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  چکیده
 العمل از خود عکس قتل عمد،از جمله  عمل مجرمانهدر برابر جامعه افغانستاناز جملههر جامعه،

حقوقی افغانستان، در قبال جرم قتل  - نظام سیاسیالعمل  عکس نوشتار،در این . دهدرا نشان می خاصی
شایان ذکر است که از .دگرفتقرار خواهمورد مطالعهاي  عمد با روش تحلیلی، توصیفی و کتابخانه

در مقدمه ابتدا انواع .خودداري شده است تحلیل و تبیین تعریف، مفهوم و عناصر و شرایط قتل عمدي
اجراي مجازات فقهی ناشی از اجرا یا عدمهاي مصرح شده در قانون جزاي این کشور و ابهام مجازات

و سپس بر اساس نتیجه گرفته شده از مقدمه به . شود بررسی میجزاء قصاص مطابق قانون اساسی و 
گذار افغانستان در  قانون. شود این کشور پرداخته میتحلیل و تبیین مجازات این جرم در حقوق جزاي 

هجري شمسی؛ در ذیل مبحث عنصر معنوي جرایم در کتاب اول قانون جزاء، اقدام  1355قانون جزاي 
اساس قصد مجرمانه و قصد احتمالی را به رسمیت برآنبندي عنصر روانی جرایم نموده است و به درجه

در توان با توجه به آن، به دو نوع قتل عمدي محض و قتل د را نیز میشناخته است، که طبعاً جرم قتل عم
هاي حقوقی مدرن،  بندي، با انطباق از نظام حکم عمدي تقسیم نمود، که این سیاست جنایی، و این درجه

زیرا، مجازات مرتکبین قتل عمدي .باشد  اصول عدالت کیفري میمؤثر در میزان مجازات و هم منطبق بر
عمدي در حقوق این کشور، برخالف مقررات قتل عمدي فقهی وکالسیک یکسان و ثابت و در حکم 

سال حبس متفاوت خواهد  5نیست و مجازات آن براساس غلظت و شدت قصد مجرمانه، از اعدام تا 
مجازات قتل عمدي محض،و تاثیر کیفیات مشدده بر آن را بررسی می لذا نویسنده در گفتار اول ،.بود

نماید؛و سپس در گفتار دوم ،مجازات قتل در حکم عمدي ،را مورد تحلیل و بررسی قرار میدهد و 
 درگفتار سوم ،به مبحث مجازات هاي تبعی و تکمیلی و مسئولیت مدنی ناشی از جرم قتل عمدي به

  .پرداختخواهد راختصا 
  

حقوق افغانستان، مجازات قتل عمدي محض، مجازات قتل در حکم :کلمات کلیدي
  اعدام، حبس  عمدي،

                                                                                                                            
jkosha@yahoo.com                                    شناسی دانشگاه شهید بهشتی ر گروه  حقوق جزا و جرمدانشیا*

)نویسنده مسئول(شناسی دانشگاه شهید بهشتی دانشجوي دوره دکتري حقوق جزا وجرم**
hamid552000@yahoo.com
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  مقدمه
در اصـطالح حقوقی  .کیفر آمده استمـجازات در لغت به مـعناي جزا دادن، پاداش و

مجازات عبارت از .ودش می تحمیلجرممرتکببرکهاستو کیفريتنبیهازعبارتمجازات
 عاقل،(مسئول مجرمنسبت بهست که بعد از قطعیت حکم دادگاه االعمل اجتماعی  نوعی از عکس
هجري  1355در سال افغانستان) 6، ص1387استنگزاي، (.باشد قابل اجرا می) بالغ و غیرمکره

ماده، بعضی اعمال از جمله قتل  523شمسی، صاحب اولین قانون جزاي عرفی مدرن شد؛ که در 
این قبل از تصویب.انگاري شد و مجازات براي آن، معین گردید ، جرم396و  339عمد در ماده 

مرتکب جرم قتل و سایر جرایم بر مبناي قواعد فقه حنفی که در کتب فقها معین شده بود، قانون، 
بندي  ها بر اساس آن، به حدود، قصاص و دیات و تعزیرات تقسیم و مجازات. شد مجازات می

از تحلیل و تبیین تعریف، مفهوم و عناصر قتل عمدي خودداري شده است نوشتار،در این . شد می
حقوقی افغانستان در قبال  - نظام سیاسیالعمل عکسباشد، و فقط  ث مستقل میکه موضوع بح

اي و استفاده از نظریات شارحین قانون  جرم قتل عمدي، در قالب مجازات، با روش کتابخانه
 عنوان منبع اصلی تدوین قانون جزاء، جزاي افغانستان و شارحین قوانین جزایی عراق و مصر به

  .دگرفتقرار خواه وصیف، تحلیل تمورد مطالعه
ست که هر انموده  محدودرا به شش نوع  »ها مجازات«قانون مجازات افغانستان،  97ماده 
، دائمحبس  ،»اعدام«: ند از ا باشد که عبارت می اجرا غیرقابلها غیر از این مجازات مجازاتی

» اعدام«عریف به تقانون مجازات افغانستان 98ماده . جزاي نقديو حبس متوسط، حبس قصیر
 102تا99مواد . ستاعلیه تا وقت مرگ تعریف نموده  آویختن محکومبه دارآن را پرداخته و

 20تا  16حبسفوق از نظر میزان مدت که به ترتیب  گانه حبسسهبه تصریح انواع  جزاقانون 
  .است پرداختهساعت نا سه ماه،  24، حبس سال 5سه ماه تا ، حبس 15تا  5، حبس سال

ها و در قانون مجازات افغانستان براي قتل عمدي مجازاتتوان گفت که  عنوان مقدمه می به
توان تحت عناوین مجازات اصلی،  ها را می مجموعه این واکنش. آثار تبعی متفاوتی مقرر است

اند که از مطالعه  بعضی شارحین قانون جزاي افغانستان گفته .تبعی مورد بررسی قرار دادتتمیمی و
شود که این قانون در  انون جزاي افغانستان درباره مجازات قتل عمدي این مطلب استنباط میق

وهله اول، مجازات قصاص و درصورت عدم توافر شرایط قصاص، مجازات تعزیري مطابق قانون 
به نطر بعضی شارحین ) 113ص  1391کریمی، (.بینی کرده است جزاء را براي قتل عمدي پیش
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از . مجازات قتل عمد بهره جسته استار افغانستان از یک سیاست دوگانه درگذ دیگر، قانون
قانون جزاء حکم کرده 394سویی براي رعایت قواعد و احکام شرعی مطابق فقه حنفی در ماده 

در مواد بعدي به تفصیل مجازات قتل عمدي را از باب تعزیر بیان کرده است و از سوي دیگر
عنوان مجازات اصلی و اولی، بر اساس  د که حکم مجازات قصاص، بهظاهر مواد داللت دار.است

محکمه صادر خواهد شد، ولی با یاي دم توسط اولالناس با مطالبه عنوان حق بهاسالمیقواعد فقه
طور مشخص خواسته است که  گذار به توان دریافت که قانون در مواد مربوطه به خوبی میدقت

وضع مجازات . وخفت آن از باب تعزیر اعمال گردد اتب شدتمرمجازات قتل عمدي با رعایت
گذار را به مجازات مقرر براي قتل عمدي  اعدام براي قتل عمدي عمًال موضع قانونتعزیزي

هاي فقهی با همه  که اعمال و اجراي مجازات ویژه این مصرح در فقه حنفی نزدیک کرده است به
دلیل دیگر این است که . و عملی روبرو بوده استظرایف و دقایق آن همواره با مشکالت نظري 

که  و اقسام آن شده است حال آندرنگ وارد جزییات مجازات تعزیري پس از ذکر ماده فوق بی
معنا  ورود به جزئیات بیگذار بود، این همه صورت جایگزین مدنظر قانون اگر این مجازات به

ر تصمیمات و احکام قضایی به جهت اختالف داز تشتتکه براي جلوگیري مضافًا این. نمود می
حدودوثغور آن تعزیري و بیانهاي گذار را به تمرکز بر مجازات هاي فقهی، قانون فتاوي و دیدگاه

العه تطبیقی به اتخاذ چنین شیوه توان، از منظر مط در تأیید برداشت فوق می. متمایل کرده است
قانون مجازات عمومی  1در ماده کرد کهی اشارهایران قبل از انقالب اسالمگذاري کشور قانون
  1.شده بود ایران نیز مشابه این حکم مقرر1304
گذاران این کشورها  ات شرعی و عرفی و مقتضیات عصري قانوناصوًال جمع میان مالحظ 

مجازات قصاص اساساً . اي کشانده است را به سوي اتخاذ چنین سیاست جزایی دوگانه
شود در حالی  شود و به همین دلیل به تقضاي اولیا ي دم صادر و اعمال می الناس تلقی می حق

عمومی اند، اساسًا حق هایی که در مواد بعدي قانون جزا از باب تعزیر حکم شده که مجازات
ترین جرم علیه تمامیت جسمانی انسان متضمن نقض نظم  شوند؛ زیرا قتل عمدي مهم شمرده می

توان آن را به مثابه یک حق خصوصی  رو، نمی اجتماعی است از این زننده نظام عمومی و بر هم
سال  20تا  16به این جهت، مجازات تعزیري اعدام یا حبس. محض در اختیار اولیاي دم قرار داد

از حیث نظري با فلسفه وضع مجازات متناسب هماهنگی بیشتري دارد، تا جایی که این امکان را 
                                                                                                                            

مملکتی مقرر و در محاکم عدلیه مجـري خواهـد   حفظ انتظاماتنظر هاي مصرحه در این قانون از نقطهمجازات –1ماده .1
  .می شونداسالمی تعقیب و کشف شود بر طبق حدود و تعزیرات مقرره در شرع مجازاتهایی که موافق موازینبود و جرم
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اشکال مختلف قتل عمدي از حیث ساده یا مشددبودن، تمایز افکنده و گذار داده تا میان  به قانون
، 1391محمودي، . (تري وضع کند وخفت آن، مجازات شدیدتر یا خفیف به تناسب شدت

  ) 34ص
هجري شمسی، حتی یک مورد  1340از طرف دیگر، مطابق رویه قضائی افغانستان، از سال  

عی نیز براي صدور این حکم نیز اختصاص صادر نشده است و محاکم شرنیز مجازات قصاص
در محاکم افغانستان، فرض براین است که شرایط اجراي قصاص همیشه فراهم .نیافته است

تصریح به اجراي قصاص در قانون مجازات افغانستان براي جلوگیري از بروز مشکالت . شود نمی
از نظر سازگاري با اصل  چنین و اجراي آن، هم. سیاسی از ناحیه روحانیون مذهبی بوده است

ها که در قانون اساسی و قانون جزاي این کشور تصریح شده است قانونی بودن جرایم و مجازات
رسد که در تعیین مصادیق جرم قتل عمد و مجازات آن  نظر می نیز دچار اشکال است، و بعید به

  )155، ص 1393عالمه، .( بتوان به فقه حنفی مراجعه کرد
هاي قانونی مصرح در  وضیحات ضروري فوق، در این مقدمه، فقط مجازاتبنابراین با ت 

ها از  گیرد، و سایر مجازات قانون جزاء، براي جرم قتل عمد مورد بررسی و تحلیل قرار می
گذار افغانستان در قانون جزاي  یحات فوق، قانونضلذا با توجه تو. موضوع بحث ما خارج است

نصر معنوي جرایم در کتاب اول قانون جزاء، با هجري شمسی؛ در ذیل مبحث ع 1355
که 1بندي عنصر معنوي، قصد مجرمانه و قصد احتمالی را به رسمیت شناخته است، درجه

گذار بر مبناي داشتن قصد قتل وقصد احتمالی قتل،  آن نتیجه گرفت، که قانوناساستوان بر می
هاي مختلفی را  اسد و مجازاتشن دو نوع قتل عمدي محض و قتل درحکم عمدي به رسمیت می

ساده، قتل عمدي مشدده، قتل ناشی از ترك فعل و قتل ها که قتل عمد محض آنمصادیقبراي
بینی کرده است که به ترتیب در ذیل سه گفتار به تشریح و تبیین آن باقصد احتمالی، پیش

