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مقدمه:
یکی از دست آورد های پنج سال اخیر دوترت هورر ری اسرافی استان،ر ا
اصاح و بازنگ ی ق انین فیباشد.
ک د هزای استان ،ا با در نظ داشت نیازهای اف وزی و به فنظ ر پاسخ گ یی
به ح ادث و وقایع هدید که در قان هرزای سرال  1355پیشربینی نگ دیرد
ب د ت ،ید تدوین و به فنصۀ انفاذ ق ار گ ست.
بعد از انفاذ ک د هزا فحاکم ق ۀ قضائیه ج.ا.ا و سای نراد های عدتی و قضرایی
به اس ناد احکام فندرج آ اه اآت نو د وتی در رابطره بره تطبیرر ب خری از
ف اد آ به ابرام و اشکال هدی عولی نیز ف اهره گ دیرد انرد .دتیر آ ایرن
است که از نظ قان گذاری فعایب و فحاسرن یرق قران ناسذشردۀ هدیرد
زفانی آشکار فیگ دد که احکام آ در فنصۀ تطبیر ق ار گی د.
س فحکوۀ هور ری اسافی استان ،ا با رعایت اصر اصراحات درنظرام
عدتی و قضائی ب ای بی و رست از چاتشرای تطبیقی ب خی از ف اد ک د هرزاء
در هنب رهنو د های قبلی ش رایعاتی س فحکوه سوینار سره روز تحرت
عن ا (سوینار علوی ت ضیحی و ب رسی چاتشرای ناشی از تطبیرر بعضری از
ف اد ک د هزا را با اشر ا رسسرای فحراکم اسر یناش و شرر ی ( )34والیرت
کش ر و نوایند گرا برا صراحیت وزارت فح ر م عدتیره ادارۀ فح ر م تر ی
څارنوالی وزارت فح م اف ر داخلره ریاسرت فح ر م افنیرت فلری و اننورن
ف،رر ق وکررای فررداسع وبرره هوکرراری تخنیکرری وفرراتی دس رر فح رر م
( UNDP UNAMAو  )GIZبرره ترراریخ  27-25سررنبله  1398درکاب ر دای ر
نو د.
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اعضای اش ا کنننردۀ سروینار فرذک ر در سره روز کراری در کوی ره هرای
فشخص که در رأس ه یق آنرا اعضای فح م ش رایعاتی س فحکوره قر ار
داشت روی پ سش های واصله کار نو د ن ینۀ کرار سروینار در سره فر رد
ذی به گ نۀ اب دائی تدوین و تص یب گ دید:
 -1ارائۀ ت ضیح به پ سش هایکه ایناب ت ضیح را فینو د.
 -2حذش بعضی از پ سش ها به دتی وضاحت ف اد ک د هزا.
 -3پیشنراد تعدی حذش ویا ایزاد درب خی از فر اد کر د هرزا کره بره هرز از
تعدی یا ایزاد ویا حذش را ح دیگ به آ س اغ نگ دید.
ق ار ب د سوینارهای فشابری در سای زو های قضائی کش ر با در نظ داشت
ت ضیحات و تعدیات پیشنراد شدۀ س ق به هوکاری نراد هرای برین اتوللری
س ق اتذک دای گ دد که از هوله صر ش یرق سروینار در زو بدخشرا دایر
گ دید و ن ایج کار آ نیز درج ف اد این ک اب فیباشد افا تدوی باقی سروینار
ها به دتی شی ع وی وس (ک ونا یا ک ید  )19به تأخی ف اهه شد.
س فحکوۀ هور ی اسافی استان ،ا ف ارد تعدی حذش وایرزاد در ب خری
از ف اد ک د هزا را که از هانب اعضای اش ا کنندۀ سوینار پیشنراد گ دید
ب د بعد از دقت دوبار ت سط کوی ۀ فؤظف رسواً به فقرام فح ر م ریاسرت
هور ری اسافی استان ،ا س س اد تا از آ ط یر هدایت طی ف احر آ بره
وزارت فح م عدتیه ج.ا.ا .اعطاء ش د و هوین اکن ط ح تعدیات پیشنرادی
فذک ر تحت کار وزارت فح م عدتیه ق ار دارد.
ریاست عو فی تدقیر وفطاتعات س فحکوه بدتی اینکه ت ضیحات ت تیرب
شد در سوینار بیش از این فعط قر ار نگیر د و فحراکم قر ۀ قضرائیه ج.ا.ا
ف اهعره اه ورام ایردیت و
ب اند از ففاد آ ف ،فید گ دند کوی ۀ را غر
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چاپ بخش ف اد قاب ت ضیح سوینار به ت کیب ذیر بره فقرام فح ر م سر
فحکوه پیشنراد نو د:
فح م قضاوتپال احود سریم «ق یم» رئیس فطاتعات حق قی و قضائی.
فح م قضاوتو سیض اهلل«سیض» آف زگار ریاست تعلیوات قضائی.
فح م وحید اهلل «اسدیار» آف طباع ی ونش اتی ریاست نش ات.
کوی ۀ فذک ربعد از فنظر ری فقرام فح ر م سر فحکوره کرار تخصصری و
تخنیکی خ د را در زفینه آغازنو د.
روش کار کمیته و ذکر نکاتیکه برای مطالعه کننده گان ،ضرور است.
کار کوی ه به ف ارد ذی خاصه فیگ دد:
 -1بازخ انی پ سش ها و ت ضیحات قباً ارایه شد و تصحیح دس ری آنرا.
 -2یکدست نو د زبا پ سش ها و ت ضیحات تاحد افکا .
 -3ت تیب عناوین ب ای پ سش ها با در نظ داشت فادۀ قاب ت ضیح.
 -4ف اهعۀ دوبار تنظیم وآفاد ساخ ن( )104ف رد ت ضیح ب پ سرش هرای
وارد ب ای چاپ.
قاب ذک است که در بخش دوم این ک اب تعدیات پیشنراد شدۀ سوینار که
طی ف اح قان نی بعدی رسواً بره
قباً از هانب کوی ۀ فؤظف تدقیر و غ
ف هع ف ب ط آ س س اد شد است نیز درج گ دید تا خ انند گرا فح ر م
وبه خص ص ف اهع فح م پ سند ازتصافیم اتخاذ شرد در سروینار وه یرا
پ وسه واقف باشند.
گف نی است ازفنو ع ( ) 164س ال فط ح شد درسوینار ( ) 104س ال قاب
ت ضیح ب د ودررابطه به ( ) 60ف رد از پ سشرای فذک ر ایناب فی نو د تا در
ب خی از ف اد قان با ایزاد حذش یا اصاح ف ن قان تعدیات وارد گ دد .به
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این اساس ( )9ف رد ایزاد ( )6ف رد حذش و ( ) 45ف ردتعدی درج پیشنرادات
س ق اتذک فیباشد.
هوچنا در این ک اب بیانیه های فح م سضیل وآب قاضی اتقضرات و رئریس
س فحکوه ج.ا.ا که در فنلس اس احیه و اخ افیۀ سوینار ایر اد س فر د انرد
وبیانگ اهداش انعقاد سوینار ورهنو د ب ای قضات و فن ،بین ق ۀ قضائیۀ ج.ا.ا.
فیباشد نیز به چاپ رسید و در اخی ک راب اتبر م تصراوی فحفر اس احیره
کوی ه های کاری و تصاوی فنلس اخ افیه نیز گننانید شد است.
به افید تحکیم حاکویت ه چه بیش قان وتأفین عداتت س اس ی در
استان ،ا
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بخش اول
بیانیۀ افتتاحییه وترکیب کمیتۀ های مربوط
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بیانیۀ
محترم قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات
ورئیس ستره محکمۀ ج.ا.ا
در جلسۀ افتتاحیۀ سمینار علمی وتوضیحی برخی از مواد کود جزاء
ب،م اهلل ات حون ات حیم
سضیل وآبا ت ی څارنوال وزی عدتیه اعضای فح ر م سعلری و سرابر شر رای
عاتی س فحکوه رئیس بخش حاکویت قان نواینرد گری سرازفا فلر
ف حد خانم روفانا ش ایگ رئیس کوی،ی ف ،ق نظارت بر تطبیرر قران
اساسی رسسای فح م کوی،ی عدتی و قضایی فش ان ه گه ش رای فلری
روسا و قضات فح م فحاکم اسر یناش شرر ی و څ ارنواالن عزیرز فروانرا
خارهی فدع یین گ افی خ اه ا و ب ادرا اش ا کنندۀ سوینارحاض !

السالم علیکم ورحمة الله وبرکاته

اهاز دهید قب ازهوه حض راراکین فح م بلندپایرۀ دوترت واشر ا کننرد
گا گ افی را در سوینار علوری وت ضریحی کر د هرزا وشناسرایی چاتشررای
تطبیقی آ خی فقدم گف ه ب گزاری فؤسقانۀ سوینار را آرزونوایم.
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هدش اساسی تدوی سوینار را تشخیص و ب رسی فشرکات تطبیقری کر د
هزا تشکی فیدهد تازفینۀ تطبیر ساتم آ ه چه بر س اهم گ دد.
ط ریکه هوه فی دانیم بعد از انفاذ قران هرزا در سرال  1355قر انین
هزایی یکی پی دیگر ی ف ناسرب بره ضر ورت زفرا تردوین وناسذشردکه بره
فنو عۀ از ق انین ف ف ق درع صه های فخ لف هزایی فبردل گ دیرد وبراال
رسرع
ف اهع تطبیر قان را به فشکات ف اهه نو د وف اهرع فرذک ر غر
ابرافات ف س به اس رداات بی شوار ازش رای عاتی س فحکوه فیگ دیدند.
در سال  1389زفانیکه فن ف،ئ تیت ان،ر ی ی ت افر ر قان نگرذاری وزارت
عدتیه را عرد دار ب دم در فش ر با هوکرارا ان،ر ی ی ت حقر ق دانرا و
ف اهع هم کار بین اتوللی تصویم گ س یم ترا قر انین ف شر ت وپ اگنردۀ کره
راهع به ه ایم و فنازات ناسذ گ دید ب د و یاهم در ق انین دیگ احکام هزایی
پیش بینی شد ب د و درا وقت تعداد آ به ( ) 24شروار فری رسرید و اتری
طی ف اح قان نی بعدی ط ح ک د هزا به ( )36شوار اسزایش یاست درک د
واحد هوع آوری گ دد  .روی این فلح ظ ف ض ع با ف ح م غاتب صاحب وزیر
عدتیۀ وقت که تن به کاسی درع صه قان نگذاری داشت درفیا گذاش ه شد و
ایشا نیز ازین ط ح اس قبال نو د و اب از ف اسقت ک د و پیشنرادی درزفینه
عن انی ریاست ج.ا.ا ارائه شد که خ شربخ انه ذریعرۀ حررررکم نوبر ( ) 950
ف رخ  23ر 2ر 1389فنظ ر گ دید  .بنراب آ کر دهزا بر ای برار اول ت سرط
ان ،ی ت اف ر قان گذاری وتحقیقات علوی حق قی وزارت فح م عدتیه وبه
هوکاری وف،اعدت های فاتی تخنیکی وفش رتی هافعۀ بین اتوللی با زحوات
شش ساته به گ نرۀ فنلرد تردوین وطری س فرا تقنرررررینی شروار () 256
فررررر رخ  14ر 12ر 1395فقام عاتی ریاسرت هورر ری اسرافی استان،ر ا
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ناسذ و دره یدۀ رسوی شوار ( )1260نش گ دید که فی ت ا آنر ا فرو ر ین
دس آورد در نظام عداتت هزایی استان ،ا درراسر ای ترأفین حاکویرت قران
وعداتت دان،ت ؛ به ویژ که باه م انگاری های هدید فرو ین ه ایم دنیرای
فعاص درآ تحت پ شش ق ارگ س ه وت،ریاتی ب ای نراد های کشف تحقیرر
وفحاکم دراف فبارز با این ه ایم بویا آفد است .هرا دارد کره از تاشررا و
زحوات توام دست اندرکارا تدوین ک د هزا فشاورین نراد های هوکرار برین
اتوللی بخص ص دیپارتونرت قر انین هزایری ان،ر ی ی ت افر ر قان نگرذاری و
تحقیقات علوی حق قی و فح م رسر تی صراحب کره در راس کوی ره کراری
ق ارداشت اظرارسپاس و قدر دانی نوایم .
این سند تقنینی درحاتیکه ازتحاظ ت حید ه ایم و فنازات در یق فنلد
و رعایت اص تناسب ه م و هزا بادرنظ داشت اوضاع و احر ال کنر نی هافعره
استانی دارای اهویت ب،زا فری باشرد وتری ازاینکره پدیرد هدیرد در نظرام
تقنینی هزایی کش راست بخصر ص نر آوری هرا در ق اعرد عور فی طر ز
نگارش به اصر ل هدیرد قان نگرذاری کثر ت ابر اب سصر ل و فر اد بیرا
اصطاحات و تع یفات دره سص اضاست ه ایم هدید و حذش ب خی دیگ آ
و سای فشکات در ساحه عور اینراب فری کر د ترا ایرن چاتشرادرسروینار
حاض ف رد بحث تبادل نظ و ارزیابی شوا صاحب نظ ا ق ارگ س ره ون ینرۀ
اهر ا ات و طری
نرایی کار به ت اسر هوه اش ا کنند گا ت حیرد و غر
ف اح قان نی بعدی افاد ش د .
حضار گ افی !
بعداز ت شیح ک د هزا رهب ی س فحکوۀ هور ری اسافی استان،ر ا بره
فنظ ر آشنایی و آفاد گی الزم فحاکم و قضات بر ای تطبیرر احکرام آ بره
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ریاست فح م تعلیوات قضایی وظیفه سپ د تا با ط ح و تطبیر پانرای فنظم
درتوام فحاکم کشر ر سروینار هرای فرنظم اف زشری را را انردازی نوایرد و
ف اردی را که هدیداً شاف ک د هزا گ دیرد بر ای قضرات ت ضریح و تشر یح
نوایند تا زفینۀ تطبیر بر ا ف،اعد گ دد .
اتحود اهلل پا های آف زشی ک د هزا ت سط اس ادا ریاست تعلیوات قضایی
و به هوکاری نراد های ذی بط طبر پا تطبیر گ دید که ن ایج خ بی راهرم
به دنبال د اشت .
ف عاقب آ ش رای عاتی س فحکوه به ریاست فح م تدقیر و فطاتعرات و
ریاست های فح م فحراکم و ادارات ف کرزی هردایت صرادرنو د تادره یرا
اه اات ن اقص و فشکات تطبیقی کر د هرزا را بره طر ر دقیرر شناسرایی
نوایند تادرزفینۀ رسع و اصا ح آ از ط یر ف اهرع ذیر بط اقردام و فشرکات
اه ایی آ حین تص یب ت سط ش رای فح ر م فلری فرد نظر گ س ره شر دو
درن ینه فا شاهد یق قان هافع و اه ایی در نظام عدتی و قضایی استان ،ا
باشیم .
به هوین فنظ ر ریاست فح م تدقیر و فطاتعات ریاسرت فح ر م تعلیورات
قضایی ریاست های فح م فحاکم ف کز ووالیات و سای ادارات ف کزی ضرون
فطاتعۀ دقیر ک د هزا و دره یا اه اات ی فیه ف اردی را دریاست نو دند که
اصراح نر اقص ف هر د درکر د هرزا بره وزارت
طی پیشنراد فشخص غر
فح م عدتیه تقدیم گ دید که ق،و ی ازآ شاف ک د گ دید وتی برا ت هره
دریاست و شناسرایی فر ارد بیشر
به کویت ف اد ک د هزا نیاز ب د تا غ
کار بیش ص رت گی د که طی دوسال گذش ه دره یا اه اات عولری فر ارد
زیادی که به ت ضیح و اصاح ض ورت داش ند شناسایی گ دیرد هوچنرا
ب ای غنا فندی ه چره بیشر سروینار الزم دیرد شرد ترا عراو بر نکرات
شناسایی شد از طر ش فحراکم و ادارات ف کرزی سر فحکوره نظ یرات و
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فاحظات ف اهع فح م کشفی و تحقیقی ووکای فداسع نیز راهع به تطبیرر
ک د هزا هوع اوری و بعداز ت حید وهوعبندی طی سوینار پیش رو به بحث
وب رسی گ س ه ش د  .فن با اس فاد از س صت از تاشرا و زحوات ه یرق آنررا
نیز اظرار اف نا فینوایم .
بدین تحراظ ا ز فنل،رین شر رای فح ر م فلری اح افانره تقاضرا فیگر دد ترا
رسع کاس ی های ف ه د درس فا تقنینی کر د هرزا درایرن
ف اردیکه غ
سوینار شناسایی وپیشنراد فیش د آن ا به فنظ ر غنافندی ه چره بیشر ک د
هزا فطوح نظ خ یش ق اردهند اتب ه ازهوکاری شا دریرن زفینره از قبر
اظرار تشک فینوایم .
ب ه ،گی فرم سوینار حاض این است که افر وز ف،رئ تین و فرؤظفین
تطبیر قان اعم از قضات څارنواالن وکای فرداسع و ف،رؤوتین کشرف بره
دورهم گ دآفد وبره اسراس تنرارب کراری فشرکات وچراتش هرای کر درا
باهواهنگی تشخیص نو د که بعداً در رسع آ طبر نظ یرات اصراحی اقردام
ص رت گ س ه و باال را تطبیر ساتم آ ب ای دیگ ا هو ار خ اهد شد .
در اخی ر ازهوکرراری تخنیکرری و فرراتی ( UNDP UNAMAو  )GIZو سررای
ف اهع که فرارادر ب گرزاری ایرن سروینار فررم یراری رسرانید انرد اظررار
تشک نو د و یکبار دیگ تش یف آوری عاتی هنابا راخی فقدم فیگر یم وبره
کوی رره هررای سرروینار در روز هررای پیش ر و از بارگررا اهلل ف عررال ( ج) آرزوی
ف سقیت فینوایم  .هوچنا تاشرای ف،ئ تین افنی ی و سای کارفندانی را که
درتأفین افنیت و ارائه خدفات به اش ا کنند گا سوینار ف قب گ دیرد
و فیگ دند قاب قدرفیدانم .
به آرزوی اتحاد هم سک ی و هم آهنگی ه چه بیش توام فن ،بین
ارگانرای عدتی و قضایی استان ،ا
وفن اهلل ات سیر
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کمیته های کاری سمینار
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الف:کمیتۀ علمی و توضیحی مربوط به موضوعات جزای عمومی و
جرایم خشونت علیه زن مندرج مواد کود جزا و ضامیم آن
تحت اش اش هناب فح م قضاوتپ فحود زفا «سرنگ ی» عضر شر رایعاتی
س فحکوه و هناب فح م قضاوتپ بر ات علری«ف رین» عضر شر رایعاتی
س فحکوه.

منشی ها:
فح م قضاوتپ غ ث اتدین ف ،وند «غ ری» ف ،شار دی ا هرزای عور فی
س فحکوه.
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فح م قضاوتپال فحو د«فح،ن زاد » ف ،شار دی ا رسید گری بره هر ایم
خش نت علیه ز .
فح م قضاوتیار فحود ظاه «عثوانی» فدقر قضایی ریاست فطاتعات حقر قی
و قضایی ریاست عو فی تدقیر و فطاتعات.
مسؤل اسناد وارتباط:
احود شکیب«داور» آف اس رداآت وکادر قضات ریاست تدقیر قضایی.
اعضاء:
فح م قضاوت ال هاوید«رشیدی» رئیس داراالنشاء ش رایعاتی س فحکوه.
فح م قضاوت ال فحود عاف «کاف ی» ف ،شرار دیر ا هرزای عور فی سر
فحکوه.
فح فه قضاوتپال حویدۀ «پننشی ی»ف ،شار دیر ا هرزای عور فی سر
فحکوه.
فح فه قضاوت ال هوا«علیزوی»ف ،شار دی ا رسید گی به هر ایم خشر نت
علیه ز .
فح فه قضاوت ال فنیژ ف ،شار دی ا هزای عو فی س فحکوه.
فح فه قضاوتوند سل را «اسدی» ف ،شار دی ا رسید گی به ه ایم افنیرت
عافه ف اد فخدر و س،اد اداری س فحکوه.
فح م قضاوت ال شوس ات حون ف ،شار دی ا هزای عو فی س فحکوه.
فح م قضاوتو صفی اهلل«اخندزاد » ف ،شرار دیر ا هرزای عور فی سر
فحکوه.
فح م قضاوتپال علی عبداتناص «ف ید» ف ،شار دی ا رسید گی بره هر ایم
خش نت علیه ز و رسید گی به تخلفات اطفال.
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فح م قضاوت ال فحود عظیم«عطائی» ف ،شار دی ا رسید گری بره هر ایم
خش نت علیه ز و رسید گی به تخلفات اطفال.
فح م قضاوت ال فع اج اتدین«حافدی» رئیس فحکوۀ اس یناش والیت کاب .
فح م قضاوتو عبداتقی م«حلیم» رئیس دی ا فدنی فحکوۀ اس یناش والیت
کاب .
فح م قضاوتپال وتی احود«عاصم» رئیس فحکوۀ اس یناش والیت پ وا .
فح م قضاوتو داودشا «ح،نی»رئیس فحکوۀ اس یناش والیت کاپی،ا.
فح م قضاوتیار فحود ناص «عادل» رئیس فحکوۀ اس یناش والیت پننشی .
فح م قضاوتیار صدیر اهلل«حقیر» رئریس فحکورۀ اسر یناش والیرت فیردا
وردگ.
فح م قضاوتیار فحود هارو «صاسی» رئیس فحکوۀ اس یناش والیت ت گ .
فح م قضاوتوند سکندر«حیدری» رئیس فحکوۀ اس یناش والیت غزنی.
فح م قضاوتوند غ ث اتدین«طاه ی»رئیس فحکوۀ اس یناش والیت بافیا .
فح م قضاوتیار اب بک «صدیقی» رئیس فحکوۀ اس یناش والیت دایکندی.
فح م قضاوتیار اسحر علی«فحبی»رئیس فحکوۀ اس یناش والیت غ ر.
فح م قضاوتیار عبدات تی«قاضی زاد »رئیس فحکوۀ اس یناش والیت ننگ هار.
فح م قضاوتوند فحود ش یف«سانی» رئیس فحکوۀ اس یناش والیت بلخ.
فح م قضاوتو و گ «عو ی» رئیس فحکوۀ اس یناش والیت تتوا .
فح م قضاوتیار فصطفی«کوال» رئیس دی ا هزای فحکوۀ اس یناش والیرت
کن ها.
فح م قضاوتوند عزت اهلل«صاسی» عض دیر ا هرزای اسر یناش و س پ سرت
دی ا هزای فحکوۀ اس یناش والیت ن رس ا .
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فح م قضاوتو شی فحود«ع ب» رئریس دیر ا هرزای فحکورۀ اسر یناش
والیت کاب .
فح م قضاوتوند سیض اهلل«سایز» رئیس دی ا هزای فحکوۀ اس یناش والیرت
ه ات.
فح م قضاوتیار خلی اهلل«ن ری» رئیس دی ا هزای فحکوۀ اس یناش والیرت
سا.
فح م قضاوتیار س دوس احود«سایز» رئیس دیر ا هرزای فحکورۀ اسر یناش
والیت نیو وز.
فح م قضاوتوند عبداتقدی «دالوری» رئیس دیر ا هرزای فحکورۀ اسر یناش
والیت بادغیس.
فح م قضاوتوند فحورد اسرواعی «یعقر بی» رئریس دیر ا هرزای فحکورۀ
اس یناش والیت کندز.
فح م قضاوتوند حبیب اهلل«افید» رئیس دی ا هزای فحکوۀ اس یناش والیت
بتا .
فح م قضاوتوند فحود حاسظ رئیس دی ا هرزای فحکورۀ اسر یناش والیرت
تخار.
فح م قضاوتوند تاج فحود«وا رر» رئریس دیر ا هرزای فحکورۀ اسر یناش
والیت بدخشا .
فح م قضاوتیار ن راتحر رئیس دی ا هزای فحکوۀ اس یناش والیت کندهار.
فح م قضاوتیار برار«فد » رئیس دی ا هزای فحکوۀ اس یناش والیت زاب .
فح م قضاوتوند عطاءاهلل«عراطفی» رئریس دیر ا هرزای فحکورۀ اسر یناش
والیت ارزگا .
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فح م قضاوتوند احود علی «نن ابی»رئیس دیر ا هرزای فحکورۀ اسر یناش
والیت هلوند.
فح م قضاوتوند ن راهلل«ق بانی» رئیس دی ا هزای فحکوۀ اسر یناش والیرت
پک یا.
فح م قضاوتیار فشع «وهاج» رئیس دی ا هزای فحکورۀ اسر یناش والیرت
خ ست.
فح م قضاوتوند فحود شفیع«نظ ی» عض دی ا هزای فحکوۀ اسر یناش و
س پ ست دی ا هزای فحکوۀ اس یناش والیت پک یکا.
فح م قضاوتیار فحود ای ب«ای بی»رئیس دی ا رسید گی به ه ایم خش نت
علیه ز فحکوۀ اس یناش والیت کاب .
فح م قضاوتوند حوید اهلل«خادم» رئیس دی ا هزا فحکوه اس یناش والیرت
سونگا .
فح م قضاوتوند عبدات هاب رئریس دیر ا هرزای فحکورۀ اسر یناش والیرت
ه زها .
فح م قضاوت ال غام ساروق«سقی ی» رئیس دیر ا هرزای فحکورۀ اسر یناش
والیت ساریاب.
فح م قضاوتوند عبرداتقرار رئریس دیر ا هرزای فحکورۀ اسر یناش والیرت
سپ .
فح م قضاوتیار فحود صفاء «علی زاد » رئیس فحکورۀ اب دائیرۀ حر ز سر م
شر کاب .
فح م قضاوت ال نص فن اهلل«رحیوی» رئیس فحکورۀ اب دائیرۀ حر زۀ چررارم
شر کاب .
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فح فه قضاوتیار زرغ نه رئیس فحکوۀ اب دائیۀ رسید گی به ه ایم خشر نت
علیه ز والیت کاب .
فح ر م قضرراوتو عبررداتنبار«حویرردی» عض ر ف،ررلکی ریاسررت داراالنشرراء
ش رایعاتی س فحکوه
فح م قضاوتیار ع یر ات حون فف ش قضایی ریاست عو فی تف یش قضایی.
فح م قضاوتو سلیوا «صاب »فف ش قضایی ریاست عو فی تف یش قضایی.
فح م قضاوتو عنایت اهلل«حاسظ» رئیس تدقیر قضایی س فحکوه.
فح فه قضاوتپال ذکیه«ه وی» فدقر قضایی ریاست تدقیر قضایی.
فح م قضاوتیار س ح«اتطاش» آف زگار ریاست تعلیوات قضایی س فحکوه.
فح م قضاوتو عبدات احد«حافد» آف زگرار ریاسرت تعلیورات قضرایی سر
فحکوه
فح م خداداد«ادیب»آف دس فعاونیت ت ی څارنوالی در اف ر تعقیب قضایی.
فح فه هثوین«غیا ی» فشاور فعاونیت ت ی څارنوالی در اف ر فنرع خشر نت
علیه زنا و تخلفات اطفال.
فح م سو ن ال ب،م اهلل «تابا » رئیس عو فی اس اتیژی وزارت اف ر داخله.
فح م نظیف اهلل کارفند افنیت فلی کاب .
فح م ننیب اهلل کارفند افنیت فلی کاب .
فح م نقیب اهلل کارفند افنیت فلی کاب .
فح م خ اهه احود اهلل«صدیقی» عضر ف،رلکی دیپارتونرت قر انین هزایری
وزارت عدتیه.
فح م فحود بال «وقاد» نوایندۀ دس ی نافا.
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ب :کمیتۀ علمی و توضیحی مربوط به موضوعات امنیت عامه،
مواد مخدر ،فساداداری ،جرایم نظامی و بخشی از احکام عمومی
مندرج مواد کود جزا و ضامیم آن
تحت اشررر اش هنررراب فح م قضرررراوتپ دک ر ر عبداتولرررق«کراف ی»
عض ش رایعاتی س فحکوه و هناب فح م پ هن ال عبرداتقادر«عردات خ ا »
عض ش رایعاتی س فحکوه.

منشی ها:
فح م قضاوت ال سید سلیوا «حیدری»ف ،شار دی ا رسید گی بره هر ایم
علیه افنیت عافه ف اد فخدر و س،اد اداری س فحکوه.
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فح م هن ال قضاوتو روکی ف ،شار دی ا رسید گی بره هر ایم وظیفر ی
فن ،بین نظافی س فحکوه.
فح م قضاوتپال احودسریم«ق یم» رئیس فطاتعات حقر قی وقضرایی سر
فحکوه .
مسؤل اسناد وارتباط:
شفیر اهلل فدی اس رداآت ریاست تدقیر قضایی.
اعضاء:
فح م قضاوت ال نثار احود«فلکزی» رئیس عو فی تدقیر و فطاتعات.
فح م قضاوت ال عبداتحلیم«عوادی» ف ،شار دیر ا رسرید گری بره هر ایم
وظیف ی فن ،بین نظافی س فحکوه.
فح م قضاوت ال سید عبداتتفار«زبی »ف ،شار رسید گری بره هر ایم دیر ا
افنیت عافه ف اد فخدر و س،اد اداری س فحکوه.
فح م قضاوتیار غام رس ل«دقیر» ف ،شرار دیر ا رسرید گری بره هر ایم
افنیت عافه ف اد فخدر و س،اد اداری س فحکوه .
فح م قضاوت ال احود ها «صویوی» ف ،شار دی ا رسید گری بره هر ایم
افنیت عافه ف اد فخدر و س،اد اداری س فحکوه .
فح فه قضاوتپ فر و ف ،شار دی ا رسید گی به ه ایم علیه افنیت عافره
ف اد فخدر و س،اد اداری س فحکوه .
فح م قضاوت ال قو اتدین ف ،شار دیر ا رسرید گری بره هر ایم وظیفر ی
فن ،بین نظافی س فحکوه.
فح م قضاوتوند عین اتدین«عینی» ف ،شرار دیر ا دیر ا رسرید گری بره
ه ایم فن ،بین نظافی س فحکوه .
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فح م قضاوتیار هوال اتدین رئیس فحکوۀ اس یناش والیت کن ها.
فح م قضاوتوند ریا فحود«غفاری» رئیس دی ا هزا و س پ سرت ریاسرت
فحکوۀ اس یناش والیت ن رس ا .
فح م قضاوتوند شوس ات حون«رئیس خی » رئیس فحکوۀ اس یناش والیت
ه ات.
فح م قضاوتیار فحود اهو «ع ب» رئیس فحکوۀ اس یناش والیت س ا .
فح م قضاوتیار سرید عبرداتقی م«کوراتی» رئریس فحکورۀ اسر یناش والیرت
نیو وز.
فح م قضاوتوند فحود وزی رئیس فحکوۀ اس یناش والیت بادغیس.
فح م قضاوتیار سض اترادی«ساض » رئیس فحکوۀ اس یناش والیت کندز.
فح م قضاوتیار فحود ح،ن«صدیقی» رئیس فحکوۀ اس یناش والیت بتا .
فح م قضاوتپال خ اهه فی صود«حقرداد» رئریس فحکورۀ اسر یناش والیرت
تخار.
فح ر م قضرراوتیار سضر اتر حون«سضررلی» رئرریس فحکورۀ اسر یناش والیررت
بدخشا .
فح م قضاوتیار ذیبح اهلل«اب اهیوی»رئیس فحکوۀ اس یناش والیت کندهار.
فح م قضاوتو فحود سلیوا «رس تی» رئیس دی ا افنیرت عافرۀ فحکورۀ
اس یناش والیت کاب .
فح م قضاوتو فحود ننیم«حویدی» رئیس فحکوۀ اس یناش رسید گی به
ه ایم ف اد فخدر کاب .
فح فه قضاوت ال انی،ه«رسر تی» رئریس فحکورۀ اسر یناش هر ایم سرنگین
س،اداداری کاب .
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فح م قضاوتوند ح،ین احود«خننانی»رئیس دی ا اس یناش ه ایم ناشی از
س،اداداری فحکوۀ اس یناش والیت کاب .
فح م قضاوتیار کفایت اهلل«سضلی»رئریس فحکورۀ اسر یناش فاتیراتی والیرت
کاب .
فح م قضاوتیار عبداتواتق«رهب زاد »رئیس دی ا هزای فحکورۀ اسر یناش
والیت پ وا .
فح م قضاوتوند خ اهه فزف رئیس دی ا هرزای فحکورۀ اسر یناش والیرت
کاپی،ا.
فح م قضاوتیار نعوت اهلل«شی زاد » رئیس دیر ا هرزای فحکورۀ اسر یناش
والیت پننشی .
فح م قضاوتوند عی،ی فحود«احود» رئیس دی ا هزای فحکورۀ اسر یناش
والیت فیدا وردگ.
فح م قضاوتیار قاری فحص «نیازی» رئیس دی ا هرزای فحکورۀ اسر یناش
والیت ت گ .
فح م قضاوتوند اسداهلل«رحورانی» رئریس دیر ا هرزای فحکورۀ اسر یناش
والیت غزنی.
فح م قضاوتوندفی ویس رئیس دی ا هزای فحکوۀ اس یناش والیت بافیا .
فح م قضاوتیار فحودش یف«پناهی» رئیس دیر ا هرزای فحکورۀ اسر یناش
والیت دایکندی.
فح م قضاوتیار عبداتطیف رئیس دی ا هزای فحکوۀ اس یناش والیت غ ر.
فح م قضاوتیار حبیب اهلل«فنیرب» رئریس دیر ا هرزای فحکورۀ اسر یناش
والیت ننگ هار.


33

منعقدۀ  27-25سنبلۀ]]1398

توضیح برخی از مواد کود جزا

فح م قضاوتوند فی ویس رئیس دی ا هزای فحکوۀ اس یناش والیت بلخ.
فح م قضاوتو شا وتی«احودزی»رئریس دیر ا هرزای فحکورۀ اسر یناش
والیت تتوا .
فح فه قضاوتیار س ید «هاشوی»رئیس دی ا اطفال فحکوۀ اس یناش والیرت
کاب .
فح م قضاوتپال گ رحیم«عزیز» رئیس فحکوۀ اب دائیۀ شر ی والیت زاب .
فح م قضاوتیار شوس اتحر«حقو »رئیس فحکورۀ اب دائیرۀ فاتیراتی والیرت
کاب .
فح م قضراوتوند عطراءاهلل«اسرواعی خیر » عضر دیر ا فردنی شرر ی و
س پ ست فحکوه شر ی والیت ارزگا .
فح م قضاوتوند غام ها رئیس فحکوۀ اب دائیۀ شر ی والیت هلوند.
فح م قضاوتیار فنیب ات حون«ازف »رئیس فحکوۀ اب دائیۀ شر ی پک یا.
فح م قضاوتوند هدایت اهلل «زاهد» رئریس فحکورۀ اب دائیرۀ شرر ی والیرت
خ ست.
فح م قضاوتیار غام رحون «شین اری» رئیس فحکوۀ اب دائیۀ شر ی والیرت
پک یکا.
فح م قضاوتوند ذبیح اهلل«سعیدی» رئیس فحکوۀ اب دائیرۀ هر ایم ناشری از
س،اداداری والیت کاب .
فح م قضاتیار احود سعید رئیس فحکوۀ اب دائیۀ ح زۀ اول شر کاب .
فح م قضاوتوند عبداتو فن«ن ری» عض دیر ا هرزای فحکورۀ اسر یناش و
س پ ست ریاست فحکوه شر ی والیت سونگا .
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فح م قضاوتوند عبرداتناسع«هر اد» رئریس فحکورۀ اب دائیرۀ شرر ی والیرت
ه زها .
فح م قضاوتوند عبداهلل رئیس فحکوۀ اب دائیۀ شر ی والیت ساریاب.
فح م قضاوتوند عبداتعزیز«نظ ی» رئیس دی ا هرزای شرر ی و س پ سرت
ریاست فحکوۀ شر ی والیت س پ .
فح م قضاوتیار سض ات حیم عض ف،لکی ریاست داراالنشاء ش رایعاتی سر
فحکوه.
فح م قضاوتوند عبدات سش«اوریاخی » فف ش قضایی ریاست عو فی تف ریش
قضایی.
فح م قضاوت ال عبدات ،ار«فخدوم» فف ش قضایی ریاسرت عور فی تف ریش
قضایی.
فح م قضاوت ال حقیر اتر حون«حقور » فردقر قضرایی ریاسرت فطاتعرات
حق قی وقضایی ریاست عو فی تدقیر وفطاتعات س فحکوه.
فح م قضاوتو سیف ات حون«ت اهی» فدقر قضایی ریاست تدقیر قضایی.
فح فه قضاوتوند س زیه«افینی» فردقر قضرایی ریاسرت فطاتعرات حقر قی و
قضایی ریاست عو فی تدقیر و فطاتعات س فحکوه.
فح م قضاوتیار س ید احود«ن ری» آف زگا ریاست تعلیوات قضایی.
فح م قضاوتو عبداتبصی «شیخ احودی» آف زگار ریاسرت تعلیورات قضرایی
س فحکوه .
فح م سید قطب اتدین څارنوال فعاونیت ت ی څارنوالی در اف ر ع،ک ی
فح فه څارنپوه ظاه «فناهد»رئریس تردقیر و رسرید گری بره اسر رداآت
ریاست عو فی تدقیر و فطاتعات ت ی څارنوالی.
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فح م سو ن ال فحود کبی «فنی » س پ ست ریاسرت اداری اکرادفی پر تیس
وزارت اف ر داخله.
فح م عنایت اهلل فعاو فلکی ریاست پ تیس س حدی.
فح م سید رسایت اهلل کارفند افنیت فلی کاب .
فح م حیات اهلل کارفند افنیت فلی کاب .
فح م نظیف اهلل کارفند افنیت فلی کاب .
فح م فحود اسواعی «عوار» عض ف،لکی دیپارتونت قر انین هزایری وزارت
عدتیه.
فح م زبی «قانع» نوایندۀ دس .UNDP
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ج :کمیتۀ علمی و توضیحی مربوط به موضوعات جرایم علیه
امنیت داخلی وخارجی و بخشی از احکام عمومی مندرج مواد کود
جزا و ضامیم آن
تحررت اشرر اش هنرراب فح رررر م قضرراوتپ عبداتح،رریب«احرردی» عضررررر
ش ر رایعاتی س ر فحکورره و هنرراب فح ر م قضرراوت ال ننیررب اهلل«اکب ر ی»
س پ ست آف یت عو فی اداری ق ۀ قضائیه.

منشی ها:
فح م قضاوتو سیض اهلل «سیض» آموزګار ریاست تعلیوات قضائی.
فح م قضاوتوند غام حض ت «احدی»ف ،شار دی ا رسید گری بره هر ایم
علیه افنیت داخلی وخارهی س فحکوه .
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فح فه قضاوتیار کافله «ن ری» ف ،شار دی ا رسرید گری بره هر ایم علیره
افنیت داخلی وخارهی س فحکوه .
فح م قضاوتیار فحورد سرلیوا «صردیقی»فردقر قضرایی ریاسرت فطاتعرات
حق قی و قضایی ریاست عو فی تدقیر وفطاتعات.
مسؤل اسناد وارتباط:
فح م ارشاد اهلل«راشد» آف تنظیم تحلی سیصله ها و ق ار های فحاکم
اعضاء:
فح فه قضاوتپ فک فه«اک فی» ف ،شار دی ا رسید گی بره هر ایم علیره
افنیت داخلی وخارهی س فحکوه .
فح م قضاوتیار ضیاء اتدین«حویدی» ف ،شار دی ا رسید گری بره هر ایم
علیه افنیت داخلی وخارهی س فحکوه.
فح م قضاوتیار فحود نادر ف ،شار دی ا رسید گی به هر ایم علیره افنیرت
داخلی وخارهی س فحکوه.
فح م قضاوتپال احود عزیز ف ،شار دی ا ه ایم علیه افنیت داخلی وخارهی
س فحکوه .
فح م قضاوتیار عبدات قیب«شی زاد» رئیس دس فقام س فحکوه.
فح م قضاوتیار ف س احود«سضلی» رئیس فحکوۀ اس یناش والیت زاب .
فح م قضاوتیار سریم اهلل«نیازی»رئیس فحکوۀ اس یناش والیت ارزگا .
فح م قضاوتو تع آقا«پ ال» رئیس فحکوۀ اس یناش والیت هلوند.
فح م قضاوتوند عطاءاهلل«سک ی» رئیس فحکوۀ اس یناش والیت پک یا.
فح م قضراوتیار فحورد اسضر «فاخیر » رئریس فحکورۀ اسر یناش والیرت
خ ست.
فح م قضاوت ال عبدات اب«فخلص» رئیس فحکوۀ اس یناش والیت پک یکا.
فح م قضاوتو فحود ابطح«عارش» رئیس فحکوۀ اس یناش والیت سونگا .
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فح م قضاوتوند صبتت اهلل«فشفر» رئیس فحکوۀ اس یناش والیت ه زها .
فح م قضاوتوند غام سخی«فحب» رئیس فحکوۀ اس یناش والیت ساریاب.
فح م قضاوتیار فنی اتدین«فنی » رئیس فحکوۀ اس یناش والیت س پ .
فح م قضاوتیار فحود قدی «سایز» رئیس فحکورۀ اسر یناش رسرید گری بره
ه ایم علیه افنیت داخلی وخارهی ت قیفگا بگ ام.
فح م قضاوت ال عبردات هاب«سردید» رئریس دیر ا رسرید گری بره هر ایم
فن ،بین نظافی فحکوۀ اس یناش والیت کاب .
فح م قضاوتوند فطیع اهلل«هوت» رئیس دی ا رسید گی بره هر ایم علیره
افنیت داخلی وخارهی اس یناش والیت کاب .
فح م قضاوتوند عبدات ارث رئیس فحکوه اب دائیۀ ح زۀ دوم فحکوۀ اس یناش
والیت کاب .
فح م قضاوتیار ای ب شا «ارشد» فعاو ریاست داراالنشراء شر رایعاتی سر
فحکوه.
فح م قضاوتوند سید عبداترادی«اندیشوند» رئریس دیر ا هرزای شرر ی و
س پ ست فحکوۀ اب دائیۀ شر ی والیت بتا .
فح م قضاوتوند سدا فحود «ع سا » رئیس فحکورۀ اب دائیرۀ شرر ی والیرت
پ وا .
فح م قضاوتیار فحود ظاه «سکندری» رئیس فحکوۀ شر ی والیت کاپی،ا.
فح م قضاوتوند فحود حلیم«ف ص »رئیس دی ا هزای فحکورۀ شرر ی و
س پ ست فحکوۀ شر ی والیت پننشی .
فح م قضاوتیار سید فحب ب«عاتوی» رئیس فحکوۀ اب دائیرۀ شرر ی والیرت
فیدا وردگ.
فح م قضاوتو غام هیانی رئیس فحکوۀ اب دائیۀ شر ی والیت ت گ .
فح م قضاوتیار ظر ر اتردین«ف تر ی زاد » رئریس فحکوره اب دائیره شرر ی
والیت غزنی.
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فح م قضاوتوند ایام اتدین «ی سفی»رئیس دی ا هزای شرر ی و س پ سرت
فحکوۀ شر ی والیت بافیا .
فح م قضاوتوند عطاءاهلل«توکرین» رئریس فحکورۀ اب دائیرۀ شرر ی والیرت
دایکندی.
فح م قضاوتوندضیاء اتدین«ضریا» عضر دیر ا فردنی شرر ی و س پ سرت
فحکوۀ شر ی والیت غ ر.
فح م قضاوتوند ضیاء اتحر رئیس فحکوۀ اب دائیۀ شر ی والیت ننگ هار.
فح م قضاوتوند وهیه اتدین«عزیزی» رئیس فحکوۀ اب دائیۀ شرر ی والیرت
بلخ.
فح م قضاوتیار فحود سلیم«قرانع» رئریس فحکورۀ اب دائیرۀ شرر ی والیرت
تتوا .
فح م قضاوتوند فحود صدیر«تبیب» رئیس فحکوۀ شر ی والیت کن ها.
فح م قضاوتوند فنیب اهلل رئیس فحکوۀ اب دائیۀ شر ی والیت ن رس ا .
فح م قضاوتیار فحود شعیب«اب اهیوی» رئیس فحکوۀ اب دائیه شر ی والیت
ه ات.
فح م قضاوتوند غام س ور«حیدری» رئیس دیر ا رسرید گری بره هر ایم
فن ،بین نظافی شر ی و س پ ست فحکوۀ شر ی والیت س ا .
فح م قضاوتیاز غام یحیی«خ اهه صدیقی»رئریس فحکورۀ اب دائیرۀ شرر ی
والیت نیو وز.
فح م قضاوتوند عبداترادی رئیس فحکوۀ اب دائیۀ شر ی والیت بادغیس.
فح م قضاوتیار افین اهلل«کلی ال»رئیس فحکوۀ اب دائیۀ شر ی والیت کندز.
فح م عبداتباقی«سط ت» رئیس فحکوۀ اب دائیۀ شر ی والیت تخار.
فح م قضاوتیار عبدات کی «عابدی» رئیس فحکوۀ شر ی والیت بدخشا .
فح م قضاوتوند ننیب اهلل«دوت ی» رئریس فحکورۀ اب دائیرۀ شرر ی والیرت
کندهار.


