
 صدارت عظمی 1111( سنبله 11رخ )ؤ( م019فرمان شماره )

 اغلی دوکتور عبدالمجید  وزیر عدلیه!ښ

رخ ؤ( مـ1113عـر  شـماره ) ـــۀورق ــــۀبا مالحظ 19/1/1111ی ـــۀ تاریخــــــــــــجلس ( در1111شماره ) ــۀلصـت فیــــس وزراء تحــمجل

  ء مراتب آتی را تصویب نمود:زاــون جـــوزارت عدلیه راجع به قان 19/19/1111

 پنجصد و بیست وسه ماده که بمهر دار االنشاء رسیده منظور است." " قانون جزاء بداخل دو کتاب مشتمل به هشت باب و

" 31رخه "ؤ( م1099) ۀمراتب تصویب مجلس عالی وزراء که به شرف منظوری حضور رئیس دولت جمهوری افغانستان رسیده وبه شمار

 رسمی اقدام گردد. ۀثبت گردیده بشما اطالع داده شد تا در نشر آن به جرید 1111سنبله 

 داکتر محمد حسن شرق

 قانون جزاء

 کتاب اول

 احکام عمومی

 باب اول

 احکام مقدماتی

 فصل اول

 قواعد عمومی وتعریفات

 مادۀ اول:

دیت مطابق احکام فقه حنفی شریعت اسالم مجازات می این قانون جرایم وجزاهای تعزیری را تنظیم می نماید. مرتکب جرایم حدود، قصاص و

 گردد.

 مادۀ دوم:

 هیچ عملی جرم شمرده نمی شود مگر بموجب قانون. 

 مادۀ سوم:

 هیچکس را نمی توان مجازات نمود مگر مطابق به احکام قانونیکه قبل از ارتکاب فعل مورد اتهام نافذ گردیده باشد. 

 مادۀ چهارم:

 باصالحیت محکوم علیه قرار نگرفته باشد بی گناه شناخته میشود. ۀاصلی است. متهم تا وقتیکه به حکم قطعی محکمبرائت الذمه حالت  -1

 تعیین جزائیکه مخالف کرامت انسانی باشد جواز ندارد.  -3

 مادۀ پنجم:

 بی خبری از احکام قانون عذر پنداشته نمی شود. 

 مادۀ ششم:

ت می شود اگر از طریق جرم مالی را بدست آورده باشد بردعین آن واگر مال موجود نباشد برد شخصیکه مطابق احکام این قانون مجازا -1



 مثل یا قیمت آن بمالکش محکوم می شود.

 وارده نیز محکوم می گردد. ۀجبران خسارشخصیکه به اثر ارتکاب جرم خساره ئی  عاید ساخته باشد به  -3

 مادۀ هفتم:

 البه تعویض مدعی حق العبد را اخالل نمی کند.احکام این قانون حق استرداد ویا مط 

 مادۀ هشتم:

 با نمایندگان سیاسی که در افغانستان مرتکب جرم گردند مطابق قواعد حقوق بین الدول عمومی رفتار می شود.  

 مادۀ نهم:

 میعاد های مندرج این قانون به اساس سنه هجری شمسی مدار اعتبار است. 

 مادۀ دهم:

د این قانون عبارت است از حکمی که نهائی شده باشد یا موارد استیناف وتمیز طلبی برای آن موجود نباشد ویا میعاد های حکم قطعی به مقص 

 استیناف وتمیز طلبی آن قانوناً منقضی شده باشد.

 مادۀ یازدهم:

د این قانون در حکم تبعه افغانی محسوب ن را نداشته اما در افغانستان اقامت یا سکونت داشته باشند به مقصااشخاصیکه تابعیت افغانست 

 میگردند مگر اینکه در قانون طور دیگری به آن تصریح یافته باشد.

 

 مادۀ دوازدهم:

 به مقصد این قانون اشخاص آتی موظفین خدمات عامه محسوب می گردند: 

 تصدیهای دولتی. ران دولت وـــورین واجیــمام -1

 سسات عامه.ؤورین واجیران مـــمام -3

 محلی. جرگه های والیتی و ان دولت وكاعضای ار -1

 وکیل مدافع، حکم، اهل خبره، شهود وسایر اشخاصیکه تصادیق شان معتبر شناخته شود. -1

 زدهم:یمادۀ س

 به مقصد این قانون وسایل آتی علنی شمرده می شود: 

طوری به جهر گفته شود یا توسط وسایل دیگر نشر شود که اگر  گفتار وقتی علنی شمرده می شود که در محفل عام، راه عام یا سائر مواضع -1

 کسی در آن جا موجود می بود آنرا شنیده می توانست.

فعل وقتی علنی شمرده می شود که در محفل عام، راه عام یا سائر مواضع طوری واقع گردد که اگر کسی در آنجا موجود می بود آنرا دیده  -3

 می توانست.

لم، نوشته، رمز وسایر وسایل تمثیلی وقتی علنی شمرده میشود که به بیش از یک نفر توزیع گردد یا طوری به نمایش رسم، تصویر، ف -1

 گذاشته شود که اگر کسی موجود می بود آنرا دیده می توانست. یا فروخته شود یا بفروش عرضه گردد. 

 فصل دوم



 تطبیق قانون ۀساح

 قسمت اول

 شخاصتطبیق قانون از حیث مکان و ا

 مادۀ چهاردهم:

 دولت جمهوری افغانستان مرتکب جرم شوند تطبیق می گردد. ۀاحکام این قانون بر اشخاصی که در ساح -۱

 آن واقع باشد. ۀساحه دولت جمهوری افغانستان شامل هر مکانی است که تحت سلط 

ن از جمله ساحه افغانستان محسوب می شود مگر اینکه طبق طیارات وکشتی های افغانی اعم ازینکه در داخل افغانستان باشد یا در خارج آ -۲

 قواعد حقوق بین الدول عمومی تابع دولت اجنبی باشد.

 مادۀ پانزدهم:

 احکام این قانون بر اشخاص آتی نیز قابل تطبیق است: 

 یا قسماً در افغانستان واقع شده شخصیکه در خارج افغانستان مرتکب عملی گردد که به اثر آن عامل یا شریک جرمی شناخته شود که کالً  -۱

 باشد.

 ی گردد:ــــم آتـــــرایــــکی از جــــب یــــرتکـــه در خارج افغانستان مــشخصیک -۲

 جنایت علیه امنیت خارجی یا داخلی  دولت افغانستان. -1

 ( این قانون.191) ( و193جنایت جعل مندرج مواد ) -3

 مذکور به افغانستان. ۀر شدـــــزویـــل یا تـــون یا ادخال اشیاء جعـــ( این قان119) ۀددرج ماــر منــزویـــت تــایـــجن -1

 مادۀ شانزدهم:

اع خارجی ایکه از طرف ــــــانی یا اتبـــــــن افغــــان توسط مامورین ومستخدمیـــون بر جرایمیکه در خارج افغانستــــکام این قانــــاح -1

 یا به سبب آن ارتکاب میگردد نیز قابل تطبیق است. هام وظایف محولــــماشته میشوند در اثنای انجافغانستان بخدمات عامه گ

فوق در اثنای انجام وظایف محوله یا به سبب آن ارتکاب می گردد نیز تطبیق می  ۀاحکام  این قانون بر جرایمی که علیه اشخاص مندرج فقر -3

 شود.

 مادۀ هفدهم:

 هر شخصیکه در خارج افغانستان علیه افغان یا منفعت افغانستان مرتکب جرم گردد قابل تطبیق است. احکام این قانون بر -1

 ه میگردد.ــــــــــراآت جزائی اقامــــــکام مندرج قانون اجــــــــدعوی جزائی علیه مرتکب این جرایم مطابق به اح -3

 مادۀ هجدهم:

ه ورت مراجعت بــــود در صـــــــرده شـــرم شمــــــون جــــــگردد که بموجب احکام این قان هر افغان که در خارج افغانستان مرتکب عملی 

ل ــــون کشور محـــــــب قانــــوجــــور بمــــه فعل مذکــکـــروط بر اینــــمش ود.ـــن قانون مجازات می شایام ــــق احکــــــافغانستان طب

 ت باشد.ازاــــل مجـــــاب قابـــــارتک

 مادۀ نزدهم:

رم ـــورد جــــد محاکم خارجی در مـــکه ثابت نمایـــوی جزائی علیه شخصیـــون دعــــم( این قانــــبه استثنای موارد مندرج مواد )ششم وهفت 

ه دعوی جزائی قبل از صدور حکم ــــت یا اینکــــرا بری الذمه دانسته یا بحکم قطعی اورا بجزا محکوم وجزا بر او تطبیق شده اس وبه اوــــمنس

 ه شده نمی تواند.ــامـــد اقــــده باشـــردیـــون ساقط گــــب قانــــوجـــوم بها بمــــقطعی یا مجازات محک



 مادۀ بیستم:

ص مدت توقیف وحبسی که متهم یا محکوم علیه باثر تطبیق احکام جزائی در خارج افغانستان سپری نموده از مدت جزاء ایکه شخ 

 ق میگردد کاسته میشود.ـــاز لحاظ ارتکاب عین جرم در افغانستان محکوم میشود یا جزاء ایکه بر او تطبی

 ق قانون از حیث زمانــتطبی –قسمت دوم 

 مادۀ بیست ویکم:

ن جدیدیکه به نفع مرتکب جرم بموجب قانونی مجازات میشود که در وقت ارتکاب فعل نافذ باشد مگر اینکه قبل از صدور حکم قطعی قانو -1

 متهم باشد نافذ گردد.

اگر بعد از صدور حکم قطعی قانونی نافذ گردد که بموجب آن فعلی را که متهم بارتکاب آن محکوم بجزا گردیده قابل مجازات نداند تنفیذ  -3

 حکم متوقف وآثار جزائی مرتب بر آن از بین میرود.

 مادۀ بیست ودوم:

جب قانون موقت که نفاذ آن به تاریخ معین خاتمه می یابد محکوم به جزا گردد ختم تاریخ نفاذ قانون موقت هرگاه شخص از ارتکاب عملی بمو 

 مانع سیر محاکمه وتطبیق جزا نمی گردد.

 باب دوم

 جرایم

 فصل اول

 جرایم از حیث شدت وخفت

 مادۀ بیست وسوم:

 جرایم از حیث شدت وخفت به جنایت، جنحه وقباحت تصنیف میگردد. 

 ۀ بیست وچهارم:ماد

 جنایت جرمی است که مرتکب آن به اعدام یا حبس دوام ویا حبس طویل محکوم  گردد. 

 مادۀ بیست وپنجم:

 بیش از سه ماه الی پنج سال یا جزای نقدی بیش از سه هزار افغانی محکوم گردد.  سجنحه جرمی است که مرتکب آن به حب 

 مادۀ بیست وششم:

 ( ساعت الی سه ماه یا جزای نقدی الی سه هزار افغانی محکوم گردد.31آن به حبس از )قباحت جرمی است که مرتکب  

 فصل دوم

 عناصر جرم

 قسمت اول

 عنصر مادی



 نتیجه عمل، سببیت و -اول

 مادۀ بیست وهفتم:

 ۀه ورابطجرمی گردید ۀعنصر مادی جرم عبارت از ارتکاب یا امتناع از عمل مخالف قانون است بنحویکه عمل منجر به نتیج 

 سببیت بین عمل و نتیجه موجود شده باشد.

 بیست وهشتم: ۀماد

 شخص از جرمیکه نتیجه عمل جرمی او نباشد مسؤل شناخته نمی شود. -1

شخصیکه عمل جرمی او در احداث نتیجه به اعتبار یکی از اسباب قبلی یا توأم با فعل ویا بعدی سهیم شده باشد مسؤل شناخته میشود گرچه  -3

 به موثریت عمل جرمی  خود در احداث نتیجه علم نداشته باشد.شخص 

 اگر سبب به تنهائی در احداث نتیجه جرم کافی شمرده شود در این صورت تنها فاعل از عمل جرمی خود مسؤل شناخته میشود. -1

 شروع -دوم

 بیست ونهم : ۀماد

ر به ــــــه نظـــــه به نحویکــــــت یا جنحــــاب جنایـــل به قصد ارتکــــرای فعـــــاز به اجـــــارت است از آغـــــرم عبــــــروع به جــــش -1

 فاعل آثار آن متوقف یا خنثی شده باشد. ۀاب خارج از ارادــــاسب

 مجرد تصمیم به ارتکاب جرم یا اجرای اعمال مقدماتی شروع به جرم شناخته نمی شود. -3

ل ـــرم یا وسایـــوع جـــوضـــوط به مـــل مربـــوامـــذر عـــه ارتکاب آن از رهگـــه ایکـــــت یا جنحـــیدارتکاب جناــــهر عملیکه به قص -1

رمی ناشی از اشتباه یا ـــداث نتیجه جــروط بر اینکه عقیده مرتکب در احـــــود. مشـــرم شمرده میشـــــروع به جــــاستعمال مستحیل باشد ش

 جهالت مطلق نباشد.

 دۀ سی ام:ما

 الف آن تصریح شده باشد:ـــون به خــر اینکه در قانـــوم می گردد مگــــایت به جزاهای آتی محکـــنده به جنــروع کنـــش 

 در مواردیکه جزای اصل جرم اعدام باشد حبس دوام. -1

 در مواردیکه جزای اصل جرم حبس دوام باشد حبس طویل. -3

 د اکثر جزای اصل جرم.ـــــویل باشد حبس متوسط یا نصف حـــــرم حبس طـــــــج اصل واردیکه جزایـــــــدر م -1

 مادۀ سی ویکم:

جزای شروع به جنحه از نصف حد اکثر جزائیکه در قانون برای اصل جرم پیشبینی گردیده است تجاوز نمی کند مگر اینکه قانون به خالف  

 آن تصریح نموده باشد.

 مادۀ سی ودوم:

 احت مستلزم مجازات نیست مگر اینکه قانون صراحتاً به آن حکم نموده باشد.شروع به قب 

 مادۀ سی وسوم:

 در شروع به جرم احکام خاص متعلق به جزا های تبعی یا تکمیلی وتدابیر امنیتی ایکه در مورد جرم تام پیشبینی شده است رعایت می گردد. 

 قسمت دوم



 عنصر معنوی

 قصد جرمی وخطاء

 یقصد جرم –اول 

 مادۀ سی وچهارم:

فاعل به ارتکاب فعلیکه جرم را بوجود می آورد به نحویکه منجر به وقوع نتیجه جرم  ۀقصد جرمی عبارت است از سوق اراد -۱

 جرم دیگری شود. ۀمورد نظر ویا وقوع نتیج

 قصد گاهی بسیط وزمانی توأم با صرار قبلی می باشد. -۲

ه ـــر مشروط بر اینکـــورد نظــــرم مــــام جــــــل از انجـــــع قبــــم قاطـــــاذ تصمیـــــت از اتخــــــارت اســــــــلی عبــــرار قبـــاص -۳

 ب آنی وهیجانات نفسی نباشد.ـــــی از غضــــناش

وقوف اصرار، قبلی شمرده می شود بدون آنکه قصد مرتکب جرم متوجه شخص معین یا غیر معین باشد اعم از اینکه قصد م -1

 به شرط ویا  مرتبط به امری باشد یا نباشد.

 مادۀ سی وپنجم:

 جرم وقتی عمدی شمرده می شود که قصد جرمی نزد مرتکب آن محقق شده باشد. -1

 جرم درحاالت آتی نیز عمدی شمرده می شود: -3

ن عمداً امتناع ورزد به نحویکه امتناع وی در حالتیکه شخص بموجب قانون یا موافقت بانجام وظیفه مکلفیت داشته باشد واز ایفای آ (1)

 مستقیماً منجر به وقوع جرم گردد.

در  حالتیکه شخص فاعل نتایج جرمی عمل خود را قبالً پیش بینی نموده باشد ولی با آنهم به اجرای عمل مذکور محض جهت وقوع جرم  (3)

 اقدام نموده باشد.

 

 خطاء –دوم 

 مادۀ سی وششم:

جرمی از فاعل آن به سبیل خطاء صدور یافته باشد خواه خطا ناشی از اهمال، ساده  ۀمرده می شود که وقوع نتیججرم وقتی غیر عمدی ش

 لوحی بی احتیاطی وعدم توجه باشد ویا ناشی از عدم رعایت قوانین، مقررات واوامر.

