
 
 
 
 
 
 
 

 افغانستان یمتهم در نظام حقوق یِحقوق دفاع

  1یدیر عبدالملک وحدکت :نگارنده

  دهیچک
ماتم  و   ابرِابطة ناابر ردعوا است؛ اما  نیبرابر طرف تیو موقع طرفانهیب یِبر داور یمنصفانه مبتن یِدادرس

 ،یای حقاوِِ  اا  شاد  ی ماان  ی مات، در  ا  نی. باد کناد یسارنوال، محاکمة عادالنه را باا ططار موا اه ما    
ماتم    یِِ دفاعاز حقو تیاحم ،یالمللنیاسناد مختلف ب بیطصوص با تصوو به یفریعدالتِ ک شد ِتریانسان

نظا    درماککور   یتیحماا  اریمعکه:  است نیاشده است.  رسش  یمنصفانه تلق یِدادرس یبرا یاریبه مثابة مع
 تیناه باه رسام   ماتم  را چگو  یِحقوِِ دفااع  ،گکارا  کشورقانو افغانستا  چگونه مطرح شده است؟  یحقوق

 اند؟شناطته
 ،یدادرس ندِیدر فرا متم  یِاز حقوِ دفاع یو به منظور آگاه ییحاضر، با استفاده از روش کتابخانه قیتحق
ق اطک تر   و حاز م یسکوت، حق برطوردار حقِ ل،یبه وک یرسدست اتمام، حقِ  ِیتفم چو : حقِه  یمباحث
در  نستا گکار افغاو است که قان دهیرس جهینت نیبه بحث گرفته و به اکیفی و توصیفی  به گونةدفاع را نیآطر

  تو اه  از متار   یریگو محاکمه و حق سکوت و بمره قیتحق نیمدافع در ح لِیکو اتمام، داشتنِ  یمورد تفم
 کارد  ییراساز وکار ا  کهنیالزم را نکرده است. ضمن ا دیدفاع تأکنینموده است؛ اما در مورد حق آطر ی د
از  ییا . در هالاه متار   و ..  ناة ی رداطت ها و بیو تعق یزنبرچسب د،یاز تمد لیوک تیحقوِ مانند مصون نیا

 .ابمام قرار دارد

 کوت،سمام، حق ات  یتفم ،یی اا قانو  ا راآتِ ،یعدل سِیمتم ،  ول ،یحقوِِ دفاع :یدیکل گانِواژه

  ع. دفانیمدافع و آطر لیوک

  مقدمه
 نیب فیرشته از حقوِ، مرز ظر نیا زیرابرطوردار است؛  یادیز تیحقوِ  اا از اهم ،ییدر حوزة علومِ  نا  

باا افاراد مختلاف و     یعیدر حج  وسا  سوکیکه از  ییطصوص اصول محاکمات  ااو عدالت است. به یآزاد

                                                           
 شناسی. ، دکترای حقوِ  اا و  رمحقوِ و علوم سیاسی  وهنتو  غالب ا هرات فاکولتةاستاد  1
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 یِبا حقوِ بشار  نه،یزم نیدر ا فتهو اصولِ به کار ر ینحوة دادرس ییگسترده مرتبط است و از سو یها رونده
حقاوِِ   یخیتار رِینکته نمفته است. س نیدر هم این یحقوق ییراز شکوفا قاًیدارد. دق  یشمروندا  ارتباط مستق

و  یعادالت طصوصا   ،یانتقاام طصوصا   یهاا در دوره یی نا یهادهیواکنش بشر در برابر  د نةیشیو   یفریک
   .است تیواقع نیا ازتاب( ب۶۰: 1۳۸۴نوربما؛ ) یعدالت عموم
 اا یا تقاام و م صورت گرفته و بسته به حس ان یایآمها برطورد با متم  با روح طشونتدر گکشته هرچند

 یبارا  یقواعاد  بشار،  یِبوده است؛ اما به مرورِ زماا  و همساو باا رشاد فکار      یو قربان یقدرت و توا  شاک
مااد  باه ن  یخصا مجرماناه از حالات ش   دةیواکنش در برابر  د بیترتنیمنصفانه وضع شده است. بد یِگدهیرس
دولات  امعه به  طرف  که از ییهاتیمسؤول نیتر. در واقع، از مم دی امعه، واگکار گرد ندةیبه مثابة نما یدولت
قاض  عه را ن ام یاست که با ارتکاب  رم، نظ  عمومیمحاکمه و مجازات اشخاص ب،یشده است، تعق ضیتفو

 رد؛یگیعدالت صورت م نیتأم اةیانتقام که با انگ یمجازات نه برا ،بیترتنی(. بد۵: 1۳۸۹نوبمار؛ کرده است )
 ی، ططر نا برابار ابر متم نمادها در بر نیوا  او با در نظرداشت ت یدولت یهابه نماد ایقضا بیتعق یاما واگکار

 یبرمتم  و برا یِ دفاعحقو نیمحاکمة عادالنه را با تأم طیو شرا هانهیزم دیبا ،رونیهمچنا  و ود دارد. از ا

 .ها فراه  نمودسالح
قاوِ و  حور حفا   به منظا  ییو قضا ی ُرقدرت عدل کنترول نمادِ یبرا یمتم  در واقع اباار یدفاع حقوِِ

حاق   ل،یا باه وک  یرسا اتمام، حاق دسات    یمتم  حق تفم یحقوِ دفاع نیتر. از مم استیفرد یهایآزاد
 ر اساناد د هماتم ، اماروز   ی. حقاوِ دفااع  باشاد یدفاع ما نیاز متر   و حق اطک آطر یسکوت، حق برطوردار

کشور ماا   ییاو قض یدلعمتم  و سارنوال در نظامِ  ا یشناطته شده است. رابطة نابرابر م تیبه رسم یالمللنیب
 یاتیح وام مم  گ ،یدادرس ندیآ  در فرا نیمتم  و تأم یِحقوِ دفاع یبررس ، متنیه  قابل تصور است. بد

عادالت   نظاام  : رساش مطارح اسات کاه     نیا نکیاست. ا ییامور  اا کرد یتحقق عدالت و انسان ریدر مس
ا باه  رحقاوِ   نیا اکشور چگونه  یگرفته و نظ  حقوق شیدر   نهیزم نیرا در ا یدر افغانستا  چه روش یی اا
 شناطته است؟ تیرسم

باه   یرسا اتمام، حق دسات   یهمچو : حق تفم یاست و مباحث رسش نی اسخ به ا یحاضر در   قیتحق

 .گرفته است یدفاع را به بررسنیاز متر   و حق اطک آطر یحق سکوت، حق برطوردار ل،یوک

 اتهام میتفه . 1
 ةکما محا یصال ا نیحق، از مواز نیا تیاتمام است. رعا  یحق تفم ،یرسداد ندیحق متم  در فرا نخستین