40

منعقدۀ  27-25سنبلۀ]]1398

توضیح برخی از مواد کود جزا

فح فه قضاوتیار فنی «برارکی»رئیس فحکوۀ اب دائیۀ رسید گی بره هر ایم
ف اد فخدر کاب .
فح م قضاوتیار فحو د«احودی» رئیس فحکوۀ اب دائیۀ رسید گی به ه ایم
علیه افنیت داخلی وخارهی ت قیفگا بگ ام.
فح م قضاوتوندشری آقرا«فنیرب» رئریس فحکورۀ اب دائیرۀ هر ایم سرنگین
س،اداداری کاب .
فح فه قضاوتیار عاتیه«رس تی» رئیس فحکوۀ اب دائیۀ رسید گی به تخلفرات
اطفال.
فح م قضاوتوند غام سعید فف ش قضایی ریاست عو فی تف یش قضایی.
فح م قضاوتیار ب یاتی فف ش قضایی ریاست عو فی تف یش قضایی.
فح م قضاوتیار عبدات تی«صرادقی» فردقر قضرایی ریاسرت تردقیر قضرایی
ریاست عو فی تدقیر وفطاتعات س فحکوه.
فح م قضاوتوند بال احود«علوی» فدقر قضایی ریاسرت فطاتعرات حقر قی
وقضایی ریاست عو فی تدقیر و فطاتعات.
فح فه قضاوتیار راحله«عثورانی» فردقر قضرایی ریاسرت فطاتعرات حقر قی
وقضایی ریاست عو فی تدقیر و فطاتعات س فحکوه.
فح فه قضاوتیار قدریه«یاسینی» فدقر قضرایی ریاسرت فطاتعرات حقر قی و
قضایی ریاست عو فی تدقیر و فطاتعات س فحکوه.
فح فه قضاوتو ننیبه عض خدف ی دی ا هزاء اس یناش والیت کاب
فح فه قضاوتیار دیبا«کاظوی»عضر خردف ی دیر ا هزاءفحکوره اسر یناش
والیت کاب .
فح م قضاوتیار عبدات،ویع «خطیبی» آف زگار ریاست تعلیوات قضایی سر
فحکوه.
فح م روف څ ارنوال ریاست اعاد دارائری هرای غیر قران نی فعاونیرت تر ی
څارنوالی در اف ر فبارز با س،اد اداری.
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فح م ت ر کاف ا څ ارنوال ریاست عور فی څ ارنوالی فبرارز علیره هر ایم
افنیت داخلی و خارهی.
فح م فحود باق «فل یار» رئیس عو فی پا وپاتی،ی وزارت اف ر داخله.
فح م حوید «صدیر» کارفند افنیت فلی.
فح م فحود علی کارفند افنیت فلی.
فح م عطاء اتحر کارفند افنیت فلی کاب .
فح م اتو خا کارفند افنیت فلی کاب .
فح م هدایت اهلل«هاشوی» عض ف،رلکی دیپارتونرت قر انین هزایری وزارت
عدتیه.
فح م نوایندۀ دس .JIZ
فح م فحود صدیر ژوب رئیس نش ات
فح م وحیداهلل اسدیار آف طباع ی ونش اتی.
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بخش دوم
توضیح برخی از مواد کود جزا
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رابطه بین مفهوم اصطالح صدمۀ اخالقی ومعنوی در تعریف مجنی
علیه مندرج جزء ( )13مادۀ ( )4کود جزا
سوال اول:
به نظ فا بین اصطاح ض ر اخاقی و فعن ی در تع یف فننی علیره فنردرج
هزء( )13فادۀ( )4ک د هزا رابطرۀ عور م و خصر ص وهر د دارد زیر ا ضر ر
اخاقی را فی ا هزء ض ر فعن ی دان،ت.
بناءً بر خ اهد ب د کلوۀ (اخاقی) از فادۀ فذک ر حذش گ دد.
توضیح:
تع یف فننی علیه فندرج در هزء( )13فادۀ ( )4ک د هزا این فعنری را اسراد
فی نواید که ض ر اخاقی داخ در ففر م ض ر فعن ی است هوا ط ریکره
ض ره،وانی شاف در ضر رفادی فری باشرد .هردش ازتک ارضر ر بره عبرارات
ف عدد تعویم بخشید حکم بعد از تخصیص آ فیباشد تا توام ان اع ضر ر
شاف تع یف فذک ر گ دد.
بناءً نیازی به حذش کلوۀ (اخاقی) ازف ن فادۀ فذک ر دید نوی ش د.

استثناء قانون منع خشونت علیه زن از قیود قانونیت جرایم
ومجازات پیشبینی شده درکودجزا
سوال دوم :
سق ۀ( )2فادۀ()7و سق ۀ ( )2فادۀ ( )8ک د هزا ه م شو د و تطبیر هر نر ع
هزا را با آورد قید (در این قان ) فنحصر بره کر د هرزا نور د اسرت در


44

منعقدۀ  27-25سنبلۀ]]1398

توضیح برخی از مواد کود جزا

حاتیکه قان فنع خش نت علیه ز و سای ق انین تا هن ز ف عی االه اء بر د
و به آنرا اس ناد فیش د در زفینه طاتب هدایت فیباشیم.
توضیح:
ازاینکررره سقررر ۀ()2فرررادۀ( )7و سقررر ۀ()2فرررادۀ( )8کررر د هرررزا بررراایزاد
سق ر ۀ()3درفررادۀ()916ک ر دهزا ذریعررۀ س فررا تقنینرری شرروار ()262فررؤرخ
 1396/12/12ریاسرررت هورررر ری فن شررر ۀ ه یررردۀ رسررروی شررروار
( 1396/12/15)1286تعدی گ دید است بناءً قان فنع خش نت علیه ز از
قی دات ف اد فذک ر ذریعۀ هزء( )1سق ۀ( )3فادۀ( )2س فا ف ذک ف،ر ثنی
شد است.

عدم اعتبار عذرجهل به حکم قانون
سوال سوم
در فادۀ( )11ک د هزا چنین تص یح گ دید است
((بی خب ی از احکام قان عذر شناخ ه نوی ش د )).به نظ فا فرادۀ فرذک ر
خاش عداتت فیباشد زی ا از نظ حق قی دو ن ع هر وه د دارد یکی هرر
ف ض عی ودیگ ی هر حکوی.
بناءً هر به حکم یق شی باید عذر پنداش ه ش د.
توضیح :
فادۀ()11ک دهزا ب فبنای پ ن،یب های پذی س ه شردۀ حقر قی وضرع گ دیرد
است .چنانچه درفادۀ( )5قان هزای سال 1355نیز عین حکم تصر یح یاس ره
ب د.
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به ف هب قاعدۀ فذک ر هر سر د از اتبراع کشر ر بعرد ازنشر قان دره یردۀ
رسوی حکواًبه آ آگا شو د شد وفکلف است تا احکام قان را بداند.

شناخت جزای مخالف کرامت انسانی
سوال چهارم :
فادۀ( )12ک د هزا از اص رعایت ک افت ان،انی بحث نور د و تعیرین هرزای
فخاتف ک افت ان،انی را ه از نداد است.
بر خ اهد ب د تا هزا های فخاتف ک افت ان،انی تع یف و بیا گ دد.
توضیح :
در ق انین هزایی استان ،ا فنازات تعزی ی ه ایم ب فبنای فرادۀ()3ورعایرت
فادۀ( )29قان اساسی اسعان ،ا کن ان،ی های بین اتوللی و ق اعد حقر ق
بش ی پیشبینی شد است که فخاتف ک افت ان،انی نوی باشد.
بناءً تعیین ه ن ع فنازات خاش ش یعت و قران را فی ر ا فنرازات فترای
ک افت ان،انی دان،ت و ف اردآ قاب حص وتحدید نوی باشد.

موجودیت نص قانونی راجع به رد مال مرسوقه
سوال پنجم :
در سص س قت فندرج ک د هزا راهع به رد فال ف ،وقه نرص قران نی وهر د
ندارد.
توضیح :
در خص ص رد فرال کره از ط یرر هر م بدسرت آفرد باشرد بره ط رعرام در
فادۀ( )14ک د هزا ص احت وهر د دارد و رد فرال در سقر ۀ ( )1فرادۀ فرذک ر
شاف رد فال ف ،وقه و فتص به نیزفح ،ب فیش د.
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طرزتعیین مقدار جربان خسارۀ معنوی
سوال ششم
فعیار ب ای تعیین فقدار هب ا خ،ارۀ فعن ی درقضایای هزائی وه د ندارد.
بناءً پیشنراد فیگ دد تا یق ط ز اتعو به فنظ ر تعیین اندازۀ هب ا خ،رارۀ
فعن ی که در فادۀ ( )14ک د هزا پیشبینی شد است وضع گ دد.
توضیح :
بحث هب ا خ،ار در سق ۀ( )3فادۀ( )14ک د هزا وضاحت دارد .تعیین فقدار
خ،ارۀ وارد اعم از فادی یا فعنر ی در قضرایای هزائری نخ،رت ف بر ط بره
فدعی حر اتعبد فیباشد زی ا فدعی فکلف است تا فا ادعای خ یش را بیرا و
فع سی نواید .در قدم دوم تعیین فقدار خ،ارۀ وارد کرار تخصصری بر د کره
درقضایای فخ لف ازهم ف فاوت فیباشد از آ رهگرذر طبرر حکرم سقر ۀ()3
فادۀ( )14ک د هزا تعیین فقدار هب ا خ،ار به اساس نظ اه خب ۀ ع صرۀ
ف ب ط ص رت فی گی د.
درص رتیکه خ،ارۀ فعن ی بافعیارهای ارزش فادی آ قابر سرننش نباشرد
رضایت ف ض ر بارعایت عداتت اع بار داد فی ش د.
بناءً درزفینه نیازی به ت تیب ط زاتعو دید نوی ش د.

مجازات قابل تطبیق درجرم تجاوزجنسی
سوال هفتم :
فنازات ه م تناوز هن،ری در سصر اول براب هشر م ک راب دوم کر د هرزا
پیشبینی شد است .س ال این اسرت کره فحراکم فنرازات فنر فین تنراوز
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هن،ی را ب اساس ک د هزا تعیین نوایند یا فطابر به قان
ز ؟

فنع خش نت علیه

توضیح :
فنازات ه م تناوز هن،ی فندرج فادۀ( )17وفنازات ه ایم فندرج فادۀ()22
قان فنع خش نت علیه ز ذریعۀ س فا شوار ( )259فر رخ 1396/12/12
فن ش ۀ ه یدۀ رسوی شوار ( )1286ف رخ  1396/12/15به ک د هزا ارهراع
داد شد است .بناءً در زفینه احکام فندرج ک د هزا قاب تطبیر فیباشد.

مفهوم حبس دوام درقانون منع خشونت علیه زن
سوال هشتم
در فاد های فخ لف قان فنع خش نت علیه ز هولۀ حبس دوام به ص رت
عام ذک گ دید است .با ت هه به تق،یم حبس دوام در کر د هرزا بره حربس
دوام درهه( )1و درهه ( )2فحاکم کدام ن ع حبس دوام را در ه ایم خشر نت
علیه ز در نظ بگی ند؟
توضیح :
ازاینکه بعد ازانفاذ ک دهزا فنازات ه ایم فندرج فرادۀ( )17وفرادۀ( )22قران
فنع خش نت علیه ز

ذریعۀ س فا تقنینی شوار ( )259ف رخ 1396/12/12

فن ش ۀ ه یدۀ رسوی شوار ()1286ف رخ  1396/12/15به ک د هرزا ارهراع
گ دید است و فنازات پیشبینی شد ه ایم فذک ر درک د هزا ح،ب احر ال
(اعدام حبس دوام درهه ( )1وحبس دوام درهه( ))2فی باشد.
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بناءً درص رتیکه قان

فنع خش نت علیه ز

فنرازات هر ایم ف بر ط را بره

ط رفطلر حبس دوام پیشبینی نو د باشد ویا آن ا به فر اد قران

هرزا سرال

 1355ح اته داد باشد ب ای ه ایم فذک ر ح،ب احر ال فنرازات پیشربینی
شدۀ عین ه م درک دهزا قاب تطبیر فی باشد.

محل تطبیق حکم فقرۀ()2مادۀ()22کودجزا
سوال نهم
هدش از هولرۀ (شرخص دیگر ی) در سقر ۀ( )2فرادۀ( )22کر د هرزا واضرح و
فشخص نوی باشد آیا فنظ ر تبعۀ داخلی است یا خارهی؟ اگ در خرارج از
قلو و کش ر شخص غیر تبعرۀ استان،ر ا ف تکرب هر م فنردرج سقر ۀ ()2
فادۀ( )22ک د هزا شر د بکردام ط یرر علیره وی احکرام کر د هرزا تطبیرر
فیگ دد؟
توضیح :
سق ۀ( )2فادۀ( )22ک د هزا ه ایم علیه اشخاص فندرج سق ۀ ()1فادۀ فذک ر را
که در خارج از قلو و کش ر ارتکاب فی یابد بارعایت ق اعد حق ق هرزای برین
اتول (از خص صی وعو فی) پیشبینی نو د است.
به این ففر م که ه گا شخص ف تکرب هر م (تبعرۀ داخلری یاخرارهی) وارد
قلو و استان ،ا ش د وت سط ف اهع کشفی کش ر دسر گی گر دد و یرا اینکره
ف رم به اساس ف اسقت نافه های هوکاری عدتی وقضائی درفحراکم استان،ر ا
به فحاکوه کشاند ش د در آ صر رت احکرام کر د هرزا براالی وی تطبیرر
فیگ دد فش وط ب این که کش ر فح ارتکاب ه م ف تکب را بنابره ه دتیلری
ف رد فحاکوه ق ارنداد باشد .چنانچه عین حکرم درسقر ۀ()1فرادۀ()17قران
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هزای  1355نیز وه د داشت .عراو بره آ در رابطره بره ایرن ف ضر ع در
ت ضیح پ سش شوار ( )5سوینار قضایی سال 1361نیز ه اب ارائره گ دیرد
است درص رت نیاز به آ ف اهعه ص رت گی د.

محل تطبیق حکم مادۀ()32کودجزا
سوال دهم
در فادۀ( )23ک د هزا کلوۀ(شخصی که) بص رت عام ذک شد که شاف اتبراع
داخلی و خارهی فیگ دد .به نظ فا اگ اشخاص خارهی علیه تبعه یا فنفعرت
استان ،ا در قلو و کش ر شا ف تکب ه م ش ند فطرابر بره احکرام قر انین
ف ب طۀ خ د شا قاب فنازات فیباشند پس فعق تیت فادۀ( )23ک د هرزا در
چی فیباشد؟ در زفینه طاتب وضاحت فیباشریم .هوچنرا در فرادۀ فرذک ر از
فنفعت استان ،ا ذک به عو آفد است بر خ اهد ب د ترا فنفعرت فرذک ر
تع یف و فشخص گ دد.
توضیح :
اص فقدم در فنازات فن فین ب فبنای حق ق هزای برین اتولر صراحیت
س زفینی است .به این فعنی که درقلو و ه کش ری که ه م واقع ش د فقردم
ازهوه کش ر فذک ر صاحیت دارد تا فطابر به احکام قان خ د ف تکب ه م
علیه اتباع یافنفعت استان ،ا را ف رد فحاکوه ق اردهد.
فعق تیت حکم سق ۀ ( )2فادۀ فذک ر ازین هرت اسرت کره اگر کشر ر فحر
ارتکاب ه م ف تکب را بناب س اریا ه دتی دیگر ی فنرازات نکر د باشرد یرا
ن اند فنازات نواید یا ف تکب درقلو و استان ،ا دس گی گ دد و یرا ف تکرب
ازط یررر عقرردف اسقت نررام هررای هوکرراری عرردتی وقضررایی باکشرر رخارهی
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ویافعاهدات بین اتوللی به استان ،ا ت،لیم داد ش د احکام کر د هرزا براالی
وی تطبیر فی گ دد.
به پاسخ بخش دوم س ال باید ف ذک شد که فنظر ر ازفنفعرت استان،ر ا در
فادۀ فذک ر ه ن ع س دی است که ت سط فحکوۀ ذیصراح بره عنر ا سایرد
یافنفعت کش رفشخص گ دد وهافعه واسکار عافه به آ فنحیث فنفعت ت هره
داش ه باشد.

محل تطبیق حکم مادۀ()24کودجزا
سوال یازدهم
فادۀ()24ک د هزا در رابطه به ارتکاب ه م ت سرط تبعرۀ استان،ر ا در خرارج
ازقلو و کش ر بحث نو د و فنازات شخص ف تکب را فش وط به ایرن دان،ر ه
است که عو فذک ر به اساس قان کش ر فح ارتکاب هر م قابر فنرازات
باشد .ش طیکه فادۀ فذک ر قید نو د است از یق ط ش در فخاتفت با ارزش
های ش عی و قان نی کش ر فا ق ار دارد و از هانب دیگ را ه م را ب ای اسر اد
و اشخاص ه م پیشه باز فی نواید.
بناءً بر خ اهد ب د که تا قید(فش وط ب اینکه) از فادۀ فذک ر حذش گر دد و
ه تبعۀ استانی که در خارج از قلو و کشر ر ف تکرب عور ه فری شر د در
ص رتیکه فطابر احکام ک د هزا عو وی ه م و قابر فنرازات باشرد احکرام
ک د هزا باالی وی تطبیر گ دد.
توضیح :
فح یات فادۀ()24ک د هزا و به خص ص قید عبارت (فش وط ب اینکه عور
فذک ر به اساس قان کش ر فح ارتکاب ه م قاب فنازات باشد) بیانگ یق
قاعدۀ عام و پذی س ه شد درحق ق هزای بین اتولر فری باشرد کره ب فبنرای
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اهداش ق انین هزائی و به فنظ ر تأفین عداتت حفظ نظم و افن عافه درهافعه
و هب ا صدفات وارد ب نظم کش ری که ه م در قلو و آ واقرع فری گر دد
وضع گ دید و فن فیت ف قابر را یکری ازشر ایط اعورال فنرازات ب فبنرای
صاحیت شخصی کش رف ب ع فن م پیشبینی نو د است .در ص رتیکه عور
ارتکابی طبر احکام قان کش ر فح ارتکاب قاب فنرازات نباشرد اگر چره
عو فذک ر درق انین استان ،ا ه م پیشبینی شد باشد ف تکب قان ناً قابر
فنازات نی،ت .زی ا از یق هرت ه م را در قلو و استان ،ا اننرام نرداد و از
هانب دیگ عولی را که شرخص فرذک ر خرارج از قلور و استان،ر ا ف تکرب
گ دید است اخاتی درنظم اه واعی کش رفا وارد نک د است.
بناءً درص رتی که ازعو ارتکاب شد کدام ض ر اه واعی به هافعۀ استان،ر ا
عاید نگ دد ارزشی را نیز صدفه نخ اهدزد وف تکب آ طبر ق اعد عام حق ق
هزا و ص احت فادۀ( )24ک د هزا قاب فنازات نوی باشد.

تفاوت محل تطبیق بعضی از احکام مشابه درکـــــودجزا و عدم
تکرار آنها
سوال دوازدهم
احکام ف ادک دهزا در ب خی از ف ارد تک ار به نظ فی رسد به ط ر فثال:
حکم فادۀ( )51با فادۀ( )69حکم فادۀ( )72با فرادۀ( )87حکرم فرادۀ( )9برا
فادۀ( )84وحکم فادۀ( )3با فادۀ ( )134ک د هزا تک ار ب د ف ض ع قاب غ ر و
بازنگ ی فیباشد.
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توضیح :
قان نگذار فعاسیت انص اش کنند را ازف،ؤتیت هزائی به ن،ربت ت قرف

ارادی عولیررات اه ایرری ورسررع خط ر ارتکرراب ه ر م پیشرربینی نو ر د اسررت.
درص رتیکه شخص به تنررایی بره ارتکراب عور ه فری اقردام نور د باشرد
فادۀ( )51ک د هزا حاتت انص اش شخص واحد را بیا داشر ه چر باانصر اش
آ خط وق ع ه م ف س ع فی گ دد افا فادۀ( )69ک دهزا حاتت انصر اش یکری
ازف تکبین ف عدد را بایق سل،له شر ایطی بیرا نور د کره انصر اش کننرد
بارعایت آ زفینۀ هل گی ی ازق ع ه م رات سط سای اس اد گ و ه فی سر اهم
سازد.
فادۀ( )3اهداش ک د هزا را بیا نو د افا فادۀ( )134ک دهزا اهرداش

فخ ص به هزا را ت ضیح نو د است.
فادۀ( )72ک د هزا ف ض ع اتفراق در هر م وانصر اش فر تکبین اتفراق

دره م را پیشبینی نو د در حاتیکه فادۀ()87ک د هزا حکم ف،اعدت فعراو
یا هوکار فن فین را باف اهع ف،ؤل دراسشا ویا گ س اری ف تکبین بیا داشر ه
است.
فادۀ( )9ک د هزا گ چه با سق ۀ( )1فادۀ( )84کر د درفح ر ی تفراوت

ندارد افا ف اد ()9و( )10ک دهزا اص شخصری بر د هر م وهرزا وف،رؤتیت
هزائرررری را درسصرررر ف برررر ط برررره ق اعرررردعو فی بیررررا نورررر د و
سق ۀ()1فادۀ()84ک دهزا ص ش ازاص شخصی ب د ف،ئ تیت هزائی درسصر
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ف ب طۀ آ بحث فی نواید .بناءً فیا احکام ف اد فذک ر تک اری فشاهد نوی
ش د* .
1

جایگاه اعامل تکمیلی جرم در کود جزا در مقایسه با قانون جزای
سال 1355
سوال سیزدهم
طبر حکم سق ۀ( )3فادۀ( )39قان هزای سال  1355ه گرا شر یق هر م
ساع ه م را در اعوال تنریزاتی و تکویلی ارتکاب ه م با داش ن علرم بره آ
کوق فینو د شر یق هر م دان،ر ه فری شرد .اکنر در هرزء( )3سقر ۀ()2
فادۀ( )59ک د هزا اعوال تکویلی ه م حذش گ دید است .پیشنرا فیگ دد تا
اعوال تکویلی ه م در ک د هزا اضاسه گ دد.
توضیح :
سق ۀ( )3فادۀ( )39قران هرزای سرال  1355اعورال تکویلری را ازهولره آ
اعوال ه فی پیشبینی نو د ب د که به وسیلۀ ش یق اننام فی یاست واز اینکه
اعوال تکویلی هزء عنص فادی دان ،ه فری شر د ف تکرب آ شر یق هر م
فح ،ب فیگ دید.
اکن نیز درک د هزا نظ به تع یفی کره ازشر یق هر م درفرادۀ()58صر رت
گ س ه اننام عو تکویلی ه م فداخلره ف،ر قیم درعنصر فادی هر م بر د
وهزء اعوال ش کت شو د فی ش د که فی اند ت سط شر یق باسرریم شرد
درارتکاب یق یاچند عو ازاعوال فادی ه م اننام ش د .درحاتیکه هزء سر م
سق ۀ( )2فادۀ()59ک د هزا ازحاتت فعاونت بحث فی نواید نه از شر کت .بنراءً
* -هربخش توضیح با عالمۀ ( )از هم جدا شده است.
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حذش هولۀ (اعوال تکویلی) ت سط قان نگذار دربحث فعاونت درک د هزا بنا
فی باشد زی ا عو تکویلی دخاتت ف ،قیم ف تکب به فنظر ر اننرام عنصر
فادی ه م است و دخاتت فعاو در عو فن فانه به ف هب سق ۀ()1فادۀ()59
ک د هزا دخاتت ف ،قیم نب د بلکه به شک سببیت فی باشد واعراد حکرم
سق ( )3فاد ( )39قان هزا  1355درک د هزا را فن فی فی سازد.

نتیجۀ غیرمتوقعه ازجرم قابل پیشبینی و تبیین تفاوت حالت
مندرج مادۀ ( )63با حاالت مندرج مواد ( 551الی )553کود جزا
سوال چهاردهم
فادۀ( )63ک د هزا ن ینۀ غی ف قعۀ ه م را تص یح نو د است و ف رد فذک ر
در قان هزای قبلی بص رت دقیر وه د نداشت .نظ به ب داشرت فرا (ف هرع
س ال کنند ) تص یح فادۀ فذک ر با هزای ض ب و یا ه ح فنن به ف گ با هم
تناسب ندارد زی ا فب نی ب فادۀ فذک ر ب ای ساع قضیۀ ض ب فنن به ف گ
فنازات ق عود داد شر د .در حاتیکره در ضر ب و هر ح فننر بره فر گ
فنازات ق عود پیشبینی نشد است.
توضیح :
فادۀ()63ک د هزا حات ی را پیشبینی نور د کره ساعر وشر یق هر م بردو
داش ن قصد وق ع ن ینه عولی را اننام دهند که از آ ن ینۀ فن فانه حاص
ش د در این حاتت ساع وش یق فذک ر به هزای ن ینۀ حاصرله فحکر م فری
ش ند فش وط ب اینکه ه م واقع شد قاب پیشبینی ون ینه عو آنرا باشد.
قابلیت پیشبینی ن ینۀ ه فی در فادۀ ( )63کر دهزا فعیراری اسرت کره بره
وسیله آ فی ت ا ه م ق عود با قصد اح واتی را از ض ب یاه ح فنن بره
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ف گ تفکیق نو د .با این ت ضیح که در ض ب یاه ح فنن بره فر گ ن ینره
قاب پیشبینی نوی باشد از هوین هرت است که ف تکب آ بره هرزای ق ر
عود فحک م نوی ش د بلکه هزای خفیف ت از ق عود ب ای ف تکرب تعیرین
گ دید است .در ص رتی که از رس ار ف تکب در ض ب یاه ح ن ینرۀ فن فانره
(ف گ فننی علیه ) قاب پیشبینی باشد ه م واقع شرد ق ر عورد برا قصرد
اح واتی شو د فی ش د نه ض ب یا ه ح فنن به ف گ.
بناءً فادۀ()63ک د هزا بیانگ حاتت ض ب یاه ح فنن به ف گ( ق شبه عورد)
نی،ت زی ا حاالت ض ب یاه ح فنن به ف گ که فنازات آ درفر اد ()551
اتی()553ک دهزا حبس ط ی و حبس دوام درهه( )2پیشبینی گ دید است.
با فح یات فادۀ()63ک دهزا کافاً ف فاوت است.

تبیین مفهوم تعدد فاعلین جرم در مادۀ ( )67کودجزا
سوال پانزدهم
در فادۀ( )67ک د هزا تعدد ساعلین از حاتت فشددۀ هر م دان،ر ه شرد اسرت
وهوچنا ف ه دیت ش یق در ارتکاب ه م در حکم تعدد شناخ ه شد است.
س ال این است که ف ه دیت فعاو نیز در حکم تعدد شناخ ه فیشر د و یرا
خی ؟
توضیح :
طبر هدایت فادۀ( )67ک دهزا تعدد ساعلین حاتت فشدد اسرت و ف ه دیرت
ش یق نیز در حکم تعدد ساعلین فیباشد.
افا درص رت ف ه دیت فعاو حاتت فشدد به وه د نوری آیرد زیر ا قران
ص ش در ف رد ش یق ص احت دارد نه درف رد حض ر فعاو .
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از هانب دیگ فعاو به ص رت ف ،قیم در عنص فادی دخاتت ندارد تا حض ر
وی تعدد ساعلین شو د ش د .

مفهوم اتفاق درجرم مندرج مادۀ ( )70کود جزا
سوال شانزدهم
در بحث اتفاق دره م طبر فادۀ( )70ک د هرزا فحرض اتحراد دو شرخص یرا
بیش از آ در ه ایم هنایت وهنحه ه م فیباشد.
پیشنراد فیگ دد که فادۀ فذک ر ط ری تصرحیح گر دد کره در هر ایم علیره
افنیت داخلی وخارهی با ت هه به اهویت ف ض ع فحض اتفاق به عن ا هر م
پیشبینی گ دد و در ه ایم عادی قید ت أم با تح کات یرا اننرام اعورال فرادی
درفادۀ فذک ر ایزاد گ دد و فحض اتفاق ه م فح ،ب نه گ دد.
توضیح :
تع یف اتفاق دره م فندرج فادۀ()70ک دهزا وضاحت کاف دارد زی ا ف ض ع
اتفاق دره م ن،بت به هوه ه ایم یک،ا ب د و تفاوت ازهم ندارد.
بناءً ه گا طبر پیشنراد ارائه شد هولۀ "اتفاق ت أم با تح کات اننام اعورال
فادی" در فادۀ( )70ک د هزا اضاسه گ دد درآ ص رت وصف ه فی ش وع بره
ه م فط ح فی ش د نه اتفاق.
بناءً ط ح ایزادی فؤهه نب د ففر م اتفاق درهر م را برا ففرر م (شر وع بره
ه م) با هم خلط نو د حین تعیین وصف ه فی و تطبیر احکام سبب اینراد
فشکات خ اهد شد.
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تعدد مادی جرایم مرتبط و بیان (مفهوم هدف غیر قابل تجزیه) در
مادۀ ( )73کود جزا
سوال هفدهم
ف اد(73و )75ک د هزا تعدد فادی ه ایم فر تبط و غیر فر تبط را پیشربینی
نو د است .به فنظ ر ایناد رویۀ واحد قضایی اینراب فینوایرد ترا فشرخص
گرر دد کرره آیررا هرردش قرران گررذار ازتنزیرره درهرر ایم فرر تبط فنرردرج
فادۀ()73ک دهزا تنزیۀ هدش است یا تنزیۀ ه ایم؟
توضیح :
فادۀ() 73ک دهزا تعدد فادی ه ایم ف تبط راپیشبینی نو د و ف اد از تنزیره
درفادۀ فذک ر تنزیۀ ه ایم از حیث هدش فن فانه ب د وهدش عاف تنزیه و
یا عدم تنزیۀ ه ایم شو د فی ش د زی ا ه ایم ف عدد از اب دا فنزا ب د وبرا
عنص فادی هداگانه اننام فی یابد و از آ رهگذر تنزیۀ نفس ه ایم در فادۀ
فذک ر فط ح نوی باشد .ازهانب دیگ درف ن فادۀ ف ذک تص یح یاس ه اسرت
که هدش واحد ه ایم را ط ری با هم هوع نواید که تنزیه را قب ل نکنرد .بره
این فعنی که هولۀ قب ل نکند به هدش واحد راهع شد نه به ه ایم.
بناءً فادۀ( )73ک د هزا حکم ه ایم ف عدد با هدش واحرد غیر قابر تنزیره
وفادۀ( )75ک د هزا حکم ه ایم ف عدد غی ف تبط با اهداش ف عردد و فنرزا را
بیا داش ه است .
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مفهوم هدف واحد درجرایم متعدد
سوال هجدهم
در فادۀ( )75ک د هزا تعردد فرادی هر ایم پیشربینی گ دیرد اسرت .افرا در
حاالتیکه تعدد فادی و وحدت هدش ف ه د باشد افرا هردش فرذک ر تنزیره را
قب ل کند کدام ص اح ی در ک د هزا وه د ندارد.
بط ر فثال :در خص ص س قت های ف عدد تزوی اسناد ف عردد کره در فکرا
های فخ لف و زفا های فخ لف بره هردش بره دسرت آورد فرال غیر و یرا
فنفعت ص رت فی گی د و ف ض رین نیز اس اد و اشرخاص ف فراوت فری باشرد
بناب نب د ص احت قان نی وبا ف ه دیت حاترت فرذک ر فر تکبین بره فنرازات
هداگانه فحک م گ دید و ص ساً هزای شدید آ تطبیر فی شر د کره در ایرن
حاتت تناسب ه ایم و فنازات رعایت نوی گ دد .ف ض ع قاب غ ر فری باشرد.
هوچنا ب ای وضاحت بیش اگ اصطاح هدش واحرد در بخرش اصرطاحات
تع یف گ دد بر خ اهد ب د.
توضیح :
ه گا ارتکاب ه ایم ف عدد به هردش واحرد وغی قابر تنزیره صر رت گیر د
فشو ل حکم فادۀ()73ک دهزا وتابع دوش ط ذی فی باشد.
 ه ایم ف عدد در ن ینۀ اسعال ف عدد ص رت گ س ه باشد .
 تأفین هدش واحد ه ایم فذک ر را ط ری باهم هوع ک د باشرد کره
تنزیه را قب ل نکند.
به بیا دیگ دو ف رد در هدش ش ط است تاه ایمِ ف عدد ف تبط وغیر قابر
تنزیه شو د ش د یکی وحدت هدش و دیگ ی غیر قابر تنزیره بر د آ
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ه گا هدش دره ایم ف عدد واحد باشد افا تنزیه را قب ل کند ه ایم فرذک ر
غی ف تبط وتابع حکم فادۀ( )75ک دهزا شو د فی ش د .
به ط ر فثال :به دست آورد فنفعت درب،یاری ازه ایم هدش است .افا ایرن
هدش در ه م غصب فال یق شخص فنرزا از هردش سر قت یرا غصرب فرال
دیگ ی است .از این تحاظ س قت های ف عدد که در زفانرا وفکانررای فخ لرف
واقع فیگ دد با قصد های هداگانه واقدافات هداگانره اننرام فری شر د دارای
هدش واحدوغی قاب تنزیه فح ،ب نوی گ دد بلکره ب فبنرای هردش قابر
تنزیه فی باشند زی ا گاهی فوکن است ف تکب در یق ف رد ازه ایم فرذک ر
به هدش خ د ب سد و ه م تحقر یابد ودر ف رد دیگ ی ف تکب ن اند به هدش
خ د ب سد یا از اننام ه م فنص ش ش د.
در این حاالت ه کدام از ه ایم وصف هداگانه را به خ د فیگی د و ه یرق از
اهداش فن فانه فنزا از هدش فن فانۀ دیگ فی باشد.

حالت تطبیق حبس بیشرت ازسی سال درمورد مجرم متکرر متکی
به مادۀ ( )77و ( )83کود جزا
سوال نزدهم
هزای حبس تا سی سال درک د هزا پیش بینی شد است .در فر رد فنر فین
ف ک ر آیا فحکوه فی ت اند به بیش از سی سال حکرم بره حربس نوایرد یرا
خی ؟ در زفینه ص اح ی در ک د هزا وه د ندارد.
توضیح :
در رابطه به فنازات فن م ف ک ر حکم فادۀ()83ک د هزا ص احت دارد وکردام
قید قان نی فبنی ب اینکه هزای فن م ف ک ر بیش از سی سرال بر د ن انرد
در ک د هزا به نظ نوی رسد.
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هوچنا حبس بیش ازسی سال در فادۀ()77کر د هرزا نیرز تصر یح گ دیرد
است.

بیان مفهوم تطبیق جزاهای نقدی متعدد
سوال بیستم:
در فادۀ( )78ک د هزا تعدد هزای نقدی و تدابی ترأفینی و تطبیرر آ براالی
فحک م علیه پیشبینی گ دید است.
از ف ن فادۀ فذک ر چنین فعل م فیگ دد به ه پیوانۀ که هزای نقدی ف عدد
باشد هزای نقدی فذک ر با رعایت فادۀ( )142ک د هزا براالی فحکر م علیره
قاب تطبیر است.
افا در ک د هزا واضح نی،ت کره هرزای نقردی و حربس تنفیرذی در هر ایم
ف عدد ف تبط تابع رعایت فادۀ( )73ک د هزا فی باشد و یا تابع فادۀ()75ک د؟
ف ض ع قاب ت ضیح فیباشد.
توضیح :
فادۀ ()78ک د هزا تحت عن ا تعدد هزای نقدی و تدابی تأفینی چنین
ص احت دارد:
«هزا نقدی بارعایت حکم فادۀ( )142این قان و تدابی تأفینی بر اندازۀ که
ف عدد گ دد باالی فحک م علیه تطبیر فیگ دد».
فادۀ( )78بارعایت ()142ک دهزا به ص احت پ ن،یپ تداخ هزا ها را فیا
هزا های نقدی رد نو د است زی ا هزای نقدی به ذات خ د خفیف ب د و از
هانب دیگ درص رت پذی ش تداخ هزا های نقدی و تنفیذ شدید ت ین آ
اح وال فی ود که فن فین ف عدد اق صادی از آ س ء اس فاد نوایند.
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هوچنا با فاحظۀ سق ۀ()4فادۀ()215ک د هزا که از اح ال فخففه در ه ایم
هنحه بحث فی نوایند به وضاحت فعل م فیش د که هزای نقدی در اکث یت
ف ارد ن،بت به حبس خفیف ت است.
در ص رتیکه ب ای ه ایم ف عدد ف تبط فندرج فادۀ()73ک دهزا هزاهای
نقدی و حبس پیشبینی شد باشد هزای شدید قاب تنفیذاست زی ا
فادۀ()78ک دهزا ص ش قاعدۀ تعدد را بین هزاهای نقدی وتدابی تأفینی
پیشبینی نو د است.
بناءً طبر ص احت فادۀ فذک ر حبس با هزای نقدی دره ایم ف عدد ف تبط
فندرج فادۀ()73ک د هزا قاب هوع دان ،ه نوی ش د.

عدم تناسب جرم وجزا درمادۀ ( )74و( )76کود جزا
سوال بیست ویکم:
فادۀ()79و( )74ک د هزا باهم تناسب الزم ندارند زی ا در فادۀ( )79ک د هزا
فن م ف ک ر تع یف شد و درفادۀ( )83ک د نفس تک ر ه م شناخ ه شد و
در تک ر خاص دو چند حداکث هزای ه م و درتک ر عام یق ونیم چند
هزای اص ه م ب ای ف تکب تعیین گ دید است.
در فادۀ( )74ک د هزا تذک رس ه است که اگ شخصی به سبب ارتکاب ه م به
هزای خفیف فحک م شد باشد درص رت ارتکاب ه م ف تبط به آ بعداً به
هزای شدیدت فحک م ش د حب،ی را که از رهگذر فحک فیت اوتی سپ ی
نو د فن ا داد فیش د .چ در فادۀ( )79ک د هزا در رابطه به ه ایم
ف تبط اس ثناء پیشبینی نگ دید بناءً با فادۀ( )74ق،واً تناسب الزم ندارد.
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توضیح :
فادۀ()74ک د هزا حاالت تعدد فحک فیت به ه ایم ف تبط را پیبشبینی نو د
که هدش از آ باز نواند ف رم از فنازات ه ایم ف عدد و ف تبطی فیباشد که
قب از قطعیت حکم ارتکاب یاس ه و فادۀ( )79ک د ف ب ط به حاتت تک اره م
است که بعد از قطعیت حکم وقب ازاعاد حیثیت ارتکاب یاس ه باشد.
بناب آ احکام ف اد ( )74و( )79ه یق با نظ داشت حاالت خاص هزا های
ف ناسب با ه م ارتکابی را پیش بینی نو د و با حکم فادۀ()83ک د هزا که
بیانگ فنازات فن م ف ک ر است تعار ندارد.

پیشبینی قواعد شکلی درفصل تخلفات اطفال مندرج کود جزا
سوال بیست و دوم
از فادۀ( 95اتی فادۀ)113ک د هزا که ف ب ط به اه اآت رسید گی به تخلفرات
اطفال فیش د ط ری فعل م فیگ دد که ک د هزا ازقان ف نی به ط ش قان
شکلی س ق گ دید است .یا به عبارت دیگ قان شکلی و قان فاه ی باهم
خلط گ دید اند فانند ف ارد فع سی طف به یکی از فؤس،ات باز و یا ب،ر ه و
تع یف آنرا سپ ی نو د حنز در فؤس،ۀ ت بیت و اصاح تعیین سن ب ویرت
تذک ۀ تابعیت و گ س ن نظ هئیت طبی سه نف ی ان قال طف از ف کرز اصراح
به فحبس و غی که از نظ فا تابع اه اآت شکلی ب د باید از ک د هزا حذش
و در قان اه اآت هزایی گننانید ش ند.
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توضیح :
باوه د اینکه ساحۀ تطبیر ق انین ف نی و شکلی فشخص است افا پیشبینی
ق اعد شکلی درق انین ف نی یا باتعکس آ اس ثناءً یق اف فعو ل درق انین
هزایی ب د به خص ص در ف رد رسید گی به تخلفات اطفال که سر تت های
بیش ی در ک د هزا و هوچنا در قان رسید گی به تخلفات اطفال درنظ
گ س ه شد است .گ چه ف اد فندرج پ سش فاهیت شکلی دارند افا در ب
گی ندۀ احکام وف اردی فیباشند که درقان تخلفات اطفال ص احت ندارد.
بناءً فحکوۀ اخ صاصی اطفال با رعایت احکام ف اد قان رسید گی به
تخلفات اطفال و حکم ف اد ( 95اتی )113ک د هزا تعیین تکلیف فینوایند
وگننانید ف اد فذک ردر قان اه اآت هزائی ف هه نوی باشد.

مراجع تطبیق مجازات بدیل حبس
سوال بیست و سوم:
فنازات بدی حبس در ک د هرزا بره دتیر هلر گی ی از تر اکم زنردانیا در
فحابس و هوچنا اصاح بر عد یی از فن فین غی ح س ی فناسب خ اهد
ب د.
پیشنراد این است که ف هع تطبیر کنند و نظارت کنندۀ بدی حبس بایرد
فشخص و فعل م گ دد.
توضیح :

ف هع تطبیر وتنفیذ احکام فحاکم پ تیس و څارنوالی فی باشد .چ

تعیرین

فنازات بدی حبس ذریعۀ حکم قضائی ص رت فی گی د از آ رهگذر ف اهع
ف ذک فکلف به تطبیر وتنفیذ احکام فحاکم فی باشند.
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هوچنا در رابطه به تطبیر احکام بدی حبس ویا حنز ضویوۀ شروارۀ دوم
قرران اهرر اآت هزائرری فن شرر ۀ ه یرردۀ رسرروی شرروار ( )1286فرر رخ
 1396/12/15ص احت دارد فطابر به آ اه اآت ص رت گی د.

بدیل مجازات اعدام درمورد اطفال
سوال بیست و چهارم:
در فادۀ()99ک د هزا از عدم فحک فیت طف به فنازات اعدام حبس و هرزای
نقدی تذک رس ه است افا در صر رتی کره طفر ف تکرب عولری گر دد کره
فنازات آ فطلقاً اعدام باشد درآ خص ص حکوی درک د هرزا ف هر د نوری
باشد بناءً الزم است در یق سق ۀ ایزادی هزای ه فی که تنرا اعدام پیشبینی
شد است ب ای اطفال کاهش داد ش د.
بناءً پیشنراد فیگ ددکه در هوچ حاالت فنازات طفر ف خلرف بره حرداکث
حبس دوام درهه( )1تقلی یابد تا بعداً فنرازات فرذک ر بره لرث و یرا ربرع
تق،یم شد ب اند.
توضیح :
طبر ص احت فادۀ( )99ک د هزا ((طف به هرزای اعردام حربس و یرا هرزای
نقدی فحک م نوی ش د )).عاو به طف طبر ص احت فادۀ( )114کر د هرزا
((شخصی که بی،ت ساتگی را تکویر نکر د باشرد بره اعردام فحکر م نوری
گ دد )).با وه دی که در ف اد س ق اتذک بعد از فنرع فحک فیرت بره اعردام از
بدی آ یاد آوری نشد وتی حد اق این اف ف،لم است که ف اد سر ق اترذک
حاتت طف تیت یا زیر سرن ( )20سرال را بره ف هرب هرزء( )12فرادۀ()213
ک دهزا از هولۀ فعاذی قان نی شو د است.
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از اینکه آ اراین فعاذی در ف اد(99و)114کر دهزا بیرا نگ دیرد در صر رت
ب وز هوچ حاالت فی ا به فادۀ( )214ک د هزا که تحت عن ا (آ ار احر ال
فخففه در تعیین هزای هنایت) فیباشد فنحیث یرق قاعردۀ عور فی رهر ع
ک د چنانچه در هزء ( )1فادۀ فذک ر تص یح گ دید کره ه گرا هرزای هر م
ارتکابی اعدام باشد درا اح ال فخففه به حبس دوام درهه یق اصدار حکرم
فیش د .دراین ص رت بارعایت ف اد()97ویا()98ک د هزا طف ح،ب اح ال بره
فدت اتی ربع یا لث حد اکث حبس دوام درهه یق فحک م به حنز فیگ دد.

عدم تعارض بین مادۀ ( )99و ( )103کود جزا
سوال بیست و پنجم:
فادۀ( )99ک د هزا که چنین ص احت دارد« :طف به هزای اعدام حبس و یرا
هزای نقدی فحک م نوی ش د» با فادۀ( )103ک د در تضاد است زیر ا طفلری
که حین ارتکاب ه م( )18ساتگی را تکوی نک د باشد افا بعد از تکویر 18
ساتگی گ س ار گ دد با درنظ داشت قان تخلفات اطفال فحکر م بره حربس
فیگ دد نه فحک م به حنز.
توضیح :
بین ف اد ف ذک کدام تعارضی دید نویش د زی ا فنظ ر فادۀ( )99کر د هرزا
فطلرِ طف درحین فحک فیت فی باشد که به اعدام حبس و یا هزای نقدی
فحک م نوی ش د.
افا درفادۀ( )103ک دهزا به صاحیت فحکوۀ ف ب ط در رسید گی به قضریۀ
طفلی اشار شد است که حین ارتکاب ه م طف ب د ودرزفرا فحک فیرت
سن( )18ساتگی را تکوی کر د باشرد .در ایرن حاترت باوه داینکره طفر از
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حاتت صتارت خارج گ دید افا فحکوه ف ب ط به قضیه رسید گی فی نوایرد
این حکم به فعنای تبدی حنز به هزای حبس نوی باشد.قاب ذک اسرت کره
فحکوه ف ب طه فندرج فاد  103کر د هزاءدرت ضریح سر ال بی،رت و ششرم
فشخص گ دید است.

