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جایگاه حق سکوت متهم در حقوق کیفری افغانستان
حسین شریفی

زیرکسار 1

 1دانشجوی کارشناسی ارشد ،رشته حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه بینالمللی اهلبیت(ع) ،تهران ،ایران ،پژوهشگر و فعّال فرهنگی

چکیده
نظامهای کیفری که تأکید بر منصفانه و عادالنه بودن دارسی دارند و یکی از مولفههای آنها حمایت از حقوق دفاعی متهم در
مقابل مقامات قضایی و دادرسی منصفانه است .حق سکوت متهم ،یکی از حقوق اساسی آن بوده که تنها و مجزا از سایر حقوق
متهم نیست ،بلکه ترکیب از سایر حقوق متهم اند .اصل برائت ،اصل ممنوعیت شکنجه ،اصل کرامت انسانی و استقالل متهم از
جمله مبانی حق سکوت و ارکان تشکیل دهنده آن به شمار میروند .مطابق این حق ،متهم وظیفه اثبات بیگناهی خویش را در
مراحل دادرسی کیفری ندارند بلکه وظیفه مقامات قضایی و دادستان اند که ادله اثبات جرم را دریافته و متهم را بر اساس آن
محکوم نمایند .قوانین کیفری افغانستان با پذیریش اصل منصفانه و عادالنه بودن دادرسی کیفری ،تأکید بر حق سکوت متهم
نموده است .قانون اساسی افغانستان به صورت ضمنی ،اشاراتی به آن نموده اند .اخذ اقرار و اعتراف از متهم بدون حضور در
محکمه و یا به وسیله اکراه و موارد آن را مردود دانسته است .قانون اجراآت جزایی نیز در ماده  150بیان نموده که متهم
میتواند در برابر هر سوالی که از وی پرسیده میشود سکوت اختیار نماید و در ماده  8همچنین بیان نموده که پولیس،
دادستان و قاضی قبل از محاکمه وظیفه دارند که حقوق متهم را برای وی بازگو نمایند .در انجام تحقیق حاضر از روش تحلیلی
– توصیفی بکار رفته که مطالب با توجه مواد قانونی افغانستان ،فیش برداری شده و بعداً مورد تحلیل و ارزیابی صورت گرفته
است.
واژههای کلیدی :متهم ،حق سکوت ،دادستان ،اصل برائت ،اصل کرامت انسانی و اصل ممنوعیت شکنجه.
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مقدمه
اگرر یرپ پرونررده قضرایی را ماننررد یرپ فرریلم ترسریم کنرریمت مرتهم شر و اسرت کرره برا فعررل و ترر

فعررل آن ایرن فرریلم

شروع شرده و نقرش مهرم را در اجرران صرحنههای آن دارنرد ،برا اجررای آن دخالرت دادسرتان و قاضری در پرونرده بره وجرود
میآید .بنانً در یپ پرونرده کیفرری ،یکری از موضروعات مهرم و مرورد بحرآ در آئرین دادرسری کیفرری حقروق مرتهم اسرت
کرره عرردم توجرره برره آن از سرروی مقامررات قضررایی باعررآ ابطررال و اخررالل مراح رل دادرسرری کیفررری شررده ،تررأمین عرردالت
اجتماعی از بین رفته و حقوق جزا نیز از مسیر اهداف خویش خارج میگردد.
یکی از مهمترین حقوق مرتهم در مراحرل دادرسری کیفرری کره میتوانرد از آن علیره اتهرام خرود ،دفراع نمایرد حرق سرکوت
( )The right to silenceاسررت .یعنرری وقترری کرره دعرروایی جزایرری علیرره ش صرری اقامرره میشررود وظیفرره پررولیس و
دادستان است که ادله جرمی را جمر آوری نمروده و اتهرام را برر مرتهم وارد نماینرد .برا توجره برر ایرن کره اصرل برر برائرت
مرتهم اسررت ،تکلیفرری بررر منظررور دفرراع از بیگنرراهی نسرربت برره اتهررام کرره بررر علیررهاش وارد گردیررده نیسررتت بلکرره وظیفرره
دادسررتان و مقامررات قضررایی انررد کرره اتهررام وارده بررر مررتهم را اسررتناد بررا مررواد قررانونی برراالی وی ثابررت کنررد .همچنررین
دادستان و مقامات قضرایی حقری ندارنرد کره مرتهم را اجبرار برر پاسر گویی کننرد ترا بیانرات ادلره اثبرات جررم مشر و و
محقق گردد .از سوی هرم رعایرت حقروق مرتهم در تمرام مراحرل دادرسری کیفرری وظیفره پرولیس و دادسرتان انرد کره بره
آن توجه نموده و متهم را از حقوق شان آگاه بسازند.
مطابق قوانین کیفرری افغانسرتان ،مرتهم در تمرام مراحرل دادرسری کیفرری حرق دارد سرکوت اختیرار کنرد .ایرن حرق اعرم
از سکوت در قبال سرواالت مشرروع یرا نرا مشرروع اسرتت امرا بعضری از سرواالت نره تنهرا نرا مشرروع هسرتند بلکره هردف از
طرح آنها رسیدن بره حقیقرت نیسرت بلکره بره دسرت آوردن اهررم فشرار برر مرتهم جهرت اقررار و تحرت فشرار قررار دادن
وی اسرت (قاسررمی .)80 :1396 ،کمیتره حقرروق بشرر اظهررار نظرر کرررده اسررت کره «اجبررار بررای ارائرره اطالعرات ،اجبررار برره
اقرار ،اخذ اقرار با شرکنجه و دیگرر رفتارهرای ییرر انسرانی همگری ممنروع اسرت» .بنرابراین ایفرال مرتهم در حرین برازجویی
و تحقیق ممنوع میباشد و اقراری که بدین صورت اخذ شود فاقد اعتبار است.
شق ز بند یرپ مراده  67اساسرنامه دادگراه کیفرری برین المللری کره مقررر مریدارد« :مرتهم مجبرور بره ادای شرهادت و یرا
اعتراف به مجرمیت نیسرت و میتوانرد سرکوت اختیرار کنرد بردون ایرن کره سرکوت وی بره منزلره اعترراف و یرا انکرار تلقری
شود» موکد ایرن امرر اسرت (مقیسره .)6 :11 ،سروال اینجاسرت کره چررا مرتهم بایرد سرکوت کنردا علرت و انگیرزه مرتهم از
سکوت اختیار کردن چیستا.
برررای پاسررد دادن برره ایررن سررواالت میترروان انگیزههررای زیررادی از سررکوت مررتهم ارائرره کرررد .م رال ایررن کرره علررت سررکوت
مرتهم میتوانررد اعترررا