 ومسقسمت 

 عنصر قانونی

 مادۀ سی وهفتم:

 های آن در قانون. رمی و جزاـــال جــــریح اعمـــز تصت اــــرم عبارت اســـی جـــونــــعنصر قان -1

 ت.ــه اســریح یافتـــون تصــــوم( این قانــــواد )دوم وســــدرج مـــــکام منــــزاء در احـــج رم وــــــت جــــــده قانونیـــــقاع -3



 فصل سوم

 اشتراک در جرم

 قسمت اول

 فاعل وشریک

 مادۀ سی وهشتم:

 آتی فاعل جرم شناخته میشود:شخص در حاالت 

 در حالتیکه به تنهائی یا به اشتراک شخص دیگر مرتکب جرم گردد. -1

را ـــرم یکی  آنــــده جـــــل دهنــــال تشکیـــاعم ۀلـــاید که از جمــــداخله نمــــوی مـــــرمی به نحــــکاب عمل جـــکه به ارتـــدر حالتی -3

 داً مرتکب گردد.ـــــــقص

 مادۀ سی ونهم:

 شخص در حاالت آتی شریک جرم شناخته می شود: 

 در حالتیکه بارتکاب یکی از اعمال تشکیل دهنده جرم شخص را تحریک نماید وجرم به اثر همین تحریک واقع شود. -1

 ا شخص دیگری موافقت نماید وجرم باثر همین موافقت بوجود آید.بالتیکه بارتکاب جرم ــح در -3

اب جرم با داشتن علم به آن کمک ــلی ارتکــالتی یا تکمیــیکه فاعل جرم را به نحوی از انحا در اعمال تجهیزاتی تسهیدر حالت -1

 نماید و جرم در اثر همین کمک بوجود آید.

 مادۀ چهلم:

 فاعل به جزای معینه جرم ارتکاب شده محکوم میگردد. 

 مادۀ چهل ویکم:

 اک نموده محکوم می گردد مگر اینکه قانون بخالف آن تصریح نموده باشد.شریک بمجازات جرمیکه در آن اشتر -1

 در مواردیکه فاعل جرم به سببی از اسباب قانونی مجازات نگردد این معافیت مانع مجازات شریک نمی گردد. -3

 مادۀ چهل ودوم:

ه اند به جزای جرمیکه به وقوع پیوسته محکوم می باشد که فاعلین وشرکاء قصد ارتکاب آنرا داشت ىهرگاه جرم واقع شده غیر از آن جرم

 ایشان باشد. ۀمداخل ۀگردند، مشروط بر  اینکه جرم مذکور قابل پیشبینی بوده ونتیج

 مادۀ چهل وسوم:

لین وشرکا  هرگاه در اثنای ارتکاب به عمل جرمی حاالت مادی اتصال یابد که از اثر آن وصف جرم یا جزا تغییر نماید نتایج آن باالی همه فاع 

 تطبیق می گردد مشروط بر اینکه حاالت مذکور نتیجه مداخله همۀ آنها باشد.

 مادۀ چهل وچهارم:

یکی از فاعلین حاالت خاصی موجود شود که موجب تغییر وصف جرم در حصۀ او گردد نتایج آن به سایر  ۀهرگاه در حص -1

 فاعلین تأثیر ندارد.

 ی تاثیر دارد که به آن علم داشته باشد.نتایج این حاالت خاص بر شریک وقت -3

 مادۀ چهل وپنجم:



 هرگاه حاالت خاصی موجود شود که موجب تغییر جزا در حصه یکی از فاعلین گردد نتایج آن بر سایر فاعلین وشرکاء تاثیر وارد نمی کند. 

 مادۀ چهل وششم:

دد سایر فاعلین وشرکاء مطابق به قصد وچگونگی علم شان بجرم ر در وصف جرم وارد گریهرگاه نظر به قصد فاعل یا چگونگی علم وی تغی 

 مجازات می گردند.

 مادۀ چهل وهفتم:

 جرم بداند موجودیت شریک در اثنای ارتکاب جرم تعدد شناخته می شود. ۀدر حاالتیکه قانون تعدد فاعلین را حالت مشدد 

 مادۀ چهل وهشتم:

جرم واحد به حکم واحد به جزای نقدی محکوم شوند این حکم بر هر کدام آنها منفرداً تطبیق  هرگاه چند  نفر فاعل وشریک از لحاظ ارتکاب -1

 میشود.

در حاالتیکه حکم به جزای نقدی معادل مفاد مالی ایکه از رهگذر ارتکاب جرم حاصل گردیده یا توقع استحصال آن برده میشد موضوع  -3

که ــود مگر اینــواحد به جزای نقدی مذکور محکوم شده اند، طور تضامن تطبیق میشد، حکم به مجموع محکوم علیهم که به حکم شبحث با

 قانون بخالف آن حکم نموده باشد.

 قسمت دوم

 اتفاق در جرم

 مادۀ چهل ونهم:

ر اعمال تجهیزاتی یا اتفاق د ن وــمعین یا غیر معی ۀاتفاق در جرم عبارت است از متحد شدن دو نفر یا بیشتر از آن در ارتکاب جنایت یا جنح 

له ـــاز مرحــــه در آغـــــــرچــــــــد گــــــم باشـــپیه م وـــــاق منظــــروط بر اینکه اتفــــور مشــــم مذکـــــرایـــــلی جـــالتی یا تکمیــــتسهی

 وتاه صورت گرفته باشد.ــــرای مدت کـــــبرمی یا ــــکل جــــتش

 پنجاهم: ۀماد

اتفاق به جنایت هر فرد آن به جزای حبس طویل ایکه از )هفت سال( تجاوز نکند محکوم می گردد گرچه در ارتکاب جنایت مورد در مورد  -1

 اتفاق شروع صورت نگرفته باشد.

غانی تجاوز در مورد اتفاق به جنحه هر فرد آن به جزای حبس که از )دوسال( بیشتر نباشد ویا به جزای نقدی که از )بیست وچهار هزار( اف -3

 نکند محکوم میگردد.

 مادۀ پنجاه ویکم:

هرگاه غر  از اتفاق ارتکاب جرمی باشد که جزای آن در قانون از جزای مندرج  )ماده پنجاهم( این قانون کمتر پیشبینی شده باشد  

 عیین شده است.در این صورت متهمین اتفاق در جرم به ربع حد اکثر جزای محکوم می گردند که برای جرم مورد اتفاق ت

 

 مادۀ پنجاه ودوم:

ویکم( این قانون بر اشخاصی تطبیق نمی گردد که از اتفاق در جرم بمقامات مربوط اطالع دهند ه پنجا جزاهای مندرج مواد )پنجاهم و -1

 گرفته باشد.و وتفتیش مقامات مذکور صورت ـــاز جستجـــل از آغــــه وقبـــمشروط بر اینکه اطالع قبل از وقوع جنایت وجنح

نزد اطالع دهنده بعد از آغاز جستجو وتفتیش مقامات مربوط به شرطی از مجازات معاف ساخته میشود که اطالع وی سبب گرفتاری متهمینی گردد که  -3

 مقامات مذکور معلوم نباشند.

 



 

 فصل چهارم

 اسباب اباحت

 قسمت اول

 استعمال حق

 مادۀ پنجاه وسوم:

یت به منظور استعمال حقیکه به مقتضای شریعت یا به موجب قانون به شخص اعطاء شده، جرم پنداشته نمی ارتکاب عمل جرمی با حسن ن

 شود.

 چهارم: مادۀ پنجاه و

 ارتکاب عمل جرمی در حاالت آتی استعمال حق شمرده می شود: 

 ت و قانون صورت گرفته باشد.یب در حدود احکام شریعددر حالت تأدیب پدر، معلم، به اوالد وشاگرد مشروط بر اینکه تأ -1

رای عملیات جراحی ویا سایر معالجات طبی مشروط بر اینکه مطابق اصول فنی حرفه طب برضائیت مریض یا ولی ـــدر حالت اج -3

 م مستثنی است.ـــن حکــــل ازیـــاالت عاجــویا نماینده قانونی وی صورت گرفته باشد. اجرای عملیات جراحی در ح

 جرای بازیهای سپورتی مشروط بر اینکه در حدود قواعد واصول قبول شده سپورتی صورت گرفته باشد.در حالت ا -1

وانین ــــرایم مذکور به ترتیبیکه در قـــن جـــــاری متهمیــــور  گرفتــــمنظبه مشهود  ۀــــت یا جنحـــــکاب جنایـــت ارتـــالــــدر ح -1

 ه است.تـــــوط تنظیم یافــــمرب

 قسمت دوم

 ایفای وظیفه

 مادۀ پنجاه وپنجم:

 ارتکاب عمل جرمی در اثنای ایفای وظیفه ایکه مامور دولت بحکم قانون به انجام آن مکلفیت داشته باشد جرم شمرده نمی شود. 

 مادۀ پنجاه وششم:

 ارتکاب عمل جرمی در حاالت آتی ایفای وظیفه شمرده می شود:

بق به احکام قانون با داشتن حسن نیت در اثنای ایفای وظیفه صدور یافته باشد ویا اینکه عقیده نماید که  در حالتیکه از مامور موظف مطا -1

 اجرای آن از جمله صالحیت های قانونی وی است.

اشد ویا اینکه ا بحکم قانون مکلفیت داشته باشد صدور یافته بـــدر حالتیکه بموجب تعمیل اوامر مقامات ذیصالح ایکه از اطاعت اوامر آنه -3

 باشد که تعمیل اوامر  مقامات ذیصالح از جمله وجایب قانونی وی است.داشته عقیده 

رمی ــــــــل جـــــــه اعتقاد وی راجع به مشروعیت عمـــــــــاید کــــدر هر دو حالت مندرج این ماده مامور موظف مکلف است ثابت نم -1

کم قانون ـــــــــا اگر مامور بحـــــــورت گرفته است امــــــایت احتیاط الزم صــــــــکاب آن بعد از رعقول بوده وارتــــــــناشی از اسباب مع



( 3و1رات )ــــدرج فقـــرمی منــــر ارتکاب عمل جــــه از اثـــچ وجـــد به هیـــه باشـــامات ذیصالح را نداشتـــر مقـــــــــاعترا  بر اوام

 ات نمی گردد.اده مجازــن مـــای

 

 قسمت سوم

 حق دفاع مشروع

 مادۀ پنجاه وهفتم:

 ارتکاب عمل جرمی به منظور استعمال حق دفاع مشروع جرم پنداشته نمی شود. 

 مادۀ پنجاه وهشتم:

انی حق دفاع مشروع به شخص مورد تهدید اجازه میدهد تا از استعمال وسایل الزم بمنظور دفاع از هر عمل جرمی ایکه ضرر ویا خطر ج

 ومالی را برای دفاع کننده ویا شخص دیگر تولید نماید استفاده کند.

 مادۀ پنجاه ونهم:

حق دفاع مشروع هنگامی موجود می گردد که دفاع کننده روی اسباب معقول و دالیل منطقی یقین نماید که خطر تجاوز بر مال، جان یا  -1

 ناموس دفاع کننده ویا شخص دیگری متوجه است.

 ه می یابد.ـــزوال آن خاتم ه باـــه یافتــــروع تا دوام خطر ادامـــفاع مشق دــح -3

 مادۀ شصتم:

 حق دفاع مشروع تحت شرایط آتی بوجود می آید: 

 ر حمله وتعر  باشد.ـــرابـــاع در بــدف -1

 دفاع متناسب با خطر تهدید کننده باشد. -3

 شد.ع خطر باــــــــــــدف ۀا وسیلـــاع تنهـــدف -1

 دفاع همزمان با حمله مقابل باشد. -1

 دفاع در برابر عمل خالف قانون وغیر عادالنه باشد. -1

 ل نشده باشد.ـــرف مقابـــرمی طــــدفاع کننده عمداً سبب ایجاد عمل ج -1

 مادۀ شصت ویکم:

ال آتی صورت ــــر یکی از اعمــــرابـــاع در بـــــدف ورـــــواز ندارد مگر اینکه بمنظـــــروع جـــد باساس استعمال حق دفاع مشــــقتل عم 

 گرفته باشد:

 دفاع در برابر عملیکه ایجاد خوف مرگ یا جراحت شدید نماید مشروط بر اینکه خوف مذکور از اسباب معقول پیدا شده باشد. -1

 دفاع در برابر عمل زنا، لواطت ویا تهدید به آن. -3

 .دفاع در برابر اختطاف انسان -1

 ل حریق عمدی.ـــر عمــــرابــــاع در بـــدف -1

 دفاع در برابر عمل سرقتیکه به حکم قانون جنایت شناخته شده باشد. -1



 یا ملحقات آن. دفاع در برابر عمل دخول غیر مجاز از طرف شب به منزل مسکون و -1

 مادۀ شصت ودوم:

 اع مشروع بوجود نمی آید.ــــق دفــــــع خطر ممکن باشد حــــــه جهت دفـــــــــهرگاه توسل به موظفین خدمات عام 

 مادۀ شصت وسوم:

دود صالحیت ـــــــــدفاع مشروع در برابر موظفین سلطه عامه که وظایف خود را با حسن نیت انجام میدهند گرچه در جریان وظیفه از ح 

 ف مرگ یا جراحات شدید ناشی از عمل آنها بدالیل معقول ثابت باشد.واز ندارد مگر در صورتیکه خوــــود تجاوز نمایند جـــــــقانونی خ

 مادۀ شصت وچهارم:

محکمه می تواند در مورد شخصی که با حسن نیت از حدود حق دفاع مشروع تجاوز نموده  جزای عمل او را اگر جنایت باشد به جنحه واگر  

 جنحه باشد به جزای قباحت تنزیل  دهد. 

 باب سوم

 مجرم

 لفصل او

 مسؤلیت جزائی وموانع آن

 قسمت اول

 مسؤلیت جزائی

 مادۀ شصت وپنجم:

 مسؤلیت جزائی وقتی بوجود می آید که شخص به اراده آزاد ودر حالت صحت عقل وادراک عمل جرمی را مرتکب شود.

 قسمت دوم

 موانع مسؤلیت جزائی

 مادۀ شصت وششم:

 یا یکی از اسباب فقدان اراده بوجود می آید. مانع مسؤلیت جزائی از تحقق یافتن یکی از عوار  ادراک 

 عوارض ادراک –اول 

 مرض عقلی جنون و -1

 مادۀ شصت وهفتم:

 شخصیکه حین ارتکاب جرم به سبب جنون یا سایر امرا  عقلی فاقد ادراک وشعور باشد مسؤلیت جزائی نداشته مجازات نمی گردد. -1

ام ــــه احکـــــذور شناختـــــد محکمه اورا معــــور باشـــــمبتال به نقصان ادراک وشع هــــت وجنحــــاگر شخص حین ارتکاب جرم جنای -3

 ت می نماید.ــــورد او رعایــــــون را در مـــــدرج این قانـــــــه منـــــــــوال مخففـــــق به احـــمتعل

 ( این ماده جرم شمرده نمیشود.3قباحت اشخاص مندرج فقره ) -1



 سکر -2

 مادۀ شصت  وهشتم:

شخصیکه حین ارتکاب جرم به سبب استعمال مواد مسکره یا مخدره ادراک وشعور خود را از دست بدهد در حالیکه استعمال  -1

 دون علم مرتکب صورت گرفته باشد مجازات نمی گردد.ـــراً یا بـــآن جب

( این قانون مجازات 16( ماده )3ده باشد طبق حکم مندرج فقره )هرگاه شخص مندرج فقره فوق ادراک وشعور خود را کامالً از دست ندا -3

 میگردد.

 مادۀ شصت ونهم:

هرگاه شخص مواد مسکره یا مخدره را به اراده خود استعمال نموده مرتکب جرم گردد مسؤل شناخته شده چنان پنداشته میشود که جرم را  -1

 در حالت ادراک وشعور کامل مرتکب گردیده است.

ص مواد مسکره و مخدره را عمداً به  مقصد ارتکاب جرم استعمال نماید محکمه احکام متعلق به احوال مشدده مندرج این قانون را اگر شخ -3

 در مورد او رعایت مینماید.

 سن -3

 مادۀ هفتادم:

 صغیر به طفلی اطالق می گردد که بین سن هفت وسیزده سالگی کامل قرار داشته باشد.

 ویکم: مادۀ هفتاد

 راهق به شخصی اطالق میگردد که سن سیزده سالگی را تکمیل و هجده سالگی را تکمیل نکرده باشد.م 

 و دوم: مادۀ هفتاد

 طفلیکه سن هفت سالگی را تکمیل نکرده باشد دعوی جزائی علیه او اقامه  شده نمی تواند. 

 سوم: و مادۀ هفتاد

می تواند در صورت تعار  حالت ظاهری صغیر باسن مندرج تذکره تابعیت وی تابعیت صورت می گیرد. محکمه  ۀتثبیت سن به اساس تذکر 

 ه هیأت طبی را حاصل نماید.ینظر

 و چهارم: مادۀ هفتاد

هرگاه صغیر مرتکب قباحت گردد محکمه می تواند در عو  جزاهای مندرج این قانون صغیر را در مجلس قضاء توبیخ نموده یا  

شخصیکه بر نفس او حق والیت دارد ویا شخص امینی که حسن تربیه اورا در آینده متعهد شود حکم نماید تسلیمی اورا بیکی از والدین یا 

 ویا اینکه به  حجز او در دارالتادیب یا مؤسسات خیریه ویا مدارس اصالحییکه از طرف دولت باین منظور تأسیس می گردد حکم نماید.

