــای اصل دو قان

ــرم  ــد. ج ــا مقی ــت ی ــق اس ــا مطل ــرم ی ــورت کل، ج ــه   ص ــه: ب ــار مجرمان ــۀ رفت 2. نتیج

ــرم  ــل ج ــه، آن عم ــار مجرمان ــادن رفت ــض اتفاق افت ــه مح ــه ب ــت ک ــی اس ــق، جرم مطل

ــا در  ــرد. ام ــورت می گی ــی ص ــورد قانون ــان آن برخ ــا عام ــل ی ــا عام ــده و ب ــی ش تلق

ــن  ــه ای ــت ک ــه را داش ــار نتیج ــد انتظ ــه، بای ــار مجرمان ــوع رفت ــس از وق ــد، پ ــرم مقی ج

ــار  ــرا از رفت ــت؛ زی ــد اس ــرم مقی ــر ج ــرم، بیان گ ــادی ج ــر م ــوی عن ــاخص و الگ ش

ــن  ــه( حاصــل می شــود. در ای ــار مجرمان ــه نتیجــه و منظــور کودجزا)نتیجــۀ رفت مجرمان

صــورت، بــرای تعییــن عنــوان مجرمانــه، الزم نیســت رفتــار مجرمانــه را در عنــوان 

ــه  ــر این ک ــرد، مگ ــر ک ــوان ذک ــه را در عن ــۀ مجرمان ــت نتیج ــی اس ــه کاف ــیم؛ بلک بنویس

ــد.  ــه دســت آی ــه ب ــار، نتیجــۀ مجرمان ــرد و از آن رفت ــه خصوصــی صــورت گی ــار ب رفت

ــم دادن  ــد: س ــودش را دارد. مانن ــاص خ ــت خ ــه خصوصی ــار مجرمان ــال، رفت در آن ح

منتهــی بــه قتــل؛ چــون اگــر رفتــار مجرمانــه نتیجــۀ مجرمانــه را به وجــود نیــاورده 

عنــوان مجرمانــه صــدق منی کنــد. بــه طــور مثــال: در ســم دادن منتهــی بــه قتــل، 

ــرد.  ــر ک ــوان ذک ــوان در عن ــز می ت ــه را نی ــار مجرمان ــه، رفت ــۀ مجرمان ــر نتیج ــاوه ب ع

ــزو  ــتان آن را ج ــی افغانس ــن جزای ــه قوانی ــت ک ــد گف ــت بای ــرم رسق ــورد ج       در م

جرایــم مطلــق بــه حســاب آورده اســت کــه بــه  رصف وقــوع عمــل یــا رفتــار مجرمانــه، 

ــرد.  ــورت می گی ــی ص ــورد قانون ــن آن برخ ــا مرتکبی ــب ی ــا مرتک ــده و ب ــع ش ــرم واق ج

چنانچــه مــادۀ 153 قانــون جــزای 1355 جــرم رسقــت را ماثــل جرایمــی ماننــد 
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حیلــه و فریــب و امثــال آن قــرار داده و بیــان مــی دارد: »جرایــم ذیــل ماثــل شــناخته 

ــب  ــت، غص ــت در امان ــد، خیان ــب، تهدی ــه و فری ــت، حیل ــاس، رسق ــوند: اخت می ش

ــازت  ــا حی ــده ی ــت آم ــه دس ــم ب ــن جرای ــه از ای ــیایی ک ــای اش ــناد و اخف ــوال و اس ام

ــروع.« ــورت غیرم ــه ص ــور ب ــیای مذک اش

جرایمــی کــه در ایــن مــاده ذکــر گردیــده اســت، از جملــه جرایــم مطلــق بــوده کــه بــا 

ارتــکاب آن هــا جــرم محقــق شــده، حصــول نتیجــۀ رفتــار مجرمانــۀ مفروغ عنــه دانســته 

شــده و بــرای مرتکبیــن آن نســبت بــه درجــات و اوصــاف رفتــار مجرمانــه، مجــازات 

در نظــر گرفتــه شــده اســت.

