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اصل امساک در جزاها در قوانین 
افغانستان

چکیده

اصــل امســاک در جزاهــا ریشــه در اصــل حداقل بــودن حقــوق جــزا دارد. به موجــب ایــن 

اصــل قانون گــذار در مقــام تقنیــن، څارنــوال در موقــف تعقیــب جــرم و قاضــی در جایــگاه 

ــده و  ــه، فزاین ــل بی روی ــوده و از توس ــه من ــل توج ــن اص ــه ای ــد ب ــم، بای ــدۀ حک صادرکنن

ــد.  ــودداری مناین ــا خ ــه مجازات ه ــد الزم ب بیش ازح

     تحقیقــات جرم شناســی نشــان داده اســت کــه بکارگیــری زیــاد از مجازات هــا نتوانســته 

اســت معضــل جــرم را حــل منایــد و بــه کاهــش جــرم کمــک کنــد. توســل  بــه مجــازات در 

ــدازه الزم، موجــب دور و تسلســل خشــونت افراطــی از ســوی  ــا جــرم، بیــش از ان ــه ب مقابل

دولــت گردیــده، نه تنهــا بــه مهــار جــرم منی انجامــد؛ چــه بســا باعــث افزایــش تکــرار جــرم 

ــه یــک امــر رایــج و عــادی مبــدل ســاخته و از  شــده و مجازات هــا را در ذهــن مجرمــان ب

ــاور  ــه ب ــوده کــه امــروزه ب ــل ب ــی و بازدارندگــی مجازات هــا می کاهــد. بدیــن دلی ــر ارعاب اث

حقوق دانــان جرم شــناس، بایــد در بکارگیــری جزاهــا امســاک منــود و از مجازات هــا 

ــر افغانســتان  ــوده کــه قوانیــن اخی به میــزان حداقــل کار گرفــت. در پرتــو همیــن آموزه هــا ب

نیــز »اصــل امســاک در جزاهــا« را رسمشــق خویــش قــرار داده و جلوه هایــی از آن در ایــن 

قوانیــن پیش بینــی گردیــده اســت. نوشــتار حــارض، ایــن مــوارد را بررســی منــوده اســت.

واژگان کلیدی: اصل امساک، حقوق، جزا، قوانین و افغانستان.

داکرت غالم حیدر عالمه
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مقدمه

بــر اثــر تحــوالت جدیــد در حقــوق جــزا، یکــی از اصــول حاکــم بــر مجازات هــا را 

می تــوان »اصــل امســاک در جزاهــا« برشــمرد. اصــل امســاک در جزاهــا بــه ایــن معناســت 

ــازات را  ــد مج ــدور، نبای ــه، حتی املق ــال مجرمان ــر اع ــی، در براب ــذار و قاض ــه قانون گ ک

بــکار بندنــد و در بکارگیــری جزاهــا بایــد امســاک مناینــد. زمانــی هــم کــه بــرای جرمــی، 

می خواهنــد مجــازات تعییــن کننــد، بایــد تــا حــد امــکان از حداقــل جزاهــا بهــره گیرنــد و از 

افــراط و زیــاده روی در مجازات هــا خــودداری مناینــد. در ایــن بــاره رضب املثــل قدیمــی 

ــدان.« ــاز شــود، چــی حاجــت دن هــم وجــود دارد: »گرهــی کــه به دســت ب

     اصــل امســاک در جزاهــا ریشــه در »اصــل حداقل بــودن حقــوق جــزا« دارد. در این جــا 

ــار  ــپس آث ــود و س ــح داده می ش ــزا توضی ــوق ج ــودن حق ــل حداقل ب ــوم اص ــدا مفه در ابت

ــی  ــناد بین امللل ــاد اس ــن مف ــد. همچنی ــد ش ــان خواه ــا بی ــوزۀ مجازات ه ــج آن در ح و نتای

در ایــن زمینــه بررســی و در نهایــت، به جلوه هــای ایــن اصــل در قوانیــن افغانســتان، اشــاره 

ــد: حقــوق  ــن دیگــر، مانن ــب عناوی ــودن حقــوق جــزا در قال خواهــد شــد. اصــل حداقل ب

جــزا به عنــوان آخریــن وســیله، اصــل رصفه جویــی کیفــری، اصــل تکمیلــی یــا فرعی بــودن 

حقــوق جــزا و نیــز اصــل حقــوق جــزا به عنــوان آخریــن و حداقــل وســیله یــا چــاره مــورد 

اشــاره قــرار گرفتــه اســت. ایــن اصــل مبنــای ظهــور رویکردی اســت کــه در سیاســت گذاری 

ــاد می شــود.  ــا تقلیل گــرا ی ــه ی جزایی/جنایــی از آن تحــت عنــوان رویکــرد حداقلی/کمین

گفتار اول- مبانی نظری   

زمینه هــای ظهــور و بــروز اصــل حقــوق جــزا به عنــوان آخریــن وســیله یــا اصــل حداقل بودن 

حقــوق جــزا را بــه ادبیــات حقوقــی آملــان منتســب می مناینــد. در ایــن خصــوص به ویــژه 

در 25 فــروری 1975 بــه رأی محکمــۀ قانــون اساســی آملــان اســتناد می شــود کــه در آن بــر 

رضورت رعایــت تناســب در مداخلــۀ دولــت و از جملــه محدودیــت جرم انــگاری توســط 

حکومــت تأکید شــده اســت. 