بررر فراینرد دادرسرری و انجررام تحقیقررات مقردماتی باشررندت برردین منظررور اگرر مررتهم در

مقام قضایی حقوق وی را رعایت نکند ممکرن اسرت در مقرام قضرایی اعتررا

کنررد کرره

شران را بره شریوه سرکوت بیران کنرد .کره بره

آن سکوت مطلق میگوینرد ممکرن اسرت مرتهم سرکوت شران از ایرن باشرد ،احسراس شررم از نتیجره جررم کره انجرام داده
باشد و نتواند فرایند جرم شان را بیان کند .ممکرن اسرت علرت سرکوت مرتهم تصرور یلر از نتیجره سرکوت باشردت بره ایرن
اعتبار که در صورت سرکوت مقامرات قضرایی بایرد بره نفر وی اظهرار نظرر کنرد و یرا ایرن کره میتروان علرت سرکوت را در
عصبانیت ،احساس بری عردالتی ،تردیردهای ایجراد شرده بررای شر و ،عردم فهرم درسرت مطلرب ،میرل بره مرورد مشرورت
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قرررار گرررفتن ،ترررس ،بیمرراری ،نرراتوانی در بیرران مطلررب و آن چ ره کرره در انجررام جرررم انجررام داده اسررت ،باشررد (رحمرردل،
.)186-185 :1385
با توجه به قوانین افغانستان «سرکوت مرتهم» حرق اسرت کره بررای مرتهم در فراینرد دادرسری داده شرده اسرت .جایگراه آن
در قوانین کیفری افغانستان آن اسرت کره رعایرت سرایر حقروق مرتهم ،حرق سرکوت و ابرالن آن توسر مقامرات قضرایی بره
متهم ضامن رسیدن به عدالت جزایی در نظام دادرسی منصفانه و برخورد منصفانه است.
پژوهش حاضر برر ایرن اسرت کره جایگراه حرق سرکوت مرتهم را در حقروق افغانسرتان مرورد بررسری و پرژوهش قررار داده و
در جستجوی یافتن پاسد به سواالت زیر هستیم:
الف :جایگاه قانونی حق سکوت متهم در حقوق کیفری افغانستان چگونه استا
ب :مبنا حق سکوت متهم چیستا
ج :وجود حق سکوت برای متهم دارای چه آثار و پیامد در مراحل دادرسی کیفری میباشدا
 -1مبنا حق سکوت
حق سکوت مرتهم از جملره حقروقی انرد کره مرورد مناقشره و جردل قررار گرفتره اسرت زیررا برخری ایرن را حرق مرتهم برر
شمرده اند اما عدهای م الفت شان را برر ضررورت اصرالح مقرررات راجر بره ایرن حرق اصررار میورزنرد .ایرن عرده معتقدنرد
که پذیرش حق سکوت در نظامهرای کیفرری موجرب شرده اسرت کره مجرمران متکررر و خطرنرا

نظرام عردالت کیفرری را

با مناقشه مواجه سازد و دسترسی بره ادلره علیره آنران را ییرر ممکرن نماینرد ازیرن رو سرکوت قرینرهای برر گناهکراری آنران
تلقی میگردد (مقدسی.)155 :1386 ،
جرمی بنتام نیز بیان نموده اسرت« :افرراد بیگنراه هریو وقرت از حرق سرکوت اسرتفاده نمیکننرد و حرق منر خرود اتهرامی
تأثیر گریز ناپذیری بر خارج کرردن معتبرتررین دلیرل حقیقرت کره تنهرا از خرود مرتهم دسرترس پرذیر برود ،داشرته اسرت»
(رحمدل.)190 :1385 ،
در مبانی فقهی و در فصل قضایایی اسالمی ،راج به سکوت متهم سه قول بین فقها مطرح شده است:
 . 1برخی از فقها گفته اند :چنانچه سکوت متهم از روی عناد باشد ،باید وی را حبس نمایند تا پاسد دهد.
 .2بعضی دیگر قائل به اجبار وی به پاسدگویی هستند.
 .3عرردهای هررم عقیررده دارنررد کرره قاضرری برره مررتهم اخطررار میدهررد تررا پاسررد دهررد و او را نکررول کننررده محسرروب کن رد و
چنانچه مطلب را سه بار تکررار نمرود ،ولری مرتهم پاسرد نرداد ،حکرم نکرول را دربراره وی اجررا مینمایرد .از بیران فروق در
مییابیم که وحدت کالمی در برین فقهرا در خصرو