مفهوم محکمۀ مربوط یاذیصالح در مادۀ ( )103کود جزا
سوال بیست و ششم:
هدش از فحکوۀ ف ب طه درفادۀ( )103ک د هزا کدام فحکوه فی باشد؟
توضیح :
فادۀ()103ک د هزا که در سص ف ب ط به احکام اطفال ف خلف گنناند شرد
چنین ص احت دارد:
«طفلی که سن( )12را تکوی و ف تکب تخلرف شرد و حرین فحاکوره ()18
ساتگی را تکوی نواید رسید گی به قضیۀ وی از صاحیت فحکورۀ ف ب طره
فی باشد».
با وه دیکه قان نگذار در فادۀ فذک ر اراد داش ه تا فحکوۀ ذیصاح رسریدگی
به تخلف طفلی را فشخص نوایرد کره حرین فحاکوره سرن( )18سراتگی را
تکوی نو د است افا فحکوۀ ذیصاح را با آورد عبارت (فحکوۀ ف ب ط) در
فتاتطه و ابرام ق ار داد است.
طبر ص احت سق ۀ( )4فادۀ( )6قان رسید گی به تخلفات اطفال سن طف
ف خلف حین ارتکاب ه م فدار اع بار است ودر زفینه احکام هزائی ف ب ط بره
اطفال ب ف تکب تطبیر فی گ دد .درحکم فرادۀ( )26قران رسرید گری بره
تخلفات اطفال به فحکوۀ اخ صاصی اشار گ دید ودتیر آ ایرن اسرت کره
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اخ صاصری فررارت خراص

قضات فحکوۀ فذک ر ف خصص و به احکام قران
داش ه باشند.
بناءً رسید گی به قضیۀ طفلی که حین فحاکوه سرن  18سراتگی را تکویر
نواید باید باز هم به قضاتی واگذار ش د که در قان خاص فررارت و تخصرص
دارند از این تحاظ فنظ ر از فحکوۀ ف ب ط در فادۀ( )103کر د هرزا فحکورۀ
اخ صاصی یا دی ا رسید گی به تخلفات اطفال فی باشد چنانچه این ف ض ع
ذریعۀ فص بۀ شوارۀ( )602ف رخ 1396 /6 /7ش رایعاتی فح م س فحکوره
نیزتائید و در آ به فحاکم هدایت فشخص صادر گ دید است.

چگونه گی مجازات طفل درحال تعدد تخلفات
سوال بیست وهفتم:
فطابر فرادۀ( )105کر د هرزا در حاالتیکره دعر ی روی چنرد فر رد ت سرط
څ ارنوال علیه طف اقافه گ دد فحکوه فکلف به تصویم در ه بخرش بر د
زی ا ه یکی از تخلفات ف تکبه فوکرن شراف ک گر ری هرای چر قباحرت
هنحه یا هنایت ب د و فحکوه فکلف به رعایت فادۀ ف ب طه فی باشد.
پس الزم است که ف ن فاد فذک ر به این گ نه اصاح گ دد:
(فحکوه به ه یکی از ف ارد تعیین فنازات نو د و به تطبیر شدیدت ین آ
ها تص یح فی دارد).
در ضون بعضاً واقع فی گ دد که طف ف تکب چندین ن ع تخلف فری گر دد
که فنازات ه کدام ف فاوت است .فثاً یکی بدی حنرز و دوفری هرم حنرز
باشد در این حاتت نیز در ص رتی که در هر بخرش فنرازات تصر یح نیاس ره
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باشد تا به تبعیت از آ فنازات شدید تطبیر گ دد قضات ف قع صدور حکرم
در تعیین فنازات به اشکال ف اهه فی ش ند.
توضیح :
فادۀ( )105ک د هزا در ف رد اطفال ف خلف که ف تکب هر ایم ف عردد از نر ع
تعدد فادی گ دید باشد خ ا این ه ایم با هم ف تبط باشد ویا نباشد حراوی
حکم هداگانه و ویژ ن،بت به احکام ف اد (73و )75کر د هرزا فری باشرد و از
این تحاظ نوی ا حاتت فذک ر را ب ق اعد فندرج ف اد ف ذک قیراس نور د
زی ا درآ ص رت اصاً نیازی به پیشبینی چنین حکوی درفادۀ هداگانه دیرد
نویشد.
بناءً ففر م فادۀ( )105ک د هزا ط ری است که ه گا طف به ارتکاب بریش از
یق تخلف ف رم گ دد فحکوه توام اترافات را از تحراظ ا برات یاعردم ا برات
ب رسی نو د در ص رت که بیش از یق اترام ابت باشد بدو در نظ داشرت
ن ع تعدد و با قطع نظ از ف تبط ب د یرا غیر فر تبط بر د هر م تنررا بره
فنازات تخلفی حکم فی نواید که هزای آ درقان شدید ت پیشربینی شرد
باشد زی ا طبر ص احت فادۀ( )105ک د هزا فحکوره فکلرف اسرت بارعایرت
احکام ف علر به تعددتخلفات به ص رت خاص در رابطه اطفال بردو تصر یح
به تعیین فنازات وحکم نور د درفر رد ه یرق ازتخلفرات طفر صر ش بره
فنازات تخلف شدیدحکم نواید.
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حداکثر ر
مدت حجز درحالت تعدد محکومیت طفل
سوال بیست وهشتم:
فادۀ()106ک د هزا درص رت تعدد فحک فیت طف از عردم هر از فحک فیرت
وی به بیش از د سال بحث فینواید واین ف ض ع به نح ی بیرانگ فعاسیرت
بخشید به اعوال تخلفی بعدی طف بعد از فحک فیت اوتی وی فی باشد.
به ط ر فثال :یق طف  17و یا  18ساته ف تکب تخلفی فی گ دد که فنازات
آ در ک د حداکث حبس دوام درهه یق باشرد یرا هرزای اعردام فرذک ر بره
حبس دوام درهه یق تنزی یاس ه باشد با رعایت فادۀ( )98ک د طف فرذک ر
به فدت اتی  10سال حنز فحک م به فنرازات فری گر دد و درخرال هورین
فدت اگ طف فذک ر ف تکب تخلف شدید خفیف و یرا هرم فوا ر دیگر ی
گ دد در این ص رت با در نظ داشت فادۀ( )106ک د هزا هیچ فیعرادی بر ای
اعوال فنازات طف فذک ر براقی نوری فانرد و برا وهر د فرادۀ فرذک ر تعردد
فحک فیت وفحاکوۀ بعدی طف بی ا خ اهدب د.
توضیح :
حنز نو د طف ف خلف از قان به ففر م فنازات نور د وی نوری باشرد
بلکه هدش آن،ت که طف در ف کز اصاح و ت بیت درفدت فحک فیرت تحرت
ت بیه و اصاح ق ار گ س ه فنحیث س د ساتم به هافعه تقدیم گ دد.
فادۀ( )7قان رسید گی به تخلفات اطفال حکم فی نوایدکه:
((فنازات طف ح ی به فنظ ر اصاح و ت بیت به ط ر شدید و حقرارت آفیرز
ه از ندارد)) .هوچنا فادۀ ( )8قان فذک ر حکم فی کند که:
((حنز طف به عن ا آخ ین را ح اصاح و ت بیت وی تلقی فیش د))...
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قان نگذار ب ای طفلی که ف تکب شردیدت ین تخلرف گ دیرد باشرد حرداکث
فدت د سال حنز را پیشبینی نو د و واضح است که در طی فردت د سرال
ه طفلی که ح ی  12سراتگی را تکویر نور د باشرد بره سرن  22سراتگی
فی سید و از حاتت طف تیت خارج فی گ دد .چ روحیۀ قان این نی،ت کره
طف کیف و فنازات گ دد از آ هرت بعد از سرپ ی نور د فردت د سرال
حنز طف فذک ر باید به عن ا یق س د صاتح به هافعه تقدیم گ دد .
قاب ذک است که از فرو ین س اید وآ ار تعردد فحک فیرت وفحاکورۀ بعردی
اطفال رسید گی به ابعاد خص صی قضیه وعدم پیگ د اترام فرذک ر در آینرد
فی باشد.

تبیین مفهوم واژۀ (عقیده) در حکم مندرج جزء ()2
فقرۀ()2مادۀ()120کودجزا
سوال بیست و نهم:
در هزء دوم سق ۀ( )2فادۀ( )120ک دهزا واژۀ (عقید ) به کار رس ه است کره برا
وه د هوچ قیدی در آ فاد هوۀ فاف رین فؤظف که ف رد ظن یا اترام ق ار
فی گی ند فدعی ب آ فی گ دند که به عقید آ ها اه ای وظیفرۀ فرذک ر از
هولۀ صاحیت های قان نی شا ب د است.
بناءً از نظ فا هزء ( )2سق ۀ( )2فادۀ فذک ر زاید است باید حذش گ دد.
توضیح
توام هزئیات وظایف فاف رین دوتت و ط ز اهر ای آ در قر انین فقر رات و
ت ایح تنظیم نوی گ دند یا وظایف ق انین فق رات و ت ایح فذک ردرحال تتیی
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وتح ل اند از آ تحاظ در ب،ا ف ارد فاف ر عولی را به عقیردۀ اینکره وظیفرۀ
ف ص ش فی باشد ت ام باح،ن نیت اننام فی دهد.
بناءً تثبیت این ف ض ع (عقید داش ن فاف ر ف رد اترام فبنری ب اینکره عور
اننام شد ت سط ف ص ش از هولۀ صاحیت های قان نی وی اسرت یاخی ؟ویرا
آن ابه ح،ن نیت اننام داد یابره سرؤنیت) در ن ینرۀ تحقیرر و رسرید گری
قضائی فحکوه روشن فی گ دد.
بناءً ذک واژۀ(عقید ) درهزء( )2سق ۀ( )2فادۀ( )120کر د هرزا کردام فشرکلی
حق قی وقان نی را به بار نوی آورد.

توضیح اصطالح (غیرعادالنه) مندرج
درجزء()1فقرۀ()2مادۀ()127کودجزا
سوال سی ام:
در هزء( )1سق ۀ( )2فادۀ()127ک د هزا اصطاح غی عادالنه آفرد کره ففرر م
دقیر آ واضح و روشن نوی باشد.
بناءً الزم است که هولۀ غی عادالنه یا در اصطاحات ک د هزا تع یف گ دد و
یا هم حذش ش د تا ف ن فاد از ابرام خارج گ دد.
توضیح :
فطابر هزء( )1سق ۀ( )2فادۀ( )127ک د هزا یکی از شر ایط دسراع فشر وع آ
است که در ب اب عولی باشد که عو فذک ر خاش قان ودرعرین حرال غیر
عادالنه باشد.
اگ عو خاش قان ب د افا غی عادالنه نباشرد دسراع در ب ابر آ فشر وع
شو د نوی ش د.
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به ط ر فثال :ه گا خط سلب آزادی غی قان نی به وسیلۀ غی فؤظف افنی ری
ف هه شخصی گ ددکه فظن یاف رم نباشد خاش قان وغی عادالنه بر د
عو ف تکب تناوز شو د فی ش د و به شخص ف رد تردید حر دساع فش وع
را ببار فیاورد؛ افا اگ اشخاص غی فؤظف در حاالت عدم دس سی به ف قع به
ف اهع ف،ؤل فظن س اری و یا فن فی را به هدش سپ د به ف اهع ف،رؤل
گ س ار وسلب آزادی کنند عو ایشرا اگ چره خراش قران بر د افرا غیر
عادالنه نی،ت زی ا اننام چنین عو به فنظ رتطبیرر حکرم قران و ترأفین
عداتت ص رت گ س ه است چنانچه فادۀ ( )83قان اه اآت هزائی نیرز بره آ
فشع است.
دراین حاتت شخص س اری یا فن م نوی ت اند تحت عنر ا دسراع فشر وع در
ب اب خط سلب آزادی غی قان نی علیه شرخص یااشرخاص فرذک ر دسرت بره
ارتکاب عو فن فانه بزند واز ن ایج عو ه فی خ د فعاش گ دد.

رفع تعارض بین حکم جزء( )2فقرۀ ( )2مادۀ ( )127وبند ()3
فقرۀ( )2مادۀ مذکور
سوال سی و یکم:
باتفعر و

در هزء( )2سق ۀ()2فادۀ( )127ک دهزا دساع در ب اب حوله و تعر
یا ق یب ات ق ع از هولۀ ش ایط دساع فش وع ذک گ دید است.
افا در بند( )3سق ۀ( ) 2فاد فرذک ر هوزفرا بر د دسراع برا حولرۀ شرخص
ف ناوز نیز از هولۀ ش ایط دساع فش وع گف ه شد که در دو ش ط س ق اتذک
ن،ب اً تعار به فشاهد فی سد ف ض ع قاب ت ضیح فیباشد.
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توضیح :
سق ۀ ( )2فادۀ ( )127ک د هزا ش ایط ب ه د آفد حرر دسراع فشر وع را در
شش هزء ط ری بیا نو د که اه واع توام ش وط در آ ح وری و الزفری
فی باشد.
بناءً با عدم تحقر ه یق از ش وط فندرج فادۀ فذک ر حرر دسراع فشر وع
ساقط فی گ دد.
باتفع یرا
هزء( )2سق ۀ ( )2فادۀ ( )127ک د هزا دساع در ب اب حوله و تع
ق یب ات ق ع وهزء( )3سق ۀ ( )2فادۀ فذک ر هوزفرا بر د دسراع برا حولرۀ
شخص ف ناوز را پیشبینی نو د است.
ظاه اً ش ط دوم با ش ط س م در فر رد هوزفرا بر د دسراع برا حولره در
تعار ق ار دارد زی ا در هزء ( )2سق ۀ ( )2فادۀ فذک ر ش ط است که دسراع
باتفع و یا حد اق ق یب ات ق ع باشد وتی در هزء ()3
در ب اب حوله و تع
سق ۀ ( )2فادۀ فذک ر ش ط گ دید که دسراع بایرد هوزفرا برا حولره باشرد
وظاه اً حاتت ق یب ات ق ع را نفی فی نواید.
این تعار با ت هیه هزء ( )3سق ۀ سر ق اترذک فبنری بر اینکره فنظر ر از
هوزفا ب د دساع با حوله آن،ت کره دسراع بعرد از وقر ع حولره و تعر
ص رت نگی د رسع فی ش د زی ا در هزء ( )2سق ۀ فذک ر اننام دسراع انردکی
قب از وق ع حولۀ که ق یب ات ق ع است فناز فری باشرد وتری در هرزء ()3
سق ۀ فذک ر اننام دساع بعد از خ م حولۀ ف ناوز فون ع گ دید است.
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بیان حکم مادۀ ( )143کود جزا در مورد محل تطبیق جزای نقدی
درجرم جنایت
سوال سی و دوم :
طبر ص احت ف ن فادۀ( )143ک دهزا ((تعیین هزای نقدی در هر م هنایرت
ه از ندارد)) افادرسط اخی فادۀ فذک ر قان نگذار بااسزود هولۀ ((فگر اینکره
این قان ص اح اً به آ حکرم نور د باشرد )).اسر ثناء قایر گ دیرد اسرت.
ط ریکه فشاهد فری گر دد در کر د هرزا بر ای هنایرت اصراً هرزای نقردی
پیشبینی نگ دید از آ هرت سط اخی فادۀ فذک ر کافاً زاید فیباشد.
توضیح :
نظ به تع یفی که ازه ایم ص رت گ س ه اساسراً هنایرت شراف هرزای نقردی
نی،ت واب دای ف ن فادۀ()143ک دهزا نیز به این اص اشار نو د است.
افا قان گذار درسط اخی فادۀفذک ر به بیا ف ارد اس ثنائی پ داح ه اسرت
که درک دهزا ب ای ف تکبین هنایت به ط رف،ر ق یراب عاو هرزای حربس
هزای نقدی نیز پیشربینی گ دیرد فاننرد فنرازات شرخص حکوری فنردرج
فرررادۀ( )351بارعایرررت سقررر ۀ( )4فرررادۀ ()350کررر د هرررزا ویرررا فاننرررد
اهزای()3و()4فادۀ( )280وهزء()1فادۀ( )508ک د هزاکه دره م هنایت هزای
نقدی عاو ب فنازات حبس باالی شخص حقیقی قاب تطبیر فیباشد.



75

منعقدۀ  27-25سنبلۀ]]1398

توضیح برخی از مواد کود جزا

بیان مفهوم حداکث در مدت حبس طویل
سوال سی و سوم:
سق ۀ( )3فادۀ( )147ک د هزا حبس ط ی را بیا نو د و حرد اکثر آ را ترا
( )16سال قید نو د است.
س ال این است که آیا تکوی ( )16سال حد اکث حبس ط ی است یرا آغراز
آ ؟
توضیح :
سق ۀ( )3فادۀ()147ک د هزا واضح است زی ا به اساس سقر ۀ( )4فرادۀ فرذک ر
تکوی شانزد سال حداکث وشاف حبس ط ی فیباشد.

چگونه گی محاسبۀ مدت زمان توقیف متهم در احوال مختلف
سوال سی و چهارم:
در فادۀ( )147ک د هزا فدت حبس قصری از سره فرا ترا یرق سرال تصر یح
گ دید سؤال این است که تکلیف شخص از آوا گ س اری اتی سه فا چری
فیش د.؟
توضیح :
ه گا ف رم به سه فا حبس یا بیش از آ فحک م گ دد فدت زفرا سرپ ی
شررد ازترراریخ گ س رراری تاصرردورحکم درحرربس وی فحاسرربه فرری گ ر دد
ودرص رتیکه باالی فحک م علیه به اساس حکم قان حبس کو ر از سره فرا
قاب تطبیر باشد حبس کو ازسه فا نیرز اسر ثناءً براالی ف تکرب تطبیرر
فیگ دد .اگ ف رم به هزای نقردی فحکر م شر د فردتی راکره تحرت نظرارت
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وت قیف ق ار داش ه طبر حکم فادۀ( )346قان اه اآت هزائی درب اب هر روز
ف ناسب به عاید روزانه ازهزای نقردی وی کاسر ه فیشر د .افرا اگر ف تکرب
فحک م به فنازات نش د در آ ص رت فحکوۀ ذیصاح طبرر حکرم سقر ۀ ()2
فادۀ( )323قان اه اآت هزائی پ داخت هب ا خ،ارۀ فدت نظارت وت قیرف
شخص فذک ررا علیه دوتت حکم فی نواید.

انجام خدمات عامه توسط اطفالر باالتر از سن ()15سال بحیث
بدیل حجز با رعایت فقرۀ ( )4مادۀ ( )162کود جزا
سوال سی و پنجم:
در ک د هزا به بدی حنز تص یح نشرد در حاتیکره بارعایرت حکرم سقر ۀ ()4
فادۀ( )162ک د هزا در رابطره بره اطفرال براالت از سرن ( )15سرال تصر یح
گ دید که فحکوه فی ت اند به یق یا چند هزای اننام خردفات عافره براالی
اطفال باالت از سن ( )15سال حکم نواید.
ف ض ع قاب ت ضیح فیباشد.
توضیح :
بدی های حنز در قان رسید گی به تخلفات اطفال و ضرویوۀ شروار دوم
قان اه اآت هزائری فن شر ۀ ه یردۀ رسروی شروار ()1286فر رخ /12/15
 1396پیشبینی گ دید و احکام ففص درف رد وه د دارد.
از اینکه حنز درف رد اطفال ف خلف به فنظ ر ت بیرت فنردد و اصراح آنررا
فنحیث تدابی إعوال فی گ دد از آ رهگذر فنازات شو د نوری شر د و بره
هوین دتی در سص دوم باب چرارم ک اب اول ک د هزا ازهولۀ ان اع فنرازات
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اصلی دان ،ه نشد است .اننام خدفات عافه طبر فادۀ()162کر دهزا درفر رد
هزای اصلی تطبیر فری گر دد و
بزرگ،اال بدی حبس فی باشد و در ع
افا اننام خدفات عافه درف رداطفرال بردی حنرز فح،ر ب فری گر دد زیر ا
حنز قاب تطبیر است.
درع
فحاکم با رعایت احکام ف اد ف ب ط به قان رسید گی بره تخلفرات اطفرال و
حکم ف اد( 97اتی )112ک د هزا تعیین تکلیف فی نوایند.

بیان تفاوت بین مصادره منحیث جزای تکمیلی وتدابیرتأمینی
سوال سی وششم:
فصادرۀ اف ال طبر هزء ( )2سق ۀ( )2فرادۀ ( )178کر د هرزا فنحیرث هرزای
تکویلی و طبر هزء( )1فادۀ ( )203ک د هزا فنحیث تردابی ترأفینی فراتی و
اق صادی پیشبینی گ دید است.
دو ف رد س ق از هم چی تفاوت دارند؟
توضیح :
اف ال قاب فصادر ازنزد فحک م علیه اشیای ه فی یا افر اتی اسرت کره در
ه م اس عوال گ دید و یا عاید ناشی از ه م باشند وبه دو ن ع ذیر تق،ریم
فی گ دند:
اول :اشیای که ساخ ن اس عوال نگرداری ت رید صدور ع ضره خ یرد یرا
س وش آ به ذات خ د ه م فی باشد.
در این ص رت این گ نه اف ال قطع نظ از اینکه در هر م اسر عوال شرد یرا
خی و اینکه فلکیت آ ف علر به ف رم است یا خی یا اینکه ف رم فحک م فی
گ دد یا ب ائت حاص فی نواید قاب فصادر فی باشد و واضح است کره ایرن
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ن ع فصادر فنحیث فنازات تکویلری نی،رت زیر ا در صر رتی کره فر رم از
فنازات اصلی ب ائت حاص نواید چگ نه به فنازات تکویلی فحکر م خ اهرد
شد .به هوین دتی سق ۀ ( )4فادۀ ( )212ک د هزا چنین حکم فی کند که:
((فعاذی تب ئه کنند فانع صدور هزای اصلی تبعی و تکویلری فری گر دد)).
اتب ه تدابی ترأفینی فق ضری آن،رت کره اینگ نره اشریاء از دسر س اسر اد و
اشخاص خارج و ت سط دوتت ضبط و فصادر گ دند ونظر بره هورین دتیر
فصادرۀ این گ نه اشریاء در فرادۀ ( )204کر د هرزا در بحرث تردابی فراتی و
اق صادی تنظیم گ دید است.
دوم :اف ال و اشیای که ساخ ن اس عوال و نگرداشت آ ذاتاً ه م نب د وتری
در ه م اس عوال گ دید یا ب ای اس عوال در ه م تریه شد ویا عاید ناشی از
ه م باشند.
در این حاتت فصادر زفانی حکم فیگ دد که ف رم فحک م به فنرازات اصر
ه م گ دد و فحکوه بارعایت سق ۀ()2فادۀ( )180ک د هرزا عراو بره فنرازات
اصلی به فصادرۀ اشیای فذک ر حکم نواید و این گ نه فصادر فنحیث فنازات
تکویلی پیشبینی گ دید است.

موارد تطبیق حکم مصادرۀ اموال غیرمنقول درکود جزا
سوال سی وهفتم:
طبر حکم فادۀ( )180ک د هزا فصادر عبارت است از اخذ هب ی و با ع
اف ال فنق ل یا غی فنق ل فحک م علیه....
س ال این است که در کدام حاالت اف ال غیر فنقر ل فحکر م علیره فصرادر
فیگ دد؟ در حاتیکه طبرر حکرم فرادۀ ( )205کر دهزا ه گرا فحلری بخراط


79

منعقدۀ  27-25سنبلۀ]]1398

توضیح برخی از مواد کود جزا

ارتکاب ه م اخ صاص یاس ه باشد فحکوه عاو به هزا های پیشبینی شد در
ک دهزا به ف،دود ساخ ن آ از یق تا شش فا حکم فی نواید.
توضیح:
فطابر حکم فادۀ()182ک دهزا و با رعایت فادۀ( )180آ فحکوه بره فصرادرۀ
وه ودارائی های که شاف اف ال فنق ل غی فنق ل و ع ایرد ناشری از هر م
باشد ویاهرت ارتکاب ب خری ازهر ایم فاننرد پر ل شر یی یاتو یر ت وریرزم
اخ صررراص یاس ررره باشرررد طبرررر حکرررم فرررادۀ()509کررر دهزا بارعایرررت
سق ۀ()2فادۀ()180ک دهزا درف اردی که قان پیشربینی نور د حکرم فری
نواید .درغی حاالت فص حۀ قان نی فصادر ه ازندارد .
حکم فادۀ()205ک د هرزا فنحیرث حاترت تردابی تأفینی درف اردیکره فلکیرت
غی فنق ل قاب فصادر نباشد تطبیر فیگ دد.
بناءً ه یق از ف اد فذک ر ساحۀ تطبیقی خاص خ د را دارد.

ر
حسن نیت
ب
بیان حالت مصادرۀ ملکیت
شخص صاح ر
ر
سوال سی وهشتم:
در سق ۀ( )2فادۀ( )182ک د هزا هولۀ «حکم به فصادر حق ق اشخاص اترث
را که صاحب ح،ن نیت باشد اخال نویکند» قید گ دید است.
سؤال این است که اگ حکم به فصادر ش د حکم فذک ر قاب تنفیذ است یرا
خی ؟ در ص رت تنفیذ حکم فصادر حر شخص اتث اخال شد و از دسرت
وی خارج فی گ دد ف ض ع ایناب وضاحت را فی نواید.
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توضیح :
فنظ ر ازحق ق اشخاص صاحب ح،ن نیت آ است که حر(فلکیت) شرخص
درتحقر عو ه فی بدو سؤنیت وبدو آگاهی وی نقش داش ه باشد.
به این فعنا که ه گا فحکوه بره فصرادرۀ افر ال واشریای فر تبط بره عور
فن فانه حکم فی نواید اف ال فذک ر باید فلکیت فحک م علیه باشد یا افر ال
شخص اتث که با آگاهی وی درارتکاب عور ه فری اسر عوال گ دیرد و یرا
اشیائی باشد که با تذات داش ن ویا نگرداری آنرا ه م شو د فی ش د.
اگ فلکیت اف ال فذک ر ف علر به شخص صاحب ح،ن نیرت باشرد وشرخص
فذک ر دخات ی درعو فن فانه نداش ه باشد و داشر ن افر ال فرذک ر نیرز برا
تذات ه م نباشد فصادرۀ آ ه از ندارد و اگ حکم به صادر هم ص رت گیر د
شخص اتث فی ت اند فطابر به حکم فادۀ( )358قان اه اآت هزائی درف رد
فال فذک ر ادعای فاتکیت نواید.
بناءً فلکیت شخصی که با ح،ن نیرت و بردو آگراهی وی در ارتکراب عور
ه فی ف رد اس فاد ق ار گ س ه ویا به فحک م علیه به ح،ن نیت سپ د شرد
باشد فصادر نوی گ دد فانند فلکیت فندرج سق ۀ()2فادۀ ( )308ک دهزا.

تکرار حکم مصادرۀ اموال واجناس درمواد متعدد کود جزا
سوال سی ونهم:
فصادرۀ اف ال و اهناس به ص رت تک ار در چند فادۀ کر د هرزا ذکر گ دیرد
فانند ف اد (565 182و  )799ک د هزا و در ف اد فذک ر نظ به ه سصر و
باب فصادرۀ اف ال و اهناس که در ا ارتکاب ه م بدست آفرد ذکر گ دیرد
است.
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بناءً بر خ اهد ب د که در سص عام ک د هزا فصادرۀ اف ال ذکر گر دد و از
تک ار آ در ف اد فخ لف هل گی ی ش د.
توضیح :
فادۀ()180ک د هزا فصرادر را تع یرف و در فرادۀ( )182آ فر ارد فصرادر و
حق ق اشخاص اتث به ص رت عام بیا گ دیرد اسرت .از اینکره فصرادر بره
ف هب حکم سق ۀ()2فادۀ()180ک دهزا ص ش درف اردی کره قران پیشربینی
نو د حکم فی ش د به فنظ ر تشخیص ف ارد فذک ر بره صر رت خراص در
ف اد فخ لف ک د هزا عاو ب فنازات اصلی به فصادرۀ اشیاء بدسرت آفرد از
ا ارتکاب ه م نیز تص یح شد است.
بناءً به فنظ ر وضاحت بیش و هرت تکوی هزاهای اصلی پیشبینی فر اد
فذک ر در ک د هزا نه تنرا کدام اشکاتی را در زفینه به وه د نوی آورد بلکه از
ف ارد ض وری نیز شو د فی ش د.

تعیین مدت زمان حجز شخص مصاب به امراض روانی و اجراآت
محکمه در آن خصوص
سوال چهلم:
فادۀ( )188ک د هزا به حنز نو د فحک م علیه فصاب به اف ا روانی در
فؤس،ۀ صحت روانی تص یح نو د است .افا اینکه فحکوه تا چه فدت زفا
فی اند به حنز فحک م علیه در فؤس،ۀ صحت روانی حکم نواید ک د هزا
ف،ک ت ب د و از این رهگذر فحاکم حین اصدار حکم به فشک ف اهه
فیگ دند.
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توضیح :
تعیین فدت حنز تودید و خ م فدت حنز ف رم و یا فحک م علیه فصاب به
اف ا روانی به اساس تصدیر اه خب و تقاضای څارنوال یا نوایندۀ قان نی
ف یض وسر حکم فادۀ(189و )190ک د هزا ت سط فحکوۀ ف ب طه ص رت
فی گی د.
ازاینکه وق ش به فدت زفا صحت یابی ف یض دقیقاً قاب پیشبینی نوی
باشد از آ رهگذر فدت زفا حنز ف یض فطابر نظ اه خب یا ف خصص
ف ب ط اتی صحت یابی وی تودید شد فی اند.

تفاوت بین معاذیر قانونی واحوال مخففۀ قضائی و تبیین جایگاه
آنها در کود جزا
سوال چهل و یکم:
در فادۀ ( )212ک د هزا حاالت فعاذی قران نی و تفراوت آ برا حراالت فخففره
قضائی ط ر واضح بیا نگ دید است ف ض ع ایناب ت ضیح را فی نواید.
انیاً الزم است اح ال فخففۀ قضائی فندرج هزء( )12سق ۀ( )2فادۀ( )213ک د
هزا که عبارت از((سای حاالت فندرج این قان و یا حراالتی کره فحکوره از
اوضاع و اح ال ف ب ط به ه م و ف رم اس نباط فی کند )).طی یق فاد و یرا
سق ۀ هداگانه تشخیص وایزاد گ دد.
توضیح :
فعاذی تب ئه کنند وتخفیف دهندۀ هزا درفرادۀ( )212کر دهزا بره وضراحت
تع یف شد واح ال فخففه باف ه دیرت یکری ازفعراذی قران نی تحقرر فری
یابدکه ف اردآ درهزء(1اتی)11سق ۀ()2فادۀ()213کر دهزا و حراالت فخففرۀ
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قضائی درهزء( )12فادۀ فذک ر تص یح گ دید کره از اوضراع واحر ال قضریه
ت سط قاضی اس نباط فی گ دد.
در رابطه به بخش دوم پ سش بایرد گفرت؛ هرزء ( )12سقر ۀ( )2فرادۀ()213
ک دهزا ف اردی را که فنحیث حاالت فخففه در قان پیش بینی شد فانند
حکم فادۀ ( )114ک د هزا یا آ حاالت فخففه راکه قاضی ازاوضاع واحر ال
ف ب ط به ه م وف رم اس نباط نو د و به آ حکم فی نواید شراف فیشر د.
افا حاالت فذک ر در فادۀ( )213ک دهزا تص یح نگ دید است.
چ حاالت فخففه قضائی به نفع ف رم است صاحیت تشخیص واسر نباط
آ به قاضی فح ل شد وقان گذارنیز به هوین سبب قلور و آ را وسریع و
گ ،د گذاش ه است .درص رتی که ف اردآ درقان فحدود وفنحصر شر د
تحت عن ا اح ال فخففه قان نی ق ارفی گی د نه قضائی بنراءً فطاتبره اینراب
ایزاد در قان را نوی نواید.

قانون قابل استناد در رابطه به مصادرۀ وجوه ودارایی ناشی ازجرم
مواد مخدر
سوال چهل ودوم:
طبرررر حکرررم سقرر ۀ()2فرررادۀ()7کرر دهزا هررریچ هزائررری را نوررری تر ر ا
تطبیر نو د فگ اینکه دراین قان تص یح شد باشد.
فصررررادر یکرررری ازانرر ر اع هزاهابرررره شرررروار فیرر ر ود وطبررررر حکررررم
فرررادۀ()32قررران فبرررارز برررا ف ادفخدروف،رررک ات وهررر ودارایررری
هررررای فنقرررر ل وغی فنقرررر ل کرررره درتریرررره ت تیررررد پ وسررررس...
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ف ادفخررردر بررره کارگ س ررره شرررد باشرررد ویرررا از ارتکررراب آ حاصررر
گ دید باشد فصادر فی گ دد.
درحاتیکررره فرررادۀ(308و)309کررر دهزا بررره فصرررادرۀ وهررر ودارایررری
هرررای فنقررر ل وغی فنقررر ل بررره اسررر ثناء واسرررطۀ نقلیررره تنریرررزات
اخ صاصررری فر ر رد اسر ر فاد درت تیرررد فر ر اد فخررردر و وسرررای ف بر ر ط
آ حکم نک د است.
سررر ال ایرررن اسرررت کررره آیرررافی تررر ا بررره فصرررادرۀ دارایررری هرررای
غی فنقر ر ل ووهر ر حاصرررله از فر ر اد فخررردر طبرررر فرررادۀ()32قررران
فبارز با ف اد فخدر وف،ک ات حکم نو دیاخی ؟
توضیح :
بات هررره بررره حکرررم فرر اد()7و()8کرر دهزا احکرررام هزائررری سرررای ق انین
برره هررز از قرران فنررع خشرر نت علیرره ز قابرر اسرر ناد نورری باشررد
ودر رابطررره بررره فصرررادر احکرررام ففصررر درکررر د هرررزا پیشررربینی
گ دید است.
در فررررادۀ()180کرررر دهزا ازفصررررادرۀ افرررر ال فنقرررر ل وغی فنقرررر ل
وسای اشرررریای ه فرررری تع یررررف صرررر رت گ س رررره وبرررره ف هررررب
فرررادۀ()182کررر د فرررذک ر فررر ارد فصرررادر فشرررخص شرررد کررره
درهررر ایم ف بررر ط بررره ف ادفخررردر وسرررای ه ایم قابررر اسررر ناد فررری
باشد.
هوچنرررا فررر اد(308و)309کررر دهزا حکرررم فصرررادرۀ واسرررطۀ نقلیررره
وتنریررررزات اخ صاصرررری ف رداسرر ر فاد درت تیررررد ف ادفخرررردر را برررره
ط ر خاص پیشبینی نو د است.
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بنررراءً فررر اد ف رررذک سررر ق درکررر دهزا درب گی نررردۀ هوررره فررر ارد
فصرررررادرۀ افررر ر ال فنقررر ر ل وغی فنقررر ر ل درهررر ر ایم ف ادفخررررردر
وسرررای ه ایم فررری باشرررد وضررر ورت اسررر ناد بررره فرررادۀ()32قررران
فبارز با ف ادفخدروف،ک ات دید نوی ش د.
ازهانرررب دیگرر طبرررر حکرررم هرررزء()34سقرر ۀ()2فرررادۀ()916کرر دهزا
احکرررام هزائررری سرررای ق انین کررره فترررای حکوی از احکرررام کررر دهزا
باشد فلتی شو د فی ش د.

چگونگی تأثیر احوال مخففۀ عمومی درجرم قباحت
سوال چهل و سوم:
در ف اد ( 214و  )215ک د هزا در ف رد آ ار اح ال فخففره در تعیرین هرزای
ه م هنحه و هنایت وضاحت وه د دارد .افا در فر رد هر م قباحرت ترذک ی
بعو نیافد است.
با ف،ک ت ب د ک دهزاء در زفینه این سؤال فط ح فی گ دد که آیرا احر ال
فخففه دره م قباحت کدام تأ ی دارد یا خی ؟
توضیح:
ه م قباحت درتصنیف بندی از رهگذر شدت و خفت ه ایم از هولۀ خفیرف
ت ین ه ایم است زی ا فنازات آ تنرا فنازات نقدی و آنرم اتری سری هرزار
استانی فی باشد.
از آ هرت قان نگذار آ رار احر ال فخففرۀ عور فی در قباحرت را پیشربینی
ننو د است.
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تفاوت حاالت تطبیق بین فقرۀ (3و )4مادۀ()215کود جزا
سوال چهل وچهارم:
اهزای ( 3و  )4فادۀ ( )215ک د هزا با هم در تضاد بر د یکری آ زایرد فری
باشد.
توضیح :
در سق ۀ()3فادۀ()215ک د هزا حات ی پیشبینی شد کره در آ هرزای هر م
ارتکاب یاس ه شاف حبس و هزای نقدی فی باشد بره ایرن فعنری کره سقر ۀ
فذک ر هوع دو هزا را در ب دارد .افا سق ۀ( )4فادۀ فذک ر در ب گی ندۀ یکی از
دو هزای پیشبینی شد ( حبس یا هزای نقدی) فی باشد.
ه گا دقت صر رت گیر د ایرن دو سقر براهم در تضراد قر ار ندارنرد زیر ا
درسق ۀ( )3عبارت ف ن به ح ش (و) که دراص اسادۀ هوع واعوال ه دوهرزای
پیشبینی شد را فی نواید ربط داد شرد وبره ا تخفیرف قاضری یکری از
آنرارا حکم فی نواید ودرسق ۀ( )4هوله به ح ش (یا) به فاقب ربط داد شد
است که دراص اسادۀ تفکیق واخ یار یق هزا از دوهزای فخ لف رافی نواید.
دراین ص رت قاضی به ا تخفیف تنرا صاحیت اصدارحکم به هرزای نقردی
را دارد بناءً کدام تضادی در آ وه د ندارد.

عدم اثر گذاری احوال مشددۀ عمومی برجزای اعدام
وحداکثحبس دوام درجه()1
سوال چهل وپنجم:
در فادۀ( )219ک د هزا آ ار ف تبۀ اح ال فشددۀ عو فی بیا شد افا فرادۀ
فذک ر حات ی را که هزای ه م اعدام و یرا حرد اکثر حبس دوام درهره()1
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باشد و در عین زفا درقضیه اح ال فشددۀ عو فی نیز وهر د داشر ه باشرد
بیا ننو د در زفینه ک د هزا ف،ک ت فی باشد.
توضیح :
در تطبیر فادۀ()219ک د هزا که فنازات ف رم را به حداکث ویا یرق درهره
باالت در ف ه دیت اح ال فشدد تص یح ک د کدام فشک دید نوی شر د.
اح ال فشددۀ عو فی درفنرازاتی ا فری گرذارد کره ن،ربت بره آ اعورال
فنازات شدید فوکن باشد در فنازات اعدام وحداکث حبس دوام درهره یرق
که شدت بیش درآنرا عواً فن فی است اح ال فرذک ر قابر رعایرت نبر د
وفناتی ب ای تطبیر اح ال فذک ر وه د نخ اهد داشت زی ا هزای یق درهه
باالت از حداکث حبس دوام درهه ( )1در ک د هزا وهر د نردارد و پیشربینی
اعدام نیز فحدود وفنحص به ف اردی است که در قان بره آ تصر یح شرد
باشد.

عدم پیشبینی حداقل جزا در مجازات قابل تعلیق

سوال چهل و ششم:
طبر حکم ف اد ( )221و ( )222ک د هزا در ه ایوی که فنازات آ حبس تا
پنج سال باشد و یا شخصی که به ا ارتکاب ه م قباحت یا هنحه بره هرزای
نقدی تا شصت هزار استانی فحک م شد باشد فحکوه فی ت انردفنازات را ترا
پنج سال تعلیر نواید .ت ضیح گ دد که تعلیر از چند سال تا پنج سال ص رت
گ س ه فی ت اند؟ در حاتیکه طبر فادۀ( )226ک د فذک ر فدت تعلیر تنفیرذ
حکم پنج سال فیباشد.
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توضیح :
در فادۀ( )221ک د هزا تعلیر فنرازات تراپنج سرال بره صر رت فطلرر ذکر
گ دید است وفدت تعلیر تنفیذ حکم طبر سق ۀ( )1فادۀ()226ک دهزا پرنج
سال است.
بناءً فنازات حبس تا پنج سال ویاکو ازآ بدو درنظ داشرت حرداق آ
وهزاهای نقدی تاشصت هزار استانی به فدت پرنج سرال تعلیرر گ دیرد فری
ت اند.

متفاوت بودن تعاریف قاچاق مواد مخدر مندرج کود جزا و قانون
مبارزه با مواد مخدر و مسکرات
سوال چهل وهفتم :
تع یررف قاچرراق فرر اد فخرردر درهررزء()2فررادۀ()299کرر دهزا برراتع یف
ف ادفخدردرهزء()2فادۀ()3قان فبارز باف ادفخدروف،ک ات دربعضی فر ارد
ف فاوت است.
ط ریکرره اس ر عوال ف ر اد فخرردر درهررزء()2فررادۀ()3قرران فبررارز برراف اد
فخدروف،ک ات هزء تع یف قاچاق فی باشد افادرهزء()2فادۀ()299کر دهزا
اس عوال ف اد فخدر هزء تع یف قاچاق ف اد فخدر نی،ت.
عاو بر آ اسعال(ان قرال وارسرال)ف ادفخدر درهرزء()2فرادۀ()299کر دهزا
ازعناص قاچاق شو د است درحاتیکه اسعال(ان قال وارسال) درتع یف قاچراق
فندرج هزء()2فادۀ()3قان فبارز باف ادفخدروف،ک ات وه د ندارد.
س ال این است که ه دو قان فذک رهم زفا ناسذ فی باشد درعو به کدام
یق ازتعاریف ف ذک ت هیح داد ش د؟
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توضیح :
ازاینکررره طبرررر حکر رم هرررزء()34سقر ر ۀ()2فرررادۀ()916کر ر دهزا احکرررام
هزائررری سرررای ق انین کررره فترررای حکوی از احکرررام کررر دهزا باشرررد
فلتررری شرررو د فررری شررر د ودرکررر دهزا عنص اسررر عوال هرررز در
درفررر رد ادویررره حررراوی فررر اد فخدرکررره بااسررر فاد ازن،رررخه طبررری
تزوی شرررد اسر ر عوال گر ر دد درسرررای فر ر ارد قاچررراق شرررو د نشرررد
است.
اسعال(ان قرررال وارسرررال) ازهولررره رس ارهرررای عوررردۀ واساسررری عنصررر
فرررادی قاچررراق بررره شررروارفی رود و نبررر د ایرررن دو سعررر درتع یرررف
قاچاق ف هب نقصا درتع یف است.
بنررراءً دررابطررره بررره تع یرررف قاچررراق فرر اد فخررردر بررره تع یرررف فرر اد
فخررردردرک دهزا کررره هرررافع وفؤخ ات ررراریخ اسرررت اسرر ناد فررری شرر د
وهررررزء()2فررررادۀ()3قرررران فبررررارز باف ادفخدروف،ررررک ات کرررره
دربعضررری فررر ارد فترررای تع یرررف فنررردرج درکررر دهزا اسرررت قابررر
اس ناد نوی باشد.

تشخیص محکمۀ ذیصالح کاهش مدت تعلیق تنفیذ حکم
سوال چهل وهشتم :
بادر نظ داشت فرادۀ( )225کر د هرزا کراهش فیعراد ایرام حربس تعلیقری از
صاحیت کدام فحکوه فی باشرد فحکورۀ کره حکرم آ نررایی گ دیرد یرا
فحکوۀ اب دئیۀ صادر کنندۀ حکم؟
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توضیح :
از آ ها که فحکوۀ ذیصراح دراتترای تعلیرر تنفیرذ حکرم طبرر صر احت
فادۀ()231ک دهزا فحکوۀ صادرکنندۀ حکم فی باشد از آ رهگرذر کراهش
فدت تعلیر هزا بعد از قطعیت حکم در ا اصراح حرال فر رم بره پیشرنراد
ف اهع فندرج فادۀ()225ک دهزا نیز از صاحیت فحکورۀ صرادرکنندۀ حکرم
تعلیر فی باشد .