3. مرتکــب رفتــار مجرمانــه: هرچنــد بــه صــورت یــک قاعــدۀ کلــی در ارتــکاب یــک 

عمــل مجرمانــه، بــه فاعــل آن توجهــی صــورت منی گیــرد؛ زیــرا هــدف کودجــزا عــدم 

تحقــق فعــل مجرمانــه اســت کــه طبــق ایــن مبنــا، وجــود مرتکــب رشط اساســی بــرای 

تحقــق جــرم نیســت. امــا در برخــی مــوارد بــه صــورت اســتثنا، وجــود مرتکــب رفتــار 

مجرمانــه، از نظــر کودجــزا رشط تحقــق جــرم اســت. بــه ایــن معنــا کــه رفتــار مجرمانــه، 

ــرداری  ــا کاه ب ــدر ی ــط پ ــد توس ــل فرزن ــد قت ــود. مانن ــام ش ــن انج ــراد معی ــط اف توس

توســط کارمنــد دولــت. در چنیــن جرایــم، ذکــر نــام مرتکــب نیــز در عنــوان مجرمانــه 

رشط اســت. در مــورد مرتکــب رفتــار مجرمانــه در جــرم رسقــت، طبــق قوانیــن جــزای 

ــرد  ــب پی گ ــه، موج ــار مجرمان ــن رفت ــن ای ــۀ مرتکبی ــه هم ــت ک ــد گف ــتان، بای افغانس

ــم و  ــم، هفت ــای شش ــال، در بنده ــا این ح ــد. ب ــد ش ــازات خواهن ــوده و مج ــی ب قانون

هشــتم مــادۀ 459 قانــون جــزای 1355 بــرای افــراد مشــخصی کــه مرتکــب جــرم 

ــی  ــخاص آت ــت: »اش ــده اس ــه ش ــر گرفت ــازات در نظ ــه مج ــوند، این گون ــت می ش رسق

ــخصی  ــد: ...ش ــوم می گردن ــد، محک ــر نباش ــال کم ت ــه از سه س ــط ک ــس متوس ــه حب ب

کــه مســتخدم یــا اجیــر بــوده و بــه  منظــور رضررســانیدن بــه مخــدوم رسقــت منایــد یــا 

ــه صاحــب منفعــت  ــه  منظــور رضررســانیدن ب ــوده و ب شــخصی کــه کارگــر فابریکــه ب

ــل و  ــایط حمل ونق ــی از وس ــدۀ یک ــال رانن ــه ح ــخصی ک ــا ش ــد ی ــت منای آن رسق

ــت  ــد، از آن رسق ــال باش ــل م ــل و نق ــه حم ــف ب ــا مکل ــوی از انح ــه نح ــا ب ــش ی بارک

ــد.« منای

زا
ج

ود
 ک

ظر
من

ز 
ت ا

رسق
م 

جر
ی 

یاب
رز

و ا
ل 

حلی
ت



۵۴
رۀ 

ام
 ش

م،
2 ا

8 
ل

سا
ل، 

وا
ارن

څ
ی 

هش
ژو

- پ
ی

لم
 ع

مۀ
ل نا

ص
ف

124

در بندهــای دوم و ســوم مــادۀ 280 ایــن قانــون آمــده اســت: »ســارق یــا تلف کننــده و 

پنهان کننــدۀ اشــیایی ماننــد: )اوراق، اســناد یــا دوســیه های متعلــق بــه دولــت یــا اوراق 

ــال  ــن اع ــل ای ــر فاع ــردد و اگ ــوم می گ ــط محک ــس متوس ــه حب ــی(، ب ــوای قضای دع

ــوم  ــد، محک ــر نباش ــال بیش ــه از ده س ــل  ک ــس طوی ــه حب ــد، ب ــیا باش ــظ آن اش محاف

ــارقی را  ــر س ــز کارگ ــزای 1396 نی ــادۀ 702 کودج ــم م ــد شش ــه بن ــردد.« چنانچ می گ

کــه بــه قصــد واردمنــودن رضر بــه کارفرمــا اقــدام بــه رسقــت منایــد، بــه حبــس طویــل 

محکــوم منــوده اســت.