ــۀ  ــرو مداخل ــن قلم ــه تعیی ــوط ب ــل من ــن اص ــاد ای ــق مف ــم دقی ــود، فه ــن وج ــا ای          ب

مجــاز حکومــت از طریــق قانون گــذاری و به ویــژه قانون گــذاری جزایــی و نیــز درک 

ــهروندان از  ــت اشخاص/ش ــاری و مصونی ــل خودمخت ــب از اص ــی مناس ــت حقوق و دریاف

مداخلــۀ غیــررضوری دولــت اســت. در عیــن حــال حتــا اگــر مداخلــۀ حکومــت از طریــق 



3

قانون گــذاری موجــه باشــد، مداخلــۀ جزایــی کــه اصــوالً موجــب بیشــرین تعــرض و تعــدی 

بــه حقــوق و آزادی هــای شــهروندان اســت، بایــد به عنــوان آخریــن راه چــاره و در حداقــل 

مــوارد رضوری صــورت گیــرد. از ایــن جهــت اصــل حداقــل مداخلــه کــه از جملــه اصــول 

ــد  ــا قی ــت ب ــوارد( اس ــایر م ــا و س ــم در این ج ــای اع ــت )به معن ــرد دول ــر عملک ــم ب حاک

محدودکننــدۀ دیگــری مواجــه می شــود کــه از آن تحــت عنــوان »اصــل حداقــل مداخلــۀ 

ــم.     ــاد می کنی ــی« ی جزای

       بــر اســاس ایــن اصــل، مفاهیــم، ابزارهــا و نهادهــای حقــوق جــزا اصــوالً دارای ویژگــی 

ــزا،  ــوق ج ــم حق ــی از مفاهی ــۀ یک ــرم به مثاب ــد. ج ــی و محدودکننده ان ــده، ارعاب رسزنش کنن

ایــراد اتهــام نقــض قانــون جــزا به عنــوان یکــی از ابزارهــای حقــوق جــزا و تعقیــب کیفــری 

توســط پولیــس، څارنوالــی و محکمــه به عنــوان برخــی نهادهــای حقــوق جــزا، دارای چنیــن 

آثــاری می باشــد. در مقابــل توســل بــه چنیــن مفاهیــم، ابزارهــا و نهادهــای رسزنش کننــده، 

ــایر  ــز س ــوق و نی ــاخه های حق ــایر ش ــد از س ــذار می توان ــده، قانون گ ــی و محدودکنن ارعاب

ابزارهــا و نهادهــای رســمی جهــت اعــال کنــرول بــر رفتار هــای نامطلــوب شــهروندان یــا 

ایجــاد نظــم و امنیــت مطلــوب بــرای شــهروندان اســتفاده کنــد. درســت به همیــن دلیل اســت 

ــرای پی گیــری شایســته و حایــت  کــه تأکیــد شــده: حقــوق جــزا تنهــا وســیلۀ متناســب ب

ــی کــه متامــی ادوات موجــود در  ــح مــروع نیســت. در حال مناســب از هنجارهــا و مصال

ــن وســیله یی  ــرد. حقــوق جــزا آخری ــرار گی ــد مــورد اســتفاده ق ــی بای »ســاح کوت« حقوق

اســت کــه بایــد مدنظــر واقــع شــود. از ایــن ابــزار تنهــا بایــد زمانــی اســتفاده شــود کــه قواعــد 

ــت اجــرای خــاص آن هــا توانایــی الزم جهــت تحقــق  حقــوق خصوصــی، اداری و ضان

اهــداف مقنــن را نداشــته باشــد. درســت به همیــن دلیــل اســت کــه ضانــت اجــرای جزایــی 

ــن جهــت  ــا تلقــی می شــود. از ای ــت اجراه ــه ســایر ضان ــن )کمکــی( نســبت ب ــزار معی اب

ــز در  ــر نی ــع ارضار به غی ــه من ــر و از جمل ــول دیگ ــا اص ــزا ب ــوق ج ــودن حق ــل حداقل ب اص

ــال  ــد اع ــذار منی توان ــه قانون گ ــس و از جمل ــه هیچ ک ــوی ک ــرد. به نح ــرار می گی ــد ق پیون

ــای  ــوق و آزادی ه ــررضور در حق ــۀ غی ــیلۀ مداخل ــذاری را وس ــر قانون گ ــی ب ــش مبن خوی

شــهروندان قــرار دهــد. 

       بــر همیــن اســاس، برخــی دیگــر از نویســندگان بــا تأکیــد بــر ویژگی هــای مداخله آمیــز، 

هزینــه زا و محدودکننــدۀ حقــوق جــزا، از رضورت پای بنــدی بــه اصــل مذکــور یــاد کرده اند. 
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»برایــت وی« و »پتیــت« تأکیــد می کننــد: »هــدف ایــن اصــل تبییــن ایــن موضــوع اســت کــه 

تقریبــاً متــام مداخــات جزایــی مســتلزم ورود هزینــه اســت. هــر اقدام ناظــر بــه جرم انگاری، 

نظــارت، تعقیــب و مجــازات اشــخاص مســتلزم تحمیــل خســارت و اعــال محدودیــت بــر 

اصــل آزادی و اســتقال عمــل شــهروندان اســت.« از ســوی دیگــر منافــع مدنظــر از چنیــن 

ــن،  ــود. بنابرای ــق منی ش ــز محق ــوده، گاه هرگ ــی ب ــیاردور و احتال ــواره بس ــی، هم مداخات

اصــوالً رضورت مداخلــۀ جزایــی اســت کــه بایــد توجیــه شــود، نــه عــدم مداخلــۀ جزایــی 

و نتایــج آن. فــرض اصلــی بایــد ناظــر بــه حداقــل مداخلــه جزایــی باشــد، نــه حداکــر آن. 

       به عنــوان مبنــای دیگــر در توجیــه ایــن اصــل، »آنــدرو اشــورث« بــه اصــل رضر مــورد 

ــدرت و زور  ــای آن ق ــر مبن ــه ب ــی ک ــا هدف ــد: »تنه ــاره می کن ــل« اش ــتوارت می ــد »اس تأکی

ــل و  ــه عضــوی از یــک جامعــۀ متمــدن برخــاف می ــد به شــکل درســت نســبت ب می توان

ــن  ــر همی ــد ب ــا تأکی ــت.« ب ــران اس ــه دیگ ــراد رضر ب ــری از ای ــود، جلوگی ــال ش ارادۀ او اع

اصــل، اشــورث رویکــرد حداقلــی حقــوق جــزا را جزئــی از ماهیــت و رســالت آن می دانــد و 

معتقــد اســت حقــوق جــزا کــه اصــوالً دارای میکانیــزم پیش گیرانــه اســت؛ زمانــی بایــد مــورد 

اســتفاده قــرار گیــرد کــه ســایر روش هــا وافــی بــه مقصــود نباشــد. از ایــن جهــت ابزارهایــی 

ــم  ــرای تنظی ــات، عــرف و فشــارهای همســاالن و دوســتان، منابعــی دیگــر ب ــد: اخاقی مانن

رفتــار اشــخاص در جامعه انــد کــه به عنــوان ابزارهــای کنــرول غیررســمی عمــل می کننــد. 