 .گرددیمنصفانه محسوب م یِعادالنه و دادرس
از  ملاه   یالمللا نیاسناد ب ریو سا یاسیو س یمدن حقوِِ یالمللنیب ثاِیحقوِ بشر و م ی مان ةیاعالم در
 یل و اتمامات انتسابیافغانستا ، حق اطالع متم  از دال نیقوان نینچو ه  یالمللنیب یفریک وا ید ةناماساس

متم  قلمداد شاده اسات. ساارنواال ، باا      یِدفاع حقوِِ یقانون فاتِیتشر تِیرعا ناتیاز تضم یبه عنوا  بخش
 یو اتمامات انتساب لیاز دال یشمروندا  نگاه کنند و فرصت دفاع کامالً آزادانه و آگاه ةبه تبرئ یترشیدقت ب
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باه منظاور    یفار یعادالت ک  ناد ی مت است کاه فرا  نی. به همندیمتمما  فراه  نما یرا به صورت کامل برا
حرکت کرده  یدادستا  و متم ، به سمت نیامکانات ب یتساو اصلمتم  و تحقق  یحداقل حقوِ دفاع تیرعا

اتماام    یتفما  یهاا وهیبه مفموم، فسلفه، موارد و شا  لیدر آمده است. در ذ هیَوِرَ کیاتمام به   یکه اصل تفم

 .شودیاشاره م

  اتهام میمفهوم تفه. 1ـ 1
کند. به طور کلی به نظار  اتمام فرِ می« اعالمِ»یا « ابالغ»اتمام با معنای « تفمی ِ»نظر لغوی، معنای  از
ماورد اباالغ، باا اطاک      ةاز سند یا نوشات  ییداد  نسخهرسد در فرایند ابالغ، امری با رعایت تشریفات مثل می

ری باه سامع و نظار    شود و در فرایند اعالم، بدو  لاوم تشریفات طاص، امرسید کتبی، به مخاطب ابالغ می
 حیتوضا  نیا تفمی ، امر یا مطلب باید به مخاطب فممانده شود. با ا اما در فرایندِ ؛رسدمی با مخاطب یا مخاط
مطلب را به مخاطاب باا تشاریفات یاا بادو       « رساند » ةکننده وظیفابالغ و اعالم، ططابکه در دو فرایند 

کنناده، باه صارف    تفمای ، ططااب   اما در فرایندِ ؛بر دوش او نیست یفیتشریفات دارد و در برابر مخاطب تکل
ططاب از سوی مخاطب، اطمیناا    بلکه باید از فممید  مطلب موردِ ؛کندمطلب به مخاطب اکتفا نمی رساند ِ

 .که از لحاظ شکل تفمی ، محدودیت نداشته باشدحاصل کند ولو این
اما با عنایت باه   ؛استفاده شده است حیابالغ و توض یهاافغانستا ، از واژه ییدر قانو  ا راآت  اا هرچند

منظور ایان اسات کاه ماتم      رود، سخن می« تفمی  اتمام به متم »گردد که وقتی از مطالب فوِ معلوم می
 (.۲۳: 1۳۹۰ ؛یعبدالم) و ه اتمام طود شده و آ  را بفممدمت

  یتفما  یمکلف است به و یی لب، مقام قضا ایاحضار  قیاز طر ییصورت حضور متم  در مر ع قضا در
که حق مسل  متم  است که  امعننی. بدباشدیم« اتمام  یتفم» یمقدمات قاتیلکا بخش مم  تحق ؛دیاتمام نما

 (.  1۲۲: 1۳۸۸ ؛نژادیمیحک و یاعتماد) بداند مرتکب کدام عمل مجرمانه شده است
. شاود یما  دهید یحقوق شمندا یاند ا یدر ب یگوناگون هایریاتمام، تعب  یتفم یاصطالح یمعنا ا یب یبرا
 یاعمال مجرمانه به متم  از سو ایعمل  یاتمام عبارت است از اعالم رسم  یتفم» :یر آشورودکت ا یطبق ب
 «قابال در  باشاد   وا یطااص هار ماتم ، بارا     تیکه با تو ه به وضاع  ییوهیبه زبا  و به ش قیتحق یقاض
   (.۷۸: 1۳۸۳ ؛یآشور)

تفمی  اتمام عبارت است از اعالم رسمی رفتار یا رفتارهای مجرمانه به ماتم ، از ساوی   » :گرید عبارتِ به
که با تو ه به وضعیت طاص هر متم ، بارای   ییو یا ضابط دادگستری به زبا  و شیوهباز رس، مقام قضایی 

 ارم و   متم  از موضاوعِ  کهینتفمی  اتمام یعنی ا» :چنین گفته شدهه  .(همانجا)« او قابل در  و فم  باشد
 (. ۲1۳: 1۳۸۳ ؛یلی)اردب »کلیه دالیل آ  آگاه گردد

ولای در اساناد    ؛تر از نفس اتمام را ندارداتمام، اقتضای تفمی  چیای بیش  یحال، ظاهر عنوا  تفم هر به
طواها  و به تبعیت از اساناد حقاوِ   های آزادیثیر اندیشهأحقوِ  اا، تحت ت یهاچنین آموزهالمللی و ه بین

ماهیات   علت و ،یو موضوع  رم عنوا دلیل،  ا یبشری، تفمی  اتمام را حسب مورد، مستلام موارد همچو  ب

 .موارد است نیا ةنمو  متم  از هماتمام، آگاه  یمنظور از تفم ن،یبنا برا ؛انداتمام نیا دانسته
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 یفار یک وا یا د ةناما کاه در اسااس  اسات؛ چناا    یفریک یِدادرسِ نییاز اصول مسل  آ یکیاتمام،   یتفم
 نیا در ا وا یا د ةناما ساسا ۶1 ةماد 1 . بندکندیرا مطرح م« اتمام دییأت»به بعد بحث  ۶1 ةاز ماد ،یالمللنیب

ضاور  ح ایا و  وا یا شاخ  باه د    یمتعاارف از تسال   یبعد از گکشت مدت زماان »طصوص مقرر نموده است: 
دساتا   کاه دا  یاتماماات  دییا را باه منظاور تأ   ییهاموظف است  لسه یمقدمات ةشعب وا ،یدر د یداوطلبانه و

ضور دادستا  ، با ح۲ مقرر در بند طیشرا تیمککور با رعا ةدهد.  لس لیها را تقاضا کرده تشکبه آ  یگهدیرس
 «. طواهد شد لیتشک یو لیوک نیچنو متم  و ه 

اشاته  گک ییو قضاا  یعدل سی ول ةاتمام به عمد  یتفم ةفیافغانستا ، وظ ییقانو  ا راآت  اا ۳1 ةماد در
 واباالغ   یورا باه   یگرفتار لیدال ،یو تیشخ ، توسط طودش و تثب یبعد از گرفتار یعدل سی ول»شده: 
 ییِ، و باز واستنطا بهساعت در هما   رم  ۲۴مکلف است حد اکثر در مدت  یعدل سی ول. «ندینما حیتوض