ــه ایــن نتیجــه می رســیم کــه در بعضــی مــوارد خــود  ــا توجــه بــه مطالــب فــوق، ب       ب

مرتکــب در وقــوع یــک عمــل یــا رفتــار مجرمانــه و جرم انــگاری آن و همچنــان 

ــش دارد. ــرم، نق ــرای آن ج ــازات ب ــن مج تعی

ــی و اســتثنایی کــه در مــورد  ــه(: هــان قاعــدۀ کل ــار مجرمانه)مجنی علی ــی رفت 4. قربان

ــدق  ــز ص ــه نی ــار مجرمان ــی رفت ــه قربان ــبت ب ــد، نس ــان ش ــه بی ــار مجرمان ــب رفت مرتک

ــد:  ــت. مانن ــرم اس ــق ج ــز رشط تحق ــه نی ــار مجرمان ــی رفت ــی قربان ــه گاه ــد  ک می کن

ــه معصومیــن، رئیــس جمهــوری و... در ایــن  ــه افــراد خاصــی مثــل اهانــت ب توهیــن ب

صــورت نیــز بایــد قربانــی رفتــار مجرمانــه در عنــوان مجرمانــه ذکــر شــود. امــا قربانــی 

ــان  ــان از ملکیت ش ــال آن ــه م ــد ک ــرادی ان ــۀ اف ــت، هم ــرم رسق ــه در ج ــار مجرمان رفت

ــه  ــت ک ــکی نیس ــای ش ــوارد، ج ــه م ــوند. در این گون ــرر می ش ــده و مت ــارج گردی خ

ــی  ــا در مــوردی کــه قربان ــال، مجــازات می گــردد. ام ــر رد م شــخص ســارق عــاوه ب

ــد،  ــی باش ــخص حقوق ــا ش ــی ی ــاد دولت ــوده و نه ــی نب ــخص حقیق ــه ش ــار مجرمان رفت

ــف  ــال مؤظ ــر اه ــه اث ــرگاه ب ــی دارد: »ه ــان م ــادۀ 280 بی ــزای 1355 در م ــون ج قان

ــا  ــت ی ــه دول ــق ب ــیه های متعل ــا دوس ــناد ی ــت اوراق، اس ــه حفاظ ــه ب ــه ک ــات عام خدم

ــا تلــف  اوراق دعــوای قضایــی مکلــف باشــد، اوراق مذکــور رسقــت گــردد، پنهــان ی

ــزای  ــا ج ــد ی ــر نباش ــه ماه کم ت ــه از س ــری  ک ــس قصی ــه حب ــف ب ــخص مؤظ ــود، ش ش

ــا کودجــزای  ــد، محکــوم می گــردد. ام ــی تجــاوز نکن نقــدی کــه از دوازده هــزار افغان

1396 در مــادۀ 458 بــرای مجــازات چنیــن شــخص، حبــس را برداشــته و رصف جــزای 

ــت. ــوده اس ــن من ــی تعیی ــصت هزار افغان ــا ش ــی ت ــدی از س نق
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بــا توجــه بــه  مطالــب فــوق، فرمــول کلــی عنــر مــادی جــرم رسقــت را می تــوان 

این طــور بیــان منــود: عنــوان مجرمانــه= )رفتــار مجرمانه+نتیجه+مرتکب+قربانــی(. 