  .شود پرداخته میها؛ مجازات
                                                                                                                            

:ماده سی و پنجم.1
.شود که قصد مجرمانه نزد مرتکب آن محقق شده باشدعمدي شمرده میجرم وقتی-1
:نیز عمدي شمرده می شوددر حاالت آتی رمج -2
وظیفه مکلفیت داشته باشـد و از ایفـاي آن عمـدا ًامتنـاع ورزد بـه      ـ در حالتی که شخص به موجب قانون یا موافقت بانجام1

.مستقیماً منجر به وقوع جرم گرددنحوي که امتناع وي
هم بـه اجـراي عمـل مـذکور     بینی نموده باشد ولی با آنقبالً پیش در حالتی که شخص فاعل نتایج مجرمانه عمل خود را -2

  .نموده باشدمحض جهت وقوع جرم اقدام
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  محض مجازات قتل عمدي: گفتار اول
. باشد است که مخصوص جرم قتل عمد محض میهاي محض، مستوجب مجازاتقتل عمد 

هایی است که بر همه جرایم از جرم قتل عمد محض هاي تکمیلی و تبعی، مجازات مجازاتو
در گفتار سوم، به آن پرداخته کهشود؛ قواعد عمومی قانون جزاي افغانستان،تطبیق میمطابق

وجه به ساده بودن یا توأم بودن با کیفیات مشددهقتل عمدي محض با تمجازات. شود می
  .متفاوت است

  قتل عمدي محض سادههاي  مجازات :بند اول
قانون جزاي  35و 34مطابق مواد . فارق بین انواع قتل عمدي، عنصر معنوي استدانیم،  می 

ي برا و. است» قتلقصد« قتل عمد محض در حقوق افغانستانضابطه عمدي بودن1افغانستان، 
نیت عام در قتل ءسو.قصد شخص معین الزم نیستمقصود و» فعل«وقوع جنایت به احراز عمد،

نیت خاص در قتل ءوسو  عمد، بدین معنی است که مرتکب خواهان ایراد صدمه بر مقتول است،
  .این است که مرتکب خواهان سلب حیات از دیگري باشد  محض عمدي

، قتل محض بسیط یا ساده عبارت 2ن جزاي افغانستانقانو 34ماده  3و2، 1هاي  مطابق بند 
تفکر و تصور یعنی.است از قتلی که قصد مجرمانه آن فاقد صفت و ویژگی سبق تصمیم است 

گردد وجود ندارد بلکه  قبلی که معموال به صورت تهیه مقدمات و تدارك وسایل متظاهر می
هنگام گفتگو و مشاجره بین دو نفر،  که پذیرد مثل آنارتکاب عمل بی سابقه و مقدمه تحقق می

شود و غفلتاً طرف  دهد و در اثر آن او تحریک می یکی از طرفین به دیگري فحش ناموسی می
                                                                                                                            

  :ماده سی و چهارم .1
وجود می آورد بـه نحـوي کـه منجـر بـه      هارتکاب فعلی که جرم را باراده ي فاعل به قـ قصد مجرمانه عبارت است از سو1

  .ي شودیا وقوع نتیجه جرم دیگروقوع نتیجه جرم مورد نظر و
  :ماده سی و پنجم

  .عمدي شمرده می شود که قصد مجرمانه نزد مرتکب آن محقق شده باشدـ جرم وقتی1
وجود می هارتکاب فعلی که جرم را باراده ي فاعل به ققصد مجرمانه عبارت است از سوقانون جزاي افغانستان،  34ماده  .2

.یا وقوع نتیجه جرم دیگري شودوآورد به نحوي که منجر به وقوع نتیجه جرم مورد نظر 
.باشدقصد گاهی بسیط و زمانی توأم با اصرار قبلی می -2
کـه ناشـی از غضـب آنـی و     مشـروط بـر ایـن   اصرار قبلی عبارت است از اتخاذ تصمیم قاطع قبل از انجام جرم مورد نظر -3

.هیجانات نفسی نباشد
کـه قصـد  جرم متوجه شخص معین یا غیر معین باشد اعم از ایـن  که قصد مرتکبشود بدون آناصرار، قبلی شمرده می -4

  .موقوف به شرط و یا مرتبط به امري باشد یا نباشد
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طور صریح  محض ساده، به قتل عمدياصلی جزاي افغانستان مجازات قانوندر کشد  را می
طور  د با احوال مشدده بهدر این قانون،تنها مجازات قتل عم. معین نشده است و داراي ابهام است

به به تصریح مجازات قتل عمد  396و  395و در دو ماده جداگانه .صریح معین شده است
مجازات قتل عمد با کیفیات مشدده را معیین کرده است که موضوع 395ماده . پرداخته است

نظرات  این قانون، داراي ابهام و تناقض است و396ماده  ولی 1نوشتار استمبحث بعدي این
پردازد که در  تصریح حاالتی می این ماده،.در مقام تحلیل و تبیین آن بیان شده استمختلفی

تا  16را به حبس  مرتکب قتل عمداحوالست تا مطابق اوضاع و اآن قاضی مخیر گردانیده شده 
395ده ما 6دربنددر حقیقت ازحالت مندرج این ماده،  1بند .2. محکوم نماید »اعدام«سال یا  20

شخص قصد قتل بیش از یک نفر را به  395زیرا در ماده . باشد در قسمت قصد متفاوت میفقط 
اما از . استفعل واحد داشته باشد ولی در ماده فوق شخص فقط قصد قتل یک انسان را داشته 

باشند زیرا در هر دو حالت قتل بیش از یک نفر واقع  نقطه نظر نتیجه هر دو ماده یکسان می
  . گرددمی

گذار در حد حاالت مشدده ماده  نظر قانون اي است که به و بند دوم این ماده، حاالت مشدده 
توان مجازات آن را مجازات قتل عمدي ساده هم در نظر  نمینیست ولی در عین حال 395

                                                                                                                            
  :ماده سه صدو نود و پنجم.1

.محکوم می گرددمرتکب قتل عمد در یکی از حاالت آتی به اعدام
  در حالتی که قتل با اصرار قبلی و ترصد توأم باشد-1
.هوش کننده یا منفجره صورت گرفته باشدعمال مواد سمی بیقتل توسط استاگر-2
با انگیزه دنی یا در برابر اجرت و یا طور وحشیانه صورت گرفته باشدگر قتلا -3
.قاتل باشدپدر و مادر مقتولگرا -4
.خدمت یا به سبب آن صورت گرفته باشدگر عمل قتل بر موظف خدمات عامه در اثناي اجرايا -5
.ها صورت گرفته باشد ي آناثر فعل واحد قتل همهر و بر قاتل قصد قتل بیش از یک نفر را داشتهگا -6
.جنحه دیگر صورت گرفته باشدر قتل توام با جنایت یااگ -7
سـال کمتـر   شدن به ارتکـاب جنایـت یـا جنحـه کـه جـزاي آن از یـک       گر قتل به منظور تمهید یا تسهیل یا تنفیذ و قادرا-8

.منظور فرار یا رهائی از جزا صورت گرفته باشدنی نشده باشد و یا بهبیپیش
باشد و در خالل مدت تنفیذ حکم مرتکب قتل عمد دیگر یـا شـروع در    دائمبه حبس علیهاگر مرتکب قتل عمد محکوم -9

  .باشدآن گردیده
  :ماده سه صد و نود و ششم.2

  :یا اعدام محکوم می گردد دائمه حبس بمرتکب قتل عمد در یکی از حاالت آتی حسب احوال
  .داشته باشد و فعل او منجر به قتل بیش از یک نفر شده باشددر حالتی که قاتل قصد قتل شخصی واحد را-1
  .جسد مقتول را مثله نمایددر حالی که قاتل-2
  .مرتکب قتل گردداین قانون ) 395(درج ماده من) 2و  1(ی در غیر از حالت مندرج اجزا یدر حالی که جا -3
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دو گانه فوق با توجه به پرونده دادگاه اجازه داده شده است که در صدور حکمگرفت، پس به
اعدام یا ولی در حالت سوم، ماده فوق مجازات.توجه به وضع شخصی متهم، مخیر باشدو با 

و . مقرر شده است395هاي یک و دو ماده  سال براي حاالت مشدده به غیر بند 20تا  16حبس 
گردد که هرگاه مراد مقنن دادن اختیار به قاضی جهت تعیین  می ایجاد الؤساین جا ایندر

باشد، پس چرا حاالت  395ماده  2و1ارد غیر از مورددر مو دائما حبس یو» اعدام«جزاي 
این  3رسد، به ظاهر، فقره  نظر می به دانسته است؟» اعدام«مستوجب فقط 395مذکور را در ماده 

براي قتل موضوع این ماده مجازات  395سازگاري ندارد؛ زیرا بر اساس ماده  395ماده با ماده 
) 395ماده  9تا  3هاي  فقره(هاي  قتلمجازات 396ست، ولی مطابق ماده بینی شده ا اعدام پیش

این دو ماده و اصوالً بود یا دانان براي تفسیر حقوق. یا اعدام در نظر گرفته شده است دائمحبس 
هاي زیر را در این باره ابراز نظر دارند و در مجموع، دیدگاه نبود تعارض میان آن دو اختالف

  .اند داشته
ناشی از نقص و  396ماده  3اند، بیان مقنن در فقره  گفتهضی شارحان قانون جزا افغانستانبع

مجازات قاتل حبس یکی از مواردي که 396ماده  3این معنا که بر اساس فقره به. اشتباه است
مرتکب  395ماده  2و 1اعدام است، جایی است که جانی در غیر حالت مندرج اجزاي یا دائم

مجازات یا 395گانه دیگر مندرج ماده  پس، به اساس این فقره در حاالت هفت .قتل گردد
ت اعدام ماده براي این هفت حالت فقط مجازا، در حالی که در همان دائماعدام است یا حبس 

را ناشی از نقص و  396بینی شده بود و ایشان در مقام رفع تعارض، بیان مققن در ماده  پیش
 396و 395هاي  اند که ماده ولی بعضی دیگر گفته) 211، ص 1387عتصم، م. (اند اشتباه دانسته

آن اعدام است حالت را که مجازات 9، 395گذار ابتدا در ماده قانون. تنها اشکال نگارشی دارند
حاالتی که دادگاه مختار است یکی از از دو  396کند، سپس در سه بند مندرج ماده  بیان می

اشکال در شیوه قانون نویسی این . را حکم دهد، بیان کرده است دائممجازات اعدام یا حبس 
گذار باید ابتدا براي قتل ساده یک مجازات تعیین نماید و سپس براي حاالت  است که قانون

قتل ساده در حالی که در وضع موجود، مجازات. اي تعیین کند مشدده مجازات جداگانه
 396ماده  2و  1هاي  کیفیت مشدد مذکور در بند و قتل همراه با 396ماده  3مذکور در فقره 

و یا اعدام وجود  دائمتوان یکسان باشد؛ زیرا در هر سه مورد، اختیار تعیین مجازات حبس  می
، مجازات 3براي قتل ساده مذکور در فقره اي که ممکن است که یک محکمه گونه دارد؛ به

همان ماده، حبس  2و 1د موضوع دو فقره هاي مشد اعدام را تعیین کند و محکمه دیگر براي قتل
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با رعایت همه شرایط و جوانب درست است که با ذکر قید حسب احوال خواسته محکمه. دائم
توان نادیده گرفت که محاکم در ازمنه و امکنه  موضوع، مجازات متناسب را تعیین کند ولی نمی

باید براي حال، حد اقل مجازاتدر هر . کند متفاوتی به قضایا رسیدگی کرده و فیصله صادر می
. قتل ساده در نظر گرفته شود و سپس به تبع عارض شدن کیفیات مشدده مجازات باالتر رود

نویسی در این قسمت این است که اگر قرار است موارد قتل عمدي مشدده اشکال دیگر قانون
ترند،  قاعدتاً خفیفموارد را که بایست مجازات سایر می 396بیان شود، در ماده  395در ماده 
مجازات قتل عمدي در سایر موارد حسب احوال«کرد  درست آن بود که حکم می. بیان کرد