عــاوه بــر ایــن حتــا اگر نوبــت بــه اســتفاده از مداخلــۀ قانون گــذار و ابزارهــای قانونی برســد، 

حداقــل دو ابــزار مهــم دیگــر کــه مقــدم بــر حقــوق جزاســتند، نیــز در دســرس می باشــند: 

مســؤولیت مدنــی و مســؤولیت اداری. از ایــن جهــت، اســتفاده از مداخــات جزایــی رصفــا 

ــواع تعدیــات  ــه  شــدیدترین ان ــه حداقــل مــوارد رضوری و آن هــم ناظــر ب بایــد محــدود ب

نســبت بــه  مصالــح و منافــع فــردی و اجتاعــی باشــد. در نتیجــه ســایر رفتارهــای نامطلــوب 

ــد. برعــاوه رصف شــدت  ــرار گیرن ــی و اداری ق ــد مشــمول پاســخ های مدن ــار بای و زیان ب

و خشــونت عمــل ارتکابــی، منی توانــد مبنــای مناســبی بــرای مداخلــۀ جزایــی باشــد؛ بلکــه 

عــاوه بــر آن بایــد بــه امــکان تأثیرگــذاری و اثربخشــی مداخلــه نیــز اندیشــید، به نحــوی کــه 

مداخلــۀ جزایــی حداقــل دارای آثــار کنرولــی یــا پیش گیرانــۀ مثبتــی بیــش از عــدم مداخلــۀ 

ــی  ــۀ جزای ــد، مداخل ــه کــه اشــورث اشــاره می کن ــن ترتیــب هان گون ــه ای ــی باشــد. ب جزای

ــۀ تشــدید خشــونت و ترغیــب  ــد باشــد، خــود زمین ممکــن اســت بیــش از آن کــه فایده من
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ــی  ــل ارتکاب ــودن عم ــه زیان بارب ــه رصف ب ــورت توج ــن ص ــد. در ای ــم منای ــرم را فراه مج

ــعه و  ــات توس ــی موجب ــن مداخله ی ــه چنی ــژه آن گاه ک ــت، به وی ــه نیس ــرای مداخل ــی ب کاف

تعمیــق رفتــار نامطلــوب را فراهــم مــی آورد. در ایــن خصــوص، به ویــژه می تــوان بــه برخــی 

از قوانیــن ناظــر بــه تشــدید مجــازات قاچــاق اشــاره منــود کــه نه تنهــا فاقــد اثــر بازدارنــده 

می باشــد؛ بلکــه زمینــۀ مبــارشت بیشــر قاچاقچیــان جهــت افزایــش کســب ســود و جــران 

رضرهــای احتالــی ناشــی از تحمــل مجــازات را فراهــم مــی آورد. اســتناد اشــورث بــه ایــن 

قاعــدۀ بنتــام بــه همیــن دلیــل مناســب و گویاســت. چنــان کــه بنتــام تأکیــد می کنــد: »مداخلۀ 

جزایــی زمانــی غیرمؤثــر اســت کــه یــا نتوانــد آن چــه را کــه بایــد، از آن پیش گیــری منایــد یــا 

آن کــه بــدون مداخلــۀ جزایــی هــم می تــوان از آن پیش گیــری منــود. بدیــن ترتیــب ورود 

حقــوق جــزا بــه عرصه یــی کــه منی توانــد بــر مدیریــت آن مؤثــر باشــد، جــز توســعۀ حقــوق 

جــزا و تــورم آن، تأثیــر دیگــری نخواهــد داشــت. )غامــی، 1393: 18(     

       اصــل حداقل بــودن حقــوق جــزا در تعییــن مجــازات بــرای جرایــم و مجرمــان، آثــار و 

نتایجــی را دربــر دارد. نظریه پــردازان چنــدی، در ایــن بــاره اظهــار نظــر منوده انــد. به عنــوان 

منونــه »فون هیــرش« در ایــن راســتا بــر رعایــت قاعــدۀ تناســب و امســاک در جزاهــا تأکیــد 

می منایــد. »موریــس« اندیشــمند دیگــری اســت کــه رعایــت اصــل امســاک در بکارگیــری 

جزاهــا را به بحــث گرفتــه اســت. وی می گویــد: »رعایــت ایــن اصــل اقتضــا دارد کــه 

حداقــل کیفردهــی بــرای جــرم خــاص، تــا حــد ممکــن پاییــن و کــم در نظــر گرفتــه شــود. از 

ایــن طریــق بــا درنظرگرفــن طیــف تعیین شــدۀ مجــازات -حداقــل و حداکــر- کــه برمبنــای 

ــدف  ــا ه ــزا را ب ــن ج ــد خفیف تری ــی می توان ــت، قاض ــده اس ــم ش ــب تنظی ــدۀ تناس قاع

کیفردهــی مــورد حکــم قــرار دهــد. در رابطــه بــا جرایــم خفیف تــر، قلمــرو اعــال قاعــدۀ 

حداقل بــودن حقــوق جــزا وســیع تر خواهــد بــود؛ زیــرا امــکان توســل بــه طیــف وســیعی از 

ــود دارد.« ــز وج ــخ ها نی پاس

ــودن  ــه کیفیــت اجــرای اصــل حداقل ب ــا ایــن وجــود، به رغــم اختــاف نظــر راجــع ب        ب