 پنجم: و مادۀ هفتاد

 د یکی از تدابیر آتی را در مورد او اتخاذ نماید:ـــوانــــه میتـــــه گردد محکمــــب جنحـــــکرتـــر مــــرگاه صغیـــــه

( این قانون مشروط بر اینکه مدت مذکور از سه سال بیشتر واز شش ماه کمتر نباشد 61) ۀتسلیمی او به یکی از اشخاص مندرج ماد -1

 اً متعهد گردد.ـــده کتبـــر را در آینـــصغی ۀوشخص تسلیم شونده حسن تربی

 حجز او در دارالتادیب یا یکی از مدارس اصالحی از ششماه الی سه سال. -3

 



 ششم: و مادۀ هفتاد

هرگاه صغیر مرتکب جنایتی گردد که جزای آن اعدام یا حبس دوام باشد محکمه می تواند به حجز او در دارالتادیب  یا مؤسسات خیریه ویا  -1

 نماید مشروط بر اینکه مدت حجز او از پنج سال بیشتر نباشد.مدارس اصالحی حکم 

 اگر جزای پیش بینی شده جنایت حبس طویل باشد مدت حجز از یکسال کمتر واز چهار سال بیشتر بوده نمی تواند. -3

 هفتم: و مادۀ هفتاد

د محکمه می تواند متعهد را به ترتیب آتی به جزای هرگاه صغیر بعد از تسلیمی او به متعهد در اثنای مدت تعهد  مرتکب جنحه یا جنایت گرد

 نقدی محکوم نماید:

 زار افغانی.ــــــــــی دو هــــزار الـــــــــک هــــه از یــــــــــاب جنحـــــت ارتکــــالــــدر ح -1

 زار افغانی.ـــــــــــی پنجهــــــــزار الـــــــــت از دو هــــــاب جنایــــت ارتکــــالـــــدر ح -3

 

 و هشتم: مادۀ هفتاد

خود وی ویا یکی از اقارب مذکور  ۀاو به اقارب از طرف محکمه باساس مطالب ۀهرگاه صغیر به غیر اقارب تسلیم داده شده باشد اعاد 

شش ماه از تاریخ رد آن  اعاده الی مدت ۀصورت می گیرد، مشروط بر اینکه از تنفیذ حکم تسلیمی اقالً یکسال سپری شده باشد. تجدید مطالب

 حکم به تسلیمی صغیر شناخته می شود. ۀصغیر به اقارب او حکم نماید این حکم بمنزل ۀجواز ندارد. اگر محکمه به اعاد

 و نهم: مادۀ هفتاد

آمر موسسه مربوط، ب یا مؤسسات خیریه ویا مدارس اصالحی تحت حجز قرار می گیرد به پیشنهاد ــــــــدیــــأه در دارالتــــریکــــصغی 

 موافقه څارنوال ومنظوری لوی څارنوال از موسسه خارج شده می تواند.

 صغیر مذکور به هیچ وجه در موسسات فوق بیش از پنج سال یا بعد از تکمیل سن هجده سالگی بوده نمی تواند. 

 

 مادۀ هشتادم:

ویا بوسایل دیگر به فرار او معاونت کند به جزای حبس  دفرار  وادارهرگاه شخصی صغیر را بعد از صدور حکم به تسلیم، پنهان یا او را به  

 الی شش ماه یا جزای نقدی الی شش هزار افغانی محکوم می گردد.

 یکم: و مادۀ هشتاد

 حکم تسلیمی به متعهد با تکمیل سن هجده سالگی ساقط می گردد. 

 و دوم: مادۀ هشتاد

واند او را به جزای پیشبینی شده این قانون محکوم نماید ویا به تسلیمی او به یکی از والدین یا هرگاه  مراهق مرتکب قباحت گردد محکمه می ت 

 شخصیکه بر نفس او حق والیت دارد ویا شخص امینیکه حسن رویه اورا در آینده  تعهد کند حکم نماید.

 و سوم: هشتاد ۀ ماد

( این قانون را در مورد او اتخاذ 61)یش بینی شده جرم مذکور یکی از تدابیر مندرج ماده هرگاه مراهق مرتکب جنحه گردد محکمه می تواند عو  جزاهای پ 

 نماید.



 چهارم: و مادۀ هشتاد

هرگاه مراهق مرتکب جنایتی گردد که  جزای آن اعدام یا حبس دوام باشد محکمه می تواند به حجز او در دار التادیب  که  از  -1

 نباشد حکم نماید. دوسال کمتر واز پانزده سال بیشتر

ر آن از نصف ــاگر جزای پیش بینی شده جنایت حبس طویل باشد حد اقل مدت حجز او در دارالتادیب  از یک سال کمتر وحد اکث -3

 د اکثر حبس طویل بیشتر بوده نمی تواند.ــــح

ه ــــب بـــدیــــأز او در دارالتـــــــه حجـــــــد بــــــوانـــــه می تــــد محکمـــال باشـــــر  از ده ســــــت کمتـــزای جنایـــر جـــد اکثـــر حـــاگ -1

 ت حکم نماید.ـــان جنایـــده همـــنی شـــزای پیشبیــــج از یکسال و بیشتر از نصف حداکثر رــــکمت

 هشتادو پنجم: هماد

 ود.ق در وقت ارتکاب جرم  اساس تعیین مسؤلیت شناخته میشهمرا سن صغیر و -1

 اگر صغیر مرتکب جرم گردد وهنگام صدور حکم به سن مراهق برسد مانند صغیر با او معامله میشود.  -3

 مادۀ هشتادوششم:

 هرگاه مراهق مرتکب جرم شود وهنگام صدور حکم سن هجده سالگی را تکمیل نماید مانند مراهق با او معامله می شود. -1

ه جنایت یا جنحه ای باشدکه جزای آن در قانون حبس طویل یا حبس متوسط پیش بینی شده باشد، اگر جرمیکه مراهق مذکور مرتکب گردید -3

 محکمه میتواند عو  مدت حجز در دار  التادیب در جنایت به حبس متوسط ودر جنحه به حبس قصیر حکم نماید.

لتادیب  در برابر جنایت یا جنحه ارتکاب شده درین مدت محکومیت در موارد مندرج فقره فوق بهیچ صورت از مدتیکه برای حجز در دار ا -1

 قانون پیش بینی گردیده است تجاوز نمی نماید.

د ـــاوز نکنــانی تجـــدی که از پنج هزار افغـــزای نقـــون به جــــبینی شده در این قان وسط پیشـــجزاهای غیر از حبس طویل وحبس مت -1

 ویض می گردد.عت

دت حجز در دار التادیب سن هجده سالگی را تکمیل نماید جهت گذشتاندن مدت باقیمانده حجز محکوم بها به محبس اگر مراهق در ظرف م -1

 مربوط انتقال داده میشود.

 مادۀ هشتادو هفتم:

ط بر هرگاه صغیر یا مراهق متهم به ارتکاب  بیش از یک جرم گردد محاکمۀ او از ناحیه همه جرایم ضمن دعوی واحد جواز دارد مشرو 

 اینکه محکمه تنها به اساس جرمی حکم نماید که جزای آن در قانون شدید تر پیش بینی شده باشد.

 هشتم: و مادۀ هشتاد

 مجازات واتخاذ تدابیر پیش بینی شده در این قانون نمی گردد. تکرار جرم صغیر ومراهق مانع تکرار 

 هشتادو نهم: ۀماد

ه حجز گردد مجموع مدت حجز محکوم بها در مدرسه  اصالحی از پنج سال ودر دار التادیب از هرگاه صغیر یا مراهق به دفعات محکوم ب 

 پانزده سال تجاوز نمی کند.

 مادۀ نودم:

هرگاه مراهق ایکه سن هجده سالگی را تکمیل نکرده باشد دو ثلث جزای محکوم بها را در دارالتادیب سپری نماید محکمه می تواند بنابر  -1

یا یکی از والدین ویا شخصیکه بر نفس او حق والیت داشته باشد حکم به رهائی وی صادر نماید مشروط بر اینکه دار التادیب   مطالبه مراهق

( این قانون 61حسن رویه مراهق مذکور را طی راپوری تصدیق وڅارنوال آنرا تائید نماید. درینصورت مراهق بیکی از اشخاص مندرج ماده )

 تسلیم داده می شود.

اگر مراهق سن هجده سالگی را تکمیل ودو ثلث جزای محکوم بها را در دار التادیب سپری نموده باشد رهائی او وقتی صورت می گیرد که  -3

 حسن رویه آینده خود را کتباً تعهد بنماید.



 ماده نود ویکم:

هق قابل تطبیق نمی باشد. مصادره، مسدود ساختن محل مرا تکمیلی وتدابیر امنیتی بر صغیر و جرم و جزاها تبعی و در احکام متعلق به تکرار

 منع از رفتن به جا های که باعث انحراف اخالق گردد ازین حکم مستثنی است. و

 دوم: مادۀ نود و

 تعویض جزای نقدی به حبس در مورد صغیر  و مراهق جواز ندارد. 

 سوم: و مادۀ نود

 وسن بیست سالگی را تکمیل نکرده باشد محکوم به اعدام شده نمی تواند. شخصیکه هنگام ارتکاب جرم سن هجده سالگی را تکمیل 

 درین حالت حبس دوام قایم مقام اعدام می گردد.

 فقدان اراده –دوم 

 اکراه -1

 ماده نودوچهارم:

 خته نمی شود.مادی یا معنوی ایکه دفع آن طور دیگری ممکن نباشد مجبور به ارتکاب جرم گردد، مسؤل شنا ۀشخصیکه تحت تاثیر قو 

 اضطرار -2

 پنجم: و مادۀ نود

شخصیکه به منظور نجات نفس یا مال خود ویا نفس یا مال غیر به خطر بزرگ وآنی مواجه گردد به نحویکه بدون ارتکاب عمل جرمی 

رد اجتناب قادر به دفع آن نباشد مسؤل شناخته نمی شود. مشروط بر اینکه شخص عمداً سبب ایجاد خطر مذکور نگردیده وضرر مو

 شدیدتر از ضرری باشد که از جرم نشأت می کند.

 فصل دوم

 مسؤلیت اشخاص حکمی

 ششم: و ماده نود

وکالی آن در اثنای  ا وـــسؤن، رـــکه ممثلیــــرایمیـــت از جـــای دولـــدیهـــتص ر وــــات، دوایـــــسسؤنای مــــاشخاص حکمی به استث -1

 اشخاص حکمی مرتکب می گردند مسؤل  شناخته میشوند.اب ــــاجرای وظیفه بنام وحس

 محکمه نمی تواند شخص حکمی را بغیر از جزای نقدی مصادره وتدابیر امنیتی پیش بینی شده درین قانون محکوم نماید. -3

نقدی تعویض می  ىین جزاها به جزادر صورتیکه قانون جزای اصلی را غیر از جزای نقدی برای جرمیکه ارتکاب گردیده است پیش بینی نموده باشد ا -1

 گردد.

محکومیت شخص حکمی به ترتیب فوق مانع تطبیـق جزاهـای  پـیش بینـی شـده ایـن قـانون در مـورد شـخص حقیقـی مرتکـب جـرم  -1

 نمیگردد.

 باب چهارم

 جزاء

 فصل اول



 جزاهای اصلی

 هفتم: و مادۀ نود

 جزاهای اصلی عبارت است از: 

 اعدام . -1

 حبس دوام. -3

 حبس طویل. -1

 حبس متوسط. -1

 حبس قصیر. -1

 نقدی. ىجزا -1

 هشتم: و مادۀ نود

 اعدام عبارت است از آویختن محکوم علیه به دار تا وقت مرگ. 

 نهم: و مادۀ نود

 حبس دوام عبارت است از زندانی ساختن محکوم علیه در یکی از محابسی که از طرف دولت به این منظور تخصیص یافته است. -1

 ده تا بیست سال می باشد.مدت حبس دوام از شانز -3

 مادۀ صدم:

 که از طرف دولت  باین منظور تخصیص یافته است. ىحبس طویل عبارت اززندانی ساختن محکوم علیه در یکی از محابس -1

 مدت حبس طویل از پنج سال کمتر واز پانزده سال بیشتر نمی باشد.  -3

 اصالحی را انجام دهد که در قانون مربوط به محابس پیش بینی شده است. های در حبس دوام وحبس طویل محکوم علیه مکلف است کار -1

 گرچه اصالحی هم باشد مکلف نمی باشد.ر، محبوسیکه سن شصت سالگی را تکمیل کرده باشد به انجام کا -1

 مادۀ یکصدویکم:

 این منظور تخصیص یافته است.حبس متوسط عبارت است از زندانی ساختن محکوم علیه در یکی از محابسی که از طرف دولت ب -1

 مدت حبس متوسط از یکسال کمتر واز پنج سال بیشتر نمی باشد. -3

 محکوم علیه به حبس متوسط مکلف به انجام کارهای اصالحی می باشد که در قانون مربوط به محابس پیش بینی شده است. -1

 دوم: و مادۀ یکصد

 لیه در یکی از محابسی که از طرف دولت باین منظور تخصیص یافته است.حبس قصیر عبارت است از زندانی ساختن محکوم ع -1

 وچهار ساعت کمتر واز یک سال بیشتر نمی باشد. یر از بیستـــــــــــدت حبس قصـــــــم -3

 محکوم علیه به حبس قصیر مکلف به انجام هیچ نوع کار نمی باشد. -1

 مادۀ یکصدو سوم:

 کوم علیه در آن به محبس زندانی شده است.ـــــــــه محـــــــاز می یابد کـــــمحاسبه جزای حبس از روزی آغ -1

 مدت توقیف از مدت حبس محکوم بها کاسته می شود. -3



 مادۀ یکصدوچهارم:

 نقدی عبارت است از مکلف ساختن محکوم علیه به پرداخت مبلغ محکوم بها به خزانه دولت. جزای 

 مادۀ یکصدو پنجم:

 ه پول افغانی تعیین میشود.جزای نقدی ب 

 مادۀ یکصدوششم:

 حد اقل جزای نقدی از پنجاه افغانی کمتر بوده نمی تواند. 

 مادۀ یکصدو هفتم:

 در قانون طور دیگری تصریح یافته باشد.حد اقل وحد اکثر جزای نقدی به حکم قانون تعیین می گردد. مگر اینکه  

 

 مادۀ یکصدوهشتم:

 داکثر پیش بینی شده شرایط واحوال آتی را رعایت می نماید:ــــــــــــــح ی بین حداقل ونقد محکمه در تعیین جزای 

 تأمین هدف جزائی. -1

 اقتصادی مرتکب. احوال شخصی، اجتماعی و -۲

 اندازه مفادی که از ارتکاب جرم حاصل گردیده یا توقع استحصال آن برده میشد. -۳

 ر گرفته است.نوعیت حق یا مصلحتی که مورد تجاوز قرا  -۴

 مادۀ یکصدو نهم:

( 199محکمه می تواند باساس تشخیص خود یا مطالبه څارنوال حد اکثر پیش بینی شده جزای نقدی را با رعایت شرایط واحوال مندرج ماده ) 

ه ــــــردن کلی دارائی محکوم علیــــــــه ازبین بــــــــــــــاین قانون تا دو چند آن باال ببرد، مشروط بر اینکه باال بردن حد اکثر جزای نقدی ب

 منجر نشود.

 

 مادۀ یکصدو دهم:

 تعیین جزای نقدی در جنایات جواز ندارد مگر اینکه قانون صراحتاً  به آن حکم نموده باشد. 

 مادۀ یکصدو یازدهم:

 پرداخت جزای نقدی مطابق به احکام قانون اجراآت جزائی صورت می گیرد. 

 فصل دوم

 جزاهای تبعی

 ادۀ یکصدو دوازدهم:م

 جزاهای تبعی عبارت از مجازاتی است که باالی محکوم علیه به حکم قانون بدون اینکه در حکم محکمه تصریح گردد تطبیق میشود.

