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 چکیده
های اساسی افغانستانِ پساطالبان بوده که به مووازات رشوس سوارتارهای    فساد اداری یکی از چالش

ورهای دولتی گسترش یافته است و امروزه با هر معیاری که سنجش شود، افغانستان از جملۀ کشو 
رود. فساد پیامسهای منفی امنیتی، سیاسی، اقتصادی و شمار میدارای بیشترین نرخ فساد اداری به

های اریر اقسامات متعسدی صورت گرفته که بوه دلیو    اجتماعی داشته، برای مبارزه با آن در سال
اری در انگواری مصوادیف فسواد اد   هوای جورم  های آن، فاقس کارایی الزم بوده اسوت. آسوی   کاستی

های تحقیف بیانگر این است که قوانین پیش از افغانستانِ پساطالبان موضوع این تحقیف است. یافته
انگاری استفاده از نفوذ و افزایش غیرقانونی داراییِ کارکنان دولتی را جرمکس جزا جرایمی ماننس سوء

ه با فسواد جرایموی ماننوس    نکرده و هماننس حقوق ایران و بررالف کنوانسیون مل  متحس برای مبارز
نموده و کارزار مبارزه « موظف رسمات عامه»رشوه، ارتالس و جرمِ در حکم ارتالس را منحصر به 

االجورا شوس، ایون دو    ش الزم0931بهره و ناکام سارته بود. کس جزا که در اوارر سال با فساد را کم
هوایی دارد. همننوین   اری کاسوتی انگاری جرایم فساد ادضعف اساسی را رفع کرد، اما رود در جرم

تسوین عبارات مواد مربوط به مصادیف فساد اداری در کس جزا، فاقس انسجام بوده، در مواردی تکراری 
کنس همننان که نواقص قوانین پیشین در کس جوزا رفوع   و دارای ابهام است. این مقاله پیشنهاد می

 قوۀ مقننه برطرف شود. شس، اشکاالت موجود در آن نیز در زمان تصوی  نهایی در
 

 کلیدی واژگان
 انگاری، فساد اداری.شناسی، افغانستان، جرمآسی 

                                                           
 Email: Semo.hosseini@ut.ac.ir  11011431301نویسنسۀ مسئول، فاکس:  *



 0941بهار و تابستان ، 0، شمارۀ 01مطالعات حقوق تطبیقی، دورۀ     49

 

 مقدمه

بویش  وفساد اداری و مبارزه با آن در فراز و نشی  تاریخ افغانستان، هماننوس سوایر کشوورها کوم    
 سواالر، فسواد اداری بوه مووازات    وجود داشته، اما پس از سقوط طالبان و تشکی  حکومت موردم 

رشس سارتارهای دولتی و سرازیر شوسن کموک کشوورهای روارجی بوه افغانسوتان، بوه میوزان         
المللوی و ملوی از   است. بور اسواس ارزیوابی و گوزارش نهادهوای بوین       ی گسترش یافتهاسابقهبی

 ترین کشورهای جهوان شومرده شوسه اسوت    شارص ادراک فساد اداری، افغانستان یکی از فاسس

(The Asia Foundation, 2016, 6 .) 
توا   1101های در گزارش سال 0(Transparency International)المل  سازمان شفافیت بین

تورین کشوورهای   رود از شارص ادراک فساد اداری در جهان، افغانسوتان را جوزء فاسوس    1101
در بُعووس دارلووی نیووز  (. Transparency International, 2012-2017) جهووان شوومرده اسووت 

صوورت   1(Integrity Watch Afghanistan)ه از سوی دیسبان شفافیت افغانسوتان  هایی کارزیابی
گرفته، حاکی از فساد گسترده و سیستماتیک در کشور است. مقاموات بلنسپایوۀ دولتوی، ماننوس     

، وزرا، نماینسگان پارلمان و سایر مقامات نیز به گسوتردگی و سیسوتماتیک بوودن    9جمهوررئیس
جمهور افغانستان، محمس اشورف غنوی:   انس. به گفتۀ رئیساعتراف کرده فساد اداری در افغانستان

ترین کشورهای روی زمین است. پنجاه با هر معیاری که سنجش شود، افغانستان یکی از فاسس»
سال جنگِ تقریبا مستمر، کنترل اجتماعی و نهادی را ازبوین بورده اسوت. سورازیر شوسن پوول       

منظوور بازسوازی کشوور بوود،     م کوه بوه  1110در اوارور  هنگفت به کشور پس از سقوط طالبان 
. فسواد  (م1101 غنوی، )« سیستم حسابسهی کشور را بیشتر از پیش متالشی نمود و کاهش داد

اداری در افغانستان آثار و پیامسهای منفی امنیتی، سیاسی، اقتصوادی و اجتمواعی داشوته و در    

                                                           
 فساد با مبارزه برای م0339 سال در که است غیردولتی المللیبین سازمان یک المل بین شفافیت مانساز .0

 ارائه گزارش جهان کشورهای در اداری فساد ادراک شارص از ساالنه و شس تأسیس جهان سطح در اداری
 نیز را افغانستان ی،ادار فساد ادراک شارص از رود ساالنۀ گزارش در م1111 سال از سازمان این .کنسمی
 بوده فساد نرخ بیشترین با کشورهایی ازجمله همیشه افغانستان هاارزیابی این در. است داده قرار ارزیابی مورد
 .https://www.transparency.org :نک بیشتر، اطالعات برای. است

اگرچه عنوان فارسی این نهاد بایس دیسبان سالمت افغانستان و مطابف عنوان انگلیسی ) دیسبان شفافیت افغانستان. 1
آن باشس( یک نهاد غیردولتی افغانی است که راجع به فساد اداری در کشور فعالیت دارد. این نهاد چهار گزارش 

ه فساد اداری در و چنسین تحقیف مربوط ب 1101و  1104، 1101، 1101های ملی راجع به فساد اداری در سال
 های راص تاکنون منتشر کرده است. در این تحقیقات، فساد اداری فراگیر و گسترده گزارش شسه است.بخش

در کنفرانس مشترک افغانستان و اتحادیۀ اروپا در مورد فساد اداری،  0930اردیبهشت  01. در تاریخ 9
 ن را مایۀ شرم ملی دانستجمهور افغانستان گسترده بودن فساد اداری در افغانستارئیس

 www.khama.com/persian/archive/36718  :0931اردیبهشت  01تاریخ مراجعه. 

https://www.transparency.org/
http://www.khama.com/persian/archive/36718


 49  ...انگاری مصادیق فساد اداری در افغانستانشناسی جرمآسیب

 

و هریک باعث پایساری و  ملی شمره شسهکنار ناامنی و بیکاری، یکی از سه معض  کالن و عمسۀ 
تنهوا گسوتردگی فسواد در    نوه  (The Asia Foundation, 2016, p. 6). تقویت دیگری شسه است

افغانستان معض  اساسی است، بلکه فساد از نوع کالن و در سطوح باالی مسیریتی و با درالت و 
در سوال   .0 (Sepko, 2018) تر کورده اسوت  مشارکت نیروها و مقامات رارجی مشک  را پینیسه

ش فساد در برگزاری انتخابات، کشور را به بحرانی سووق داد کوه اگور بوا مسارلوۀ دولوت       0939
 بینی داشت.قاب  پیشانجامیس، عواق  غیرامریکا به مصالحه و تشکی  حکومت وحست ملی نمی

ویوت  معطوف به چنین معض  ملی است کوه پیشوگیری از فسواد اداری و مبوارزه بوا آن اول     
کننوسه بوه افغانسوتان    المللی کمکهای بیناساسی دولت افغانستان و مورد تأکیس کشورها و نهاد