سرکوت مرتهم وجرود نردارد و برا ایرن تشرتت نمیتوانرد نظرم عمرومی

را ،که هدف یایت حقوق است در جامعره مسرتقر نمایرد .لرذا بایرد تحلیرل آنهرا و آن چره کره بره حرق و حقیقرت نزدیکترر
اسررت ،طرری فراینررد در جهررت ایجرراد رویرره قضررایی ،در جامعرره گسررترش داد (خزایرری .)5 :1398 ،البترره ضرررورت ایررن کرره
سکوت مرتهم در حرق النراس و حرق ا قابرل تفکیرپ اسرت .در حقروق اسرالم جررایم کره دارای جنبره حرقا اسرت ،بره
اسررتناد دالیلرری ماننررد اصررل ممنوعیررت اجبررار مسررلم برره بیرران ،اصررل حرمررت تجسررس ،قاعررده درن و برخرری روایررات وارده
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برررای مررتهم حررق سررکوت را برره رسررمیت شررناخته اسررت .در جرررایم دارای جنبرره حقالنرراس ،فقهررا دو نگرررش کلرری وجررود
دارند .یکی اجبار متهم به پاسرد دادن را از راههرای ماننرد حربس یرا ایرراد ضررب و ایجراد برخری تضرییقات قائرل شرده انرد
و برره اعتقرراد دیگررران ،قاضرری برردون آن کرره حررق الررزام مرردعی علیرره را برره پاسررد گررویی داشررته باشررد ،فق ر میتوانررد ب رار
سوگند به مدعی تکلیف پرونده را مش و سازد (حاجیدهآبادی.)58 :1389 ،
مبنای فلسفی حق سکوت آن است که س ن گفرتن یرا نره گفرتن هرر کرس بره اختیرار خرود وی اسرت و کسری حرق نردارد
کرره دیگررری را برره اجبررار برره س ر ن گفررتن وا دارد .از سرروی دیگررر در محاکمررات جررزای ،جررواز اجبررار دیگررری برره س ر ن
گفتن ،به حاکمیرت قضرایی از اسرتبداد منجرر میگرردد کره زمینره شرکنجه و اقرارهرای اجبراری را فرراهم مریآورد .از ایرن
رو بوده که حق سکوت به عنوان یکی از اصول محاکمه عادالنه پذیرفته شده است (عالمه.)140 :1399 ،
با این همه واکنشهای که متهم را الزام بر پاسد گویی میکند مبنان بر حق سکوت متهم بیان نموده اند.
 :1-1برائت متهم
مهمترین و اساسیترین مبنرا حرق سرکوت مرتهم اصرل برائرت اسرت مفراد ایرن اصرل بیرانگر آن اسرت کره همرراه مرتهم ترا
قبل از اثبرات مجرمیرت ،همرواره بایرد بره عنروان یرپ فررد بیگنراه برخرورد شرود .رعایرت اصرل برابرری در مقابرل قرانون و
حاکمیت ب شیدن به آن در حقیقت یکری از اصرول احتررام بره کرامرت اتری و انسرانی اسرت .ایرن اصرل در نظرام دادرسری
کیفرری اتهرامی و تفتیشری مفهروم متفراوت دارد .اک رر از نظامهرای حقروق ،میران فرر

برائرت و ادلره اثبرات جررم تفراوت

میگذارنررد .معیارهررای اثبررات جرررم هررم در ایررن و هررم در نظامهررای دادرسرری متفرراوت انررد ،در حررالی کرره در نظامهررای
دادرسرری کیفررری اتهررامی ،بررر معیررار اثبررات جرررم فراتررر از شررپ معقررول تاکیررد دارد ،نظررام دادرسرری کیفررری تفتیشرری بررر
اقناع وجدانی قاضی به دور از هرر گونره تردیرد اخالقری تأکیرد میکنرد .بنرابراین برائرت عبرارت اسرت از اصرل بنیرادینی کره
به موجب آن هریو کسری را نمیتروان محکروم بره مجرازات نمرود ،مگرر ایرن کره دولرت و قرانون اتهرام او را بردون ایرن کره
مجبور به اثبات بیگناهی کند ،فراتر از هر گونه شپ معقول ثابت کند (احمدی.)244 :1396 ،
در این تعریف به خوبی به هرر دو معنرای مهرم برائرت اشراره شرده اسرت یکری ایرن کره فرر

برائرت عبرارت از یرپ قاعرده

بازدارنده است که بر اسراس آن مقصرر شرناختن مظنرون و اعمرال مجرازات برر او تنهرا پرس از صردور حکرم قطعری ،ممکرن
است .دیگر این که بار اثبات اتهرام برر عهرده دادسرتان اسرت کره بایرد تقصریر مرتهم را ثابرت کنرد و مظنرون هریو تکلیفری
در قبال اثبات بیگناهی خود ندارد .در حقروق جرزا برائرت در مرورد بیگنراهی مرتهم یرپ اصرل اسرت ،مگرر ایرن کره دلیرل
م ررالف آن وجررود داشررته باشررد .ایررن اصررل تنهررا بررا دلیررل معررار

کرره برررای قاضرری ایجرراد قناعررت وجرردانی کنررد ،از بررین

می رود .به دیگر س ن هرر گراه دلیرل م رالف اصرل برائرت بررای قاضری وجرود داشرته باشرد کره شرپ قاضری را بره سروی
یقین سوق دهد ،جایگزین آن میگردد (حکیمی.)48 :1396 ،
مررواردی کرره حررریم خصوصرری اشرر ا

را خدشرره دار سرراخته و تعررار

برره امنیررت و آزادی افررراد محسرروب میشررود

انتساب اتهامات بی اساس و بی مورد بره افرراد اسرت .بردین اسراس ،مبنرا قررار دادن اصرل برائرت مرتهم بررای حرق سرکوت
از جمله تدابیر ات را شرده در جهرت ترأمین امنیرت روانری و ثبرات اجتمراعی و معنروی افرراد جامعره اسرت .کره مرتهم برر
اساس داشتن اصل برائت میتواند در قبال استدالل دادستان سکوت اختیار نمایند.
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ایرن فررر

برررای اولررین بررار در قررانون اساسرری 11343وارد نظرام عرردالت کیفررری افغانسررتان گردیررد و برره تبر آن در قررانون

جزای  ،1355قرانون اساسری فعلری و کرود جرزای افغانسرتان قررار گرفرت .ایرن اصرل اگرر چنرد کره دیرر هنگرام وارد نظرام
حقرروق کیفررری افغانسررتان گردیررد و الرری اکنررون یکرری از اصررول بنیررادین و اساسرری آن را تشررکیل میدهررد و از ایررن رو ،در
قوانین کیفری کنرونی توجره ویرژهای بره ایرن اصرل و لروازمش شرده اسرت (احمردی .)251 :1396 ،بره عنروان م رال مراده
 8قررانون اجررراآت جزایرری  1393بیرران مرریدارد« :پررولیس حررین گرفترراری ،دادسررتان قبررل از آیرراز تحقیررق و قاضرری قبررل از
محاکمرره مکلررف انررد ،حقرروق منرردرج مرراده هفررتم ایررن قررانون را برره مظنررون و مررتهم یررا نماینررده قررانونی آنهررا توضرریو و
موضوع را در محضر درج ،امضان و نشان انگشت او را اخذ نمایند».
در اخیررر میترروانیم بگررویم از جملرره اصررول و قواعرردی کرره مبنررای حقرروق کیفررری برروده و یکرری از معیارهررای دادرسرری
عادالنه محسوب می شود رعایرت اصرل برائرت اسرت .برر مفهروم ایرن اصرل برائرت ،مرتهم ملرزم بره ارائره دلیرل و اثبرات بری
گنرراهی خررویش نیسررت و در نتیجرره میتوانررد سررکوت کنررد .بررا اسررتدالل بررر م راده  25قررانون اساسرری افغانسررتان میترروان
مبنای حق سرکوت را در آن بازیافرت ،وقتری نمیتروان سرکوت را همیشره برر پایره منفری حمرل کررد (ممکرن اسرت پاسرد
مررتهم م بررت باشررد) و شررکنجه برررای گرررفتن اقرررار یعنرری گرررفتن پاسررد م بررت صررورت میگیرررد .بنررابراین شررکنجه برررای
گرفتن اقرار نوعی نقر
نقر