 (. ۳1 ةافغانستا ، ماد ییقانو  ا راآت  اا) دیمظنو  اقدام نما

  اتهام میفلسفة تفه .2ـ1
ه طصوص بود   رم و مجازات و بیو ود اصل قانون نیچنو ه  یفرد یهایحف  حقوِ و آزاد ضرورت

( ۲۰۵: 1۳۸۹ ؛عالماه طاود سارانه، )   یریگو اصل منع دست یبه روش قانون لیدل لیاصل برائت، اصل تحص
 یده و آزادمداطله نکار  یکس یگهو معتبر در امور زند یقانون لِیبدو  دل یفرد و نماد چیکه ه کندیم جابیا
ام از تما  یو دیا با یفارد  هیا عل تیکند که در صورت و ود شکایم جابیاصول ا نی. ادیرا مخدوش ننما یو

صاورت   نیر اده باشد. دفاع از طود را داشت یو فرصت کاف نهیو طرح اتمام با طبر شود و زم تیشکا نیابعاد ا
 ةنا یمزدازد و ماتم  برار   هیا ل لاه و عل یدال یرآوبه  مع دیبا ،یمقدمات قیتحق یمتصد ییاست که مقام قضا

ا  واناب و  اماات را با  تمام اتمکه است  نیا یسازنهیزم نی. اولدیدعوا را فراه  نما اصحابِ نیعدالت ب یا را
 یف شااک که از طار  فرد احضار شده نیبنابرا؛ گردد نمطمئ یشد  ونموده و از آگاه ا یمراحل آ  به متم  ب

د داشته باشاد.  طو اتیعدفا ةدر ارائ یفرصت کاف دیارائه شده است، با تو ه به اصل برائت، با یو هیعل ییادعا
تم  ما  یرا بارا  اتمامات منتساب  ایامکا  رد اتمام  سو،کیاست که از  یاتمام از آ   مت ضرور  ی س تفم
باه   گر،ید یاز سو ؛شودیبه طود گرفته و آغاز م یعمل ة نب یبه حقوِ دفاع ظرنا ناتیو تضم سازدیفراه  م

 تیا همشاود. ا  متوسال  ینیتاأم  یو از  مله اصدار قرارها یکه به اقدامات ضرور هدیا ازه م قیتحق یِقاض
هار   رد رد،یقرار گ ییومتعدد مورد باز  یدر روزها ایروز و  کیاتمام چنا  است که اگر متم  طواه در   یتفم

 (.1۲۶: 1۳۸۸ ؛نژادیمیحک و یاعتماد) اتمام شود  یتفم یبه و دیمرحله با
حقاوِ ماتم     نیتار یمیاز بد یکی ،ییطبق اصول و قواعد حاک  بر اصول محاکمات  اا رسدینظر م به

شاده  اقاماه  لیا اتماام باا تماام دال     یحق، مستلام تفما  نیا تیاست و رعایاز اتمام انتساب یو یعل  و آگاه
 ییمقاام قضاا   ریصا باود  تق گفت که عاالوه بار محرز   توا یمتم ، م یحق دفاع نیا تی. بدو  رعاباشدیم

اتماام و نباود      ی. بعد از تفمباشدیم یمحکوم به ابطال و فاقد اثر قانون قاتیتحق ةادام ق،یدار امر تحقعمده
 نیا اتمام مناوط باه ا    یتفم نیا البته؛ ندارد یو اهت قانون یفریک نیمأمتم ، صدور قرار ت هیعل یکاف لیدال
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انتساب آ   یبرا یادله و شواهد کاف اًیار باشد، ثاناز وصف مجرمانه برطورد یعمل ارتکاب است که اوالً طیشرا
 (.1۷1: 1۳۹۰ ؛ینوروز) ارتکاب  رم را داشته باشد تیقابل دیبا ایمتم  ن به متم  و ود داشته باشد و ثالثاً

 اتهام میموارد تفه. 3ـ1
اتمام عالوه بر وصف اتمام انتسابی به متم  باید حاوی ا اای دیگاری باشاد کاه ها  در حقاوِ       تفمی 

از  یفار یبینی شده است. در مواد مربوط به تفمی  اتمام در حقاوِ ک المللی  یشافغانستا  و ه  در اسناد بین
، «دلیال توقیاف  »، «گیاری دست لیلد»المللی از ا ااء و در اسناد بین« دالیل اتمام»، «موضوع اتمام»ا ااء 

لااوم اعتباار    نیچنشده است. ه  ادی( ۶۶: 1۳۸۳ ؛یلیاردب« )قانو  قابل ا را« »علت اتمام»، «ماهیت اتمام»
نمود  متم  به حق سکوت و حق عادالنه عالوه بر موارد فوِ، اشاره به آگاه ةمحاکم نیو مواز یقانون قیتحق

 ازیفم  و در صورت نقابل ةگونه ب دیتمام موارد فوِ با کهنیدارد. ضمن ا این...  شمود و ةو ارائ لیانتخاب وک
 .ردیگاستفاده از متر   صورت  ایمتم  و  شیبه گو

  اتهام میتفه وهیش. 4ـ1
 ؛عالمه) ردیگ یصورت م یعدل سیابالغ توسط  ول نیافغانستا ، ا ییِقانو  ا راآت  اا ۳1مواد  براساس

و  تیا ابتادا هو  ،یعادل  سیشاده اسات.  اول    ینا یبشیدر آ   ا  ایا ن لیکه حضور وک ییگونهه ب .(۸۵: 1۳۹۶
 دیا متم  را سؤال نماوده و در صاورت مجلاس ق    ی س از آ  نشان ؛دینمایال مومتم  را س قیمشخصات دق

به هماا  محال    هیاحضار ،یو اعالم آدرس واه قتیکه در صورت کتما  حق دهدیو به متم  تککر م کندیم
ماتم  باعاث    قیا ذکار اسات کاه اساتعالم آدرس دق     ا ی س مواظب اظمارات طود باشد. شا شود،یارسال م

اتماام و   دیا با ییشود. مقام قضاا  یریگشی  قاتیتحق ةابالغ شده واز اطال ترعیسر هیکه اوراِ احضار شودیم
  یدر تفما  ن،یبناابرا ؛ را اداماه دهاد   قاتیگاه تحقو آ  دینما  یبه متم  تفم حیطور صره شده را باقامه لیدال

 کیرا به تفک ییادعا  ی را دیبا ییبلکه مقام قضا ،ستین حیصح ی رم انتساب یقانون قیمصاد یاتمام ذکر کل
مکاا    ایا شامود و   شامادتِ  لیا مستندات از قب ریشده و ساارائه لیضرورت دارد دال ن،یچن. ه دینما حیتشر
تا ماتم    دینما یشده را به متم  کامالً معرفکشف لینوع وسا ای( و یمحل قی)در صورت تحق یمحل قاتیتحق