 The Afghanistan compact 2006 & Self-Reliance Through Mutual).اسوووت 

Accountability Framework,2016)   
، قضوایی،  در راستای این ضرورت و الزام اسوت کوه در افغانسوتان اقوسامات متعوسد تقنینوی      

های اریر صورت گرفته، اما همننوان فسواد در   اجرایی و مشارکتی برای مبارزه با فساد در سال
کشور گسترده است و وسعت فساد در افغانستان با وجود اقسامات متعسد دولت افغانسوتان بورای   

هوا  سوی  پیشگیری از فساد و مبارزه با آن و ناکامی و یا پیشرفت انسک در این زمینه، ریشه در آ
ویوو ه در مسووئلۀ و نوواقص منظومووۀ سیاسوت جنووایی افغانسووتان در مبوارزه بووا فسوواد اداری بوه    

انگارانۀ جامع، واضح، قاب  تطبیف و متناس  بوا اقتضوائات جامعوۀ    انگاری و نبود قوانین جرمجرم
انگواری مصوادیف فسواد اداری کوه هسوتۀ سیاسوت جنوایی        شناسی جرمافغانستان دارد. آسی 

شود، و مقایسۀ مختصر آن با موارد مشابه در حقووق  ان در قبال فساد اداری شنارته میافغانست
ایران و کنوانسیون مل  متحس برای مبارزه با فساد موضوع اساسی و اصلی ایون تحقیوف اسوت و    

شناسانه از این سنخ برای موفقیت مبارزه با فساد ضروری است. در ایون تحقیوف   مطالعات آسی 
انگواری نواقص و ابهوام در    انگاری جرایم فساد اداری در دو مبحثِ جرمهای جرمنواقص و آسی 

انگاری مصادیف فساد اداری است بررسی شوسه،  ترین اشکاالت در عرصۀ جرمانگاری که مهمجرم
 راهکارهایی نیز برای رفع این رألها و نواقص پیشنهاد رواهس شس.

 

 ناقص انگاریجرم
ماننوس قوانون جوزای     1سواد اداری در قووانین پویش از کوس جوزا     انگواری مصوادیف ف  نواقص جرم

                                                           
جان سپکو، سربازرس ایاالت متحسۀ امریکا برای افغانستان، در یک مصاحبه به نقش و تأثیر غیرعمسی امریکوا در   .0

-https://www.darivoa.com/a/sepko-sigar-afghanسترش فساد اداری در افغانستان تأکیس کرد، نوک:  گ

government-us-corruption/3760740.html  :1101مارس  0تاریخ مراجعه. 
 د.کرس و قوانین جزایی ماهوی غیر از قوانین جزایی نظامی را نسخ شاالجرا الزم ش0931 کس جزا در اوارر. 1

https://www.darivoa.com/a/sepko-sigar-afghan-government-us-corruption/3760740.html
https://www.darivoa.com/a/sepko-sigar-afghan-government-us-corruption/3760740.html
https://www.darivoa.com/a/sepko-sigar-afghan-government-us-corruption/3760740.html
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ش و قانون نظوارت بور اسوتراتی ی مبوارزه     0919ش، قانون مبارزه با ارتشا و فساد اداری 0900
ش، مبارزه با فساد اداری در افغانستانِ پساطالبان را متأثر سارته، یکوی  0911علیه فساد اداری 

انگواری  نستان در مبارزه با فسواد اداری بوود. عوسم جورم    از مشکالت دستگاه عسلی و قضایی افغا
اسوتفاده از نفووذ و افوزایش غیرقوانونی دارایوی کارکنوان دولتوی و        صریح جرایموی ماننوس سووء   

انگاری ناقص بعضی از مصادیف فساد اداری ماننس رشوه، ارتالس و جرایمِ در حکم ارتالس جرم
شود. هرچنس کس جزا عمسۀ این نوواقص را  ده میترین اشکاالت قوانین پیش از کس جزا شمرعمسه

 انگاری مصادیف فساد اداری است.رفع کرده، اما این قانون نیز دارای نواقصی در جرم
 

 انگاریجرم عدم .1
 مصوادیف  جوامع  انگواری جرم عسم اداری، فساد با مبارزه در افغانستان قوانین هایآسی  از یکی
 دارایوی  قانونیغیر افزایش و نفوذ از استفادهسوء ماننس اصیر مجرمانۀ عناوین. است اداری فساد

 ایون  درحوالی کوه   بوود،  نشوسه  انگاریجرم صراحتبه جزا کس از پیش قوانین در دولتی کارکنان
 ازجملوه  فسواد  بوا  مبارزه برای متحس مل  کنوانسیون با مطابف ارتالس، و رشوه هماننس رفتارها،
 اعموال  از و( 11 و 01 مواد فساد، با مبارزه برای متحس مل  کنوانسیون) است اداری فساد جرایم
 در. اسوت  نمووده  مواجوه  چوالش  بوا  فعلی شرایط در را کشور اداری نظام و بوده کشور در شایع
 دارایوی  غیرقوانونی  افوزایش  و نفووذ  از اسوتفاده سووء  جرایم عناصر و مجرمانه عناوین جزا قانون

 اسوتراتی ی  تطبیوف  بر نظارت قانون 4 مادۀ 00 جزء در هرچنس است؛ نشسه ذکر دولتی کارکنان
 بوه  اما شسه، بیان اداری فساد مصادیف ازجمله دارایی غیرقانونی افزایش اداری فساد علیه مبارزه
 و عناصور  تعیوین  در جوزا  قوانون  بوه  ارجواع  و آن مجوازات  و عناصور  تعیین و تعریف نبود دلی 

 مجرمانوۀ  عناصور  و مجوازات  تعیوین  و انگواری جرم عسم. است قضایی -حقوقی اثر فاقس مجازات،
 متحوس  مل  کنوانسیون با مطابف دولتی کارکنان دارایی قانونیغیر افزایش و نفوذ از استفادهسوء
 غیرقوانونی  افوزایش  و نفووذ  از اسوتفاده سوء به مربوط مقررات هرچنس نبود؛ فساد با مبارزه برای
 افغانسوتان  واکنشوی  جنایی سیاست نقصْ این. نیست کنوانسیون الزامی مقررات ازجمله دارایی
 را دارایوی  قوانونی غیور  افزایش و نفوذ از استفادهسوء زمینۀ در در وی هبه اداری فساد با مبارزه در
 .بود سارته دشوار را مرتکبان قضایی کشیسه و تعقی  چالش به

و راه را  یوین، ن را تععناصور مجرمانوه و مجوازات آ    انگاری،جرم را گفتهپیش ینجزا عناو کس
فص  سوم بواب چهوارم کوس جوزا، بوه جورم       . است کرده باز یادشسهاعمال  یفریسرکوب ک یبرا
کنوانسیون ملو    01استفاده از نفوذ در مادۀ استفاده از نفوذ ارتصاص یافته است. جرم سوءسوء

ه و از مصادیف بینی شسم که افغانستان نیز عضو آن است، پیش1119متحس برای مبارزه با فساد 
کنوانسیون یادشسه از قواعس الزاموی نیسوت، اموا     01فساد اداری شنارته شسه است. اگرچه مادۀ 
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گذار افغانستان در موضوع فساد اداری و بوه دلیو    اکثری قانونانگاری حسبر اساس رویکرد جرم
جزا اقسام به  گذار در کسرصوص شیوع گستردۀ آن در افغانستان، قانونپیامسهای این عم  و به