بر عکس، اوالً در میان . نکرده استگذار این چنین که قانون حال آن. »یا عدام است دائمحبس 
سوم که ظاهراً تنها  اند و ثانیاً مورد ، دو مورد اول هنوز ماهیتاً مشدده396مورد مذکور در ماده  3

 9از  2و 1منحصر به غیر از حاالت مندرج اجزا موردي است که به قتل ساده قابل انطباق است
خود سبب سوء  2و 1همین عبارت غیر از حاالت مندرج اجزا . مورد مذکور در ماده قبل است

دو ماده یننویسی درست است، ولی تعارضی میان اوارد بر قانوناصل اشکال. تفاهم شده است
شاید چنین برداشتی را به ذهن متبادر کند ولی سیاق عبارت  396ماده  3ظاهر فقره . وجود ندارد

ن از غیر از حاالت مندرج اجزا توان فهمید، منظور مقن ه از آن میدیگر این ماده و نیز مفهومی ک
چیزي است که در، اقسام دیگر مذکور در این ماده نیست، بلکه قسیم آن 395مندرج ماده  2و 1

گوید که قسم مخالف  از قتل با اصرار قبلی و ترصد سخن می 1در فقره . این دو فقره آمده است
کننده یا  هوش نیز از قتل به وسیله مواد سمی، بی 2در فقره . آن، قتل بدون اصرار و ترصد است

. نه نباشدگو گوید که حالت دیگر آن قتل توسط سایر وسایلی است که این منفجره سخن می
. پردازي و صراحت، مشکل دارد هرچند از جهت عبارت. پس تعارضی در معناي دو ماده نیست

هاي عمدي ساده و   هاي موجود در قانون ابتدا از قتل تر مجازات با این همه، براي تبیین مناسب
. شروع کرده و سپس مجازات قانونی قتل عمدي با کیفیت مشدد بیان خواهد شدمشابه آن

 3دیگر، اوالً، ظاهر عبارت فقره نظر بعضی دیگر از نویسندگان به) 22،د ص1390حمودي، م(
شود و  می395ماده  2و 1هاي  موارد مفهوم مخالف فقرهاطالق دارد؛ یعنی هم شامل 396ماده 

این ماده  3این ماده بیان شده است؛ زیرا فقره  9تا  3هاي هم شامل مواردي که در منطوق فقره
این  395ماده  9تا  3هاي  با این حال، فقره. شود گفته می دارد و شامل همه موارد پیشاطالق

رسد  نظر می ثانیاً، بعید به. بنابراین، تعارضی میان این دو ماده وجود ندارد. زند اطالق را قید می
 گذار تا حدي دچار غفلت و اشتباه شود که دو ماده را به شکل متعارض تنظیم کند با قانون
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هاي  ها فاصله نشده است، هرچند این احتمال در مواردي که ماده هاي دیگر میان آن که ماده آن
  )78،ص1391کریمی، . (بسیاري میان دو ماده فاصله بیاندازد، بعید نیست
قانون  396ماده  3رسد بند  نظر می نظر اول، بهولی بر خالف نظرات فوق و هم نظر با

، 1کشور عراق 1969قانون مجازات  406و  405اصلی، مواد به منبعمجازات افغانستان، با توجه 
گذار این ماده را اصالح کند؛ زیرا، در بند ج صورت اشتباه ترجمه شده است و باید قانون به

قانون جزاي افغانستان است، جانی زمانی  396ماده  3بند این قانون که مشابه 406ماده  2فقره 
زندان براي جرمی غیر از قتل عمد محض به سر ببرد است که در دائممحکوم به اعدام یا حبس 

 396ماده و عبارت صحیح. و در حین سپري کردن محکومیت مرتکب جرم قتل عمد شود
تواند این باشد؛ که مرتکب قتل عمد، و در حالت ارتکاب جرم قتل عمد در حین سپري  می

ز یک نفر مقصود و حالت مثله کردن از قتل عمد، قتل بیش اکردن حبس به علت جرایمی غیر
هم نظر با نظر دوم، اشتباه .شود سال محکوم می 20تا  16به مجازات اعدام یا حبس جسد مقتول

مجازات قتل گویا فراموش کرده است کهگذار در شیوه قانون نویسی اتفاق افتاده است و قانون
زات قتل عمدي ساده را مطرح عمدي ساده را مقرر دارد؛ او باید ابتدا در یک ماده، مجا

                                                                                                                            
  .المؤقتاوالمؤبدبالسجنیعاقبعمدانفساقتلمن:قانون جزاي عراق  405ماده.1
:التالیۀالحاالتاحدىفیعمدانفساقتلمنباالعدامیعاقب: 406ماده  –
.الترصداواالصرارسبقمعالقتلکاناذا–ا

.متفجرةاومفرقعۀاوسامۀ،مادةباستعمالالقتلحصلاذا–ب
.الفعلارتکابفیوحشیۀطرقاالجانیاستعملاذااواجر،مقابلاودنیءلدافعالقتلکاناذا–ج
.القاتلاصولمنالمقتولکاناذا–د
.ذلکبسبباوخدمتهاووظیفتهتادیۀاثناءعامۀبخدمۀمکلفاوموظفعلىالقتلوقعاذا-ھ
.واحدبفعلذلکفتمثرفاکشخصینقتلالجانیقصداذا–و
.فیهالشروعاوعمداالقتلجرائممناکثراوبجریمۀعمداالقتلاقترناذا–ز

یـال ھتـس اوسـنۀ علـى تقـل المـدة بـالحبس اھعلـی معاقـب جنحـۀ اوجنایۀالرتکابیداھتمالقتلارتکباذا–ح
اواھالرتکاب

.العقابمنالتخلصاوالفرارعلىشریکهاواھلمرتکبتمکینااواھلتنفیذا
خاللفیهشرعاوعمديقتلجریمۀوارتکبعمديقتلجریمۀعنالمؤبدبالسجنعلیهمحکوماالجانیکاناذا–ط

.العقوبۀتنفیذمدة
:التالیۀاالحوالفیالمؤبدالسجناواالعدامالعقوبۀو تکون-2
.فاکثرخصشقتلالىفعلهفادىواحدشخصقتلالجانیقصداذا–ا

.موتهبعدعلیهالمجنىبجثۀالجانیمثلاذا–ب
وارتکبالمادةذهھمن (ط– 1 )الفقرةفیالمذکورةالحالۀغیرفیالمؤبدبالسجنعلیهمحکوماالجانیکاناذا–ج

  .العقوبۀتنفیذمدةخاللعمديقتلجریمۀ
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عراق مجازات قتل  1969قانون جزاي  405قانون جزاي افغانستان، ماده برخالف.نمود می
مقرر کرده ابد، صریحًا حبس406گانه ماده  غیر از حاالت نهعمدي ساده، یعنی در مواردي

  )121، ص 2009الدره، ماهر عبدالشویش، . (است
هاي مصرح در  فوق؛ و بر مبناي مجازات، با توجه به نظراتتوان نتیجه گرفت در نهایت می

قانون جزا افغانستان و قانون جزاي کشور عراق که قانون مرجع و مورد استفاده در تدوین قانون 
بینی  محض پیشگذار افغانستان، سه نوع مجازات براي قتل عمدي جزاي افغانستان است، قانون

سال براي مرتکب قتل عمد محض ساده؛  20ل تاسا 16نخست، مجازات حبس : کرده است
و سوم،  3955دوم، مجازات اعدام براي مرتکب جرم قتل عمد محض با کیفیات مشدده ماده 

به انتخاب محکمه براي مرتکب سه حالت مشدده مذکور در بند جیا اعدام دائممجازات حبس 
  .قانون جزاء 396ماده 

، اعم از ساده و مشدده و قتل »قتل عمد محض«کنندگان در ارتکاب مجازات سایر مداخله
دقیقًا برابر  1قانون جزاء، 41تا  38در حکم عمدي که موضوع گفتار بعدي است، مطابق مواد 

بودن عمل شرایط تحقق شرکت در جرم قتل عمدي، مجرمانه .مجازات مباشر اصلی است
قصد مجرمانه سببیت، علم وووجود رابطه علیت ارتکابی، مداخله مستقیم در عملیات اجرایی و

سیستم ذهنی «مجازات شرکا جرم قتل عمدي در حقوق افغانستان تابع .تعدد مرتکبین استو
همان حاالت به این معنی که آن چه موجب تعیین مجازات شرکا است، ؛است» وقایعبودن

                                                                                                                            
  :شخص در حاالت آتی فاعل جرم شناخته می شود.1
  .به اشتراك شخص دیگر مرتکب جرم گرددالتی که به تنهائی یادر ح -1
مداخله نماید که از جمله اعمال تشکیل دهنـده جـرم یکـی آنـرا قصـداً      در حالتی که به ارتکاب عمل مجرمانه به نحوي -2

  .مرتکب گردد
  :سی و نهمماده

  :شخص در حاالت آتی شریک جرم شناخته می شود
  شودیکی از اعمال تشکیل دهنده جرم شخص را تحریک نماید و جرم به اثر همین تحریک واقعرتکابا باکهحالتیدر		ـ1
  .موافقت بوجود آیداثر همینر رتکاب جرم با شخص دیگري موافقت نماید و جرم با ـ در حالتی که با2
تکاب جرم با داشتن علم بـه آن  تسهیالتی یا تکمیلی ار, تجهیزاتیـ در حالتی که فاعل جرم را به نحوي از انحاء در اعمال3

  .اثر همین کمک بوجود آیدکمک نماید و جرم در
  :ماده چهلم

  .محکوم می گرددي جرم ارتکاب شدهفاعل به جزاي معینه
  :ماده چهل و یکم

  .خالف آن تصریح نموده باشده که قانون بمگر این, گرددمحکوم میمجازات جرمی که درآن اشتراك نمودهه ـ شریک ب1
  .گرددفاعل جرم به سبب از اسباب قانونی مجازات نگردد این معافیت مانع مجازات شریک نمیدر مواردي که ـ2
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تم، به همین علت در این سیس ؛خارجی قضایادرونی مجرم است نه صورت عینی وذهنی و
 د، مجازات هر یک مجازات فاعل مستقل استنهرگاه چند نفر مرتکب قتل عمدي شو

معاونت در جرم قتل عمدي، ابطهردر. وکیف اقدامات شرکا، در مجازات مؤثر نیست وکم
در تفکیک میان معاون وورا ترجیح داده است »عینی یا موضوعی«گذار افغانستان، نظریه  قانون
شرایط تحقق معاونت در جرم قتل عمدي، مجرمانه .توجه نموده استها ننوع عمل آ هب ،مباشر

شروع به اجراي بودن عمل مباشر، تحقق عنصر مادي، احراز رابطه علیت، تحقق جرم اصلی و
عنصر روانی معاون در جرم قتل عمدي .مادي یا مباشر جرم است رتقدم یا تقارن عنصن وآ

نتایج مترتب بر عمل ارتکابی که قتل بت به ماهیت وعبارت است از علم وآگاهی معاون نس
مجازات معاونت در جرم قتل .بر ارتکاب عمل قتل استتعلق اراده یا قصد مجرمانه ويواست

در حقوق امریکا و فرانسه نیز نظریه برابري مسئولیت براي . مباشر اصلی استمساوي فاعل و
اگرچه برابري مجازات شرکا در ) 317ص ، 1384فلچر، . (کنندگان وحود دارد تمام شرکت

رسد؛ ولی یکسانی مجازات معاون و مباشر در جرم قتل عمدي منطقاً  نظر می جرم قتل موجه به
تواند میان کسی که  نظر نمی رسد؛ زیرا محکمه نمی با توجه به اصول عدالت کیفري صحیح به

، هیچ تفاوتی در میزان مجازات دست او که وي را به صحنه قتل رسانده چکاند و هم ماشه را می
گذار اقدام به اصالح آن در جهت کاهش میزان مجازات  لذا شایسته است، قانون. قایل نشود

تصریح کرده است که دادگاه 141گذار افغانستان در ماده  البته قانون. قانونی معاونت نماید
  .را تخفیف دهد تواند نظر به اوضاع و احوال و میزان تأثیر عمل معاون، مجازات می