روشن، مارتبط باا موضاوع، باشاد و      د،یکوتاه، مف ح،یصر دیاالت باواتمام س  یبتواند از طود دفاع کند. در تفم
تناع ام د،یچه متم  از داد   اسخ امتناع نما.چنا باشدیو اغفال، اکراه و ا بار متم  ممنوع م ینیتلق یهاالوس

 (.  ۳۶: 1۳۸۸ ؛صابر) شود دیمجلس ق ورتاو در ص
که براساس بناد   ییطواهد بود. به گونه یاتمام، ترافع  یتفم ة لس یالمللنیب یفریک وا ینامه داساس در

 :دیقبل از  لسه، شخ  با ینامه در مدت متعارفاساس ۶1 ةماد ۳
به  یگهدی( رسقیامر تحق ییاست که دادستا  )مقام قضا یرا که شامل اتمامات ینسخه از مدارک کی ،الف

 .دارد افتیشخ  را تقاضا کرده، در ةها و محاکمآ 
 «. که مورد استناد دادستا  در  لسه قرار طواهد گرفت، مطلع شود یی: از ادلهب

 یگا هدیرسا  ة لسا  خیروز قبل از تار ۳۰و ادله، دادستا  ظرف  یدادرس نییآ 1۲1 ةاز ماد ۳بر اساس بند 
ارائاه   یگا هدیرسا  ةقصد دارد در  لسا  یکه و ییاز ادله یاتمامات به همراه فمرست اتیئاتمام، شرح  ا دییتأ
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را داشته  ییادله ةارائ داگر شخ  قص ن،یچن. ه کندیم هیو شخ  مورد نظر تم یمقدمات ةشعب یبرا د،ینما
 ة. شاعب دیا نمایارساال ما   یمقادمات  ة لسه به شاعب  خیباشد، فمرست آ  ادله را حداقل  اناده روز قبل از تار

ناماه، در  اسااس  ۶1 ةمااد  1به مو ب بند  . ضمناًفرستدیسارنوال م یبرا ریآ  فمرست را بدو  تأط یمقدمات
 .ردیگیم مانجا یو لیاتمام، متم  با حضور وک  یتفم وا ید

ز اماتم    تیا و محروم یترافع ریغ اتیطصوص لیکشور ما، به دل ییقضا ست یاست که در سیدر حال نیا
، و اود  نیا . باا ا باشاد ی روناده در ابماام ما    یماتم  از محتاوا   یاطالع کااف  ةنحو یحت ل،یثر وکؤحضور م

 قاات یحقدر ت لیا ثر وکؤمتم  و عادم حضاور ما    یما به  مت عدم اطالع کاف است که قضات کشورِستهیشا
اتمام، در   یتفم حیحداشته باشند و عالوه بر استعمال روش ص ژهیو تیاتمام، حساس  یدر موقع تفم ،یمقدمات

و  رادیا ایمات به اتما تا متم  با اعتراض دینما یمعرف یمتم  را به و هیو اسباب عل لیدال یهما   لسه تمام
 د.یاود دفاع نمبتواند از ط د،ی د ةادل ةارائ ایو سارنوال  یشاک یطدشه به ادله مورد استناد از سو

 ایا ه و نداماه داد طاود ا  قاات یاتمام باه تحق   یسارنوال قبل از  لسه تفم / دادستا  وا ،ید ةناماساس در
ا هماراه باا   رمتم   دیاباسترداد  ایمسترد دارد و در صورت هرگونه اصالح  ایاتمامات را اصالح نموده  تواندیم

 و ود نادارد و  یاتمام لیاسترداد دال ای حاز اصال یافغانستا  بحث یفریک یدادرس نی. در قواندیآگاه نما لیدال
 د. باش یمقدمات قاتیتحق یترافع ریغ تیبه طاطر طصوص نیا دیشا

ال وتم  سمستا  و از داد یمقدمات ةشعب سیئو ر ییاتمام، مقام قضا  یتفم ةو در لس وا ید ةناماساس در
  ایا  ر حیصاح  مرباوط باه اداره   ةدر طصاوص مساأل   ینظرات ا یب ای رادیها قصد طرح اآ  ایآ»که:  کنندیم
 «ر؟یط ایاتمامات را دارند  دییتأ یگهدیرس ةقبل از  لس یگهدیرس

 .ردیگقرار  ییقضا ئتیامر مورد تو ه ه نیا دیبا ایکشور ما ن ییقضا ست یس در

 لیبه وک یرسحق دست. 2
و اه  چی، به ها باشد. متم یم یو فن دهیچیو اتمامات وارده درآ ،   ییاز موارد، کار دادگاه  نا یاریبس در

است که یقیر و دقئل دشوامسا یدارا ،یدادرس ندیفرا ،. در واقعدیآدفاع از طود بر ةاز عمد ییبه تنما تواندینم
  ینظا ت ةوی. تسالط باه شا   شاود ینما  سار یمو سرعت  یدا  به آسانحقوِ ریاشخاص غ یها برااحاطه بر آ 
اساتناد باه    یچگاونگ  و لیا دل ةارائ قیادلّه، زما  و طر ریانتخاب اسناد و سا ح،یو لوا اتیها و شکادادطواست

احقااِ حاق    اثباات و  ةالزم کند،یم ینیبشیکه قانو    یاقدام الزم در مملت نیچنو ه  اتیدفاع ةها، ارائآ 
تواناد مو اب   یاز ماوارد ما   یاریها مطرح شود، در بسآ  تیکه بدو  رعا یاعدف ایاست. هر دعوا یدادگستر
 .وددعوا ش ةبه ناحق برند گرید یو فرد دهیو ود دارد، اثبات و احقاِ نگرد ت،یکه در ماه یشود حق
 یدر دادرسا  ی اد  اریا مع کیامر مم  و  کیو استفاده از معاضدت آ ،  لیبه وک یرسدست ،یرو نیا زا

کماک   ایا و محاکماه ن  یگا هدیدرست رس ةبلکه در نحو ،امر، نه تنما در احقاِ حق متم  نیمنصفانه است. ا
 د،ینما یم یدارطودمبنا  یب یو دعوا تینه تنما از طرح شکا ،الزم باشد طیچه وا د شراچنا  ل،ی. وککندیم

نمود  حک   دایامر و   تیشد  موضوع و ماهو روشن یدادرس ا ِیو سرعت  ر یو قانون حیصح ریبلکه در س
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 سال هفتم حقوق دفاعیِ متهم در نظامِ حقوقی افغانستان

 شیمنطبق بر موضوع و موافق قانو  را که مو اب افااا   ینموده و صدور رأ یمنطبق با آ  با دادگاه همکار
 . دیانمیم ری کو کشور است، امکا  هیئقضا ةقو ،یاعتبار قاض

 یشناطته شده و در حقوِ داطل تیبه رسم یالمللنیامروزه در اسناد ب لیبه وک یرسحق دست ، متنیبد
 . قرار گرفته است رشیمورد  ک ایاز  مله حقوِ افغانستا  ن