اثرتابعیت دوگانه درارتکاب جرم خیانت ملی
سوال چهل ونهم :
فادۀ( )238ک د هزا ف ب ط به خیانت فلی فی باشد .اگ اعوال ه فی فندرج
فادۀ فذک ر ت سط تبعۀ خارهی ارتکاب یابد در روشنی فادۀ( )240ک د هرزا
ه م هاس سی فط ح فیگ دد.
سؤال این،ت که در ه دو فادۀ فذک ر ف،رؤوتیت ه فری اشرخاص دارای دو
تابعیت واضح نب د که اشخاص فذک ر در روشنی کدام یق از اوصاش ه فی
ف رد فحاکوه ق ار گی د.
توضیح :
ه شخصی که تابعیت استان ،ا را طبر احکرام قران ک،رب نور د باشرد
فطابر به حکم فادۀ چرارم قان تابعیت تبعۀ استان ،ا شو د شرد و اگر
هوزفا دارای تابعیت کش ر دیگ ی نیز باشد ازتابعیت استانی خ یش فح وم
نوی گ دد و توام ق انین ناسذۀ کش ر باالی وی قابلیت تطبیر را دارد.
بناءً ه م شخص فذک ر درص رت ارتکاب اعوال فندرج فرادۀ ()238کر دهزا
خیانت فلی شو د فی ش د نه ه م هاس سی .
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معیارتفکیک بین جرایم تروریستی وجرایم علیه امنیت داخلی
وخارجی
سوال پنجاه ام:
در سق ۀ ( )9فادۀ( )238ک د هزا ف ب ط به سص ه ایم علیه افنیرت داخلری و
خارهی بین پی س ن به گ و ف،لح درحال هنگ و سق ۀ( )2فادۀ ( )277کر د
هزا ف ب ط به سص ت وریزم کر د هرزا در خصر ص ک،رب عضر یت سرازفا
ت وری ،ی تفاوت واضح به فشاهد ن سید ایناب وضاحت را فینواید.
هکذا تفکیق آشکار فیا فح یات و فصرادیر فر اد ( 266و  529اتری )533
ک د هزا به نظ نوی رسد.
توضیح :
تفاوت عودۀ ه ایم سص اول باب اول ک اب دوم ک د هرزا کره تحرت عنر ا
(ه ایم علیه افنیت داخلی وخارهی) فری باشرد و در فر اد ( 238اتری )262
ک د تنظیم گ دید با ه ایم ت وریزم که در سصر دوم براب فرذک ر در فر اد
( 263اتی  )278ک د تنظیم گ دید در تزوم وه د قصد خاص عاو ب قصرد
عام در ه ایم ت وری ،ی و عدم تزوم وه دقصد خاص در ه ایم علیره افنیرت
داخلی و خارهی فیباشد .این قصد خاص در ه ایم ت وری ،ی عبارت از قصرد
تحت تأ ی ق ار داد سیاست دوتت هورر ری اسرافی استان،ر ا یرا دوترت
خارهی و یا فؤس،ه ها و سازفا های فلی یا بین اتوللی یا بی بات سراخ ن
نظام دوتت هور ری اسافی استان ،ا و یا دوتت خارهی فیباشد در حاتیکه
در ارتکاب ه ایم علیه افنیت داخلی و خارهی وه د چنین قصد نزد ف تکب
ش ط تحقر عنص فعن ی شو د نشد است.
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بناءً عض یت گ و ف،لح در حال هنگ اگ به فنظ ر تحت ترأ ی قر ار داد
سیاست دوتت هور ری اسافی استان ،ا یا دوتت خارهی و یا فؤس،ه هرا و
سازفا های فلی یا بین اتوللی و یا بی بات ساخ ن نظام دوتت استان،ر ا و
یا دوتت خارهی باشد شاف ه م ت وری ،ی ب د وتی اگ پی س ن به چنرین
گ وهی بدو وه د چنین قصد باشد در آ ص رت فشو ل ه م خیانت فلری
خ اهد ب د.
به هوین سا تفاوت فیا ه م اس فاد از ف اد فنفنر یرا وسرای کشرندۀ
فندرج فادۀ( ) 266ک د هزا کره در سصر ت وریرزم تنظریم گ دیرد برا هر م
(اس عوال ف اد فنفلقه و فنفن ) و ه م (اسر عوال فر اد فنفلقره و فنفنر
بدو ایناد خ،ار ) فندرج ف اد ( 531و  )532ک د که در سص پرننم براب
ششم ک اب دوم ک د هزا تحت عن ا (ه ایم ف تبط به ساح ناریه فرورات
و ف اد فنفن ) تنظیم گ دید است ف ه د فیباشد زی ا چنین قصرد خراص
در ه ایم ف تبط به ساح ناریه فروات و ف اد فنفن نیز ش ط تحقر عنص
فعن ی پیشبینی نگ دید است.
بناءً قان نگذار باتفکیق ه ایم ت وری ،ی وه ایم ف تبط به ساح ناریه فنازات
فعین وف ناسب رابه ه کدام آنرا پیشبینی نو د است.

تفاوت حالت مجرمانۀ مندرج مادۀ ()258کود جزا با حاالت مندرج
مواد( )266و ( )269کود
سوال پنجاه ویکم:
حولۀ ف،لحانه باالی تأسی،ات دوت ی ص ش درفادۀ ( )258ک د هزا ت،رنی
گ دید است افا به اساس ه یا ف ه د در کش ر اکثر اً حورات ف،رلحانه
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سق ط داد یا اشتال آنرا
باالی تأسی،ات نظافی وت ،اتی ها و والیات غ
از ط ش گ و های ف،لح در حرال هنرگ برا دوترت استان،ر ا کره گ وهرای
ت وری ،ی فی باشد ص رت گ س ه است و چنین حاتت بایرد در فر اد فنردرج
سص ه ایم ت وری ،ی پیشبینی فیشد که نشد است و یق خاء قان نی فری
باشد.
باید گفت که فنازات اشخاص فندرج فادۀ()277ک د هرزا کره در رابطره بره
تشکی سازفا ت وری ،ی عض یت و هوکاری با آ است خیلی شردید فری
باشد و ح ی فنازات اتفاق فعاونت ش وع به آ طبر حکم فرادۀ()278کر د
هزا فنازات اص ه م ف تکبه پیشبینی گ دید است.
فنازات حولۀ ف،لحانه باالی تأسی،ات و ادارات دوت ری کره ضر ر شردید بر
فناسع عافه فیباشد در ک د هزا خفیف یعنی حبس ط ی پیشربینی شرد و
در حاالت اتفاق فعاونت و ش وع به ه م فذک ر نیز از تشدید فنرازات کرار
گ س ه شد این ف ض ع باعث بلند رس ن گ اش ه ایم حولرۀ ف،رلحانه براالی
تأسی،ات و ادارات دوت ی فی گ دد.
بناءً باید ه م فذک ر در سص هر ایم ت وری،ر ی درج و فنرازات آ شردید
گ دد.
توضیح :
اشتال تأسی،ات دوت ی که در سص ه ایم علیه افنیت داخلی وخرارهی و در
فادۀ()258ک د هزا پیشبینی گ دید اسرت حرات ی را بیرا فری نوایرد کره
شخص با اس عوال ق ت نظافی به اشتال تأسی،ات دوت ی فؤس،ه ها و دیگر
افاکنی که به فنظ ر فنفعت عافه اعوار گ دیرد اقردام نوایرد و هردش از آ
ارتکاب ه ایم ت وری ،ی نوی باشد.
افا در سص ه ایم ت وری ،ی انفنرار بره وسریلۀ فر اد فنفنر در فحر یرا
تأسی،ات ف رد اس فادۀ عافه در فادۀ( )266ک د هزا وتخ یب تأسی،رات زیر
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بنایی درفاد ( )269ک د هزا به فنظ ر ارتکاب ه ایم ت وری ،ی که هدش آ
تحت تأ ی ق ار داد دوتت هور ری اسافی استان ،ا یا دوتت خرارهی ویرا
فؤس،ه ها و سازفا های فلی و یا بین اتوللی یا بی بات ساخ ن نظام دوتت
هور ری اسافی استان ،ا و دوتت خرارهی فیباشرد پریش بینری گ دیرد
است.
بناءً حاتت فن فانۀ فندرج فادۀ( )258ک د هزا باحاالت فن فانرۀ فنردرج در
ف اد( )266و( )269ک د هزا که به قصد ارتکاب ه ایم ت وری،ر ی اننرام فری
ش د از هم ف فاوت ب د و ه کردام در هر ایم فنردرج سصر ف بر ط قابر
تطبیر فی باشد.

مصادیق وعنارص جرم ترور با تأکید به مواد ( )263و ( )264کود
جزا
سوال پنجاه ودوم:
فنازات ه م ت وردرک د هزا تص یح گ دید افا از ت ور تع یفی به عو
نیافد عناص آ فشخص نشد و فصادیر آ بیا نگ دید است.
توضیح :
فصادیر و عناص ه م ت ور در ه ایم ت وری ،ی فندرج فادۀ( )263و ()264
ک د هزا بیا گ دید است با ف اهعه به ف اد فذک ر ح فشک فی گ دد.



95

منعقدۀ  27-25سنبلۀ]]1398

توضیح برخی از مواد کود جزا

مواردتطبیق حکم مواد(259و )269کودجزا
سوال پنجاه و سوم:
ف ارد فندرج فادۀ( )259ک د هرزا برا فر ارد فنردرج فرادۀ( )269کر د هرزا
ازتحاظ ه ایم فشابه فی باشد افا ف اد فذک ر از تحاظ فنازات فانند تخفیف
در خص ص فعاونت اتفاق و ش وع به ه م از هم ف فاوت است.
تعیین وصف ه فی دقیر اگ ه ایم ف رذک ف بر ط بره یرق
تذا اگ غ
سص فشخص ش د .بر خ اهد ب د.
توضیح :
تفاوت حکم بین فادۀ ( )259ک د هزا که تحت عن ا (اتاش بنا ها و افا )
در سصر هر ایم علیرره افنیررت داخلرری و خررارهی تنظرریم گ دیررد بررا فررادۀ
()269ک دهزا که تحت عن ا (تخ یب تأسی،ات زی بنائی) در سصر هر ایم
ت وری ،ی ت،نی گ دید در کیفیت تحقر عنص فعن ی آ فری باشرد .در
ه ایم علیه افنیت داخلی و خارهی هرت تکوی رکن فعن ی تنرا قصد عام
(قصد اننام سع ) کاسی فی باشد وتی در ه ایم ت وری ،ی ف تکب باید عاو
ب قصد عام (قصد اننرام سعر ) قصرد خراص را کره عبرارت از (تحرت ترأ ی
ق ارداد سیاست دوتت هور ری اسافی استان ،ا یرا دوترت خرارهی و یرا
فؤس،ه ها و سازفانرای فلی یا بین اتوللی یا بی برات سراخ ن نظرام دوترت
هور ری اسافی استان ،ا و یا دوتت خارهی) است نیز داش ه باشد در غی
آ عو ف تکبۀ وی ه م ت وری ،ی شو د نخ اهد شد زی ا اصطاح هر ایم
ت وری ،ی در سص ف ب ط ط ری تع یف گ دید است که داش ن قصد خراص
ف ذک هزء الینفق عنص فعن ی آ فی باشد.
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تفاوت بین حکم مادۀ( )266ومادۀ ()269کودجزا
سوال پنجاه وچهارم:
وهر د دارد بردین
بین حکم فادۀ( )266و فادۀ( )269ک د هزا نقاط فش
ففر م که سق ۀ( )1فادۀ ( )266و سق ۀ()1فرادۀ( )269کر د فرذک ر از تحراظ
فح ه فی و آ ار آ ب،یار نزدیق با هم اند ط ریکه در سق ۀ( )1فادۀ()266
ک د هزا فنازات شخصی پیشبینی شد است کره بره فنظر ر ارتکراب هر م
ت وری ،ی یکی از ف اد فنفن یا وسرای کشرند را در فحر یرا تأسی،رات
ف رد اس فادۀ عافه یا تأسی،ات زی بنایی انفنرار فیدهرد یرا فن ش فی،رازد و
سق ۀ( )1فادۀ()269ک د فذک ر تخ یب تأسی،ات و زی بنای دوت ری را هر م
انگاری نو د است.
س ال این است ه گا شخصیکه با ف اد فنفن س را تخ یب کنرد کردام
یق از ف اد س ق اتذک درزفینه قاب تطبیر فیباشد؟
توضیح :
تفاوت اساسی فیا حکم فادۀ ( )266ک د هزا که تحرت عنر ا (اسر فاد از
ف اد فنفن و کشند ) فی باشد با فرادۀ ()269کر د هرزا کره تحرت عنر ا
(تخ یب تأسی،ات زی بنائی) است در نح ۀ اننام رکن فادی (وسیله ون ینرۀ
فن فانه) فی باشدبه این فعنا که رکن فادی ه م فنردرج فرادۀ ( )266کر د
هزا اس فاد از ف اد فنفن و کشند است خ ا فنن به تخ یب تأسی،رات
گ دد یا نه در حاتیکه رکن فادی ه م فندرج فادۀ ( )269ک د فذک ر فقیرد
به ن ینه ب د که عبارت از تخ یب صردفۀ شردید یرا فخ ر شرد سعاتیرت
تأسی،ات و زی بنا های ف رد اس فادۀ عافه فیباشد و اس فاد از و سیلۀ خاص
در ارتکاب ه م فندرج فادۀ ( )269ک د ش ط نگ دید است.
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بناءً ساحۀ تطبیر ه کدام از ف اد ف ذک از هم هدا و ف فاوت ب د و فثرال
ذک شد در پ سش ب فادۀ( )266ک دهزا قاب تطبیر فیباشد.

تفاوت جرم گروگان گیری با جرم اختطاف
سوال پنجاه وپنجم:
فادۀ( )270ک د هزا که حکم ( گ وگا گی ی بونظ ر فنب ر ساخ ن شرخص
حقیقی به اه اء و یا اف ناع از اه ای یق عو ) رابیرا فری نوایرد برا هر م
اخ طاش فندرج فادۀ ( )591ک د هزا که ( رب د و سلب آزادی اشخاص را به
فنظ ر ک،ب فنفعت و یا فال) بیا نو د است با هم فشابه فی باشد زیر ا
فنب ر ساخ ن به اه اء یااف ناع ازیق عو طلب فناسع ب ای گر و گ وگرا
گی ند را نیز اح ا فیکند تذا وهه تفکیق دو ف رد س ق در چی فیباشد؟
توضیح :
فیا ه م گ وگا گی ی و ه م اخ طاش از تحاظ تحقر عنص فادی وفعن ی
تفاوت وه د دارد زی ا در فادۀ( )270ک د هزا به ص احت ت ضیح گ دید که
هدش از ه م گ وگا گی ی فحض بر بر داری وک،رب فنفعرت از شرخص
گ وگا گ س ه شد و یا وارد نو د ض ر به وی نوی باشد بلکه هدش حقیقی
فنب ر ساخ ن دوتت یا سازفا بین اتوللی و یا شخص حقیقی دیگ به اه اء
یا اف ناع از اه ای یق عو است.
در حاتیکه در ه م اخ طراش فنردرج در فر اد( 590و )591کر دهزا قصرد و
هدش حقیقی ف تکب بر کشی یا رسانید ض ر به شخص اخ طاش شرد و
یا بدست آورد فال یا فنفعت فادی در ب اب رهرائی وی فری باشرد و از ایرن
تحاظ ازهولۀ ه ایم علیه اشخاص شو د فی ش د.
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به بیا دیگ ه م گ وگا گی ی ه م علیه اشخاص نی،ت زی ا هدش از آ
رسانید ض ر ه،وی یا فاتی به شخص گ وگرا گ س ره شرد و یرا بدسرت
آورد فال از شخص گ وگا گ س ه شد و یا واب ،ه گا آ نوی باشد بلکه
هدش تحت تأ ی ق ار داد سیاست دوتت هور ری اسافی استان ،ا دوتت
خارهی یا سازفا بین اتوللی یا بری برات سراخ ن نظرام دوترت هورر ری
اسافی استان ،ا و یا دوتت خارهی فیباشد و ف تکرب اهر اء ویرا اف نراع از
اه ای عو را به هدش ه م ت وری ،ی در آزاد ساخ ن گ وگا گ س ره شرد
ش ط فینواید.
تفاوت دیگ فیا دو ه م فذک ر ایرن اسرت کره درگ وگرا گیر ی ربر د
شخص ش ط عنص فادی نی،ت افا در اخ طاش رب د شخص شر ط عنصر
فادی اخ طاش شو د فیش د.

محل تطبیق فقرۀ()4مادۀ ()277کود جزا و عدم موجودیت ابهام
بین منت و عنوان مادۀ مذکور
سوال پنجاه و ششم:
طبر حکم سق ۀ( )4فادۀ( )277ک د هرزا(شخصری کره بونظر ر ب نافره ریرزی
اعوررال ت وری،ر ی یررا اشر ا در آ آفر زش داد یررا دریاسررت آف زشرررای
ت وری ،ی یا به ه نح دیگ هرت ت،ری اعورال ت وری،ر ی داخر کشر ر
گ دد یا به خارج از کش ر سف کند یا اقدام به سرف نوایرد یرا زفینرۀ سرف را
س اهم کند به حبس ط ی فحک م فیگ دد ).افا در ف رد شخصری کره اعورال
س ق را در داخ کش ر ب نافه ریزی و اننام فیدهد و خ د نیرز در کشر ر زنرد
گی فیکند کدام ص احت قان نی در ک د وه د ندارد.
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عاو بر آ در عنر ا فرادۀ( )277کر د هرزا تشرکی سرازفا ت وری،ر ی
عض یت و هوکاری به آ تح ی گ دید افا در ف رد ( هوکاری یرا ف،راعدت
به دشون) در ف ن فادۀ فذک ر کدام ص احت قان نی وه د ندارد.
بناءً اگ یق سق ف تبط به وصف ه فی سر ق برا اتررام از روحیرۀ فرادۀ()3
قان ه ایم علیه افنیت داخلی و خارهی سال  1366در فرادۀ فرذک ر ایرزاد
گ دد بر خ اهد ب د.
توضیح :
فادۀ()277ک د هرزا تحرت عنر ا (تشرکی سرازفا ت وری،ر ی عضر یت و
هوکاری با آ ) در پنج سق ط ر تنظریم گ دیرد کره در سقر ۀ اول تشرکی
سازفا ت وری ،ی در سق ۀ دوم ک،ب عض یت سرازفا ت وری،ر ی در سقر ۀ
س م تأکید گ دید که فحض عضر یت هر م ف،ر ق و اننرام سرای اعورال
ت وری ،ی ه م هداگانره فح،ر ب فری گر دد در سقر ۀ چررارم نر ع خراص
هوکاری با سازفا ت وری ،ی از ط یر ورود به کش ر یا خ وج از آ به فنظ ر
ب نافه ریزی اعوال ت وری ،ی یا اش ا در آ یرا آفر زش داد یرا دریاسرت
آف زش های ت وری ،ی یا هوکاری به ه ن ع دیگ که از ط یر سف به داخ
یا خارج از کش ر اننام ش د فنحیرث یکری ازفر ارد خراص هر م ت وری،ر ی
پیشبینی گ دید و فنازات آ فشخص گ دید است .در سقر ۀ پرننم حاترت
فشددۀ اعوال ه فی فندرج سق ات قبلی فذک ر با نظ داشت تابعیت ف تکرب
بیا شد است.
بناءً در عن ا یا ف ن فادۀ( )277ک د هزا هریچ نر ع فشرک قران نی وهر د
ندارد.
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قبررال ذک ر اسررت کرره هوکرراری وف،رراعدت درغی ر از احر ال خراص فنرردرج
سق ۀ()4فادۀ()277ک دهزا به ص رت عرام در اعورال ت وری،ر ی از دو حاترت
(فباش ت یا سببیت) خاتی نوی باشد و ه کردام تحرت عنر ا شر اکت و یرا
فعاونت در ه م فطوح نظ ب د و طبر ص احت فرادۀ ( )278کر د هرزا کره
آخ ین فادۀ سص هر ایم ت وری،ر ی فری باشرد برا اسر ثناء از اصر قاعردۀ
عو فی ب ای ش یق فعاو ش وع کنند و اتفاق کنندۀ هر ایم ت وری،ر ی
عین فنازات ساع پیشبینی گ دید است.

مفهوم سازمان تروریستی و تبیین مصداق اصطالح ( مخالفین
مسلح دولت)
سوال پنجاه وهفتم:
فادۀ ()277ک د هزا در رابطه به تشکی رهب ی و نظارت سازفا ت وری ،ی و
هوچنا در رابطه به اس خدام اشخاص به گ و ت وری ،ی ص احت دارد.
سق ۀ( )2فادۀ فذک ر عضر یت بره گر و ت وری،ر ی را هر م انگراری نور د و
ط ریکه فاحظه فیگ دد در ک د هزا سازفا هرای ت وری،ر ی تع یرف نشرد
است.
سؤال این است که فخاتفین ف،لح دوتت تحت کدام عن ا فی باشد و سعاتیت
آ ها طبر کدام ف اد ک د هزا ف رد رسید گی ق ار فی گی د.
توضیح :
ت وری،ت و سازفا ت وری ،ی در هزء ( )2فادۀ ()263ک دهزا تع یف گ دید
است.
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بناءً ف کی به تع یف فذک ر ه شخصی که عض یت سرافا هرای ف رذک را
ک،ب نواید طبر حکم سق ۀ()2فادۀ( )277ک د هزا فنازات فی گ دد.

حداقل مساحت مزارع خشخاش یاکوکا درجرم قاچاق موادمخدر
سوال پنجاه وهشتم:
طبر هزء( )1سق ۀ( )2فادۀ( )301ک د هزا (در صر رت کره ف،راحت فزرعرۀ
خشخاش یا ک کا تا یق ب ،باشد ف تکب به حبس قصری یرا هرزا نقردی از
سی هزار تا شصت هزار استانی فحکر م فیگر دد ).در فرادۀ فرذک ر حرد اقر
ف،احت زفین ویافقدارنبات ذرع شد ذک نگ دید است.
ه گا چند ب ه از خشخاش در زفین یق شخص بطر ر خر د رو سربز شرد
باشد ح ی اگ کو ازیق ف ف بع را اح اکند بادر نظ داشت این که حد اق
ف،احت آ قید نگ دید قاب فنازات خ اهد ب د که این ن ع فنرازات دور از
عداتت فی باشد.
توضیح :
فادۀ()301ک د هزا فنازات کشت قصدی نبات فؤتد ف اد فخردر و فر اد روا
گ دا را پشبینی نو د و ص اح اً در سق ۀ( )2فادۀ فذک ر از کشت خشخاش
یا ک کا بحث نو د و فنازات آ را حبس قصی که حداق آ سره فرا فری
باشد یا هزای نقدی از سی هزاراستانی اتی شصت هرزار استرانی تعیرین کر د
است.
اتب ه بین کشت و نو نو د به گ نۀ خر د رو تفراوت وهر د دارد زیر ا در
نو ی نبات فون عه به ص رت خ د رو قصد ه فی وه د ندارد از آ رهگرذر
ف ص ش فزرعه ف،ؤتیت ه فی نخ اهد داشت افرا درصر رت کشرت عوردی
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فطابر به ف،احت زفین کشت شد ح،ب احر ال حرداق وحرداکث فنازات
پیشبینی شد رعایت فی گ دد.

تفاوت مجازات جرم اختالس با مجازات جرایم درحکم اختالس
سوال پنجاه ونهم:
درفادۀ( )391ک د هزا فنازات ه م اخ اس فؤظفین خدفات عافه به ص رت
عام پیشبینی شد افا درف اد( 394اتی)396ک د هزا نیز از ف اردی فانند
ک،ب فنفعت از ط یر غدر حص ل ففاد از ع اید ف علر به دوتت و تص ش غی
قان نی پ ل اوراق برادار یا سای اسناد تذک به عو آفد است.
اگ ف ارد فندرج ف اد( 394اتی )396ک د هزا شاف ه م اخ اس باشد پس
چ ا آ ف ارد در فادۀ( )391ک د هزا تک ار گ دید است؟ افا اگ ف ارد
فندرج(394اتی )396ک د هزا از هولۀ ه م اخ اس نباشد ایناب فینواید
در آ ف رد احکام فشخص تحت وصف ه فی خاص در ک دهزا پیشبینی
گ دد.
توضیح :
بات هه به حکم فادۀ()388ک دهزا دره م اخ اس شرخص فؤظرف خردفات
عافه فؤس،ۀ غی دوت ی یاخص صی که به اننام خدفات عافه اسر خدام شرد
باشد وه اوراق برادار دارائی و ...ف هع ف بر ط را بره شری هرای تصر ش
خارج ک د وپنرا نو د اخ اس فی نوایرد کره ف تکرب هر م اخر اس
حقیقی شو د فی ش د ویا طبرر حکرم فرادۀ( )389و فرادۀ()390کر دهزا
ازط یر ض ر رسانید به حق ق دوتت یا ادارۀ ف بر ط بره وسریلۀ قر ارداد یرا
سننش تحصی فحص ل گو کی و فاتیات یا ارائۀ گزارش پ وژ های خیراتی
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وغی ف تکب عو ه فی فری شر د کره عور فرذک ر درحکرم اخر اس
شو د فیش د.
بناب آ در ف اد ( )391اتی( )393ک د هزا فنازات ف تکبین ه م اخ اس
حقیقی فؤظفین فذک ر ب اساس فقدار وهه اخ اس شد پیشبینی وتعیین
گ دید و در ف اد( 394اتی  )396ک د هزا فنازات ف تکبین ه ایم اخ اس
حکوی که ازط یر غدریاض ر رسانید به حق ق ادارۀ ف ب ط به شی های
ذک شد درف اد( 389و )390ک دهزا ارتکاب فی یابد بیا گ دید و ه ایم
فذک ر ازنظ نح ارتکاب وفنازات پیشبینی شد با هم تفاوت دارند.

تفاوت جرم اختالس باجرم غصب
سوال شصتم:
با انفاذ قان هدید فبرارز برا س،راد اداری فن شر ۀ ه یردۀ رسروی شروار
( )1314فؤرخ /18فیزا  1397/یق عد ه ایم دیگ نیز شاف ه ایم س،راد
اداری شد فانند ه ایم ان خاباتی و ه م شکننه که این اف سبب ب وز تنازع
در صاحیت فحاکم نیز گ دید بناءً ایناب فی نواید در زفینره ت ضریح الزم
ارائه گ دد.
هوچنا درفادۀ( )388ک د هزا از کلوۀ (دارایری) بره ففرر م عرام آ برا در
نظ داشت تعاریف ارائه شد از دارایی که شاف دارایی فنقر ل و غیر فنقر ل
فیگ دد اس فاد شد و پنرا ک د دارایی غی فنق ل فصداق و ف رد حق قی
ندارد و هکذا اینکه تص ش فاتکانه در اف ال و فلکیت های غی فنق ل شراف
اخ اس فی ش د و یا خی ؟ ایناب وضاحت را فی نواید .در ص رتیکه اف ال و
فلکیت های غی فنق ل شاف اخ اس نگ دد و ف ض ع غصرب فطر ح باشرد
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ایناب فی نواید تا در غصب فلکیت های دوت ری بنراب نیازفنردی از تشردید
فنازات کار گ س ه ش د.
توضیح :
در رابطه به هرزء اول سر ال قران فبرارز براه ایم س،راد اداری وکر دهزا
ص احت دارد .افا در ف رد اهزای بعدی پ سش فذک رذیاً پاسخ ارائه فیگ دد:
در رابطه به اینکه آیا دارایی غی فنق ل قابلیت پنرا ک د را دارد یاخی ؟باید ت ضیح داد که اگ ف تکب دارایی غی فنق ل دوت ی را از ح،اب ف هع
ف ب طه به قصد اخ اس خارج ویا پنرا نواید و به نح ی تحت تص ش خ د و
یا در تص ش شخص دیگ ی در آورد عو وی به فاحظۀ دسات و اسناد
رسوی تثبیت شد فی ت اند.
درف رد هزء اخی س ال بایدگفت که دارائی فنق ل وغی فنق ل ف رداخ اس واقع شد فی اند افاغصب فلکیت های غی فنق ل دارای احکام
هداگانه ب د وصف ه م اخ اس ب آ فصداق ندارد زی ا در ه م اخ اس
ش ط شد است که وه اوراق برادار یا دارایی ف ض ع ه م به حکم وظیفه
به ف تکب(فؤظف خدفات عافه) سپ د شد باشد.
بناءً غصب اف ال غی فنق ل فندرج ف اد ( )715اتی()719ک دهزا درسص
ف ب ط آ دارای احکام فشخص و فنارات فعین فی باشدکه با ه م اخ اس
ف فاوت است.

مجازات شخصی استخدام شده درارتکاب جرم قاچاق مواد مخدر
سوال شصت ویکم:
درفادۀ( )311ک دهزا از فنازات شخص ت زیع کنند و س وشندۀ ف اد فخردر
تذک به عو آفد است .این در حراتی اسرت کره در فرادۀ فرذک ر صر اح اً
درخص ص ف ،خدم ویا بره گ نرۀ عرام تر شراگ د شرخص ت زیرع کننرد و
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س وشندۀ ف اد فخدر چیزی تذک به عور نیافرد آیرا فری تر ا وی را نیرز
هو،ا با س وشند و ت زیع کنندۀ اصلی ف اد فخدر فنازات ک د ؟
توضیح :
س وش و یا ت زیع ف اد فخدر فطابر فادۀ( )311ک د هزا ه م پنداش ه شرد
واگ ت سط ه شخصی ارتکاب ش د قاب فنازات است ازآ رهگذر بین اصر
س وشند وشخص اس خدام شد درفن فانه ب د عو تفاوتی وه دندارد.
بناءً شخص س وشند و ت زیع کنند و هوچنا شخص اسر خدام شرد بر ای
س وش ف اد فخدر ه گا درحال صحت عق وبدو هب واک ا ف تکرب هر م
فذک رشد باشد وسر فادۀ()311ک د هزا ف ،هب فنازات فی باشد.

تبیین مفهوم اصطالح(منفعت نامرشوع) درجرم رشوت مندرج
مادۀ()370کودجزا
سوال شصت و دوم:
فادۀ( )370ک د هزا ه م رش ت را تع یف و یکی از ف ض عات ه م ف ذک را
فنفعت نافش وع بیا نو د در حاتیکه قان هزای(سال )1355فطلر
فنفعت را قطع نظ از اینکه فنفعت فش وع باشد یا نافش وع ف ض ع ه م
رش ت ق ار داد ب د.
سؤال این است که آیا ف ه دیت (وصف نافش وع) درف ض ع ه م رش ت
فندرج درفادۀ فذک ر یق نقیصه فح ،ب فیگ دد و یا چط ر؟
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توضیح :
فادۀ( )370ک د هزا در بیا حکم رش ت و فنازات آ اخذ طلب وعدۀ
پ داخت یا قب ل فنفعت نافش وع را به عن ا بخشش از ف ض عات اساسی
ه م رش ت پیشبینی نو د است.
اص آ است که فؤظفین خدفات عافه دوت ی سازفانرای بین اتوللی یا
فؤس،ات غی دوت ی به فنظ ر اه ای کار و یا وظیفه شا طبعاً فنفعت
فش وع را طبر قان یا ق ار داد کار تحت عن ا فزد و یا فعاش بدست فی
آورند افا در ص رت که اشخاص فذک ر به فنظ ر بدست آورد فنفعت
خاش قان به فنظ ر اه ا یا اف ناع از وظیفه و فکلفیت قان نی خ د فنفع ی
را اخذ طلب و یاوعدۀ پ داخت آن ا بگی ند یا به عن ا بخشش قب ل نوایند
دراین ص رت فنفعت فذک ر غی فش وع ب د و عو ف تکب رش ت شو د
فیش د.
بناءً در اه ای کار یا وظایف ف ظفین فذک ر دو ن ع فنفعت فط ح فیش د
یکی فنفعت فش وع که فطابر قان فزد و یا فعاش است و دوم فنفعت
نافش وع و خاش قان که فؤظف فذک ر به فنظ ر اه ا یا اف ناع از وظیفه و
فکلفیت قان نی اخذ یا طلب و ...فی نواید.
هوچنا طبر ف اد ( )19و ( )21فیثاق فبارز علیه س،اد اداری فن ش ۀ
ه یدۀ رسوی شوار ( )936ف رخ /25هدی 1386/یکی از ف ض عات ه م
رش ت فنفعت نافش وع شو د شد و قان نگذار در ک د هزا به پی وی از
فیثاق فذک ر به تع یف ه م رش ت پ داخ ه است .با ذک دالی س ق درج و
ف ه دیت کلوۀ (نافش وع) درفادۀ فذک ردقیر و بنا ب د کدام فشک اه ائی
را در زفینه به وه د نوی آورد.
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بیان حالت خاص استعامل سند تزویری درمادۀ()443کودجزا
سوال شصت وسوم:
درف اد ( 436و  )437ک د هزا فنازات ه م تزوی و اس عوال آ پیشبینی
شد در حاتیکه درفادۀ( )443ک د هزا با ذک دو ف رد خاص فک راً ازفنازات
ه م فندرج ف اد(436و)437ک دهزا تذک به عو آفد ف ض ع ایناب دقت
بیش را فی نواید.
توضیح :
فادۀ( )437ک د هزا فنازات ساخت اس عوال وت رید ه یق از اشیای
تزوی ی فندرج فادۀ فذک ر را به ص رت عام بیا نو د وف تکب دراین حاتت
فنحیث ساع عو تزوی شناخ ه فیش د افا درفادۀ( )443ک د هزا به
ط رخاص ف ردی پیشبینی گ دید که شخص اسناد ف تبۀ تزوی ی فندرج
ف اد(436و )437ک د هزا را به ف اهع ذیصاح دوت ی یافحکوه تقدیم یا
اس عوال نواید .عبارت (ط ریکه) درف ن فادۀ فذک ر ص رت خاص اس عوال
سند تزوی ی را ت ضیح داد وحاتت فن فانه ف ذک را فن ط به تقدیم و ارائۀ
آ به فحکوه و یایکی ازف اهع ذیصاح دوت ی دان ،ه است.
بناءً حکم فادۀ( )443ک د هزا فنازات اس عوال کنندۀ اسناد تزوی ی را
درف رد خاص به نح ی که درفادۀ فذک ر تص یح گ دید بیا نو د و فادۀ
فذک ر هیچگ نه تناقض با حکم ف اد (436و )437ک د هزا ندارد.
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مجازات صادرکنندۀ فیصلۀ ناحق به طورعمدی متکی به
مادۀ()405کودجزا ومرجع تشخیص فیصلۀ مذکور
سوال شصت و چهارم:
در فادۀ( )405ک د هزا از سیصلۀ ناحر قاضی که به ص رت عودی صادر
فیگ دد تذک بعو آفد که صدور سیصلۀ ناحر سبب فنازات و ط د وی از
ف،لق قضاء فیش د افا سیصلۀ ناحر فندرج در فادۀ فذک ر واضح و فشخص
نوی باشد واین ف ض ع فنال س ء اس فاد را ب ای اط اش دع ی درف ض عات
هزایی در ب اب قضاء و قضات س اهم فی سازد.
بناءً ایناب فی نواید تا سیصلۀ ناحر فشخص وحدود آ ت ضیح گ دد.
ت ضیح :
فادۀ()405ک د هزا از فادۀ( )283قان هزای سال  1355گ س ه شد ودر
آ ب ای قضاتیکه عوداً سیصلۀ ناحر صادر فی نوایند فنازات پیشبینی
گ دید است.
تشخیص سیصلۀ حر از ناحر و رسید گی به اح ال قضاتیکه عوداً سیصلۀ
ناحر را صادر فی نوایند از صاحیت ش رایعاتی س فحکوه فی باشد.
اگ حین رسید گی ف ض ع ت سط ش رایعاتی س فحکوه ابت ش د که
سیصلۀ قاضی عوداً به ص رت ناحر صادر گ دید درآ ص رت قاضی ف رم
قاب فؤاخذۀ قان نی خ اهد ب د.
این ف ض ع هیچگا زفینۀ سؤ اس فاد را ب ای اصحاب دع ی س اهم ساخ ه
نوی ت اند.
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حکم کودجزا درمورد جرایم غفلت وظیفوی کارمندان ادارات ملکی
سوال شصت وپنجم:
غفلت وظیف ی کارفندا ادارات فلکی درک دهزا ص احت ندارد .پیشنراد فی
گ دد تا در ک د هزا ه م وفنازات غفلت وظیف ی کارفندا ادارات فلکی به
ص رت هداگانه پیشبینی و یا ه م فذک ر درفادۀ( )407ک دهزا ایزاد گ دد.
توضیح :
(ک د) ه ایم و هزا های

به ف هب سق ۀ( )1فادۀ( )2ک د هزا (این قان
تعزی ی را تنظیم فی نواید).
وفطابر سق ۀ( )1فادۀ( )7ک د هزا (هیچ عولی ه م شو د نوی ش د فگ به
حکم قان نی که قب از ارتکاب آ ناسذگ دید باشد).
ازاینکه کارفندا ادارات فلکی هزء فؤظفین خدفات عافه فی باشند
درص رتی که ه ایم فندرج فادۀ( )407یا()408ک دهزا را ف تکب ش ند
ح،ب اح ال فنازات فی گ دند.
از نظ فقنن غفلت وظیف ی هوه کارفندا ادارات فلکی به ص رت عام ه م
شناخ ه نشد فگ غفلت وظیف ی اشخاصی که قان در رابطه به آنرا
ص احت داش ه باشد فانند ه ایم فندرج سق ۀ( )3فادۀ ( )413و هزء(1و)2
فادۀ()417ک دهزا که ازهانب قان نگذار ه م انگاری گ دید است.
بناءً به اس ثنای ف اردیکه درقان به عن ا ه م پیشبینی شد شد هیچ
عولی را نوی ت ا ه م شو د وغفلت وظیف ی کارکنا خدفات فلکی را نیز
خارج ازفحدود قان نوی ت ا به اساس فادۀ()407ک د هزا ویا فادۀ
هداگانه فنازات نو د.
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عاو ب آ غفلت وظیف ی کارکنا خدفات فلکی درسای ف ارد ن عی تخطی
اداری ب د که در فق رۀ ط زسل کارفندا خدفات فلکی فن ش ۀ ه یدۀ
رسوی شوار ( )900ف رخ  1385/7/5پیشبینی گ دید وب ای ف تکبین آ
فؤیدات تأدیبی فد نظ گ س ه شد که صاحیت تأدیب آ از ادارۀ ف ب طه
فی باشد.

بیان تخلفات وظیفوی څــــارنوال مندرج درمادۀ  417کود جزا
سوال شصت وششم:
تخلفات وظیف ی څارنوال که در فادۀ( )417ک د هزا درسص ف ب ط به سؤ
اس فاد از ف قف پیشبینی گ دید تخلفی درحد ه م نب د و ایناب فینواید
تا این ف ض ع شاف ف ارد تأدیبی گ دد نه ف ارد ه فی زی ا پیشبینی
تخلفات وظیف ی به عن ا عولک د ه فی فصؤنیت شتلی څارنوال را از بین
فیب د.
توضیح :

تشخیص تخلف وظیف ی څارنوال درف اردی که طبر احکام قان

ه م تلقی

فی ش د وهوچنا فع سی څ ارنوال هرت تحقیر و تعقیب عدتی درص رت
ارتکاب ه م قان ناً شاف صاحیت ادارۀ فح م ت ی څارنوالی فیباشد.
فادۀ()417ک د هزا فنازات ف خلفی را پیشبینی ک د که در ص رت تحقر
ه م و تعقیب آ عنداتوحکوه ف،ئ تیت وی دره یا فحاکوه تثبیت گ دد.
اتب ه پیشبینی فنازات درهوچ ف رد بوعنی اخال فصؤنیت شتلی څارنوال
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پنداش ه نوی ش د بلکه فقنن در زفینه اص قان نیت ه م و هزا را فدنظ
گ س ه است.

توضیح مفهوم مهامت مورد نیاز سالح ناریۀ مندرج
مادۀ()536کودجزا
سوال شصت وهفتم:
در فادۀ( )536ک د هزا ب ای حیازت غی قان نی ساح ناریۀ تا سه فی دارای
قط فی ( )9 19و فروات آ که شخص بدو فن ز قان نی در اخ یار داش ه
باشد هزای نقدی سی هزارتا شصت هزار استانی پیشبینی گ دید است.
درص رتیکه شاه رتفنگچۀ بدست آفد ف فی داش ه باشد رویۀ قضایی ط ری
است که فحاکم درخص ص ف فی ها هزا درنظ نوی گی ند.
س ال این است که آیا درتفنگچۀ قاچاق شد که شاه ر آ ف فی داش ه
باشد در خص ص ف فی های آ فحاکم ت تیب ا دهند و یا خی ؟
توضیح :
ف فی از فروات ف رد نیاز ساح دان ،ه فیش د و نوی ا در خص ص حیازت
ف فی آ هزای هداگانه تعین نو د و فنظ ر از فروات ف رد نیاز در فادۀ
فذک ر فرواتی است که ب ای ساح نیاز باشد.
به ط رفثال :درتفنگچه تا سه شاه ر ودرکاشینک ش تا چرارشاه رو...
فروات ف رد نیاز شو د فی ش د وف فی های بیش از آ شاف فروات ف رد
نیازنب د وبه ط رهداگانه ف رد فنازات وحکم ق ارفی گی د.
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معیارتفکیک قتل عمد ازرضب وجرح منجربه مرگ متکی به
مادۀ()551کودجزا
سوال شصت وهشتم :
فادۀ( )551ک د هزا که ض ب و ه ح فنن به ف گ را تع یف نو د در
نخ،ت از داد ف اد فض تذک داد و سپس بیا داش ه است که ف تکب
عوداً تناوز نواید .باتذک دو قید فذک ر س ق بین ق عود و ق فندرج
فادۀ()551ک د هزا وه د ندارد زی ا داد ف اد فض و اس فاد از آتۀ هارحه
طبعاً سبب ف گ فیگ دد و تناوز نو د عودی نیز خ د دتیلی ب عودیت
فیباشد .پس چگ نه فی ش د آ را شاف عن ا ض ب و ه ح فنن به ف گ
نو د؟
بناءً نیاز است تا از یق ط ش عبارت (داد ف اد فض و قید تناوز عودی را)
از عن ا فادۀ فذک ر خارج ک د و از هانبی هم در فادۀ ف ذک ب ای
تشخیص ض ب و ه ح فنن به ف گ وق ایناب فینواید تا آته فعیار
باشد( .ط ریکه که در سقه نیز آته فع ب است ) تا وهه تفکیق بین ق عود
و ف رد فندرج فادۀ( )551ک د هزا ف ه د گ دد.
توضیح :
س ق بین ق عود و ض ب وه ح فنن به ف گ در آ است که در ق عود
ف تکب قصد ق را دارد و یا با وه د پیشبینی ن ینۀ ق رس ار فن فانه را
اننام فیدهد .افا در ض ب فنن به ف گ ط ریکه در آغاز فادۀ( )551ک د هزا
تص یح گ دید شخص ف تکب بدو داش ن قصد ق در حاتیکه ن ینۀ آن ا
پیشبینی نک د است رس ار فن فانه را اننام فیدهد .به این فعنا که رس ار
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ف تکب عودی است افا قصد ن ینه را ندارد و ن ینه س ات از قصد وپیشبینی
ساع واقع فی ش د.
قاب ذک است که اس عوال آتۀ کشند و هوچنا فح ض ب و یا ه ح
بدو شق فعیار تفکیق ق عود از ض ب وه ح فنن به ف گ فی باشد که
ت سط قاضی از اوضاع واح ال قضیۀ ه فی ونح ۀ ارتکاب آ اس نباط فی
گ دد.

دلیل پیشبینی حاالت مشددۀ جرم قتل خطاء
درمادۀ()556کودجزا
سوال شصت ونهم :
درفررادۀ( )556کرر دهزا ف ه دیررت حرراالت فشرردد درق رر خطرراء فرر رد
ندارد زی ا نفس ق خطراء خر د بیرانگ حراالت فخففره فیباشرد .فر اردی
که به شرک سقر ۀ وار درفرادۀ فرذک ر ذکر شرد در فنرازات ف تکرب ق ر
خطاء براالی وی ترا ی نخ اهرد داشرت زیر ا حاد رۀ ب هر د آفرد خرارج از
ارادۀ ساع ص رت گ س ه است.
توضیح :
قان نگذار باآگاهی کاف حاالت فشددۀ ق خطاء را پیشبینی نو د وقاضی
نیز نظ به اوضاع واح ال قضایای وارد را تشخیص وح،ب اح ال صدورحکم
فی نواید.
ه گا ساع ق خطاء باه دیکه بی اح یاطی غفلت و اهوال نو د از
ف،اعدت با فننی علیه ابا ورزد و یا با تناوز از اص ل ف ض عه ف تکب تخلف
ه،یم گ دد این ف ارد بیا گ بی پ وایی وی ب د قاب س زنش شدید واز
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حاالت فشدد فح ،ب فیش د که با حاتت عادی ه م (خطای فحض)
تفاوت دارد.