 مادۀ یکصدو سیزدهم:

 شخصیکه به حبس دوام یا حبس طویل بیش از ده سال محکوم گردد از حقوق وامتیازات آتی نیز محروم میشود:( 1)



 دولت. تیمامور -1

 خدمت در اردو. -3

 عضویت پارلمان، شاروالیها، جرگه های والیتی ومحلی. -1

 سهمگیری در انتخابات بحیث رأی دهنده. -1

 لیق نشانهای دولتی اعم از داخلی و خارجی.ـــــــتع ناوین وـــــــمال عـــــاستع -1

 عضویت در هیأت مدیره شرکتها وبانکها. -1

 دعاوی.وصایت، قیمومیت ووکالت در معامالت و -6

 شهادت در عقود ومعامالت در مدت محکومیت. -9

 عقد قرار داد با دوایر دولتی ویا کسب امتیاز از طرف دولت. -0

 روزنامه ها. الت وــــــریر مجــــــــــره مسؤل، ریاست هیأت تحــــــــــصاحب امتیاز، مدی -19

 وصیت.ا استثنای وقف وــــــــاموال وامالک در مدت محکومیت ب ۀادار -11

 هرگاه محکوم علیه وقت صدور حکم از یکی از حقوق و امتیازات فوق مستفید باشد بمجرد صدور حکم از آن محروم می گردد.( 3)

 مادۀ یکصدو چهاردهم:

ً ــــــــــــــــمحرومیت از اداره وتصرف در اموال در حالت ضرورت ب -1  وع شده می تواند.ــــــــمرف ه اجازه محکمه موقتا

 محکمه بعمل آورد صحت وعدم صحت آن موقوف به اجازه محکمه مذکور شناخته میشود. ۀهر نوع تعهدی را که محکوم علیه بدون اجاز -3

 پانزدهم:  مادۀ یکصدو

رای اداره ـــــه بــــــص ذیعالقـــمحکمه می تواند باساس مطالبه محکوم علیه به حبس دوام یا حبس طویل بیش از ده سال یا څارنوال ویا شخ-1

 م تعیین نماید.ـــوال وی قیـــــــی  امــــپرست رـــس و

 محکمه قیم را به دادن ضمانت بالمال مکلف نموده واجراآت مناسب را در برابر این وظیفه برای وی تعیین می نماید. -3

 ن نموده است.ــــم را تعییـــد که قیــــع نظارت محکمه می باشـــرفات قیم در مورد اموال تحت اداره وی تابـــتص -1

اموال تحت قیمومیت بعد از تطبیق مجازات ویا انقضای  آن بنابر هر سببی که باشد به محکوم مذکور مسترد می شود وقیم صورت حساب  -1

 مربوط به اموال تحت ادارۀ خود رابه وی ارائه می نماید.

 مادۀ یکصدو شانزدهم:

( این قانون محروم 111) ۀ( ماد11-1دد تا زمان تنفیذ حکم از حقوق وامتیازات مندرج فقرات )شخصیکه به جزای اعدام محکوم می گر -1

 شناخته می شود.

یـا ســایر اشـخاص ذیعالقــه بــرای  ل تصـرفات حقــوقی شـخص محکــوم بــه اعـدام باطــل شـمرده شــده محکمــه مـی توانــد باسـاس مطالبــه څــارنوا -3

 وی قیم تعیین نماید. ل سرپرستی و اداره اموا

 فصل سوم

 جزاهای  تکمیلی



 مادۀ یکصدو هفدهم:

 جزاهای تکمیلی عبارت است از:

 امتیازات. از بعضی حقوق و محرومیت -1

 مصادره. -3

 نشر حکم. -1

 مادۀ یکصدو هجدهم:

حقوق م شخص را از بعضی رمحکمه می تواند هنگام حکم به حبس طویل الی ده سال یا حکم به حبس متوسط عالوه بر جزای اصلی ج -1

ازد مشروط بر اینکه مدت محرومیت از یکسال کمتر واز سه ــــــ( این قانون محروم س111) ۀ( مندرج ماد11-1وامتیازات مندرج فقرات )

 سال بیشتر نباشد.

 جزای تکمیلی بعداز تطبیق جزای اصلی ویا انقضای آن بهر سببی که باشد تنفیذ می گردد. -3

 مادۀ یکصدو نزدهم:

ده باشد به مصادره اشیائی که از ارتکاب جرم بدست آمده یا در رتواند در مورادیکه قانون مصادره را به حیث جزا پیش بینی نکمحکمه می  -1

 ارتکاب آن استعمال گردیده ویا به قصد استعمال در ارتکاب جرم تهیه شده باشد حکم نماید.

 اخالل نمی نماید.حکم به مصادره بهیچوجه حقوق غیر را که صاحب حسن نیت باشد  -3

 مادۀ یکصدو بیستم:

 محکمه می تواند به اساس صوابدید خود ویا مطالبه څارنوال نشر حکم را در فیصله تصریح نماید.  -1

 نشر حکم قبل از قطعی شدن آن جواز ندارد. -3

 در جرایم قذف، توهین و دشنام موافقت مجنی علیه در افشاء ونشر حکم حتمی می باشد. -1

( این ماده 1) هجرم قذف، توهین ودشنام از طریق وسایل مطبوعاتی صورت گرفته باشد محکمه به نشر آن با رعایت حکم فقر هرگاه -1

نقدی ایکه بیش از )پنج  توسط عین وسیله حکم می نماید. در صورت امتناع یا تعلل بدون عذر معقول از نشر حکم مدیر مسؤل به جزای

 ردد.هزار( افغانی نباشد محکوم می گ

 فصل چهارم

 تدابیر امنیتی

 قسمت اول

 احکام عمومی

 مادۀ یکصدو بیست ویکم:

محکمه وقتی به تدابیر امنیتی پیش بینی شده این قانون حکم می نماید که ثابت گردد شخص محکوم علیه مرتکب عملی گردیده است که بحکم  -1

 ه خطر پنداشته شود.ــــــیه امنیت  عامــــــرم علـــــــقانون جرم شمرده شده وحالت مج

االت وعلل ـــــاز ح یا ه وــــــال وگذشتــــــود که از رویه او در حـــــر پنداشته میشــــــحالت مجرم وقتی  علیه امنیت عامه خط -3

 ری اقدام می نماید.ــــــرم دیگـــــاب جرم احتمال جدی آن برود که مجرم به ارتکاب جـــــارتک



 مورد حکم محکمه قرار گرفته می تواند.این قانون  ۀیتی تنها در حاالت وشروط  پیش بینی شدتدابیر امن -1

 مادۀ یکصدو بیست ودوم:

 تدابیر امنیتی عبارت است از: 

 آزادی. ۀتدابیر سلب کنند -1

 آزادی. ۀتدابیر تجدید کنند -3

 حقوق . ۀتدابیر سلب کنند -1

 تدابیر مالی. -1

 

 

 

 

 قسمت دوم

 آزادی ۀده وتحدید کنندتدابیر امنیتی سلب کنن

 حجز در روغتون های مربوط -1

 سوم: مادۀ یکصدو بیست و

محکمه میتواند محکوم علیه را به حجز در یکی از روغتون های امرا  عقلی وعصبی ویا مراکز صحی دیگری که از طرف دولت  باین  -1

 منظور تخصیص یافته است جهت اهتمام بوضع صحی وی حکم نماید.

 درینصورت از شش ماه کمتر بوده نمی تواند.مدت حجز  -3

اداره روغتون وسایر مراکز صحی مکلف است راپور وضع صحی محکوم به حجز را بعد از گرفتن نظر دوکتوران معالج در هر شش ماه  -1

 به محکمه ارائه نماید. محکمه می تواند  به اساس راپور ارائه شده  به اخراج او حکم نماید.

اند باساس مطالبه څارنوال یا شخص ذیعالقه وموافقه دوکتوران معالج به حجز محکوم علیه در روغتون ویا مرکز صحی  محکمه می تو -1

 مربوط مجدداً حکم نماید.

 در بعضی محالت باش منع گشت وگذار وبود و  -2

 مادۀ یکصدو بیست وچهارم:

ف اخالقی گردد حکم می نماید که بودن وی در آن جا به محکمه وقتی به منع شخص از گشت وگذار در محالتیکه موجب انحرا -1

 احتمال قوی سبب تکرار ارتکاب جرم گردد.

اگر شخص بیش از یکمرتبه به ارتکاب جرم استعمال مواد مخدره یا مسکره مجازات  گردد محکمه می تواند وی را عالوه بر جزای اصلی  -3

 ن ممانعت از سه سال بیشتر بوده نمی تواند.از گشت وگذار در یک یا چند محل منع نماید. مدت ای

 مادۀ یکصدو بیست وپنجم:

محکمه می تواند عالوه بر جزای اصلی شخص را از بود وباش در محالت معین بعد از تطبیق جزایا انقضای آن منع نماید. مدت این ممانعت  



حی، نفسی، روانی واجتماعی محکوم علیه را در نظر می از یکسال کمتر واز پنج سال بیشتر بوده نمی تواند. درین حالت محکمه وضع ص

 گیرد.

 مادۀ یکصدوبیست وششم:

وباش محکمه می تواند محکوم علیه به جنایت یا جنحه منافی حیثیت را عالوه بر جزای اصلی از بود وباش در محالت خاص منع نماید. حکم منع بود  

 ده می تواند.باساس مطالبه څارنوال یا محکوم علیه تعدیل یا لغو ش

 قسمت سوم

 حقوق ۀدـب کننـتی سلـدابیر امنیـت

 سقوط والیت، وصایت و قیمومیت -1

 مادۀ یکصدو بیست وهفتم:

صایت وقیمومیت محروم ساختن محکوم علیه است از اعمال این نوع سلطه ها بر دیگران اعم از اینکه مربوط به نفس یا مال  سقوط والیت، و

 باشد.

 شتم:مادۀ یکصدو بیست وه

 محکمه می تواند در حاالت آتی به اسقاط والیت، وصایت یا قیمومیت شخص حکم نماید: 

 قانونی مربوط به وظایف متذکره گردد.اگر ولی، وصی یا قیم مرتکب جنحه، ناشی از اخالل مکلفیت های  -1

 وصایت یا قیمومیت ثابت سازد.وصی یا قیم مرتکب جرمی گردد که عدم کفایت او را در اجرای وظیفه والیت  ،اگر ولی -3

 محرومیت از اشتغال به پیشه وحرفه -2

 مادۀ یکصدوبیست ونهم:

محرومیت ازاشتغال به پیشه و حرفه شامل منع شخص از انجام هر نوع پیشه وحرفه وفعالیت های صنعتی، تجارتی و فنی ای می باشد که  

 رسمی باشد. یک مرجع با صالحیت ۀاشتغال به آن قانوناً متعلق به اجاز

 مادۀ یکصدوسی ام:

یا حرفه به جزای حبس که از شش ماه کمتر  ههرگاه شخص به سبب ارتکاب جنایت یا جنحه ناشی از اخالل مکلفیت های مربوط به پیش -1

محرومیت از  مربوط محروم نماید، مدت این ۀیا حرف ۀنباشد محکوم گردد محکمه می تواند اورا عالوه بر جزای اصلی از اشتغال  به پیش

 یکسال بیشتر بوده نمی تواند.

اگر محکوم علیه مذکور بعد از انتهای مدت محرومیت از اشتغال  به پیشه وحرفه مربوط در خالل پنج سال از تاریخ صدور حکم  -3

از اشتغال به  گردد محکمه می تواند عالوه بر جزای اصلی به محرومیت وی نهایی عین جرم یا مماثل جرم اولی را تکراراً مرتکب

 پیشه یا حرفه مربوط حکم نماید، مدت این محرومیت از سه سال بیشتر بوده نمیتواند.

 مادۀ یکصدو سی ویکم:

هرگاه شخص به سبب ارتکاب جرم ترافیکی محکوم به جزا گردد محکمه می تواند اورا عالوه بر جزای اصلی از اشتغال به پیشه  

 نماید، مدت این محرومیت از سه ماه کمتر واز سه سال بیشتر بوده نمی تواند. رانندگی وتجدید جواز رانندگی محروم

 قسمت چهارم



 تدابیر امنیتی مالی

 مصادره -1

 دوم: یکصدو سی و ۀماد

هرگاه اشیای ضبط شده از جمله اشیای باشد که ساختن، استعمال، نگهداشت، عرضه وفروش آن به ذات خود جرم شمرده شود محکمه بهمه 

 مصادره آن حکم مینماید، گرچه اشیای مذکور ملکیت محکوم علیه نباشد ویا متهم از محکمه برائت حاصل نماید.  حال به

 مسدود ساختن محل -2

 مادۀ یکصدو سی وسوم:

ی پیش بینی جرایمیکه قانون در جزا های آن مسدود ساختن محل ارتکاب جرم را پیشبینی نموده باشد محکمه میتواند متهم را عالوه بر جزا ها 

 شده به مسدود ساختن محلیکه به مقصد ارتکاب جرم از آن کار گرفته شده محکوم نماید.

 مدت مسدودیت از یکماه کمتر و از یکسال بیشتر بوده نمی تواند.

 مادۀ یکصدو سی وچهارم:

صنعتی ویا پیشه یا حرفه مربوط به آن حکم به مسدود ساختن محل ارتکاب جرم شامل محرومیت شخص از اشتغال به فعالیت های تجارتی،  -1

 محل شناخته می شود.

محرومیت شخص در حالت فوق شامل اقارب محکوم علیه وسایر اشخاص می باشد که محکوم علیه محل ارتکاب جرم را بعد از وقوع جرم  -3

 ار شده  ویا به اجاره داده باشد.ذبه آنها واگ

کاب جرم حق عینی داشته باشد اگر به عمل جرمی ارتباط نداشته باشد تحت محرومیت فوق مالک محل ویا هر شخص دیگریکه در محل ارت -1

 قرار نمی گیرد. 

 متوقف ساختن فعالیت شخص حکمی وانحالل آن -3

 مادۀ یکصدو سی وپنجم:

د وبه سبب آن به هرگاه یک رئیس، مدیر ، ممثل یا وکیل قانونی شخص حکمی به نام وحساب شخصیت حکمی مرتکب جنایت یا جنحه گرد 

جزای حبس بیش از ششماه محکوم شده باشد، محکمه می تواند فعالیت شخص حکمی را متوقف سازد. مدت توقف از سه ماه کمتر واز سه سال 

 بیشتر بوده نمی تواند در صورت تکرارجنایت یا جنحه محکمه به انحالل آن حکم می نماید.

 مادۀ یکصدوسی وششم:

مربوط به شخصیت حکمـی در مـدت محکـوم بهـا مـی باشـد،  ل شخص حکمی شامل منع از اشتغال به اعما متوقف ساختن فعالیت -1

 گرچه به عنوان ویا تحت اداره هیئت عامل جداگانه صورت بگیرد.

 حکم به انحالل شخص حکمی شامل تصفیه دارائی والغاء سایر تصرفات حقوقی و تشکیالت اداری شخصیت حکمی می باشد. -3

 مقسمت پنج

 احکام متفرقه مربوط به تدابیر امنیتی

 مادۀ یکصدو سی وهفتم:

( این قانون اشخاصیکه از احکام تدابیر امنیتی محکوم بها تخلف ورزند به جزای 113و 136-131به استثنای موارد پیش بینی شده مواد ) 



 بیشتر نباشد محکوم می گردند.حبس که از یک سال تجاوز نکند ویا به جزای نقدی  ایکه از )دوازده هزار( افغانی 

 مادۀ یکصدو سی وهشتم:

ون و ـــــه قانـــاالتیکــر در حــــمگ ،رددــــی نمی گــــــر امنیتـــذ تدابیـــــــل تنفیـــازات شامـــذ مجـــق تنفیـــر تعلیـــی بــــه مبنـــم محکمـــحک 

 م نموده باشد.ــــالف آن حکـــــــه بخــــیا محکم

 دۀ یکصدو سی ونهم:ما

ذ ویا هرگاه مدت تعلیق تنفیذ مجازات خاتمه یابد ویا در خالل این مدت حکمی به الغای آن صدور نیافته باشد، تدابیر امنیتی اعم از اینکه ناف 

 متوقف ساخته شده باشد حکم مربوط به آن چنان پنداشته میشود که اصالً صادر نگردیده باشد.

 

 مادۀ یکصدو چهلم:

خاص شه استثنای مصادره وانحالل شخص حکمی محکمه می تواند در مورد سایر تدابیر امنیتی بعد از صدور حکم باساس مطالبه محکوم علیه یا اب -۱

 ذیعالقه به تعلیق یا تعدیل تدابیر امنیتی پیش بینی شده این قانون صدور حکم نماید.

 

از طرف محکمه مورد قبول قرار نگیرد تجدید مطالبه قبل از مرور یک سال صورت گرفته نمی اگر مطالبه مبنی بر تعلیق یا تعدیل تدابیر امنیتی  -۲

 تواند.

 

 م نماید.ـــــان به تعلیق تدابیر امنیتی حکــــــــڅارنوال یا صوابدید خود می تواند بدون قید زم ۀمحکمه باساس مطالب -۳

 فصل پنجم

 قضائی ۀمعاذیر قانونی واحوال مخفف

 چهل ویکم: مادۀ یکصدو

جزا در قانون تصریح می گردد در غیر آن  ۀآن، معاذیر تبرئه کننده وتخفیف دهند ۀمعاذیر یا تبرئه کننده از جزا میباشد ویا تخفیف دهند -۱

جنی قضائی عبارت از حاالتیست که ارتکاب جرم باساس انگیزه شریفانه صورت گرفته باشد ویا مجرم از اثر تحریک غیر حق م ۀاحوال مخفف

 علیه بارتکاب جرم اقدام نموده باشد ویا محکمه آنرا از احوال واوضاع مربوط به جرم ومجرم اسنتاج نماید.