حقوِ بشار   ییارو ا و یکنوانس ۶ ةماد 1بند  ،یاسیو س یحقوِ مدن و یکنوانس 1۴ ةماد ۳امر در بند  نیا

 .درج شده است .و .. یالمللنیب یفریک وا ید ةناماساس ۶۷ ةماد 1بند د قسمت و  یاساس یهایزادآو 
نو  اقا  ۳1 ةقرار گرفتاه اسات. در مااد    رشیمدافع، مورد  ک لیبه وک یرسافغانستا  حق دست نیقوان در
اثباات حاق    یبارا  ایو  یدفاع اتمام به مجرد گرفتار یتواند برایم یهرشخص»افغانستا  امده است:  یاساس

. دیا نمایما  نیای تع دافعما  لیبضاعت وک یمتم  ب یبرا یی نا یای... دولت قضا کند نییمدافع تع لیطود، وک
 «. باشدیآ ، از هرنوع تعرض مصو  م لیمتم  و وک نیمکالمات، مراسالت، مخابرات، ب تیمحرم
 لیا را دارد و ه  حق انتخااب وک  لیدعوا ه  حق داشتن و ک نیطرف که اوالً شودیمتن، استفاده م نیا از
معنا کاه   نیدولت است. بد ةفیوظ لیوک نییتع ل،یدعوا در انتخاب وک نیطرف ییدر صورت عدم توانا اًیرا و ثان
 لیا و مداطلاه وک  سات ین نیکشاورها چنا   یبرطا  ییقضاا  ةیرو کهیدر حال ؛گردد نیچن دیبا یدعاو عیدر  م
   (. ۲۷۹: 1۳۸۹ ؛عالمه) رو استهحبس ابد روب ایاست که با مجازات اعدام و  یمیدر  را صرفاً یریتسخ
از آ  ساخن گفتاه اسات.     ۳۸و  1۹ ،1۸داشاته و در ماواد    تیرسم این ییحق، در قانو  ا راآت  اا نیا
بضااعت و از هماه   یافاراد با   یبرا لیاطک وک ل،یاصل حق انتخاب وک ةلأمس ل،یدر بحث حق وک ،یرورهبه

موکال از   باا  لیا و ارتباطاات وک  هاا تیو به طصوص مصو  بود  فعال یفریک ندیتر حضور او از آغاز فرامم 
 یگریدر مورد اصول د اما؛ افغانستا  است ییو قانو  ا راآت  اا یت قانو  اساسهرگونه تعرض، از نقاط قو

ها از آ  تیو مصون یزنها در برابر برچسبآ  تیمصون د،یبرابر هرنوع ترس و تمد وکال در تیچو  مصونه 
مغفاول ماناده   است کاه در قاانو  افغانساتا ،    یاز امور ش،یطو یدر قبال رفتار مسلک یو مدن یفریک بیتعق
 .  است

  حق سکوت. 3
 یقواعد داطلا  یو حت یالمللنیدر اسناد ب نیچندانا  و ه حقوِ ةشیمتم  که در اند یاز حقوِ دفاع یکی

است که ماتم  در هنگاام    امعن نیمتم  است. حق سکوت، به ا« حقوِ سکوت»است  افتهیکشورها انعکاس 
در  یریا گموضاع  عدمو  قیمقام تحق یشده از سومطرح یهاآگاهانه و آشکار به  رسش یِتو میبا ب قیتحق

 ناد یگاکارد  فرا ناتماام  ی. در واقع حق سکوت باه معناا  گکاردیرا ناکام م ییباز و ندیفرا ،یقبال موارد اتمام
کاه ماتم  از    یای گوناه ه است. ب ینوشتار یحت ایو  یگفتار ،یدر قالب رفتار یی رسش و  اسخ قضا ةدو انب

 .باشدیطود نم یگناهیدفاع از برائت و اثبات ب مت  لیدل ةارائ یطارج شده و مکلف برا یحالت طود اتمام
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 در یفریک تیاصل، اثبات  رم و تحقق محکوم نیاست. طبق ا« برائت» یبر اصل مترق یحق، مبتن نیا
کاه در   ا   یاتاثب ةلّلکا اد ست،ین ری کامکا  ،یقانون یهااز روش لیدل ةو ارائ لیبدو  تحص ینظام حقوق چیه
 . است ییو قضا ینظام عدل ةبر عمد ا دارد یادیز تیاهم یقضائ یهایدادرس ندیفرا

از  رناد، یگیر ما قضا قارا  شگاهیکه به عنوا  متم  در   ی امعه زمان کیشمروندا   یاساس، تمام نیا بر
 کیا اک  بار  اصل برائت برطوردارند که مجموعه ارکا  نظام حا  ةیدر سا یدفاع ناتیحقوِ و تضم یسرکی

 ةحلع  از مرا یدادرس لاز مراح کیدر هر  ناتیتضم نینقض ا باشند.یآ  م تیکشور موظف و مکلف به رعا
کاه   انادازد یما  را باه مخااطره   گنااه یب یهانه تنما سرنوشت انسا  ،یینما یگهدیو رس ییو باز و قاتیتحق

 . کندیم با چالش موا ه ایرا ن یینظام قضا تیاعتبار و مشروع تیو در نما یدادرسبود  عادالنه
 ةنقطا  و یچالشا  ةلأمتم  مطارح اسات، مسا    یاز حقوِ دفاع یکیبه عنوا   کهنیا نیسکوت، در ع حق

 ،یقاانون  ریه روش غب لیدل لیو منع تحص یبر اصول برائت، کرامت انسان هیبا تک یهست. برط ایآراء ن یتالق
اماا   ؛(1۸۰: 1۳۹1 ؛ینچقباا ) کنناد  یمنصفانه قلماداد ما   یدادرس یبرا یاریحق دفاع کرده و آ  را مع نیاز ا
 یا بارا ق سکوت رح «تیمجرم ةامار»و منافع  امعه و با درنظر داشت  تیامن تیبا تو ه به اهم گر،ید یبرط
تارول  ارم   ناه و کن مجرما ةدیا ثر باا  د ؤما  ةبر سر راه مبارز یاز متمما  قبول نداشته و آ  را چالش یاریبس
 یول اتماام تلقا  اقارار و قبا   یمتم  را باه مثاباه ناوع    وتسک ادسته، حت نیا .(1۸۲: 1۳۸۶ ؛یصالح) دانندیم
  (. 1۳۷ :1۳۹۳ ؛تواناینجف) کنندیم

ماتم    ت، ساکوت برطوردار اس یاصل برائت از استحکام کاف یمیتو  یو مبان یمنطق ة ا که  شتوانآ  از
ز حقوِ ا یکیا  مدر ، به عنو یایدن ییکه در نظام عدالت  اا شودیمحسوب نم یو تیمجرم ةنه تنما امار