  محضکیفیات مشدده مجازات قتل عمدي -دومبند
 20تا  15اصوالً حبس از  » قتل عمد محض ساده«با توجه به مبحث قبلی دانستیم که مجازات 

 سال 20تا  16یا به حبس به اعدامیاباشد،که  مشدده مگر این که توأم با بعضی حاالت. سال است
ایتالیا؛ البته با ترجمه مجازاتقانونازپیرويافغانستان، بهجزايونقان 395ماده . شود محکوم می

وجود است که باکردهبینی پیشرامشددهکیفیاتاززیاديبسیارعراق، موارد 1969قانون جزاي 
به بیان سه حالتی  396و ماده . شود سال به اعدام تبدیل می 20تا  16آن مجازات قتل عمدي از حبس 

به بیان  مواداین. باشد سال می 20تا  16د که مجازات قتل عمد محض اعدام یا حبس اختصاص دار
حاالت . گردد محکوم می» اعدام«به  محض قتل عمد«پردازد که در آن مرتکب  حالتی می 10

.دهیم که ما ذیل این مبحث مورد بررسی قرار می. شود شامل موارد زیر میمذکور 
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  سبق تصمیم-1
باشد در آن  و ترصد قبلیاصرار هرگاه قتل با «:قانون مجازات افغانستان395ماده 1مطابق بند

ابرام و «به معناي در لغت»اصرار کردن « . »باشد می» اعدام«صورت مرتکب مستوجب مجازات 
به معناي انتظار داشتن، » ترصد«چنین  و هم.....پافشاري در کاري ایستادگی و سماجت در امري است 

سبق ) 125، ص360عمید، (.یر نظر داشتن استمراقب بودن، به کسی یا چیزي چشم دوختن و آن را ز
نجیب حسنی، محمود، . (نیز تعریف شده استو ارتکاب جرمتصمیم، تفکر قبل از تصمیم گرفتن

اصرار قبلی عبارت است از اتخاذ «قانون جزاي افغانستان،  34ماده 3بند مادهبراساس)661، ص 1974
که ناشی از غضب آنی و هیجانات نفسی بر این شروطم،تصمیم قاطع قبل از انجام جرم مورد نظر

جنایتارتکابارادهمستلزملزومًااستجنایتارتکاببهتصمیمنوعیککه» تصمیمسبق«»نباشد
جنایتارتکابارادهاول،عنصر:استعنصردووجودمستلزمزیرااست؛آنازفراترچیزيامااست
کردهریزي طرحآن،انجامبرايبایدعمل،سنجشازپسمباشریعنیباشدو سنجیدهمصممکهاست
نداردوجود»سبق تصمیم«بیابد،ارتکابخشمیااحساساتتأثیرتحتکهجنایتیدربنابراین،باشد؛

بلکهباشدندادهقرار»هدف«راخاصیشخصعمل،انجامازپیششده طراحینقشهکهمورديدراما
دومعنصر.داردوجود»سبق تصمیم«باشددادهقرار»هدف«را» شوددیدهیاشودپیداکههرکسی«

)54، ص1386پرادل، . (باشدگرفتهشکلعمل،انجامازپیشبایدجنایتارتکابارادهکهاستاین
تفاوت ترصد از اصرار قبلی در موردي است که شخصی بدون سبق تصمیم و به شکل آنی با دیدن 

تفاوت اصرار قبلی از ترصد در جایی است که . کمین کند و او را بکشدعلیه در مسیر او  شخص مجنی
شود که  با این توضیح روشن می.علیه را بکشد کردن، مجنی شخصی با اصرار قبلی و بدون کمین

کند  اند ترصد فرع بر اصرار قبلی است و بدون آن معنا پیدا نمی دانان که گفته دیدگاه برخی از حقوق
زیرا ترصد بر عکس اصرار قبلی امري مادي رسد، نظر نمی ، درست به)25، ص1390محمودي، (

توان اثبات کرد؛ مانند آن که  وسیله شهادت و مانند آن می بنابراین، آن را به. است، نه ذهنی و روانی
علیه پشت دیوار یا در میان کشتزار کمین کرده  ناظران صحنه قتل شهادت دهند که متهم در مسیر مجنی

  )123، ص 1391کریمی، . (هنگامی که نزدیک او رسید، با شلیک گلوله، وي را کشت بود و
  

  داشتن انگیزه پست یا گرفتن پول براي ارتکاب قتل-2
یا پست بوده یا هرگاه انگیزه قاتل در قسمت ارتکاب جرم دنی و«: 395مطابق بند سوم ماده 

ارتکاب جرم از توحش کار گرفته  یا درکه جرم را در برابر اجرت مرتکب شده باشد و این
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انگیزه ) 511، ص1371عمید، (.واژه دنی در لغت به معناي ضعیف و پست فطرت است. »باشد
. دهد سوق میدر جرم نیروي محرکه ارادي، یا عامل روانی است که مرتکب را به ارتکاب قتل

  ) 126، ص 2009الدره، (
هاي اخالقی و اجتماعی حاکم در اجتماع،  رود که با ارزش انگیزه هنگامی دنی به شمار می

افراد جامعه، کسانی را .در تضاد و تناقض باشد و حاکی از پستی و فرومایگی دارنده آن باشد
کنند و در خور شدیدترین  شوند، محکوم می هاي پست و پلید مرتکب قتل می گیزهنه با این اک

شوهر خود را خود را یا برعکس، زنیکه مردي، زن  دانند؛ مانند آن ها می ها وسرزنش مالمت
ابو عامر، ممد زکی و عبدالمنعم، . (بکشد تا با شخص محبوب و معشوق خود ازدواج کند

هاي نژادي و  هایی از قبیل اختالف گذار افغانستان ارتکاب قتل به انگیزه قانون) 292، ص 1987
ك در قبال از بین بردن حیات دست آوردن استفاده مادي اند هاي ماورا طبیعی و به قومی و ادعا

 .ستامرتکب دانسته ر رويب» اعدام«مجازاتتشدید مجازات و اجرايیکی از اسبابدیگري 
حالت دوم این بند، قتل براي گرفتن پول است؛ این نوع قتل، رویه خطرناکی را در جامعه 

ن خود استخدام توانند مزدورانی را براي کشتن رقیبا کند و اشخاص متمول می گذاري می پایه
که از  گذار براي آن قانون. که ردپایی از خود در ارتکاب این جنایت باقی گذارند آن کنند، بی

این نوع مزدوري به نهایت زشت و زننده جلوگیري کند، مجازات اعدام را براي مرتکبان آن 
زه دنی است و شارحین، این نوع قتل زیر مجموعه قتل با انگینظر بعضی به. بینی کرده است پیش

یابی به اجرت، خود نوعی انگیزه در ارتکاب جنایت  آید؛ زیرا دست مستقل از آن به شمار نمی
گذار به دلیل شایع بودن قتل با این انگیزه، آن را به شکل مستقل از انگیزه  شاید قانون. قتل است

)128، ص 1391کریمی، . (انگاري کرده است دنی نام برده و جرم
  

  منفجرهیاسمیموادازاستفاده -3
توسطغالبًاجنایت،اینزیرااست؛جرایمترین وحشتناكازیکیکردن،مسمومتردید، بی
و متعددتاریخ، دعاويلطودرجرماین. استدشوارهمآنو اثباتیابد ارتکاب میآشنایان

بینی باریکوافرادازبرخیگري حیلهمیانمبارزهگر نشانکهاستوجود آورده بهرامشهوري
توان با یک نوع خاص از بزهکاري که امروزه آثار زیان  انگاري می با این جرم.استدانشمندان

سه » سم دادن«در کشورهاي اروپائی راجع به مجازات . اي در پی دارد، مبارزه کرد بار گسترده
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سادهکشی آدمساماقازنهدادنموجب آن سمبهکهاولروش :رسد نظر می اسلوب مختلف به
روش.فرانسويسیستمماننداست،و مستقلمطلقجرمیکبلکهمشدد،کشی آدمو نهاست
شمار بهمقیدوجرمسادهقتلاقسامازونیستمستقلجرمدادنموجب آن سمبهکهدوم
بهعمديقتلبهراجعکشورهااین،آلمانومجارستان وهلندکشورهايسیستممانند،رود می

ازحاصلنتیجهبهبایداصوًالسیستمایندر. اند نکردهبینی پیشمخصوصیمادهدادنسموسیله
قتلاقسامازشودهممرگبهمنجروباشدقتلقصدبهدادنسمداشت، اگرتوجهسمدادن

وبودخواهد»آساسینا«درجهازومشددقتلباشد»سبق تصمیم«توأم بااگرکهاستعمدي
سمیمادهدادناگر. گرددمحسوب می»عمديقتلبهشروع«مصادیقازنشودقتلبهمنجراگر

خواهدشمارهبفوتبهمنتهیوجرحضرباقسامازشودمرگبهمنجرولینباشدقتلقصدبه
،در این سیستم ؛اسلوب سوم که به موجب آن سم دادن در حکم قتل عمدي مشدد است. رفت

فرقی که این سیستم با . است» اعدام«کیفیت مشدد و موجب  ،ماده سمی نفس عمل استفاده از
 ،جداگانه اثبات نشود» سبق تصمیم«سیستم دوم دارد این است که در سیستم دوم اگر موضوع 

  )49ص ،1384پاد، (. در سیستم سوم احتیاج به اثبات این امر نمی باشدعمل، قتل ساده است و
ید مجازات و ددر قتل، باعث تشمنفجرهیاسمی موادفاده از، است395مادهدومبندمطابق
مجازات و سایر قوانین افغانستان، مواد سمی و منفجره را قانون.»باشد می» اعدام«مستوجب

مواد سمی . معرفی نکرده است و مصداق آن را به عرف وکارشناسان واگذار کرده است
و دینامیت و » بمب «: اند از منفجره عبارتتواند شیمیایی باشد یا گیاهی باشد و مواد  می

این مواد ممکن است در جرائم تروریستی و جرائم عادي از سوي افراد . نارنجک و غیره است
قتل موجب » قصد ساده«گذار افغانستان کاربرد این مواد را به همراه داشتن  قانون. به کار رود

در شدید، خطرناکی فراوان این موادعلت این ترسد نظر می به. تشدید مجازات دانسته است
. بوده است.صورت استفاده آن در قتل 

  قتل پدر و مادر -4
» اعدام«مقتول باشد مستوجب جزاي  پدر و مادرجمله هرگاه قاتل از«: 395ماده  4مطابق بند 

مادر  پدر و« اند از در قانون جزاي افغانستان منظور از اصول مقتول در این ماده عبارت. »باشد می
مطابق این بند اگر کسی پدر یا مادر شرعی و قانونی خود را آگاهانه بکشد). تا هرچه باالتر رود(
. شود است محکوم می» اعدام«کشد، به اشد مجازات که  بداند که پدر یا مادر خویش را میو
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. شودنمی خوانده این ماده شامل اجداد طبیعی، که نامشروع هستند و پدر) 129، ص2009الدره، (
گاه اسالم، نظام فرزندخواندگی مردود دفرزند باید فرزند حقیقی باشد، نه فرزندخوانده؛ زیرا از دی

اصاله االطالق «اند، اگر فرزند نامشروع، پدر و مادر خود را بکشد، بر اساس  اما بعضی گفته. است
  )130، ص1391کریمی، . (شود این فقره نیز مشمول این مجازات می»

  
  مأمور دولتی بودن مقتول-5

قتل در حین اجراي وظیفه صورت هرگاه مقتول مأمور دولتی بوده و«: 395ماده  5مطابق بند 
، این بینی گردیده پیش» اعدام«چنین کسی مجازاتدر مورد  گذار قانون که علت این. »گرفته باشد

د حمایت قانون قرار مأمورین دولتی وکارمندان دولت در حین انجام وظایف رسمی مور که است
تا این حمایت را محقق  استگذار خواسته  بینی تدابیر بسیار سخت در حقیقت قانون با پیشگرفته و

  .ها آشکار باشد یا قاتل از آن آگاه باشد البته مشروط به این که سمت آن .عملی بسازدو
ولت شمرده مقصود از موظف خدمات عامه همه کسانی هستند که از کارکنان وکارمندان د