تبیین مفهوم رضرمالی درحادثۀ ترافیکی
سوال هفتادم:
در فادۀ( )558ک د هزا حاد ۀ ت اسیکی از تحاظ ن ینه به سه دس ۀ سنگین
ف سط و ک چق تق،یم گ دید و حاد ات فذک ر به اساس ض ر فاتی
ب ه د آفد از هم قاب تفکیق فیباشد .افا واضح نی،ت که فعیار تنرا ض ر
فاتی است که ب ای فصدوم عائد گ دید یا اینکه فنو ع ض ر فاتی فصدوم و
فقص درحاد ۀ ت اسیکی با هم هوع و یکنای فیگ دد و فعیار تثبیت ض ر و
ن ع حاد ه فیش د ف ض ع ایناب ت ضیح را فی نواید.
ت ضیح :
فنظ ر قان نگذار ازض رفاتی به ص رت فطلر (توام اض ار ناشی ازه م ف تکبه)
فیباشد .با این ت ضیح که فعیار تعیین فنرازات در فرادۀ( )558کر دهزا یرا
ض ر هانی است که حبس دارد و یا ضر ر فراتی کره بر ای آ هرزای نقردی
تعیین گ دید است .در فادۀ فذک ر اض ار هانی یرا فراتی بره صر رت فطلرر
پیشبینی گ دید و شاف اض ار هرانی و فراتی وارد بر هر دوطر ش حاد ره
فیش د.
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مفهوم حکم فقرات(1و )2مادۀ()559کودجزا
سوال هفتاد ویکم :
در سق ۀ()1و( )2فادۀ( )559ک د هزا ب ای حاد ۀ ت اسیکی دو هزا(حبس
وهزای نقدی) تعیین شد است چ حاد ه یکی فیباشد باید به یق هزا
تبدی گ دد.
توضیح :
درسق ر ات(1و )2فررادۀ( )559ک ر د هررزا ب ر ای ه ر م حاد رۀ ت اسیکرری هوررع
ه دوهزا(حبس وهرزای نقردی) فنظر ر قان نگرذارنوی باشرد بلکره نظر بره
ف فاوت بر د حراالت فنرازات را پیشربینی نور د اسرت .بره ایرن ففرر م
کرره درفررادۀ فذک ردرصرر رت سرر ت فعل تیررت ضرر ب یرراه ح شرردید
یاشک،رر ن عضرر حرربس و برر ای ه یررق از حرراالت فن فانرره دیگ کرره
ن ینرۀ فن فانرره صر ش وقر ع ضر رفاتی باشررد هررزای نقرردی فدنظ گ س رره
شد است .بات هره بره ت ضریح سر ق بر ای یرق حاترت فن فانره یرق هرزا
پیشبینی گ دید وضون هزای هر حاترت بره هبر ا خ،رار نیرز تصر یح
شد است در زفینه فشکلی به نظ نوی رسد.

تعدد مجازات نقدی درکودجزا متکی به حکم مادۀ()78کودجزا
سوال هفتاد و دوم:
در فادۀ()564ک دهزا ف تکب عاو به هزای اص ه م به هزای نقدی ازسی
هزار اتی شصت هزار استانی فحک م فی گ دد .در ص رتیکه ب ای ف تکب
حاد ۀ ت اسیکی در اص ه م فنازات نقدی پیشبینی گ دید باشد وف رم به
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ن،بت س ار یاخ د داری ازف،اعدت بافننی علیه طبر فادۀ ف ذک به هزای
نقدی نیزفحک م گ دد آیا این حاتت تک ار فنازات شو د نوی ش د؟
توضیح :
در فادۀ()564ک د هزا فنازات س ار از فح حاد ه و یا اف ناع از کوق و
ف،اعدت با فن وح فنحیث وصف ه فی هداگانه فط ح بحث ب د که در آ
ف رد نیز فنازات هداگانه تعیین فیش د .زی ا حاتت ف ذک از هولۀ تعدد
ه ایم فح ،ب فی گ دد وف تکب ب عاوۀ هزای اص ه م به هزای نقدی
فندرج فادۀ فذک ر نیز فحک م فی گ دد.
بناءً هزای نقدی پیشبینی شدۀ فندرج فادۀ( )564ازهوله تعدد هزاها به ا
تعدد ه ایم فی باشد نه تک ارفنازات .درص رتیکه ه دوهزا نقدی باشد طبر
حکم فادۀ( )78ک دهزا هوع فنازات باالی فحک م علیه قاب تطبیر است.

تفاوت جربان خسارۀ مندرج مادۀ()584کودجزا بادیت
سوال هفتاد و سوم:
درفادۀ( )584ک د هزا از هب ا خ،ار تذک به عو آفد و ف تکب را
فکلف به پ داخت هب ا خ،ار نو د است .آیا دای ۀ هب ا خ،ار ص ش
شاف تداوی و فص ش داک فیباشد و یا ف ض عات دیگ را نیز شاف فیش د؟
هوچنا آیا دیت ه احات که در ش یعت اسام پیشبینی گ دید غی از
ف ض ع هب ا خ،ار فیباشد و یا خی ؟
توضیح :
هب ا خ،ار پ داخت فصارش تداوی وسای خ،ارات فاتی است که در ا
ارتکاب ه م به فحک م علیه وارد فیگ دد و غی از دیت فیباشد .افا دیت
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ف ض ع حر اتعبدی ناشی از زیانی است که ص ش در اعضاء یا نفس عاو
ب هب ا خ،ارۀ فاتی واهب گ دید وطبر احکام ش یعت درف ردآ اه اآت
ص رت فیگی د.

وصف جرمی اسید پاشی بادرنظر داشت نوعیت صدمۀ ناشی ازآن
سوال هفتاد وچهارم :
فادۀ( )575ک دهزا ض ب وه ح را تع یف نو د افا حاالتی نظی اسید پاشی
که به ف هب آ بد شخص ف ض ر آسیب فی بیند وف اشی فیگ دد
شاف تع یف ف ذک نویگ دد .از اینکه درک د هزا وصف ه فی خاصی در
آ زفینه پیشبینی نشد ایناب فینواید که وصف ه فی اسید پاشی در ک د
هزا اضاسه گ دد.
توضیح :
وصف ه فی اسید پاشی اگ چه درک دهزا به ص احت پیشبینی نگ دید
است افا نظ به ن عیت صدفۀ واردۀ ناشی ازآ که ف هب س خ گی دربد
فی گ دد شاف تع یف ه ح فندرج هزء( )2فادۀ( )575ک دهزا فی باشد.

تفاوت ازکارافتیدن عضو باحالت ناتوانی ازکار درفصل رضب یا جرح
مندرج کودجزا
سوال هفتادو پنجم :
سقر ر ۀ( )3فرررادۀ( )576وسقر ر ات(1و )2فرررادۀ( )577کر ر دهزا درخصر ر ص
ض ر ب ویررا ه ر ح برراهم فشررابه فیباشررند .هررزای ه ر ح فنرردرج سق ر ۀ()3
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فررادۀ( )576ک ر دهزا حرربس ف سررط اترری( )2سررال پیشرربینی گ دیررد افررا
سقرر ات(1و  )2فررادۀ( )577کرر دهزا فنررازات سرربق ترر را در زفینرره
پیشبینی ک د است.
توضیح :
سقر ر ۀ( )3فرررادۀ( )576کر ر دهزا برررا اهرررزای(1و )2فرررادۀ( )577کر ر دهزا
فشررابرت نرردارد زیر ا سقر ۀ( )3فررادۀ( )576کر دهزا حاتررت از کررار اس یررد
عض ر را پیشرربینی نو ر د و هررزای آ حرربس ف سررط تررا دو سررال اسررت
درحاتیکرره اهررزای(1و )2فررادۀ( )577ک ر دهزا حرراالتی را پیشرربینی نو ر د
اسررت کرره سرربب از کررار اس یررد عض ر ی از اعضررای بررد نگ ر دد و ص ر ش
سبب نات انی ازکار ب ای فدت تا یرق هف ره یرا بریش از یرق هف ره ترا یرق
فررا ش ر د و هررزای آ ح،ررب اح ر ال هررزای نقرردی اترری( )30000استررانی
فیباشد.

ترجیح به حکم قانون خاص درتعارض احکام
سوال هفتادوششم:
درهزء( )1فادۀ( )577ک د هزا ب ای ف تکب در صر رت کره ضر ب و هر ح
فنن به نات انی از کارتا یق هف ه گ دد هزای نقدی از پرنج هرزار ترا پرانزد
هزار استانی) پیشبینی شد افا در فادۀ( )23قران فنرع خشر نت علیره ز
ص ش ب ای ض ب بدو در نظر داشرت صردفۀ وارد حربس اتری سره فرا
پیشبینی گ دید است .در ف ارد فذک ر تطبیر فنازات یک،ا نب د ف ض ع
قاب ت ضیح فیباشد.
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توضیح :
قان فنع خش نت علیه ز قان خاص فیباشد که به هدش فبارز با ه ایم
خش نت علیه ز و با روحیۀ ویژ وضع گ دید است از آ رهگذر نوی ا
احکام آن ا با احکام هزایی ک د هزا فقای،ه نو د زی ا ه گا ن،بت به یق
ف ض ع حکوی در قان خاص وه د داش ه باشد درزفینه قان خاص قاب
تطبیر است.

تبیین مفهوم جرم مندرج مادۀ()582کودجزا وحکم عدم حصول
نتیجه از ارتکاب جرم مندرج مادۀ مذکور
سوال هفتادوهفتم:
فادۀ( )582ک د هزا ف ردی را که شخص عوداً دیگ ی را ف اد ض ر نا غی
کشند بدهد وف اد فذک ر ف هب فعل تیت دایوی عطاتت عض یا از کار
اس ید آ یا سقدا یکی از ح اس شخص گ دد ه م دان ،ه و ب ای ف تکب
فنازات پیشبینی نو د است.
س ال این است در ص رتیکه ف اد فذک ر فنن به فعل تیت دایوی عطاتت
عض یا از کار اس ید آ یا سقدا ح اس شخص نگ دد آیا چنین عو ه م
است یاخی ؟ به نظ فا ه م نوی باشد زی ا در قان ه م ب د آ تص یح
نگ دید نیاز به ت ضیح دارد.
توضیح :
داد ف اد ض رنا و غی کشندۀ فندرج فادۀ( )582ک دهزا هر م فقیرد بره
ن ینه است .در ص رتیکه ن ینۀ فن فانه ازرهگرذرع اف ف بر ط بره ف ضر ع
هرر م یااسرر عوال وسررای عقرریم یاف،رر حی باشررد برره ف هررب حکررم
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فادۀ()50ک دهزا درحکم ش وع به ه م شناخ ه فی ش د و ف تکرب آ طبرر
فادۀ( )52ک د هزا فنازات فی گ دد.

مفهوم مادۀ ()589کودجزا وحکم تطبیق جزای نقدی کمرت ازپنج
هزارافغانی
سوال هفتادو هشتم:
در فادۀ( )589ک د هزا فنازات نقدی سه هزار استانی پیشبینی گ دید
درحاتیکه هزای نقدی و حداق آ در بخش دیگ ی هوین ک د پنج هزار
استانی ذک شد است.
توضیح :
در فادۀ()589ک د هزا ب ای فؤظفین که شخص را بیش از یق روز از زفا
قان نی سلب آزادی نوایند هزای حبس قصی یا فنازات نقدی سه هزار
استانی در ب اب ه روز(24ساعت) پیشبینی نو د است .ه گا سلب آزادی
شخص از یق روز بیش گ دد در ب اب آ فبلغ هزای نقدی نیز تزئید فی
ش د .درص رتیکه سلب آزادی بیش ازیق روزنباشد فشو ل حکم فن فانۀ
فندرج فادۀ فذک ر نوی گ دد .بناءً فحلی به تطبیر سه هزار استانی هزای
نقدی که در فتای ت با سق ۀ( )2فادۀ()140ک د هزا باشد باقی نوی فاند.
به ط ر فثال :ه گا سلب آزادی دو روز باشد دراین ص رت هزای نقدی به
شش هزار استانی بلند فی ود .ه گا حات ی پیش آیدکه فدت سلب آزادی
غی قان نی بیش از یق روز وکو ازدو روزباشد دراین حال هزای نقدی
پیشبینی شد طبر حکم فادۀ فذک ر فحاسبه وبه ه انداز ایکه باشد تطبیر
فی گ دد.
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تفاوت جرم راهزنی مندرج ماده( )600کودجزا با سایر جرایم مشابه
سوال هفتادو نهم:
فادۀ( )600ک د هزا راهزنی را تع یف و در تع یف فذک ر شر ها را نیز شاف
نو د که این ف ض ع تع یف قطاع اتط یقی را به هانب فتاتطه س ق داد
است .افا در ش یعت قطاع اتط یقی را خارج از شر ها پیشبینی نو د است.
فادۀ فذک ر ایناب تصحیح را فینواید.
توضیح :
هیچگ نه فتاتطه و ابرافی در تع یف ه م راهزنی وه د ندارد زی ا ف ن فادۀ
فذک رقصدگ س ن فال را به ط یر فتاتبهء به ش ط ف ضع گ س ن درفح
فحن ر وداش ن ساح یاوسیلۀ فشابه ساح به ص احت ازعناص ه م راهزنی
شو د که باعناص اخ صاصی سای ه ایم فشابه ف فاوت است .عین ف ن در
فادۀ()447قان هزای سال  1355نیز ف ه د ب د.

مفهوم کلمۀ (شخصی) درمادۀ()609کودجزا
سوال هشتادم :
در فادۀ( )609ک دهزا کلوۀ (شخصی) ذک شد است .آیاواتدین طف شاف
تع یف فذک رشد فی ت اند یاخی ؟
ت ضیح :
شخص ف تکب درفادۀ( )609ک دهزا عام است شاف واتدین و غی واتدین
طف فیگ دد.
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مفهوم شخص زیر سن قانونی درمادۀ()638کــودجزا و بیان حاالت
آن
سوال هشتاد و یکم:
هدش از هولۀ شخص زی سن قان نی در فادۀ( )638ک د هزا کدام سن فی
باشد سن اهلیت تعاقدی  18سال یا سن اهلیت ازدواج  16سال؟
توضیح :
در فادۀ( )638ک د هزا هدش از شخص زی سن قان نی دو حاتت دارد یکی
سن طف تیت که طبر فادۀ( )95ک د هزا عدم تکوی  18سال است دوم
سن ازدواج که ب ای دخ تکوی  16سال تعیین گ دید است .در چنین
ف ارد فقاربت به ص رت فش وع و غی فش وع قاب بحث است ازاینکه در
رابطه به زوهیت سن اهلیت ازدواج فندرج فادۀ( 70و  )71قان فدنی
استان ،ا قاب اع بار ب د فقاربت هن،ی درص رت ف ه دیت این رابطه به
هیچ عن ا چی به رضایت باشد یا عدم آ بانظ داشت ت ضیح پ سش شوار
( )17بخش هزائی سوینار سال  1395ه م تناوزهن،ی یا زنا شناخ ه نوی
ش د.
بناءً در ص رتیکه رابطۀ قان نی زوهیت وه د داش ه باشد سن ازدواج اع بار
دارد و در ص رت عدم وه د رابطه زوهیت فنظ ر ازعبارت زی سن قان نی
عدم تکوی سن  18سال فی باشد .ه گا در این ص رت (عدم تکوی
سن 18سال) فقاربت هن،ی از هانب ف د به آنرا (ف نث و فذک ) ص رت
بگی د عو ف د تناوز هن،ی شو د و رضایت شخص تحت سن درف رد
وصف ه فی ف د اع بار ندارد.
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افا این نک ه قاب تذک است درص رتیکه شخص زی سن به ارادۀ آزاد
ورضایت خ د عو زنا یا ت اط را اننام دهد ودارای اهلیت هزایی نیز باشد
فطابر قان رسید گی به تخلفات اطفال فنازات فی گ دد.

چگونه گی تعیین مجازات استفاده کننده وقاچاق کنندۀ مواد
مخدرومسکرات
سوال هشتادودوم:
فادۀ( )683ک د هزا چنین ص احت دارد:
((ف اد ف،ک عبارت از ف ادی است که اس فاد آ از ط یر ن شید یا
خ رد باعث زوال فؤقت عق یا اخ ال در ق ۀ در یا تویز ان،ا فی
گ دد )).در فادۀ فذک ر ف اد ف،ک ب عاوۀ فایعات که ت سط ن شید
اس فاد فیش د هافدات نیز که به وسیلۀ خ رد اس فاد فیش د پیشبینی
گ دید فانند تابلیت  kوغی .
در ک د هزا فعیار در تعیین فنازات ف اد ف،ک تی است و ه گا سک به
ا خ رد ف اد هافد به وه د آید تعیین هزا چگ نه ص رت گی د؟ ف ض ع
قاب دقت وغ ر فی باشد.
توضیح :
در فادۀ()683ک د هزا ف اد ف،ک که شاف ن شید و خ رد فی ش د
تع یف و در فادۀ()684ک دهزا فنازات تعزی ی ن شید آ که شاف بدی
حبس و هزا نقدی تا سی هزار استانی فی باشد تعیین گ دید است.
طبر فادۀ()686ک د هزا فنازات قاچاق کنندۀ ف،ک ات به اساس تی است
نه فنازات ن شید آ افا فنازات قاچاق سای ف اد هافد از هوله
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تابلیت( )Kدر سص ف ب ط به قاچاق ف ادفخدر تعیین گ دید است .در ف رد
اس عوال کنندۀ ف ادفخدر ص ش اس عوال ادویۀ حاوی ف اد فخدر بااس فاد
ازن،خۀ طبی تزوی شد قاب فنازات دان ،ه شد ودرسای ف ارد اس عوال
ف ادفخدر ت سط فع ادین بارعایت سق ۀ( )1فادۀ( )54قان فبارز باف اد
فخدروف،ک ات فن ش ۀ ه یدۀ رسوی شوار ()1284ف رخ  5ح ت
سال 1396وفادۀ()317ک دهزا قاب فنازات نب د وهرت درفا به ف کز
صحی فع ادین ت،لیم داد فی ش د.

تبیین مفهوم تجاوزجنسی درقانون منع خشونت علیه زن وکودجزا
سوال هشتادو سوم:
فنع خش نت علیه ز

سق ۀ( )3فادۀ( )3قان
نو د است:
(( ارتکاب سع زنا یا ت اط با ز باتغ ت أم با اهبار و اک ا یا ارتکاب آ با ز
نا باتغ و یا تناوز ب عفت و ناف س ز  )).افا سق ۀ ( )1فادۀ( )636ک د هزا
تناوز هن،ی را چنین تع یف نو د :
((شخصی که با هب و سای وسای ارعاب آفیز یا تردید یا با اس فاد از
نات انی ه،وی یا روانی فننی علیه یا نات انی اب از رضایت فننی علیه اعم از
ز یا ف د یا خ ردانید دوای بیر ش کنند یا سای وسای زای کنندۀ عق
به وی عو فقاربت هن،ی را اننام دهد ))...ف تکب تناوز هن،ی شناخ ه
فیش د.
به نظ فا کلوۀ تناوز هن،ی باید یا در ک د هزا و یا در قان فنع خش نت
علیه ز تع یف گ دد یا کلوۀ ز باتغ و نا باتغ یا سن فننی علیه در سق ۀ()1
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فادۀ( )636ک د هزا اضاسه گ دد بر خ اهد ب د تا تناوز از وصف ه فی زنا
تفکیق ش د.
توضیح :
در سق ۀ( )1فادۀ( )636ک د هزا تناوز هن،ی حقیقی تع یف وهوه حاالت آ
تص یح شد ودرنص فادۀ فذک ر به ارتباط سن فننی علیه کدام قیدی وضع
نگ دید است .ازاین تحاظ فننی علیه این ه م اشخاص زی سن وبزرگ سال
ب د فی ت اند و هیچ حاتت آ زنا شو د نوی ش د.
افا سق ۀ()3فادۀ()3قان فنع خش نت علیه ز ص ش تناوزهن،ی علیه ز
را تع یف نو د که تع یف حقیقی وحکوی تناوزهن،ی راشاف فی ش د.
درحاتیکه تع یف سق ۀ()1فادۀ()636ک دهزا به ص رت عام ص ش تناوزهن،ی
حقیقی را در ب دارد و تناوزهن،ی حکوی(ه م درحکم تناوزهن،ی)
درفادۀ()638ک دهزا پیشبینی گ دید است.

مفهوم جرم لواط در مادۀ ( )646کودجزا وتبیین
اصطالحات(شخصی)و(دیگری)درمادۀ مذکور

سوال هشتادوچهارم:
در قان فنع خش نت علیه ز و ک د هزا تناوز هن،ی علیه ز یا زنا را
عبارت از فقاربت هن،ی ز و ف دی که بین آنرا رابطۀ زوهیت ف ه د نباشد
بیا داش ه و در ق،وت اننام سع ت اط فادۀ ( )646ک د هزا چنین ص احت
دارد(( :شخص که با ز یا ف د دیگ ی ت اطت نواید فطابر احکام این سص
فنازات فی گ دد )).که در این ها ف اد از کلوۀ دیگ ی این است که رابطۀ
زوهیت بین آنرا ف ه د نباشد .افا در ق،وت ادعای ت اطت که از ط ش خانم
علیه ش ه ش ص رت فی گی د در قان فنع خش نت علیه ز و هوچنا
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ک د هزا کدام فنازات پیشبینی نگ دید و اکث یت هوچ قضایا تحت عن ا
تناوز هن،ی از ط ش څارنوالی تح یق و تحت رسید گی ق ار فی گی د که
دور از عداتت است .در این زفینه ارایۀ وضاحت کاف الزم است تا فحاکم از
س درگوی رهایی یابند.
توضیح :
ت اط در ص رت وه د رابطه زوهیت وت بدو رضایت باشد ت اط شو د فی
ش د نه تناوز هن،ی افادرق انین ناسذ عن ا هزائی خاص ندارد .در قان
فنع خش نت علیه ز و هوچنا در قان هزای سابر نیز این ف ض ع خارج
از رابطۀ زوهیت ه م پنداش ه شد ب د.
کلوۀ (شخصی) درآغاز فادۀ( )646ک دهزا به ص رت عام ذک شد ز و ف د
را شاف فی ش دو فنظ ر از کلوۀ (دیگ ی) در فادۀ فذک ر شخص اهنبی
فیباشد و به غی از زوهین اطاق فی گ دد.

بیان تفاوت مساحقه وتفخیذ باتجاوزبه عفت وناموس زن متکی به
مواد()640و()645کودجزا
سوال هشتادوپنجم:
در فادۀ( )640ک د هزا اص تناسب ه م و هزا در نظ گ س ه نشد زی ا در
ص رتی که تناوز فنن به دخ ل در قُب و یا دُب نگ دد بلکه فنن به تفخیذ
ف،احقه یا تواس هن،ی گ دد هزای حبس ط ی اتی هفت سال در ه م
فذک ر پیشبینی شد که هزای در نظ گ س ه شدۀ فذک ر ن،بت به ه م
ف،احقه و تفخیذ فندرج درفادۀ( )645ک د هزا شدید فی باشد ف ض ع قاب
دقت است.
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توضیح :
حاالت فندرج فادۀ( )640ک د هزا با حاالت فندرج فادۀ( )645ک دهزا تفاوت
دارد.
فادۀ()640ک د هزا از حاالت هب ی و تناوز بحث فیکند افا در فادۀ ()645
ک د هزا رضایت ه دو ط ش در ارتکاب عو وه د دارد .اگ به عن ا و ف ن
ف اد( 640و  )645ک د هزا دقت ش د به وضاحت فعل م فی گ دد که ه م
فندرج فادۀ( )640ک دهزا به گ نۀ تناوز و با عنف و اک ا است در حاتیکه
ه م ف،احقۀ وتفخیذ فندرج فادۀ ( )645ک دهزا با رضایت هانبین فی باشد.
از این هرت در ف ن فادۀ ( )645ک دهزا ص یحاً ذک گ دید که ه یق از
ف تکبین به حبس قصی فحک م فی گ دند.
بناءً اص تناسب ه م وهزا دره دو فادۀ ف رد بحث رعایت گ دید فشکلی
در تطبیر حکم آنرا وه د ندارد.

حکم تجاوزجنسی باتوجه به جنسیت و فوت مجنی علیه وگروهی
بودن تجاوز درمادۀ()641ومادۀ()170کودجزا
سوال هشتادوششم:
فادۀ ( )641ک دهزا چنین حکم فی نواید(( :ه گا تناوز هن،ی باالی
فننی علیه ت سط بیش از یق نف ارتکاب یابد ه یق از ف روین با رعایت
احکام فندرج اهزای( 4و  )5فادۀ ( )170ک د هزا ح،ب اح ال به اعدام و یا
حبس دوام درهه ( )1فحک م فیگ دد )).افا هزء( 4و  )5فادۀ( )170ک د هزا
تناوز گ وهی با ز و ف د را ذک نو د در حاتیکه اکث اً اطفال زی سن نیز
ف رد تناوز ق ار فی گی ند و هزای هوچ ه فی در نظ گ س ه نشد از اینکه
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تناوز باالی اطفال حاالت فشدد را در ب فی گی د باید در ک د هزا به
فنازات آ اشار ص رت گی د.
توضیح :
فنظ ر از ز و ف د در تناوز هن،ی هن،یت است .یعنی اگ فذک و فؤنث
چه طف باشد و یا بزرگ سال ف رد تناوز هن،ی گ وهی ق ار گی د ه یق
ازف تکبین طبر حکم فادۀ()641بارعایت احکام فندرج اهزای ()4و ()5
فادۀ()170ک دهزا به فنازات اعدام یاحبس دوام درهه یق فحک م فی گ دد.
ه گا فننی علیه به ا تناوز هن،ی وسات نواید طبر سق ۀ ( )2فادۀ
( )639ک د هزا ف تکبین آ به ص رت فطلر قاب اعدام فی باشند.
بناءً در فادۀ فذک ر گ وهی ب د تناوز فطوح نظ قان نگذار است نه سن
فننی علیه.

اطالق لفظ شخص درفصل زناولواط به مرتکبین جرم (فاعل
ومفعول)
سوال هشتادو هفتم:
ف اد( 644 643و  )646سص دوم و س م باب هش م ک اب دوم ک د هزا در
تفظ
ف رد فنازات فزنیه و فل طه ص احت ندارد .در ف اد فذک ر به ع
(شخصی) باید تص یح ش د که ه یکی از زانی و فزنیه یا الیط و فل ط زی ا
کلوۀ (شخص) در ب گی ندۀ ففر م س ق نوی باشد.
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توضیح :
زنا و ت اط عو دو هانبه است و در ف اد ( 644 643و  )646فندرج پ سش
هولۀ (شخصی که ف تکب ت اط یا زنا ش د) ذک گ دید و عبارت فذک ر در
ب گی ندۀ ف تکبین( ساع و ففع ل) فی باشد.

مفهوم تفخیذدرفصل زناولواط
سوال هشتادوهشتم:
بین ف اد ( 645و  )649ک د هزا تداخ وه د دارد .به این فعنی که فادۀ
( )649ک دهزا هزء فادۀ ( )645ک د هزا است زی ا در فادۀ ( )645ک د هزا
تص یح گ دید شخصی که با دیگ ی ف تکب عو ف،احقه یا تفخیذ گ دد
ه یق از ف تکبین به حبس قصی فحک م فیگ دد .در فادۀ فذک ر (شخص)
فی ت اند ف د با ف د ف د با ز و یا ز با ز باشد.
بناءً فادۀ ( )649ک د هزا زاید است باید حذش گ دد.
توضیح :
اگ چه ه م تفخیذ فشو ل حکم فادۀ()645ک د هزا درسص زنا وفشو ل
حکم فادۀ()649ک دهزا درسص ت اط فیباشد افادرسص زنا بیانگ ارتکاب
ه م تفخیذ بین ف د وز است ودرسص ت اط ص ش ه م تفخیذ ف د باف د را
بیا نو د است.
بناءً ه یق ازف اد ف ذک در سص های خاص وضع گ دید وفح تطبیر
هداگانه دارد .از آ رهگذر هیچ یق از دو فادۀ فذک ر زاید نب د و قاب
حذش نوی باشد.
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تأثیرطفولیت مجنی علیه درمجازات جرم قوادی
سوال هشتادونهم:
فادۀ( )652ک د هزا چنین ص احت دارد که:
((ه گا فننی علیه طف باشد ف تکب فطابر احکام سص تناوز هن،ی
فندرج این باب فنازات فی گ دد)).
از ص احت حکم فادۀ( )652ک د هزا چنین ب داشت فی ش د که سص تناوز
هن،ی در ف رد ه م ق ادی حکوی داش ه باشد در حاتیکه حکوی در رابطه به
ه م ق ادی در سص تناوز هن،ی وه د ندارد و عو ق ادی با اعوال فندرج
سص تناوز هن،ی از نظ عنص فادی ف فاوت است .اگ فنازات سص تناوز
هن،ی را ب ای ه م ق ادی در نظ بگی یم از اینکه فنازات آ فخ لف است و
نظ به حاالت س ق فی کند ق ادی دان ،ه نخ اهد شد.
بناءً پیشنراد فی گ دد که در ه م تناوز هن،ی ق اد از هولۀ فعاو ه م به
ح،اب آید تا در ه دو حاتت تناوز هن،ی ق اد فعاو ه م شو د شد طبر
سق ۀ ( )3فادۀ ( )59ک د هزا فنازات ش د.
توضیح :
از اینکه ارتکاب ه م ق ادی به فنظ ر زنا ویا ت اط ص رت فی گی د ه گا
فننی علیه دره م ف ذک طف باشد طبر فادۀ()638ک دهزا حکواً تناوز
هن،ی شو د فی ش د نه زنا یا ت اط.
بناءً شخصی که زفینه و ت،ریات را در این ف رد فریا فی سازد وصف
ه فی عو وی از ق ادی خارج و طبر حکم فادۀ()59ک دهزا به ه م
فعاونت درتناوز هن،ی فنازات فی گ دد زی ا ق ادی در رابطه به عو زنا و
ت اط صدق فی کند نه در تناوز هن،ی.
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حکم اخذ غیرمجاز واسطۀ نقلیه باتوجه به عمومیت
مادۀ()701کودجزا
سوال نودم:
به ف هب سق ۀ( )1فادۀ( )701ک د هزا ه ایم در حکم س قت عبارت است از:
(شخصی که اف ال عافه یا اف اتی که به فقصد اس فادۀ عافه اخ صاصی داد
شد است یا اف ال ف علر به عبادت گا ها یا آ ار تاریخی یا وسای تأسی،ات
ب ق گاز آب یا واسطۀ نقلیه را به شک غی فناز اخذ نواید به حبس ف سط
فحک م فی گ دد).
اح واالً فنظ ر قان نگذار از (واسطۀ نقلیه) وسایط نقلیۀ عافه است پیشنراد
فی گ دد تا در کنار عبارت (اف ال عبادت گا ها آ ارو ...هولۀ (وسایط نقلیه
عافه) بص رت هوع و با ایزاد قید عافه تصحیح گ دد.
توضیح :
فادۀ ( )701ک د هزا ه ایم در حکم س قت را بص رت عام و فطلر بیا نو د
که س قت واسطۀ نقلیه نیز شاف آ است چه واسطۀ نقلیه عافه باشد یا
شخصی.
بناءً ه دو ن ع واسطۀ نقلیۀ فذک ر شاف حکم فادۀ فذک ر فی ش د.

بیان نحوۀ تعیین ارزش مال مغصوبه درجرم مندرج
مادۀ()712کودجزا
سوال نودویکم:
ف تکب غصب پ ل یا فال فنق ل وسر هدایت فادۀ( )712ک د هزا و نظ به
قیوت فال غصب شد فحک م به فنازات فی ش د .در ص رتیکه فال غصب
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شد بدست نیافد و قیوت گذاری هم نگ دید باشد در آ ص رت فحکوه
چگ نه تصویم اتخاذ نواید؟
توضیح :
در ص رتیکه غصب ابت باشد فال و ن عیت آ تزوفاً فعل م و قیوت آ نیز
تثبیت فی گ دد .در غی آ فکلفیت فدعی حر اتعبد و څارنوال است تا
ف ض ع را ابت نوایند.
ک شش ش د تا قیوت فال فتص به در ه یا تحقیر و فحاکوه فعل م گ دد و
به اساس آ حکم صادر ش د.

حکم فریب یکی از زوجین درعقد نکاح به امورغیرواقعی در
مادۀ()725کودجزا
سوال نودودوم:
در سق ۀ ( )3فادۀ( )725ک د هزا چنین تص یح گ دید است که:
((ه گا ه یکی از زوهین قب از عقد نکاح ط ش خ د را به اف ر غی واقعی
از قبی داش ن تحصیات عاتی یا س فایه ف قف اه واعی شت یا فن د
ب د س یب دهد و عقد ب فبنای ه یق از آنرا ص رت گی د ف تکب به حبس
قصی فحک م فی گ دد )).از هوچ حاالت س یب کارانه فشکات زیادی ناشی
فی گ دد.
بط ر فثال :شخصی با دیگ ی عقد نکاح فی نواید و ط ش فقاب آ از ع اقب
بعدی آ که آیا واقعاً شخص فذک ر تحصیات عاتی س فایه ف قف اه واعی
دارد یا خی ؟ آگاهی ندارد .این ف ض ع بعد از آگاهی سبب ب وز فشکات هدی
فانند س،خ نکاح طاق و غی فی گ دد.


133

منعقدۀ  27-25سنبلۀ]]1398

توضیح برخی از مواد کود جزا

بناءً پیشنراد فی ش د که هزای هوچ اشخاص در سق ۀ( )3فادۀ( )725ک د
هزا شدید ت گ دد تا هل چنین س یبکاری ها گ س ه ش د.
توضیح :
فادۀ( )725ک د هزا و بخص ص حکم سق ۀ( )3آ در زفینه ص احت دارد.
اینکه چاتش ها و فشکات آن ا ف هع سؤال کنند پیشربینی نور د حراالت
اح واتی است .اتب ه ه گا ط سین عقد خ اسر ه باشرند فری ت اننرد در فر رد
آیند و فنازعات حق قی ناشی از س یبکراری از ط یرر فحکورۀ ف بر ط اقردام
نواینررد .افررا کرر د هررزا بخررش هزائرری قضرریۀ فرر رد بحررث را در سقرر ۀ()3
فادۀ()725بارعایت سق ۀ ( )4فرادۀ فرذک ر تصر یح نور د و تعقیرب ف ضر ع
فش وط و فن ط به شکایت شاکی و ف ض ر قضیه فی باشد.
حکم مصادرۀ اشیای جرمی درحاالتی که مصادره به طـــورخاص
پیشبینی نشده باشد
سوال نودوسوم:
در ف اد ( 805و )806ک د هزا ص ش به فنازات تقلید کنندۀ اشیای فطب ع
پ ،ی اشار شد است افا در ف رد فصادر یا فح اشیای که ت سط آ
تقلید ص رت گ س ه است کدام ص اح ی وه د ندارد.
ت ضیح :
در هوچرر حاتررت فحکورره ب فبنررای احکررام عورر فی وبرره ف هررب حکررم
فادۀ()182ک د هزا که ف ارد فصادر را بیا نو د است اه اأت نوایند.
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تبیین مفهوم (مجازات جرم خطاء) درحکم مندرج
مادۀ()889کودجزا
سوال نودوچهارم:
در سط اخی فادۀ( )889ک د هزا هولۀ (به فنازات ه م خطای فندرج این
قان ) به کار رس ه است .اگ عبارت فذک ر ت ضیح داد ش د بر خ اهد ب د.
هوچنا در ص رتیکه ف یض به ا غفلت بی اح یاطی یا عدم رعایت فق رات
طبی فؤظف ف ب ط وسات نواید حکم آ در فادۀ فذک وه د ندارد ف ض ع
قاب ت ضیح فی باشد.
توضیح :
ه م خطاء یا غی عودی فندرج فادۀ()889ک د هزا در فادۀ()45ک دهزا
پیشبینی گ دید و در آ در رابطه به ف یضی که از ا خطاء ناشی از اهوال
غفلت و بی اح یاطی وسات فی نواید حکم واضح و فشخص وه د دارد.
هوچنا راهع به ف ض ع ف ذک به ط رخاص در فادۀ( )554ک دهزا تحت
عن ا ق خطاء و فنازات آ پ داخ ه شد و در ف اد بعدی آ فنازات و
حاالت فشددۀ ه م فذک ر تص یح شد است .عاو به آ حاالت ض ب و
ه ح غی عودی درفادۀ()580ک دهزا و صدفۀ روانی درفادۀ ()581ک د هزا
پیشبینی گ دید با ف اهعه به ف اد فذک ر ح فطلب گ دد.



135

منعقدۀ  27-25سنبلۀ]]1398

توضیح برخی از مواد کود جزا

بیان احوال مشدده درفصول خـــــاص کودجزا بدون تعیین
مجازات آن
سوال نودوپنجم:
اح ال فشددۀ ه م قاچاق ساح ناریه س قت و ه ایم فشابه در ک د هزا
پیشبینی شد است افا دره م قاچاق ساح ناریۀ فندرج فادۀ()543ک دهزا
بعد از بیا اح ال فشددۀ خص صی فنازات آ فعین نگ دید است  .فحکوه
چگ نه وبه کدام فنازات حکم نواید؟ ف ض ع قاب ت ضیح فی باشد.
توضیح :
در رابطه به اح ال فشددۀ ه م س قت فادۀ()702ک د هزا وضاحت دارد و
هزای آ نیز در سق ۀ( )1فادۀ فذک ر پیشبینی شد افا حاالت فشدد در
ه م قاچاق ساح ناریه در فادۀ()543ک د فذک ر بدو تعیین فنازات آ
بیا گ دید است.
از آ رهگذر ه گا دره ایوی که درآ اح ال ف هب تشدید بدو تعیین
هزای حاالت فذک ر بیا گ دید باشد درآ ص رت به فنظ ر تعیین هزا به
قاعدۀ عام اح ال فشدد ره ع فی ش د وطبر هزء()9فادۀ(  )218با رعایت
احکام ف اد ( 217و  )219ک د هزا که اح ال فشدد عو فی و چگ نگی
فنازات ه ایم هنحه وهنایت را درص رت ف ه دیت اح ال فشدد بیا
نو د فنازات تعیین فی گ دد.
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زرع نبات مؤلد مواد مخدرتحت عنوان جرم قاچاق
سوال نودو ششم:
حو نگرداری اخفاء وبذر خشخاش یا ک کنار و بنگ دانه در ک د هزا ه م
انگاری نگ دید است در حاتیکه ف اد ذک شد فادۀ فخدر فی باشد و از آ
ف اد فخدر فصن عی یا طبیعی اس خ اج فی گ دد .گ چه در قان فبارز
علیه ف اد فخدر فن ش ۀ ه یدۀ رسوی شوار ( )1284فؤرخ1396/12/5
حو بذر خشخاش و ک کنار ه م انگاری گ دید ب د .افا فطابر به س فا
شوار ()262فؤرخ 1396/12/12ریاست هور ری احکام ف ب ط در قان
فذک ر فلتی گ دید است در زفینه چی باید ک د؟
توضیح :
در فادۀ()299ک د هزا تع یف ط النی از ف اد فخردر و فر اد روا گر دا بره
شو ل زرع نبات فؤتد ف ادفخدر حو نگرداری ذخی و غی ف ارد دیگر
که شاف تع یف قاچاق آ نیز فی گ دد ص رت گ س ه است.
در فادۀ()301و()302ک د هرزا فنرازات کشرت کننردۀ نباترات فؤترد فر اد
فخدرکه ف اد فندرج پیشنراد ف هع سؤال کنند نیز شراف آ اسرت هر م
انگاری شد و وضاحت دارد.

نحوۀ تطبیق جزای نقدی به طورانفرادی ویاتضامنی درکودجزا
سوال نودوهفتم:
سق ۀ( )1فادۀ( )839ک د هزا چنین ص احت دارد:
((شخصی که در ن ینۀ سؤ اس فاد از حقابه ب ای دیگر ی خ،رار فراتی وارد
نواید عاو ب هبر ا خ،رار بره هرزای نقردی فعرادل ضر ر وارد فحکر م
فیگ دد)).
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در این خص ص س ال این است که اگ اس اد زیاد بره ط رفثرال پرنج نفر بره
هانب فقاب فعادل پننرا هرزار استرانی ضر ر وارد نواینرد آیرا هر واحرد از
ف روین فبلغ د د هزار استانی که هوعاً پننا هزار استانی فیش د به هرزای
نقدی فحک م ش ند؟ و یا ه کدام شا به ط ر انف ادی به هزای نقردی فبلرغ
پننا پننا هزار استانی فحک م ش ند؟
هوچنا فادۀ( )707ک د هزا تص یح فی نواید:
((شخصی که غله یا فحص الت زراع ی را که هن ز دَرَو ،یا چید نشد باشد
س قت کند به هزای نقدی دو چند قیوت فال ف ،وقه فحک م فیگ دد)).
در این خص ص س ال این است که اگ سه نف سارق باشرند و فعرادل پرنج
هزار استانی را به هوکاری یکدیگ س قت نوایند آیا هر سره نفر سرارق بره
فبلررغ د هررزار استررانی فحک ر م برره هررزای نقرردی فیگ دنررد و یررا ه ر کرردام
ط رهداگانه به فبلغ د د هزار استانی فحک م به هزا فیش ند؟
توضیح :
در ف رد چگ نگی تطبیر هب ا خ،ار و هزای نقردی براالی یرق عرد از
اهاتی یااس ادی که وسر حکم سق ۀ( )1فادۀ()839ک د هزا فحک م بره فنرازات
فی ش ند حکم سق ۀ( )1فادۀ()68ک د هزا قاب تطبیر است.
در فادۀ()707ک د هزا درخص ص ف تکب ه م ف رد نظ کلوۀ (شخص) به
کار رس ه است .ه گا اضاسه ت از یق نف فش کاً ف تکب ه م فندرج فرادۀ
فذک ر گ دند درا ین حاتت حکم صادرشد طبر سقر ۀ( )2فرادۀ( )68کر د
هزا به شک تضافنی تطبیر فی گ دد.
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محکمۀ ذیصالح در رسیده گی به قتل عمدی زن درغیر ازموارد
پیشبینی شده درقانون منع خشونت علیه زن
سوال نودوهشتم:
فادۀ( )546ک د هزا چنین ص احت دارد:
((ق عود عبارت است از بین ب د حیات شخص زندۀ دیگ با داش ن قصد
ق ))
فادۀ( )5قان فنع خش نت علیه ز ( )22ف رد را از هولۀ اعوال خش نت
علیه ز شناخ ه است که ق عود شاف ( )22ف رد فذک ر نوی باشد.
س ال این است که صاحیت رسید گی به قضایای ق خانم های که ت سط
آالت و وسای هارحه ص رت فیگی د ف ب ط به فحکوۀ رسید گی به ه ایم
خش نت علیه ز فی باشد و یا فحاکم عادی؟
توضیح :
رسید گی به قضیۀ ق عودی ز که به ا خش نت سافیلی یاه م خش نت
فنن به ق نباشد از صاحیت دی ا خش نت علیه ز نب د فحاکم عو فی
و یادی ا های هزا ف ض ع را رسید گی فی نوایند.

تفاوت بین مجروحیت و جرم رشوع به قتل
سوال نودونهم:
اگ یق شخص باالی عض ریی،ۀ بد شخص دیگ که عادتاً فح ق
فح ،ب فیگ دد با ساح سی نواید افا به ا آ شخص وسات ننواید آیا این
حاتت فن وحیت تلقی فیش د و یا ش وع به ق ؟
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توضیح :
درهوچ حاتت وصف ه فی قضیه بانظ داشت قصد ه فی ف تکب ازه یا
ب رسی ف ض ع فح ای اوراق تحقیر تعدد یا تک ارسع ون ینۀ حاصله
ازعو ارتکاب یاس ه قاب تشخیص ورسید گی فی باشد.

نحوۀ تطبیق حکم فقرۀ()3مادۀ( )7ضمیمۀ شامره()1کودجزا
سوال صدم:
در ف رد نح ۀ تطبیر سق ۀ( )3فادۀ( )7ضویوۀ شوار ( )1ک د هزا تا اکن
سند تقنینی وضع نگ دید و تا زفا وضع سند فذک ر چه باید ک د؟
توضیح :
در رابطه به نح ۀ سپ ی نو د حبس تنفیذی اتی یق سال فن ،ب نظافی
درقطعه فطابر به احکام فق رۀ ط ز سپ ی نو د حبس تنفذی اتی یک،ال
فن ،بین عک ،ی فن ش ۀ ه یدۀ رسوی شوار ( )1086ف رخ  1391/6/11به
اس ثناء هزء()1فادۀ()4وهزء()1فادۀ()5فق رۀ فذک ر اتی انفاذ فق رۀ هدید
اه اآت ص رت فی گی د.