حرق سرکوت مرتهم اسرت و قرانون اساسری بره اعتبرار احترامری کره بررای حرق سرکوت قائرل برود،

آن را از راه شررکنجه ممنرروع اعررالم کرررده اسررت .البترره بایررد توجرره داشررت کرره شررکنجه همیشرره برررای گرررفتن اقرررار

نیست ،بلکه ممکن است برای جلوگیری از اقرار هم باشد (موسوی و همکاران.)238 :1399 ،
 :2-1کرامت انسانی و استقالل متهم
با بررسری برر ادلره قرآنری ،نقلری و عقلری کره در معرارف اسرالمی وجرود داردت میتروان گفرت کرامرت انسرانی اثرر و بازتراب
مقررامی اسررت کرره خداونررد(ج) برره انسرران عطررا نمرروده اسررت (رحیمینررژاد .)8 :1387 ،برردین منظررور کرره علررت اعطررای مقررام
کرامت به انسران ،همران مقرام اسرت کره خداونرد در قررآن کرریم از آن بره عنروان خلیفرها یراد نمروده اسرت2.یعنری ایرن
که خداوند انسان را بره عنروان جانشرینش ،در روی زمرین ،برگزیرده اسرت .بره دیگرر سر ن ،کرامرت انسرانی ،نروری سراط
شده از سوی آفتاب ،به مقام انسانیت است رجبیتاجامیر و همکاران.)230 :1396 ،
بنررابراین میترروانیم بگررویم کرره وقترری موجررودی میتوان رد برره مقررام جانشررینی خداونررد برسررد کرره همرره ابعرراد وجررودی او
«احسررن» باشررد .برردین ترتیررب ،خداونررد بررا اعطررای روحررش بررر انسرران ،او را احسررن الم لرروقین خطرراب کرررد .وجررود قرروه
تعقل را بره انسران بره خرودی خرود نمیتروان معیرار کرامرت ب رش بررای انسران دانسرت .زیررا عقرل در زنردگی انسران بره
عنوان یرپ ابرزار و چرران هردایتگر درونری بررای انسران معرفری شرده و کرارکرد او در وجرود بشرر ،یراری و هردایت انسران
در مسیر زندگانی است تا او را بره هردف خرود یعنری رسریدن بره مقرام خالفرتاللهی اکمرل و یرا همران «عبودیرت محر »

1

 .ماده  26قانون مذکور مقرر میدارد« :برائت ذمه حالت اصلی متهم است ،متهم تا وقتی به حکم قطعی محکمه محکوم علیه قرار نگیرد ،بی
گناه شناخته میشو».
2

 .سوره اسراء ،آیه « :7ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیال».
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برسرراند و بهشررت را نصرریب او سررازد (اصررول کررافی ،ترجمرره محمررد برراقر کمرررهای3.)35 :1372 ،بنررابراین عقررل قرروه ایسررت
کرره نقررش چررران و هرردایتگر انسرران از درون اسررت و در صررورت افررت عقررل نمیترروان تنهررا وجررود عقررل را در انسرران مبنررا
کرامررت انسررانی دانسررتت (حبیرربزاده و همکرراران .)66-67 :1395 ،عقررل زمررانی اثرگررذار و نیررروی هرردایت درونرری انسررانها
است کره سرالم باشرند و کرار نماینرد .برا وجرود ایرن میتروان وجرود عقرل و کرامرت انسرانی را مبنرای اسرتقاللیت و م ترار
بودن انسانها دانست .که برر مبنرای آن شر و اعمرال نیرپ و زشرت را تشر یو میدهنرد .عقرل سرالم اسرت کره انسران
را در مسرریر عرردالت قرررار داده ،برره سرروی آن سرروق میدهنررد و برررای انسرران کرامررت و اسررتقاللیت میب شررند .پررولیس
درونی انسان (وجردان) درایرن اشر ا

او را بره سروی اجررای عردالت کره یرا برر سرکوت و یرا برر بیران دالیرل ،در مراحرل

دادرسی کیفری ،سوق میدهند.
 -2قلمرو حق سکوت
حقروق دانران و قرانون گرذاران کشرورها در دهرههای اخیرر توجرره جردی بره حقروق دفراعی مرتهم نمودنرد و حقروق مررتهمت
چون حق سکوت ،حق آخررین دفراع و ...را از جملره حقروق اساسری مرتهم شرناخته اسرت .نظرام هرای دادرسری کیفرری در
مسرریر اجرررای عرردالت جزایرری برره صررورت درسررت آن گررام نهرراده و قرروانینی را بررر اسرراس تحقررق عرردالت و اجرررای دادرسرری
منصفانه و برخرورد منصرفانه وضر نمروده مینمایرد .از سروی هرم مجریران قرانون و ضرابطین قضرایی را برر رعایرت طررفین
دعوا و اجرای عدالت موظف و مکلف کرده اند.
در نظام حقوق افغانسرتان ،حرق سرکوت مرتهم عمرر طروالنی نردارد و حردود دو دهره میشرود کره در نظرام حقروقی کشرور
جا افتاده است .بررای اولرین برار در قرانون اجرراآت جزایری موقرت4مصروب  1382پذیرفتره شرد و سرسس در قرانون اجرراآت
جزایی فعلی افغانستان به عنوان یکی از حقوق مرتهم مرورد تأکیرد قررار گرفرت ،برر ایرن اسراس کره منظرور از حرق سرکوت
متهم به عنوان یکی از حقروق اساسری مرتهم بره شرمار میرونرد ایرن اسرت کره مرتهم را نمیتروان مجبرور بره اعترراف و یرا
اثبات بی گناهی خود نمود و یا این که سکوت وی ادله بر علیه وی تلقی کرد.
قانون اساسی که به عنروان مرادر قروانین بیران میشرود و تمرام قروانین دیگرر از آن نشرأت میگیررد ،پیرامرون حرق سرکوت
مررتهم برره صررراحت بیرران نکرررده اسررت امررا در مرراده  30مقرررر مرریدارد« :اظهررار ،اقرررار و شررهادت کرره از مررتهم یررا ش ر و
دیگری به وسیله اکرراه بره دسرت آورده شرود ،اعتبرار نردارد» .از مفهروم مراده مرذکور در مییرابیم کره دادسرتان و ضرابطین
قضایی نمیتواند مرتهم را مجبرور بره پاسردگویی و یرا اثبرات بیگنراهی خرویش کنرد و در صرورتی کره اظهرارات مرتهم بره
وسیله اکراه و اجبار اخرذ گرردد فاقرد اعت برار بروده اسرت و در ادامره اقررار مرتهم را در صرورتی مردار اعتبرار میدانرد کره در
دادگاه و در حضرور مقامرات قضرایی صرورت بگیررد« :اقررار بره جررم عبرارت اسرت از اعترراف مرتهم برا رضرایت کامرل و در
حالت صحت عقرل و در حضرور محکمره برا صرالحیت» .یعنری اگرر مرتهم کره در حالرت صرحت عقرل نبروده و یرا اینکره در
ییر از محکمه با صالحیت به جررم خرویش اقررار نماینرد فاقرد اعتبرار بروده و ارزش اثبراتی نردارد .دادگراه عرالی کشرور نیرز
در مقام تفسیر این ماده اعتراف ناشی از اجبار را مردود شمرده است (ستره محکمه.)57 :91 ،
3