هاي دولتی مشغول به کار  شوند، به نحوي که از سوي دولت، به حساب و به نام دولت در اداره
قانون جزاي افغانستان افزون بر کارمندان دولتی به . باشند و از سوي دولت، مزد وحقوق بگیرند

ها  تا آن ه است ت از گروهاي خاصی، آنان را جز موظفان خدمات عامه به شمار آوردیحمامنظور
هاي شغلی و حرفه خود را انجام دهند، مانند وکیل  ترین ترس و هراس، مسئولیت بتوانند بدون کم

  . شوند نزد دادگاه، معتبرشناخته میها مدافع، اهل خبره، شاهد و دیگر اشخاصی که گواهی آن
حاکمیت قتل با داشتن انگیزه هاي شخصی با قتلی که انگیزه آن مبارزه با دولت  و تضعیف 
و قتل با . است، یا قتلی که مأمور دولت در راستاي ایفاي وظیفه انجام می دهد متفاوت می باشد

مبناي تشدید مجازات.شود انگیزه شخصی، مشمول تشدید مجازات مصرح شده در این بند نمی
به بنابراین، تجاوز . یابد ها تحقق می به علت این است که وجود خارجی دولت در کارکنان آن

مأموران دولتی، . رود مأموران دولتی، تجاوز به خود دولت و حاکمیت آن به شمار می
شود  کنند و کشتن یکی از آنان موجب می هایی همگانی افراد جامعه را تأمین می نیازمندي

رسانی و تأمین نیازهاي عمومی در آن بخش با دشواري جدي روبرو شود و در نهایت،  خدمت
اي است که آنان را همواره در معرض خطر قرار  گونه دولتی بهأمورانماهیت شغلی برخی م

. ( گذار براي صیانت بیشتر، قتل آنان را در خور مجازات شدیدتري دانسته است دهد و قانون می
)80، ص1986نمور، 
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  قصد کشتن افراد متعدد با فعل واحد -6
اثر فعل واحد قتل ر و برا داشتهاگر قاتل قصد قتل بیش از یک نفر «: 395ماده  6مطابق بند 

این حالت از  ر مذاهبحنفی بر خالف سای در فقه اسالمی.».ها صورت گرفته باشد همه ي آن
مانند کسی که با شلیک یک تیر .در حالی  جمله حاالتی است که قاتل قابل قصاص نمی باشد

ند تن را بکشد یا با خراب یک گلوله، چکه با شلیک یا آن. رساند دو نفر یا بیشتر را به قتل می
این بند ) 55، ص 1387معتصم، (.سنگی موجب قتل چند تن شود کردن دویاري یا غلتاندن

برخالف نظر فقهی حنفی فوق و مطابق اصول عدالت کیفري، این وضعیت را مستحق تشدید 
متعدد  تواند باشد که، اوالً قتل اشخاص مجازات دانسته است، دلیل تشدید این وضعیت، این می

که قصد قتل اشخاص متعدد را ندارد ولی در  396ماده  1برخالف بند آن هم به شکل عمدي
گر حالت و  شود، بیان عمل به صورت اشتباهی، افراد متعددي بر خالف قصد مرتکب کشته می

کند که مجازات  باشد و ثانیاً عدالت و انصاف حکم می شخصیت خطرناك قاتل براي جامعه می
تحقق این نوع قتل، اوالً قتل بیش از براي. متعدد نباید با قتل یک تن مساوي باشد قتل اشخاص

اگر «: کند یک تن از روي قصد و اراده ارتکاب یابد، زیرا قانون جزا در این فقره تصریح می
بنابراین، اگر قاتل قصد یک شخص را داشته . »بیش از یک نفر را داشته باشدقاتل قصد قتل
دفًا بر اثر فعل کشنده او، افراد متعددي کشته شوند، قتل ارتکابی از نوع قتل فقره باشد ولی تصا

علیه متعدد باشد؛ ثالثاً  شود؛ ثانیاً مجنی خواهد بود و بر اساس آن ماده مجازات می 396ماده  1
اگر با فعل کشنده متعدد چند تن کشته . این قتل توسط یک فعل انجام شده باشد، نه افعال متعدد

صورت کامل تحقق یافته باشد و صرف  کند؛ رابعاً قتل به وند، حکم این فقره بر آن تطبیق نمیش
. شروع به قتل براي تحقق این نوع قتل کافی نیست

  
  ولین متعدد ناشی از قصد قتل واحدمقت -7

، یک نوع قتل دیگر نیز بیان شده است که ماهیت تشدیدي دارد، ولی396ماده  1در فقره 
با توجه به پرونده رسد، بنابراین مقنن، دادگاه را نمی 6خطرناکی بند جرم ارتکابی به خطرناکی

یا اعدام سال حبس 20تا  16شخصیت مجرم و عوامل مؤثر در ارتکاب جرم، مخیر به مجازات 
، قاتل قصد قتل شخصی واحد را  395ماده 6در این حالت برخالف بند . مخیر نموده است
اي  که قاتل با شلیک گلوله او منجر به قتل بیش از یک نفر شده باشد؛ مانند آن داشته باشد و فعل

بخواهد دشمن خود را بکشد و گلوله، افزون بر دشمن به کس دیگري نیز اصابت کند و موجب 
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نخست آن که مرتکب : نوع مجازات وابسته به دو شرط زیر استاینتحقق. مرگ هر دو شود
شته باشد و اگر قصد قتل چند تن را داشته باشد، موضوع جنایت قصد قتل تنها یک تن را دا

  .یابد؛ دوم، با فعل واحد موجب قتل بیش از یک تن شود ، تحقق می395ماده  6فقره 
  

  دیگرجنایتیکباعمدتلقزمانیهم-8
در آن باشد،یافتهارتکابدیگريجنحهیاجنایتهمراهبهقتلگرا«:39ماده 7بندمطابق

گر نشاناین حالتدرمجازاتتشدید.»باشد می» اعدام«مجازاتمستوجبقاتلرتصو
مجازاتقانون 221-2مادهاولبندمشابهاست کهها مجازاتجمععدماصلنکردنرعایت
اعمالزمانی هماول،شرط: استشرطدوشدنفراهممستلزماین تشدیداست؛ اعمالفرانسه

یکدیگربامقارنصورتبهتقریبًاو یایکدیگربامقارنبایدمجرمانهاعمالیعنیاستمجرمانه
امر،براین). باشندباهممرتبطلزومًامجرمانه،وقایعکهداند نمیالزمقانونالبته(.یابندارتکاب

ارتکابواحدماديعملیکاثربرجنایت،دواگرکهاینیکی: شود مترتب مینتیجهدو
و مکانیلحاظازهمجنایت،دواگرکه اینو دیگرشدنخواهدتشدیدازاتمجباشند،یافته
واصلشود نمیتشدیدمجازاتنیزباشندمستقلومجزایکدیگرازکامًالزمانی،لحاظازهم

درنگ بیارتکابکهاستبودهاینگذار قانونهدف. آید درمیاجرابهها مجازاتجمععدم
،»قتل عمد«زمانی  همدوم،شرط.کندمجازاتشدت بهرااولنایتجازپسدیگر،جنایتیک

عمد،قتلاستممکن. باشدنوعچهازجنایتاینکهکند نمیفرقی. استدیگرجنایتیکبا
اهمیتیچندان. باشدسیاسیجنایتیکحتییاآزاديعلیهجنایتوحشیانه،اعمالیاشکنجه

طور  بهدوهرجنایت،دوکهاینیاباشندیافتهرتکاباچارچوبیچهدرجنایتدوکهندارد
الزمفقط. باشدها شده ارتکاب آنبهشروعفقطکهاینیاباشند )تامجرمو(یافتهتحققکامل
یکمعاونیامرتکبداردقرارپیگردتحتعمدقتلارتکابعلتبهکهفرديکهاست

در این مورد قانون جزاي افغانستان) 23، ص 1386پرادل، ژان، (.باشدهمدیگرزمان همجنایت
بیان شده، عمل 158و  156بر خالف قواعد حاکم در باره مجازات جرایم متعدد که در ماده 

کرده است؛ زیرا مجازات مرتکب جرایم متعدد را نه شدیدترین مجازات جرایم ارتکابی 
قانون براي این جنایت در  تک آن جرایم را که در و نه مجموع مجازات تکبینی کرده پیش

وع مجازات شدید خاص و مستقلی را براي این جرایم متعددننظر گرفته است، بلکه یک 
قتل با جنایت و جنحه دیگر اعم است » توأم بودن«مقصود از . است بینی کرده و آن اعدام پیش
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لوله، مرتکب که با دو شلیک دو گ زمان مرتکب این جرایم شود؛ مانند آن از این که قاتل هم
. زمان شود یا جرم دیگر را پیش از قتل یا پس از آن مرتکب شود قتل دو تن به شکل هم

 در صورتی که جرم دیگر را قبل یا بعد از قتل مرتکب) 266، ص 1987ابوعامر و عبدالمنعم، (
شود، قانون جزا مشخص نکرده است که فاصله زمانی میان این دو نوع جرم چه مقدار باشد، 
اندك یا طوالنی، ولی الزمه توأم بودن قتل با جنایت یا جنحه دیگر آن است که این فاصله 

اي که عرف، ارتکاب این جرم را توأم با قتل بداند، نه این که بعد از  گونه زمانی اندك باشد، به
چنین مطابق این بند قتل  هم.ت مدت زمانی طوالنی، مرتکب جنایت یا جنحه دیگر شودگذش

شود و قتل به شکل کامل و با همه  باید عمدي باشد و قتل خطایی موجب تشدید مجازات نمی
جانی تنها مرتکب شروع به جرم شده و موفق به بنابراین، اگر.عناصر اصلی آن تحقق یافته باشد 

قتل توأم با جنایت یا جنحه دیگري . شود نشده باشد، به اعدام محکوم نمیکامل کردن آن 
البته شروع به جنایت یا جنحه دیگر موجب . باشد؛ یعنی جانی مترکب جرایم متعددي شود

ها ظهور دارد، نه  شود؛ زیرا جنایت وجنحه دیگر در ارتکاب کامل آن تحقق کیفیت تشدید نمی
زات، توأم بودن قتل با جرمی از نوع جنایت و جنحه است نه شرط تشدید مجا. ها شروع به آن

جنایت یا و شرط دیگر این بند این است که، آن) 30، ص 1391محمودي، فیروز، . (قباحت
» ...توأم با جنایت یا جنحه دیگر اگر قتل«: گوید جنحه، مستقل از قتل باشد؛ زیرا این فقره می

یا جنحه، مستقل از قتل باشد و در عنصر مادي با  آن است که جنایت» دیگري بودن «الزمه 
یکدیگر اشتراك نداشته باشد و مرتکب با افعال متعدد، مرتکب قتل و جرایم دیگر شود به این 

اي  شود، مستقل از فعل مجرمانه معنا که فعل مجرمانه که موجب تحقق این جنایت یا جنحه می
قتل و جنایت یا ن، اگر با فعل واحد، دو جرم یعنی؛بنابرای. باشد بوده اتفاق افتاده که موجب قتل

است؛ مانند آن که با جنحه را مترکب شود، قتل توأم با جنایت یا جنحه دیگر را مرتکب نشده
و در نهایت این که، جنایت یا . انفجار بمب یا نارنجکی یا شلیک یک گلوله، دو تن را بکشد

گر کسی مرتکب قتل عمد شود و بعد مرتکب بنابراین، ا. جنحه دیگر شایسته مجازات باشد
جنایت یا جنحه دیگر شود، ولی به دلیل وجود عوامل موجه جرم، این جنایت و جنحه، در خور 
مجازات نباشد، مجازات قاتل تشدید نخواهد شد؛ زیرا سبب تشدید آن است که متهم افزون بر 

هنگامی که عمل او  .قتل، مرتکب جنایت یا جنحه شود که مستحق تشدید مجازات است
، ص 1988نجیب حسنی، . ( شایسته مجازات نباشد، دلیلی براي تشدید مجازات او وجود ندارد