 زا را تصریح نماید.ــــده از جـــر تبرئه کننـــــد در حکم خود معاذیــــه بایــمحکم -۲

 مادۀ یکصدو چهل ودوم:

 را تشکیل داده ومانع صدور حکم بر جزا های اصلی،  تبعی وتکمیلی می گردد. معاذیر تبرئه کننده از جزا اساس منع مسؤلیت جزائی 

 مادۀ یکصدو چهل وسوم:

 هرگاه معاذیر مخففه در جنایتی موجود گردد که جزای آن اعدام باشد محکمه می تواند اعدام را به حبس دوام تنزیل دهد. -1

واند جزای حبس دوام را به حبس طویل وجزای حبس طویل را به جزاء حبس اگر جزای جنایت حبس دوام یا حبس طویل باشد محکمه میت -3

 متوسط تنزیل دهد.

 چهارم: مادۀ یکصدو چهل و



 هرگاه معاذیر مخففه در جنحه موجود گردد جزای آن به نحو آتی تخفیف می یابد: 

 می تواند.اگر جزای پیش بینی شده حد اقل داشته باشد محکمه در تعیین جزا به آن مقید شده ن -1

 اگر جزای پیش بینی شده شامل حبس وجزای نقدی هردو باشد محکمه می تواند به یکی از آن حکم نماید. -3

 اگر حد اقل جزا در قانون تعیین نشده باشد محکمه می تواند به جزای نقدی حکم نماید. -1

 پنجم: مادۀ یکصدوچهل و

ت می ـــفأکاب شده ایجاب رـــنایت ارتــــرم در جــــــــــمج ضاع واحوال جرم وهرگاه محکمه در خالل رسیدگی به دعوی دریابد که او 

 و آتی تغییر دهد:ـــــنایت را به نحــــده  جـــای پیش بینی شـــزا هــــــی تواند جــــــاید، مــــنم

 جزای اعدام به حبس دوام یا حبس طویل که از ده سال کمتر نباشد. -1

 به حبس متوسط یا قصیریکه از شش ماه کمتر نباشد.جزای حبس طویل  -3

 ششم: مادۀ یکصدو چهل و

ارتکاب شده ایجاب رأفت مینماید میتواند احکام  ۀرسیدگی به دعوی دریابد که اوضاع واحوال جرم ومجرم در جنح هرگاه محکمه در خال ل 

 ( این قانون را تطبیق نماید.111) ۀمندرج ماد

 هفتم: مادۀ یکصدو چهل و

( این قانون حکم می نماید، مکلف است معاذیر واحوالی را 111-111-111-111در تمام حاالتیکه محکمه به تخفیف جزا مطابق احکام مواد ) 

 ود تصریح نماید.ــــم خــــــباب حکـــی یابد در اســــکه بموجب آن جزا تخفیف م

 فصل ششم

 احوال مشدده عمومی

 هشتم: مادۀ یکصدو چهل و

 عمومی عبارت است از: ۀخالل نمودن احوال خاصیکه در مورد تشدید جزا درین قانون پیشبینی شده، احوال مشددبدون ا 

 در صورتیکه انگیزه ارتکاب جرم دنی ومنحط باشد. -1

 اع بعمل آید.ــــز او از دفــــیا عج در صورتیکه ارتکاب جرم هنگام درک ضعف ادراک مجنی علیه و -3

 طور وحشیانه ارتکاب یافته یا مجنی علیه مثله گردد. در صورتیکه جرم -1

 ظف خدمات عامه با استفاده از حیثیت ونفوذ رسمی خود مرتکب جرم گردد.ؤدر صورتیکه م -1

 در صورتیکه ارتکاب جرم با استفاده از حالت اضطرار اقتصادی بعمل آمده باشد. -1

 مادۀ یکصدو چهل ونهم:

 ود باشد محکمه می تواند به ترتیب آتی حکم نماید:موج ۀهرگاه در جرم احوال مشدد 

 در صورتیکه جزای پیش بینی شده حبس دوام باشد به اعدام. -1

به بیش از حد اکثر جزای مذکور مشروط بر اینکه از  ،در صورتیکه جزای پیش بینی شده حبس طویل، حبس متوسط یا حبس قصیر باشد -3

 ( سال بیشتر بوده نمی تواند.39از ) طویلحبس  ىبه همه حال تشدید  جزا اصلی تجاوز نکند. دو چند حد اکثر جزای

 مادۀ یکصدو پنجاهم:

احوال مشدده،  اوالً  قضائی که مستوجب رأفت باشد در یک جرم جمع شود محکمه ۀبا معاذیر مخففه ویا احوال مخفف ۀهرگاه احوال مشدد -1



 توجب رأفت را رعایت می نماید.بعداً معاذیر مخففه واخیراً  احوال مخففه قضائی مس

کمه میتواند بدون در نظر گرفتن ـــــد محـــت باشـــتوجب رأفـــقضائی مس ۀففــــــوال مخـــــاح ففه وـــــاگر احوال مشدده معادل معاذیر مخ -3

ار  در ـــــــقضائی متع ۀوال مخففــــــــــاح معاذیر و تمام این احوال به جزای اصلی پیش بینی شده جرم حکم نماید. اگر احوال مشدده و

 تأمین عدالت قویترین آنرا ترجیح بدهد.ود متفاوت باشد محکمه می تواند به منظور  ــــاثرات خ

 مادۀ یکصدو پنجاه ویکم:

ساره باشد آن در قانون غیر از جبران خ ۀهرگاه ارتکاب جرم به قصد حصول کسب غیر مشروع صورت گرفته باشد وجزای پیش بینی شد -1

زای پیش بینی شده به جبران خساره نیز حکم نماید مشروط بر اینکه اندازه جبران خساره از قیمت چیزیکه  ــــالوه بر جـــــمه میتواند عــــــمحک

 مجرم آنرا بدست آورده یا قصد بدست آوردن آنرا داشته تجاوز نکند.

  ن تصریح نکرده باشد.که قانون به خالف آاین حکم وقتی قابل تطبیق است  -3

 مادۀ یکصدو پنجاه ودوم:

 اشخاص آتی متکرر جرم شناخته می شوند: 

شخصیکه به اثر ارتکاب جنایت محکوم به جزا گردیده بعد از صدور حکم قطعی وقبل از انقضای مدتیکه قانون برای اعاده حیثیت  -1

 تعیین نموده مرتکب جنایات یا جنحه گردد.

تکاب جنحه محکوم به جزا گردیده بعد از صدور حکم قطعی وقبل از انقضای مدتیکه قانون برای اعاده حیثیت تعیین شخصیکه به  اثر ار -3

 مماثل جنحه اولی گردد. ۀنموده مرتکب جنایت یا جنح

 مادۀ یکصدو پنجاه وسوم:

 ه میشوند:ــــــــل شناختـــده مماثـــردیـــجرایمیکه دریک فقره از فقرات آتی ذکر گ

 ت آمـده وـــــــــرایم بدســــن جــــــواسـناد واخفـای اشـیائیکه ازی ل اختالس، سرقت، حیله و فریب، تهدید، خیانت در امانت، غصب امـوا -1

 ای مذکور بصورت غیر مشروع.ـــــیا حیازت اشی

 قذف، دشنام، اهانت و افشای اسرار. -3

 جرایم ضد آداب عامه وحسن اخالق. -1

 قتل واذیت عمدی. -1

 سایر جرایم عمدی ایکه تحت یک باب در این قانون تصریح یافته است. -1

 مادۀ یکصدو پنجاه وچهارم:

ت ــــول دولـــل پــــم جعــــرایــــورد جـــــه در مـــــار نمی باشد، مگر اینکـــدار اعتبـــرم مـــــم خارجی در تکرار جـــــام محاکــــــاحک 

 ده باشد.ــــــــــادر شــــــــر دول صــــایــــول ســــپ لــــان یا جعــــافغانست

 فصل هفتم

 تأثیر آن در جزا دد جرایم وــتع

 مادۀ یکصدو پنجاه وپنجم:

هرگاه از ارتکاب فعل واحد جرایم متعدد بوجود آید مرتکب به جزای جرمی محکوم می گردد که جزای آن شدید تر باشد. در صورتیکه  

 یکی از آن حکم میشود.ه شده مماثل هم باشند بجزاهای پیش بینی 

 مادۀ یکصدو پنجاه وششم:

 جرایم بایکدیگر طوری  مرتبط باشند که تجزیه را قبول نکند و این هرگاه ارتکاب جرایم متعدد در نتیجه افعال متعدد صورت گرفته باشد و 



هریک از جرایم حکم نموده وتنها به تنفیذ جزای شدید  ۀپیش بینی شدتأمین هدف واحد جرایم مذکور را باهم جمع کرده باشد. محکمه به جزای 

گر ترین تصریح می دارد. این امر مانع تنفیذ جزا های تبعی، تکمیلی وتدابیر امنیتی که به حکم قانون تعیین گردیده ویا از رهگذر جرایم دی

 محکوم بها واقع شده باشد نمی گردد.

 مادۀ یکصدو پنجاه  وهفتم:

به علت ارتکاب جرم دیگر به جزای شدیدتر محکوم شود جزای اخیر الذکر باالی آن  بعداً  شخص به جزای خفیف محکوم گردیده باشد وهرگاه  

 تطبیق گردیده ومدت حبسی را که از رهگذر محکومیت اولی سپری نموده بوی مجرا داده می شود.

 مادۀ یکصدو پنجاه وهشتم:

د واین جرایم با یکدیگر مرتبط نبوده وقبل از صدور حکم در مورد یکی از آن ها وحدت وهدفی که هرگاه شخص مرتکب جرایم متعدد گرد 

 هر جرم حکم می نماید و جزاهای محکوم بها یکی  بعد دیگر باالی وی ۀمذکور را باهم جمع کند موجود نباشد محکمه به جزای پیش بینی شدجرایم 

  حبس از بیست سال تجاوز نکند.تنفیذ می گردد، مشروط بر اینکه مجموع مدت 

 یکصدو پنجاه ونهم: ۀماد

هرگاه شخص به اثر ارتکاب جرم محکوم گردیده وبعداً به اثر ارتکاب جرم دیگر محکوم به جزا گردد هر دو جزا یکی بعد دیگر باالی وی  

 تنفیذ میشود گرچه مجموع مدت حبس از بیست سال تجاوز کند.

 مادۀ یکصدو شصتم:

 ی، تبعی، تکمیلی و تدابیر امنیتی بهر اندازه ایکه متعدد گردد قابل تنفیذ می باشد.جزاهای نقد 

 فصل هشتم

 تعلیق تنفیذ

 مادۀ یکصدو شصت ویکم:

ار هـزار( افغـانی  باشـد محکمـه نظـر بـه اخـالق، سـوابق هـهرگاه در جرایمیکه جزای آن حبس الی )دوسال( یا جزای نقدی تا )بیست وچ -1

دیگری که موجب ارتکاب جرم گردیده متیقن شود که وی دوباره مرتکب جـرم نمـی گـردد مـی توانـد بـه تعلیـق تنفیـذ  ل وسن محکوم یا احوا

 حکم تصریح نماید وآنرا شامل جزاهای تبعی، تکمیلی وتدابیر امنیتی بسازد.

 خویش اسباب تعلیق مجازات را ذکر نماید. محکمه مکلف است در حکم -3

 مادۀ یکصدو شصت ودوم:

 دت تعلیق تنفیذ سه سال می باشد واز تاریخ قطعیت حکم محاسبه می گردد.م 

 مادۀ یکصدو شصت وسوم:

 تعلیق تنفیذ در یکی از حاالت آتی ملغی قرار گرفته می تواند: 

 ر گردد.ــــــــــد تــــدیـــــــل یا شــــــــرم مماثـــــق مرتکب جــــدت تعلیـــــالل مــــــه در خـــــوم علیـــــه محکـــــدر حالتیک -1

در حالتیکه در خالل مدت تعلیق ثابت شود که شخص قبل از صدور حکم تعلیق تنفیذ، به جزای جنحه یا جنایت محکوم گردیده و محکمه از  -3

 آن واقف نبوده است.

م از ــــاه باشد اعــــکه جزای آن حبس بیشتر از سه مرتکب جنایت یا جنحه گردد ــدت تعلیق مـــــالل مـــــکوم علیه در خــــدر حالتیکه مح -1

 یا بعد از انقضای آن صادرگردد. دت وـــــاینکه حکم بر مجازات وی در اثنای این م



 مادۀ یکصدو شصت وچهارم:

 ق تنفیذ از طرف محکمه ای صورت می گیرد که حکم تعلیق تنفیذ را صاد رنموده است.یالغای تعل 

ق تنفیذ جزای باشد که بعد از تعلیق تنفیذ به آن حکم گردیده، درینصورت حکم الغای تعلیق را محکمه ای صادر می نماید اگر سبب الغای تعلی 

 اعم از اینکه صدور حکم نظر به صوابدید خود محکمه یا مطالبه څارنوال باشد. که به جزای متذکره حکم نموده است.

 مادۀ یکصدو شصت وپنجم:

 م مستلزم اعاده جزای محکوم بها به شمول جزاهای تبعی، تکمیلی وتدابیر، امنیتی می باشد.الغای تعلیق تنفیذ حک 

 مادۀ یکصدو شصت وششم:

 حکم ا ز بین رفته چنان پنداشته می شود که ا صال حکم صادر نگردیده باشد.خالل مدت تعلیق تنفیذ مرتکب جرم نگردد آثار  هرگاه محکوم علیه در 

 

 باب پنجم

 وجزاها سقوط جرایم

 فصل اول

 احکام عمومی

 مادۀ یکصدو شصت وهفتم:

 جرم بیکی از اسباب آتی ساقط می گردد:

 وفات متهم. -1

 عفو عمومی. -3

 مادۀ یکصدو شصت وهشتم:

حکمیکه در مورد جزا یا تدابیر امنیتی صادر گردیده به عفو عمومی اعاده حیثیت وانقضای مدت تعلیق تنفیذ مشروط بر اینکه در خالل  -۱

 مذکور موجبات الغای آن واقع نشده باشد، ساقط میگردد. مدت

فوق وفات محکوم علیه  ۀرـــــتی به اثر سقوط حکم بعلت یکی از اسباب مندرج فقـــــدابیر امنیـــــــت جزای اصلی، جزاهای تبعی، تکمیلی و -۲

 ل دوم این باب ساقط می گردد.ـــــو خاص با رعایت احکام مندرج فصـــــــوعف

 فصل دوم

 احکام تفصیلی

 وفات محکوم علیه

 مادۀ یکصدو شصت ونهم:

هرگاه محکوم علیه قبل از قطعیت حکم فوت گردد جرم با تمام آثار آن ساقط میگردد ولی شخصیکه به اثر این جرم متضرر گردیده می  -1

 تواند در محکمه اختصاصی مدنی اقامه دعوی نماید.

م فوت گردد، جزا وتدابیر امنیتی محکوم بها ساقط می گردد. این امر مانع تنفیذ حکم مبنی بر جزاهای اگر محکوم علیه بعداز قطعیت حک -3



 متروکه او نمی گردد. مالی، تدابیر امنیتی مالی، پرداخت تعویضات وآنچه اعاده اش الزم است بر

 قسمت دوم

 عفو عمومی وخصوصی

 عفو عمومی -1

 مادۀ یکصدو هفتادم:

 قانون صادر می گردد وبه اثر آن دعوی منقضی وحکمی که بر محکومیت مجرم صادر شده محو میگردد.عفو عمومی توسط -1

ه عفو عمومی تمام جزا های اصلی، تبعی، تکمیلی وتدابیر امنیتی را ساقط می سازد وبر جزاهای تنفیذ شده قبلی تاثیر ندارد، مشروط بر اینک

 قانون عفو بخالف آن حکم کرده باشد.

انون عفو عمومی در مورد یک جزا از جزای محکوم بها صادر شده باشد، در حکم عفو خصوصی بوده احکام عفو خصوصی بر آن اگر ق -3

 تطبیق می گردد.

 عفو عمومی موجب اخالل حقوق غیر نمی کردد.-1

 عفو خصوصی -3

 مادۀ یکصدو هفتادویکم:

م یا بعضی جزای قطعی محکوم بها ساقط می گردد ویا به جزای عفو خصوصی توسط فرمان جمهوری صادر می گردد وبه اثر آن تما-1

 خفیف تری که در قانون پیش بینی شده تبدیل میگردد.