ــود  ــه وج ــوان مجرمان ــد در عن ــا می توانن ــاخص ها و الگوی ه ــن  ش ــی از ای ــی بعض گاه

ــی را  ــوان مجرمانه ی ــم عن ــا در کناره ــای از آن ه ــا دو ت ــی ی ــه یک ــند؛ بلک ــته باش نداش

می ســازند. ماننــد: )رفتــار+ قربانــی( 

ج - رکــن روانــی: در ارتبــاط بــه تعریــف رکــن روانــی توافــق دیــدگاه موجــود نیســت. 

بــه  گونــۀ خاصــه بایــد گفــت رفتــار کســی وصــف عنــوان مجرمانــه را به خــود می گیــرد 

کــه دارای علــم و اراده باشــد. در غیــر آن اگــر شــخص در انجــام عملــش عــامل و قاصــد 

نباشــد، عمــل او دارای رکــن روانــی نیســت؛ زیــرا بــرای واقع شــدن جــرم، ضمــن وقــوع 

ــار  ــه آن رفت ــت ک ــزا، رضوری اس ــه کودج ــورد توج ــه م ــار مجرمان ــی رفت ــی و بیرون عین

ــد  ــرم هانن ــد. ج ــراه باش ــب هم ــخص مرتک ــم ش ــی و تصمی ــم و آگاه ــا عل ــه ب مجرمان

باقــی پدیده هــا و وقایــع حقوقــی، یــک امــر فرضــی اســت کــه در عــامل خــارج مــورد 

ــق  ــی محق ــد او جرم ــدون تأیی ــه ب ــت ک ــق آن کودجزاس ــای تصدی ــت و منش ــد اس تأیی

ــۀ عمــدی مجــازات  ــار مجرمان ــرای رفت ــن کودجــزا اســت کــه ب منی شــود. در اصــل ای

ــراد را  ــدی اف ــار غیرعم ــخصی رفت ــوارد مش ــتثنایی، م ــورت اس ــه ص ــرد. ب ــر می گی در نظ

ــل  ــودن عم ــودن عمدی ب ــع، ثابت من ــارج و واق ــامل خ ــا در ع ــد؛ ام ــی می کن جرم شناس

ــوان از یــک  ــا مدعی العمــوم اســت. در اینجــا می ت ــه، وظیفــۀ شــخص شــاکی ی مجرمان

اصــل کار گرفــت و آن ایــن کــه اصــوالً در جرایــم عنــر روانــی، عمــدی اســت؛ مگــر 

ــرا در کل  ــت؛ زی ــد آن را نوش ــورت بای ــن ص ــد. در ای ــرم باش ــزه رشط ج ــه انگی این ک

وقتــی نــگاه کنیــم جرایــم عمــدی اســت یــا غیــر عمــدی. 

      در جــرم رسقــت نیــز قضیــه چنیــن اســت کــه قوانیــن جــزای افغانســتان، رکــن روانــی 

ــه  ــت ب ــود دس ــم و ارادۀ خ ــا عل ــخص ب ــرا ش ــت؛ زی ــته اس ــلم دانس ــدر مس را در آن ق

رسقــت زده و مــال دیگــری را از اختیــار و ملکیــت او خــارج می ســازد. چنــان کــه قبــاً 

ذکــر گردیــد، اگــر شــخص امــوال عمومــی را عمــداً تحــت تــرف خــود قــرار دهــد و 

از آن اســتفاده منایــد، قانــون ایــن عمــل او را رسقــت ندانســته؛ بلکــه در حکــم رسقــت 

قــرار داده اســت. )قانــون جــزا، ۱۳۵۵: مــادۀ518( و )کودجــزا، ۱۳۹۶: مــادۀ701(
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4- انواع رسقت

ــام  ــت اس ــای رشیع ــر مبن ــن آن ب ــه قوانی ــوده ک ــامی ب ــور اس ــک کش ــتان ی افغانس

اســتوار اســت. قانــون جــزای ایــن کشــور نیــز از ایــن امــر اســتثناء نبــوده و بــر اســاس 