در مرحلــۀ تعییــن مجــازات )توســط مقنــن( و جزادهــی )توســط محکمــه( می تــوان بــه ایــن 

قاعــدۀ مدنظــر »مایــکل تونــری« توجــه منــود کــه مقتضــای رعایــت اصــل حداقل بــودن در 

تعییــن مجــازات و کیفردهــی »صــدور حکــم و تعییــن مجــازات بــا کم تریــن میــزان شــدت 

و مطابــق بــا اهــداف حاکــم بــر کیفردهــی« می باشــد. بــدون تردیــد تنهــا هــدف جزادهــی 
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تنظیــم مجــازات متناســب نیســت؛ بلکــه ایجــاد امــکان بازگشــت مجــرم از طریــق تحمیــل 

حداقــل هزینــه بــر اجتــاع نیــز از جملــه اهــداف آن می باشــد. 

ــودن  ــل حداقل ب ــی« و اص ــاک در جزاده ــرد »امس ــداران رویک ــر از طرف ــی دیگ        برخ

حقــوق جــزا، چــون »برایت ویــت« و »پتیــت« تأکیــد می کننــد، بایــد مطلقــاً هیــچ مجازاتــی 

ــه اندازه یــی رضوری باشــد کــه از طریــق  مــورد اســتفاده قــرار نگیــرد؛ مگــر آن کــه واقعــاً ب

ــا در برخــی از  ــد ی ــدۀ خــود را حفــظ کن ــد ویژگــی بازدارن ــی بتوان ــت جزای آن نظــام عدال

مــوارد رضوری کســانی را کــه تهدیــد مســتمری بــرای آن جامعــه تلقــی می شــوند، مشــمول 

راه بــرد ســلب تــوان بــزه کاری قــرار دهــد. ایــن دو می افزاینــد: نظــر بــه این کــه اصــوالً هیــچ 

رابطــۀ قابــل اثباتــی میــان شــدت مجــازات و بازدارندگــی عمومــی و فــردی، وجــود نــدارد 

و نیــز بــا توجــه بــه عــدم امــکان تعییــن دقیــق میــزان خطرناکــی و تهدیــد مســتمر شــخص 

مجــرم، در آینــده اصــوالً توســل بــه پاســخ های غیرســالب آزادی، بــر پاســخ های مشــتمل 

ــر ســلب آزادی  ــان کــه ســلب آزادی کوتاه مــدت ب ــح دارد؛ همچن ــر ســلب آزادی ترجی ب

ــری  ــۀ دیگ ــه هیچ گزین ــت ک ــازات، آن گاه رضوری اس ــت. مج ــح اس ــز مرج ــدت نی بلندم

ــا  ــد. ب ــته باش ــرار نداش ــرس ق ــد، در دس ــرا باش ــز و تعدی گ ــف مداخله آمی ــد وص ــه فاق ک

ایــن وجــود، وقتــی مجــازات آخرین گزینــۀ قابــل انتخــاب باشــد، محرومیــت از دارایــی و 

مالکیــت مقــدم بــر محرومیــت از آزادی اســت. در مــورد برخــی از جرایــم و بــرای بســیاری 

از قربانیــان جــرم، الــزام بــه جــران خســارت و پرداخــت غرامــت، جــزای مناســب تری تلقــی 

ــازمان یافته  ــان س ــه مجرم ــی ک ــژه زمان ــزرگ، به وی ــی ب ــم مال ــا جرای ــاط ب ــود. در ارتب می ش

ــۀ  ــل توجــه دارایــی و رسمای ــه، مرتکــب آن هــا می شــوند، مصــادرۀ قاب دارای پــول و رسمای

آن هــا می توانــد جــزای مناســبی باشــد. بــرای جرایــم خفیــف، جــزای نقــدی مناســب ترین 

ــرای دفــع خطــر  ــزه کاری ب ــد تلقــی شــود. حتــا زمانــی کــه ســلب تــوان ب مجــازات می توان

مجــرم حرفه یــی یــا خطرنــاک از جامعــه رضوری باشــد، قضــات بایــد ســلب آزادی را تنهــا 

ــم  ــار حک ــب انتش ــن ترتی ــد. به همی ــرار دهن ــه ق ــورد توج ــزان رضوری آن م ــل می در حداق

ــم  ــرای جرای ــوان ب ــا را می ت ــایر واکنش ه ــت و س ــام فعالی ــوز انج ــلب مج ــت، س محکومی

دیگــر، حســب مــورد، مدنظــر قــرار داد. )هــان: 35(

      عــاوه بــر ایــن، اصــل مذکــور بیان گــر آن اســت کــه در رویارویــی بــا ناهنجاری هــای 

ــگاری آخریــن راه چــاره اســت. محتــوای اصــل بیشــر از ایــن واقعیــت  اجتاعــی، جرم ان
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رسچشــمه می گیــرد کــه مجــازات به خــودی خــود، مســتلزم برخــوردی خشــن اســت. 

ــه دلیــل این کــه کیفــر در ذات خــود »بــد« و »خشــن« اســت، همــواره  انتخــاب مجــازات ب

نیازمنــد توجیــه کافــی اســت. به همیــن دلیــل، فیلســوفان حقــوق جــزا زیــر عنــوان »توجیــه 

ــث  ــز در مباح ــلان نی ــمندان مس ــد. اندیش ــرح می کنن ــی را مط ــث مفصل ــازات« مباح مج

تحلیلــی مجــازات همیــن تلقــی را از کیفــر داشــته اند. بــه گفتــۀ شــاطبی، »حــدود و قصــاص 

ــن حــال پژوهش گــران  ــع شــده اند...« و در عی ــرای مصلحــت بازدارندگــی از فســاد تری ب

ــزوم  ــوان »ل ــامی می ت ــای اس ــه در مجازات ه ــه از مطالع ــد ک ــن باورن ــر ای ــامی ب ــه اس فق

پرهیــز از کیفرگرایــی« را به عنــوان یکــی از اصــول سیاســت جنایــی اســام، اســتنباط منــود.