عفو خصوصی جزاهای تبعی، تکمیلی وآثار جزایی دیگر وتدابیر امنیتی را ساقط نمی سازد. همچنان بر جزاهای تطبیق شده قبلی تاثیر ندارد -3

 الف آن تصریح نموده باشد.مگر در صورتیکه فرمان عفو بخ

 قسمت سوم

 اعاده حیثیت وتاجیل تنفیذ حکم

 مادۀ یکصدو هفتادو دوم:

 در مورد اعاده حیثیت وتاجیل تنفیذ حکم احکام قانون اجراآت جزائی تطبیق میگردد. 

 کتاب دوم

 ات وجزا های آنـــــــــــــــجنایات، جنح، قباح

 باب اول

 جنایات وجنح ضد منفعت عامه 

 صل اولف

 جرایم علیه امنیت خارجی دولت

 مادۀ یکصدو هفتادو سوم:

 هرگاه شخص مرتکب عملی گردد که در نتیجه آن اراضی دولت افغانستان تماماً  یا قسماً تحت حاکمیت دولت خارجی قرار گیرد ویا به استقالل

 داره آن مجزا شود، به اعدام محکوم میگردد.یا تمامیت ارضی آن صدمه وارد گردد ویا قسمتی از اراضی تحت حاکمیت دولت از ا

 مادۀ یکصدو هفتادوچهارم:



هرگاه شخص برای ورود دشمن به کشور تسهیالت فراهم نماید یا شهر، قلعه، تأسیسات، مرکز ودیپوی اسلحه ومهمات حربی، ذخیره مواد   

دفاع از کشور آماده گردیده ویا در راه دفاع از کشور بکار برده ارتزاقی، وسیله مواصالتی، فابریکه ومرکز تولیدی ودیگر اشیائیرا که بمنظور 

 میشود به دشمن تسلیم نماید، به اعدام محکوم میگردد.

 مادۀ یکصدو هفتادو پنجم:

دام هرگاه شخص به  اشتراک اشخاص یا دولت خارجی یا اشخاصیکه به نفع آن دولت کار میکنند علیه دولت افغانستان قیام مسلح نماید، به اع 

 محکوم میگردد.

 مادۀ یکصدو هفتادوششم:

اعمال تجاوز کارانه علیه دولت افغانستان کار می کنند  نفع آن دولت در حال قیام مسلح به هرگاه شخص به دولت خارجی یا اشخاصیکه به 

 جاسوسی نماید، به اعدام محکوم میگردد.

 مادۀ یکصدو هفتادو هفتم:

 گ با دولت افغانستان بپیوندد، به اعدام محکوم میگردد.هرگاه شخص به قوای مسلح داخل جن-1

 اگر جرم مندرج فقره فوق در غیر از زمان جنگ ارتکاب یابد مرتکب به حبس دوام محکوم میگردد.-3

 مادۀ یکصدو هفتادو هشتم:

ه به نفع آن دولت کار میکنند هرگاه شخص در زمان جنگ به نحوی از انحاء سری از اسرار دفاعی کشور را به دولت خارجی یا اشخاصیک-1

 تسلیم یا افشا نماید، به اعدام محکوم میگردد.

 فوق در غیر از زمان جنگ ارتکاب گردد مرتکب به حبس دوام محکوم میگردد. ۀاگر جرم مندرج فقر -3

 مادۀ یکصدو هفتادو نهم:

اعی کشور به قصد تسلیم یا افشای آن به دولت خارجی هرگاه شخص در زمان جنگ به نحوی از انحاء به کسب اطالع به سری از اسرار دف-1

 یا اشخاصیکه به نفع آن دولت کار میکنند بپردازد،  باعدام محکوم میگردد.

 فوق در غیر از زمان جنگ ارتکاب گردد مرتکب به حبس دوام محکوم میگردد. ۀاگر جرم مندرج فقر-3

 مادۀ یکصدو هشتادم:

شیائی را که سری از اسرار دفاعی کشور شمرده میشود به نفع دولت خارجی تلف یا غیر قابل استفاده هرگاه شخص در زمان جنگ شی از ا -1

 گرداند، به اعدام محکوم میگردد.

 فوق در غیر از زمان جنگ ارتکاب گردد مرتکب به حبس دوام محکوم میگردد. ۀاگر جرم مندرج فقر -3

 مادۀ یکصدو هشتادویکم:

خل شدن به خدمت زیر بیرق دولت خارجی ایکه بادولت افغانستان در حالت جنگ قرار دارد تحریک نماید ویا هرگاه شخص عساکر را به دا

در   زمینه آنرا آماده سازد ویا به نحوی از انحاء به جمع آوری عساکر، اشخاص، اموال، تجهیزات یا وسایل، یا به اتخاذ تدابیر به نفع  دولت

 ه اعدام محکوم میگردد.حال جنگ با افغانستان بپردازد، ب

 مادۀ یکصدو هشتادو دوم:

هرگاه شخص در زمان جنگ روحیۀ ملی قوای مسلح دولت یا مردم را به نفع دشمن بهر وسیلۀ ایکه باشد متزلزل سازد یا معنویات ویا قدرت -1

 دفاعی آن را ضعیف گرداند به اعدام محکوم میگردد.

 زمان جنگ ارتکاب گردد مرتکب به حبس طویل محکوم میگردد.فوق در غیر از  ۀرایم مندرج فقرــاگر ج -3

 مادۀ یکصدو هشتادو سوم:

ظفین خدمات عامه سری از اسرار دفاعی کشور را در زمان جنگ بدون قصد تسلیم یا افشای آن را ؤور، اجیر یا سایر مــرگاه مامـــه -1



ور را ــــــادی کشـــــء نماید، به نحویکه موقف دفاعی، سیاسی یا اقتصد افشاـــــبدولت خارجی یا اشخاصیکه به نفع آن دولت کار میکنن

 س دوام محکوم میگردد.ــــرر سازد مرتکب  به حبـــــمتض

 به حبس طویل محکوم میگردد. رتکبـــــردد  مــــــــــنگ ارتکاب گـــــــان جــــــــــیر از زمــــوق در غـــــف ۀاگر جرم مندرج فقر -3

 یکصدو هشتادو چهارم:مادۀ 

ی شخصیکه در زمان جنگ عمداً اخبار، اعالمیه ها، اظهارات دروغ یا مغرضانه را نشر نماید یا عمداً به پروپاگند تحریک آمیز یا تبلیغ شفو-1

نکه بین مردم هرج یا تحریری بهر وسیلۀ که باشد دست زند به نحویکه به قدرت دفاعی کشور یا عملیات نظامی قوای مسلح ضرر رساند ویا ای

 یا معنویات مردم را ضعیف سازد، به حبس طویل که از ده سال کمتر نباشد محکوم میگردد. مرج تولید نماید و و

ر ــــاگ کب به حبس دوام ورتــــــــارجی باشد، مـــــــــــــخابراتی با دولت خـــــــــتماس م ۀوق نتیجــــقره فــــــــرایم مندرج فـــــــر ارتکاب جــــــــــــاگ -3

کوم ـــه اعدام محــــد، بــــــــتان باشـــــــــــغانســـــــت افـــــــــومت دولــــــــــــرف خصـــــــــــــــارجی طــــــــخابراتی با دولت خــــــــه  تماس مـــــــــــنتیج

 میگردد.

 زمان  جنگ واقع گردد مرتکب به حبس متوسط محکوم میگردد. ( این ماده در غیز از1) ۀاگر جرایم  مندرج فقر-1

 ( این ماده در غیر از زمان جنگ ارتکاب گردد مرتکب حسب احوال به حبس طویل محکوم می گردد.3) ۀاگر جرایم مندرج فقر-1

 

 مادۀ یکصدو هشتادوپنجم:

یگر به قوای مسلح دشمن طور مستقیم یا غیر مستقیم در هرگاه شخص به منظور بدست آوردن منفعت مادی یا معنوی برای خود یا شخص د 

 ر نباشد محکوم میگردد.ـــال بیشتـــل که از ده ســویـــبس  طـــد، به حـــام دهـــــغیر از حاالت مندرج مواد فوق خدمتی را انج

 مادۀ یکصدو هشتادوششم: 

از طریق کشور دیگر اجناس، تولیدات وسایر اشیا را بدون موافقه شخصیکه در زمان جنگ خود او یا توسط شخص دیگر از داخل کشور یا -1

ه دولت به کشوریکه با افغانستان داخل جنگ باشد صادر ویا اشیای مذکور فوق را از دولت متحارب به افغانستان وارد نماید، عالوه بر مصادر

 محکوم میگردد.اموال موضوع جرم به حبس طویل وجزای نقدی پنج چند قیمت اجناس اشیای مذکور 

 قیمت آن نیز محکوم میگردد. ۀاگر اشیای موضوع جرم ضبط نگردیده باشد متهم به تادی -3

 مادۀ یکصدو هشتادو هفتم:

دولت داخل جنـگ بـا دولـت افغانسـتان بـدون  موافقـه دولـت یـا بـا یا توسط شخص دیگر یا اتباع یا  هرگاه شخص در زمان جنگ خود او -1

موضـوع  ل ی دولت مذکور بهر جائیکه اقامت داشته باشند مناسبات تجارتی قایم نماید، عـالوه بـر مصـادره امـواوکال یا نماینده تجارت

جرم به حبس طویل کـه از ده سـال بیشـتر نباشـد وجـزای نقـدی ایکـه از صـد هـزار افغـانی کمتـر واز یـک ملیـون افغـانی بیشـتر نباشـد 

 محکوم می گردد.

 قیمت آن نیز حکم می نماید. ۀفوق ضبط نگردیده باشد محکمه به تادی ۀراگر اشیای موضوع جرم مندرج فق -3

 و هشتم: مادۀ یکصدو هشتاد

هرگاه شخص در زمان جنگ به اجرای تمام یا قسمتی از تعهدات خود با دولت مبنی بر تورید یا رساندن مواد مورد ضرورت قوای مسلح یا مواد  -1

لی بکار می رود عمداً خلل وارد نماید ویا به نحوی از انحا در اجرای تعهدات متذکره به حیله یا تقلب متوسل ارتزاقی ویا سایر موادیکه جهت وقایه اها

 گردد، به حبس طویل محکوم میگردد. 

 این حکم شامل وکیل، ممثل یا وسیط در تعهدات متذکره نیز می باشد. 

ت وحرکات دفاعی کشور یا عملیات قوای مسلح گردد، مرتکب به اعدام محکوم فوق منجر به تضعیف قدر ۀرــــدرج فقـــرایم منـــر جــــاگ -3

 میگردد.



 مادۀ یکصدو هشتادونهم:

( این قانون در زمان جنگ به سبب اهمال یا تقصیر اخالل واقع گردد، مرتکب 199) ۀهرگاه در  اجرای تمام یا قسمتی از تعهدات  مندرج ماد 

ن دو جزا ـــدی که از پنجاه هزار افغانی بیشتر نباشد ویا به یکی از ایــــــای نقـــــزاهـــج د وــــنباشآن به حبس متوسط که کمتر از یکسال 

 محکوم میگردد.

 مادۀ یکصدو نودم:

هر گاه شخص به وسیله غیر مشروع به سری از اسرار کشور اطالع حاصل نماید مشروط بر اینکه قصد تسلیم یا افشای آنرا به دولت خارجی  

 ا اشخاصیکه به نفع آن دولت کار میکنند نداشته باشد، به حبس متوسط محکوم می گردد.ی

 مادۀ یکصدو نودویکم:

یای هرگاه شخص به دولت خارجی یا اشخاصیکه به نفع آن دولت کار میکنند اخبار ، معلومات، اشیاء، مکاتیب، اسناد، نقشه ها، رسم ها وسایر اش 

ونشر وتوزیع آن به اشخاص سسات عام المنفعه که به مصالح سیاسی یا دفاعی کشور مربوط نباشد ؤهای دولت یا ممربوط به دوایر حکومتی، تصدی 

تر واز شصت خارجی مطابق به احکام قانون یا مقررات ممنوع شناخته شده باشد تسلیم نماید، به حبس متوسط یا جزای نقدی که از دوازده هزار افغانی کم

 شد محکوم میگردد.هزار افغانی بیشتر نبا

 مادۀ یکصدو نودو دوم:

هرگاه شخصی عمداً یکی از وسایط هوائی، زمینی یا آبی، راه وسایر تأسیساتی را که متعلق به عسکری بوده ویا به خدمت قوای مسلح  -۱

 ویل محکوم میگردد.دولت تخصیص داده شده باشد، قسماً یا تماماً تخریب کرده و یا آن را غیر قابل استفاده گرداند، به حبس ط

 :وم میگرددــدام محکــــب به اعـــی ارتکاب گردد مرتکــــاالت آتـــفوق در یکی از ح ۀرــــدرج فقـــــرایم منــــر جــــاگ -۲

 در حالتیکه فعل به نفع دولتی ارتکاب گردد که با دولت افغانستان داخل جنگ باشد. -1

 یا قدرت دفاعی یا حرکات نظامی آن را معرو  به تهلکه سازد.در حالتیکه فعل احضارات دفاعی دولت  -3

 مادۀ یکصدو نودوسوم:

مواد فوق بمنظور ارتکاب عملی به منافع ملی ضرر رساند از دولت خارجی یا اشخاصیکه  ۀهرگاه شخص در غیر از حاالت پیش بینی شد -1

را خود یا توسط شخص دیگر اخذ،  طلب یا قبول نماید یا وعدۀ گرفتن به نفع آن دولت کار می کنند برای خود یا شخص دیگر پول یا منفعت 

ن آنرا بدهد، به حبس طویل که از ده سال بیشتر نباشد وجزای نقدی که از یکصد هزار افغانی کمتر واز اندازه ایکه داده شده ویا وعده به آ

 صورت گرفته بیشتر نباشد محکوم میگردد.

فوق در زمان جنگ ارتکاب  ۀظفین خدمات عامه باشد یا جرم مندرج فقرؤاجیران یا سایر ماگر مرتکب از جمله مامورین،  -3

 فوق محکوم میگردد. ۀگردد، مرتکب به حبس دوام وعین جزای نقدی مندرج  فقر

آن وعده کند یا  ۀفوق را به شخصی بدهد یا عرضه نماید یا به تادی ۀشخصیکه به قصد ارتکاب عمل مخالف منافع ملی یکی از اشیای متذکر -1

اگر طلب قبولی وساطت ویا وعدۀ تحریری صورت گیرد جرم مذکور به  فوق محکوم میگردد. ۀدر اجرای آن وساطت نماید، بعین جزای فقر

 مجرد صدور مکتوب انجام شده تلقی میشود.

 مادۀ یکصدو نودو چهارم:

 محکوم می گردند: اشخاص آتی به حبس دوام( 1)

اسی ــــیاسی، دیپلومــــــربی، ســـــحلت خارجی یا اشخاصیکه به نفع آن دولت کار میکنند به قصد ضرر رساندن بمرکز شخصیکه به نفع دو -1

 یا اقتصادی افغانستان جاسوسی نماید.

، پنهان، شخصیکه با وجود علم به خاصیت جرمی عمل اوراق یا  اسنادی را که مربوط امنیت دولت یا سایر منافع ملی باشد عمداً تلف -3

 اختالس یا تزویر نماید.

 شخصیکه جرایم مندرج این ماده را در زمان جنگ مرتکب گردد، به اعدام محکوم میگردد.  (3)



 مادۀ یکصدو نودوپنجم:

س دوام شخصیکه در یکی از امور دولتی به اجرای مذاکرات با دولت خارجی مکلف گردیده آنرا عمداً علیه منفعت افغانستان انجام دهد، به حب 

 محکوم میگردد.

 مادۀ یکصدو نودوششم:

هرگاه شخص بدون اجازه دولت به احضار عساکر یا به عمل تجاوز کارانه دیگری علیه دولت خارجی بپردازد که به اثر آن دولت افغانستان  -1

 بخطر جنگ مواجه گردد به حبس طویل که از ده سال بیشتر نباشد محکوم میگردد.

 فوق بالفعل منجر به جنگ گردد مرتکب به اعدام محکوم میگردد. ۀراگر جرم مندرج فق -3

حبس طویل که از دوازده سال بیشتر  ( این ماده تنها منجر به قطع عالیق سیاسی یا رویه بالمثل گردد، مرتکب به1اگر جرم مندرج فقره ) -1

 نباشد محکوم میگردد.