ناد مختلاف  در اسا  ،امار  نیا ا .(۶۴: 1۳۹۵ ؛یصاادق  و زادهبیا حب) شناطته شده است تیمتم  به رسم یدفاع
 ةناما اسااس ) سات شناطته شاده ا  تیبه رسم یالمللنیب یاا  ةمحکم ةناماساس ۵۵  ةاز  مله ماد یالمللنیب
تواناد ساکوت   یماتم  ما  »:  یطاوان یماده م نیدوم ا ةچه در فقرچنا  ؛(۵۶: 1۳۷۷؛ یالمللنیب یفریک وا ید
 «. داشته باشد یو یگناهیب ای تیآ  سکوت داللت بر مجرم کهنیکند، بدو  ا اریاطت

مجبور  یفرد جیه»آمده است:  یاسیو س یحقوِ مدن یالمللنیب و یکنوانس 1۴ ةدر  بند )ز( ماد نیچنه 
 «. دیاقرار نما شیطو تیبه مجرم ایطود شمادت دهد و  هیعل ستین

 ۲۹ ةد مادچه از مفاحق اشاره نموده است. چنا  نیبه ا  یمستق ریافغانستا  به صورت غ یقانو  اساس در
 . شودیم دهیفمم ۳۰و 

شاخ    به مقصاد کشاف حقاایق از    یتواند حتی. شخ  نم۲.تعکیب انسا  ممنوع است. 1»  :۲۹ ةماد
 «. یا امر بدهد قدام کندایا توقیف و یا محکوم به  ااء باشد، به تعکیب او  یدیگر، اگر چه تحت تعقیب، گرفتار

 ه دسات آورده ه با اکارا  ةبه وسیل یکه از متم  یا شخ  دیگر یو شمادت . اظمار، اقرار1 ةفقر»: ۳۰ ةماد
قرار  دیکأتاحت مورد محاک  افغانستا ، حق سکوت به صر یقانو  مؤقت ا راآت  اائ اما؛ «دشود، اعتبار ندار

ناد ساکوت اطتیاار    مظنو  و متم  حق دار»قانو  آمده است:  نیا ۵ ةماد ۷و ۶ ةچه در فقرگرفته است، چنا 
 «. گیرند رقراز رس تحت با ی ولیس یا مقامات قضائنموده از اظمار هرگونه بیا  امتناع ورزند، گرچه توسط 
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و قبل از استنطاِ را اع باه    یاند معلومات واضح را در وقت گرفتار ولیس، سارنوال و محکمه مکلف، ۷مادة 
مجرمین  یحق سکوت، حق تعیین وکیل مدافع در تمام مراحل، حق حضور در هنگام تفتیش، مقررات شناسائ

قانو  موقات  ) «ایندمظنو  و متم  ارائه نم یات توسط اهل طبره و محاکمه برااز طریق صف کشید ، معاین
 (. محاک  افغانستا  ییا راآت  اا

 یماتم ، مو اب با    یحقوِ دفااع  تیمحاک  افغانستا ، عدم رعا یقانو  مؤقت ا راآت  اائ ۷ ةدر ماد 
 . محکمه دانسته شده است یاحکام صادره از سو یاعتبار
 ایا دادگااه ن  یمحاکماه و برگااار   ا یا قانو ، حق ساکوت ماتم  را در  ر   نیا ۵۳ ةماد ۵ ةفقر نیچنه 

 «.  تواند که به سواالت محکمه به اساس حق سکوت  واب ندهدمتم  می»است:  رفتهی ک

 از مترجم یحق برخوردار. 4
 ماا    یاز کشورها یاریتکثر در بس نیاست. ا یکنون یایدن یهاتیاز واقع یبخش یو زبان یفرهنگ تنوع
بارد.   یما  نیموارد امکا  مکالمه با زبا  واحد در محاک  را از ب یدر برط ،ی. و ود تنوع زبانطوردیبه چش  م

 . متم  در نظر گرفته اند یفاعاز حقوِ د یکی ةاز متر   را به مثاب یمشکل، حق برطوردار نیرفع ا یبرا
متم  قادر باه فما     ایمحاکمه دارد. اگر مظنو  و  یو چگونگ یدادرس ندیبر فرا  یحق، ارتباط مستق نیا

در قبال اتمامات وارده دفااع   تواندیو ه نمچیو دادگاه و در  اسناد مندرج در  رونده نباشد، به ه قیزبا  تحق
 یطواهاد داد و ناابرابر   رییا ماتم  تغ  ررباه ضا   دادگاه را کامالً طیمناسب انجام دهد. فقدا  قدرت دفاع، شرا

 یمتم  از زباان  یو عدم آگاه یبا فرض مشکل زبان قتیطواهد کرد. در حق دیمتم  و سارنوال را تشد تیقعمو
از حقاوِ ماتم  در    کیچیاست، ه دهیگرد  یدر قالب آ  تنظ هیشده و اسناد دوس ریآ  دا ةیکه محکمه بر  ا

 . نخواهد شد نیمأت یدادرس ندیفرا
شناطته شد.  اس از   تیژنو  به رسم و یسیدر کنوان 1۹۴۹از متر  ، در سال  یحق برطوردار ، متنیبد

حقوِ  یالمللنیب ثاِیم 1۴ ةماد  ۳ ةچه در فقر قرار گرفت. چنا دییأمورد ت یالمللنیاز اسناد ب یاریآ  در بس
 یهاا از تضامین  یهر شخ  حق دارد در  ریا  تثبیت هرناوع اتماام علیاه و   »: آمده است یاسیو س یمدن
 :کامل برطوردارگردد یذیل با تساو یحداقل
که او بفممد  شود، در اسرع وقت و به تفصیل به زبانییکه به او نسبت داده م یعلت اتمام أ( از ماهیت و 

 ؛مطلع شود
 تواند به آ  تکل  نماید، یک متر   مجانااً یفممد و یا نمیشود نمیرا که در محکمه تکل  م ی( اگر زبانو

 «.  ک کندبه او کم
 یقانو  اساس 1۳۵ ةمتم  در نظر گرفته است. در ماد یحق را برا نیکشور ا ینظ  حقوق ،بیترتنیهم به

گیرد نداند، حق دارد از طریق تر ما   یراکه محاکمه توسط آ  صورت م یزبان یاگر طرف دعو»:  یطوانیم
ت آحق در قاانو  ا ارا   نیا«. طویش صحبت نماید یمواد و اسناد قضیه را بفممد و در محکمه به زبا  مادر

که مظنو  یا متم  به زبا  مورد استفاده در تحقیقات  در صورتی»مطرح شده است:  ترشیب ةبا توسع ،یی اا
هاا  گردد تاا آ  شا  تر ما  تعیین می ینگ باشد، برایا کر و گُ نگ ونداشته یا کر یا گُ ییو یا محاکمه آشنا
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چنا  در  ریاا  اساتنطاِ و   حاصل نمایند و ه  یآگاه تهشا  صورت گرف یکه باالییدعاحد اقل از  رم و ا
 (. ۷ ةمحاک  افغانستا ، ماد ییقانو  موقت ا راآت  اا« )ها کمک نمایدمقابله به آ 