 .العقل ،ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان.

4

 .بند شش ماده پنج و بند پنج ماده .53
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قررانون اجررراآت جزایرری جدیررد5حررق سررکوت را یکرری از حقرروق مررتهم در مراحررل م تلررف تعقیررب عرردلی دانسررته و در فقررره
هفررت مرراده هفررتم ایررن قررانون اسررتفاده از حررق سررکوت و امتنرراع از هررر گونرره اظهررارات را برررای مررتهم در تمررام مراحررل
دادرسرری کیفررری پیشبینرری نمرروده اسررت6.مرراده  150قررانون اجررراآت جزایرری برره صررراحت بیرران مرریدارد -1« :مررتهم
میتواند در برابرر سروالی کره از وی صرورت میگیررد ،سرکوت اختیرار نمایرد .موضروع سرکوت و امتنراع از جرواب در محضرر
درج میگررردد -2 ،سررکوت مررتهم در حکررم بیرران وی نمیباشررد -3 ،اظهررار ،اقرررار و شررهادتی کرره از مررتهم یررا شررهود برره
وسیله تطمی  ،تهدیرد ،ت ویرف یرا اکرراه حاصرل گردیرده باشرد ،اعتبرار نردارد» .یعنری مرتهم در مرحلره تحقیرق ،تعقیرب و
محاکمه حق دارند در قبرال سرواالت کره از وی پرسریده میشروندت سرکوت اختیرار نماینرد و هریو یرپ از ضرابطین قضرایی
نمی توانررد وی را در قبررال پاسررد دادن برره سررواالت شرران ،وی را مجبررور نماینررد امررا در صررورت کرره مررتهم امتنرراع از پاسررد
دادن به سواالت ضابطین قضرایی نماینرد ،امتنراع شران درج محضرر میگرردد .و یرا اگرر مرتهم را بره وسریله وعرده بره پرول،
خانه ،سرمایه و یرا توسر تهدیرد و یرا اکرراه بره بیران اظهرار ،اقررار و یرا شرهادتی نماینرد ،ایرن شرهادت شران فاقرد اعتبرار
بوده و دلیل اثباتی جرم ندارنرد .اقررار مرتهم زمرانی مرورد پرذیریش و از جملره ادلره اثبرات جررم محسروب میگرردد کره در
حالت صحت عقل و در نزد محکمه با صالحیت صورت گرفته

باشد7.

برابر ماده مذکور استجواب مرتهم برا اسرتفاده از اجبرار را هرم فاقرد اعتبرار بیران نمروده اسرت ،چنران کره مراده  221قرانون
اجررراآت جزایرری مقرررر مرریدارد« :اسررتجواب از م رتهم در جلسرره قضررایی برره صررورت اجبرراری جررواز نرردارد» .یعنرری قاضرری
نمی توانررد از مررتهم در جلسرره قضررایی برره صررورت اجبرراری اسررتجواب و مررتهم را مکلررف برره پاسر گویی کنررد .یعنرری قاضرری
قبررل از اسررتجواب مررتهم ،وی را از حقرروق خررویش آگرراه سرراخته و برررایش بیرران برردارد کرره میتوان رد از پاسررد گفررتن برره
سررواالت قاضرری سررکوت کنررد و حرررف نزنررد .قررانون اجررراآت جزایرری عسررکری  1389در مرراده  13عررالوه بررر مررتهم ،وادار
کررردن مظنررون برره اظهررار نظررر علیرره خررود را هررم منر و هررر گونرره اظهررار ،اقرررار و شررهادت اجبرراری را فاقررد اعتبررار اعررالم
میکند8.یعنی در مرحله مقدماتی دادرسری ،پرولیس نمی توانرد مظنرون را بره اظهرار نظرر علیره خرود و یرا هرر گونره اقررار و
یا شهادت علیه خود وادار و یا اجبار نمایرد .در صرورتی کره اظهرار ،اقررار و یرا شرهادتی کره در اثرر اجبرار مظنرون بره دسرت
آید فاقد اعتبار حقوقی است .به استناد به آن نمیتوان مظنون را متهم به انجام جرم دانست.
 -3آثار حق سکوت
مقامررات تعقیررب و ظابطرران دادگسررتری در مراحررل تحقیررق ،تعقیررب و محاکمرره از مررتهم بررر محوریررت هرردف جم ر آوری
دالیل بره نفر و یرا ضررر (بیشرتر) علیره مرتهم اسرت ترا ایرن کره ترأمین کننرده عردالت باشرند .رعایرت تعردادی از حقروق
متهم ،قبل از آیاز تحقیرق ،بره صرراحت قرانون ،ضرروری اسرت .از جملره حقروق دفراعی مرتهم قبرل از شرروع بره برازجوییت
تفهیم حرق سرکوت اسرت (شراکری و همکراران .)108-107 :1392 ،بردین منظرور کره پرولیس ،دادسرتان و قاضری قبرل از
5

 .قانون اجراآت جزایی ،مصوب .1392

6

 .استفاده از حق سکوت امتناع از هر گونه اظهارات.