 انگاری آن نموده است. جرم
وی ه در رونس ساالری در ادارات بهاستفاده از نفوذ، ناقض حاکمیت قانون و منافی شایستهسوء

شوود. ایون عمو  دارای    استخسام است و موج  استفادۀ ناحف از امکانات و امتیازات عمومی می
اسوتفاده از نفووذ موجو     شور اسوت. سووء  پیامسهای منفی و مخرب برای جامعه و نظام اداری ک

انحراف دستگاه اداری کشور از مسیر قانون و عسالت شسه، از استخسام افراد الیوف و توانمنوس در   
جای آن افرادی را که فاقوس شایسوتگی و توانوایی الزم هسوتنس بور      کنس و بهادارات جلوگیری می
گوذارد و اموور   شی ادارات توأثیر منفوی موی   بخنشانس. این مسئله بر کارایی و اثرمسنس ادارات می

هوای نامشوروع افوراد رواص از     اجرایی اداره را از مسیر قانونی منحرف کورده، موجو  اسوتفاده   
 شود.امتیازات و امکانات عمومی بررالف قانون می

کنوانسویون ملو     01گذار افغانستان برای اولین بار در کس جزا و با درنظر گرفتن مادۀ قانون
انگواری و ضومن تعیوین عناصور مشوک له،      استفاده از نفوذ را جرمای مبارزه با فساد، سوءمتحس بر

شخصی که یکی »کس جزا مقرر شسه است:  933بینی کرده است. در مادۀ مجازات آن را نیز پیش
تقاضا یا قبول  -0شود: استفاده از نفوذ شنارته میاز اعمال ذی  را انجام دهس، مرتک  جرم سوء

مستقیم منفعت نامشروع توسط موظف رسمات عامه یا موظف دولت روارجی یوا   م یا غیرمستقی
الحکومتی یا مؤسسۀ غیردولتی یوا شوخص دیگور طووری کوه      المللی یا مؤسسۀ بینسازمان بین

اشخاص مذکور از نفوذ واقعی یا فرضی رود یا دیگری بمنظور کس  منفعت نامشروع موادی یوا   
وعسه یا پیشنهاد یا اعطای مستقیم یوا   -1استفاده نماینس. دولتی سوء معنوی از یک اداره یا مقام

غیرمستقیم منفعت نامشروع به موظوف روسمات عاموه یوا موظوف دولوت روارجی یوا سوازمان          
الحکومتی یا مؤسسۀ غیردولتی یا شخص دیگر طوری کوه اشوخاص موذکور از    المللی یا بینبین

کس  منفعت نامشروع از یک اداره یا مقام رسمی به نفوذ واقعی یا فرضی رود یا دیگری بمنظور 
هرگاه موظف رسمات عامه یوا   -9استفاده نماینس.کننسۀ اصلی یا شخص دیگری سوءنفع تحریک

 «.استفاده نمایسشخص دارای نفوذ بمنظور استخسام یک شخص از موقف رود سوء
ه آن را در جوزء دوم  استفاده از نفووذ و تحریوک بو   ، جرم سوء933کس جزا در جزء یک مادۀ 

کنوانسویون ملو     01انگاری کرده است. ایون مواده برابور موادۀ     عنوان جرایم فساد اداری جرمبه
استفاده از نفوذ به صورت فعال در جوزء یوک و   متحس برای مبارزه با فساد است که دو جرم سوء

کس جزا جزء یک  بیان شسه است. در 01استفاده از نفوذ به صورت منفع  در جزء دوم مادۀ سوء
 جای یکسیگر ذکر شسه است.و دو به

قوانونی  استفاده از نفوذ، عبارت است از تقاضا یا قبول منفعت نامشروع و غیرعنصر مادی سوء
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استفاده از نفوذ به صورت مستقیم یا غیرمستقیم برای اعمال نفوذ و عنصر مادی تحریک به سوء
استفاده از نفوذ. منفعت در این نامشروع برای سوء وعسه یا اعطای مستقیم یا غیرمستقیم منفعت

ماده، اعم از منفعت مادی و غیرمادی است. منفعت مادی شام  وجه نقس و سایر امووال موادی و   
ملموس، و منفعت غیرمادی ماننس کامروایی جنسی اسوت. بنوابراین درصوورتی کوه فورد بوسون       

غیرقانونی و ناروا نمایس، رفتار مجرمانۀ جورم  دررواست و یا دریافت منافع غیرقانونی اعمالِ نفوذ 
گفته محقف نشسه است. همننین مرتک  این جورم عوام اسوت و منحصور بوه کارکنوان و       پیش

مقامات دولتی نیست. نامشروع بودن اعمال نفوذ شورط تحقوف ایون جورم بووده و اعموال نفووذ        
 مشروع از قلمرو این جرم رارج است. 

ده از نفوذ بر اساس قانون مجازات اعمال نفوذ، بررالف حوف و  استفادر حقوق ایران نیز سوء
انگاری شسه و عنصر موادی آن هماننوس مقوررات کوس جوزا اسوت.       ش جرم0900مقررات قانونی 

مرتک  این جرم عام است و منحصر به مقامات و کارکنان دولتی نیسوت. همننوین ایون جورم     
موال نفووذ در چوارچوب مقوررات و قوانون      مقیس به اعمال نفوذ نامشروع و غیرقانونی اسوت و اع 

انگواری شوسه اسوت )کوشوا،     استفاده از نفوذ فعال و منفع  جورم مشمول این جرم نیست و سوء
شود. در هایی بین حقوق افغانستان و ایران دیسه می(. اما از نظر مجازات تفاوت010، ص 0930

بنسی شوسه اسوت )کوس جوزا،     جهاستفاده از نفوذ بر اساس میزان منفعت درکس جزا مجازات سوء
بنسی دیسه (، اما در قانون اعمال نفوذ بررالف حف و مقررات قانونی ایران چنین درجه411مادۀ 
گذاری، کس جزا تناس  را بهتر رعایت کرده، اما از نظور رعایوت فوردی شوسن     شود. در کیفرنمی

ی وکوالی موسافع را تشوسیس    استفاده از نفوذ از سوو گفتۀ ایران، مجازات سوءمجازات قانون پیش
(. در کس جزا فوردی شوسن   4نموده است )قانون اعمال نفوذ بررالف حف و مقررات قانونی، مادۀ 
 مجازات نسبت به وکالی مسافع رعایت نشسه و دارای اشکال است.

 

 ناقص انگاریجرم. 2
ی اسوت،  ترین مصوادیف فسواد ادار  در موضوع رشوه، ارتالس و جرایمِ در حکم ارتالس که مهم

انگاری به صورت ناقص صورت گرفته، قانون جزا همۀ موارد و اشکال ایون جورایم را شوام     جرم
شود. عناوین مجرمانۀ رشوه، ارتالس و جرمِ در حکم ارتالس، تنها شام  بخش دولتی بود نمی

هوای  و از ارتشا و ارتالس در بخش بزرگ غیردولتوی بوه معنوای عوام کلموه و نیوز در سوازمان       
و  104)قانون جزا، موادۀ  های رارجی در افغانستان غفلت شسه بود لمللی و نماینسگی دولتابین
مرتکو  اروتالس منحصور بوه موظوف       111قانون جزا مرتشی و در موادۀ   104(. در مادۀ 111

انگواری نشوسه   رسمات عامه شسه بود و عنوان مجرمانۀ ارتشا و ارتالس در بخش غیردولتی جرم
دولتی بود و امووال و دارایوی   رسیسگی به قضیۀ کاب  بانک که یک بانک غیربود. به همین دلی  
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عنوان ارتالس با مشک  نبود نوص  انسرکاران آن تملک شسه بود، بهآن از سوی تعسادی از دست
 قانونی مواجه بود.