 دفاعنیحق آخر. 5
اساناد    ماا  و  یکاه اغلاب کشاورها    ،متم  اسات  یدفاع ازسوآطرین ةیکی از حقوِ دفاعی متم  ارائ

 . دارد دیکأبه ا  ت یالمللنیب
ول آ  است کاه  حالت ا .(۴۹: 1۳۹۰ ؛زراعت) ردیگیدفاع، به دو حالت و در دو مرحله صورت منیآطر اطک

شود، به موفق  یل کافی علیه متم آورد، به کشف دالکه به عمل میییمر ع تعقیب  س از تحقیقات قضایی 
نیاز از ا بیرضایی طود دفاع نبوده و مقام قاتمام نیازمند فرصتی دیگر برای اطک آطریننحوی که  س از تفمی  

تم ، فاعیاات ما  تفمای  اتماام و اساتماع اظماارات و د     ةداند. در این حالت در هما   لسا هرگونه تحقیق می
 . شوددفاع نیا از وی اطک میآطرین

آورد که یمبه عمل  اتمام دفاعیاتی را از طود می ِتحقیقات و تف ةاست که متم  در مرحلیدوم، حالت فرض
م مای  اتماا  تواناد ضامن تف  مر ع قضایی در یک  لساه نمای   ،رواست. از اینمستلام انجام تحقیقات دیگری

تحقیقاات   ةه اداما مناسب با  یبر این اساس با صدور یکی از قرارهای تأمین  اا دیدفاع را استماع نماآطرین
باه انجاام    شود. مر ع قضایی ها  چه متم  تأمین مورد نظر را بسرارد، آزاد میچنا  ،فرض نی ردازد. در امی

دفااع  طارین ای اطاک آ تحقیقات مورد نظر طود اقدام نموده و اگر نظر بر مجرمیت متم  داشته باشد، وی را بر
 د.کناحضار می

ی بارای  ین کیفرقرار تأم است که مر ع قضایی  س از تفمی  اتمام و صدورمربوط به حالتی ق،یتحق نیا 
ماتم    جرم باود  زم از سوی وی، آزاد شدنش و تکمیل تحقیقات قضایی، اعتقاد به ممتم ، سررد  تأمین ال

 . داشته و قصد دارد وی را بار دیگر برای اطک آطرین دفاع، احضار نماید
ی اقادام  ین متمما ر چناما این است که در چنین وضعیتی آیا مقام قضایی باید ابتدا نسبت به احضا  رسش

چاه  یاد؟ چناا   کند و در صورت حاضر نشد  او بدو  داشتن عکر مو ه، نسبت به  لب نمود  وی اقادام نما 
خصی غیار  )اگر ش گکارهتواند از طریق کفیل و یا وثیقرسی به متم  غیرممکن باشد، آیا مقام قضایی میدست

دفااع  طارین آرای اطک بقط در حد احضار و طواستن متم  که وظیفه آ  مقام، فاز متم  باشد( اقدام کند یا این
 ف؟یکلت ایو   یدفاع را حق بداننیطرآاطک  کهنیبه ا گرددیبر م نیاست و تکلیفی بیش از این ندارد؟ ا

نیااز از  است که  س از تفمی  اتمام بای دفاع از متم ، در حالت اول زمانینیست که عدم اطک آطرین شکی
اعتبااری قارار مجرمیات    تواند از مصادیق نق  تحقیقات و بیمی یباشی . این امر در سارنوالتحقیقات دیگر 

 ؛اعتباری حک  را به دنبال داشته و از موارد نقض حک  عنوا  شاود صادر شده تلقی گردد و در محاک  نیا بی
باشد، برای اطاک  یآزاد م ییدرطصوص موضوع احضار نمود  متممی که تحت یکی از قرارهای تأمین  اا اما

باود  ماتم  داشاته و  اس از     ف نیست؛ زیرا زمانی که مقام قضایی اعتقاد به مجارم دفاع، محل اطتالآطرین
 فدفاع احضار نماید. اطتالآطرین عتکمیل تحقیقات به این باور رسیده باشد، باید متم  را بار دیگر برای استما

کناد؛  بود  متم  اعتقاد دارد و وی را احضار میقضایی به مجرم شود که مقامآغاز می یینظر درست از مرحله
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کند. حال باید دیاد  می یغ قانونی و یا واقعی احضاریه از حضور در مرا ع قضایی طودداراما متم  باو ود ابال
 یابد و یا تکالیف دیگری بیش از احضار دارد؟احضار متم   ایا  می اآیا تکلیف مر ع قضایی ب

دفاع از سوی برطی حقوقدانا  و تکلیف دانستن آ  از سوی برطی دیگر، مو ب شاده  آطرینحق دانستن 
دفااع را  است که هر یک از این دو دیدگاه طرفدارانی را داشته باشند.گروهی که  لب متم  برای اطک آطارین 

اعد مندرج در اصول قو کهنیا لنمایند که اول میدانند، چنین استدالیک تکلیف قانونی برای مقام قضایی می
گارفتن  دهیاست که مر ع قضایی به اطتیار طود حق ناد ییاز  مله قوانین و تشریفات آمرانه ییمحاکمات  اا

باشاد.  آ  را ندارد و برای قاضی تکلیف قانونی است؛ چراکه ا رای کامل آ  ضامن حقوِ متم  و  امعه مای 
 ،یرونیا از ااسات بارای کشاف واقاع و حقیقات.      و مقرراتی اصولمجموعه  ییقانو  ا راآت  اا کهنیدوم ا

 . گردد یدفاع مطالبی را بیا  نماید که مو ب برائت وممکن است متم   س از  لب در مرحلة آطرین
(؛ بناابراین هادف از طواساتن    ۷۹: 1۳۹۲ ؛یطالقاقناع و دانی برای قاضی، امرضروری است ) کهنیسوم ا    

آوری شاده   ماع  وه بر ادلة قبلیدفاع این است که به متم  تفمی  شود که عالرینمتم  و  لب وی برای آط
یل  دیاد و  متم  برای تفمی  دال ریل دیگری ه  علیه وی گردآوری شده و حضودر مرحلة تفمی ِ اتمام، دال

 .یل قبلی و استماع آطرین دفاعیات امری الزم استنیا دال
متم  از ورود به محکماه و   یرا حق متم  دانسته معتقدند که با طوددار دفاعنیاطک آطر ییدر مقابل عده

است برای متم  مانند سایر دفاع حقی کهنیاول ا رایز ست؛ین ییمقام قضا یبرا فهیوظ گریدفاع، دنیارائة آطر
ود باشد و مجبورنمود  متم  به اساتفاده از حقاوِ طا   حقوِ که صاحب حق در استفاده از آ  مخیر و آزاد می