7

 .قانون اساسی افغانستان ،ماده .30

8

 .قانون اجراآت جزایی عسکری ،ماده  ،13بند .2
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تحقیق و یا استجواب از مرتهم وی را از حقروقی کره تحرت عنروان سرکوت دارنرد آگراه بسرازند و بیران دارد کره سرکوت وی
از جمله حقوق وی بوده و بره عنروان دلیرل ،علیره وی اسرتفاده نمیگرردد .برا توجره بره موادهرای قرانونی در رابطره بره حرق
سررکوت مررتهم وجررود دارد ،در مییررابیم کرره نق ر

حررق سررکوت و اجبررار مررتهم بررر بررازگویی مطررالبی و اسررتفاده از آن برره

عنوان دلیل اتهام و اثبات جررم ،تحصریل دلیرل بره صرورت ییرر قرانونی محسروب میشروند و یرا دلیرل اثبرات کننرده جررم
فاقررد اعتبررار و ارزش حقرروقی اسررت (عالمرره .)140 :1399 ،وجررود حررق سررکوت برررای مررتهم دارای آثررار و پیامرردهای
دیگری است که متهم را از تهدید و شکنجه و یا از اجبار به اقرار مجرمیت علیه خود مصئون میکند.
 :1-3مصئونیت از تهدید و شکنجه
عرف نرا پسرندی در برخری از نظامهرای حقروقی وجرود داشرت و در بعضری از نظامهرا هنروز هرم وجرود دارد کره در جهرت
تحصیل دلیل اتهام متهم اقردام بره کرار ییرر قرانونی میکنرد و بره بکرارگیری شرکنجه بررای کشرف ادلره جررم علیره مرتهم
انجررام میدهررد (مررتهم را در مکرران حرربس نمرروده و تررا آن وقررت مررورد شررکنجههای روحرری و جسررمی قرررار میدهنررد تررا
خودش اقرار بر جررم خرویش نمایرد) .اجبرار بره اقررار یرا اعترراف بره مجرمیرت ،آن اسرت کره مرتهم تحرت ترأثیر تحریرپ،
تهدیررد ،وعرردههای امیرردوار کننررده ،فشررارهای روانرری و یررا شررکنجه و آزار جسررمی ،اتهررام انتسررابی را تصرردیق نمایررد و خررود
را عامل و یا فاعل اصلی ارتکاب جرم مرورد ادعرا معرفری کنرد .اجبرار بره شرهادت علیره خرود نیرز هنگرامی اسرت کره مرتهم
تحرت ترأثیر عوامررل مرذکور ،وادار بره ارائررهای دلیرل و ادای اظهررارات موافرق برا ادعررای دادسرتان یرا شرراکی خصوصری شررود
(صالحی.)72 :1390 ،
هرگاه دالیل اثبات کننرده جررم ،ماننرد اقررار و یرا دالیرل دیگرر کره در اثرر شرکنجه مظنرون و یرا مرتهم بره دسرت آیرد از
درجه اعتبار ساق شده و فاقد دلیرل اثبرات کننرده جررم بره شرمار میرونرد .شرکنجه نقر

آشرکار حقروق بشرر و رفتراری

ییررر انسررانی علیرره حرمررت و کرامررت انسرران اسررت (اردبیلرری .)105 :1377 ،در زبرران فارسرری واکه شررکنجه برره معنررای آزار،
ایذان ،رنج ،هروانره ،عقوبرت و تعزیرر آمرده اسرت (همران .)188 ،امرا از نظرر حقروق بینالملرل «کنوانسریون منر شرکنجه و
دیگر رفتارها یا مجازاتهای ظالمانره ،ییرر انسرانی یرا تحقیرر کننرده» کره از منراب محروری راجر بره منر شرکنجه اسرت،
در بند یپ ماده اول ،شکنجه را چنین بیان نموده است:
« در چهارچوب این کنوانسیون ،واکه شرکنجه یعنری هرر فعرل عمردی کره توسر آن درد یرا صردمه شردید ،اعرم از جسرمی
یا روحی ،به منظور نیرل بره اهردافی از قبیرل کسرب اطالعرات یرا اقررار از قربرانی یرا شر و ثالرآ صرورت بگیرردت مجرازات
قربانی برای عملی که وی یا ش و دیگرر مرتکرب شرده یرا مظنرون بره ارتکراب آن اسرتت مرعروب نمرودن یرا اعمرال فشرار
بر قربانی یا ش و دیگرت یرا بره هرر علتری کره برر مبنرای تبعری

از هرر گونره ،وقتری کره چنرین درد یرا صردمهای توسر

یپ مامور رسرمی یرا کسری کره در سرمتی رسرمی عمرل میکنرد تحرت نظرارت وی یرا برا رضرایت یرا سرکوت وی صرورت
میپررذیرد ،بررر ش ر و وارد گررردد» .ایررن تعریررف شررامل درد یررا صرردمهای نیسررت کرره صرررفاً ناشرری از درد یررا صرردمه اترری
ضمانت اجراهای قانونی یا منت ب از آنها میباشند.
بنابراین شکنجه عبارت از هر نروع صردمه شردید اعرم از جسرمی یرا روانری برر فررد قربرانی اسرت .شرکنجه روانری (روحری)،
به وسریله ایجراد حرالتی از اضرطراب و فشرار از راههرای ییرر از تعرر

جسرمی کره برر روح ،روان و ش صریت انسرانی فررد

تررأثیر میگررذارد ،تحقررق مییابررد (عالمرره .)141-142 :1399 ،قررانون اساسرری افغانسررتان هررم برره تب ر از قرروانین و اسررناد
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بین المللی ،شکنجه را ممنروع دانسرته اسرت .در ایرن براره مراده  29قرانون اساسری مقررر مریدارد« :تعرذیب انسران ممنروع
است .هیو ش و نمیتواند حتری بره مقصرد کشرف حقرایق از شر و دیگرر ،اگرر چره تحرت تعقیرب ،گرفتراری یرا توقیرف
یا محکوم به جزا باشد ،به تعذیب او اقدام کند یا امر

بدهد»9.