توسعۀ مفهومی که در قانون نظارت بر استراتی ی مبارزه علیه فساد اداری در مصادیف فساد 
ازجمله رشوه، ارتالس و جرم در حکم ارتالس صورت گرفته بوود، بوه دلیو  ارجواع بوه      اداری 

قانون جزا در تعیین عناصر مجرمانه و مجازات، اثر حقوقی نساشته و موج  گسترش این جرایم 
قوانون نظوارت بور اسوتراتی ی      1. در موادۀ  0به اشخاص غیر از موظف رسمات عامه نشسه اسوت 

دولتوی  هوا، مؤسسوات غیور   ، احکام آن عالوه بر ادارات دولتی شام  بانکمبارزه علیه فساد اداری
المللی و رصوصی طرف معاملۀ مالی با دولت نیز دانسته شسه است. اما این مواده بوه دلیو     بین

اینکه قانون یادشسه در تعیین عناصر و ارکان جرم و تعیین مجازات جورایم مشومول، بوه قوانون     
جزا مجازات این جرایم در بخش غیردولتی مشخص نشسه، فاقوس اثور    جزا ارجاع داده و در قانون

 راصی در توسعۀ مفهومی این جرایم بوده است. 
انگواری جورایم   منظور رفع نواقص یادشسه، کس جزا تغییرات مهم و اساسی در قلمرو جورم به

توشیح کس جزا  ای کهگونهوجود آورد و تا حس زیادی این اشکاالت را رفع نمود؛ بهفساد اداری به
قوانون اساسوی افغانسوتان     13عنوان فرمان تقنینی بر اسواس موادۀ   جمهور که بهاز سوی رئیس

 ترین دستاورد در زمینۀ تعقی  قضایی جرایم فساد اداری دانسته شسه استصادر شسه، برجسته
 .(00ص  ،1101 یوناما،)

مصادیف فساد رفع کرده، اموا  انگاری کس جزا، نواقص متعسد قوانین جزایی پیشین را در جرم
 انگاری مصادیف فساد اداری است. رود دارای نواقصی در جرم

دولتوی و  ای ماننس رشوه و ارتالس را از بخش دولتی به بخوش غیور  این قانون عناوین مجرمانه
کس جزا آموسه اسوت: مرتکو  جورم رشووه       911رصوصی گسترش داده است؛ برای مثال در مادۀ 

الحکوومتی یوا   المللوی یوا بوین   مات عامه، موظف دولت رارجی یا سوازمان بوین  عالوه بر موظف رس
دهوس و  المنفعوه انجوام موی   مؤسسۀ غیردولتی یا موظف مؤسسۀ رصوصی است کوه روسمات عوام   

منظور احراز یا حفظ موقِف مشوخص  ای که به آن مکلف است یا بهمنظور اجرا یا امتناع از وظیفهبه
دیگری به شوک  مسوتقیم یوا غیرمسوتقیم، پوول، موال یوا منفعوت          به اسم رود یا شخص یا نهاد

نامشروع را أرذ کرده، طل  یا وعسۀ پردارت آن را بگیرد یا به عنوان بخشش آن را قبوول کنوس یوا    
شخصی به مقاصس یادشسه، پول، مال یا منفعت نامشروع را به شوک  مسوتقیم یوا غیرمسوتقیم بوه      

 شود.را بسهس، عم  مذکور رشوه شنارته میاشخاص پیشکش نمایس یا وعسۀ پردارت آن
گیرنسه عالوه بر موظف رسمات عامه، کس جزا عمومیت الزم را دارد و رشوه 911عبارت مادۀ 

                                                           
(، سیاسوت جنوایی تقنینوی افغانسوتان در قبوال جورایم       0934. برای دیسن نظر مخالف، ر.ک. صادقی، احمسرضا )0

 فساد اداری، کاب : نشر واژه.
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شوود و از ایون   شام  موظفین دولت رارجی، نهادهای غیردولتی و مؤسسات رصوصی نیوز موی  
 10اد اسوت. اگرچوه موادۀ    کنوانسیون مل  متحس برای مبوارزه بوا فسو    10نظر در راستای مادۀ 

شود، اما در شرایط فعلی جامعۀ افغانسوتان کوه در آن   کنوانسیون از مقررات الزامی شمرده نمی
انگواری ضوروری اسوت؛ همننوان کوه در      مؤسسات غیردولتی بسیار فعال هستنس، چنوین جورم  

ص  ،1111 عبسالملک،)کشورهای دیگر نیز توسعۀ مفهومی رشوه در فراینس زمان رخ داده است 
در حقوق ایران و بر اساس قانون تشسیس مجازات مرتکبان ارتشا، اروتالس و کالهبورداری و    (.4

ش مرتشی منطبف با مفهوم موظف رسمات عامه اسوت  0931قانون مجازات اسالمی  011مادۀ 
که شام  کارکنان دولتی و داوران، ممیزان و کارشناسان است و ارتشا در بخش رصوصی فراتور  

 شوامبیاتی، )انگواری نشوسه   قوانون مجوازات اسوالمی جورم     011موارد یادشسه در مادۀ از بعضی 
 و از این نظر با کس جزا متفاوت و مطابف قانون جزای افغانستان است. (491ص  ،0911

موضوع جرم رشوه در کس جزا، هماننس قانون جزا از عمومیت الزم بررووردار اسوت و شوام     
پردارت پول، مال و یا سایر منوافع نامشوروع و از طورف دیگور     طل ، دریافت، و یا گرفتن وعسۀ 

پردارت، پیشکش و یا وعسۀ پردارت پول، مال و یا سایر منافع است که بیانگر عمومیوت رشووه   
باشس. همننین مشروعیت و یا عسم مشروعیت انجام و یا رودداری از از نظر موضوع جرم نیز می

لف به آن است تأثیری بر مجرمانه بودن عم  نوسارد،  انجام عملی که مرتک  بر اساس وظیفه مک
 صوادقی،  محموس  میور )چناننه در حقوق ایران نیز عسم مشروعیت عم  مرتکو ْ شورط نیسوت    

شروع به رشوه دادن یا رشوه گورفتن را   919. درنهایت کس جزا بر اساس مادۀ (911ص  ،0919
ت. اما با وجود این همه توسعه، رشا و عنوان جرم تام دانسته اسدر حکم ارتکاب رشا و ارتشا و به
مورد غفلت قرار گرفته است، زیرا به دلی  تصریح به جمعیت  0ارتشا در حزب سیاسی و جمعیت

( و به دلیو  حصوری بوودن مووارد     913و  911در جرم ارتالس و جرمِ در حکم ارتالس )مادۀ 
ؤسسوۀ رصوصوی، ایون    و بر اساس تعریف قانونی مؤسسوۀ غیردولتوی و م   911یادشسه در مادۀ 

اصطالحات شام  جمعیت و حزب سیاسی نیست. امیس که در تصوی  نهایی کوس از سووی قووۀ    
مقننه این اشکال نیز رفع شود و رشوه از جان  موظف حزب سیاسوی و جمعیوت نیوز مشومول     

 انگاری گردد.جرم
توسوعه  هماننس توسعۀ مفهومی رشوه در کس جزا، جرم ارتالس و جرمِ در حکم ارتالس نیز 