ــرم  ــون، ج ــن قان ــتورات ای ــق دس ــت. طب ــده اس ــم گردی ــه و تنظی ــنت تهی ــل س ــه اه فق

رسقــت بــه دو نــوع رسقــت ســاده و مشــدد تقســیم شــده اســت کــه در رسقــت ســاده 

نــوع مجــازات، علیــه مرتکبیــن عمــل مجرمانــه، اجــرا می گــردد. در  پائین تریــن 

ــه، عمــل  ــال مروق ــوع م ــد: ن ــر اســاس عوامــل متعــددی مانن رسقــت مشــدد، جــرم ب

مســلحانه و خشــونت آمیز و همچنــان بــه اعتبــار ســایر رشایــط و کیفیــات مشــدد، 

ــردد. در  ــدید می گ ــز تش ــازات آن نی ــه و مج ــود گرفت ــه خ ــدید را ب ــت تش ــرم حال ج

ــت.  ــده اس ــه ش ــر گرفت ــز در نظ ــت« نی ــم رسق ــام »در حک ــه ن ــزی ب ــون، چی ــن قان ای

ــی از آن  ــن بین امللل ــه در قوانی ــن و... ک ــرق، تلف ــی از گاز، ب ــتفادۀ غیرقانون ــد: اس مانن

ــود. ــاد می ش ــه« ی ــام »احال ــه ن ب

را  اســت کــه کم تریــن مجــازات  الــف- رسقــت ســاده: رسقــت ســاده رسقتــی 

ــه  ــت ک ــی اس ــط اضاف ــه رشای ــدون کلی ــکارا و ب ــت، آش ــوع رسق ــن ن ــال دارد. ای به دنب

ــدون  ــری ب ــال دیگ ــودن م ــا رب ــت و ب ــده اس ــی ش ــدد پیش بین ــای مش ــرای رسقت ه ب

ــوع  ــن ن ــورد ای ــزای 1355 در م ــون ج ــردد. قان ــق می  گ ــال، محق ــب م ــت صاح رضای

ــان مــی دارد: »هــرگاه در جــرم رسقــت هیــچ یکــی از احــوال  رسقــت در مــادۀ 460 بی

مشــدده موجــود نگــردد یــا قیمــت مــال مروقــه ناچیــز باشــد، مرتکــب حســب احــوال 

ــال  ــه از دو س ــطی ک ــس متوس ــه حب ــا ب ــر ی ــه ماه کم ت ــه از س ــری ک ــس قصی ــه حب ب

بیشــر نباشــد، محکــوم می گــردد.« امــا کودجــزای 1396 در مــادۀ 709 مجــازات 

ایــن نــوع رسقــت را حبــس قصیــر و جــزای نقــدی از ده هــزار تــا شــصت هزار تعییــن 

منــوده اســت.

ــبب  ــددی س ــل متع ــد، عوام ــان گردی ــز بی ــاً نی ــه قب ــور ک ــدد: هان ط ــت مش ب- رسق

ــل و مجــازات  ــت مشــدد تبدی ــه حال ــت عــادی ب ــه از حال ــار مجرمان می شــود کــه رفت

ــال  ــوع م ــا ن ــلحانه ی ــۀ مس ــار مجرمان ــد رفت ــد. مانن ــته باش ــی داش ــنگین تری را در پ س

مروقــه یــا عمــل خشــونت آمیز. همچنــان بــه اعتبــار ســارق و ســایر رشایــط و 
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کیفیــات مشــدد، جــرم حالــت تشــدید را بــه خــود گرفتــه و مجــازات آن نیــز ســنگین 

ــک  ــرم در ی ــددۀ ج ــط مش ــن رشای ــۀ ای ــود هم ــم می ش ــی ه ــه گاه ــود. چنانچ می ش

عمــل مجرمانــه اتفــاق بیافتــد. بــر اســاس مــادۀ 455 قانــون جــزای 1355خورشــیدی، 

حــاالت و رشایــط تشــدید مجــازات بــرای رسقــت مشــدد، قــرار ذیــل مطــرح شــده و 

ــاع  ــا اجت ــه ب ــخصی ک ــت: »ش ــه اس ــر گرفت ــرای آن در نظ ــس دوام را ب ــازات حب مج

ــردد: ــوم می گ ــس دوام محک ــه حب ــردد ب ــت گ ــب رسق ــر مرتک ــۀ زی ــط چهارگان رشای

1. رسقــت بین غروب و طلوع آفتاب.