مطررابق مرراده مررذکور ،قررانون اساسرری افغانسررتان شررکنجه را در مراحررل گرفترراری ،تحقیررق و تعقیررب منر میکنررد و هررم در
مرحله اجررای مجرازات منر نمروده اسرت .قرانون اجرراآت جرزای افغانسرتان نیرز مصرئون برودن مظنرون ،مرتهم و مسرئول
حررق العبررد را در مراحررل م تلررف تعقیررب عرردلی از ترروهین ،تحقیررر ،تعررذیب جسررمی ،روانرری ،و هررر گونرره برخررورد ییررر
انسانی را ممنوع دانسته

است10.

 :2-3منع اجبار به اقرار مجرمیت یا شهادت علیه خود
اجبررار برره اقرررار یررا اعتررراف برره مجرمیررت ،آن اسررت کرره مررتهم تحررت تررأثیر تحریررپ ،تهدیررد ،وعرردههای امیرردوار کننررده،
فشررارهای روانرری و یررا شررکنجه و آزار ،اتهررام انتسررابی را تصرردیق نمایررد و خررود را عامررل ارتکرراب جرررم م رورد ادعررا معرفرری
کند و اجبار به شهادت علیه خود نیرز هنگرامی اسرت کره مرتهم تحرت ترأثیر عوامرل مرذکور ،وادار بره ارائرهای دلیرل و ادای
اظهارت موافرق برا ادعرای دادسرتان یرا شراکی خصوصری شرود (صرالحی .)72 :1390 ،منر اجبرار نمرودن مظنرون ،مرتهم و
یا مسئول حرق العبرد بره اقررار مجرمیرت یرا شرهادت علیره خرود از جملره نقر

حقروق اساسری مرتهم بره شرمار مریرود.

قانون اساسی افغانسرتان در مراده  30مقررر مریدارد« :اظهرار ،اقررار و شرهادتی کره از مرتهم یرا شر و دیگرری بره وسریله
اکراه به دست آورده شود ،اعتبار نردارد .اقررار بره جررم عبرارت اسرت از اعترراف مرتهم برا رضرایت کامرل و در حالرت صرحت
عقل ،در حضرور محکمره برا صرالحیت» .بردین معنری کره قرانون اساسری اقررار و یرا شرهادت مرتهم علیره خرود را فقر در
صررورت مجرراز میدانررد کرره در حالررت صررحت عقررل و در حضررور محکمرره بررا صررالحیت صررورت گرفترره باشررد .در ییررر ای رن
صورت اقرار و یا شرهادت مرتهم علیره خرود مرال

اعتبرار نیسرت .مراده  22قرانون اجرراآت جزایری افغانسرتان در پیونرد بره

ممنوعیررت اخررذ اظهررارات برره وسرریله اکررراه یررا تطمی ر بیرران مرریدارد )1(« :مررأمور ضررب قضررایی ،دادسررتان و محکمرره در
هیو حالرت اجرازه ندارنرد ،خرود یرا از طریرق شر و دیگرر برا رفترار سرون ،اسرتعمال مرواد م ردر ،اکرراه ،شرکنجه ،خرواب
مغناطیسی ،تهدید و ت ویف یا وعرده دادن بره منفعتری ،مظنرون یرا مرتهم را بره اظهرار یرا اقررار وادار نماینرد )2( .اظهرار یرا
اقراری که از مظنون یا متهم با استعمال وسایل مندرج فقره ( )1این ماده اخذ شده باشد ،قابل استناد نمیباشد».
در این ماده مأمورین ضرب قضرایی ،دادسرتان و قاضری را مجبرور بره عردم اخرذ اقررار از طریرق مروارد فروق نمروده اسرت و
در صورت که با وجود موارد فوق مظنرون ،مرتهم و یرا مسرئول حرق العبرد بره جررم اقررار و یرا شرهادت علیره خرود بدهنرد،
اقرار و اعتراف به جرم ،دلیل بر اثبات جرم نیست.
نتیجه گیری
نظامهررای کیفررری در سرردههای اخیررر ،جهررت رعایررت عرردالت و دادرسرری منصررفانه توجرره خررود را بیشررتر بررر حقرروق مررتهم
نمرروده اسررت و بعضرری از حقرروق را برررای مررتهم از جملرره حقرروق اساسرری آن برشررمرده اسررت .برردین مفهرروم ک ره مقامررات
9