کس جزا، ارتالس و جرمِ در حکم ارتالس  913و  911های گذار بر اساس مادهیافته است. قانون
هرگواه موظوف   »ش گسترش داده و مقرر نموده است: 0900قانون جزای  111را نسبت به مادۀ 

رسمات عامه یا موظف مؤسسۀ غیردولتی، مؤسسۀ رصوصی یا جمعیت کوه از طورف دولوت یوا     

                                                           
 شود.تفاعی و غیرسیاسی اطالق میان. جمعیت به تشکیالت داوطلبانه، غیر0
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المنفعه استخسام شسه یا رسمات عموومی را  ی یا رصوصی به انجام رسمات عاممؤسسۀ غیردولت
دهس، وجوه، اوراق بهادار یا دارایی مرجع مربوط یا شخصی را که به حکم وظیفه به وی انجام می

سپرده شسه یا مکلف به اداره و حفاظت آن باشس، بسون حف، تحت تصرف مالکانۀ رود در آورد یا 
جع مربوطه یا شخص به نفع رود یا دیگری رارج یا پنهان یوا حیوف و میو     آن را از حساب مر

 «. گرددنمایس، مرتک  جرم ارتالس گردیسه، مطابف احکام منسرج این فص ، مجازات می
های کنوانسیون مل  متحس برای مبارزه با فساد و ضرورت 11ای مطابف با مادۀ چنین توسعه

هوای غیردولتوی و رصوصوی و یوا     زا دارلی بودن مؤسسهجامعه فعلی افغانستان است. در کس ج
جمعیت شرط دانسته نشسه است. بنابراین موظف مؤسسات غیردولتی رارجی و نیوز مؤسسوات   

که مربووط بوه جورمِ در     913رصوصی رارجی مشمول این ماده است. همننین بر اساس مادۀ 
شوام  موظوف مؤسسوۀ     ، مرتک  جرم از موظف رسمات عامه فراتر رفته و0حکم ارتالس است

 غیردولتی، مؤسسۀ رصوصی و جمعیت نیز شسه است.
عنووان مرتکو  جورم    آننه در این زمینه گفتنی است، ذکر نشسن موظف احزاب سیاسی بوه 
، مؤسسوۀ  (N.G.Os)ارتالس اسوت، زیورا احوزاب سیاسوی شوام  تعریوف مؤسسوۀ غیردولتوی         

غیرسیاسی و غیرانتفاعی است  رصوصی و جمعیت نیست. مؤسسۀ غیردولتی سازمان غیردولتی،
(. 0 موادۀ  (N.G.Os)غیردولتی  مؤسسات کنس )قانونالمنفعه ارائه میکه رسمات اجتماعی و عام

مؤسسات رصوصی نهادهایی هستنس که از سوی شخص حقیقی یا حکمی غیر از دولت و بورای  
و غیرسیاسوی  انس و جمعیت به تشکیالت داوطلبانوه، غیرانتفواعی   منفعت اقتصادی تأسیس شسه

یک از . اما احزاب سیاسی شام  هیچ(1 مادۀ ش،0931 مصوب هاجمعیت قانون)شود اطالق می
های یادشسه در ماده نیست، زیرا این احزابْ نهادهای غیردولتی و غیرانتفاعی، اما سیاسوی  دسته

زم هستنس و از این نظر کس جزا هم در جرم رشوه و هم در جرم ارتالس دارای نقوص اسوت و ال  
، موظوف احوزاب سیاسوی نیوز در کنوار      1است که در تصوی  نهایی کس جزا از سوی قوۀ مقننوه 

 بحث درج گردد.های موردمؤسسات یادشسه در ماده
همننین در جرم ارتالس و جرمِ در حکم اروتالس، تملوک امووال ادارۀ مربوطوه از سووی      

حکوومتی مقویم در افغانسوتان در    الالمللی و بینهای بینهای رارجی و نیز سازمانموظف دولت
ذکر نشسه است و بررالف جرم رشوه، مشمول حکوم اروتالس    913و فقرۀ یک مادۀ  911مادۀ 

                                                           
تفاوت اصلی جرمِ در حکم ارتالس از جرم ارتالس در موضوع این جرایم است. موضوع جورم اروتالس امووال و     .0

 است. 913و  911جرمِ در حکم ارتالس منافع ادارات یادشسه در مادۀ 
ان فرمان تقنینی از سوی کابینه تصووی   عنوقانون اساسی در زمان تعطیلی پارلمان به 13. کس جزا بر اساس مادۀ 9

االجرا شسه است و تا زمان رد یا تعسی  و یا تصوی  در پارلموان در حکوم   جمهور توشیح و الزمو از جان  رئیس
 قانون است.
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هوای روارجی و   گذاری رشوه با ارتالس از نظر موظوف دولوت  نیست. دلی  واضحی برای تفاوت
موظوف دولوت    گذار در جرم رشووه الحکومتی وجود نسارد که قانونالمللی و بینهای بینسازمان

دانوس، اموا در اروتالس و    الحکومتی را مشمول جرم رشوه میالمللی یا بینرارجی و سازمان بین
کنس؛ درحالی که جرم ارتالس و در حکم اروتالس نیوز   ها را ذکر نمیجرمِ در حکم ارتالس آن

شسه و از نظر نهادهای مشمول و مورد حمایت، هماننس جرم رشوه بایس باشس و ضمن نهادهای یاد
المللوی و  هوای بوین  های رارجی، سوازمان گفته، نماینسگی دولتهای پیشمورد حمایت در ماده

عنوان جرم ارتالس و جرمِ در حکم ارتالس مورد الحکومتی و احزاب سیاسی نیز بایستی بهبین
 گرفت.  حمایت قرار می

س و جرمِ در حکوم  کس جزا، قاب  گذشت بودن جرم ارتال 913گذار در فقرۀ دوم مادۀ قانون
گونوه بیوان   دیسه مؤسسۀ غیردولتی و یا بخش رصوصی باشس، اینارتالس را درصورتی که زیان

( این ماده در نماینوسگی دولوت   0این قانون و فقرۀ ) 911هرگاه جرم منسرج مادۀ »نموده است: 
ی ارتکواب  الحکومتی یا مؤسسۀ غیردولتی و یا بخش رصوصالمللی یا بینرارجی یا سازمان بین

گردد، تحریک دعوی جزایی و تعقی  عسلی قضیه یا انصراف از آن منوط بوه دررواسوت مرجوع    
 «.باشنسباشس. اشخاص دارای مصونیت دیپلوماتیک از این حکم مستثنی میمربوط می

شوود کوه در صوورت    با توجه به عسم ذکر جمعیت در این فقره، از ظاهر عبارت استنباط می
جمعیت، نیاز به دررواست نماینسۀ مرجع مربوطه نیست، اما دلی  واضوحی   ارتکاب این جرم در

برای تفکیک سازمان غیردولتی و مؤسسۀ رصوصی از جمعیت از نظر قاب  گذشت بوودن دیوسه   
تر اینکه به قاب  گذشت بودن ارتالس و جرمِ در حکوم اروتالس در نماینوسگی    شود. جال نمی

الحکومتی در این فقره تصریح شسه است؛ درحوالی کوه   بینالمللی و دولت رارجی و سازمان بین
انگاری نشسه و این بخوش از فقورۀ دوم زائوس    ، این موارد جرم913و فقرۀ یک مادۀ  911در مادۀ 

توان ایون فقوره را بوه مفهووم     رسس و بیانگر عسم دقت در تسوین قانون است. البته نمینظر میبه
المللی در امووالی کوه   های بینهای رارجی و سازمانموظفین دولتانگاری تصرفات مالکانۀ جرم