اصول ذیل را می توان از جمله مبانی اصل »پرهیز از کیفرگرایی« در اسام دانست:

1- اصل برائت؛

2- قاعدۀ سلطه؛

3- اهتام اسام به اخاق؛

4- اهتام اسام به عدالت؛

5- لزوم رعایت اصل مصلحت در جرم انگاری.

در ایــن نوشــتار - کــه توجــه بــر اختصــار اســت- مجالــی بــرای توضیــح اصــول فــوق نیســت 

و خواننــدگان محــرم می تواننــد بــه منبــع مربوطــه مراجعــه مناینــد. )نوبهــار، 1389: 220(

       اصــل کاربــرد کمینــۀ حقــوق جــزا، به ویــژه در نظام هــای قانون مــدار و پایبنــد بــه ارزش 

ــی،  ــی اصــل اول ــن دولت های ــه این کــه در چنی ــا توجــه ب ــی دارد؛ ب ــگاه ویژه ی »آزادی« جای

آزادی شــهروندان اســت، تحدیــد آزادی هــا در هــر قالبــی از جملــه از راه جرم انــگاری بــه 

توجیــه کافــی نیازمنــد اســت. بــه گفتــۀ »روکســین« حقــوق جــزا تنهــا وســیلۀ مناســب بــرای 

ــه  ــکار گرفت ــی ب ــا زمان ــری تنه ــوق کیف ــت؛ حق ــه نیس ــع، موج ــا و مناف ــت از ارزش ه حای

ــت  ــای اداری و ضان ــی، راه حل ه ــوای مدن ــۀ دع ــد اقام ــا مانن ــر راه ه ــه دیگ ــود ک می ش

ــل  ــن راه ح ــازات »آخری ــن رو مج ــند. از همی ــته باش ــی نداش ــی کارای ــای غیرجزای اجراه

سیاســت اجتاعــی« نامیــده می شــود. کارکــرد مجــازات رصفــاً حایــت فرعــی و جانبــی و 

ــد. ــا می باش ــح و ارزش ه ــع، مصال ــه از مناف ــرده و همه جانب ــت گس ــه حای ن

       دانشــمندان علــوم جنایــی گاه از اصــول دیگــری کــه بــا اصل مــورد بحث شــباهت دارند، 

نیــز ســخن می گوینــد. در ایــن بــاره، به ویــژه از دو اصــل »فرعی بــودن حقــوق جــزا« و اصــل 
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»چندپاره بــودن حقــوق جــزا« یــاد می شــود. به موجــب اصــل فرعی بــودن حقــوق جــزا، در 

رویارویــی بــا ناهنجاری هــای اجتاعــی، نبایــد اصــل را بــر اســتفاده از ســاح جرم انــگاری 

و ابــزار مجــازات قــرار داد. به موجــب اصــل چندپارگــی حقــوق جــزا، منی تــوان از منافــع، 

ــوان  ــه منی ت ــرای منون ــود. ب ــری من ــت کیف ــه حای ــور یک پارچ ــا به ط ــح و ارزش ه مصال

همــۀ مصادیــق اخــال در امــور اقتصــادی را جــرم قلمــداد کــرد. به همیــن ترتیــب نبایــد همۀ 

ارزش هــا را مشــمول حایــت کیفــری قــرار داد. حتــا از آزادی بــا همــۀ ارج و اهمیتــی کــه 

ــض آزادی  ــق نق ــۀ مصادی ــود و هم ــری من ــاع کیف ــه دف ــور یک پارچ ــوان به ط دارد، منی ت

را جرم انــگاری کــرد. )هــان، 1387: 119( ایــن به معنــای آن اســت کــه جرم انــگاری 

اصــوالً مســالۀ مــوردی و جزئــی اســت. در مــورد هــر رفتــار معیــن تنهــا پــس از بررســی و 

لحــاظ مجموعه یــی از عوامــل و عنــارص بــه جرم انــگاری اقــدام می شــود. به گفتــۀ یکــی از 

نویســندگان: »قاعــدۀ واحــد و مــورد اعتــادی وجــود نــدارد تــا به مــا بگویــد کــه دولــت در 

کجــا بایــد آزادی شــهروندانش را محــدود کنــد؛ هــر مــورد بایــد جداگانــه بررســی شــود و 

بــر پایــۀ اصــل موازنــه میــان اصــول آزادی فــردی در برابــر اصولــی کــه از اقدامــات زیان بــار 

ــه افــراد معیــن یــا جامعــه همچــون یــک کل پیش گیــری می کنــد، تصمیم گیــری شــود.«  ب

ــده،  ــک پدی ــگاری ی ــرای جرم ان ــا گاه ب ــۀ اروپ ــطح اتحادی ــرد در س ــن رویک ــه همی ــر پای ب

ــف  ــق و مخال ــرد و مواف ــورت می گی ــزرگ ص ــی های ب ــم اندیش ــی و ه ــمینارهای علم س

ــان،  ــد. )ه ــان می کنن ــگاری بی ــای جرم ان ــع و هزینه ه ــارۀ مناف ــود را درب ــای خ دیدگاه ه

     )94 :1390

گفتار دوم- اصل امساک در جزاها در اسناد بین املللی

ایــن اصــل در اســناد بین املللــی متعــددی مــورد تأکیــد قــرار گرفتــه اســت. به عنــوان آغازین 

ــهروند  ــر و ش ــوق ب ــۀ حق ــه اعامی ــوان ب ــر، می ت ــوق ب ــی حق ــناد بین امللل ــند از اس س

فرانســه، مصــوب 26 اگوســت 1789، اشــاره منــود. ایــن ســند در مــادۀ 8 می گویــد: »قانــون 

جــزء مجازات هایــی را کــه دقیقــاً و مســلاً رضوری باشــد، نبایــد وضــع کنــد.« )نــارصزاده، 

1372: 91( اصطــاح »رضوری باشــد« در ایــن مــاده بر لــزوم رضورت مجــازات تأکید دارد؛ 

ــا قاضــی نبایــد آن را  ــا رضورت مجــازات تثبیــت نشــود، قانون گــذار ی ــا کــه ت ــه ایــن معن ب

بــکار گیــرد.