تفاوت بین حکم جزء()3مادۀ()238کودجزا وحکم
فقرۀ()2مادۀ()11ضمیمۀ شامره()1کود
سوال یکصدویکم:
فادۀ( )11ضویوۀ شوار ( )1ک د هزا ه م ت،لیوی به دشون را بیا نو د و
در سق ۀ( )1فادۀ ف ذک تص یح شد است:
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((ه گا فن ،ب نظافی از ا ت س و وهم نب د افکانات و حوایت کاسی به
دشون ط ری ت،لیم گ دد که هز ت،لیوی را دیگ ی ف ه د نباشد فطابر
ط زاتعو انضباطی ف ب ط با وی ب خ رد فی گ دد )).در سق ۀ( )2فادۀ ف ذک
تص یح گ دید :
((ه گا فن ،ب نظافی بدو ف ه دیت فعاذی فندرج سق ۀ( )1این فاد به
دشون ت،لیم گ دد ح،ب اح ال به حبس ف سط فحک م فیگ دد)) فادۀ
ف ذک به ص رت عام از ت،لیوی نی وهای دوت ی به دشون تذک داد و بین
آف و سای نی وهای تحت اف تفاوت قای نشد است .در هزء( )3فادۀ()238
ک د هزا نیز ت،لیوی نی وهای تحت اف به دشون را یکی از فصادیر خیانت
فلی شو د و فنازات آ را حبس دوام درهه( )2تعیین نو د است.
س ال این است در ص رت عدم ف ه دیت فعاذی فندرج سق ۀ( )1فادۀ()11
ضویوۀ شوار ( )1ک د هزا تفاوت بین حکم سق ۀ( )2فادۀ( )11ضویوۀ فذک ر
و هزء( )3فادۀ( )238ک د هزا در چی فی باشد؟
هوچنا اگ نی وهای تحت اف با آف خ یش ف اسقت نوایند و به دشون
ت،لیم گ دند کدام ه م را ف تکب شد اند آیا به عن ا ش یق و فعاو ه م
خیانت فلی قاب فنازات فیباشند و یا ف تکبین طبر فادۀ( )11ضویوۀ
شوار ( )1ک د هزافنازات گ دند؟
توضیح :
سق ۀ( )2فادۀ( )11ضویوۀ شوار ( )1ک د هزا ازت،لیم شد فن ،ب نظافی
که خ د را بدو وهم و ت س یاسای فعاذی فندرج سق ۀ( )1فادۀ فذک ر به
دشون ت،لیم فی نواید بحث نو د که فن ،ب فذک ر به حبس ف سط
فحک م فیگ دد.
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افاسق ۀ( )3فادۀ( )238ک د هزا ازت،لیم نو د نی وهای تحت اف شخص
بحث فی نواید .ه گا آف نی وهای تحت اف خ د را به دشون ت،لیم نواید
فنازات فادۀ( )239ک د هزا باالی وی تطبیر فی گ دد .درص رتی که شخص
تحت اف با آف خ د دره م ت،لیوی نی وهای تحت اف وی ف اسقت نواید
ف اسقت کنند فنحیث فعاو ه م خیانت فلی قاب فنازات فی باشد.

مفهوم نقض مقررات راننده گی درمادۀ()28ضمیمۀ
شامره()1کودجزا
سوال یکصدو دوم:
فادۀ( )28ضویوۀ شوار ( )1ک د هزا نقض فق رات رانند گی را ه م انگاری
نو د و در سق ۀ( )1فادۀ ف ذک تص یح گ دید است که:
((ه گا فن ،ب نظافی فق رات رانند گی واسطه فحارب ی فخص ص یا
ت ان،پ رت نظافی را نقض نواید و این عو ف هب ه احات ه،وی شخص یا
اشخاص گ دد و یا خ،ار فاتی به ارزش بیش از پننا هزار استانی ش د به
حبس قصی که از شش فا بیش نباشد فحک م فی گ دد )).در ص رتی که
فن ،ب نظافی ف تکب نقض فق رات رانند گی گ دد افا از ا آ کدام
ه احت ه،وی به شخص فصدوم وارد نش د و هوچنا خ،ارۀ فاتی به ارزش
کو از پننا هزار استانی وارد گ دد آیا شخص فذک ر قاب تعقیب عدتی و
فحاکوه فیباشد یا خی ؟ و اگ قاب تعقیب عدتی باشد طبر حکم کدام
فاد قاب فنازات فیباشد.
توضیح :
اگ در ن ینۀ نقض فق رات رانند گی فن ،ب نظافی ه احت به فننی علیه
وارد شد باشد و یا خ،ارۀ فاتی وارد به ارزش بیش از  50000استانی باشد


142

منعقدۀ  27-25سنبلۀ]]1398

توضیح برخی از مواد کود جزا

ف رم فطابر فادۀ( )28ضویوۀ شوار ( )1ک د هزا به حبس قصی ی که
ازشش فا بیش نباشد فحک م فی گ دد.
افا اگ در ا نقض فق رات رانند گی ت سط فن ،ب نظافی ه احت شدید
ویا خ،ارۀ به ارزش بیش از ( )50000استانی وارد نگ دد فن ،ب فذک ر
فطابر فادۀ( )8ضویوۀ شوار ( )1ک د هزا ص ش فکلف به پ داخت هب ا
خ،ارۀ وارد فی باشد.

افشای معلومات نظامی بدون سؤنیت
سوال یکصد و سوم:
فادۀ( )31ضویوۀ شوار ( )1ک د هزا ب ای اسشاء فعل فات نظافی بدو
سؤنیت هزا تعیین نو د است .افا در ف اردیکه اگ فعل فات با سؤ نیت و
بط ر عودی اسشاء ش د حکوی در ضویوۀ فذک ر وه د ندارد .عاوتاً از ن عیت
فعل فات در ضویوۀ فذک ر تذک ی به عو نیافد ف ض ع ایناب وضاحت را
فینواید.
توضیح :
ه گا فن ،ب نظافی فعل فات نظافی حاوی اس اردوت ی را بدو سؤنیت اسشاء
نواید طبر فادۀ( )31ضویوۀ شوار ( )1ک د هزا فنازات فی گ دد.
افا اگ اسشاء اس ار نظافی به ط ر عودی ب ای اشخاص یادوتت خارهی
یاشخصی که به نفع آنرا کار فی کند یابه گ وهای ف،لح فخاتف دوتت ص رت
گی د این حاتت بیانگ سؤنیت ف تکب است دراین ص رت ه م فذک ر
فشو ل حکم هزء()11فادۀ()238ک د هزا فی گ دد و خیانت فلی شو د فی
ش د.
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رعایت احوال مشدده درجرم نقض مقررات راننده گی توسط
منسوب نظامی
سوال یکصدوچهارم:
فادۀ()566ک د هزا حاالت فشددۀ خص صی حاد ۀ ت اسیکی را پیشبینی نو د
است.
س ال این است درص رتی که فن ،ب نظافی ف تکب نقض فق رات رانند گی
ش د و یق یا چند حاتت از حاالت فشددۀ فندرج فادۀ()566ک د هزا ف ه د
باشد آیا حاتت و یا حاالت فندرج فادۀ فذک ر در خص ص فن ،ب نظافی
قابلیت تطبیر را دارد و یا خی ؟
توضیح :
حاالت فشددۀ حاد ۀ ت اسیکی فطابر فادۀ( )566ک د هرزا درب گی نردۀ تورام
ه ایم ت اسیق هاد ب د وبر ای فر تکبین حاد رۀ ت اسیکری دریکری ازاحر ال
فذک ر حداکث فنازات پیشبینی شد اعوال فیگر دد وحکرم آ هورۀ راننرد
گا را شاف فی ش د.
افا نقض فق رات رانند گی واسطه فحارب ی فخص ص یرات ا ن،رپ رت نظرافی
فندرج فادۀ( )28ضویوۀ شوار ( )1ک د هزا فخ ص به فن ،بین نظافی بر د
که ص ش هزای حاالت اص ه م را در رابطره بره نقرض فقر رات راننرد گری
واسطۀ فحارب ی فخص ص یا ت ان،پ رت نظافی پیشربینی نور د ودرصر رت
بر وز حرراالت فشرردد درهر م فررذک ر برره ف هررب حکررم فررادۀ()566کر دهزا
حداکث هزای پیشبینی شد ب فن ،ب نظافی نیز قاب تطبیر است.
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بخش سوم
تعدیالت پیشنهاد شدۀ برخی از مواد کود جزا
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1

پرسش

تعدیالت

در جـــزء( )9مـــادۀ()4

بند اول جـزء( )9مـادۀ( )4کـود

کود جزا ،احکـام قطعـی

جــزاء ،بــه مــتن ذیــل تعــدیل

تعریــف گردیــده ،امــا از

گردد:

قطعیــــت احکــــام در ( -)9حکم قطعی:
محاکم خاص تـککری بـه حکمی است کـه طبـا احکـام
عمل نیامده اسـت ،قابـل قــانون در محکمــۀ ابتدائیــه،
اســتینا یــا محــاکم خــاص،

تعدیل میباشد.

نهایی شده باشد.
درجـــزء( )14مـــادۀ ()4
کود جزا ،مصـلحت عامـه
تعریـــف امـــا مرجـــع
تشـــخیص مصـــلحت
2

عامه ،مشـخص ندردیـده
اســت ،قابـــل تعـــدیل
میباشد.

3

جزء( )14مـادۀ( )4کـود جـزاء،
به متن ذیل تعدیل گردد:
 -14مصــلحت عامــه :امریســت
کــه بــه حکــم قــانون بــه نفــع
جامعه تشخیص شده باشد.
هرگاه مرجـع تشـخیص
در قــانون تصــریح ندردیــده
باشد ،محکمۀ ذیصـال مرجـع
تشـــخیص مصـــلحت عامـــه
میباشد.

مــادۀ( )10کــود جــزاء ،مــادۀ ( )10کــود جــزاء بــه مــتن
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تعدیالت

پرسش

ذیل تعدیل گردد:

چنین صراحت دارد:

))مســـؤلیت جزائـــی و مسؤلیت جزائی وتطبیـا جـزاء
تطبیا جزاء بـه شخصـی به شخصی متوجه میدـردد کـه
متوجــه میدــردد کــه بــا بــا ارادۀ ازاد ودرحالــت صــحت
ارادۀ ازاد و در حالــــت عقــل وادرا ، ،عمــل جرمــی را
صــحت عقــل و ادرا ،،مرتکب شود ،مدراینکـه درایـن
عمل جرمـی را مرتکـب قــانون طــوری دیدــری تصــریح
شده باشد.

شود)).
مادۀمککور ،بـا فقـرۀ()1
مــادۀ( )549کــود جــزا،
کــه چنــین صــراحت
دارد.
((اکــراه در قتــل موجــب
رفــع مســؤلیت از اکــراه
شـــونده نمیدـــردد،)).
درمغـــایرت قـــرار دارد.
زیـــرا از یـ ـ

طـــر ،

مــادۀ( )10کــود جــزا،
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تعدیالت

پرسش
شــرط مســؤلیت جزائــی
را ارادۀ ازاد دانســــته و
از جانب دیدـر ،فقـرۀ ()1
مادۀ( )549کود جـزا ،بـه
شخصی که تحـت اکـراه
قــــرار دارد و ارادۀ ازاد
ندارد ،مسـؤلیت جزائـی
را راجــع نمــوده اســت،
موضوع نیـاز بـه تعـدیل
دارد.

مـــادۀ(  ) 295قـــانون فقرۀ( )1مادۀ( )13کود جـزا ،بـه
اجراات جزایی در مـورد متن ذیل تعدیل گردد:
اصـــل منـــع محاکمـــۀ ()1شخصــیکه ی ـ
4

مجــدد ،چنــین صــراحت ارتکــاب ی ـ
دارد :

بــار بخــاطر

جــرم در محــاکم

داخلــی مــورد محاکمــه قــرار

((بعــد از صــدور حکــم گرفتـــه و بـــاالی وی حکـــم
قطعــی در مــورد یــ

قطعیصادر شـده باشـد ،بـدلیل

دعــوی جزایــی محکــوم بــروز دالیــل جدیــد بخــاطر
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تعدیالت

پرسش

علیــه را نمــی تــوان بــار ارتکــاب همــان جــرم ،نمیتــوان
دیدر بـه اسـاظ وهـور مجــدداو وی را مــورد محاکمــه
دالیــل جدیــد یــا بــه قرار داد.
اســاظ تغییــر وصــف
قـــانونی همـــان جـــرم
محاکمــه نمــود )).ایــن
در حــالی اســت کــه در
مــادۀ ( )13کــود جــزا در
مورد اصل منـع محاکمـۀ
مجــدد ،عبــارت (بعــد از
حکــم محکمــه) ذکــر
گردیـــــده اســـــت و
ازقطعیت حکـم محکمـه
در مـــادۀ()13کـــودجزا،
کدام تصریحی بـه عمـل
نیامده اسـت ،بنـاءم مـادۀ
( )13کــود جــزاء ،قابــل
تعدیل میباشد..
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پرسش

تعدیالت

مادۀ()30کـود جـزاء ،در

مادۀ ( )30کـود جـزا بـه مـتن

تعریــف جــرم جنحــه،

ذیل تعدیل گردد :

جـــزای نقـــدی را بـــه

جنحه جرمی اسـت کـه جـزای

صــورت مطلــا بــرای

ان در این قانون بـدیل حـبس،

جــرم مککورقیــد نمــوده

جزای نقدی بـیش ازسـی هـزار

ونظر به تعریـف منـدرج

افغانی ،حبس قصـیر یـا حـبس

مــادۀ ( )29کــود جــزاء،

متوسط تعیین شده باشد.

بـــرای جـــرم قباحـــت
5

جــزای نقــدی تــا ســی
هزار افغـانی ،پیشـبینی
گردیــده اســت .بنــاءم
درمــادۀ( )30کــود جــزا،
بین جزای نقـدی جنحـه
وجــــزای قباحــــت،
تفکی ـ

صــورت گرفتــه

نمی تواند.
پیشــنهاد میدــردد کــه
درتعریف مـککور ،بـرای
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تعدیالت

پرسش
جــرم جنحــه ،جــزای
نقــدی بــاالتر از ســی
هـــزار افغـــانی ،قیـــد
گردد.

درفقـــرۀ( )3مـــادۀ( )59در مادۀ ( )59کـود جـزاء فقـرۀ
کــود جــزاء ،پیشــبینی چهــارم بــه مــتن ذیــل ایــزاد
گردیده است کـه معـاون گردد:
بــه جــزای یــ

6

درجــه

فقرۀ (:)4

پــایین تــر از مجــازات

درجـرم قباحــت معــاون جــرم،

جــرم مرتکبــه ،محکــوم

بــه حــد اقــل جــزای نقــدی

میدــردد .در حــالی کــه

محکوم میدردد.

دربعضی مـوارد بـه ویـ ه
در بخش قباحـات ،بـرای
فاعــل ،مجــازات نقــدی
پیشـــبینی شـــده و در
مــواردی کــه در جــرم
جنحه تنها جـزای نقـدی
پیشــبینی شــده باشــد،
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تعدیالت

پرسش
درکــود جــزا ،مجــازات
نقدی یـ

درجـه پـائین

تر ،وجود ندارد.
همچنــان اگــر جــزای
اصل جرم ،حـبس قصـیر
باشــد ،حبســی کمتــر از
قصـــیردرکودجزا ،نیـــز
وجـود نـدارد تـا معــاون
به ان محکوم گردد.
درزمینــه جــزای قابــل
تطبیا کدام اسـت بنـاءم
در مــادۀ مــککور ایجــاب
می نماید تـا یـ

فقـره

ایزاد گردد.

7

در حالـــــت تعـــــدد

متن مـادۀ ( )74کـود جـزا ،بـه

محکومیــت بــه جــرایم

حیث فقرۀ( )1و یـ

فقـره بـه

مرتبط ،مـادۀ ( )74کـود

عنوان فقـرۀ ( )2در مـادۀ فـو

جــزا ،صــر حــالتی را

به متن ذیل ایزاد گردد:
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پرسش

تعدیالت

پیشــبینی نمــوده اســت

( )2شخصـــیکه بـــه ســـبب

کــه شــخص بــه ســبب

ارتکاب جرم بـه جـزای شـدید

ارتکاب جـرم بـه جـزای

محکــوم شــده باشــد و بعــداو

خفیــف محکــوم شــده

بعلت ارتکاب جـرم مـرتبط بـه

باشــد و بعــداو بــه علــت

ان ،به جـزای خفیـف محکـوم

ارتکاب جرم مـرتبط بـه

گــردد ،در ایــن صــورت جــزای

ان بــه جــزای شــدیدتر

شـــدید بـــاالی وی تنفیـــک

محکــوم گــردد ،در ایــن

میدردد.

صــورت جــزای اخیــر
بــــاالی وی تطبیــــا
گردیده و مـدت حبسـی
کـــــه از رهدـــــکر
محکومیت اولـی سـپری
نمــوده ،مجــراء داده مــی
شود.
ســؤال ایــن اســت کــه
هرگــاه مــتهم در نتیجــۀ
محکومیــت بعــدی بــه
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تعدیالت

پرسش
ســبب جــرم مــرتبط بــه
ان ،به جزای خفیـف تـر
محکــوم گــردد ،ایــا در
ایــن حالــت هــردو جــزا
یکــی پ ـی دیدــر بــاالی
وی قابــل تطبیــا میبــا
شــد یــا اینکــه جــزای
خفیـف اخیـر ،در جــزای
شدید مدغم می گردد

8

در مادۀ( )75کـود جـزاء،

مــادۀ( )75کــودجزاء بــه مــتن

حــد نهــایی حــبس دوام

ذیل تعدیل گردد:

درجه( )1کـه مـدت ()30

شخصیکه مرتکـب دوجـرم یـا

ســـال اســـت قیـــد

بــیش از ان گــردد و قبــل از

ندردیـــده ،وجزاهـــای

صــدور حکــم قطعــی درمــورد

متعــدد محکــوم بهــا،

یکی از انها ،وحدت هـد

کـه

یکی پـی دیدـری قابـل

جرائم مـککور را بـا هـم جمـع

تطبیـــا میباشـــندکه

کنـــد ،موجـــود نباشـــد بـــه

دربرخی مـوارد مجـازات

جزاهـــای پیشـــبینی شـــدۀ
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ازجـــرایم مـــککور

مرتکــب ،ازســی ســال

هریـــ

تجاوز مینمایـد ،عادالنـه

محکـــوم میدـــردد مشـــروط

به نظرنمی رسد.

براینکه مجمـوع مـدت حـبس

چنانچــه حــد نهــایی

ازسی سال تجـاوز نکنـد ،مدـر

حــــبس درجزاهــــای

اینکــه در ایــن قــانون طــوری

متعـــــدد منـــــدرج

دریدـــری پیشـــبینی شـــده

مادۀ( )158قـانون جـزای

باشد.

(ســــال )1355قیــــد
گردیده بود.
بناءم موضوع قابـل دقـت
وبازندری میباشد.

9

قــانون گــکار در تعریــف

مــادۀ()80کــود جــزاء بــه مــتن

تکــرر خــاص ،منــدرج

ذیل تعدیل گردد:

مـــادۀ ( )80مماثلـــت را

شــخص زمــانی مجــرم متکــرر

صــر درجــرم جنحــه

خاص شناخته می شود کـه بـه

شرط نموده است.

اثر ارتکـاب جنحـه یـا جنایـت

در صورتیکه جـرم مکـرر

محکــوم بــه جــزا گردیــده و
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پرسش

تعدیالت

ارتکــاب شــده ،جنایــت

بعــداز صــدور حکــم قطعــی و

باشد ،کود جـزا ،مماثلـت

قبل از اعادۀ حیثیـت ،مرتکـب

را شــرط نداســته وجــرم

جنحــه یــا جنایــت عمــدی

مــککور(جنایت) ،شــامل

مماثل اولی گردد».

تکـــرر خـــاص وعـــام
میشود.
درحالیکــه طبــا مــادۀ
( )83کــــود جــــزاء،
مجازات انها (تکـرر عـام
وتکرر خـاص) ،متفـاوت
میباشد واینکـه جنایـت
مکرر ،تکررعـام شـمرده
میشـــود یاتکررخـــاص،
وضـاحت نـدارد .محـاکم
درتطبیــا مجــازات ان
بـــه مشـــکل مواجـــه
میدردند.
بنـــاءم موضـــوع قابـــل
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تعدیالت

پرسش
تعدیل میباشد.

در جــزء ( )2مــادۀ( )83اجزای (1و)2مـادۀ()83کـودجزا
کود جزاء ،تصـریح شـده به متن ذیل تعدیل گردد:
اســت کــه مرتکــب بــه (  -1درجــــرایم تکررخــــاص،
مجازات حد اکثـر یـ

و مرتکــب بــه بــیش از حــداکثر

نیم چند مجـازات اصـل مجـــازات اصـــل جـــرم کـــه
ازدوچندحداکثر تجاوز نکند.

جرم ،محکوم میدردد.

منظـــور قانوندـــکار از -2درجرایم تکررعـام ،مرتکـب
10

مجازات اصل جـرم چـی بــه بــیش از حــداکثر مجــازات
میباشــد در صــورتیکه اصــل جــرم کــه ازیــ
جزای اصل جـرم ،حـبس چندحداکثر تجاوز نکند).
متوســـط باشـــد ایـــا
شـخص متکـرر عـام بــه
مدت هفـت و نـیم سـال
حــبس کــه ی ـ

و نــیم

چنــد حــد اکثــر جــزای
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تعدیالت

پرسش
اصـــل جـــرم اســـت،
محکــوم بــه مجــازات
گـــردد یـــا میتـــوان
شــخص مــککور را کمتــر
از یــ

و نــیم چنــد و

بیشتر از حد اکثـر اصـل
جرم ،مجازات نمود
به طور مثال :در جرمـی
کــه مجــازات ان حــبس
متوسط پیشـبینی شـده
اســــت ،مرتکــــب را
میتــوان بــه جــزای()5
سال و ( )1مـاه ،محکـوم
نمـــود همچنـــان در
جــزء( )1مــادۀ( )83کــود
جزاء پیشـبینی گردیـده
که مرتکب بـه مجـازاتی
محکــوم میشــود کــه از
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تعدیالت

پرسش
دو چنـــد حـــد اکثـــر
مجــازات اصــل جــرم،
بیشــتر نباشــد .در ایــن
صــورت بــا نظــر داشــت
اینکــه جــزء ( )2مــاده
( )83کـــودجزاء ،بـــرای
و

تکرر عـام جـزای یـ

نــیم چنــد حــد اکثــر
مجــازات اصــل جــرم را
تعیین نموده اسـت ،ایـا
میتــوانیم بــرای مرتکــب
تکرر خاص کمتر از یـ
و نیم چنـد اصـل جـرم،
جزاء تعیـین نمـاییم در
صــورتیکه بتــوانیم ایــا
موضــوع ،بــا جــزء()2
مــادۀ( )83کــود جــزاء و
به اصـل تفکیـ

جـزای
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تعدیالت

پرسش
متکرر عـام و خـاص در
تعارض قرار نمی گیرد

در مــواد( 97و) 98کــود مــادۀ ( )97کــود جــزا بــه مــتن
جزاء ،حـداکثر مجـازات ذیل تعدیل گردد:
برای اطفالی که مرتکـب طفلی کـه 12سـال را تکمیـل و
جرم جنایت می گردنـد16 ،سال را تکمیل نکـرده باشـد،
مشخص شده است.

در صــورت ارتکــاب جنایــت یــا

امــا در مــواد مــککور از جنحــه ،بــه بــیش از ربــع حــد
تعیــین انــدازۀ مجــازات اکثــر و کمتــر از ربــع حــد اقــل
11

جـرم جنحــه وحـد اقــل مجــازات کــه بــرای عــین جــرم
مجــازات جرایمــی کــه توســط اشــخاص بــزر

تــر

اطفــال مرتکــب مــی از18سال در ایـن قـانون تعیـین
شوند ،چیـزی تـککر بـه گردیده ،محکوم نمی شود.
عمل نیامده است.

مادۀ( )98کـود جـزاء بـه مـتن

بناءم مـواد متـککره قابـل ذیل تعدیل گردد:
تعدیل میباشد.

طفلــی کــه 16ســال را تکمیــل
و18ســـال را تکمیـــل نکـــرده
باشـــد ،در صـــورت ارتکـــاب
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تعدیالت

پرسش

جنایت یـا جنحـه ،بـه بـیش از
ثلث حـد اکثـر و کمتـر از ثلـث
حــد اقــل مجــازاتی کــه بــرای
عــین جــرم توســط اشــخاص
بــزر

تــر از 18ســال در ایــن

قــانون تعیــین گردیــده اســت،
محکوم نمی شود.
درمادۀ( )108کـود جـزاء ،مادۀ ( )108کـود جـزا بـه مـتن
عبارت (حـد اقـل حجـز ذیل تعدیل گردد:
پیشــبینی شــده در ایــن در صــورت موجودیــت احــوال
قــانون) مــبهم میباشــد ،مخففۀ قضـایی محکمـه حـین
ایجــــاب تعــــدیل را تعیین مدت حجـز بـرای طفـل،
12

مینمایــد تــا هــد از بــا رعایــت احکــام منــدرج
عبــارت حــد اقــل حجــز مــواد()97و ( )98کــود جــزاء،
پیشــبینی شــده درایــن حد اقل حجـز پیشـبینی شـده
قانون ،واضح گردد.

در ایــن قــانون را در نظــر مــی
گیرد.
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پرسش

تعدیالت

در عنـــوان مـــادۀ()114

عنوان مـادۀ( )114کـود جـزاء،

کود جزاء(،عـدم تطبیـا به متن ذیل تعدیل گردد:
عدم محکومیت به اعدام

مجــازات اعــدام) ذکــر
گردیــده ،امــا در مــتن
مــادۀ مــککور ،بــه منــع
13

محکومیـــت شـــخص
کمتر از بیست سـال بـه
اعــدام ،تصــریح شــده
است .بهتـر خواهـد بـود
تا عنـوان مـادۀ مـککور
تصحیح گردد.
مـتن مـادۀ ( )1323کـود جــزا،

دفــــاع از نــــاموظ در

فقـــرۀ( )2مـــادۀ( )125و بــه عنــوان فقــرۀ ( )1تنظــیم و
مــادۀ( )126کــود جــزا ،از ی
14

فقـرۀ بـه عنـوان فقـرۀ ()2

جملـــۀ مـــوارد دفـــاع مادۀ مککور به مـتن ذیـل ایـزاد
مشــروع ،دانســته شــده گردد:
()2احکــام منــدرج فقــرۀ ()1

است.
به نظر مـا ،حالـت تلـبس

ایــن مــادۀ بــاالی شخصــی کــه
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تعدیالت

پرسش

به زنـای زوجـۀ شـخص و زوجه یا یکی از محـارم خـود را
یا یکی از محـارم وی بـا در حالت تلبس به زنا یـا وجـود
غیر ،تجـاوز بـه نـاموظ او را بــا شــخص غیــر در یــ
شــخص مــککور تلقــی بســتر ،مشــاهده کنــد و بــه
میدـــردد .در حالیکـــه منظــور دفــاع از نــاموظ فــی
مــادۀ( )129کــود جــزا ،الحال هر دو یـا یکـی از انهـا را
ارتکــاب قتــل درحالــت بــه قتــل برســاند و یــا مجــرو
تلبس به زنا را بـه منظـور سازد نیز ،تطبیا میدردد.
دفــاع از نــاموظ نــه از
جملــۀ دفــاع مشــروع
شــمرده و نــه از جملــۀ
احوال مخففۀ جـرم ،بنـاءم
مادۀ مککور قابـل تعـدیل
میباشد.
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15

پرسش

تعدیالت

مــادۀ( )584کــودجزاء،

فقـــرۀ ( )2مـــادۀ ( )140کـــود

حــاالت جبــران خســاره

جــزاء ،بــه مــتن ذیــل تعــدیل

را در فصـــل ضـــرب و

گردد:

جــر بیــان نمــوده و

( )2جزای نقدی کـه بـه حکـم

فقــرۀ( )2مــادۀ مــککور،

محکمــه تعیــین میشــود ،از

اثــر جبــران خســاره بــر

( )5000افغـــانی کمتـــر نمـــی

حکـم را طــوری توضــیح

باشد ،مدـر اینکـه ایـن قـانون

نموده است کـه مجـازات

طــوری دیدــری حکــم نمــوده

مرتکــب ان بــه یــ

باشد.

چهــارم حصــۀ مجــازات
اصــل جــرم تقلیــل مــی
یابـد .امــا مــادۀ مــککور،
ربع حد اقل یا ربـع حـد
اکثر مجازات اصـل جـرم
را مشـــخص ننمـــوده
اســت ،در ایــن حالــت
معیـــــار تشـــــخیص
چیست
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شماره

تعدیالت پیشنهاد شدۀ برخی از مواد کود جزا

تعدیالت

پرسش
بــه طــور مثــال :شــخص
مرتکب ضـرب یـا جـر
منــــدرج فقــــرۀ()1
مــادۀ( )577کــود جــزاء
کــه مجــازات ان از پــن
هــزار تــا پــانزده هــزار
افغانی می باشـد گـردد.
در ایـــن صـــورت اگـــر
شــخص مــککور ،شــرایط
مادۀ( )584کود جـزاء را
تکمیـــل نمایـــد و الزم
شود تا مجازات بـه یـ
چهــارم جــزای اصــل
جــرم تقلیــل یابــد ،در
این حال اگر از حـد اقـل
مجازات نقـدی محاسـبه
نمــاییم مجــازات نقــدی
به مبلـ  1250افغـانی و
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تعدیالت پیشنهاد شدۀ برخی از مواد کود جزا

تعدیالت

پرسش
اگـــر از حـــد اکثـــر
مجــــازات ،محاســــبه
نماییم ،به  3750افغـانی
بـــال مـــی گـــردد،
درحالیکــــه طبــــا
فقرۀ( )2مـادۀ( )140کـود
جــزاء ،مجــازات کمتــر از
 5000افغــــانی جــــواز
ندارد.
از اینکه درصـورت بـروز
همچو حالـت حکمـی در
کود جـزاء موجـود نمـی
باشــد ،موضــوع ایجــاب
تعدیل را می نماید.

حبس کمتـر از سـه مـاه جزء( )1مادۀ( )147کـودجزاء بـه
16

در کود جـزاء ،پیشـبینی متن ذیل تعدیل گردد:
ندردیــده ،امــا در قــانون -1حبس قصـیر از سـه مـاه تـا
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تعدیالت پیشنهاد شدۀ برخی از مواد کود جزا

تعدیالت

پرسش
منع خشـونت علیـه زن ،ی

سـال ،مدـر اینکـه قـانون

حبس کمتـر از سـه مـاه طــوری دیدــری حکــم نمــوده
باشد.

وجود دارد.
ایا محـاکم رسـیده گـی
به جرایم خشـونت علیـه
زن ،می توانند بـه کمتـر
از سه مـاه حـبس حکـم
نمایند ،یـا خیـر از نظـر
مــا ،موضــوع ایجـــاب
تعدیل را می نماید.

فقـــــــــرۀ( )4و ( )5اجــزای ()4( ،)1و ()5مــادۀ()170
مــادۀ( )170کــود جــزاء ،کودجزاء ،به مـتن ذیـل تعـدیل
عادالنــه بنظــر نمیرســد ،گردد:
17

زیــرا مــرتکبین جــرم -1جــرایم نســل کشــی ،ضــد
تجاوز گروهـی بـاالی زن بشــری ،جندــی ،تجــاوز علیــه
و مــرد ،بایــد یکســان دولت ،تـرور ،انفجـار ،اختطـا ،
مجازات شوند.

گروگـــان گیـــری و قطـــاع
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تعدیالت پیشنهاد شدۀ برخی از مواد کود جزا

تعدیالت

پرسش

اگــر اســیب پــکیری و الطریقی که ارتکاب انهـا سـبب
نــاتوانی جســمی زن در مر

شخص یا اشخاص شود.

بحــث تجــاوز گروهــی  -4تجــاوز جنســی گروهــی بــر
بــاالی وی مطمــح نظــر زن یا طفل
قانون گکار باشـد ،طفـل  -5تجــاوز جنســی منجــر بــه
مککری کـه تحـت سـن قتل
مراهــا قــرار دارد نیــز،
اســیب پــکیر محســوب
میدــردد ،ایجــاب مــی
نمایــد تاطفــل مــککور
نیـــز ،شـــامل حکـــم
جـــزء( )4مـــادۀ()170
کودجزاگردد.
همچنــــان جــــزء()1
مــادۀ()170کــود جــزاء،
مــــوارد اعــــدام را در
جرایم نسل کشـی ،ضـد
بشــری ،جندــی ،تجــاوز
علیـــه دولـــت ،تـــرور،
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تعدیالت پیشنهاد شدۀ برخی از مواد کود جزا

تعدیالت

پرسش
اختطا  ،گروگان گیـری
و قطــــاع الطریقــــی،
پیشبینی نمـوده و تنهـا
مجــازات اعــدام قطــاع
الطریــا را مشــروط بــه
ســبب مــر مجنــی
علیه ،دانسـته اسـت ،در
حالیکه در بخـش خـاص
کــود جــزاء ،مجــازات
اعــدام درتمــام جــرایم
منـــــدرج جـــــزء()1
مـــادۀ()170کـــودجزاء،
مشروط به سـبب مـر
شـــخص یـــا اشـــخاص
میباشــد ،نــه صــر در
جرم قطاع الطریقی.
مـــادۀ مـــککور قابـــل
تعدیل میباشد.

18

درفقــرۀ( )2مــادۀ( )189فقــرۀ()2مــادۀ( )189کــودجزاء،
کود جزاء ،تمدیـد مـدت به متن ذیل تعدیل گردد:
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تعدیالت پیشنهاد شدۀ برخی از مواد کود جزا

تعدیالت

پرسش

حجــز محکــوم علیــه تمدیــد یــا خــتم مــدت حجــز
مصاب به امـراض روانـی مندرج فقـرۀ( )1ایـن مـاده بـه
ازصــــالحیت هیئــــت اســاظ نظــر هیئــت متخصــص
متخصص طبـی دانسـته طبی مسـتقل کـه کمتـر از سـه
شــده اســت .درحالیکــه نفر نباشد ،صورت می گیرد.
طبا حکم فقـرۀ()1مـادۀ
مــککور تمدیــد مــدت
حجــــز از صــــالحیت
محکمه مربـوط میباشـد،
ایجــاب تعــدیل را مــی
نماید.
طبــا حکــم فقــرۀ( )1فقــرات (1و )3مــادۀ( )205کــود
مــادۀ( )205کــود جــزاء ،جــزاء بــه مــتن ذیــل تعــدیل
هرگــاه محلــی بخــاطر گردد:
19

ارتکاب جـرم اختصـاص

( )1هرگاه محلی بـرای ارتکـاب

یافتــه باشــد ،محکمــه

جــرم اختصــاص یافتــه باشــد،

عالوه بر جزاهـای اصـلی

محکمــه عــالوه بــر جــزا هــای

بــه مســدود ســاختن ان

پیشبینی شده در ایـن قـانون،
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تعدیالت پیشنهاد شدۀ برخی از مواد کود جزا

پرسش
از ی

تعدیالت

ماه تـا شـش مـاه

به مسدود سـاختن ان حسـب

حکــــم مینمایــــد .در

احوال از ی

سـال

حالیکــه طبــا حکــم

حکم می نماید.

فقــرۀ( )3مــادۀ مــککور،

( )3هرگـــاه محـــل بخـــاطر

هرگــاه محلــی بخــاطر

ارتکاب جرم اختصـاص نیافتـه

ارتکاب جـرم اختصـاص

امــا از ان بــه منظــور ارتکــاب

نیافته امـا از ان بمنظـور

جرم کـار گرفتـه شـده باشـد،

ارتکاب جرم کـار گرفتـه

محکمــه عــالوه بــر جــزا هــای

شده باشـد ،محکمـه بـر

پیشبینی شـده در ایـن قـانون

عالوۀ جـزای اصـلی بـه

بــه مســدود ســاختن ان بــه

مسدود سـاختن مؤقـت

صــورت مــؤقتی حکــم مــی

مـاه کمتـر

نماید .این مدت حسـب احـوال

ســال بیشــتر

ماه کمتر و از شـش مـاه

ان که از ی
و از یــ

نباشد حکم مینماید.

از ی

ماه تـا یـ

بیشتر بوده نمی تواند.

معقولیت این گونـه عـدم
تناســب میــان جــزای
تکمیلـــی فقـــرۀ(1و)3
مــادۀ( )205کــود جــزاء،
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تعدیالت پیشنهاد شدۀ برخی از مواد کود جزا

تعدیالت

پرسش
در خصــــوص مــــدت
مســدود نمــودن محــل
جرم ،در چـی میباشـد
مــاده مــککور ،ایجــاب
تعدیل را می نماید.

در جــزء( )1مــادۀ( )215اجــزای()2(،)1و( )3مــادۀ()215
کـــود جـــزاء ،چنـــین کود جزاء ،به مـتن ذیـل تعـدیل
تصریح شده است:

گردد:

«در صــورتی کــه جــزای

-1درصـــورتی کـــه جـــزای

پیشــبینی شــده حــبس پیشبینی شـده حـبس متوسـط
متوسط بوده و حـد اقـل بوده وحداقل داشـته باشـد ،بـه
20

داشته باشد ،بـه کمتـر از کمترازحــداقل ودرصــورتی کــه
حــداقل ان قیــد نشــده باشــد،

حد اقل».

پــس اگــر جــزای پــیش به حـبس قصـیری کـه از شـش
بینـــی شـــده حـــبس ماه کمتر نباشد.
متوسط بوده و حـد اقـل

-2درصـــورتی کـــه جـــزای

نداشته باشـد ،ایـا دران پیشــبینی شــده حــداکثرحبس
صــورت امکــان تخفیــف قصیر باشد ،به حـبس سـه مـاه


172

منعقدۀ  27-25سنبلۀ]]1398

شماره

تعدیالت پیشنهاد شدۀ برخی از مواد کود جزا

تعدیالت

پرسش

مجــازات وجــود دارد یــا ودرصــــــورتیکه حــــــبس
خیر بنـاءم مـادۀ مـککور قصیرباشد به جزای نقـدی الـی
ایجــاب تعــدیل را مــی سی هزار افغانی.
-3در صـــورتی کـــه جـــزای

نماید.

پیشبینی شـده شـامل حـبس و
جــزای نقــدی باشــد ،بــانظر
داشــت نفــع مــتهم بــه یکــی از
انها.

21

مــادۀ( )223کــود جــزاء،

از مــتن فقــرۀ( )1مــادۀ()223

حــاالت تعلیــا تنفیــک

کــود جــزاء عبــارت (یکــی از)

حکــم را بیــان نمــوده و

حک و بـه مـتن ذیـل تعـدیل

در فقرۀ( )1مـادۀ مـککور

شود:

چنــین تصــریح شــده

محکمــه مــی توانــد در احــوال

است:

ذیــل تنفیــک حکــم را تعلیــا

« محکمـــه میتوانـــد در

نماید.

یکــی از حــاالت ذیــل همچنـــــــان جـــــــزء()2
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تعدیالت پیشنهاد شدۀ برخی از مواد کود جزا

تعدیالت

پرسش

تنفیــک حکــم را تعلیــا فقــرۀ()1مــادۀ( )223کــودجزاء
به متن ذیل تعدیل گردد:

نماید».

همچنــان در جــزء دوم -2مـــتهم جـــرم ترافیکـــی
فقــرۀ( )1مــادۀ مــککور مصــدوم را کمـــــ
نیز ،تصریح شده است:

نموده یا فرار نکرده باشد.

«مــتهم جــرم ترافیکــی،
مصدوم را کمـ

و یــاری

و یـاری

نمــوده و فــرار نکــرده
باشد».
در خصوص فقـرات فـو
الــککر مــادۀ مــککور،
رویــه و نظریــات قضــات
یکســان نمــی باشــد.
تعــدادی از قضــات بــه
علت اینکه مـتهم جـرم
ترافیکــی فــرار نمــوده
اســت ،بــه ایــن نظــر
هســتند کــه مجــازات
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تعدیالت پیشنهاد شدۀ برخی از مواد کود جزا

تعدیالت

پرسش
مــتهم بــه اســاظ جــزء
دوم فقــــرۀ( )1مــــادۀ
مــککور تعلیــا نمــی
گردد.
امــا تعــداد دیدــری از
قضات ،بـه مـتن ابتـدای
فقــرۀ( )1مــادۀ مــککور
استناد نمـوده و بـه ایـن
نظر میباشند کـه هرگـاه
مــتهم قضــیۀ ترافیکــی،
از محــل حادثــه فــرار
نمــوده باشــد امــا یکــی
دیدر از شـرایط( )7گانـۀ
فقرۀ مـککور بـه حالـت
مــتهم متحقــا شــود،
جــزای مــککور تعلیــا
شده میتواند.
بــــا در نظرداشــــت
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تعدیالت پیشنهاد شدۀ برخی از مواد کود جزا

تعدیالت

پرسش
نظریـــات فـــو و بـــه
منظــور یکســان ســازی
رویــۀ قضــایی ،مـــاده
مــککورایجاب تعــدیل را
می نماید.

فقـــرات(1و)2مـــادۀ درمــادۀ()255کــود جــزا ،ی ـ
( )255کــــود جــــزاء فقــره بــه عنــوان فقــره( )3بــه
مجــازات جــرایم غصــب متن ذیل ایزادگردد:

22

یا غارت امال ،یـا امـوال

( )3هرگـــاه جـــرایم منـــدرج

دولتــــی ومجــــازات

فقـــرات()1و( )2ایـــن مـــاده

اشخاصی را کـه گروهـی

منجربــه مــر

شــود ،مرتکــب

از مــردم را بــه قصــد

حسب احوال بـه جـزای حـبس

غصب یـا غـارت امـال،

دوام درجـــه ( )1یـــا اعـــدام

یا اموال دولتـی رهبـری

محکوم میدردد.

نماینــد و یــا اشــخاص
مـــــککور در برابـــــر
نیروهــای نظــامی کــه
بــرای ســرکوب گــروه
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تعدیالت

پرسش
های مککور مکلف شـده
انــد ،مقاومــت مســلحانه
نماینـــد ،حـــبس دوام
درجــــه( )2و حــــبس
طویـــل را پیشـــبینی
نموده است.
امــــا در صــــورتیکه
مقاومــــت اشــــخاص
مــــککور در مقابــــل
نیروهــای نظــامی منجــر
بــه عواقــب زیــان بــار و
شــدیدی ،ماننــد قتــل
اشـــخاص ویـــا قتـــل
نیروهــای دولتــی حــین
درگیــری گــردد ،حکــم
قانون صراحت ندارد.
بنــاءماگر یــ

فقــره

درمــاده مــککورمبنی بــر
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تعدیالت

پرسش
اعدام مـرتکبین قتـل در
همچــو جــرایم ایــزاد
گردد ،بهتر خواهد بود.
هرگاه جـرایم خیانـت

ی

جـزء در مـادۀ( )239کـود

ملــــــی منــــــدرج

جــزاء بــه عنــوان جــزء( )3بــه

مـــادۀ()238کـــودجزا،

متن ذیل ایزاد گردد:

منجربــه قتــل اشــخاص  -3درصورتیکه اعمـال منـدرج
گــردد ،درایــن زمینــه مـــادۀ( )238منجربـــه مـــر
مجـــــازات معـــــین شود ،مرتکب حسب احـوال بـه
23

ندردیــده اســت ،ایجــاب حــبس دوام درجــه یــ
مــی نمایــد تای ـ

و یــا

جــزء اعدام محکوم می گردد.

درمــادۀ()239کــودجزا،
ایــزاد وجــزای حــاالتی
راکــه درجــرایم خیانــت
ملــی منجــر بــه مــر
شود ،پیشبینی گردد.
24

بــا موجودیــت جــزء)(8

جــزء( )8مــادۀ( )263کــودجزا،

مــادۀ( )263کــود جــزاء

به متن ذیل تعدیل گردد:
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پرسش

تعدیالت

کـــه مـــواد منفحـــره و

 -8مــواد منفجــره و وســایل

کشنده را تعریـف نمـوده

کشــنده :مــواد اتــش زا ،مــواد

اســـــت،نیازی بـــــه

کیمیــاوی زهــراگین ،عوامــل

موجودیـــت فقـــرۀ()3

بیولـــوژیکی وســـایر مـــوادی

مــادۀ ( )266کــود جــزاء

است که قابلیت هـال ،نمـودن

دیده نمیشود.

یــا وارد نمــودن صــدمه شــدید

بــا انــد ،اصــالحات،

جســمی یــا روانــی یــا مصــاب

هردومــادۀ مــککورقابل

ســاختن بــه امــراض و یــا وارد

ادغام میباشند.

نمـــودن خســـارات مـــادی را
داشته باشد.
نوت:
با وارد نمـودن تعـدیل فـو در
جــزء()8مــادۀ()263کــودجزا،
فقــرۀ( )3مــادۀ()266کــودجزا،
زایــد شــمرده میشــود حــک
گردد.

25

در مـــادۀ( )267کـــود

در مادۀ( )267کود جـزاء ،یـ

جزاء ،جزای مسـبب قتـل

فقــره بــه عنــوان فقــرۀ( )3بــه
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تعدیالت

پرسش
پیشــبینی گردیــده ،امــا

متن ذیل ایزاد گردد:

در مــورد قتــل بــه طــور

()3هرگــاه شــخص در ســایر

مباشــر ،قــانون مســکوت

حاالت منـدرج ایـن فصـل بـه

است.

مقصـــد ارتکـــاب جـــرایم

بنــاءم ایجــاب ایــزاد ی ـ

تروریســـتی مرتکـــب قتـــل

فقــره را در مــادۀ مــککور

گردد ،حسب احـوال بـه اعـدام

می نماید.

و یـــا حـــبس دوام درجـــه()1
محکوم میدردد.