عنوان جرم ارتالس دانست، زیورا موضووع ایون فقوره     هاست، بهبه مناسبت وظیفه در تصرف آن
انگواری مووارد   . درحقیقوت بوسون جورم   0هاانگاری آنقاب  گذشت بودن این موارد است، نه جرم

متصوور نیسوت. در حقووق ایوران بوه دلیو  عوسم         هوا منطقوا   یادشسه قاب  گذشوت دانسوتن آن  
 انگاری ارتالس در بخش غیردولتی، جرم ارتالس کال  از جرایم غیرقاب  گذشت است. جرم

                                                           
های مربوط دانان اشتراک دارنس و نویسنسه وظیفۀ شرح ماده. در جلسات کمیته شرح کس جزا که تعسادی از حقوق0

کننسگان بررالف نظر نویسنسه، فقرۀ عهسه داشت، برری از اشتراکفساد اداری و مالی کس جزا را به به جرایم
انگاری تملک اموال اداره از سوی موظف دولت رارجی، سازمان کس جزا را به مفهوم جرم 913دوم مادۀ 

 انس. دانسته الحکومتیالمللی و یا بینبین
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استفاده از نفوذ، در کس جزا نیز دارای روأل و نقوص اسوت و ایون جورم      انگاری جرم سوءجرم
استفاده از نفوذ هماننوس  است. سوءاستفاده از نفوذ را بیان نکرده بررالف رشوه، حکم واسطۀ سوء

توانس دارای واسطه باشس و در مواردی که رفتار واسطه متصوف بوه تحریوک بوه     رواری میرشوه
انجام جرم یا موافقت در انجام آن و یا ارائۀ تسهیالت ارتکاب جرم بوه مباشور جورم نباشوس، بوه      

صر قانونی و غیرقاب  مجوازات  شود و بنابراین، عم  واسطه فاقس عنواسطه معاون جرم گفته نمی
استفاده از نفوذ نیازمنس اصالح است به واسطۀ سوء(. پس کس جزا معطوف03است )کس جزا، مادۀ 

 تصریح شود. 933استفاده از نفوذ در مادۀ که بایس به حکم واسطۀ سوء
، انگاری شسه است، ولی در قانون جزا وجود نساشوت یکی دیگر از اعمالی که در کس جزا جرم

جرم افزایش قاب  مالحظه ) بیش از پانصس هزار افغانی( و غیرقانونی دارایی موظف رسمات عامه 
( هرگاه دارایی موظف رسمات عاموه،  0»)مقرر کرده است:  403یا همسر و فرزنسش است. مادۀ 

طور قاب  مالحظه افوزایش  همسر و اطفال وی به تناس  دارایی ثبت شسه و عوایس قانونی وی، به
بس و وی نتوانس سب  و منبع مشروع آن را بوه صوورت مسوتسل توجیوه نمایوس، مرتکو  جورم        یا

ایون جورم   «. گوردد افزایش دارایی غیرقانونی شنارته شسه، مطابف احکام این فص ، مجازات می
هوای  وابسته به ثبت دارایی موظف رسمات عامه است که مطابف با قانون اشواعه و ثبوت دارایوی   

کنوانسیون مل   11انگاری از مادۀ گذار در این جرمدولتی الزامی است. قانونمقامات و کارکنان 
متحس برای مبارزه با فساد پیروی کرده است. اگرچوه کوس جوزا در کنوار موظوف روسمات عاموه        
افزایش غیرقانونی دارایی همسر و فرزنس موظف رسمات عامه را نیز مشومول ایون جورم دانسوته     

ش، 0931هوای مقاموات و کارکنوان دولتوی مصووب      ه و ثبت داراییقانون اشاع 0است، در مادۀ 
تکلیف ثبت و اشاعه عالوه بر فرزنسان و همسور مسوتخسم دولتوی، شوام  پوسر و موادر وی نیوز        

شود مطوابف قوانون اشواعه و ثبوت     شود و کس جزا از این نظر شمولیت تام نسارد. پیشنهاد میمی
تناسو  و غیرقوانونی دارایوی والوسین نیوز      یش بوی های مقاموات و کارکنوان دولتوی، افوزا    دارایی
 انگاری شود.جرم

 

 انگاریجرم در ابهام
انگاری مصادیف فساد اداری که در قوانین قب  از کوس جوزا کمتور    یکی از نواقص کس جزا در جرم

های کس جزا است. ابهام در قووانین سوب  تفسویرهای    مشاهسه شسه، ابهام عبارات بعضی از ماده
دار سارته است. برای مثال، در پایان فقورۀ  لف شسه و تطبیف یکسان قانون را رسشهقضایی مخت
« باشونس اشخاص دارای مصونیت دیپلماتیک از این حکم مسوتثنی موی  »، عبارت 913دوم مادۀ 

گفتوه  ذکر شسه است که مفهوم روشنی نسارد. تعبیر این حکم مستثنی است که در عبارت پیش
قرۀ دوم این ماده باشس که رود بخشی از فقورۀ دوم و مربووط بوه قابو      بیان شسه، اگر راجع به ف
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گذشت بودن این جرایم است، مفهوم واضحی نسارد. بنابراین، عبارت یادشسه بایس راجع به موادۀ  
باشس که اشاره به مصونیت دیپلماتیک دارد. ذکور ایون موورد ضومن      913و فقرۀ یک مادۀ  911

رسس، زیرا نخست اینکه این مسئله تابع قواعس عمومی است ر مینظاینکه مجم  است زائس نیز به
هوای روارجی و   و نیازی به ذکر نیست و دوم اینکه در جرایم در حکم ارتالس نماینسگی دولت

الحکومتی رارج از دامنۀ مفهومی این جرم ترسیم شسه و در مواده  المللی و بینهای بینسازمان
 ذکر نشسه است.

گوذار  های کس جزا در جرایمِ در حکم ارتالس افزوده شسه است. قوانون مادهدر ادامه به ابهام 
وی ه ارتشا انگاری حساکثری و تحم  صفر در برابر جرایم فساد اداری، بهدر کس جزا با رویکرد جرم

و ارتالس و جرم در حکم ارتالس، در صوسد سورکوب هموۀ مظواهر ایون جورایم بووده اسوت.         
گذار هرگونه استفادۀ غیرقانونی از وجوه نقسی در ارتیوار  ا قانونکس جز 931رصوص در مادۀ به

طور مطلف، اعوم از اینکوه در عنواوین مجرمانوۀ اروتالس و جورمِ در حکوم        موظف رسمات را به
منظوور رعایوت   گذار در کس جوزا بوه  ارتالس منسرج باشس یا نه، قاب  مجازات دانسته است. قانون

بارزه با فساد، دامنۀ شمول ارتالس و جرمِ در حکم ارتالس احکام کنوانسیون مل  متحس برای م
را از اموال دولتی و نهادهای عمومی به اموال نهادهای غیردولتی نیز گسترش داده، اما در فراینس 

گویی زیوادی شوسه اسوت. بوه     های فص  مربوط به ارتالس دچار اضطراب و پراکنسهتسوین ماده
ارتالس در مواردی تکراری و بسویار موبهم اسوت. بورای      های فص  مربوط بههمین دلی ، ماده

 931و موادۀ   913کس جزا درحقیقت تعیین مجازات فقرۀ یک مادۀ  930و  934های مثال، ماده
که  934باشس. ذکر غسر در عنوان مادۀ انگاری جسیس میاست، درحالی که عبارات آن بیانگر جرم