 یبه معنا دفاعنیارائة آطر یعدم حضور متم  به دادگاه برا کهنیاست. دوم اف قانو نی و طالامری غیرعقال
 . ارائة آ  در محکمه است یبرا دی د لیعدم استفاده اطتیاری متم  از حق طود و فقدا  دل

تکلیف قانونی در مرحلة  یش است که مقام قضایی به عنوا   لب متم ، ابااری قاهرانه کهنیسوم ا ةنکت
 یمنف یامدهایکند و باتو ه به  رسی به متم  از آ  استفاده میاز تفمی  اتمام و صدور قرار تأمین برای دست

هاا اساتفاده   شا  علیاه آ  از حقوِ قانونی فاده لب، منطقی نیست که از این اباار برای ا بار اشخاص به است
 .شود

دفاع امتناع نماوده و ساکوت    ةدفاع، از ارائ س از  لب برای اطک آطرین ممکن است متم  کهنیچمارم ا
 هیا اسات کاه تو   یای ماوده یامر ب کیصورت  نیلکا  لب  در ا ؛است یو یحق قانون ایاطتیار کند و سکوت ن

 . ندارد یو حقوق یمنطق
ماا وارد نشاده اسات. حاق و      یداطلا  نیدفاع، به صاورت واضاح در قاوان   نیاطک آطر ةلأمس کهنیا  نج 

نقا    یافغانستا  مساکوت گکاشاته شاده اسات کاه ناوع       ییدفاع در قانو  ا راآت  اانیطرآبود  فیتکل
 . گرددیمحسوب م یگکارقانو 
. ضامن  باشدیمت  سازگارتر م یرسد و با حقوِ دفاع یتر به نظر میواقع ترشیدوم ب دگاهید ،هر حال به

 اطاک  یماورد مکلاف باه  لاب بارا      نیا را در ا ییساکت باوده و مقاام قضاا    نهیزم نیمواد قانو  در ا کهنیا
 . دفاع نکرده استنیآطر
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 گیرینتیجه
 کیا  یی نا یهادهیبرابر  د هرچند در ابتدا واکنش در :آور شد کهادی دیفته باگُشیمطالب   یبند مع در

و عادالت   یاد دولتا امر به نم نیاما در گکر زما  ا ؛بود هیعل یبوده و معطوف به حس انتقام مجن یامر شخص
ز ساوء  ا یریو  لاوگ  ،یفار یشاد  عادالت ک  یو انساان  تار شیعادالت با   نیمأتا  ی. برادیواگکار گرد یعموم

 یهاا یآزاد  ا که با حقوِ وقواعد، از آ  نیشد. ا نیتدو یفریعد اصول محاکمات کاقو یاحتمال یهااستفاده
هاا و  ر  روناده باشد. باه طصاوص اگار دطالات آ  د    یبرطوردار م یادیز تیدارد از اهم  یارتباط مستق یفرد
شاد   یماوم با ع یی. از سو یآ  را مدنظر قرار ده ریثأمختلف را در نظر گرفته و وسعت کاربرد و ت یهاسیک
الت تحات  عد نوال،متم  و سار ا یم ینابرابر کیططر همواره و ود داشته است که در  نیا ،یگهدیرس ندیفرا
رد فا طارف آ    کیا که  ییاست در دعوایعی مت دهد. طب رییقدرتمند تغ ا ی ر یقرار گرفته و به سو ریثأت

هد شاد.  الال طواها و توا  دفاع متناسب، متسالح یاست برابر ی رقدرت حکومت دآ  نما گریمتم  و طرف د
 یرا برا یساتیسأت ،یالمللنیو اسناد ب یحقوق شمندا یططر محتمل، اند نیاز ا یریو در  مت  لوگ ،رو نیاز ا
و عادالناه   یاریا مع ةمحاکم ةنیزم یمتم  در نظر گرفته اند که با استفاده از آ  تا حدود یحقوِ دفاع نیمأت

 . فراه  طواهد شد
ت، حاق  حاق ساکو   ل،یبه وک یرساتمام، حق دست  یحق تفم بیت  به ترمتم یحقوِ دفاع نیترمم  از

اسات، باه   یالمللا نیاساناد با   دیا کأاتمام، که مورد ت  یدفاع است. تفمنیآطر ةاز متر   و حق ارائ یبرطوردار
قابال   ایا ننکته  نیا البته ؛شده است رفتهیو  وانب آ  در حقوِ افغانستا ،  ک طیشرا تیو با رعا یصورت کل

 نی.. در قاوان و . لیا کدر حضور و  یتفم ،یابیاتمام غ  یله مانند تفمأمس نیا ییااز زوا یاست که برطیادآوری
 . کشور مغفول مانده است

کشاور   نیر قاوان است، د یالمللنیاسناد ب یاصل یهاگونه که از طواستههما  این لیاز وک یبرطوردار حق
 یای  اا قاانو  ا اراآت   نیچنا و ها   یارتباط قانو  اساس نیمورد قبول قرار گرفته است. در ا یبه صورت کل

اسات. از   فتاه ریماه  ک محاک ندیو فرا قیتحق ا یمتم ،  ر یحق را از آغاز گرفتار نیافغانستا  موفق بوده و ا
 یع وو اطال یمقدمات قاتیدر تحق یو به طصوص دطالت و یگهدیرس ندیفرا ةدر هم لیاز حضور وک ،رو نیا

 . کرده است تیحما  رونده و ... یاز محتوا
ماا   ز ازمندینکشور  یحق، در نظ  حقوق نیشد  انهیاست که تکامل و نمادیآورادیقابل  ایمطلب ن نیا

همچاو    یِردبُهاصول را آ  عدم تو ه به ةدارد که نمون اریبس ةفاصل یالمللنیاسناد ب یبوده و هنوز با محتوا

 .. استو .. یعملکرد مسلک الدر قب یمدن تِیلؤومس ب،یو تعق یزنبرچسب د،یاز تمد لیوک تیمصون
باا   ز ریا ر غباستاد   یمحاکمه و تنظ ا یکه  ر یحق سکوت و حق استفاده از متر   در مواقع نیچنه 
به  یورت  دده و به صگکار افغانستا  بواست که متم  قادر به فم  آ  است، مد نظر قانو  یزبان ایو  یمادر

 .آ  تو ه شده است
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 سال هفتم حقوق دفاعیِ متهم در نظامِ حقوقی افغانستان

طصاوص در دادگااه را اساناد    هو با  قیتحق ةدر مرحل ت،یدفاع از متم  در فرض مجرم نیآطر ةارائ بحث
 فیا تکل ایا قرار داده است. در بحاث حاق    دیکأاصل برائت مورد احترام و ت جیاز نتا یکیبه عنوا   یالمللنیب

دفاع( مقرو  باه صاواب باه    نیرطآ ةحق بود  ارائدوم ) دگاهیکه ارائه شد د یلیبود  آ ، با در نظرداشت دال
  ت. اس دهینگرد یله تو مأمس نید در حقوِ افغانستا  نسبت به ا. هرچنرسدینظر م
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