در جـــزء( )3فقـــرۀ( )1از جــــــزء( )3فقــــــرۀ()1
مــادۀ()272کــود جــزاء ،مادۀ( )272کود جزاء ،قیـد حـد
در تعیــــین مجــــازات اکثر حک گردد.
تصــریح گردیــده اســت:
26

((...حسب احوال به حـد
اکثـــر حـــبس طویـــل
محکوم می گردد)).
در مــادۀ مــککور ذکــر
کلمۀ حسـب احـوال بـا
عبـــارت حـــد اکثـــر،
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تعدیالت

پرسش
همخوانی نـدارد .زیـرا از
یـــ

طـــر بـــا درج

عبــارت حســب احــوال،
دســـت محکمـــه را در
تعیین مجـازات نظـر بـه
حــاالت ،ازاد گکاشــته و
از جانــب دیدــر در مــادۀ
مــککور قیــد حــد اکثــر
ذکر گردیده است.
همچنــــان در مــــادۀ
مــککور ،ازچنــد نــوع
عمــل مجرمانــه ،ماننــد:
خســاره منــد نمــودن
طیــاره یــا هلیکــوپتر،
ایجـــــاد خطـــــر در
مصــؤونیت پــرواز ،غیــر
فعـال نمـودن طیـاره یـا
هلیکــــوپتر و هــــم از
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تعدیالت

پرسش
انهــدام ان هــا تــککر
بعمــل امــده اســت کــه
نظــر بــه متفــاوت بــودن
اعمال مخربانـه مـککور و
زیان هـای متفـاوتی کـه
ازان اعمــال بــه وجــود
می اید ،موجودیـت قیـد
حســب احــوال مــوزون
میباشـــد تـــا حســـب
احــوال ،بــرای مرتکــب
جرم ،مجـازات متناسـب
تعیـــــین گـــــردد.
بنابرتوضــــیح فــــو
عبــارت حــد اکثــر در
جــــزء( )3فقــــرۀ()1
مــادۀ( )272کــودجزاء،
زاید بـوده قابـل حـک
میباشد.
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تعدیالت

پرسش

مــاده ( )277کــود جــزا فقــرۀ( )2مــادۀ()277کــود جــزا
کــه عنــوان ان تشــکیل به متن ذیل تعدیل گردد:
ســـازمان تروریســـتی )2( ،شخصـــی کـــه عضـــویت
عضــویت و همکــاری بــا ســازمان تروریســتی راکســب
ان میباشـــد ولـــی در نمــوده باشــد یــا بــه منظــور
فقرات مـادۀ متـککره در حمایـــت از ســـازمان تـــرور
مورد مجـازات مـرتکبین یســتی ،منــابع مــالی ،مســکن،
همکــاری بــه ســازمان پناگـــاه ،امـــوزش ،مشـــاوره،
27

تروریســتی ،صــراحتی تزویر اسـناد هویـت ،تجهیـزات
دیده نمیشـود .چنانچـه مخـــابراتی ،ســـال  ،مـــواد
در مـــــــــادۀ ( )257کیمیــاوی هســته یــی ،مــواد
کــودجزا ،ب ـرای مرتکــب منفلقــه ،امکانــات ترانســپورتی
جرم همکـاری ،مجـازات یــا ســایر تســهیالت را فــراهم
تعــین گردیــده اســت .نماید ،به حبس طویـل محکـوم
بناءممــادۀ()277کــودجزا ،میدردد.
ایجــاب تعــدیل را مــی
نماید.
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28

پرسش

تعدیالت

مشکلی کـه درفقـرۀ()5

فقـــرۀ( )5مـــادۀ( )277کـــود

مـــادۀ()277کـــودجزا

جــزاء ،بــه مــتن ذیــل تعــدیل

وجــود دارد ایــن اســت

گردد:

کـــه مجـــازات تبعـــه

هرگاه مرتکـب جـرایم منـدرج

خــــارجی را درتمــــام

این فصل تبعۀ خـارجی باشـد،

حــاالت منــدرج فصــل

به حد اکثر مجـازات پیشـبینی

تروریســتی ،حــبس دوام

شدۀ جـرایم مرتکبـه ،محکـوم

درجه 1پیشـبینی نمـوده

میدردد.

است.
درحالیکـــه مجـــازات
جــرایم منــدرج فصــل
مککور ،متعدد بـوده ،کـه
در برخــی مــوارد حــبس
متوسط یا حـبس طویـل
ودربرخــــی حــــاالت،
حــبس دوام درجــه  2و
یادرجـــه  1ودربعضـــی
حاالت اعـدام پیشـبینی
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تعدیالت

پرسش
گردیــده اســت .در همــۀ
این حـاالت ،بـرای تبعـه
خــارجی تعیــین یــ
جــــزاء (حــــبس دوام
درجــه )1عادالنــه نمــی
باشد.
بناو عبارت".ایـن فصـل"
بــه عبــارت (ایــن مــاده)
تعدیل گردد.

فقــرۀ( )3مــادۀ( )279فقرۀ()3مـادۀ( )279کـودجزاء ،
کود جـزاء ،قصـد عمـل به متن ذیل تعدیل گردد:
تمویل تروریـزم را جـرم ( )3عمــل تمویــل تروریــزم در
شناخته و درعـین زمـان هر مکان و قلمرو هر دولـت کـه
29

تصریح نموده کـه حالـت انجام گردد ویا قصـد انجـام ان
قبــل از شــروع و عــدم موجـــود باشـــد ،بـــدون در
اســــتفاده از وجــــوه نظرداشــت اینکــه شــخص یــا
متــککره ،جــرم نمــی سازمان مـککور در کـدام مکـان
باشد.

یا قلمـرو کـدام دولـت موجـود
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تعدیالت

پرسش

بناءم در مـادۀ مـککور ،بــوده یــا موقعیــت دارد جــرم
دو حکــم متنــاقض ،بــه شناخته میشود .
مشــــاهده میرســــد .ولو اینکه:
موضــوع ایجــاب تعــدیل ...-1
...-2

را می نماید.
تعیـــین مقـــدارمبل

اجــزای چهــار گانــۀ فقــرۀ()1

محکوم بهـا ،درمجـازات مادۀ( )281کـود جـزاء بـه مـتن
شخصــیت حکمــی کــه ذیل تعدیل گردد:
مرتکــب جــرم تمویــل -1در صورتی کـه انـدازۀ وجـوه،
تروریــــزم میدــــردد ،دارایـــی یـــا ارزش خـــدمات
30

درفقـــرۀ()1مـادۀ( )281تمویل شده تـا ده هـزار افغـانی
کود جزا ،متناسـب نمـی باشد ،به جـزای نقـدی دو چنـد
باشــــد .درجــــزء( )3وجـــوه ،دارایـــی ،یـــا ارزش
فقــرۀ( )1مــادۀ مــککور خدمات تمویل شده.
تصـــریح گردیـــده ،در -2درصــورتیکه انــدازۀ وجــوه،
صورتی که مبلـ تمویـل دارایـــی یـــا ارزش خـــدمات
شــده از صــد هــزار الــی تمویــل شــده بــیش از ده هــزار
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پرسش
یـ

تعدیالت

میلیــون باشــد بــه افغانی باشـد ،بـه جـزای نقـدی

جزای نقـدی ده میلیـون ســه چنــد وجــوه ،دارایــی یــا
افغـــــانی .چنانچـــــه ارزش خدمات تمویل شده.
جــزء()4فقــرۀ( )1مــادۀ -3درصــورتیکه انــدازۀ وجــوه،
مــککور تصــریح نمــوده ،دارایـــی یـــا ارزش خـــدمات
در صـــورتیکه مبلـــ

تمویل شده ،بـیش از یـ

تمویــل شــده بــیش از هــزار تــا ی ـ
ی

صـد

میلیــون افغــانی

میلیون باشـد بـه دو باشــد ،بــه جــزای نقــدی چهــار

چنـــد ان .در حالیکـــه چنــد وجــوه ،دارایــی یــا ارزش
مبل تمویـل شـده بـاال خدمات تمویل شده.
میرود مبلـ محکومیـت -4درصــورتیکه انــدازۀ وجــوه،
به جـزای نقـدی کـاهش دارایـــی یـــا ارزش خـــدمات
مـــی یابـــد .موضـــوع تمویــل شــده ،بــیش از یــ
ایجــاب تعــدیل را مــی میلیون افغانی باشد ،بـه جـزای
نماید.

نقدی پن چنـد وجـوه ،دارایـی
یا ارزش خدمات تمویل شده.
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31

پرسش

تعدیالت

مــادۀ( )540کــود جــزاء،

مادۀ( )540کود جـزا ،بـه مـتن

اســتعمال غیــر قــانونی

ذیل تعدیل گردد:

ســال ناریــه را جــرم

()1شخصی که در داخـل شـهر

دانسته و بـرای مرتکـب

یا قریه ،سال ناریه ،بـاروت یـا

ان ،مجـــازات حـــبس

دیدر مواد منفقلـه را بـه هـد

متوسط یا جـزای نقـدی

غیــر قــانونی اســتعمال نمایــد،

از سی هزار تـا سـه صـد

حســب احــوال بــه حــبس

هــزار افغــانی پیشــبینی

متوسط یا جزای نقـدی از سـی

نموده اسـت ،درحالیکـه

هزار تا سـه صـد هـزار افغـانی

فقـــرۀ( )2مـــادۀ()913

محکوم میدردد.

کــود جــزاء ،اســتعمال

()2شخصــی کــه غیــر قــانونی

سال ناریـه را بـا عـین

ســال ناریــه را بــه منظــور

نحــوۀ ارتکــاب وهــد

تهدیـــد یـــا ارعـــاب مـــردم

(غیر قانونی) نیـز ،جـرم

استعمال نمایـد یـا بـه حرکـت

تشــــــــخیص داده و

یــا اهتــزاز در اورد بــه حــبس

مرتکــــــــــب ان را

متوسط محکوم می گردد.

مســـتوجب مجـــازات
نقدی  5000هـزار افغـانی

نــوت :بــا وارد نمــودن تعــدیل
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تعدیالت

پرسش
دانسته است.

فو در مادۀ( )540کـود جـزاء،

طوریکــــه مشــــاهده

جــــــزء( )2مــــــادۀ()913

میدـــردد در دو مـــادۀ

کودجزا،حک گردد.

مککور ،نسبت بـه عمـل
واحــد (اســتعال غیــر
قــانونی ســال ناریــه)،
مجــــازات متفــــاوت
پیشـــبینی گردیـــده،
موضــوع ایجــاب تعــدیل
را می نماید.
درمــــواد ( 437 ،436و مادۀ( )542کـود جـزا ،بـه مـتن
)542کود جـزا ،موضـوع ذیل تعدیل گردد:
32

تزویر و مـوارد ان پـیش

شخصی که نمبر ،اسـناد ،مهـر،

بینــی گردیــده ،امــا از

یااجــازه نامــۀ تولیــد ،توریــد،

ح

عرضــه ،ندهداشــت ،حمــل ،و

نمودن نمبـر سـال

تککری به عمـل نیامـده

حصول سال ناریـه ،مهمـات و

اســـت بنـــاءم موضـــوع

مواد منفلقه را تزویـر نمایـد و
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پرسش

تعدیالت

ایجــاب وضــاحت را مــی

یا اسناد مککور را بـه اشـخاص

کــردن

دیدر انتقال دهد ،به حـد اکثـر

نمبر سال شـامل تزویـر

مجازات پیشـبینی شـده جـرم

جــرم تزویرگــردد .بنــاءم

تزویــر منــدرج ایــن قــانون،

مـــادۀ()542کـــودجزا،

محکوم میدردد.

نمایدکــه حــ

ایجــاب تعــدیل را مــی
نماید.

33

درفقرۀ()3

فقــــــره هــــــای(2،1و)3

مادۀ()581کودجزا ،تصریح

مــادۀ()581کــودجزا ،بــه مــتن

شده است که(( :در غیر از

ذیل تعدیل گردد:

احوال مندرج فقره های

( )1هرگا ا باااث جااار

اا

(1و )2این ماده در حاالتی

مغلوبااث ل ا ی ا باارر

اار

که ضرب واقع شده باشد...

شاادید لااد گااریی هری ا

)) در فقرۀ( )3ماده مککور،

شخ صاااا رااااث ی

اااا

صر

از جرم ضرب تککر

ش ا ر ن ودااوی وااد بااث ا

رفته

و در صورت که

بااث ا

موضوع جر

باشد حکم

شا ر ن ی

م و اام مومااو ماا گریوااد
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تعدیالت

پرسش
در فقرۀ مککور ،وجود

مگاار یااک رااث مااد م ااو
آوه ج ب

ندارد .الزم است کلمۀ

گریی

( )2هرگ ی

جر نیز در پهلوی ضرب

مد ج

در فقرۀ( )3مادۀ ( )581فقاارۀ ( )1یااک م ا ی مواارن
یا ف ما ل ا یا بارر

کود جزا ،ایزاد گردد.

اار شاادید تشااخ ش شااد
ب و وااد مرتم ا
ز ی پا

مواارن بااث

ب ا

ر مومو م

شاد صا
گریی
ااو ن م ااد ج

( )3ی غ ار

فقر ه ی ( )2 1یک ما ی ی
الت

ار

رث برر

شد ب شد هری

شا ر ن

ر اادگ ب بااث ا
ز ی وقادی
ش
گریی
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تعدیالت

پرسش

مـادۀ( )591کـود جــزا .1،متن مـادۀ()591کـود جـزاء ،بـه

34

بعــد از بیــان مصــادیا

عنــوان فقــرۀ اول وی ـ

جرم اختطا  ،اخـک و یـا

بــه عنــوان فقــره دوم درمــادۀ

مطالبۀ مـال یـا منفعـت

مــککور بــه مــتن ذیــل ایــزاد

را در تحقــــا جــــرم

گردد:

مــککور ،شــرط دانســته

()2هرگــاه شــخص درغیــراز

اســت .امــا درمواردیکــه،

حــاالت منــدرج فقــرۀ()1ایــن

ارتکــاب جــرم اختطــا

مــاده مرتکــب جــرم اختطــا

بــدون اخــک یــا مطالبــه

گردد ،حسب احوال بـه حـبس

مال ویا منفعـت صـورت

طویل محکوم میدردد.

گرفتــه باشــد ،قــانون

همچنــان در مــادۀ( )590کــود
جزا ،ی

مسکوت میباشد.
همچنان جزای معـاون

فقــرۀ

فقره به عنـوان فقـرۀ

( )3به متن ذیل ایزاد گردد:

و شروع کننـده در جـرم

()3معــاون و شــروع کننــدۀ

اختطا  ،نظر بـه شـدت

اعمــال منــدرج فقــرۀ( )1ایــن

عمــل ارتکــابی ،خفیــف

ماده بـه عـین مجـازات فاعـل

بــه نظــر میرســد .الزم

جرم ،محکوم میدردد.

اســــت ،چنانچــــه در
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تعدیالت

پرسش
جــــرایم تروریســــتی
معاون و شـروع کننـده،
بــه عــین جــزای فاعــل
محکـــوم میدـــردد ،در
جــرایم اختطــا نیــز
قاعــدۀ مــککور رعایــت
گردد.

مجــــازات حادثــــۀ .2پیشنهاد وارد است.
ترافیکــــی منــــدرج فقـــــــــــرات( )2( ،)1و()3
فقـــــــــرات( )1و( )2مادۀ( )559کود جـزا ،بـه مـتن
مــادۀ( )559کــود جــزا ذیل تعدیل گردد:
شــدید وغیــر عادالنــه )1( .3شخصی که مرتکـب حادثـۀ
35

بـــوده ،قابـــل تعـــدیل

ترافیکــی ســندین گــردد ،در

میباشد.

صــورت فــوت یــا معلولیــت

همچنـــان فقـــرۀ()3

دایمی عالوه برجبـران خسـارۀ

مادۀمـــککور ،مجـــازات

وارده به حبس متوسط تـا سـه

حادثۀ ترافیکـی کوچـ

سال و در صـورت وارد نمـودن

را بــه قــانون ترافیــ

ضــرر مــالی عــالوه بــر جبــران
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پرسش

تعدیالت

جــاده راجــع نمــوده،

خســاره بــه جــزای نقــدی از

درحالیکه بخـش جزائـی

پنجــاه هــزار تــا یکصــد هــزار

جـاده بـه

افغانی محکوم میدردد.
()2شخصی کـه مرتکـب حادثـۀ
ترافیکــی متوســط گــردد ،در
صـــورت وارد نمـــودن ضـــرب
یــاجر شــدید یــا شکســتن
عضو عالوه بـر جبـران خسـارۀ
وارده به حـبس قصـیر ی کـه از
شــش مــاه کمتــر نباشــد و در
صورت وقوع ضـرر مـالی عـالوه
برجبــران خســاره ،بــه جــزای
نقدی از بیست و پـن هـزار تـا
پنجــاه هــزار افغــانی ،محکــوم
میدردد.

قانون ترافی

اســـــاظ جـــــزء()4
مــادۀ( )916کــود جــزا،
ملغــی گردیــده اســت
ایجــــاب پیشــــبینی
مجازات را مینماید.

()3شخصی که مرتکـب حادثـۀ
ترافیکــی کوچــ

گــردد بــه

جزای نقـدی تـا بیسـت وپـن
هزارافغانی ،محکوم میدردد.
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پرسش
یـ

عدم رعایـت مقـررات

جــزء در مــادۀ ()566

ترافیکـــی در جـــزء()3

کود جزا ،بـه عنـوان جـزء ()5

مــادۀ( )566کــود جــزا،

مادۀ مککور به متن ذیـل ایـزاد

ازجملۀ حـاالت مشـددۀ

گردد:

حادثۀ ترافیکـی شـمرده  -5رانندگی در حالت سکر
شــده و طبــا فقــرۀ()2
مــــادۀ( )13قــــانون
ترافی
36

جاده ،اسـتعمال

ارادی مـــواد مســـکر و
مخدر درحـال راننـدگی،
ممنــوع ونقــض مقــررۀ
راننــــدگی محســــوب
میدردد.
بهتــر خواهــد بــود تــا
درکــود جــزاء حالــت
ســکر ،از جملــۀ احــوال
مشـــــددۀ حادثـــــۀ
ترافیکی ،شمرده شود.
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تعدیالت

پرسش
مادۀ( )684کـود جـزا،

در رابطــه بــه نوشــیدن مادۀ()684کـود جـزاء بـه مـتن
شراب وصـف جرمـی را ذیل تعدیل گردد:

37

در تقســـیم جـــرایم از

«هرگــاه در جـــرم نوشـــیدن

حیث شـدت ویـا خفـت،

شراب شـرایط تطبیـا جـزای

مبهم گکاشـته ودانسـته

حد موجود نباشد ویا بـه علـت

نمیشــود کــه نوشــیدن

شــبهه ویــا یکــی از اســباب

شراب جنحـه اسـت یـا

دیدر ،حد شـرب خمـر سـاقط

قباحــت زیــرا در جــرم

گردد ،مرتکـب حسـب احـوال

نوشیدن شراب در کـود

به حبس متوسط کـه ازدوسـال

جزاء ،دو نـوع جـزاء کـه

کمترنباشد یـا جـزای نقـدی از

عبارت از بـدیل حـبس و

شصت هزار تـا سـه صـد هـزار

جـــزای نقـــدی الـــی

افغانی محکوم میدردد.

( )30000هـــزار افغـــانی
اســــت ،پیشــــبینی
گردیـــده کـــه ایـــن
موضوع دو اشـکال ذیـل
را به وجود اورده است.
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تعدیالت

پرسش
نخســـت ،نوشـــیدن
شــــراب از رهدــــکر
مجــازات بــدیل حــبس،
شــامل جنحــه میشــود
وازجانـــب دیدرجـــزای
نقــدی پیشــبینی شــده
الــــی ( )30000هــــزار
افغانی طبـا مـادۀ ()29
کــود جــزاء بــرای جــرم
قباحت پیشـبینی شـده
است کـه درهردوصـورت
جــزای پیشــبینی شــده
اند ،بوده سبب اصـال
مجرم نخواهدشد.
مشــکل دیدــری کــه
از نظرتطبیقــی در مــادۀ
مـــککور بـــه مالحظـــه
میرسد ،ایـن اسـت کـه
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تعدیالت

پرسش
اگــر افــرادی مرتکــب
جرم متککره شـوند کـه
جرم قباحـت انهـا قابـل
پیدــرد قــانونی نباشــد،
درایــن صــورت نظــر بــه
جــزای بــدیل حــبس،
نوشــیدن شــراب جنحــه
شــمرده شــده ،قابــل
تعقیب عدلی است.
اما جرم مککور نظـر بـه
جــزای نقــدی پیشــبینی
شــده قباحــت شــمرده
میشــود درایــن صــورت
شــخص مــککور قابــل
پیدــرد قــانونی نخواهــد
بــود .مراجــع کشــفی در
چنـــین حـــاالت بـــه
اجــراات دوگانــه مواجــه
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تعدیالت

پرسش
میدردنــد .بنــاءم مــادۀ
مـــککورایجاب تعـــدیل
رامی نماید.

38

عنــوان مــادۀ 689کــود

عنــوان مــادۀ()689کــودجزا،

جزا که ازمصـادرۀ وجـوه

ذیالو تعدیل گردد:

ودارایی ها ،بحـث نمـوده

«مصادرۀ مواد مسـکر ،وسـایل

با مـتن مـادۀ مککورکـه

و تجهیزات اختصاصی ان».

وســـایل و تجهیـــزات

عنـــوان مـــادۀ()690ذیـــالو

اختصاصــی انــرا شــامل

تصحیح گردد:

میشود ،مطابقت ندارد.

«از بــین بــردن مــواد مســکر،

همچنــان عــین مشــکل

وسایل و تجهیـزات اختصاصـی

در عنــوان ومــتن مــادۀ

ان».

 690کــود جــزا ،وجــود
دارد.
بنــاءم مــتن هــر دو مــاده
مــککور ،قابــل تعــدیل
میباشد.
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تعدیالت

پرسش

طبـــا حکـــم مـــادۀ مــواد ( )691و()692کــود جــزا،
به متن ذیل تعدیل گردد:

( )691کــود جــزا ،صــر
شخصی کـه در محـالت

عــام قماربــازی نمایــد ،مادۀ(:)691
قابــل مجــازات دانســته شخصــیکه در محــل عمــومی و
شده است.

یا محلی که بـروی عامـه مـردم

اما کـود جـزا ،در رابطـه باز باشد بـه قماربـازی بپـردازد،
به اشخاصـیکه در محـل حسب احوال بـه حـبس قصـیر
39

خــاص مرتکــب جــرم یــا جــزای نقــدی بــیش از ســی
قمــار بــازی میشــوند ،هــزار تــا شصــت هــزار افغــانی،
مســــکوت میباشــــد ،محکوم میدردد.
موضــوع ایجــاب تعــدیل مادۀ(:)692
شخصی که محـل و یـا منزلـی

را مینماید.

را به منظور قمـار بـازی امـاده
نمــوده باشــد یــا در محــالت
متککره قماربازی یا جـز گیـری
نمایــد ،بــه حــبس قصــیر،
محکوم میدردد.
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پرسش

تعدیالت

در مـــادۀ ( )699کـــود

فقرۀ()1مـادۀ( )699کـود جـزاء

جــزاء ،ســرقت تعریــف

به متن ذیل تعدیل گردد:

گردیــده امــا تعریــف

سرقت عبـارت اسـت ازگـرفتن

مککور جـامع نمیباشـد.

مــال منقــول ملکیــت غیــر،

زیــرا از تعریــف مــککور

بــــدون رضــــایت وی بــــه

بـــه درســـتی معلـــوم

طورخفیه به مقصد تمل .

نمیدــردد کــه مــال بــه
طور خفیـه گرفتـه شـود
40

سرقت واقـع میشـود و
یــا درگــرفتن مــال بــه
طــور خفیــه و اشــکار،
عمـــل ســـرقت واقـــع
میدردد
بنـــاءم فقـــرۀ( )1مـــادۀ
مــککور ایجــاب تعــدیل
رامی نماید.
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41

پرسش

تعدیالت

در بحــث ســرقت هــای

مادۀ( )700کود جـزاء بـه مـتن

کــه بـه داخــل بازارهــا و

ذیل تعدیل گردد:

امــاکن عمــومی غیــر از

شخصی که با داخـل شـدن بـه

خانه هـا و امـاکن محـرز

محـــل مســـکونی یـــا غیـــر

و ملحقــات انهــا صــورت

مسکونی یـا محلـی کـه بـرای

می گیـرد ،نظریـۀ واحـد

ســکونت امــاده شــده ،یــا بــه

وجود ندارد.

یکی از ملحقات انهـا ،مرتکـب

چنانچه عـدۀ از قضـات

جرم سرقت گـردد ،بـه حـبس

دران مــورد ،بــه مــادۀ

متوسط ،محکوم میدردد.

( )701کــود جــزا و عــدۀ
دیدــر ،بــه مــادۀ ()714
کود جـزاء ،اسـتناد مـی
نمایند.
لکا بخـاطر جلـوگیری از
پراکنــــده گــــی اراء
قضــایی ،ایجــاب مــی
نمایــــــد مــــــادۀ
()700کــودجزا ،تعــدیل
گردد.
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پرسش

تعدیالت

مــادۀ ( )709کــود جــزا،

مادۀ( )709کود جـزاء بـه مـتن

در ارتباط به امـوال کـم

ذیل تعدیل گردد:

بهــا ،چنــین صــراحت هرگــاه درجــرم ســرقت هــی
یکی ازاحـوال مشـدده منـدرج

دارد:

((هرگــــاه در جــــرم ایــن فصــل موجــود ندــردد
ســرقت هــی یــ

از وقیمت مـال مسـروقه کمتـر از

احــوال مشــددۀ منــدرج پـــن هـــزار افغـــانی باشـــد،
این فصل موجود ندـردد مرتکــب حســب احــوال بــه
42

یا قیمـت مـال مسـروقه حــبس قصــیر یــاجزای نقــدی
کمتـــر از پـــن هـــزار ازده هزار تاشصـت هزارافغـانی،
افغــانی باشــد ،مرتکــب محکوم میدردد.
بــه حــبس قصــیر ،یــا
جزای نقـدی از ده هـزار
تا شصـت هـزار افغـانی،
محکوم میدردد)).
از مفـــاد مـــتن مـــادۀ
مککور طـوری برداشـت
میدـــردد کـــه احـــوال
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تعدیالت

پرسش
مشدده موجـود نباشـد؛
اما اگـر احـوال مشـدده
موجــود باشــد و قیمــت
مال ،کمتر از پـن هـزار
افغــانی باشــد در ایــن
حالت نیـز مـادۀ مـککور
کاربرد دارد.
همچنان بـرعکس ،اگـر
قیمــت مــال زیــادتر از
مبلــ متــککره باشــد و
احــوال مشــدده موجــود
نباشد ،دراین حـال نیـز،
مــادۀ مــککور قابلیــت
تطبیــا را دارد .زیراکــه
اجتمــاع هــر دو قیــد
منفــی و مثبــت در کــار
برد مادۀ مـککور حتمـی
نمیباشد.
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تعدیالت

پرسش
درعمــل ،رویــۀ بعضــی
محــاکم بــرخال قاعــدۀ
مــککور اســت .چنانچــه
بعضــاو واقــع گردیــده،
درحاالتیکـــه احـــوال
مشــدده موجــود نبــوده
اما قیمت مـال بیشـتر از
مبلــ معینـــه باشـــد،
فیصله به دلیـل خطـا در
تطبیا قـانون ،از سـوی
محــاکم فوقــانی نقــض
گردیده است.
بنــاءم ایجــاب مینمایــد
مـــادۀ مککورتعـــدیل
گردد.

43

جــــز( )2فقــــرۀ ()2

از جــــــزء( )2فقــــــرۀ()2

مـــادۀ( )731یکـــی از

مــادۀ( )731کــود جــزاء ،ایــن

مصادیا اثار تـاریخی را

عبارت حک گردد:
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تعدیالت

پرسش
چنین بر شمرده است:

«مهاجران که هد

((ســـاختمانهای کـــه

منازعه مسلحانه پناهنـده گـی

هــــد اصــــلی ان

میباشـــد و دارایـــی منقـــول

محافظت یـا بـه نمـایش

فرهندی منـدرج جـزء( )1ایـن

گکاشــتن دارایــی هــای

فقــره ».زیــرا عبــارت مــککور

منقـول فرهندـی کــه در

هی ارتباطی با متن ندارد.

جــز ایــن فقــره تعریــف
گردیده مانند مـوزیم هـا
کتابخانــه هــای بــزر

و

مراکــز حفــن اســناد،
مهاجران که هـد

انهـا

حــین منازعــه مســلحانه
پناهنده گی مـی باشـد و
دارایی منقـول فرهندـی
جز ی

این فقره))

طوریکه دیـده میشـود،
عبــارت (مهــاجران کــه
هد

انها حـین منازعـه
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تعدیالت

پرسش
مســلحانه پناهنــده گــی
مـــی باشـــدو دارایـــی
منقول فرهندـی منـدرج
جــزء یــ

ایــن فقــره)

هــی ارتبــاطی بــا مــتن
نداشته ،قابل حـک مـی
باشد.

44

مــادۀ( )824کــود جــزا،

مادۀ( )824کود جـزا ،بـه مـتن

مجــازات شخصــی کــه

ذیل تعدیل گردد:

بخشی از جندـل دولتـی

شخصــی کــه بخــش از جندــل

را خودســرانه بــه زمــین

دولتی و یا کل انـرا خودسـرانه

زراعتــی مبــدل نمایــد

به زمین زراعتی مبـدل نمایـد،

حـــــبس متوســـــط

حســب احــوال بــه حــبس

پیشـبینی نمـوده اسـت.

متوسط ،محکوم میدردد.

اما کـود جـزا ،در مـورد
مجازات شخصی که کـل
جندــل دولتــی را بــه
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تعدیالت

پرسش
زمــین زراعتــی تبــدیل
نمایــد ،مســکوت اســت.
مـــادۀ متـــککره قابـــل
تعدیل میباشد.
در مـــــــواد ( )867و

فقــرۀ( )1مــادۀ()867کــودجزا،

( )868کــــود جــــزا،

به متن ذیل تعدیل گردد:

تناســب بــین حــبس ( )1شخصــی کــه بــه وســیله
وجریمــۀ نقــدی ،وجــود سیســــتم کمپیــــوتری یــــا
نــدارد .درمــادۀ ( )868مخـــابراتی موضـــوعات غیـــر
کـــود جـــزا ،حـــبس اخالقــی یــا غیــر اســالمی را
45

متوســط تــا دو ســال یــا تولید ،ارسـال ،منتشـر ،توزیـع
جــزای نقــدی از شصــت یا به فروش عرضـه کنـد یـا بـه
هــزار تایکصــدو بیســت قصــد ارســال یــا انتشــار یــا
هزار افغـانی ،پیشـبینی تجــارت تولیــد یــا ذخیــره یــا
گردیـــده ،درحالیکـــه ندهــداری کنــد بــه حــبس
مــادۀ( )867کــود جــزاء ،متوسط تـا دو سـال یـا جـزای
بــرای جــرم مــورد نظــر ،نقــدی از شصــت هــزار الــی
حــبس متوســط تــا دو یکصــد وبیســت هــزار افغــانی
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تعدیالت پیشنهاد شدۀ برخی از مواد کود جزا

تعدیالت

پرسش

سال یـا جـزای نقـدی از محکـــوم میدـــردد ،اســـتفاده
پــن هــزار تــا شصــت علمــی از ایــن حکــم مســتثنی
هــزار افغــانی را پــیش میباشد.
بینی نموده است.
چنانچــــه مالحظــــه
میدــــردد در مــــاده
مــککور ،تناســب حــبس
بـــاجزای درنظرگرفتـــه
نشـــده وهمچنـــان در
مقابـــل عـــین مـــدت
حــبس ،دو نــوع جــزای
نقدی بـا تفـاوت فـاحش
درنظر گرفته شـده وایـن
روش معقولیــت نــدارد،
بایــد در مــورد تجدیــد
نظر صورت گیرد.
46

در مـــادۀ( )914کـــود مادۀ()914کـود جـزاء بـه مـتن
جزاء ،عبـارت تعویـک بـه ذیل تصحیح شود:
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تعدیالت پیشنهاد شدۀ برخی از مواد کود جزا

پرسش

تعدیالت

تعــویض ندــارش یافتــه،

شخصی که بـه منظـور بدسـت

قابل تصحیح می باشد.

اوردن پول ،مـال یـا منفعـت از
مـــردم ،کشـــف شناســـی،
جـــادوگری ،رمـــالی ،پـــیش
گویی ،جن گیـری ،فـال بینـی،
بخت گشـایی ،تعویـک نویسـی
....
فقرۀ()1مـادۀ()17کـودجزا ،بـه

فقرۀ()1مـادۀ()17کـودج

متن ذیل تعدیل گردد:

زا ،چنین صراحت دارد:

47

( )1مرتکب جـرم بـه موجـب

((مرتکـــب جـــرم بـــه

قــانونی مجــازات مــی

موجب قـانونی مجـازات

گرددکه قبـل از ارتکـاب

مــی گرددکــه قبــل از

جــرم ،نافکشــده باشــد،

ارتکاب جـرم ،نافکشـده

مدـــراین کـــه قبـــل

باشــد مدراینکــه قبــل

ازصـــدورحکم قطعـــی

ازصـــدورحکم قطعـــی

قــانون جدیــدی نافــک

قــانون جدیــدی وضــع

گرددکــه بــه نفــع مــتهم

گرددکـه بـه نفـع مــتهم

باشد.
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شماره

تعدیالت پیشنهاد شدۀ برخی از مواد کود جزا

تعدیالت

پرسش
باشد)).
سـوال ایـن اسـت کــه
ایا میتوان تنهابـا وضـع
قــانون ،قضــیه جزائــی را
تابع حکم قـانون جدیـد
دانســـت .درحالیکـــه
رجعت قانون بـه ماقبـل
واســتنادبه ان ،زمــانی
جــوازدارد کــه قــانون،
نافــک گردیــده باشــد.
درصــورتی کــه قــانون
وضــع گــردد امانافــک
نشــده باشــد ،در ایــن
فاصله زمانی اسـتناد بـه
ان جوازنـــدارد .بنـــاءم
بهتراســــت درفقــــره
()1مـــادۀ()17کـــودجزا،
عبــارت وضــع بــه نافــک
تعدیل گردد.
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شماره

تعدیالت پیشنهاد شدۀ برخی از مواد کود جزا

تعدیالت

پرسش
درفقــرۀ()1مــادۀ()58ک
ودجــزا ،شــری

جــرم

فقرۀ()1مـادۀ()58کـودجزا ،بـه
متن ذیل تعدیل گردد:

چنین تعریف گردیده:
((شـــری

( )1شــری

شخصـــی

که درارتکاب یـ

یاچنـدعمل

است که درارتکـاب یـ

ازاعمــال مــادی جــرم ،بــه

یاچنـــدعمل ازاعمـــال

طورمستقیم بافاعـل یافـاعلین

مادی جرم ،اگاهانـه وبـه

دیدرسهیم باشد.

طورمســـتقیم بافاعـــل
48

شخصــی اســت

یافــاعلین دیدرســهیم
باشد))
قانوندــــــکاردرماده
مـــککور ،بـــاواردنمودن
قیداگاهانـــه شـــری
درجـــرایم عمـــدی را
تعریـــف نمـــوده کـــه
تعریــف مــککور شــری
درجــرایم غیرعمــدی را
دربرنمــی گیــرد .بنــاءم
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تعدیالت پیشنهاد شدۀ برخی از مواد کود جزا

تعدیالت

پرسش
ایجــاب مــی نمایــدتا
فقــرۀ()1مــادۀ مــککور
تعدیل گردد.
درفقـــــــــــرۀ()1
مـــادۀ()317کـــودجزا،

فقــرۀ()1مــادۀ()317کــودجزا،
به متن ذیل تعدیل گردد:

موجودیـــت دوگـــرام
هیــــروئین ،مــــورفین
یاکوکــائین یــا ده گــرام
تریــا ،یاپنجــاه گــرام
49

چــرظ را ،نــزد معتــاد
درصــورتی کــه اعتیــاد
وی توسط داکتـر مؤوـف
تأییـــدگردد ،ازتعقیـــب
عــدلی معــا نمــوده
وصــر معتــاد مــککور
جهـــت درمـــان بـــه
مرکزصـــحی معتـــادین،

( )1هرگاه شـخص معتـاد بـه
موادمخدرتا دوگـرام هیـروئین،
مورفین یاکوکائین یـا ده گـرام
تریــا ،یاپنجــاه گــرام چــرظ
ویا ازسـایرانواع موادمخـدر بـه
قدرنیاز سـه باراسـتفاده معتـاد
مککوریاکمترازان را بـه همـراه
داشــته باشــد ،درصــورتی کــه
اعتیـــاد وی توســـط داکتـــر
مؤوــف تأئیــدگردد ،ازتعقیــب
عــدلی معــا بــوده و جهــت
درمـــان بـــه مرکزصـــحی
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تعدیالت پیشنهاد شدۀ برخی از مواد کود جزا

تعدیالت

پرسش

معتــادین ،تســلیم داده مــی

تسلیم داده می شود.
پرسش این اسـت کـه

شود.

هرگـــاه نـــزد معتـــاد،
ســـایرانواع موادمخـــدر
ماننــدتابلیت  kدریافــت
شود ،ایاشـامل معافیـت
مــی گرددیــاخیر بــه
نظرمــا فقــرۀ مــککور
ایجــاب تعــدیل رامــی
نماید.
بـــه موجـــب حکـــم
مـــادۀ()480کـــودجزا،

فقــرۀ()2مــادۀ()480کــودجزا،
به متن ذیل تعدیل گردد:

شخصــی کــه قانون ـاو بــه ( )2هرگ
50

اطالع ی

موظف خدم ت م مث

امربـه مؤوـف رث بث رشف ر یم گرف ا ی

خــدمات عامــه مکلــف مجاار توظ ااف گرییااد
باشــد واز دادن اطــالع
بـــه کیفیـــت مطلـــوب

طالع ر یم مذرو بعد
هد ن

ی
ملم

ی بث ز ی م اد ج

دروقت معـین ان عمـداو فقرۀ ( )1یک م ی مومو ما
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شماره

تعدیالت پیشنهاد شدۀ برخی از مواد کود جزا

تعدیالت

پرسش

امتنــاع ورزد و یــامؤوف گریی مشر ط بر ی مث ی

ر

خــدمات عامــه کــه بــه مذرو تقدیم یموی م علا

باث

کشــف جــرم ،مؤوــف شم ی

ث ی یم

گردیــده دراطــالع دهــی
ازجرم بعـدازعلم اهمـال

و شاد یا مجار

ج

صون ی فار ع

ی بر ی ی خو هر یا

موا

ورزد ،درحالــت نخســت م هرت مؤظف خدم ت م ماث
شخص مکلـف مـککور و

ی شخش م ع ر اد م اد ج

درحالـــت دوم مؤوـــف فقرۀ( )1یک م ی و شد
خــدمات عامــه طبــا
جکم مادۀ مـککور ،قابـل
مجازات می باشد.
امـــــا محکومیـــــت
ومجــــازات مؤوــــف
خدمات عامـه ،مشـروط
به این امردانسـته شـده
که مجرم درقضـیۀ قابـل
اطــالع دهــی ،زوج یــا
یکی ازاصـول یـا فـروع
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شماره

تعدیالت پیشنهاد شدۀ برخی از مواد کود جزا

تعدیالت

پرسش
یــا بــرادر یــاخواهر یــا
ازمحــــارم مصــــاهرت
مؤوــف خــدمات عامــه
باشد.
ســوال ایــن اســت کــه
پیشــبینی شــرط مــککور
چدونــه قابــل توجیــۀ
است زیرا ،درصـورتیکه
مجــرم ازجملــه اقــارب
ذکرشــــدۀ مؤوــــف
خــدمات عامــه باشــد،
مؤوف مـککور درصـورت
اهمــــال ازمکلفیــــت
(اطـــالع دهـــی) قابـــل
مجــازات اســت ،هرگــاه
مجــرم ازجملــه اقــارب
تحدیــد شــده درفقــره
()2مــاده مککورنباشــد،
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تعدیالت پیشنهاد شدۀ برخی از مواد کود جزا

تعدیالت

پرسش
ماننــد زوجــه شــخص
مؤوــف یــا ســایرافراد،
دران صورت ایـا مؤوـف
مـــککورقابل مجـــازات
نخواهدبود
ثانیــاو موضــوع قرابــت
درمادۀ مـککور منحصـر
به مؤوف خـدمات عامـه
گردیـــده اســـت ،ایـــا
موضــوع قرابــت مجــرم،
بــا شــخص مکلــف بــه
اطالع دهـی کـه مؤوـف
خــدمات عامــه نباشــد،
درقضــــیه متــــککره
اثرگکار نمی باشد
درفقــرۀ()2مــادۀ()721

51

فقرۀ()2مادۀ()721کـودجزا ،بـه

کودجزا ،چنـین تصـریح

متن ذیل تعدیل گردد:

گردیده است:

()2درغیرحــــاالت منــــدرج
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تعدیالت پیشنهاد شدۀ برخی از مواد کود جزا

تعدیالت

پرسش
((درحـــاالت منـــدرج

فقــرۀ()1ایــن مــاده هرگــاه

فقرۀ()1این مـاده هرگـاه

موضوع جرم قابل سـنجش بـه

موضـــوع جـــرم قابـــل

پــول نباشــد ،مرتکــب حســب

ســـنجش بـــه پـــول

احـــــوال ،بـــــه حـــــبس

نباشــد )) ...درحالیکــه

قصیریامتوسط یـاجزای نقـدی

تمــام حــاالت ذکرشــده

ازســــی هــــزار تاســــه

درفقره( )1مـادۀ مـککور

صــدهزارافغانی ،محکــوم مــی

بیاندر سـنجش موضـوع

گردد.

جــرم ،بــه پــول اســت
وحالتی که به پـول قابـل
ســــنجش نباشــــد،
درفقــره()1مــادۀ مــککور
قابــل تصورنیســت .بنــاءم
بهتراســــت جملــــۀ
(درحــــاالت منــــدرج
فقـــره()1ایـــن مـــاده)
ازابتــــدای پــــاراگرا
فقرۀ()2مـادۀ()721کـود
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تعدیالت پیشنهاد شدۀ برخی از مواد کود جزا

تعدیالت

پرسش
جزا ،حک گردد.
مجازات منـدرج مـادۀ

پــاراگرا نخســت مــادۀ ()819

( )819کـــود جـــزاء در

کود جزاء ،به متن ذیـل تعـدیل

رابطه بـه جـرایم محـیط

گردد:

زیســت ،خفیــف بــوده

اشخاص ذیل بـه حـبس قصـیر

ایجــاب تعــدیل را مــی

یا جزای نقدی از سـی هـزار تـا

نماید.

یکصــد هــزار افغــانی ،محکــوم
میدردند:
... 1
... 2

52

... 3
... 4
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تعدیالت پیشنهاد شدۀ برخی از مواد کود جزا

تعدیالت

پرسش

موادیکه تعدیل انها با ارایۀ دالیل ،تنظیم گردیده و به وزارت محترم
عدلیه پیشنهاد میدردد تا تعدیالت پیشنهاد شده را وارد سازند.
درمادۀ ()138کود جـزا،

بــدیل حــبس در مــادۀ ()148

از انواع جزاهـای اصـلی

کــود جــزا و نیــز در ضــمیمۀ

نام برده شده کـه شـامل

شــماره ( )2قــانون اجــراات

جــزای نقــدی ،حــبس و

جزائی چنـین تعریـف گردیـده

اعــدام میباشــد ،امــا در

است:

مــادۀ مــککور از بــدیل ((بدیل حبس جزائـی اسـت کـه
حــبس تــککر بــه عمــل باالی مرتکـب جـرم بـه عـوض
1

نیامده است.

حبس ،بـه شـکل رهـایی مقیـد

ایا بدیل حبس یا حجـز از طــر محکمــه حکــم مــی
جــزای اصــلی شــمرده شــود )).از جانــب دیدــر بــدیل
نمیشــود بــه نظــر مــا حــبس دارای انــواع مختلــف
بدیل حـبس و یـا حجـز بوده وهـی کـدام دارای مـدت
جــزای اصــلی شــمرده معــین و مشــخص نمــی باشــد.
میشــود ،زیــرا مطــابا پیشـــبینی بـــدیل حـــبس در
مــادۀ ( )148کــود جــزا ،برخی جـرایم منحیـث مجـازات
بــدیل حــبس عبــارت از اصـــلی از یـــ
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شماره

تعدیالت پیشنهاد شدۀ برخی از مواد کود جزا

تعدیالت

پرسش

جزای است که به عـوض مخالفت با تعریف بـدیل حـبس
حبس تعیـین میدـردد و قــرار مــی گیــرد و از جانــب
نیــزدر مــواد  ،157 ،149دیدر ،مدت ان در کـود جـزا یـا
 167و  400از لفـــــــن ضـــمیمۀ شـــماره( )2قـــانون
جزاهای بدیل حـبس بـه اجــراات جزائــی ،پیشــبینی
صــراحت تــککر رفتــه ندردیــده ،بلکــه مــدت بــدیل
است.

حبس متناسب با جـزای اصـلی

نظــر بــه دالیــل فــو ( ،حـــبس) در حکـــم محکمـــه
بدیل حبس یـا حجز،نـه تعیین می گردد.
جزای تبعـی اسـت و نـه بناءم بدیل حـبس جـزای اصـلی
جــزای تکمیلــی ،بلکــه ومســتقل نبــوده بلکــه عــوض
خــود نــوعی مجــازات جـــزای اصـــلی میباشـــد و در
اصلی مـی باشـد وحتـی مــوارد ی کــه بــدیل حــبس بــه
می تـوان از سـایر مـواد صورت مسـتقل وبـدون تعیـین
کودجزا بـدیل حـبس را حبس منحیـث جـزا ،پیشـبینی
بــه صــورت مطلــا بــه گردیده ،ماننـد احکـام منـدرج
عنــوان مجــازات اصــلی اجــزای ( )1مــواد 779و ، 780
شناخت.