 .قانون اساسی افغانستان ،ماده .29

10

 .قانون اجراآت جزایی افغانستان ،ماده  ،7جزء .3
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قضررایی در مراحررل دادرسرری کیفررری مکلررف انررد کرره حقرروق اساسرری مررتهم را رعایررت نمرروده و در صررورت عرردم رعایررت آن
عرردالت قضررایی و یررا دادرسرری منصررفانه و عادالنره زیررر سرروال میرونررد .یکرری از جملرره حقرروق اساسرری مررتهم حررق سررکوت
مررتهم در فراینررد دادرسرری اسررت .ایررن حررق تشررکیل یافترره از سررایر حقرروق مررتهم ماننررد حررق برائررت الذمرره بررودن ،حررق
ممنوعیررت شررکنجه ،حررق حفررا کرامررت انسررانی میباشررد .بررر مبنررای حررق سررکوت مررتهم حررق دارنررد در تمررام مراحررل
دادرسرری کیفررری سررکوت اختیررار کنررد و از پاسررد دادن برره سررواالت پررولیس و دادسررتان در هنگررام تحقیررق و قاضرری در
هنگام تحقیق و حکم ،پاسر ی را ارائره ندهنرد و سرکوت اختیرار کنرد .در مقابرل هرم مقامرات قضرایی مکلرف انرد در هنگرام
بررازجویی ،مررتهم را از حقرروق اساسرری شرران آگرراه بسررازند .ضررابطین قضررایی وظیفرره دارنررد در هنگررام تحقیررق در صررورت
سکوت ،سکوت وی را در محضر درج کند.
مرراده  30قررانون اساسرری افغانسررتان برره صررورت ضررمنی در مررورد جایگرراه حرق سررکوت مررتهم توجرره نمرروده اسررت زیرررا کرره
مقرررر مرریدارد« :اظهررار ،اقرررار و شررهادت کرره از مررتهم ی را ش ر و دیگررری برره وس ریله اکررراه برره دسررت آورده شررود ،اعتبررار
ندارد» .و هم چنرین در مرورد جرواز اقررار مرتهم بیران مریدارد« :اقررار بره جررم عبرارت اسرت از اعترراف مرتهم برا رضرایت
کامل و در حالت صرحت عقرل و در حضرور محکمره برا صرالحیت» صرورت گرفتره باشرد .قرانون اجرراآت جزایری افغانسرتان
در جررز  7مرراده  ،7در مررورد جایگرراه و حررق اسررتفاده از سررکوت را برررای مررتهم بیرران نمرروده اسررت .بررر اسرراس آن مظنررون،
متهم و مسئول حق العبرد حرق دارنرد از هرر گونره اظهرارات و بیانرات در مراحرل دادرسری کیفرری امتنراع ورزنرد .و نیرز در
مرراده  150مقرررر مرریدارد« :مررتهم میتوانررد در برابررر سرروالی کرره از وی صررورت میگیرررد ،سررکوت اختیررار نمرروده و موضرروع
سررکوت و امتنرراع از جررواب در محضررر درج میگررردد .در ادامرره نیررز بیرران نمرروده :سررکوت مررتهم در حکررم بیرران وی
نمیباشررد» .عررالوه بررر مررواد قررانونی مررذکور مرراده  13قررانون اجررراآت جزایرری عسررکری وادار کررردن مظنررون و مررتهم را برره
اظهار نظر علیه خود را هم من قرار داده و هر گونه اظهار ،اقرار و شهادت اجباری را فاقد اعتبار اعالم میکند.
بنررابر ایررن قرروانین کیفررری افغانسررتان در دههررای اخیررر رویکرررد خاصرری را نسرربت برره مررتهم و دادرسرری منصررفانه داشررته
است .به حقوق متهم و از جمله حرق سرکوت آن توجره نمروده و ضرابطین قضرایی را مکلرف برر رعایرت آنهرا نمروده اسرت.
بر اساس ایرن حرق ،هریو یرپ از مقامرات قضرایی ماننرد پرولیس ،دادسرتان و قاضری در زمران تحقیرق و محکمره نمیتوانرد
متهم ،مظنون و مسئول حق العبرد را مکلرف برر پاسرد گرویی نماینرد و مرتهم وظیفره ندارنرد کره بری گنراهی خرویش را در
محکمه به اثبات برساند بلکه وظیفه نهادهرای عردلی و قضرایی اسرت کره ادلره اثبرات جررم را دریافتره و برر اسراس آن براب
اتهام را بر متهم وارد و یا بیگناهی وی را ثابت نماید.
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 .4حبی رب زاده ،محمررد جعفررر و ول ریا صررادقی ،شناسررایی و مرردیرت حررق سررکوت ،مجلرره حقرروقی دادگسررتری ،سررال
هشتادم ،شماره نود و پنجم.1395 ،
 .5حکیمی ،اسماعیل ،ادلهی اثبات دعوا ،کابل :انتشارات مقصودی ،چ دوم.1396 ،
 .6خزایرری ،احمررد رضررا و همکرراران ،تحلی رل فقه ری و حقرروقی سررکوت مررتهم در فرآینررد رس ریدگی قضررایی ،فصررلنامه
مطالعات فقه اقتصادی ،شماره دوم ،سال اول.1398 ،

 .7رجبری ترراج امیرر ،ابررراهیم و همکرراران ،مفرراهیم و بنیانهررای نظررری رعایرت حررق سررکوت و دسترسری برره وکیرل در
فرآیند بازجویی ضابطان دادگستری ،فصلنامه پژوهشهای انتظام اجتماعی ،سال نهم ،شماره چهارم.1396 ،
 .8رحمدل ،منصور ،حق سکوت ،مجله حقوق دادگستری ،شماره  56و .1385 ،57
 .9رحیمی نژاد ،اسمعیل ،کرامت انسانی در حقوق کیفری ،تهران :نشر میزان.1387 ،

 .10سررتره محکمررهت اسررناد و مصرروبات کنفرررانس ملرری قضررایی ( ،1390توضرریو قررانونی برره اسررتهدائات ،سرراده سررازی
اجراآت قضایی) ،کابل :نشر ستره محکمه ،چ اول 4 ،تا  7جدی.1391 ،

 .11شرراکری ،ابوالحسررن و یالمرشررا شرریرازی ،حررق سررکوت و تکلی رف مقامررات تعقیررب نسرربت برره آن در قررانون آیررین
دادرسی کیفری مصوب  ،1392فصلنامه دانش انتظامی خراسان شمالی ،شماره هفتم ،سال دوم.1394 ،
 .12صالحی ،جواد ،حق سکوت متهم ،تعالی حقوق ،شماره  ،10سال سوم ،اردیبهشت .1390
 .13عالمه ،یالم حیدر ،اصول محاکمات جزایی افغانستان ،کابل :دانشگاه ابن سینا ،چ چهارم.1399 ،

 .14قاسررمی ،محمررد علری و محمررد مقرردم فرررد ،بررررسری حررق سررکوت مررتهم در آیررین دادرسری کیفررری از منظررر «بررزه
دیده شناسی» ،مطالعات علوم سیاسی ،حقوق و فقه ،دوره سوم ،شماره یپ الی سوم.1396 ،
 .15کلینی ،ثقهاالسالم ،اصول کافی ،ترجمه محمد باقر کمره ای ،ج یپ ،انتشارات اسوه.1372 ،
 .16مقدسی ،محمردباقر ،رویکررد حقروق بشرری بره وظرایف و اختیرارات پلریس در فرآینرد کیفرری در ایرران ،پایران نامره
کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی ،دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس.1386 ،
 .17مقیسه ،مریم ،حق سکوت متهم در فرایند دادرسی ،اصالح و تربیت ،سال یازدهم ،شماره .135
 .18موسرروی ،س رید عل ری رضررا و همکرراران ،بررس ری چالشهررای اخالق ری حررق سررکوت مررتهم در نظررام حقرروقی ای رران،
پژوهشهای اخالقی ،شماره چهار ،سال دهم.1399 ،
 .19اساسنامه دیروان کیفرری برین المللری و سرند نهرایی کنفررانس دیسلماتیرپ رم ،ترجمره دفترر امرور برین الملرل قروه
قضائیه ،تهران .1377
 .20اساسنامه محکمه جزای بین المللی.
 .21قانون اجراآت جزایی افغانستان.
 .22قانون اجراآت جزایی عسکری
 .23قانون اساسی افغانستان.
 .24ستره محکمهت اسناد و مصوبات کنفرانس ملی قضایی .1390
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