382 (  
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  مجازاتازرهاییخاطر بهیاجنایت جنحهیکباعمدقتلارتباط-9
اگر قتل به خاطر ایجاد سهولت در ارتکاب جنایت یا قانون جزاء،  395ماده  8بند مطابق 

صورت گرفته باشد، مرتکب مستوجب جزاي مجازات خاطر فرار یا رهایی از  یا بهجنحه و
 .استجنحهیکباعمدقتلارتباطیاپیوندمجازاتتشدیدعلتمادهدر این.باشد می» اعدام«

ترین حق  ارزش، یعنی منافع مادي، بارزترین دارایی واقعی و مهم قاتل به دلیل یک چیز کم
ناپذیر  کند که جبران کند و ضرر و صدمه وارد می حق حیات باشد، سلب میاساسی انسان را که 

یابی یک چیز  منظور دست در واقع دلیل تشدید در انگیزه دنی جانی نهفته است که به.است 
) 314ابوعامر، و عبدالمنعم، پیشین، ص . (شود ارزش، بزرگترین جنایت را مرتکب می بی

ارزش، کاشف از این واقعیت است که  ابی به یک چیز کمی ارتکاب این جنایت به دلیل دست
منظور تحقق بخشیدن به اهداف  وجود جانی تا چه حد براي جامعه خطرناك است که حتی به

را مرتکب شود و این کار نشان کوچک حاضر است بزرگترین جنایت؛ یعنی قتلمجرمانه
  )75نمور، پیشین، ص  . (ترین ارزشی ندارد کوچکدهد که حیات دیگران براي او می

یک حالت مربوط به جایی است که : ارتکاب قتل بر اساس این بند ماده، دو حالت دارد
طبیعی است در این . رهایی از مجازات جنایت و جنحه دیگر مرتکب شودمنظور جانی قتل را به

دلیل  شود؛ زیرا قتل را به این فرض، قتل پس از ارتکاب جنایت و جنحه دیگر انجام داده می
. شود تا بتواند از گرفتار شدن در چنگال مجازات فرار کند یا از مجازات رهایی یابد مرتکب می

منظور فرار یا رهایی از مجازات صورت گرفته  به.... اگر قتل«: گوید قانون جزا در این باره می
این در . غرض اصلی از قتل، رهایی و فرار از مجازات جنحه وجنایت ارتکابی باشد. باشد

حالت، نخست جنایت یا جنحه دیگر را مرتکب شده باشد و در مرحله دوم مرتکب قتل شود؛ 
که سارق پس از ارتکاب سرقت، پلیسی را بکشد که درصدد دستگیري اوست یا  مانند آن

مرتکب قتل تنها شاهد صحنه جرم شود، تا شاهدي وجود نداشته باشد که علیه او در دادگاه 
) 275، ص 1988حسنی، نجیب. (جه، به مجازات این جرم محکوم نشودشهادت دهد و در نتی

به جایی است که قتل را به انگیزه تسهیل وکسب توانایی براي ارتکاب مربوطحالت دوم
در این صورت، ظاهر الفاظ و عبارت ماده ظهور در این . جنایت وجنحه دیگر مرتکب شود

دیگر را مرتکب شود، بلکه صرف ارتکاب  دارد که ضروري نیست بالفعل آن جنایت یا جنحه
قتل به این انگیزه، براي ثبوت مجازات اعدام کافی است؛ زیرا قانون جزاء به صراحت در 

منظور تمهید یا تسهیل یا تنفیذ وقادر شدن به ارتکاب جنایت یا  اگر قتل به«:گوید  باره می این
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یعنی قتل ».صورت گرفته باشد .. .بینی نشده باشد  جنحه که جزاي آن از یک سال کمتر پیش
مقدمه جنایت یا جنحه دیر واقع شود یا زمینه تسهیل فقط به این انگیزه ارتکاب یابد که بتواند

اي است  به بیان دیگر، قتل مقصود اصلی نیست، بلکه وسیله.آن را در مرحله اجرا فراهم کند
نحه، انگیزه و هدف اصلی جانی در واقع، ارتکاب آن جنایت یا ج. براي جنایت یا جنحه دیگر

مرتکب باید قتل را به شکل کامل مرتکب شده باشد و صرف شروع به آن کافی نیست؛ . است
بنابراین، صرف . »...صورت گرفته باشد ... منظور  اگر قتل به «: کند زیرا این فقره تصریح می
  . شروع به قتل کافی نیست

که قتل، غایت و هدف اصلی نباشد، بلکه شود میبنابراین، قاتل در صورتی به اعدام محکوم 
یا براي رهایی از مجازات . توانایی بر ارتکاب جنایت یا جنحه باشد و دتمهی ،ي براي تسهیل وسیله

جنایت و جنحه، قتل را مرتکب شده باشد، ولی اگر امر برعکس شد؛ یعنی قتل، غایت وانگیزه اصلی 
و توانایی بر قتل یا فرار از مجازات قتل  دیمنظور تسهیل، تمه جه بهجانی باشد و ارتکاب جنایت یا جن

اب یابد، قاتل براساس این ماده، اعدام نخواهد شد؛ مانند آن که اسلحه کسی را سرقت کند تا کارت
وسیله آن صاحبش را بکشد یا سالح غیر مجاز با خود حمل کند تا شخصی را با آن بکشد یا منزل  به

، و اشیایی را به اسناداسناد، آثار و شواهد قتل را در کل نابود کند یا اوراق  مقتول را آتش بزند تا
کند یا محافظ شخصی را مضروب و مجروح کند، تا  سرقت ببرد که قتل ارتکابی او را ثابت می

گونه موارد، آتش زدن خانه مقتول، سرقت آثار و شواهد  در این. بتواند خود آن شخص را بکشد
بدون مجاز، ارتکاب ضرب و جرح، غرض اصلی جانی نیست بلکه جنبه  جنایت، حمل سالح

جا افزون بر رابطه غایی،  البته لزومی نداردکه در این) 391،ص1988نجیب حسنی،. (ابزاري دارد
به بیان دیگر، قتل هم زمان یا با فاصله اندکی بعد از جنایت یا . رابطه زمانی نیز وجود داشته باشد

گاهی فاصله زمانی میان این ) 71، ص 1986نمور،. (ابد؛ یعنی توأم با آن باشدجنحه دیگر ارتکاب ی
دو جرم بسیار است؛ مانند آن که شخص ثروتمندي تنها چند طفل صغیر داشته باشد و قاتل، او را

یا کسی مرتکب سرقت . منظور سرقت اموالش بکشد پس شخص را به. تنها مانع سرقت اموال بداند
روز با تنها شاهد صحنه سرقت در مکانی روبرو شود و او را بکشد تا کسی نباشد شود و پس از چند 

) 7بند ( تفاوت این نوع قتل با قتل توأم با جنایت یا جنحه دیگر. که در دادگاه علیه او شهادت بدهد
در آن است که در این نوع قتل، صرف اقتران و هم زمانی یا تقدم و تأخر آن با جنایت و جنحه 

ارتباط غایی با جنایت و جنحه دیگر داشته باشد، تا راي تحقق قتل کافی نیست، بلکه بایددیگر ب
متهم را در یکی از آرا قضائی1387دادگاه جنائی کابل در سال . حکم اعدام باشدمرتکب، مستحق
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منتخب آرا. (کرده استمحکوم» اعدام«به  ،به علت ارتکاب قتل راننده براي سرقت اتومبیل مقتول
)1387قضایی، 

  
  ارتکاب قتل در زندان  -10

در این مدت به قتل بوده و سال حبس 20تا  16هرگاه قاتل محکوم به «: 395ماده  9مطابق بند 
حالتی که قاتل به علت شود در  که دیده میطوري. »نمایدآغازیا به آنوشخص مبادرت ورزیده

شود و  ه باشد و در زندان مرتکب قتل میسال حبس محکوم شد 20تا  16جرم به مجازات  ارتکاب
خود شروع به جرم قتل هم همانند اجراي قتل بنابراین مطابق این ماده. یا شروع به ارتکاب قتل نماید

سانی را براي قتل عمدي و شروع گذار در این فقره، مجازات یک قانون. استنظر گرفته شده عمد مد
در حال تحمل مجازات قتل عمدي، ین است که قاتلی کهبه آن تعیین کرده است، دلیل تشدید آن ا

کند که مجازات هیچ گونه تأثیر  شود، این حق را ثابت می مجددًا مرتکب قتل عمدي می
افزون بر این قاتل، با ارتکاب قتل عمدي مجدد در زمان حبس، . بازدارندگی براي او نداشته است

اثبات میکند، به گونه که جامعه غیر از  نهایت شرارت وشخصیت خطرناك خویش را براي جامعه
  .اعدام و نابودي او دیگر هیچ راهی براي نجات یافتن از شر او ندارد 

، دائمقاتل در دوران تحمل مجازات حبس ، بایدبراي تشدید مجازات در این وضعیت
، مرتکب این نوع دائماگر پس از رهایی از حبس . مرتکب قتل عمدي یا شروع به آن شود

، مرتکب جنایت دیگري غیر قتل عمدي یا شروع به دائمایت شود یا در خالل تحمل حبس جن
)137، ص 2009الدره، . (آن شود، تحقق این نوع جنایت و مجازات آن منتفی خواهد بود

  
  مثله کردن جسد مقتول  -11

و  مثله کردن یعنی، پس از ارتکاب قتل، اعضاي بدن مقتول، همانند گوش، بینی، دست و پا
قانون جزا، مثله کردن را یکی از اسباب148ماده  3گذار افغانی در فقره  قانون. را قطع کند... 

مثله کردن جسد مقتول  396مطابق بند دوم ماده .به شمار آورده استمشدده عمومی جرم نیز
گذار، که خطرناکی آن در حد حاالت  نظر قانون اي است که به کشتن، حالت مشددهاز بعد 

توان مجازات آن را مجازات قتل عمدي ساده هم  نمینیست ولی در عین حال 395دده ماده مش
دو گانه فوق با دادگاه اجازه داده شده است که مخیر در صدور حکمدر نظر گرفت، پس به

  . توجه به پرونده و توجه به وضع شخصی متهم و حاالت ارتکاب جرم باشد
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  يمجازات قتل در حکم عمد:گفتاردوم
بینی بودن  را قابل پیش»عمددر حکم قتل«مصادیق معیار تشخیص »قانون مجازات افغانستان«

ها  فعل عمدي معرفی کرده است؛ که براي آنو قتل ناشی از ترك)داشتن قصد احتمالی( مرگ 
تر از مجازات قتل  در بعضی مصادیق کم. هاي مختلفی با توجه به مصداق معین کرده است مجازات

محض ساده است و در برخی مصادیق برابر با مجازات قتل عمد محض با احوال مشدده  عمدي
نیز، مطابق » قتل در حکم عمد«مجازات سایر مداخله کنندگان اعم از شریک و معاون در . باشد می

که در مبحث قتل عمد محض بیان شد، دقیقا برابر مجازات قانون جزاء و توضیحاتی 41تا  38مواد 
در حکم باشد؛ در توضیح مجازات قتل قتل در حکم عمدي میهر یک از مصادیقلیمباشر اص

قتل در حکم عمدي خود داري شده است و فقط؛ در عمد از توضیح و تبیین و تعریف و بیان عناصر
.شده استآن پرداختهمجازاتدو مبحث ذیل به تحلیل

  

قتل همراه با قصد احتمالی. 1
ضمن انجام آن، خواهد مرتکب جرم خاصی شود و د که مجرم میآی در عمل مواردي پیش می
شود  گردد این نتیجه نامطلوب موجب تشدید مجازات جرم مطلوب میشخصی مجروح یا مقتول می

 نه در نتیجه حاصل از آن عمد نیست، خود صدمه نیز مستقیمًادر این قبیل موارد نه در ایراد صدمه و
را ضمن ارتکاب جرم اصلی مورد نظر خود  تد بلکه او سبب هالکشوعامل جرم وارد نمیبه وسیله

غیر عمدي دانست، این قبیل صدمات عمدي یا  توان او را مجرمآورد به نحوي که نمی وجود می به
قصد مجرمانه را به قصد مجرمانه جازم و . کند بدنی عنوان کیفیت مشدد جرائم دیگر را پیدا می