 مادۀ یکصدو نودوهفتم:

 کوم میگردند:اشخاص آتی به حبس متوسط مح( 1)

کشور نشر نماید که موجب لی ـــــورد اوضاع داخـــــــــــهر افغان که عمداً در خارج اخبار، بیانات یا پروپاگند غلط و مغرضانه را در م-1

 الی، حیثیت یا اعتبار دولت گردد. ــــــتضعیف اعتبار م

 دهد که باثر آن منافع ملی متضرر گردد. هر افغان که در خارج کشور به نحوی از انحا فعالیتی را انجام -3

 اگر جرایم مندرج این ماده در زمان جنگ ارتکاب گردد مرتکب به حبس طویل که از ده سال بیشتر نباشد محکوم میگردد.  (3)

 ماده یکصدو نود و هشتم : 

 بیکی ازین دو جزا محکوم میگردند: خاص آتی به حبس قصیر و جزای نقدی که از پنجاه هزار افغانی بیشتر نباشد و یا ــــاش -1

 شخصیکه بدون اجازه مقامات مربوطه در فضای افغانستان پرواز نماید . -1

، موتر شخصیکه بدون اجازه مقامات مربوطه به قلعه ها، تأسیسات دفاعی یا امنیتی، قشله های عسکری، پایگاه های نظامی مراکز قوای مسلح، طیارات -3

ن ممنوع باشند، آ مردم از داخل شدن در ۀعام ن برای منفعت دفاعی کشور کار جریان دارد وآ نظامی یا امنیتی و فابریکه هائیکه درهای جنگی وسایر مواضع 

 داخل گردد. 

 رفتن عکس هاُ رسم ها یا نقشه های مراکز عسکری یا جاهای ممنوعه دیگر اقدام نماید. گشخصیکه به  -1

اده جرم بیکی از و سایل فریب جعل، اخفای شخصیت، پیشه، کسب یا تابعیت ارتکاب گردد و یا جرم در زمان جنگ واقع اگر در تمام حاالت مندرج این م -۲

 محکوم می گردد.  شود مرتکب به حبس متوسطه ایکه از یکسال کمتر نباشد و جزای نقدی که از دوازده هزار افغانی کمتر و از پنجاه هزار افغانی بیشتر نباشد

د ــــــــــــه از ده سال بیشتر نباشــــــــــــــــه حبس طویل کــــــــــــاده مرتکب بـــــــــ( این م3) ۀاجتماع هردو حالت مندرج فقردر صورت -1

 محکوم می گردد.

 ذکور می باشد.ــــم ارتکاب جرایم مـــاده در حکـــرایم مندرج فقرات این مـــــشروع در ج-1

 مادۀ یکصدو نود ونهم:

 اشخاص آتی  در جرایم مندرج این فصل بحیث شریک در جرم مجازات می شوند:( 1)

شخصیکه با وجود علم به قصد جرمی مجرم باوی کمک نماید ویا وسایل معیشت، سکونت، پناه گاه، مکان، اجتماع ویا سایر تسهیالت را  -1

 د ویا نقل دهد.برای مجرم فراهم نماید یا حامل مکاتیب وی گردد ویا اورا پنهان نمای

شخصیکه با وجود علم اشیائی را که در ارتکاب جرم استعمال شده یا به آن منظور آماده شده باشد یا اشیائی را که از ارتکاب جرم بدست  -3

 آمده پنهان نماید.

 ید ویا آنرا عمداً تغییر دهد.شخصیکه سندی را که در کشف جرم، دالیل ومجازات مجرم تسهیالت فراهم میسازد تلف، اختالس یا پنهان نما -1



 در حاالت فوق محکمه می تواند شوهر، زن ، اصول وفروع مجرم را بجزا محکوم ننماید مگر اینکه قانون طور دیگری حکم کرده باشد. (3)

 مادۀ دوصدم:

رم یا ـــــمل مرتکبین یا شرکای جرم وقبل از تعقیب عدلی بمامورین ضبط قضائی اطالع وشهرت کاـــــاب جــــــهرگاه شخص بعد از ارتک -1

رم ـــــــــــــــــــــــــــد یا اینکه مرتکبین جــــــــــه کشف جرم را بدسترس مامورین ضبط قضائی قرار دهــــــسایر معلومات ضروری مربوط ب

 را در مورد او رعایت کند. ه معرفی کند محکمه می تواند احوال مخففهـــــــرم مرتکبه را بمقامات مربوطـــــــــمماثل ج

 اگر اطالع قبل از ارتکاب و اتمام جرم به مقامات مربوط صورت بگیرد، اطالع دهنده از مجازات معاف میگردد.-3

 مادۀ دوصدو یکم:

 معلومات آتی از جمله اسرار دفاعی کشور شمرده میشود: 

عتی که نظر به ماهیت آن غیز از اشخاصی که رسماً به آن سروکار دارند ی، سیاسی، دیپلوماسی، اقتصادی و صناــــــات نظامـــــــمعلوم -1

 مصلحت دفاعی کشور الزم گردانیده باشد که اشخاص دیگر به آن اطالع حاصل نکنند.

از اشخاصیکه رسماً به  مکاتیب، نوشته جات، اسناد، رسم ها، نقشه ها، تصاویر، عکس ها وسایر اشیائیکه مصلحت دفاعی کشور الزم گردانیده باشد که غیز-3

 آن سروکار دارند اشخاص دیگر به آن اطالع حاصل نکنند.

ی، وسایل حربی وبطور عموم معلوماتی که بامر نظامی واستراتیژیکی  ــــــــات نظامــــــوط به تشکیالت وسوقیــــــاخبار ومعلومات مرب-1

 اجازه تحریری صادر نشده باشد. ه نشر آنـــــرف قوماندانیت اعلی اردو بــــــمتعلق واز ط

رتکبین ـــــم ۀمـــــــــحاکـــــــرایم مندرج این فصل یا مـــــــــقیق جــــــــراآتیکه برای کشف و تحـــــــــــــاج لومات مربوط بتدابیر وــــــــمع اخبار و-1

 خاذ میگردد. ـــــــآن ات

 د.ـــــه الزم بیند اجازه دهـــــــتی را کارشازبا  آنهم محکمه با صالحیت میتواند نشر گ

 مادۀ دوصد ودوم:

 حالت جنگ عبارت است از شروع الی ختم تصادم. 

 مدتی که در آن احتمال تصادم قریب با دشمن موجود باشد نیز در حکم حالت جنگ می باشد.

 مادۀ دوصدو سوم:

باشد وبا اوشان در حالت  جنگ قرار گیرد در حکم دولت خارجی می  جمعیت های سیاسی که دولت افغانستان آنها را به رسمیت نشناخته 

 باشند.

 فصل دوم

 جرایم علیه امنیت داخلی دولت

 مادۀ دوصدوچهارم:

 شخصیکه با استعمال قوت  به از پا در انداختن رژیم جمهوری افغانستان اقدام کند به اعدام محکوم می گردد. 

 مادۀ دوصدو پنجم:

 ل قوت به منقلب ساختن یا تغییر قانون اساسی دولت یا شکل دولت اقدام نماید به حبس دوام محکوم میگردد.شخصیکه با استعما -1

سس، رئیس وهر شخصیکه به نحوی از انحا رهبری جمعیت مسلح ؤفوق توسط جمعیت مسلح صورت گیرد م ۀاگر اقدام به عمل جرمی مندرج فقر -3

 حکوم می گردد.مذکور را به عهده داشته باشد به اعدام م

 مادۀ دوصدو ششم:

 شخصیکه علیه حیات رئیس جمهور تجاوز یا آزادی او را سلب نماید به اعدام محکوم می گردد.-1



 ه حبس دوام محکوم می گردد.ـــــــفوق ب ۀه جرم مندرج فقرــــــــــــمرتکب شروع ب-3

 مادۀ دوصد وهفتم:

ی رئیس جمهور را به اجرای عملی که قانوناً صالحیت آن را داشته باشد ویابه امتناع از آن شخصیکه با استعمال قوت، تهدید یا دهشت افگن-1

 جبراً وادار سازد به حبس دوام محکوم می گردد.

فوق علیه یکی از روسای ارگان دولت یا اعضای حکومت یا پارلمان صورت گیرد مرتکب به حبس طویل محکوم  ۀاگر جرم مندرج فقر-3

 میگردد.

 وصدوهشتم:مادۀ د

این دعوت قیام  ۀشخصیکه اردو ویا مردم افغانستان را به قیام مسلح علیه دولت افغانستان دعوت نماید به اعدام محکوم میگردد. مشروط بر اینکه در نتیج 

 صورت گیرد در غیر آن مرتکب به حبس طویل محکوم می گردد.

 مادۀ دوصد ونهم:

( این قانون در بین مردم تبلیغ شفوی یا تحریری نماید حسب احوال به حبس 399و  391 -391)شخصیکه برای ارتکاب جرایم مندرج مواد  

 متوسط محکوم میگردد.

 مادۀ دوصد ودهم:

شخصیکه مردم را به جنگ داخلی علیه یکدیگر تحریک کند، در صورت وقوع قتال به حبس دوام و در صورت عدم وقوع قتال اگر باعث  

دد حسب احوال به حبس طویل که از ده سال بیشتر نباشد محکوم می گردد ودر صورتیکه تحریک شخص مذکور ایجاد بی نظمی وغارت گر

 مؤثر واقع نگردد، مرتکب حسب احوال به حبس متوسط محکوم میگردد.

 دوصدو یازدهم: ۀماد

ن امر دولت وبدون  سبب مشروع شخصیکه به قصد جرمی قیادت فرقه یا گروپ عسکری، طیاره جنگی، تهانه یا قشله عسکری را بدو-1

 بدوش گیرد، به اعدام محکوم میگردد.

شخصیکه با وجود صدور امر دولت مبنی بر منع قیادت به عمل خود ادامه دهد یا اینکه قوماندان قوه عسکری بعد از صدور  امر دولت -3

 ه اعدام محکوم میگردد.ـــــجمع نگه دارد، به حالت ــــــــــــه گذاشتن سالح، عساکر تحت اثر خود را مسلح وبــــــراجع ب

 مادۀ دوصدو دوازدهم:

شخصیکه بر افراد قوای مسلح یا پولیس وژاندارم حق امر وقومانده داشته وبا داشتن قصد جرمی به آنها احکام معطل قرار دادن اوامر دولت -1

 را صادر نماید، به حبس طویل محکوم می گردد.

 فوق اجرای اوامر دولت با الفعل معطل گردد، مرتکب حسب احوال به اعدام یا حبس دوام محکوم میگردد. ۀقراگر به اثر  جرم مندرج ف-3

 منصبان مادون که ازین احکام اطاعت نمایند حسب احوال به حبس طویل محکوم می گردند.بصاح -1

 مادۀ دوصد وسیزدهم:

قیادت رادر آن به قصد غصب و غارت اراضی یا اموال دولتی یا اموال جنایت کاران مسلح یا به نحوی از انحا  ۀشخصیکه ریاست دست-1

 جمعیتی از مردم را بدوش گیرد یا در برابر عساکر یا قوای امنیتی مقاومت نماید که برای منکوب ساختن مجرمین این دسته جنایتکاران مکلف

 شده اند، به اعدام محکوم می گردد.

 فوق را اداره و تنظیم نماید، حسب احوال به حبس دوام یا حبس طویل محکوم می گردد. ۀمندرج فقرجنایتکاران  ۀتـــــصیکه دســـــشخ-3

 سایر اعضای دسته جنایت کاران مندرج فقره فوق حسب احوال به حبس طویل محکوم می گردند.-1

 مادۀ دوصدو چهاردهم:

 اشخاص آتی حسب احوال به حبس طویل محکوم می گردند: 



( این قانون اسلحه وسایر وسایل حربی تهیه نماید که در جرم مورد استفاده قرار گیرد یا با 311جنایت کاران مندرج ماده ) ۀشخصیکه به دست-1

 وجود علم به خاصیت جرمی آن موادارتزاقی بدستۀ مذکور ارسال نماید.

 ا به آنها محل اجتماع تهیه نماید.شخصیکه بدستۀ مذکور با وجود علم بصفت وهدف جرمی آن جای سکونت یا پناه گاه  بدهد ی-3

 مادۀ دوصدوپانزدهم:

( این قانون شامل بوده ودر آن کدام عهده یا قیادتی نداشته باشد وبه اولین اخطار 311و  311شخصیکه در دستۀ جنایت کاران مندرج مواد ) 

 مگر اینکه جنایت دیگری را مرتکب شده باشد. مقامات عسکری یا امنیتی فوراً از دسته خارج گردد، بحیث شریک جرم مجازات نمی گردد،

 مادۀ دوصدو شانزدهم:

سسات ودیگر اماکنی که بمنظور منفعت عامه اعمار گردیده اقدام نماید، حسب احوال ؤشخصیکه با استعمال قوت به اشغال بناهای دولتی، م-1

 به حبس طویل محکوم میگردد.

سس ، سر دسته وشخصیکه به نحوی از انحا قیادت آنرا به عهده داشته باشد ؤاب گردد، مفوق توسط دستۀ مسلح ارتک ۀاگر جرم مندرج فقر-3

 به اعدام محکوم میگردد.

 مادۀ دوصدو هفدهم:

سسات عامه یا جمعیت هائیکه قانوناً به غر  تأمین منافع عامه ؤشخصیکه عمداً عمرانات، امالک عامه، امالک مختص به دوایر دولتی، م-1

شد، طوری منهدم سازد که قابلیت انتفاع را بصورت کلی یاجزئی نداشته باشد، حسب احوال به حبس طویل یا حبس متوسط ه باتتأسیس یاف

 محکوم می گردد.

م ردـــــــــاد رعب وترس در بین مــــــــــه قصد ایجاد بی نظمی ویا ایجــــــــــــــفوق در حالت اضطرار یا ب ۀرم مندرج فقرــــــــــاگر ج-3

 وم می گردد.ــــــــه از ده سال کمتر نباشد محکـــــــــــه حبس طویل کــــــــارتکاب گردد، مرتکب ب

 ( این ماده شخصیکه در اماکن مذکور موجود باشد فوت گردد، مرتکب به اعدام محکوم می گردد.1) ۀاگر به اثر جرم مندرج فقر-1

 قیمت اشیائیکه منهدم یا تخریب نموده نیز محکوم میگردد. ۀر جزای اصلی به تادیدر جمیع حاالت مندرج این ماده مجرم عالوه ب-1

 مادۀ دوصدو هجدهم:

 شخصیکه بیرق جمهوری افغانستان را به قصد توهین فرود آرد یا پاره کند، به حبس طویل محکوم می گردد. 

 مادۀ دوصدو نزدهم:

-391مواد ) ۀلی دعوت کند که غر  آن ارتکاب جرمی از جرایم پیش بینی شدشخصیکه دیگران را به موافقت نمودن جهت اشتراک  به عم 

ر اینکه دعوت ـــــکوم میگردد، مشروط بـــــشتر نباشد محــــسال بی انون باشد به حبس متوسط که از دوـــ( این ق316و391-313-311-311

 واقع نشده باشد. لوی به این منظور مورد قبو

 مادۀ دوصدو بیستم:

( این قانون علم داشته باشد واز آن بمقامات 316و 311-311-311-313-391-391مواد ) ۀیکه بر پالن ارتکاب جرایم پیش بینی شدشخص-1

 مربوط اطالع ندهد، حسب احوال به حبس متوسط محکوم میگردد.

دیگری حکم  رید مگر اینکه قانون طوفروع مجرم را به جزا محکوم ننما ول وصمحکمه میتواند در حاالت مندرج فقره فوق شوهر، زن، ا-3

 نموده باشد.

 مادۀ دوصدو بیست ویکم:

شخصیکه  سازمانی را بنام حزب، جمعیت، هیأت یا گروه ایجاد ، تأسیس، تنظیم یا اداره نماید که هدف آن منقلب ساختن یا ازبین بردن یکی -1

دولت باشد یا برای ترویج وگرایش به آن بهر وسیله که باشد تبلیغات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی وکلتوری  ۀول شدباز ارزشهای اساسی ملی ق

 یا نشرات نماید، حسب احوال به حبس طویلیکه از ده سال بیشتر نباشد محکوم میگردد.

مجاز فوق برای تأمین اهداف خود به استعمال قوت یا دهشت افگنی ویا سایر وسایل غیر  ۀاگر حزب ، جمعیت، هیأت یا گروه مندرج فقر-3



 متوسل گردد، مرتکب به حبس دوام محکوم میگردد.