       در اســناد هشــتمین کنگــرۀ ســازمان ملــل متحــد بــرای پیش گیــری از جرایــم و رفتــار بــا 
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مجرمیــن در زمینــۀ کاربــرد قوانیــن جزایــی و تهیــۀ خط  مشــی های تعییــن مجــازات ترصیــح 

شــده اســت: »مراحــل و فرایندهــای حقــوق جزایــی و عدالــت جزایــی، بایــد آخرین وســیله 

جهــت رویارویــی بــا معضــل جــرم در جامعه محســوب شــود.« )امیــر ارجمنــد، 1386: 444( 

     در بنــد 14 توصیه هــای هشــتمین کنگــرۀ ســازمان ملــل متحــد بــرای پیش گیــری از جرایــم 

ــه نقــش مهــم مســألۀ  ــا توجــه ب و عدالــت جزایــی در مــن توســعه هــم آمــده اســت کــه ب

پیش گیــری از جرایــم، نظــام عدالــت جزایــی بایــد بــر اســاس یــک روش منطقــی گســرش 

ــردن  ــای محکوم ک ــد و روش ه ــانی درآین ــورت انس ــی به ص ــن جزای ــا و قوانی ــد و رویه ه یاب

ــات  ــی و متای ــت اجتاع ــی عدال ــوب کل ــت در چارچ ــین محکومی ــای جانش و راه حل ه

ــا  جامعــه مدنظــر قــرار گیرنــد. همچنیــن، بنــد 15 ســند فــوق می افزایــد: »برخــورد منظــم ب

ــری  ــی های پیش گی ــردن خط  مش ــرای واردک ــد ب ــم بای ــری جرای ــزی پیش گی ــألۀ طرح ری مس

ــود  ــای موج ــن و روش ه ــی قوانی ــا ارزیاب ــن کار ب ــود و ای ــام ش ــی انج ــزی مل در برنامه ری

در مقاطعــی کــه فرصــت وجــود داشــته باشــد، صــورت بگیــرد. ایــن برخــورد بایــد شــامل 

ــی و  ــت جزای ــادی عدال ــام ع ــان از نظ ــی از مجرم ــردن برخ ــای خارج ک ــه روش ه ــه ب توج

ــا  ــرات آن ه ــی اث ــود و ارزیاب ــی های موج ــی خط  مش ــور بررس ــا به منظ ــاح روش ه ــز اص نی

ــی و ســایر بخش هــای  ــت جزای ــن نظــام عدال ــاط مناســب بی ــه ارتب ــد ب ــرد. بای صــورت گی

ذی ربــط توجــه شــود؛ از جملــه به بخش هــای آمــوزش، بهداشــت، خط  مشــی اجتاعــی و 

امثــال آن هــا.« )هــان: 317(

       ماحظــه می گــردد کــه در بنــد 14 ایــن ســند ترصیــح شــده کــه در رویه هــا و قوانیــن 

ــد 15  ــرد. در بن ــرار گی ــر ق ــد مدنظ ــی بای ــت اجتاع ــا(، عدال ــه مجازات ه ــی )از جمل جزای

ــارج  ــی خ ــت جزای ــام عدال ــان از نظ ــود مجرم ــاش ش ــدور ت ــه حتی املق ــده ک ــد ش تأکی

گردنــد و در مــوارد ممکــن، در قلمــرو ســایر نظام هــا چــون رســیدگی های مدنــی یــا اداری 

مــورد محاکمــه قــرار گیرنــد.

ــا،  ــری مجازات ه ــاب از بکارگی ــور اجتن ــد به منظ ــل متح ــازمان مل ــی س ــع عموم        مجم

به ویــژه مجــازات حبــس، توســط مراجــع عدلــی- قضایــی کشــورها، در 14 دســامر 1990، 

ســند دیگــری را تحــت عنــوان »قواعــد و معیارهــای حداقلی بــرای اقدامــات غیربازداشــتی« 

معــروف بــه قواعــد توکیــو بــه تصویــب رســاند. به عنــوان نهمیــن اصــل از اصــول ذکــر شــده 

در ایــن ســند، در مرحلــۀ برخــورد بــا مجرمیــن پــس از مرحلــۀ محکومیــت، مطالــب ذیــل 
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آمــده اســت: 

»الــف( مقــام ذی صــاح بایــد سلســلۀ گســرده یی از راه حل هــای جانشــین در مرحلــۀ پــس 

ــل  ــازمان یافته )مث ــکیاتی و س ــای تش ــل به روش ه ــراز از توس ــر اح ــت به خاط از محکومی

زنــدان( و کمــک بــه تســهیل ادغــام مجــرم در اولین فرصــت در جامعــه، داشــته باشــد. 

ب( تعیین تکلیف در مراحل پس از محکومیت می تواند شامل ترتیبات زیر باشد:

1. رخصتی یا اعزام به مراکز انتقالی؛

2. آزادی برای کار یا آموزش؛

3. انواع رهایی مروط؛

4. عفو.« )هان: 337(  

گفتار سوم- اصل امساک در جزاها در قوانین افغانستان

تحــوالت اخیــر در قانون گــذاری افغانســتان نشــان گر آن اســت کــه مقنــن از آخریــن 

انکشــافات حقــوق جــزا بی خــر نبــوده و بــه اصــل »امســاک در بکارگیــری جزاهــا« توجــه 

داشــته اســت. به همیــن دلیــل، جلوه هایــی از ایــن اصــل در قانــون اجــراآت جزایــی 1393 

و کودجــزای 1396 ماحظــه می گــردد. در ایــن گفتــار ایــن جلوه هــا در دو قانــون مذکــور 

ــردد: ــی می گ بررس

بند اول( قانون اجراآت جزایی

ــر  ــوارد زی ــا م ــری جزاه ــی 1393 در راســتای امســاک در بکارگی ــون اجــراآت جزای در قان

ــت: ــده اس ــی ش پیش بین

الف( قرار عدم لزوم اقامۀ دعوا 

قــرار عــدم لــزوم اقامــۀ دعــوا در مــواردی کــه قانــون اجــازه داده باشــد، یکــی از راه کارهایــی 

اســت کــه در آن مــوارد می تــوان از محکوم منــودن متهــم  بــه مجــازات، رصف نظــر منــود. 