بنــد ( )1فقــرۀ ( )1مــادۀ ، 400
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شماره

تعدیالت پیشنهاد شدۀ برخی از مواد کود جزا

تعدیالت

پرسش

بطــور مثــال :در مــادۀ فقــرۀ ( )1مــادۀ  463وفقــرۀ ()2
( )684و نیــز در جــزء مــادۀ  468کــود جــزا وســایر
( )1مــــــــادۀ ( ،)779مواردیکــه در کــود جــزا ،بــدیل
کودجزا ،بدیل حـبس بـه حــبس منحیــث جــزا بصــورت
صورت مطلا بـه عنـوان مســتقل پیشــبینی گردیــده
مجــازات اصــلی امــده است ،مشکل تطبیقی دارد.
الزم اســـت مجـــازات مـــوارد

است.

بنـــابر دالیـــل فـــو  ،متــککره توســط مرجــع قــانون
درصــورتی کــه بــدیل گـــکاری ،دقیقـــاو دریافـــت و
حــبس یــاحجز ،جــزای درتعــدیل کــود جــزاء بصــورت
اصــلی باشــد ،پیشــنهاد عمــوم گنجانیــده شــود .بــدین
میدردد که ی

جـزء در مفهوم که درهمچومـوارد ،ابتـدا

مــادۀ ( )138کــود جــزا ،حـــبس ویـــا جـــزای نقـــدی
به عنوان بـدیل حـبس و پیشبینی گردد تا بـدیل حـبس
حجز اضافه گردد.

طبــا قاعــدۀ عــام منــدرج
مــادۀ( )148کــودجزا ،تطبیــا
گردد.
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تعدیالت پیشنهاد شدۀ برخی از مواد کود جزا

تعدیالت

پرسش

اگر دعوی جزایـی میـان وزارت محتــرم عدلیــه ،تعــدیل
اقــارب رخ دهــد ،طبــا مـــادۀ( )63قـــانون اجـــرا ت
مــــادۀ( )63قــــانون جزائـــی را تهیـــه نمـــوده و
اجــراات جزائــی تعقیــب مــواردی کــه قــبالو بــه قــانون
موضـــوع منـــوط بـــه جــزای ســابا ،ارجــاع گردیــده
شــکایت مجنــی علیــه بــود ،در کــود جــزاء دریافــت و
بــــوده و در صــــورت درمــادۀ( )63قــانون اجــرا ت
انصــرا مجنــی علیــه جزائی ،تعدیالو گنجانیـده شـود
2

دعــوی و تطیبــا جــزاء ،تا محاکم و سایر مراجـع عـدلی
و قضـــائی ،عنـــدالموقع بـــا

متوقف میدردد.

مادۀ فـو الـککر ،انـواع مراجعــه بــه صــراحت موضــوع
جرایمــی را کــه تعقیــب اجرا ت بدارند.
ان منــوط بــه شــکایت
مجنی علیه میباشـد ،بـه
فصـــــول (،11 ،10 ،7 ،5
،17 ،16 ،15 ،14 ،13 ،12
،22 ،21 ،20 ،19 ،18
24 ،23و  )25بـــاب دوم
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تعدیالت پیشنهاد شدۀ برخی از مواد کود جزا

تعدیالت

پرسش
کتــــاب دوم قــــانون
جـــزای( ،)1355راجـــع
نموده بـود ومـادۀ()468
قانون جـزای قبلـی نیـز
به ان صراحت داشت.
اکنــون همــان مــوارد
منــــدرج مــــادۀ ()63
قانون اجـراات جزائـی را
درکــود جــزاء چدونــه
میتــــوان دریافــــت و
تشیخص نمود

فقـــرۀ( )7مـــادۀ( )213رعایــت احــوال مخففــه ،طبــا
کــــودجزاء مشــــکل حکم فقـرۀ( )2مـادۀ( )216کـود
تطبیقـــی دارد ،زیـــرا جـــزاء ،از مکلفیـــت محکمـــه
3

دیده میشـود کـه اکثـر میباشد.
مجــرمین بــرای بــار اول

درصورتی کـه محکمـه دالیـل

مرتکــب جــرم میشــوند.

مخففـــۀ مســـؤلیت جزائـــی

پس اگر ارتکـاب بـار اول

رانپکیرد ،الزم است تـا اسـباب
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تعدیالت پیشنهاد شدۀ برخی از مواد کود جزا

تعدیالت

پرسش
در احوال مخففـه گرفتـه

رد انرا در فیصله ذکر نماید.

شــود و جــزای ان وفــا

ایــن نکتــه اشــکار اســت کــه

مــادۀ( )214کــود جــزاء،

ارتکــاب جــرم ،بــرای بــار اول

درجــه تخفیــف

درصــورت موجودیــت جــزء()7

یابد ،در هی جرمـی بـه

مــادۀ( )213کــود جــزاء ،بــدون

اصــل جــزا حکــم شــده

دلیـــل ،قابـــل رد نبـــوده و

نمیتواند .به دلیـل اینکـه

بارعایت ان برای جـزای پـیش

مرتکب جـرم ،درصـورت

بینی شـدۀ اصـل جـرم ،محـل

ارتکاب جـرم بـرای بـار

تطبیا باقی نمی ماند.

اول پـــایینتر از اصـــل

بــه ایــن معنــی کــه مرتکــب

جزای پیشـبینی شـده و

جــرم ،ازدوحالــت خــارج نمــی

درصورت تکـرار ،بـاالتر

باشد ،یا بـار اول مرتکـب جـرم

از اصل جـزای پیشـبینی

میشود وجزای ان یـ

درجـه

شده ،مجازات میدردد.

تنزیل مـی یابـد ویـا مرتکـب،

بنــاءم درایــن صــورت،

مجرم متکرراست کـه بـا تکـرر

جــزای حالــت اصــلی

جــرم ،مجــازات وی تشــدید

جـــرم قابـــل تطبیـــا

میدــردد .در دو حالــت فــو

نخواهـــد بـــود و از ان

الککر ،جزای پیش بینـی شـدۀ

یــ
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پرسش

تعدیالت

رهدکر ایجـاب مینمایـد

اصــل جــرم ،بــدون تخفیــف

تــا جــزء ( )7مــادۀ()213

ویاتشـــدید ،محـــل تطبیـــا

کود جزاء ،حک گردد.

نخواهد داشت.
بنـــاءم جـــزء ( )7فقـــرۀ()2
مادۀ( )213کود جـزا ،بـه دلیـل
عمومیــت و شــمولیت ان بــه
اغلب جـرایم ،از مـادۀ مـککور
حک گردد.

مــادۀ( )227کــود جــزاء،

محکمه درتعلیا تنفیـک حکـم،

تعلیــا جــزای تبعــی را

درمجــازات حــبس الــی مــدت

پیشـبینی نمـوده اسـت.

پن سـال ،مکلـف بـه رعایـت

در حالیکه جـزای تبعـی

احکام مندرج مـادۀ()223کـود

مطابا به احکـام قـانون

جزاء میباشد.

تطبیــا میدــردد نــه بــه

همچنــان محــاکم ،در تعلیــا

اســاظ حکــم محکمــه،

مجــازات تکمیلــی و تــدابیر

ســوال ایــن اســت کــه

تــامینی نیــز ،شــرایط منــدرج

جــزای تبعــی را چدونــه

مــادۀ متــککره را بــا رعایــت

میتوان تعلیا نمود

احکـــام فصـــل مربـــوط بـــه
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تعدیالت

پرسش

جزاهــای تکمیلــی و تــدابیر
تــأمینی درنظــر گرفتــه ،حک ـم
خـــــــویش را طبـــــــا
مــادۀ()227کــود جــزاء اصــدار
می نماید.
امابــه نظــر میرســد کــه درج
عبـــارت (تبعـــی) درمـــتن
مــادۀ( )227کــودجزا ،بــرخال

4

عنــوان ان ،بــه گونــۀ اشــتباه
واردگردیده باشد .زیـرا جـزای
تبعی ،جزایی است کـه توسـط
محکمه حکم نمی گـردد ،بلکـه
به حکم قانون اعمال میشود.
از ایــن کــه حکــم نمــودن بــه
جزای تبعی ازصـالحیت قاضـی
نیســت ،بنــابر ان تعلیــا ان
نیــز ازصــالحیت قاضــی نمــی
باشــد .ازجانــب دیدــر جــزای
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تعدیالت

پرسش

تبعـــی درجرایمـــی تطبیـــا
میدــردد کــه درانهــا تعلیــا
تنفیکحکم ،جواز ندارد.
بنــاءم لفــن (تبعــی) درمــتن
مــادۀ( )227کــود جــزا ،زایــد
بــوده وحــین تعــدیل ،حــک
گردد.

5

درمـــادۀ ()459کـــود

در مـــادۀ( )459کـــود جـــزاء

جـــزاء ،اســـناد دارای

اســناد دارای ارزش ملــی بــه

ارزش ملــی بــه گونــۀ

صورت دقیا تعریـف ندردیـده

مطلــا ذکــر گردیــده

است.

واســـناد مـــککور بـــه

ازاینکــه دریافــت معلومــات

صورت مشـخص تعریـف

دقیا ،به منظور ارایـۀ تعریـف،

نشده است.

از اسناد دارای ارزش ملـی کـه

بناءم اگـر اسـناد دارای

بیشـــتر جنبـــۀ فرهندـــی و

ارزش ملــــی تعریــــف

تــاریخی دارد ،مســتلزم دقــت

گردد ،بهتر خواهد بود.

بیشــتر بــوده وایجــاب کســب
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نظـــر متخصصـــین و مراجـــع
علمی مربـوط را مینمایـد ،بنـاءم
پیشــنهاد میدــردد تــا وزارت
محتــرم عدلیــه بعــداز کســب
مشـــوره از مراجـــع علمـــی
مربـــوط ،تعریـــف دقیقـــی را
از(اســـناد دارای ارزش ملـــی)
دریافت و بعـداز فقـرۀ( )1مـادۀ
مککور چنـین جـاگزین نماینـد
که(:به موجب ایـن قـانون اثـار
دارای ارزش ملــــی عبــــارت
است از)...
تــا مشــکل محــاکم از ایــن
رهدکر مرفوع گردد.
درمادۀ( )535کـود جـزا ،محاکم در تشـخیص قطـر میـل
6

تحــت عنــوان مجــازات انـــواع ســـال هـــای خـــارج
قاچا سـال ناریـه و در ازمحـــدودۀ احکـــام منـــدرج
مــادۀ ( )536کــود جــزا مــواد( )535و( )536کــود جــزا
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تعدیالت

پرسش

تحــت عنــوان حیــازت وتطبیــا مجــازات برانهــا ،بــه
غیر مجاز سـال ناریـه و مشــــکل قــــانونی مواجــــه
پــرزه جــات مــورد نیــاز میباشند.
ان ،صـــر از اســـلحۀ

بنــاءم پیشــنهاد میدــردد تــا

دارای

وزارت محتــرم عدلیــه ،بعــد از

قطــر(9.19و )7.62تــککر

کســب معلومــات از مراجــع

به عمل امده اسـت .امـا

مربوط ،قطر میـل سـال هـای

در رابطــه بــه قاچــا و

مجاز وغیر مجاز بـرای حیـازت

حیــازت اســلحۀ دارای

را وهمچنان چدـوندی قاچـا

قطر بیشـتر و یـاکمتر از

انهــا را ازنظــر قطرمیــل ،بــه

قطــر میــل ســال هــای

اعتبـــار انـــواع ان مشـــخص

فـــو الـــککر ،قـــانون

نموده واحکـام جزایـی انـرا در

مسکوت بـوده ومحـاکم

مواد ()535و( )536کـود جـزا،

از رهدـــکر تشـــخیص

پیشبینی نمایند.

قطر انواع سال هـا ،بـه
مشـــــکل مواجـــــه
میباشند.
موضـوع ایجــاب دقــت
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تعدیالت

پرسش
وبازندری را مینماید.

7

جــــزء( )1فقــــرۀ()1

در مادۀ( )644کـود جـزا ،یـ

مــادۀ( )644کــود جــزا

فقــره بــه عنــوان فقــرۀ ســوم

مرتکــب فعــل زنــا را در

ایــــزاد و در ان اصــــطال

صــورتیکه متأهــل باشــد

محرمـــات دایمـــی و مـــوقتی

به حبس متوسـط بـیش

منـــدرج در فقـــرۀ( )2مـــادۀ

از دو ســـال و جـــزء()2

مــککور ،تعریــف گــردد ،تــا

فقــرۀ( )1مــادۀ مــککور

محاکم در اجراات خـود دچـار

مرتکــب فعــل زنــا را در

ابهام نشوند.

صــــورتیکه متأهــــل
نباشـــد ،بـــه حـــبس
متوســط تــا دو ســال
قابــل مجــازات دانســته
است.
در حالیکـــه مطـــابا
فقــرۀ( )2مــادۀ مــککور
شخصــی کــه مرتکــب
فعــل زنــا بــا محرمــات
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تعدیالت

پرسش
دایمی و یا مؤقتی گـردد
به حبس طویل تـا هفـت
سال محکوم میدردد.
از نظرمـــا در عبـــارت
محرمات مـؤقتی منـدرج
فقــرۀ مــککور ،ابهــام
وجـــود دارد ،زیـــرا در
فقـــرۀ( )3مـــادۀ()85
قــانون مــدنی ،منکوحــه
غیــر از جملــه محرمــات
مــؤقتی تعریــف شــده،
درحالیکـــه فقـــرۀ()2
مادۀ( )644کـود جـزا ،از
محرمــــات دایمــــی و
مؤقتی صر

نـام بـرده،

اما تعریف مشـخص انـرا
ارایه ننموده است.
ابهام موجود ،بـا ارایـۀ
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تعدیالت

پرسش
تعریـــف از محرمـــات
دایمـــی و مـــؤقتی در
مادۀ مـککور ،قابـل رفـع
خواهد بود.

8

مــــادۀ( )59قــــانون

بــه منظـــور وحــدت رویـــۀ

مبــارزه بــا مــواد مخــدر

قضایی ،پیشـنهاد میدـردد تـا

ومســـکرات منتشـــرۀ

مــادۀ( )59قــانون مبــارزه بــا

جریــدۀ رســمی ()1284

مــواد مخــدر و مســکرات بــه

مــورخ /5حــوت،1396/

متن ذیل تعدیل گردد:

در مــــورد مجــــازات

مادۀ(:)59

مجرمین متکـرر قاچـا

شخصی که مطـابا بـه احکـام

مــواد مخــدر ،حــد اکثــر

قانون بـه علـت ارتکـاب جـرم

مجــازات اصــل جــرم را

قاچا مواد مخـدر محکـوم بـه

پیشبینی نموده است.

مجـــازات گردیـــده باشـــد،

درحالیکــه مــادۀ()83

درصورت ارتکاب جـرم مکـرر،

کــود جــزاء ،مجــرمین

احکام منـدرج مـادۀ( )83کـود

متکـــرر خـــاص را بـــه

جـــزا ،بـــاالی وی تطبیـــا

مجــازات الــی دوچنــد

میدردد.
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تعدیالت

پرسش
جـــزای اصـــل جـــرم
ومجرمین متکـرر عـام را
به مجـازات الـی یکنـیم
چند جـزای اصـل جـرم
قابل مجازات میداند.
احکام دو قانون مـککور،
در رابطــه بــه مجــازات
مجرمین متکـرر ،بـا هـم
سازگاری ندارنـد ،قابـل
بازندری میباشد
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بخش چهارم
جلسۀ اختتامیه
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دجزا کود له تطبيق څخه د راوالړوشويو چلنجونو د توضيح او
پيژندلوعايل سيمينار پای
دجزا کود له تطبیق څخه د راوالړو ش ووو للجوون و دژیدن لو توي یال ع الی
س میجار ل د د و پ ژ ه ژجی ه وو ېمه د س ک ماکم د د کج رانس ونو ژ ه
تاالرکد جوړ شوی ؤ  ،دو پ ژه اووه وو ېمه غرمه مهال دقانونپوه سی ووس
حلیم قايی القض ا او دس ک ماکم د د ر ی

ژ ه ایېېامی ه ووجاژ ای ت ه

ورسی .

ژه ایېېامیه مراسمو کد لومړی د سمیجار درک کارپ کمیټو لد د درک ورځو
ژه ترڅ کد ود د عمومل جزا او دښیی ژریالف د تاوتروخوايل جرمونو  ،عام ه
امجیت  ،ن ه و د توکی و  ،ادارپ اونم امل دس اد او دک ورب او به رب امجی ت
ژریالف جرمونو دجزا کود کد درج شو ووعمومل احکامو ووی بری د او دغو و
ديمیمود مويوعاتو ژه تړاو دس ک ماکم د دع ايل ش ورا د غړو و ت را اف
اوڅارند الن ک باث او دنمر تبادله وک ړه  ،ژ ه موم وک ک د یپ ر نمرو ا او
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وړان وزونه د( )164مواردو ژه غکله د ج زا ک ود د الزو اتد ب ن اوج د ژ ه موی ه
وړان ک ک ړل اوغیل ه و د څرګج ه ک ړه ترڅ و دا نمرو ا دغی واد دتقجیج ل
مراجعو ژه واک کد ورکړل يش .
بیا قايی القضا او دس ک ماکمد ر ی

د س میجار ک ارپ اجج ا ت ه ل ه

نجوتلو دمخه له درص ت څخ ه ژ ه ګټ د اییس ېلو د و وک بی انید ژ ه ت رڅ ک د
دغیواد دمرکز او والوېونو اسېیجاف ماکمو ر یسانو ته الزم د قض اول او ادارپ
الرښ ووند وک ړک او زوات ه و د ک ړه ل د دقض اول نم ام مق ام  ،س پی لېیا او
ژرسېیدنه ووازک ژه قوانیجو کی بلکی د اسالم ژه سپی لی

وعت کد تسویر

شوی دی او ژه غم ک دلیر ده لد د قاي یانو رس الت د دوی د ی ورا مهم و
دن و ژه تررسه کولو ک د یو ر زو ا درون دی  ،ځک ه د ع الت ت ملمی س ا
قضاو ته اړتیا لرپ او سا قضاو د قايض ژه درک  ،ژوغد او د راوت ژ ورک
تړاولرپ او د دک غوښېجه ک وپ ترڅ و ق ايض ل ه و وک ی وا د یپل ی مس لکل
ژوغد زواتوايل  ،تقوا او ژرغیزګارۍ ته ژاملرنه وکړپ او له بلد یوا غ م د دع وا
له یاون انو رسه د لال للج ژرمهال قضاول سلوک لک ه څرنه ه ل د ل ه و وه
ژم او رسالت لرونکی قايی رسه ښا یږی  ،ژه ژام کد ونیيس .
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دس ک ماکمد ر ی

غم ارنهه د ادارپ دساد ژریالف دمب ارزک دس خېولو

 ،دقانون د واکمجۍ ټیجهښ ت او عادالن ه او ق انوب قض او  ،رو ېی ا او دن ه
يی زه س پی لېیا  ،دوس یو ت ه ژ ه یپ ر وی ت رس ی ه ګ ی  ،د دعواوویاون انو
شکاوېونو ته رسی ه ګل  ،له والوېی مقاماتو او نورو سیمه ویزو ادارو رسه د غوره
اړوکو ټیجهښت  ،د ماکمو اونورو ادارو ترمیجځ دغموږۍ او مرس ېد رامیجیې ه
کول او دنورو قضاول او ادارپ د ن و ژه تررسه کولو ترکی ز وک ړ او قاي یان و د
دیپلو دن و ژه ساملو رسته رسولو مکل
د س ک ماکمد ر ی

کړل .

بیا دجزا کود د توي یال س میجار دک ار دارزون ی ژ ه

یګرکد زواته کړه لد د ک سمیجار ته رارس ی لی اس ېه اګانی ژ ه دک دلی ر
ل د ژ ه راتل ونکل ک د وک والی يش دغی واد دتقجیج ی مراجع و دالرک څ را
وګرځل  ،ن ه و وازک ل ه ی ورا زو ا اغمی ت څخ ه بریمج د دپ بلک د یپل د
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ځ انهړک ژیللېی ا وک و د غ م درل ودلی او ژ ه غم ک دلی ر ؤ ل د د س ی
ماکم ی دع الی ش ورا دما م و غړو و ت را اف او څ ارنی الن ی ما م و
کمیسیونونو ته دمويوعاتو له ارجاک دمخه زوا مق مايت کارصور ومون یو
رسه له غود غم ژه سمیجار کل دمويوک طرحه ک ول د دی الم ر ش و ترڅ و
دع لی  ،قضاول او امجیېی بجسټونو د مېخصصیجو د یله وی ز نمرټک ل ترالس ه
يش لد له نیکه مرغه دا م وید ژ ه الر راغل د او کمیس یونونو د مرس ېد او
و ووايل ژ ه ع ايل روحی د رسه وک والی ش ول یپل د ک ارپ اجج اوی ترغ ور
اوڅیړند الن ک ونیيس او ژه مېوقعه ژاولو الر ومومل .
قايی القضا او دس ک ماکم د ر ی

د س میجار دګ نون وال و ل ه ک اراو

دعالیت څخه لد د جزا کود د ال زواتد بناوجل ژه یاطر ود دیپلو نمرو اتو او
وړان وزونو ژه څرګج ولو رسه ژ ه غ وره توګ ه ون نه واییس ېه دمجج ی څرګج ون ه
وکړه .دسمیجار کار ګنونوالو ته دتص وق لیکونو ژه وو لو رسه ژای ته ورسی .
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د قانونپوه سید یوسف حلیم دسرتی محکمی رئیس
دسمینار د پای وینا
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بسم اهلل الرحمن الرحیم

دض یلت ماب انو دس ی ماکم ی د ع الی ش ورا درن و غ ړو  ،ما م و قض اوی
مسې ارانو  ،د مرکزی داو رو ما م و ر یس انو  ،د اس ېیجاف او ښ اری ماکم و
ما مو ر یسانو او اسېیجادی  ،ابې اوی او ایېصاص ی دووانون و  ،ن ورو ما م و
ر یسانو او د ع لی او امجیېی ما مو نهادونو مجس وبیجو او دس میجار ما م و
ګ ونوالو !
السالم علیکم و رحمة الله وبرکاته

له غر څه وړان ی د ج زا ګ ود د دری ورځج ی توي یای س میجار او دغو ه ل ه
تطبیق څخ ه د راژی اش وو س ېونزو د ژیدن نی دک ار د برو الی ژاوې ه رس ی لو
مبارکی تاسو تولو ته وړان ی ک وم اودال ی ژ ه ژ وره عالقمج ی م و ژ ه یپل و
کمیټ و ک ی د س میجار ژ ه اړون و موي وعاتو ک ی بری ه واییس ېه او یپ ر
ارزښېمج نمروا مو رسه

وک کړل  ،له غر ووڅخه مججه کوم.
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حضار گرانقدر !
ا جازه دغی قب ر ازاوجک ه روی نې اوا ک اری کمیې ه غ ای ما م س میجار ،
ارزوابی یووش راارا ه مناوم  ،ب ا اغېج ام از درص ت ب ه حض ور روس ای ما م
مااکم مرکز ووالوا ک ور نکا رغجمودی لج ی را به مجمور بهبود اج راا
و تامی ش ادیت کاری قضا و مااکم ما م یاطر ن ان سازم .
مقام  ،ق سیت و ژرسېید قايی  ،امر قضاو و ماکمه به غمه ما و شام غوو ا
است و او جاوگاه نه تجها در قوانی ک ور بلک ه در

وع ت مق ر ا س الم

مسور بوده و به غمی دلیر است که رس الت قض ا ما م دراو ای او
وظی ه یطیر  ،نهاوت سجگی و با مسئولیت است ؛ زو را ت امی ع الت ب ه
قضاو سا نی از داش ېه و قض او س ا

ب ه درک  ،ده م و ک او ت قاي ی

وابسېه بوده و اوواب میجامو تا قايی از وک جانب به ازدواد دهم مسلکی ،
تقوا و ژرغیز گاری توجه منوده وا زجانبی غم حی تعام ر بااص ااب و اط راف
دعاوی سلوک مطلوب قضاوی راطوروکه شاوسېه و باوسېه وک قايی مېعه و
رسالېمج است  ،مېجاسب با عرف و رسم ورواج مار ج ا ً م نمر بگیرد.
مواردی گزارش داده می ود که قايی صاحبان درمهامنی غ ا  ،ش ب ن یجی
غ ا و مااد ر اش اک میجاموج  ،درو

او ت دش وار امجیې ی  ،از وکط رف

ممک ی ای نایواسېه به لالش امجیېی مواجه یواغج

ش ول ی از ط رف

دوگر و مهم ازغمه زمیجه اتهام وارد ش ن ب ه شخص یت یات ی ش ان و مق ام
قضاو و ماکمه دراغم میگردد  ،بجاءبرمبج ای ح وث مب ارک ک ه از مواي
تهمت باو یود را ح اظت مناویم  ،آرزومج م ش ام ب ه او
داشېه باشی .
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رغربی س ه ماکمه جمهوری اس المی ادوانس ېان غم واره ت الش من وده ت ا
نمام قضاوی ک ور را مېجاسب به مقېض یا

او ت دعل ی  ،رو ورم و اص ال

منوده و میزان ارا ه ی ما قضاوی به مردم را ادزاوش بخ

وبه غمی دلیر

سخت کوشی ه است تادر برابر دساد اداری که وگانه معضر و مان ژیشد ت
اصالحا است  ،به صور ج ی مبارزه کج و ازا امی امکان ا

ب ه ش مول

دعالیت غای اوژراتی ی اس ې اده من وده ت ا عوام ر دس اد را شجاس اوی و جل و
دعالیت غای موريی و م س و را در برابر ق وه قض ا یه و مجس وبی ص اد
ووطج وست بگی رد و دض ا را ب رای ان انی ک ه میخواغج از تبلیو ا زغ راگی
اسې اده کج  ،س مناو .
به مواردی مواجه ش وم که کمی

ک اران ب ه ن ام قض ا ما م از اص ااب

دعاوی رشوه مطالبه و دروادت منوده ان  ،درحالیکه قايی صاحب از قض یه
اصالً اگاه نبوده  ،او کمی

کاران بع از دس ېگیر ش ن مس ېج ومس ې ل

اع اف میجاموج که غ ف ما ب ست آوردن ژول به غمی بهانه است .
ولی ازا نواویکه مبارزه با دساد تجها وک عملیه تخجیکی نب وده و اوو اب رو ه
وابی عمیق را میجامو  ،بجاء س ه ماکمه درو عرصه نیز ق می درا ترگذاشېه
و اامی عوامر مخېل او ژ و ه راا رزوابی و برنامه غاوی را مطر کردتا ب ا
تاقق آنها بېوان او مرض مهلک راازدام ژاک قوه قضا یه درق م اول به ح
اقر رسانی ه ودرمراحر بع ی آن رابصور مکمر برلیج .
س ه ماکمه  ،سایېار قوه قضا یه را مورد باز نگری قرارداده  ،س ایېار غ ای
ج و قض اوی و اداری را بخ اطر اوو اد س هولت دراج رای ی ما ب ه م ردم
اوواد منود  ،کمیېه غ ای ارزو ابی اغلی ت قض ا و مجس وبی اداری بخ اطر
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تعیی انها به مجاصب مخېل قضاوی و اداری اوواد ش ک ه م الک ک ار او
کمیېه غارا تجها لیاقت  ،ص اقت  ،تعه  ،مس ئولیت ژ ذوری و ش هر نی ک
ت کیر داده و غیچ معیاری غیر ازاوجها در تعییجا مطر نیست ،برعالوه در
رد ژروسیور غای مولق دساد آور اق ام گردو ه و جلو زورمج ان  ،مقاما
کمی

و

کاران در ژروسه اجراا قضاوی گردېه ش ه و به مردم به ی اطر ارا ه

شکاوا شان درصت غای زوادی ازجانب مقام س ه ماکم ه  ،اداره مراقب ت
قضاوی و روسای مااکم اسېیجاف دراغم گردو تا شکاوا شان سم و به آنها
ترتیب اثرداده شود .
درژهلوی او

اق اما غم واره ب ا رعاو ت رغجم ود غ ای ش ورای ع الی س ه

ماکمه به مااکم ک ورغ اوت داده ش ه تا قضاوا رادرمواعی معیج ه ق انونی
رسی ه گی منوده  ،حقو اطراف قضاوا را مساووانه ت امی و ق وانی ش کلی را
حی رسی ه گی قضاوا به شکر سا ان تطبی ق مناوج ت ا ع الت ب ه نا و
به تامی

و از يیاک حقو شهرون ان جلو گیری به عم ر او ودرغم ه او

موارد تاکی ج ی به رعاوت مقرره طرز سلوک قضاوی صور گردېه تا قاي ی
تعاملش را در بریورد با اطراف قضاوا و دوسیه غای تات رسی ه گی  ،مطابق
آن عیار سایېه و ش ادیت و نزاغ ت ک اری را ب ه نا و مطل وب و م وثر ت امی
مناو  .درو جا الزم به ت ذکر اس ت ک ه رغ ربی س ه ماکم ه و نی ز رغ ربی
دولت جمهوری اسالمی ادوانسېان به یاطر تامی ع الت و حاکمی ت ق انون
با توکر به ی اون مېعال (ج) حاموت کجج ه درد  ،درد شام قضا ما م ک ه
آراسېه به اوصاف دو او در برابر زورگووان و آنهاوی که ب ه نا وی میخواغج
قايی را تات ن وی و تاثیر حود قرار دغج  ،میباش .
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برعالوه س ه ماکمه تالش منوده است تا نه تجها غامغجگی می ان ارگانه ای
ع لی  ،امجیې ی و قض اوی را تقوو ت بخ ی ه بلک ه غامغجگ ی الزم را می ان
مجسوبی قضاوی و اداری مااکم ک ور اوو اد مناو ت ا او
اح ام مېقابر  ،اطاعت ژذوری قا نونی ،اوواد وح

دض اء ب ا رعاو ت

نم ر وت اغم م

ک

درحر قضاوای تات رس ی ه گ ی ب ربخش واق گردو ه ودرنهاو ت موج ب
اوواد غمکاری الزم بی قضا بووده درانېقال تو ارب ک اری و مس لکی ش ان
گردد .
غملج ان درغم ی راس ېا تاکی بعم ر آم ه تارابط ۀ ک اری می ان دووانه ای
مااکم شهری  ،دووانه ای اس ېیجاف دریص وض قض اوای تا ت رس ی ه گ ی
شان تقووت وادېه وغمه باغم به اجرای ص ادقانه وظ او ی ک ه ب ه آن مېعه
گردو ه ان  ،ناور گردن .
باو یاطرن ان منود که ب ا ح ا اص ر اس ېقالل رای قاي ی درامرقض او ،
توربه ن ان داده است که غرگاه قضا ما م مااکم تاېانی درو ک قض یه
تات رسی ه گی شان  ،به م کر مواجه میگردن  ،آن را ب ا قض ا دووانه ای
اسېیجادی وا دووانهای درجامی قبر از اتخای تصمیم مورد م وره قرارداده ان
 ،نېاوا بسیار مثبت را به بار آورده است  ،ژی جهاد م

ی مت عم وم قض ا

ما م غمی یواغ بود  ،غرگاه لجی روش در ژ یش گردې ه می ود  ،غ م
ع الت به تامی میگردد و غم تسان و غ م آغجگ ی می ان اج راا قض اوی و
اداری مااکم اوواد می ود و برعالوه از نقض دیصله غ ا در دووانه ای دوق انی
جلو گیری یواغ ش  ،البېه حس نیت ازجمله
مامول یواغ بود .
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قضات نهایت گرانقدر !
مجاسب است ایعان مناوم که وظاو روسای ما م مااکم اسېیجاف بخ اطر
ارتقای سطح کار آوی مااکم تات اثر درارا ه ی ما به

قض اوی  ،ت وور

مجمم کمیسیون غای سم شکاوا و رسی ه گی قانونی به مطالبا مطروحه
 ،توجه به برنامه غای معارف قضاوی بخاطرآگاغی عامه  ،اوو اد رواب ت نی ک و
درلهارلوب اح ام مېقابر با مقام والوا وساور نهاد غای ع لی و امجیې ی ،
ت وور مجمم جلسا غامغجگی ادارا ع لی و قضاوی و ترس ی او
در ولسوالی غا  ،بازدو غای مجمم از مااب

جلس ا

و توقی یانه غا  ،مراکز اصال

و تربیت اط ال و نمار از لگونگی تج یذ دیصله غای قطعی ونهاوی ازجانب
ارگانهای اجرا یوی وبرگذاری م جمم جلس ا علج ی قض اوی درح ود احک ام
قانون  ،غملجان دریور اغمیت است و اوواب میجامو ت ادرموارد د و نیزب ا
مسئولیت ژذوری اام تالش مو انه صور گیرد .
با تذکار موارد رغجمودی دو توق م و اامی اعضای ما م ش ورای ع الی
س ه ماکمه او اس ت ت ا قض ا گرام ی درمرک ز ووالو ا ک ور غم ه او
رغجمودغا ورغجمودی که قبالً صادر ش ه است را دراجراا کاری شان م نمر
داشېه و وک دضای کاری با اح ام مېقابر در روابت دایلی شان و قابر قبول
برای اطراف قضاوا را اوواد مناوج ت ا داص له غ ا می ان م ردم و نم ام قض اوی
ک ور مطلقاً کاغش واب .
د سمینار دکا رر کمیټو دکار دپایلو په اړه :
ژرون می د کمیټو ژه غوننو کد ګنون وکړ  .که څه غم د لږویت لپاره و  ،یو
ومی لی ل لد ګنونکوونکو ژه ژوره لیوالېیا او مسئوالنه توګه ژه اړون و
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مويوعهانو بان ی باث کاوه او یپر لی لوری او نمر ی د څرګج ولی او د
کمیټو ما مو ر یسانو نمروو ته ژه درناوی رسه  ،غوه اورو ل  ،د دری کمیټو
ما مو مج یانو  ،غم ژه یپر رژوټ کد ووور لد د اسېه اګانو ژه اړه د
کمیټو غړو ژه غر اړییز یول باث وکړ او وروسېه د نمرونو ژه ات ا رسه الزم
تصامیم ونیول شول .
باو غیرنه کړو لد دغه اسېه اګانی او ورته تصووب شوی ځوابونه ژ ی دلیر
د اغمیت وړګڼر کیږی لد د غیواد د تقجیجی مرج ( ژارملان) لپاره لد
غم ا اور د جزا کود ی ترغور الن ی دی  ،د ووه الرښود ژه توګه تری
اسې اده کوپ  .او دا ژه داسی حال کد مخکی ل ی نه لد اسېه اګانی
سېاسی د غور لپاره وړان ی شی  ،د ت قیق او مطالعاتو د رواست د مسلکی
غړو او ما مو مسې ارانو ژه ګنون د دری ګونو ګنو کمیټولخوا لد مشی
د دعالی شورا درنو غړو لخوا کی له  ،زوا مق ماتی کارونه تررسه شوی وو .
یو رسه له دی غم ژه دی سمیجار کد د طر شوو مساولو ژه باب غراړییز
باث وشو او دع لی او قضا ی کارکوونکو لخوا ت اغمی او ات اقی ګن نمر
ترالسه شو او یوښبخېانه د سمیجار کوم مویه او غ ف لد ټاکر شوی
دغوه ژه بروالیېوب رسه ترالسه شو  ،لد له امله ود د س ک ماکمی د عالی
شورا درنو غړو او تاسی ټولو ګنون والو ته مبارکل واوم او ژه ټولو درسپارل شوو
د ن و کد درنه دالورواغیله کوم .
دسمینار درنو ګډون کوونکو !
د ادوانسېان د اسالمی جمهوری دولت د س ه ماکمد ژه اسېازی توب
یوشااله وم لد د دغه دری ورځجل سمیجار دبروالی کارژای اعالموم .
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د ت قیق او مطالعاتو رواست ته دن ه سپارم لد د سمیجار د ګنون کوونکو
لخوا لد ژه دری ګونو کمیټو کد ود د اسېه اګانو ژه وړان ک ځوابونه او
نمروا وړان ی کړی وپ ژه دقیقه او مجضمه توګه توحی کړی  ،ترڅو د نورو
قانونی ژړاونو د تیرولو لپاره اماده يش .
اجازه راکړی لد د ځان لخوا وو ځر بیا د عالی شورا د درنو غړو  ،ما مو
مسې ارانو د مرکزی داورو ما مو ر یسانو غړو  ،اسېیجاف او ښاری ماکمو
ما مو ر یسانو او دغوو دجزا د دووانونو ما مو ر یسانو دع لی او قضا ی
ادارو  ،درنو اسېازو لد دسمیجار ژه دری ګونو کمیټو کد مو رغج ه اودعاله
بریه وایسېله او غم ا راز د یپرونو رواست  ،د قضا ی مراقبت اداری ،د مالی
او اداری رواسېونو ر یسانو او کارکوونکو  ،ددد رواست د کارکوونکو او ټولو
غوو امجیېی مسئولیجو څخه لد له سمیجار څخه مخکی او دسمیجار د ورځو
ژه ترڅ کد ود نه سېړی کی ونکی غلی ځلی کړی دی  ،مججه او سېاوجه وکړم.
ژه ژای کد د والوېونو د اسېیجاف او ښاری ماکمو له درنو ر ی صاحبانو
څخه غیله کوم او دن ه ورسپارم ترڅو د دغه سمیجار الر ته راوړنی یپلو
ټولو اړون ه قايی صاحبانو رسه وکی کړی او دغووی د ژوغاوی او ظردیت
ژه لوړولو کد یپله کارن ه وننه او مسئولیت اداء کړی .
ی ای (ج) دی مو اوتاسی یپر لط او کرم رسه د دنیوی او ایروی
مصیبېونو څخه ژه یپر ح ا او امان کد وساتی آمی .
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بخش پنجم
سمینار علمی وتوضیحی کود جزا برای قضات ومناینده گان
ارگانهای عدلی وقضائی زون شامل رشق
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سمیجار علمی – تويیای تات عجوان( ارا ه تويیاا وتع وال تهیه ش ه
در سمیجار علمی وتويیای کود جزا قبر از ظه ر  25ق ور س ال  1398در
تاالرغوتر بام دنیا -شهر دیض آباد والوت ب ی ان برگزار گردو .

ب
تاروخ  24قور سال 1398غیئت ع الی رتب ه ادارا ع لی و قض ا ی تا ت
رواست دضیلېآمب ژوغ جوال عب القادر ع الېخواه عض و ش ورای ع الی س ه
ماکم ه ک ه در ترکی ب آن جج اب څ ارنپوه ما م داک غ الم حی ر عالم ه
مرسېیال لوی څارنوالی درامور تعقیب قضا ی،دگر ج رنال عب الالیم ع امدی
مسې ار دو وان رس ی ه گ ی ب ه ج راوم مجس وبی نم امی س ه
ماکمه،عب املوی غجی زاده ر ی عم ومی انس ېیېو ام ور ق انون گ ذاری
وتاقیقا علمی وحقوقی وزار ع لی ه ،قض اوار د یض الل ه د یض آموزگ ار
تعلیام قضا ی ووحی الله اس وار آم ر طب اعېی ون راتی عض ووت داش ېج
جهت ت وور سمیجار تويیای کود ج زا ب رای قض ا ما اکم ومناوج ه گ ان
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تا ت عج وان( ارا ه توي یاا
ارگانه ای ع لی وقض ا ی زون ش امل
وتع وال تهی ه ش ه در س میجار علم ی وتوي یای ک ود ج زا) ع ازم والو ت
ب ی ان گردو ن .

ن
نخست ما م قضاواج دضر الرحم دضلی ر ی ماکم ۀ اس ېیجاف ژی ام
دضیلېآمب قانونپوه سی ووس حل یم قاي ی القض ا ور ی س ه ماکم ه
رابه مجاسبت ت وور سمیجار علمی وتويیای کود جزا قرا ت من ود ک ه قاي ی
القضا جمهوری اس المی ادوانس ېان در بخ ی از ژی ام ی ووش لج ی و اد
آوری منوده ان « :بع از ان ای کود جزا مااکم ق و قض ا یه جمه وری اس المی
ادوانسېان ونهاد غای ع لی و قض ا ی مرب ود در رابط ه ب ه تطبی ق بعض ی از
مواد کود،به ابهام ووا اشکال مواجه گردو ه ان که برای بیرون رد ت از ل الش
غای مذکور ،س ه ماکمه جمهوری اسالمی ادوانسېان ،تصمیم گردت ک ه ت ا
درججب رغجمود غای قبلی شوراوعالی س ه ماکمه دریصوض تويیح بعضی
از مواد کود جزا  ،وک سمیجار عمومی وتويیای را داور مناو » .
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سپ ما م ژوغ جوال عب القادر ع الېخواه عض و ش ورای ع الی ور ی
دووان جراوم مجسوبی نمامی س ه ماکم ۀ روی تع وال و توي یاا ارا ه
ش ه س میجار کاب ر روش جی ان ایې ه ویواغ ان با ث غم ه جانب ه وارا ه
ژی جهادا ونمرو ا اش اک کجج ه گ ان درزمیج ه گردو  .غملج ان روی
ت و مب ارزه علی ه دس اد اداری  ،ت امی حاکمی ت ق انون وقض او عادالن ه
وقانونی ،ش ادیت و نزاغت وظی وی ،رسی ه گی به موق به دوسیه غا ،رسی ه
گی به شکاوا اصااب دع اوی  ،ت امی رواب ت مطل وب ب ا مقام ا والوې ی و
ساور ادارا مالی  ،اوواد غآمغجگ ی می ان ما اکم و س اور ادارا و اج رای
س اور وظ او قض اوی و اداری مېوج ه س ایېه و قض ا را مکل ب ه او ای
وظاو سا شان منود.
به تعقیب آن څارنپوه غالم حی ر عالمه مرسېیال لوی څارنوالی درامور تعقی ب
قض ا ی درارتب اد نق وبررس ی یالغ اونواقز ق وانی جزاو ی ادوانس ېان
ومااس کود جزا تويیاا م صر ارا ه منودن بع ا ً دررابط ه ب ه موي وک،
ما م ،عب املوی غج ی زاده ر ی عم ومی انس ېیېو ام ور ق انون گ ذاری
وتاقیقا علمی وحقوقی وزار ع لیه  ،ای مام یی ر زاده مع اون وال ی
والوت ب ی ان ،ر ی شورای والوېی،ر یسه امور زنان  ،مناوج ه دد جی ای
زو ومناوج ه انوم وکالی م اد بالجوبه سخرنانی منودن در ایی ر توي یح
ژروگرام وت کیال سمیجار توست ما م قضاوار د یض الل ه د یض آموزگ ار
رواست تعلیام قضا ی ارا ه و کار سمیجار ب کر گروژی آغاز گردو .
درروز دوم سمیجار اعضای غئیت درجلسه علمی –توي یای س میجار حض ور
بهم رسانی ه وغرک ام بالجوبه ژاسخ غای قجاعت بخش را ب ه س واال ش املی
سمیجار ارا ه منودن .
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بع ا ً کمیېه کاری س میجار ک ه ط ی دو روز روی موي وعا ارا ی ه توي یاا
وتع وال تهی ه ش ه علم ی وتوي یای با ث و تب ادل نم ر من وده بودن ،
ک ود
درموموک نمروا و ژی جهادا شانرا به مجمور غجامج ی غرل ه بی
جزا ارا ه داشېج و ابراز امی واری منودن ت ا او نمرو ا ب ه ایېی ار مراج
تقجیجی ک ور قرارداده شود.
مېعاقباً دض یلېآمب ع الېخواه بااس ې اده از درص ت ط ی بیانی ه ای رغجم ود
غای الزم قضاوی و اداری به اش اک کجج گان سمیجار ارا ه ک رد و اد زود ک ه
مقام  ،ق سیت و ژرسېید نمام قضاوی  ،رسالت قضا دراو ای وظ او یطی ر
شان نهاوت سجگی است ،زو را ت امی ع الت ب ه قض او س ا نیازداش ېه و
قضاو سا به درک  ،دهم و دراوت قايی وابسېه بوده و اوو اب میجامو ت ا
قاي ی ب رعالوه ده م مس لکی ب ه تق وا و ژرغی ز گ اری ی ووش نی ز توج ه
مناوج غملجان بااص ااب دع اوی س لوک قض اوی را طوروک ه شاوس ېه و ک
قايی مېعه ورسالېمج است ،م نمر بگیرن .
دراییر غیئت ازکار ودعالیت اش اک کجج ه گان س میجار ک ه درارا ه نک ا
نمر و ژی جهادا بخاطر غجامج ی غرلی بی کود جزا س هم شاوس ېه او ا
کردن  ،اظهار سپار وامېجان کرد،درموموک س میجار را درص ت ی وبی ب رای
تبادل نمر تلقی کردن .
کار سمیجار با توزو تص وق نامه غا به اش اک کجج ه گان ژاوان وادت .
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