غانستان است، ابهام را مضواعف سوارته و ایون    یک اصطالح مأنوس و آشنا در سیستم قضایی اف
انگاری جسیس و متفاوت از جرایم یادشسه و مادۀ بعسی جرم 934برداشت را تقویت کرده که مادۀ 

است. این استنباط با دو مشک  اساسی مواجه است؛ نخست اینکوه بوا    931و  913های در ماده
این فص  و معطوف به سوابقۀ ایون مواده در    های دیگر توجه و دقت به رابطۀ این دو ماده با ماده

و موادۀ   913شود که محتوا و عبارات آن تفاوت ماهوی با فقرۀ یک مادۀ قانون جزا، مشخص می
که تحت عنوان جرمِ در حکم ارتالس بیان شسه است، نسارد و عناصر مجرمانۀ یادشسه در  931
گردد که این دو اجعه شود، مشاهسه میمر 930و  934های انس. اگر به سابقۀ مادهها مشابه همآن

هوا بوا   ش اسوت کوه مفهووم آن   0900قانون جزای  110و  111ماده با انسک تفاوت، تکرار مادۀ 
بیان شسه است، دوباره همان دو ماده بوا   931و مادۀ  913عبارات جسیس در قال  فقرۀ یک مادۀ 

 و محتوای متفاوتی نسارد.کس جزا تکرار شسه است  930و  934انسک تفاوت، در قال  مادۀ 
انگاری جسیس بسانیم، جرایم یادشسه در فقرۀ را جرم 930و  934های دوم، درصورتی که ماده

ماننس. در سرتاسر فص  مربوط بوه اروتالس بوه    فاقس مجازات می 931و نیز مادۀ  913یک مادۀ 
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 934هوای  ات مادهجز همین دو ماده، مجازات جرایم در حکم ارتالس بیان نشسه است. اما عبار
مقورر شوسه اسوت کوه      934انگاری جسیس است، نه تعیین مجوازات. در موادۀ   بیانگر جرم 930و 
کس  منفعت از طریف غسر: شخصی که به سب  عقس قرارداد یا سونجش مالیوات یوا محصوول     »

گمرکی، منفعت غیرقانونی را حاص  نمووده باشوس، بوه حوبس متوسوط توا سوه سوال، محکووم          
( هرگاه موظف روسمات  0»)کننسۀ عناصر مجرمانه است: نیز تبیین 930رات مادۀ عبا«. گرددمی

عامه که در ادارۀ قراردادها یا تسارکات، عوایس، واردات یوا سوایر اموور متعلوف بوه دولوت و یوا در        
مراقبت آن مکلفیت مستقیم داشته باشس و به اثر آن در یکی از امور فوق به اسم رود یا به اسم 

برای رود مفادی حاص  کنس یا به حصول آن تشبث نمایوس، بوه حوبس قصویر،     شخص دیگری، 
صوس هوزار   ( ایون مواده بویش از یوک    0( هرگاه منفعت حاصله منسرج فقرۀ )1گردد. )محکوم می

گفتوه لحون   عبارات پویش «. گرددافغانی باشس، مرتک  به حبس متوسط تا سه سال، محکوم می
انگاری جسیس است. اما ایون برداشوت منطقوی    بیانگر جرم تعیین مجازات جرم نامبرده را نسارد و

دنبال دارد. تفکیک بین تعریف جورایم و  نیست و پیامسهای یادشسه در توجیه برداشت اول را به
گونوه  های متعسد کوه در کوس جوزا دنبوال شوسه اسوت، ایون       تعیین مجازات برای جرایم در ماده

 ها را در پی دارد.ناهماهنگی
حذف گردد و  930و  934های که در تصوی  نهایی کس جزا، نخست، ماده شودپیشنهاد می

و نیوز موادۀ    913در قال  یک ماده مجازات جرایم در حکم ارتالس یادشسه در فقرۀ یک موادۀ  
گفته بیایس. دوم، موظف دولوت روارجی و   های پیشفاصله پس از مادهبینی شود و بیپیش 931

عنوان مرتک  ارتالس و جرمِ در حکم تی و حزب سیاسی نیز بهالحکومالمللی و بینسازمان بین
های فصو  اروتالس رفوع    ذکر شود تا ضمن اینکه ابهام ماده 913و  911های ارتالس در ماده

 شود، شمولیت این جرم بر همۀ موارد الزم نیز تأمین گردد.  می
طووری کوه   »ارت اسوتفاده از نفووذ، عبو   راجع بوه سووء   933در قسمت پایانیِ جزء یک مادۀ 

اشخاص مذکور از نفوذ واقعی یا فرضی رود یا دیگری بمنظور کس  منفعت نامشروع موادی یوا   
آمسه است. از نحوۀ توسوین ایون جوزء دو    « استفاده نماینسمعنوی از یک اداره یا مقام دولتی سوء

گیرد: استنباط اول ایون اسوت کوه عنصور موادی ایون جورم مرکو  از         نوع استنباط صورت می
استفاده مرتک  از نفووذ واقعوی یوا    ررواست و یا دریافت منافع نامشروع از سوی مرتک  و سوءد

اسوتفاده از نفووذ   ادعایی و فرضی رود او و یا شخص دیگر است؛ یعنی رفتار مجرمانۀ جرم سووء 
شود که عالوه بر دررواست و یا دریافت منافع نامشروع، مرتک  از نفووذ روود   زمانی تکمی  می

استفاده کنس. درصورتی که مرتک  دررواست و یا دریافت نمایس، اما از نفووذ  دیگر سوء یا شخص
 استفاده نکنس، رفتار مجرمانه کام  نشسه است.سوء

اسوتفاده از نفووذ، صورف    برداشت دوم از عبارت یادشسه این است که عنصر مادی جرم سووء 
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شود. اعموال  ن، جرم مطلف شمرده میدررواست و یا دریافت منافع ناروا و غیرقانونی است که ای
استفاده از نفوذ، غایت و یا به تعبیر دیگر دلی  دریافوت و یوا دررواسوت منوافع     نفوذ ناروا و سوء

نامشروع از سوی مرتک  است. دلی  این برداشت، واژۀ نفوذ فرضی و ادعایی است. نفوذ فرضی و 
اعمال نفوذ ناروا در ذات روود منتفوی   ادعایی به معنای عسم نفوذ است و در صورت فقسان نفوذ، 

کنوانسیون مل  متحس برای مبارزه با فسواد نیوز ایون اسوتنباط را تقویوت       01است. تسوین مادۀ 
وعسه، پیشونهاد یوا دادن مسوتقیم یوا     »گفته بیان شسه است که کنس. در فقرۀ اول مادۀ پیشمی

بورای اینکوه آن مقوام دولتوی یوا      غیرمستقیم امتیاز ناروا به یک مقام دولتی یا هر شخص دیگر 
شخص از نفوذ واقعی یا فرضی رود با هسف کس  امتیاز ناروا از نظوام اداری یوا مرجوع دولتوی     

در فقرۀ دوم «. کشور عضو برای شخص برانگیزنسۀ این عم  یا هر شخص دیگر سوءاستفاده نمایس
، اما در ترجمۀ کنوانسویون در  تکرار شسه« استفاده نمایسبرای اینکه ... سوء»این ماده نیز عبارت 

ترجمه شسه و در کس جوزا  « استفاده نمایسطوریکه ... سوء»زمان الحاق افغانستان، این عبارت به 
رسوس.  نظور موی  تر بوه گفته موجهنیز همین عبارت تکرار شسه است. استنباط دوم به دالی  پیش