طور قطع خواستار نتیجه عمل مجرمانه  مجرمانه جازم مرتکب قتل به در قصد. شود احتمالی تقسیم می
که مجرم قصد ارتکاب عمل را داشته باشد، نتیجه عمل  شود، در صورتی که قتل مجنی علیه است می

گوییم قصد مجرمانه او احتمالی  بینی کند ولی خواستار حصول نتیجه نباشد، می خویش را نیز پیش
بینی کرده، علماء حقوق جزا و  وارد که خود قانون صریحًا مقرراتی را پیشلیکن در غیر این م. است

گویند که چون مرتکب  کنند و می عنوان خطاي ساده تلقی می رویه قضائی، سوءنیت احتمالی را به
. عنوان مجرم عمدي مجازات کرد توان او را به عمل مجرمانه قصد ارتکاب جرم دوم را نداشته نمی

در حقوق جزاي افغانستان هم درخود قانون مجازات، هم قصد احتمالی ) 78، ص1374صانعی، (
و هم مصادیق معینی براي مصادیق سوءنیت احتمالی مقرر شده است که  1.تعریف شده است

                                                                                                                            
  :دشونیز عمدي شمرده میجرم در حاالت آتی -: ماده سی و پنجم.1
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تر از قتل غیر عمدي، برابر و یا کمتر از قتل عمدي محض مشدده  بیشمجازات آن حسب مورد
:رح ذیل استها به شاهم مصادیق آنوباشد؛  می

  

  منجر به مرگوجرح ضرب-1-1
مطابق  1.ستابه تصریح حالت ضرب منجر به مرگ پرداخته قانون مجازات افغانستان 399ماده 

در اثر دادن مواد مضره توسط یامقابل وطرف وجرح ضرباثرر اول این ماده هرگاه شخص ب بند
. گردد می سال حبس15تا  5سد، محکوم بهبه قتل بر ويغیرقانونی » فعل«یا هر نوع شخص مقابل و

قصد تنهابدین معنی که شخص . قصد قتل موجود نباشد ،ست تا نزد مرتکباجا شرط ولی در این
و قصد قتل نداشته باشد ولی شخص مذکور نموده باشد  به نسبتیا جرح را وارد نمودن ضرب و

دانیم،  می.باشد میاحتمالی قتل یعنی داراي قصد. کند بینی می را پیشوجرح ضربحاصل ازنتایج
در قصد احتمالی قتل، مرتکب قصد فعل دارد ولی قصد قتل را ندارد با این وجود نتایج مترتب بر 

  . بینی بوده و با وجود آن به کارش ادامه داده است که مرگ باشد برایش قابل پیشفعل
399ماده  1فقره منجر به فوت اگر به صورت ساده باشد، به حکم وجرح مجازات ضرب

جزاء افغانستان حبس طویل است که بر حسب شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر پرونده، قانون
قانون 100گردد و حبس طویل به موجب ماده  و سایر علل و عوامل مؤثر در مقام تعیین می

ن موارد، اختیار دادگاه در ای.تر نباشد سال بیش 15تر و از  سال کم 5از جزاء، حبسی است که
هاي  ابطه و بدون مبنا نیست، بلکه باید با توجه به همه عوامل و شرایط قضیه و ویژ گیض بی

وجرح در وقوع قتل، شیوه ارتکاب جرم، اقدامات مرتکب پس از  مرتکب، میزان تأثیر ضرب
وضعیت مرتکب است، تعیین وقوع جرم و مانند آن مجازاتی را که متناسب با جرم ارتکابی و

عراق سه حالت 1969قانون جزاي) 410(مانند فقره دوم ماده 399ماده  2به موجب فقره  .کند
، که )158، ص 2009الدره، ماهر عبدالشویش، . (این جرم مقررکرده استمشدده براي مجازات

با سبق تصمیم یا علیه مأمور دولتی در اثناي وظیفه یا به سبب آن صورت اگر ارتکاب جرم
                                                                                                                            

عمـل مـذکور    هم به اجـراي قبالً پیش بینی نموده باشد ولی با آننتایج مجرمانه عمل خود را ،ـ در حالتی که شخص فاعل1
  .نموده باشدمحض جهت وقوع جرم اقدام

که بدون داشتن قصد قتل علیه شخص دیگري با وارد نمودن ضرب، جرح یـا  شخصی «: قانون جزاي افغانستان 399ماده.1
 او منجـر بـه مـرگ   » فعـل «کـه  تجـاوز نمایـد بـه نحـوي     عمدًا ،مخالف قانون» فعل«نوع ارتکاب هر بایادادن مواد مضره و

  ».گرددحسب احوال به حبس طویل محکوم می ،علیه گرددمجنی
مورین دولتی در اثناي اجراي وظیفه یا به سبب آن صورت أقبلی یا علیه م ا قصدفقره فوق ب در اگر ارتکاب جرایم مندرج -2

  .محکوم می گردد سال حبس 20تا 15وي باشد، مرتکب به حبس  پدر و مادرعلیه یا مجنیگرفته باشد و
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محکوم سال 20تا  16حبس مجنی علیه از والدین وي باشد، مرتکب به  گرفته باشد و یا
محمودي، . (باشد سال می 20تا  16از  99قانون جزاءماده 2به استناد فقره  دائمحبس . شود می

  )157، ص 1392
  
  اخاللگري در صنایع -2-1

آن  3و2وارد قانون مجازات افغانستان هرگاه هر یکی از اعمال مذکور در م 326برابر ماده 
 3و2مواد  1.خواهد گردید» اعدام«شود مرتکب محکوم به  مرگ یک شخصقانون، موجب 

و یابد میارتکاب به قصد سوء اخاللگري یاقانون مذکور راجع به اعمالی است که عمدا و
گردد مجازات  ع میایادوات مربوط به صنها یا آالت و به سوختن یا انهدام یا تعطیل ماشینمنجر

  . استخود این اعمال حبس
نه در صدمات وارد شده به مقتول عمد ندارد کشی نه در قتل وهر چند مسبب این قسم آدم

منطق . اند دانسته با احوال مشدده الوصف مجازات او را معادل مجازات قاتل عمديمع
عامل جرم  است زیرانیت احتمالی استواربر نظریه سوء نیز گذار در تعیین این مجازات قانون

کسی شود  تکه عملیات مجرمانه او ممکن است موجب هالککندبینی توانست پیش اصلی می
)75، ص 1385پاد، . (خواسته باشدرا  که آن آنبی

  
  حریق عمدي منجر به مرگ.1–3

، 5، 4، 3، 2، 1هرگاه حریق اشیاء مذکور در موارد ،قانون مجازات افغانستان 360برابر ماده 
تا 5از  طویل ی شود مرتکب به حبسصشختاسباب هالک،نون مجازات افغانستانقا7و 6

، اگرحریق منجر به مرگ انسان گردد 360ماده  3و مطابق بند  سال محکوم خواهد شد15
                                                                                                                            

شخصی که عمداً مال منقول یا غیر منقـولی را حتـی اگـر ملـک خـودش باشـد، آتـش زنـد در صـورتی کـه           « :360ماده .1
اگـر آتـش زدن در یکـی از    . گـردد حیات و اموال مردم را با خطر مواجه سازد حسب احوال به حبس طو النی محکوم مـی 

کارخانه و انبـار مـواد ضـروري بـراي سـاخت      : رددگسال محکوم می 20تا  16محالت ذیل صورت گیرد مرتکب به حبس 
هـاي  سالح و ملحقات آن، معدن یا چاه نفت یا گاز، انبار مواد سـوخت یـا مـواد قابـل احتـراق و یـا مـواد منفجـره، ایسـتگاه         

  هـا و هایی که در آن شـخص یـا اشـخاص باشـند و یـا فرودگـاه      اي، ایستگاه راه آهن یا واگنحرارتی برق یا آب  و یا هسته
یـا موسسـات   هایی کـه یکـی از ادارات دولتـی    ونی و یا محل پر ازدحام، ساختمانبناي مسک. هواپیما و کشتی یا بندرگاه آن

  .عامه در آن قرار داشته باشد
 بردن آثار آن باشد، یا فاعل، آالت و وسایل ساختن ارتکاب جنایت یا جنحه و یا از بین اگر غرص از جرم مندرج فوق، آسان

ره صورت جو منف محترقهزدن توسط مواد  اشخاص گردد و یا آتش دائمیاطفائیه را از کار اندازد یا حریق منجر به معلولیت 
  ».گردد محکوم می» اعدام«گیرد و یا حریق منجر به مرگ انسان گردد، مرتکب به 
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 قصدبر نظریه  نیز گذار در تعیین این مجازات منطق قانون .گردد میمحکوم » اعدام«مرتکب به 
روشن کردن آتشبینی کند که  توانست پیش امل جرم اصلی میزیرا ع، احتمالی استوار است

راجع به  ،360ماده . باشدرا خواسته  که آن آنکسی شود بی مرگاو ممکن است موجب توسط 
یا مستعد  یطور کلی هر محل مسکون بهزدن عمدي عمارت یا کشتی یا کارخانه یا انبار وآتش

کسی به قتل برسد  ،سوزي عمديچنین آتشبنابراین اگر در نتیجه یک . براي سکنی است
مقرر  حبس طویلبینی بودن قتل نفس مجازات  قابل پیشاحتمالی و قصدتوان براساس نظریه  می

  )86، ص 1385پاد، . ( را توجیه کرد
  

  ربودن اطفال منجر به مرگ.1–4
دزدد برا یا توسط دیگري طفلی قانون مجازات افغانستان هرگاه کسی شخصاً 419برابر ماده 

برساند در آن حال آسیب جسمانی یا حیثیتی به اوبرباید یا مخفی کند و» اجبار«یا به حیله و
قانون مجازات افغانستان 396چه آسیب وارد شده منتهی به یکی از نتایج مندرجه در ماده چنان

سبب در صورتی که مجنی علیه به محکوم خواهد شد و سال 20تا  16بشود مرتکب به حبس 
منطق  1.است» اعدام«هاي وارد شده فوت کند مجازات مرتکب  ربوده شدن یا اخفا یا آسیب

احتمالی استوار است زیرا عامل جرم اصلی  قصدبر نظریه  نیز گذار در تعیین این مجازات قانون
شود  طفلتبینی کند که عملیات مجرمانه او ممکن است موجب هالک توانست پیش می
حینتواند از خود حفاظت کند و ممکن است در خواسته باشد، زیرا طفل نمیرا که آن آنبی

ربوده شدن، با انجام رفتاري خطرناك به قصد فرار بمیرد و یا توسط شخص ثالثی به صورت 
  .غیرعمد کشته شود، که در هرحال مجازات آدم ربا، اعدام است 

  
  ترك فعلاز قتل ناشی از فعل ناشی-2

ارتکاب قتل عمدي با ترك فعل امکان پذیر است ولی نیاز به نویسندگان  بعضیاز دیدگاه 
توان اشخاص را به استناد ترك فعل، مرتکب قتل بدون چنین نصی نمینص قانونی دارد و

به  35-1قانون مجازات افغانستان در ماده ) 41، ص 1386اقایی نیا،. (عمدي محسوب کرد
                                                                                                                            

انون عضوي از اعضاي طفل یا شخص تلـف  این ق 418هرگاه در اثر جرم مندرج ماده «:قانون مجازات افغانستان 419ماده . 1
یا معیوب گردد مرتکب به جزاي جرح عمدي و اگر منجر به مرگ شود بـه جـزاي پـیش بینـی شـده قتـل عمـدي محکـوم         

                                                           .»گردد می
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جرم در «: گونه ذیل اشاره نموده استبهجزا؛در بخش عمومی قانون » ترك فعل«مبحث 
که شخص به موجب قانون یا موافقت در انجام در حالتی: شود تی نیز عمدي شمرده میآحاالت 

منجر  که امتناع وي مستقیماًن عمدا امتناع ورزد به نحويآوظیفه مکلفیت داشته باشد و از ایفاي 
، که از مواد عمومی قانون جزاست و حاکم بر قبا توجه به نص قانونی فو ».به وقوع جرم گردد

