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قیحقو یاگه آ  
كشور دارای اوصاف ذیل است: جزای جدید قانون   

 

.بينی كرده استهای تعزیری را پيشاین قانون مانند قانون سابق جرایم و جزا -اول  

( ۱۳۶۰هایی است كه قبالً )به خصوص بعد از سال جرایم و جزا این قانون در برگيرنده تمامی -دوم

در قوانين و مقررات مختلف انعکاس یافته بود. با تدوین این قانون، همه موارد مربوط جرم و جزا در 

در برگيرنده مقررات سابق كه بينی گردیده است. روی همين ملحوظ تمامی یک مجموعه )كود( پيش

                                                                                                      شود.گردد، ملغی میسند تقنينی می( ۳۴)

ای كه افغانستان به آن الحاق كرده، رعایت المللیها و اسناد بينميثاقدر قانون جدید جزا، تمامی  -سوم

                                                                                                                                           شده است.

در قانون جدید جزای افغانستان، همه موارد موازین محاكمه عادالنه، قواعد حقوق بشردوستانه  -چارم

                                                                                   اند.بشری به طور جدی رعایت گردیده و حقوق

در كنار تصنيف جرایم كه قبالً در قانون جزای سابق در نظر گرفته شده بود، تقسيمات جرایم  -پنجم

المللی یافته و جرایم بيناند از جرایم عادی، جرایم سازمانالمللی كه عبارتشده بينهای قبولبه معيار

                                                                                                                             اند.نيز مستجل شده

ای با در نظرداشت، خصوصيات ها نيز در قانون جدید تغييرات تازهمورد جزادر  -ششم

                                                و عملی رعایت گردیده است.كریمينولوژیک و پنالوژیک به طور علمی 

كه در مقررات جزایی قبلی العاده كاهش یافته، در حالیچنان كه موارد اعدام در قانون جدید فوق

رسيد. این در حالی است كه در برخی از موارد به عوض آن می افغانستان این موارد فراوان به مالحظه

                 باشد، در نظر گرفته شده است.های جرم و جنایت میمجازات حبس ابد كه یکی از مجازات

اطالق گردیده كه مجازات آن اعدام، حبس ابد، حبس دوام و یا حبس  در این قانون جنایت به جرمی

اطالق گردیده كه مجازات آن حبس متوسط، حبس  جرمی طویل تعيين شده باشد، و جنحه به آن



شود كه صرف اطالق میاست. قباحت به آن جرمی  بينی گردیدهقصير، بدیل حبس، جزای نقدی پيش

                                                                                                         جزای آن نقدی معين شده است.

كه با در نظر داشت وضعيت عينی و ذهنی جامعه تناسب بين جرم و هکذا در این قانون در كنار آن

های معاصر در حقوق چنان تعليق مجازات كه یکی از گزینهزیادی رعایت گردیده است، هم جزا تاحد

كاران خواهد شد و از سو باعث اصالح خالفباشد، در نظر گرفته شده است كه از یکجزا مدرن می

                                                                             باشد.سوی دیگر این امر برای دولت كم مصرف می

ها تضمين المللی برای آندر شریعت و اسناد بين كه حقوقی تمامی اطفال تخلفات مورد در –هفتم 

                                                                                                                  است. گردیده، رعایت شده

حاالت مخففه برای اقشار مختلفه جامعه با رعایت اصل جنسيت و اشخاص در معرض خطر در  -هشتم

                                                                                                                      رسد.قانون به مالحظه می

تين بار در كود نخس برای شده، شناخته رسميت به روم نامهاساس اساس به كه المللیبين جرایم –نهم 

                                                                 است. المللی رعایت شدهجزای جدید، با رعایت موازین بين

جرایم جدیدی چون جرایم سایبری، جرایم محيط زیستی، جرایم انتخاباتی، جرایم عليه تطبيق  -دهم

های بيرون ها در جنگعدالت، جرایم تطهير پول، جرایم قاچاق انسان، جرایم مربوط به استخدام افغان

بازی، جرایم مربوط به غصب زمين و اموال غيرمنقول، جرایم عليه قاچاق آثار ، جرایم بچهاز كشور

های فکری، جرایم مالياتی و تجارتی، جرایم مربوط به آب تاریخی و فرهنگی، تجاوز بر حقوق مالکيت

 نی شدههای آن از موارد جدیدی اند كه در این قانون پيش بيو جرایم مربوط به صحت عامه با مجازات

                                                                                                                                                   است.

 اهميت قانون جدید جزای افغانستان:- اهميت وضع و انفاذ این قانون را میتوان در دو نکته ذیل 

 خالصه كرد:                                                                                                                                        

رسد، با وضع این قانون مرفوع ندگی كه در قوانين متعدد كشور به مالحظه میگتشتت و پرا -۱

                                                                                                                                             گردد.می

مجموعه واحد باعث تسهيل اجراات برای آوری و تنظيم احکام و مقررات جزایی در یک جمع -۲

شود، زیرا مراجع عدلی و قضایی و وكالی مدافع منبعد به مرجع واحدی از عدالت جزایی پنداشته می

توان ادعا كرد كه یکی از طرق رسيدن احکام و قواعد جزایی دسترسی خواهند داشت كه به یقين می

ظام حقوقی كشور را در نزد اتباع داخلی و مراجع چنان اعتبار نبه تحقق عدالت در كشور است، و هم

                                                                                                          كند.المللی تضمين میذیربط بين
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