دررواسوت و یوا   »اده از نفووذ،  اسوتف جای سوءبنابراین عنوان و وصف مجرمانۀ دقیف این جرم به
 (. 11، ص 0913منس، بایس باشس )بهره« منظور اعمال نفوذ نارواتحصی  منافع غیرقانونی به

یکی دیگر از موارد ابهام در کس جزا، عمسی بودن افزایش غیرقانونی دارایوی اسوت. در موادۀ    
جرم افزایش غیرقانونی  کنوانسیون مل  متحس برای مبارزه با فساد، قیس عمسی بودن ارتکاب 11

(، 011، ص 0911دارایی ذکر شسه است )دفتر مقابله با مواد مخسر و جرم سازمان ملو  متحوس،   
کس جزا، مطلف آمسه است که حم  بر عمسی بوودن عوسم ارائوۀ توضویح منشوأ       403اما در مادۀ 
شوایس  عمس در این ترک فع  کمی موبهم اسوت و نیواز بوه توضویح دارد.      »شود، ولی مشروع می

شرط آن، یعنی آگاهی است. به عبارت دیگر، شایس منظور آن است کوه فورد   منظور از عمس پیش
بایس اطالع داشته باشس که دارایی مذکور به او تعلف دارد. لذا اگر مالی به ملکیت او درآموسه کوه   

ن شود؛ ماننس فردی که مالی از طریف ارث به وی رسیسه و از آمطلع نیست، مجرم محسوب نمی
انگیزتر زمانی است که مالی به دست فردی رسیسه است که از منشوأ ان  مطلع نیست. مورد بحث

دانوس از چوه طریقوی بووده     اطالعی نسارد؛ برای مثال مبلغی به حساب فردی واریز شسه که نموی 
کرده مبلغ مذکور از سوی بسهکارش به حساب او واریوز شوسه اسوت. در    است یا اینکه تصور می

توانس منشأ مشروع درآمس را معرفوی کنوس و در ایون    ، آیا بایس بگوییم چون این فرد نمیاین موارد
رسوس کوه   نظور موی  .( به11-13، ص 0913منس، )بهره« شود؟کار عامس است، مجرم محسوب می

علم به افزایش دارایی و عسم توجیه مشروع آن عنصر معنوی این جرم است، بنابراین در صوورت  
افزایش دارایی، عنصر معنوی جرم تحقف نیافته و شخص مرتکو  ایون جورم     عسم اگاهی فرد از
 هرحال عبارت ماده ابهام دارد.نشسه است، اما به
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قوانونی دارایوی، ابهوام و مشوک  دیگور      افزون بر موارد یادشسه در رصوص جرم افزایش غیور 
ی مقاموات و کارکنوان   هارفته در کس جزا و قانون اشاعه و ثبت داراییکارتفاوت در اصطالحات به

کس جزا مرتکو  جورم افوزایش غیرقوانونی دارایوی موظوف        403دولتی است. در فقرۀ یک مادۀ 
های مقاموات و کارکنوان دولتوی،    رسمات عامه ذکر شسه است، اما در قانون اشاعه و ثبت دارایی

 1 تر از موظف رسمات عامه هستنس. بر اسواس موادۀ  اشخاص موظف به ثبت دارایی بسیار راص
قانون اشاعه و ثبت، حتی همۀ کارکنان دولتی مکلف به ثبت دارایی رود نیستنس. بر اساس ایون  
ماده، عالوه بر مقامات دولتی، کارکنان دولتی بست )پایۀ( دو به باال و همننوین هموۀ کارکنوان    
بخش مالی مکلف به ثبت دارایی رود هستنس و سایر کارکنان دولتی موظف به ثبت دارایی رود 

تر از اشخاصی است که بر اساس قانون اشاعه و یستنس. بنابراین، موظف رسمات عامه بسیار عامن
ثبت دارایی مکلف به ثبت دارایی رود هستنس و جرم افزایش غیرقانونی دارایی وابسته بوه الوزام   
به ثبت دارایی است. افزایش غیرقانونی دارایی اشخاصی که موظف رسمات عامه هستنس، اموا بور   

اس قانون اشاعه و ثبت دارایی موظف به ثبت دارایی رود نیستنس، چگونه و بور اسواس کوسام    اس
 قانون بایس ارزیابی شود؟
شود که در تصوی  نهاییِ کس جزا، ابهامی که از نظر عنصر روانوی جورم   بنابراین پیشنهاد می

گ با اشخاص به شود، برطرف گردد و مرتک  این جرم هماهنافزایش غیرقانونی دارایی دیسه می
 ثبت دارایی در قانون اشاعه و ثبت دارایی موظف شود.

 

 نتیجه
با وجود اقسامات متعسد تقنینی، قضایی، اجرایوی و مشوارکتی بورای مبوارزه بوا فسواد اداری در       
افغانستان، پیشرفت ملموس و معناداری در جهت کاهش فسواد اداری و ارتقوای سوالمت نظوام     

هایی است کوه سیاسوت جنوایی    ها و کاستین مسئله معلول آسی شود و ایاداری مشاهسه نمی
انگاری جرایم فساد اداری با آن مواجه است. در طول دورۀ پساطالبان و وی ه در جرمافغانستان به

انگواری نواقص جرایموی ماننوس     ش، جرم0931االجرا شسن کس جزا در اوارر سال تا پیش از الزم
انگواری جورایم دیگوری ماننوس     کم اروتالس ... و عوسم جورم   رواری، ارتالس و جرمِ در حرشوه
استفاده از نفوذ و افزایش غیرقوانونی دارایوی، یکوی از عوامو  ناکارآموسی سیاسوت جنوایی        سوء

واکنشی افغانستان در این زمینه بوده است. کس جزا بیشتر این اشکاالت و رألها را رفوع نمووده،   
انگاری نواقص بعضوی از جورایم فسواد اداری     ابهام و جرماما رود نیز با نواقص و اشکاالتی ماننس 

مواجه است که در صورت مرتفع نشسن این اشکاالت و بررالف سیاست کلی حاکم بر کوس جوزا   
اکثری و تسامح صوفر اسوت، زمینوۀ گریوز مرتکو  از      انگاری حسدر موضوع فساد اداری که جرم
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هس بود. انتظوار ایون اسوت کوه در تصووی       مسئولیت جزایی با استفاده از رأل قانونی پابرجا روا
نهایی کس جزا از سوی قوۀ مقننه کشور، اهتمام جسی در رفع رألها و تصوی  قانون با کمتورین  
اشکال ممکن و پس از آن تمرکز بر تطبیف قوانین صورت گیرد و شاهس پیشورفت در مبوارزه بوا    

 فساد اداری باشیم.  
 شود:پیشنهاد می

 نیوز  سیاسوی  احوزاب  و جمعیوت  در ارتشوا  یادشوسه،  نهادهوای  بر عالوه ارتشا جرم در 
 .شود انگاریجرم

 هوای دولوت  و الحکوومتی بوین  و المللیبین هایسازمان نماینسگی در ارتالس ارتکاب 
 نیوز  سیاسوی  حوزب  در اروتالس  ارتشا، هماننس و شود انگاریجرم صراحتبه رارجی
 .شود بیان

 در جورمِ  مجوازات  به راجع ماده یک آن ایجبه و حذف جزا کس 930 و 934 هایماده 
 .گردد اضافه 931 مادۀ از بعس ارتالس حکم

 جورم  ایون  مرتک  شسه،واضح جرم این روانی عنصر دارایی غیرقانونیِ افزایش جرم در 
 کارکنوان  و مقاموات  هوای دارایوی  ثبوت  و اشواعه  قانون با عامه رسمات موظف جایبه

 .منطبف شود دولتی
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