در حقوق افغانستان » ترك فعل «ارتکاب قتل عمدي از طریقمواد اختصاصی قانون جزا است، 
با این حال اثبات رابطه سببیت میان ترك فعل و. حقوقی مواجه نیستمشکل قانونی وبا هیچ

با مشکالت پیچیده تري مواجه است  »فعل«مقایسه با قتل ناشی از نیز احراز عمد درمرگ و
ناشی از «قتلبراي  مصادیقی» نظام کیفري افغانستان«در) 35، ص 1392میرمحمد صادقی، (

به خطر انداختن ، قانون مجازات افغانستان358ماده ن درآنمونه یک. توان یافت می »ترك فعل
محرومیت از خوراك اثرچنین مرگ اوست که بر  تر از پانزده سال و همتندرستی کودك کم

. دارد اتفاق افتاده استبر او »سمت والیت«کس دیگري که رقانونی و هیا مراقبت توسط اولیاء
که در نتیجه پدر و مادر و سایر سرپرستان: اند از اولیاي قانونی که عبارت این قانون برايدر

ه مجازات قتل ک سال حبس 20تا 16، مجازات اند موجب مرگ کودك شدهها،  آن اهمال
  1.مقرر شده استمحض ساده است عمدي

  
  و مسئولیت مدنیو تکمیلی هاي تبعی مجازات :گفتار سوم

  هاي تبعی تکمیلی  مجازات: بند اول
که در مجازات تبعی به موجب قانون به تبع حکم محکومیت کیفري قطعی و مؤثر بیان 

ماده . شودبه محکوم علیه بار می عنوان مکمل مجازات اصلی نسبت قید شود بهحکم دادگاه
                                                                                                                            

  :دارد قانون جزاي افغانستان اشعار می 358فقره یک ماده  .1
ا حیات شخصی که خود او یا توسط شخص دیگري حیات شخصی را که سن پانزده سالگی را تکمیل نکرده ی-1«:358اده م

حبس متوسط که روحی یا عقلی از حمایت خود عاجز باشد به خطر مواجه گرداند، به  شخصی راکه به سبب حالت صحت
  .گردد نی تجاوز نکند محکوم مید یا جزاي نقدي که از سی و شش هزار افغاشااز سه سال بیشتر نب

گـردد گرچـه جـرم    محکـوم مـی  سـال   5ماه تـا   3رها نماید به حبس  یاگر شخصی طفل یا عاجز را در محل غیر مسکون-2
  .باشد شدهانجاممذکور توسط یکی از والدین یا شخصی که متکفل حفاظت یا رعایت او باشد 

ده مجنی علیه معلول یا فوت گردد و مرتکب قصد آن را نداشته باشـد، بـه   این ما) 2(اگر به اثر ارتکاب جرم مندرج  بند -3
اگر طفـل یـا عـاجز از تغذیـه یـا      -4.جزاي پیش بینی شده ضرب منجر به معلولیت یا مرگ حسب احوال محکوم می گردد

تکـب بـه جـزاي    پرستاري که مقتضی حالت او است عمدا محروم ساخته شود و حیات او به اثر آن به خطر مواجه گردد، مر
  ».این ماده محکوم می گردد) 3(مندرج بند  
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داند که  را مجازاتی می هاي تبعی پرداخته وآن به تعریف مجازاتقانون مجازات افغانستان 112
شخص 113ماده . باشد می اجرا قابل دادگاهبدون حکم علیه به حکم قانون و محکومنسبت به

 امتیازاتاز حقوق وت حکمبا قطعیسال را  10تر از یا حبس طویل بیش دائممحکوم به حبس 
تا  گردد که آیا محرومیت از این حقوق می ایجادسوال این حال  ،محروم شناخته است اجتماعی

محرومیت شخص  بهقانون مجازات افغانستان،  116ماده . صدور حکم اعاده حیثیت پابرجا است
ماده شخص  براساس حکم این. ستا پرداختهامتیازاتاز این حقوق و» اعدام«محکوم به 
محروم  113از زمان اصدار حکم تا تنفیذ حکم از تمام حقوق مندرج ماده » اعدام«محکوم به 
اموال خود تصرفی انجام دهد، تصرف وي باطل هرگاه در این مدت درشود و شناخته می

اگر قتل مورث، عمدي باشد،  هاي تبعی ممنوعیت از ارث می چنین یکی از مجازات هم .باشد می
تفاوتی ندارد که مشمول کدام یک از شود و محرومیت از ارث محقق میداده شود تشخیص

قانون مدنی 1999با توجه به منطوق ماده . باشدافغانستانجزاقانون 396و 395مصادیق ماده
که1قتل تصریح داردبر عمدي بودن صرفًاکه منصرف از شخصیت مرتکب است وافغانستان 

مستثنی نموده  1999را از حکم ماده ) حکم قانون یا دفاع(لل موجهه هاي مشمول ع قتلالبته 
قسمت زیرا که در؛توان مجانین، صغار را از شمول ماده مرقوم خارج کرد می چنین هم .است

در معاونتاخیر ماده فوق اشاره شده است که قاتل باید عاقل و بالغ باشد و در نهایت، شرکت، 
منجر به اعدام مورث، نادرست منجر به صدور و اجراي حکمو حتی شهادتمورث قتل عمدي

  .باشد می با توجه به منطوق ماده مشمول ممنوعیت از ارث
  

  مسئولیت مدنی : بند دوم
شخصی که به سبب جرح یا هر عمل «: افغانستان آمده است 775، ماده 1355در قانون مدنی

دوش متوفی  ها به اصی که نفقه آنمضر دیگر، موجب قتل یا وفات شخص گردد، در برابر اشخ
بر مبناي این . »باشد اند، به تأدیه ضمان مکلف می بوده و بر اثر قتل یا وفات از آن محروم شده

ماده کلیه کسانی که تحت تکفل مالی شخص متوفی قرار داشته و با کشته شدن وي منبع تأمین 
توانند  این افراد می. باشند میاند مستحق جبران خسارت مادي  مالی خودشان را از دست داده

                                                                                                                            
ي مورث است ؛اعم از اینکـه قاتـل فاعـل اصـلی     »قتل عمد«از موانع میراث «: دنی افغانستان م انونق 1999به موجب ماده  .1

ن کـه قتـل   مشـروط بـر ایـ   .وتنفیذ آن گردیده باشـد  » اعدام«یا شریک یا شاهد ناحق باشد که شهادت ناحق او موجب حکم 
  ».باشد رسیدهسن هجده سالگی به قاتل عاقل وبدون عذر وبدون حق  و
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همسر متوفی، فرزندان وي، پدر و مادر وي و یا هر کس دیگري باشد که مسئولیت پرداخت 
  . دوش متوفی بوده است ها به نفقه آن
عنوان یک قاعده  طور عام و به چنین جبران خسارت معنوي به قانون مدنی افغانستان همدر 

جبران خسارت شامل «: مقرر گردیده است 778ده در ما. کلی، به رسمیت شناخته شده است
اما در قانون مدنی خسارت معنوي تعریف نشده و مصادیق . »شود نیز میرا سنجش ضرر معنوي 

طور  گذار به تنها موردي که قانون. عامی براي تعیین اجمالی حدود آن ارائه نگردیده است
ست، مورد مرگ شخص در اثر مصداقی به تعیین مسئولیت جبران خسارت معنوي پرداخته ا

جبران «، بالفاصله در ادامه جمله 778در همان ماده ) 334، ص1391باقري،. (باشد جرم می
اگر به سبب وفات شخصی که «،آمده است که »شود خسارت شامل سنجش ضرر معنوي نیز می

براي  تواند مورد تجاوز واقع گردیده، ضرر معنوي به زوج واقارب وي عاید گردد، دادگاه می
از سیاق ماده . »زوج و اقارب تا در جه دوم، به جبران خسارت از ناحیه قاتل یا قاتلین حکم نماید

گذار در صدد تعریف خسارت معنوي یا بیان یک مصداق عینی، از باب مثال،  پیداست که قانون
خواهد مسئولیت شخص متجاوز را در برابر  براي مفهوم عام خسارت معنوي نیست؛ بلکه می

شود، تعیین  خسارت معنوي که در اثر فوت شخص، مورد تعدي به همسر و اقارب وي وارد می
. در سایر موارد قانون مدنی افغانستان، اغلب به معناي شوهر به کار رفته است» زوج«واژه . کند

در متن پشتو به جاي . شوهر نیست» زوج«دهد که منظور از  ، قراین نشان می778اما در ماده 
و استفاده از » زوج«به » اقارب«این قرینه به اضافه عطف . استفاده شده است» زن«از تعبیر » زوج«

همسر است و بر هر یک از زن » زوج«دهد که منظور از  در صدر ماده، نشان می» شخص «ه ژوا
موجب این ماده، همسر و وابستگان در جه اول که پدر و  بنابراین، به. باشد وشوهر قابل اطالق می

علیه که در اثر قتل وي، آسیب معنوي  در باشند و درجه دوم که برادران وخواهران مجنیما
  . اند، حق دریافت خسارت دارند دیده

  

  نتیجه 
،419، 399، 360، 358، 35در حقوق جزاي افغانستان، مواد »قتل عمدي مجازات رکن قانونی

بندي  اقدام به درجهن قانون، ای.است شمسیهجري  1355قانون مجازات افغانستان مصوب 395
هاي متفاوتی را براي قتل عمد محض و قتل در حکم  عنصر معنوي نموده است که بالتبع، مجازات

قانون فوق داراي ابهام در میزان مجازات قتل عمد محض  396و 39ماده .معین نموده استعمدي
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گذار نسبت به  است که قانونضروري . ف هموار نموده استلباشد، که راه را براي تفاسیر مخت می
گذاري افغانستان، هرگونه  البته با توجه به فضاي سنتی حاکم بر مجلس قانون. اصالح آن اقدام کند

رفتن دستاوردهاي مثبت  حرکت براي اصالح، احتمال تغییر بنیادي قانون جزا افغانستان و از بین
نستان براساس تفسیر مختار نگارنده از گذار افغا قانون. حقوق مندرج در قانون فعلی وجود دارد 

نخست، مجازات حبس : بینی کرده است محض پیشمواد فوق، سه نوع مجازات براي قتل عمدي
براي مرتکب جرم سال براي مرتکب قتل عمد محض ساده؛ دوم، مجازات اعدام 20سال تا 16

سال یا  20سال تا 16و سوم، مجازات حبس  395قتل عمد محض با کیفیات مشدده مطابق ماده 
به انتخاب دادگاه با توجه به اوضاع وحاالت پرونده براي مرتکب؛ سه حالت مصرح بند جاعدام
  .قانون جزاء 396ماده 

وجرح منجر به فوت، قتل ناشی از ترك فعل منجر به مرگ توسط  از ضربقتل ناشی
توان  را می.. ایجاد حریق وکاري در صنایع، قتل ناشی از  والدین و پرستار، قتل ناشی از خراب

از پنج سال حبس تا مصادیق قتل در حکم عمدي دانست که مجازات آن حسب احوال
اعم قتل عمد محض و در حکم عمدي«کنندگان در  مجازات سایر مداخله.مجازات اعدام است

ات رسد در مورد مجاز نظر می از شریک و معاون، دقیقًا برابر مجازات مباشر اصلی است که به
معاون، با توجه به میزان کمتر دخالت معاون در ارتکاب جرم قتل و شدت مجازات آن، نیاز به 
بازنگري در بخش عمومی قانون جزا در جهت کاهش میزان مجازات معاونت ضرورت پیدا 

هاي تبعی و تکمیلی مطابق مواد عمومی قانون جزاء بر جرایم قتل عمد و قتل  مجازات. کند می
و در نهایت مرتکب یا مرتکبان جرایم قتل عمدي و مصادیق . شود نیز تطبیق میدر حکم عمد 

مطابق متعدد قتل در حکم عمدي، داراي مسئولیت مدنی پرداخت خسارت مادي و معنوي
  .باشند افغانستان به اولیاي دم می 1355قانون مدنی 
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منابع
میزان، ، )جنایات(شخاص حقوق کیفري اختصاصی جرایم علیه ا، 1386نیا، حسین، قاییآ - 
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