فقــرۀ 1 مــادۀ 203 در ایــن بــاره می گویــد: »هــرگاه نــزد محکمــۀ ذیصــاح ثابــت گــردد کــه 

فعــل ارتکاب یافتــه، مطابــق قانــون قابــل مجــازات نبــوده یــا دالیــل اثبــات علیــه متهــم وجود 

نــدارد یــا اتهــام جزئــی بــوده و قابــل مجــازات منی باشــد، بــه عــدم لــزوم اقامــۀ دعــوی قــرار 

صــادر و متهــم توقیف شــده را در صورتــی کــه بــه اثــر واقعــۀ دیگــر تحــت توقیــف نباشــد، 

ــد.« ــا می مناین ره

ب( تعلیق محاکمه 
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ــی به هــدف رصف نظــر  ــون اجــراآت جزای ــه قان ــر دیگــری اســت ک ــق محاکمــه تدبی تعلی

ــرر  ــاره مق ــن ب ــادۀ 204 در ای ــرۀ 1 م ــت. فق ــوده اس ــی من ــم، آن را پیش بین ــازات مته از مج

مــی دارد: »محاکمــۀ متهــم در قضایــای قباحــت بــرای مــدت 1 ســال، به صــورت مــروط 

تعلیــق شــده می توانــد؛ در صورتــی کــه متهــم در دورۀ تعلیــق مرتکــب جــرم نگــردد، دعوای 

ــردد.« ــاقط می گ ــی س جزای

ج( تعلیق تنفیذ حکم

تعلیــق تنفیــذ حکــم، یکــی دیگــر از شــیوه هایی اســت کــه قانون گــذار در قانــون اجــراآت 

جزایــی، به منظــور خــودداری از مجــازات متهــم در مــوارد مناســب، بــه آن متســک جســته 

اســت. مــادۀ 205 قانــون مذکــور در ایــن بــاره احکامــی را بیــان داشــته اســت؛ امــا از آن جــا 

کــه ایــن مــاده بــر اســاس جــزء 20 فقــرۀ 2 مــادۀ 916 کودجــزا لغــو گردیــده اســت، از ذکــر 

احــکام آن در این جــا خــودداری می گــردد و احــکام تعلیــق تنفیــذ حکــم در بخــش 

کودجــزا توضیــح داده خواهــد شــد.

بند دوم( کودجزا

ــایی  ــون شناس ــن قان ــر را در ای ــوارد زی ــا م ــاک در جزاه ــور امس ــزای 1396 به منظ کودج

ــت:   ــوده اس من

الف( بدیل های حبس

ــای  ــل مجازات ه ــری از تحمی ــرای جلوگی ــر ب ــن تدابی ــی از بهری ــس، یک ــای حب بدیل ه

ــس دارای  ــزای حب ــه ج ــا ک ــد. از آن ج ــوم می باش ــرد محک ــر ف ــس، ب ــون حب ــنتی، چ س

ــل می گــردد، تحقیقــات جزاشناســی نشــان  ــر محکــوم تحمی ــاری اســت کــه ب ــار زیان ب آث

داده اســت کــه میــزان تکــرار جــرم محبوســین رهاشــده از زنــدان بســیارباال بــوده و زنــدان 

نه تنهــا باعــث اصــاح نشــده، بلکــه مجرمــان عــادی را به مجرمــان حرفه یــی تبدیــل منــوده 

و »تخــم دزد را شــردزد ســاخته اســت«. در پرتــو آموزه هــای جرم شناســی، بدیل هــای 

ــواع  ــز از ان ــد بدیل هــای حبــس، خــود نی حبــس وارد قوانیــن کشــورها شــده اســت. هرچن

ــا را  ــن بدیل ه ــا، ای ــرای آن ه ــت و روش اج ــا ماهی ــت؛ ام ــه اس ــار رفت ــا به ش مجازات ه

ــاخته و  ــدان دور س ــیب های زن ــوم را از آس ــه محک ــازد ک ــان می س ــری منای ــۀ تدابی به مثاب

ــد.   ــوق می ده ــه« س ــدد در جامع ــام مج ــدن و »ادغ ــه اجتاعی ش ــر وی را ب بیش

ــادۀ 150  ــده، در م ــی یادش ــه های جزای ــروی از اندیش ــز به پی ــتان نی ــزای افغانس        کودج
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ــاره می گویــد: »جزاهــای بدیــل حبــس  بدیل هــای حبــس را شناســایی منــوده و در ایــن ب

ــی و  ــوق اجتاع ــت از حق ــه، محرومی ــات عام ــام خدم ــت، انج ــد از دورۀ مراقب ــارت ان عب

حبــس در منــزل کــه در مطابقــت بــا احــکام ایــن فصــل، اعــال می گــردد.« قانــون یادشــده 

ــح داده اســت.    ــن بدیل هــا را مفصــاً توضی ــه ای ــوط ب ــا 168 احــکام مرب در مــواد 148 ت

 ب( تعلیق تنفیذ حکم 

هان طــور کــه اشــاره شــد، تعلیــق تنفیــذ حکــم، یکــی از راه کارهــای رصف نظــر از 

ــون اجــراآت جزایــی، در  ــا لغــو احــکام آن در قان ــوده و قانون گــذار ب بکارگیــری جزاهــا ب

