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 سخی صمیم                                                                    

 مسئولیت زجائی را کبر سن اکهش نداد  

مرد هشتاد ساله اِی درهالند با خانمی ارتباط عاشقانه داشته واین رابطه توآم با محبت و 

صمیمیت مدتها دوام می کند روزی معشوقٔه این مرد به خانٔه رفیق خود می آید و بعد از 

صحبت های همیشگی طرح تصمیم نوین خویشرا درمیان  گذاشته و ابراز می دارد: که 

و رفاقت خاتمه داده و از رفیق خود جدا شود. این اظهارات رفیقه  میخواهد به این دوستی

اش اورا متعجب می سازد وبا سر تضُرع برای او می گوید: اگر این تصمیمش را عملی 

سازد او خود ُکشی خواهد کرد.اما خواست و التماس مرد بجائی نمی رسد و رفیقه اش بر 

مزیداٌ به عنوان جواب برای رفیق  تصمیم خود پا فشاری و ازان منصرف نمی شود. و

 خود اظهار می دارد که تصمیم خود ُکشی مربوط خود اوست. 

ایجاست که مرد با یک اقدام عجیب توسط یک بوتل َویٌن که درپهلویش قرار داشته با شدت 

( ضربٔه کارد اورا به قتل می رساند و خود ۹تمام برسر معشوقٔه خویش کوبیده و با نُه )

ود ُکشی در اتاق دیگری رفته تعدادی از تابلیت های خواب آور را می بلعد و نیزبمنظورخ

     سرش را دربین خریطٔه پالستیکی پیچیده بزعم خود جانش را به مرگ تسلیم می کند.



اما بعد از لحظاتی انسداد هوا را دربین پالستیک تاب نیاورده و آنرا ازسردور و حیات 

 ظر سر نوشت آیندٔه خویش می گردد.عادی خویش را دوباره می یابد و منت

بهر صورت پولیس مرد متهم را گرفتار و موضوع تحت رسیدگی و بررسی می آید. و 

پروندٔه قضیه از طریق دادستانی با کیفر خواست هشت سال حبس به محکمه فرستاده 

 میشود.

ا در قضیه را ب ٬محکمه  دعوی دادستان و دفاع متهم را تحت بر رسی و غور قرار داده 

نظر داشت کمیت و کیفیت جرم و تناسب جرم وجزا ارزیابی و دعوی دادستانی را دایر بر 

خواست هشت سال زندان به حال متهم مناسب می داند ودفاع متهم را مردود شمرده ــ 

( مرد قاتل را به تحمل هشت سال ECLI:NL:RBMNE:2015:644قرار فیصلٔه )

 زندان محکوم می سازد. 

 و حکم  محکمه چند نکتٔه مهم قابل توجه است:درین فیصله 

 قانون جزای هالند در چنین قضایا مدت هشت سال زندان را پیش بینی نموده و خواست 

دادستان هم همین مدت هشت سال زندان  برای مجرم است و باالخیره قاضی نیزدعوی 

 مدعی را وارد دانسته قاتل را بمدت هشت سال زندان محکوم می سازد.

ی جان مطلب اینجاست که قاضی در خالل رسیدگی به قضیه سن قاتل را که در حدود ول 

همراه با انگیزه و احساسات آنی وقوع جرم ویا دیگر  ٬هشتاد سال وانمود گردیده است

اوضاع و احوال مجرم که موجب رآفت قضائی دانسته میشود. در مقایسه به کیفیت و 

ته و اصل جزای پیش بینی شدٔه قانون را به حال سنگینی جرم ) قتل( قابل رعایت ندانس

قاتل مناسب می داند. زیرا نحوه وچگونگی وقوع جرم که توآم با اصرارعمل سبب قتل 

 یک انسان با ضربات پیاپی کاردگردیده است به سنگینی و شدت جرم می افزاید.

ن و تآمین به هرصورت دقت و توجه عمیق برای مراجع عدل و داد جهت تطبیق سالم قوانی

عدالت قضائی متناسب به جرم و جزاء برای سالمت جامعه و کاستن جنایات و  قانون 

شکنی ها اثرات مؤثر داشته و یکی از پایه های خوبی برای تحکیم عدالت اجتماعی و حفظ 

حقوق افراد آن محسوب میشود.که دادگاه درین پرونده این پروسه را با دقت کامل رعایت 

 ر دنیای حقوق و قضا خیلی ها آموزنده است. نموده است.که د

 یا هو    !بویژه وطنم  ٬پیروز باد قانونیت وعدالت در جهان