2. رسقت از جانب دو شــخص یا بیشــر از آن.

3. رسقت با حمل  اســلحۀ ظاهری یا پنهان ســارقین یا یکی از آن ها.

ــاده  ــکونت آم ــرای س ــه ب ــی ک ــا محل ــکونی ی ــل مس ــه مح ــدن ب ــا داخل ش ــت ب 4. رسق

شــده یــا بــه یکــی از ملحقــات آن بــه وســیلۀ باالشــدن بــه دیــوار، ســوراخ کردن 

یــا  ساخته شــده  کلیدهــای  اســتعال  بــا  یــا  آن  امثــال  و  دروازه  شکســتاندن  آن، 

ــه وســیلۀ امــر  ــا ب ــا لبــاس ســایر مؤظفیــن خدمــات عامــه ی لبــاس عســکری، پولیــس ی

ــه  ــا ب ــده ی ــادر ش ــت ص ــت دول ــات باصاحی ــه از مقام ــای این ک ــه ادع ــده ب تزویرش

ــه  ــی ک ــوع حیله ی ــر ن ــتعال ه ــه اس ــا ب ــل ی ــاکنین مح ــی از س ــا یک ــازش ب ــیلۀ س وس

باشــد، صــورت گرفتــه باشــد.« کودجــزای 1396 اجتــاع حــاالت مشــدده را در مــادۀ 

704 بــه حبــس طویــل بیــش از هفت ســال محکــوم می منایــد. 

ــون جــزای  ــه، مــادۀ 458 قان ــوع مــال مروق ــار ن ــه اعتب       در مــورد رسقــت مشــدد ب

1355 و مــادۀ 705 کودجــزای 1396 بیــان داشــته اســت: »شــخصی کــه آالت یــا 

وســایلی را کــه در مواصــات تیلفونــی یــا تلگرافــی بــکار رفتــه اســت رسقــت منایــد، 

ــن  ــاده را چنی ــن م ــزای 1355 ای ــون ج ــردد.« قان ــوم می گ ــط محک ــس متوس ــه حب ب

ــدده  ــوال مش ــی از اح ــرم یک ــن ج ــه در ای ــر این ک ــروط ب ــت: »م ــوده اس ــد من مقی

منــدرج مــواد 455، 456 و 457 ایــن قانــون موجــود نباشــد.« در مــواد مذکــور رشایــط 

ــت.  ــده اس ــان ش ــونت آمیز بی ــلحانه و خش ــل مس ــار عم ــه اعتب ــت ب ــرم رسق ــددۀ ج مش

ــان منــوده اســت: ــن بی ــل چنی ــرۀ ذی ــادۀ 456 در دو فق ــال، م ــۀ مث ــه گون ب

1. شــخصی کــه بــه اثــر اکــراه یــا تهدیــد بــه اســتعال اســلحه مرتکــب رسقــت گــردد، 
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بــه حبــس طویــل محکــوم می گــردد. کودجــزای 1355 در مــادۀ 703 نیــز همیــن 

ــت. ــم را داده اس حک

2. اگــر در اثــر اکــراه جــرح واقــع گــردد، مرتکــب بــه حبــس دوام محکــوم می گــردد. 

ــم  ــه دوم حک ــس دوام درج ــه حب ــاده ب ــان م ــد دوم ه ــورد در بن ــن م ــزا در ای کودج

منــوده اســت.