کودجــزا بــا نوعــی تجدیدنظــر، ایــن تدبیــر را پیش بینــی منــوده اســت. مــادۀ 221 در ایــن 

بــاره می گویــد: »تعلیــق تنفیــذ حکــم حالتــی اســت کــه محکمــه، تطبیــق حکــم را بــاالی 

متهــم در جرایمــی جــزای آن حبــس تــا پنــج ســال باشــد، بــا نظرداشــت موجودیــت یکــی 

از اســباب تعلیــق تنفیــذ حکــم منــدرج ایــن فصــل، تــا مــدت پنــج ســال تعلیــق می منایــد.« 

ــه رشایــط تعلیــق تنفیــذ حکــم اشــعار مــی دارد:  ــون در مــادۀ 223 راجــع ب همین قان

»1. محکمه می تواند در یکی از حاالت ذیل تنفیذ حکم را تعلیق مناید:

ــا خطــا در فهــم  ــا اهــال در اجــرای وظیفــه ی 1( جــرم ناشــی از ســهل انگاری و غفلــت ی

قانــون باشــد.

2( متهم جرم ترافیکی، مصدوم را یاری منوده و فرار نکرده باشد.

3( مرتکب، قباً محکوم به جزا نشده باشد.

4( محکمــه دریابــد کــه متهــم ســابقۀ جرمــی نداشــته و خــود بــه مراجــع مربــوط اطــاع دهد 

یــا خــود را تســلیم منــوده و رفتــار وی منایان گــر اطاعــت از قانــون در آینــده باشــد.

5( مدعــی حق العبــد ابــرا منــوده یــا متهــم بــه رضایــت خــود خســارۀ وارده را جــران منــوده 

باشد. 

6( در صورتــی کــه جــرم توســط متعلــم یــا محصــل یــا زن حاملــه یــا شــخص بیــن 18 تــا 20 

ســال ارتــکاب یافتــه باشــد، مــروط بــر این کــه مجــرم متکــرر نباشــد.

7( سایر احوال نظر به اوضاع و احوال جرم و مرتکب به تشخیص محکمه.

ــه وارد  ــر مجنی علی ــاده رضری ب ــن م ــرۀ 1 ای ــدرج فق ــرم من ــکاب ج ــر ارت ــرگاه از اث 2. ه

گردیــده باشــد، تعلیــق تنفیــذ حکــم مــروط بــه جــران خســاره یــا رضایــت وی می باشــد.

ــی،  ــت مدن ــاق، حال ــذ، اخ ــق تنفی ــم تعلی ــدار حک ــن اص ــت حی ــف اس ــه مکل 3. محکم
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ــرد. ــر گی ــه را درنظ ــت محکوم علی ــاح و تربی ــکان اص ــخصیت، ام ش

4. مجــازات جرایــم علیــه امنیــت داخلــی و خارجــی، تروریســتی، متویــل تروریــزم، مــواد 

مخــدر، تجــاوز جنســی، اختطــاف، فســاد اداری و مالــی، نسل کشــی، ضــد بــری، جنگی و 

تجــاوز علیــه دولــت، تعلیــق شــده منی توانــد.«

ج( بکارگیری کم تر جزای اعدام

یکــی از نوآوری هــای کودجــزا نســبت بــه قانــون جــزای ســابق آن اســت کــه مــوارد 

ــون جــزا  ــر ســاخته اســت و برخــی از جرم هایــی را کــه در قان مجازات هــای اعــدام را کم ت

بــرای آن هــا اعــدام درنظــر گرفتــه شــده بــود، بــه حبــس تقلیــل داده اســت. ایــن رویکــرد 

ــود.  ــیر من ــا تفس ــاک در جزاه ــی امس ــوان نوع ــذار را می ت قانون گ
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نتیجه گیری

بکارگیــری فزاینــده و بی رویــۀ مجازات هــا در مقابلــه بــا جــرم، سال هاســت کــه در حقــوق 

ــِد الزم  ــای بیش ازح ــت. جرم انگاری ه ــده اس ــل ش ــت خورده تبدی ــوری شکس ــه تئ ــزا ب ج

ــی«  ــورم جزای ــه »ت ــرم، ب ــا ج ــارزه ب ــراوان در مب ــورت ف ــازات به ص ــاح مج ــتفاده از س و اس

ــد.  ــوه می ده ــرده جل ــرده و آماس ک ــورت بادک ــور را به ص ــی کش ــام جزای ــد و نظ می انجام

از ســوی دیگــر بکارگیــری بیش  ازحــِد مجــازات، معلــوم نیســت کــه بتوانــد ســبب اصــاح 

ــر  ــاد و در براب ــزان زی ــه می ــه مجــازات ب مجــرم و کاهــش جــرم در جامعــه گــردد. توســل  ب

هرعمــل جرمــی، حکمــت و منطــق بکارگیــری مجازات هــا را زیــر ســؤال بــرده و جزاهــا را 

ــز  ــا را نی ــی مجازات ه ــر ارعاب ــرس و اث ــت ت ــازد و در نهای ــر می س ــده و بی اث ــث، بی فای عب

ــرد. ــن می ب از بی

       از ایــن روســت کــه اســتادان حقــوق جــزا و جرم شناســی بــر اصــل »امســاک در 

جزاهــا« به عنــوان یــک اصــل بنیادیــن در حــوزۀ مجازات هــا، تأکیــد منوده انــد و خواســتار 

توجــه بیشــر قانون گــذاران در مقــام تقنیــن و قضــات در منصــب قضــاوت، بــه ایــن اصــل 

ــد. رعایــت اصــل مذکــور در اســناد بین املللــی حقــوق بــر نیــز ترصیــح شــده  گردیده ان

ــز  ــتان نی ــب افغانس ــن اخیرالتصوی ــا در قوانی ــاک در جزاه ــل امس ــی از اص ــت. جلوه های اس

ــد.   ــی گردی ــتار بررس ــن نوش ــا در ای ــی از آن ه ــه منونه های ــد ک ــم می آی به چش
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