ــاب  ــاده حس ــوع س ــه از ن ــه ن ــتند ک ــا هس ــی از رسقت ه ــت: بعض ــم رسق ج- در حک

ــت  ــتان تح ــی افغانس ــن جزای ــت در قوانی ــوع رسق ــن ن ــدده. از ای ــه مش ــوند و ن می ش

عنــوان »در حکــم رسقــت« یــاد منــوده و در مــادۀ 518 قانــون جــزای 1355 چنیــن بیان 

مــی دارد: »شــخصی کــه عمــداً بــرق، گاز، آب، پیــداوار معــادن یــا اشــجار جنــگات 

ــه منایــد، ایــن  ــا تــرف مالکان را بــدون اســتیذان مقامــات صاحیــت دار تصاحــب ی

ــل آن،  ــت مث ــا قیم ــال ی ــر رد م ــاوه ب ــب ع ــوده، مرتک ــت ب ــم رسق ــل وی در حک عم

ــت وچهارهزار  ــه از بیس ــدی ک ــزای نق ــا ج ــد ی ــر نباش ــال بیش ــه از دوس ــی ک ــه حبس ب

ــزای 1396  ــادۀ 701 کودج ــد دوم م ــردد. در بن ــوم می گ ــد، محک ــاوز نکن ــی تج افغان

ــر محکــوم منــوده اســت. ــه حبــس قصی مرتکــب عمــل در حکــم رسقــت را ب
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جــرم رسقــت از جملــۀ جرایــم مهــم و قابــل توجهی اســت کــه بیش تــر مرتکبیــن 

ــوده  ــاهده ب ــل مش ــم، قاب ــایر جرای ــبت به س ــری نس ــف ب ــع مختل ــل در جوام ــن عم ای

ــه اشــکال  ــا حــال ب ــه جوامــع از گذشــته های دور ت ــاً در کلی و عملــی اســت کــه تقریب

گوناگــون انجــام شــده اســت. تحقــق ایــن عمــل واکنــش اجتاعــی، اقتصــادی، 

سیاســی و امثــال آن را بــه دنبــال دارد؛ زیــرا فضــای عمومــی و امنیتــی جامعــه سســت، 

لغزنــده و نظــم و آرامــش در بیــن مــردم کم رنــگ و فضــای جامعــه بــه  شــدت متزلــزل 

و بی ثبــات می شــود. گاهــی ســبب بازتــاب رســانه یی در داخــل و خــارج یــک 

ــانه ها،  ــه در رس ــل مجرمان ــن عم ــان دادن ای ــگ نش ــا پررن ــه ب ــود ک ــز می ش ــور نی کش

ــور  ــی آن کش ــی و فرهنگ ــادی، سیاس ــی، اقتص ــی امنیت ــرف بی ثبات ــه ط ــه را ب ــر هم نظ

می کشــاند.

        در جــرم رسقــت ماک هــای چــون اصــول دینــی، اخاقــی، اجتاعــی و مصلحــت 

و نظــم عمومــی مــورد توجــه اســت؛ زیــرا گاهــی حفــظ اصــول اخاقــی، گاه تضمیــن 

ــرای  ــی ب ــم عموم ــح و نظ ــی، مصال ــام اجتاع ــت از نظ ــی حای ــی و گاه ــول دین اص

ــه  ــه مــورد ماحظــه و توجــه قــرار می گیــرد. ایــن عمــل مجرمان جعــل عناویــن مجرمان

دارای ارکانــی چــون رکــن قانونــی، مــادی و روانــی اســت کــه هرکــدام دارای اصــول 

ــد رسقــت ســاده، رسقــت  ــواع و اقســام مانن ــان دارای ان ــط خــود اســت. همچن و رشای

مشــدد و در حکــم رسقــت اســت کــه هریــک از ایــن انــواع رسقــت طبــق کودجــزای 

ــد. افغانســتان احــکام، الزامــات و مجــازات خــود را دارن
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