( این ماده به هر خارجی مقیم افغانستان وبهر افغان مقیم خارج که سازمانهای متذکره فقرات مذکور یا فرعی 3( و )1احکام مندرج فقرات )-1

رعی از فروع این چنین ــــــــــاد، تأسیس، اداره یا تنظیم فـــــــد ویا در ایجــــــــاز فروع آنرا در خارج ایجاد ، تأسیس، اداره یا تنظیم نمای

 ردد.ــــــــد، نیز تطبیق می گـــــرکز آن در خارج افغانستان باشــــــــــــه مــــــــــا در داخل افغانستان بپردازد گرچــــــــــسازمان ه

اده ـــــ( این م1) ۀفقر ۀروع آن ملحق شود به عین جزای پیش بینی شدـــــــرعی از فـــــیا به ف ( این ماده1ای مندرج فقره )ــــــــشخصیکه بیکی از سازمان ه-1

 کوم میگردد.ــــمح

( این ماده یا به فرعی از فروع آن بمنظور تأمین اهداف غیر مشروع 1) ۀشخصیکه خود یاتوسط شخص دیگر به سازمانهای مندرج فقر-1

 ق الحاق اشخاص دیگر به آن گردد حسب احوال به حبس متوسط محکوم میگردد.ارتباط قایم نماید یا سبب تشوی

 مادۀ دوصدو بیست ودوم:

( 331) ۀشخصیکه خود یا توسط شخص دیگر مطبوعات، نوشته جات یا نشراتی را که بمنظور تأمین وترویج اهداف سازمانهای مندرج ماد 

ه فروش ــــــود داشته باشد، بفروشد یا بــــــت خزده در حیاــــــیع واطالع دیگران گردیاده توزــــــون یا فرعی از فروع آن آمــــــاین قان

 عرضه نماید حسب احوال به حبس متوسط محکوم میگردد.

 مادۀ دوصدو بیست سوم:

ها، شبنامه ها، ترانه ها،   خش  اعالمیه ها، قطعنامهیا اعالن را به منظور تبع، ثبت، نشر و پ شخصیکه  وسیله ای از وسایل طبع، ثبت، نشر 

( 1( این قانون یا فرعی از فروع آن برای تأمین وترویج اهدافیکه در فقره )331) ۀیا تبلیغات مربوط به سازمان های مندرج ماد رساله ها و

 قت باشد حسب احوال به حبس متوسط محکوم می گردد.ؤود گرچه طور مـــــــ( تذکر یافته است در حیازت خ331ماده )

 مادۀ دوصدو بیست وچهارم:

شخصیکه بدون اجازه مقامات ذیصالح در داخل افغانستان به ایجاد، تأسیس ، اداره یا تنظیم جمعیت، هیأت یا گروه غیر سیاسی که صبغۀ بین -1

 المللی داشته باشد بپردازد، به حبس که از دو سال بیشتر نباشد محکوم می گردد.

چند جزای پیش بینی  تنظیم سازمانهای مندرج فقره فوق به اساس اجازه نامه جعلی بنا یافته  باشد، مرتکب به دواگر ایجاد، تأسیس، اداره یا  -3

 شده فقرۀ مذکور محکوم میگردد.

 مادۀ دوصدوبیست وپنجم:

ع داخلی یا خارجی به لغ پولی یا هر نوع منفعت یا مساعدت مادی دیگر را از مناباشخصیکه خود یا توسط شخص دیگر به نحوی از انحا مب-1

طویل که از ده سال کمتر نباشد  بدست آرد، حسب احوال به حبس این قانون (331-331-333-331رایم مندرج مواد )ـــــــظور ارتکاب جـــمن

 محکوم می گردد.

( این قانون گردد 331 -331-333-331شخصیکه از طریق مساعدت پولی یا مادی سبب تشویق دیگران به ارتکاب جرایم مندرج مواد )-3

 گرچه قصد اشتراک در ارتکاب آنرا نداشته باشد، به نصف جزای پیش بینی شده فقره فوق محکوم میگردد. 

 مادۀ دوصدو بیست وششم:

ای ( این قانون محکمه به انحالل سازمانها وفروع آن و مسدود ساختن مراکز، دفاتر و نمایندگی ه331-333-331در تمام احوال مندرج مواد ) 

 آن حکم می نماید.

 مادۀ دوصدوبیست وهفتم:

ناد وسایر اشیائیکه در ارتکاب جرم ــاس و ی، اوراقــــــــادره  دارائــــ(  این قانون محکمه به مص331الى331در تمام احوال مندرج مواد )-1

 بکار برده شده حکم می نماید.

اهر به امالک واموال محکوم علیه داخل باشد ودالیل، اسناد یا قرائن  باثبات سایر اموال واشیای حکم می نماید که در ظ ۀمحکمه بمصادر-3

( این قانون ویا فرعی از فروع آن 331) ۀ( ماد1) ۀرساند که در واقع ازین اموال وامالک بمنظور پیشبرد مرامهای  سازمانهای مندرج فقر

 استفاده بعمل می آمد.



 مادۀ دوصد بیست وهشتم:

( این قانون ویا فرعی از فروع آن شامل بوده اما از بغاوت، تخریب یا توطئه آنها 331( ماده )1سازمانهای مندرج فقره )شخصیکه در یکی از 

منفک نموده باشد، از جزای جرایمیکه از طرف سازمان  کامالً بی خبر باشد ودر  هیچ نوع فعالیت آنهاسهم نگرفته باشد ویا خود را از آن عمالً 

 ارتکاب شده باشد معاف می گردد. مگر اینکه قانون طور دیگری حکم نموده باشد.ویا فرع از فروع 

 مادۀ دوصدو بیست ونهم:

ه شخصیکه جمعیت سری را غیر از آنچه که در مواد فوق ذکر یافته ایجاد نماید یا ادارۀ آن ویا ادارۀ یکی از مراکز عمدۀ آنرا بدوش گیرد ب-1

 حبس متوسط محکوم میگردد.

 نقد یکه از دوازده هزار افغانی تجاوز نکند محکوم میگردد.ى جمعیت سری به حبسیکه از یک سال بیشتر نباشد یا جزاهر عضو -3

ً بصورت سری انجام دهد ویا هدف آن مغایر قانون باشد ویا غر  خود را به وسیله -1 ً ویا قسما هر جمعیتی که فعالیت های خود را تماما

ت مربوط مخفی سازد ویا اساسنامه ، وسیله فعالیت یا اسمای اعضاء یا وظایف ویا موضوع اجتماعات خود را اظهارات کاذب یا ناقص از مقاما

 پنهان نماید، در حکم جمعیت سری می باشد.

 مادۀ دوصدوسی ام:

شدن آنها امر داده شود  هرگاه پنج نفر یا بیشتر از آن بمقصد اخالل امنیت در یک محل عام اجتماع نمایند واز طرف قوای امنیتی به متفرق 

هریک از آنها که امر برایش ابالغ گردیده از آن سر پیچی کند، حسب احوال به حبس قصیر یا جزای نقدی که از دوازده هزار افغانی بیشتر 

 نباشد محکوم میگردد،  مگر اینکه قانون طور دیگری حکم کرده باشد.

 مادۀ دوصدو سی ویکم:

به اجتماع دعوت نماید ویا اجتماع را اداره نماید ویا با وجود علم به ممانعت آن از طرف قوای امنیتی در آن  شخصیکه در محل عام مردم را-1

 شرکت ورزد،  به حبس قصیر یا جزای نقدی که از دوازده هزار افغانی بیشتر نباشد محکوم میگردد. 

 ه عین جزا محکوم می گردد.ـــــــــوق بیکی از وسایل نشر بــــــــف ۀور فقرــــــــــــــاع مذکـــــــــــــــــک کننده اجتمــــــــــــتحری -3

 مادۀ دوصدو سی ودوم:

یا  دف اجتماع ارتکاب جنایت یا جنحه یا منع تعمیل قوانین یا مقررات یا تأثیر انداختن به اعمال مقامات صالحیت دار وــــرگاه هــــــــه-1

تهدید باشد دعوت کننده، اداره کننده وهر  باشد در صورتیکه تاثیر ویا محروم ساختن توأم باعنف ومحروم ساختن شخص از آزادی عمل 

شخصیکه با وجود داشتن علم به هدف اجتماع، درآن اشتراک نماید ویا بعد از حصول علم به آن از اجتماع مذکور خارج نگردد، به حبس که از 

 وچهار هزار افغانی تجاوز نکند محکوم میگردد. دوسال بیشتر نباشد یا جزای نقدی که از بیست

تل منجر شده اگر یکی از اجتماع کنندگان به عنف و تهدید متوسل گردد و یا یکی از آنها سالح ظاهری یا دیگر وسایل جرمی را که گاهی استعمال آن به ق -3

شتن علم به هدف اجتماع دران اشتراک ورزد، حسب احوال به حبس متوسط اداره کننده و هر شخص دیگریکه با دا  می تواند، حمل نموده باشد، دعوت کننده

 محکوم میگردد.

اجتماع  اگر یکی از اجتماع کنندگان بمنظور بر آورده شدن هدف اجتماع مذکور جرمی را مرتکب گردد، جمیع اشتراک کنندگان که هنگام ارتکاب جرم در -1

اداره کننده اجتماع  وف اجتماع علم داشته باشند. دعوت کننده در قانون محکوم میگردند، مشروط براینکه به ههمان جرم د ۀد به جزای پیش بینی شدنموجود باش

 گرچه هنگام وقوع جرم در اجتماع موجود نباشند، به جزای پیش بینی شده آن محکوم میگردد. 

 می گردد. احکام این ماده مانع تطبیق جزای شدیدتری که در قانون پیش بینی شده باشد ن -1

 مادۀ دوصدوسی سوم:

به حبس که از دوسال بیشتر نباشد  شخصیکه مردم را به تبعیض یا تفرقه ) مذهبی، قومی یا لسانی( دعوت یا تحریک نماید، حسب احوا ل-1

 محکوم می گردد.

بس طویل که از هفت سال بیشتر نباشد فوق منتج به نتیجه گردد یا باعنف وتهدید توأم باشد، مرتکب به ح ۀاگر دعوت یا تحریک مندرج فقر-3

 محکوم می گردد. 



 مادۀ دوصدوسی وچهارم:

شخصیکه یک یا چند نفر را به ارتکاب جنایت یا جنحه بوسیله قول فعل یا اشاره که طور علنی از وی صدور یافته باشد یا بوسیله نوشته، -1

ریک یا تشویق نماید. به صفت شریک جرم شناخته شده وبه عین رسم، تصویر، رمز یا سایر وسایل تمثیلی، سمعی وبصری طور علنی تح

ط بر اینکه جنایت یا جنحه مذکور بالفعل به سبب تحریک یا مشرو.  می گردد جرم موضوع تحریک یا تشویق محکوم ۀجزای پیش بینی شد

 تشویق وی ارتکاب یافته باشد.

م شده باشد، تحریک کننده یا تشویق کننده به جزاء شروع به جرم محکوم فوق  تنها سبب شروع در جر ۀاگر تحریک یا تشویق مندرج فقر-3

 می گردد.

 مادۀ دوصدو سی وپنجم:

نی تحریک یا تشویق نماید در لل امنیت توسط یکی از وسایل عخشخصیکه دیگران را طور مستقیم به ارتکاب قتل، غارت، حریق یا جرایم م 

نقدی که از بیست وچهار ى یجه  نشود حسب احوال به حبس که از دوسال بیشتر نباشد یا جزاصورتیکه این تحریک یا تشویق وی منتج به نت

 هزار افغانی  تجاوز نکند محکوم میگردد.

 مادۀ دوصدو سی وششم:

زی و سایر ه مطبوعات، مخطوطات، رسم ها، سالید ها، کلیشه ها، مجسمه ها، تصویر های نقش شده، اشاره های رمــــــــــــــــــــشخصیک -1

کلتور وآداب عامه باشد، به قصد تجارت ، توزیع، اجاره، عرضه یا الصاق بسازد یا در حیازت خود داشته باشد. حسب  اشیا وتصاویریکه منافی

 نقد یکه از ببیست وچهار هزار افغانی تجاوز نکند محکوم می گردد. احوال به حبس که از دو سال بیشتر نباشد یا جزای

فوق صادر یا وارد ویا  ۀفوق را بمنظور  فساد اخالق یا به منظور های متذکره فقر ۀخود یا توسط شخص دیگر اشیای مندرج فقر شخصیکه عمداً -3

مردم قرار دهد ویا به اجاره دهد یا بفروشد ویا بفروش یا اجاره گرچه طور غیر علنی باشد عرضه نماید ۀ انتقال دهد ویا آنرا جهت نمایش به انظار عام

به شخص دیگر طور سری یا علنی گرچه طور رایگان باشد بسپارد یا آنرا توزیع ویا بمنظور توزیع به شخص دیگر تسلیم کند، حسب احوال به  ویا

 حبس که از دو سال بیشتر نباشد یا جزای نقدی که از بیست وچهار هزار افغانی تجاوز نکند محکوم می گردد.

سرودها یا خطابه های مخالف آداب عامه بپردازد ویا مردم را به فحشا وفساد اخالق دعوت نماید ویا اعالنات شخصیکه توسط یکی از وسایل علنی به -1

 )دوم( این ماده محکوم گردد. ۀفقر ۀیارساله ها را باین منظور نشر یا پخش نماید، به عین جزای پیش بینی شد

 زای پیش بینی شده محکوم می گردد.ـــــــثر جــــد  اکـــــب به حد رصورت تکرار جرایم مندرج فقرات فوق الذکر این ماده مرتک-1

 مادۀ دوصدو سی وهفتم:

ردد، مدیر مسؤل ونویسنده به صفت فاعلین ـــــــــــــا ارتکاب گــــ( این قانون از طریق جراید یا روزنامه ه311) ۀهرگاه جرایم مندرج ماد-1

 محکوم میگردد. اصلی به مجرد نشر به جزای پیش بینی شده آن

عرضه  توزیع کننده و ع کننده وـــــده نتواند طبــــرم تشخیص  شــــاعل اصلی جــــر فـــــ( این قانون  اگ311) ۀدر تمام حاالت مندرج ماد-3

 ازات می شوند.ـــرم مجــــــــلی جــــلین اصــصفت فاع کننده به

دالل را به صفت فاعلین اصلی جرم نیز به جزا  محکوم نماید، مشروط بر اینکه ارتکاب محکمه می تواند وارد کننده یا صادر کننده ویا -1

 ( این قانون که از طریق روزنامه ها یا جراید صورت گرفته باشد سهم عمدی آنها به اثبات برسد.311) ۀجرایم مندرج ماد

 مادۀ دوصدو سی وهشتم:

واد ـــــرایم مندرج مــــرمی از جــــایل تمثیلی که در ارتکاب جـــز یا سایر وســـــت، رمس، چارـــــم، تصویر، عکـــدر حاالتیکه نوشته، رس 

ی ـــــرتکب اصلـــــاالتیکه تشخیص مـــدر ح ه در خارج نشر شده باشد وــــانون کــــ( این ق316، 311، 311، 319، 330، 333، 331)

 به جـــــــزا محـــکوم میگردند.رم ـــــــلی جـــــاعل اصـــــفت فـــــبع کننده به صــــــط کن باشد، وارد کننده وــــرم غیر ممـــــج

کننده به صفت فاعلین اصلی مجازات می شوند مگر  یا الصاق اگر تشخیص وارد کننده و طبع کننده ناممکن گردد، فروشنده، توزیع کننده و

هیت جرمی محتویات نوشته، رسم، تصویر، رمز ویا سایر وسایل تمثیلی به ظهور ام وف شخص برــــاینکه از حاالت وکوایف دعوی عدم وق

 برسد.

 مادۀ دوصدوسی ونهم:



ط بر اینکه شخصیکه بیکی از وسایل علنی مردم را به فتنه وآشوبگری، عصیان یا تمرد دعوت نماید به حبس که از دوسال بیشتر نباشد محکوم میگردد مشرو 

 ثر واقع نگردد.ؤدعوت وی م

 مادۀ دوصدو چهلم:

بار، معلومات، بیانات کاذب، تبلیغات مغرضانه یا پروپاگند های تحریک آمیز را بهر وسیله از وسایل که ـــــــــداً اخـــــمــــیکه عـــــشخص -1

امه باشد حسب باشد نشر یا پخش نماید که غر  آن اخالل امنیت، ایجاد وحشت ودهشت بین مردم یا رساندن ضرر به مصلحت ومنفعت ع

 وچهار هزار افغانی تجاوز نکند محکوم میگردد. احوال به حبس که از دوسال بیشتر نباشد یا جزای نقدی که از بیست

شخصیکه خود یا توسط شخص دیگر مطبوعات، نشرات یا نوشته جات آماده توزیع واطالع دیگران را که بمنظور ارتکاب جرایم مندرج -3

قت ؤخود داشته باشد ویا هر وسیله از وسایل طباعتی ثبت ویا اعالن را بهمین منظور در حیازت خود گرچه طور مفوق باشد در حیازت  ۀفقر

چهار هزار  وسایل مذکور حسب احوال به حبس که از دو سال بیشتر نباشد یا جزای نقدی که از بیست و ۀباشد در آورد، عالوه بر مصادر

 افغانی تجاوز نکند محکوم می گردد.

 ۀ دوصدو چهل ویکم:ماد

 شخصیکه توسط یکی از وسایل علنی، ملت افغان، بیرق ویا نشان دولت افغانستان را توهین نماید حسب احوال به حبس متوسط محکوم میگردد. 

 مادۀ دوصدو چهل ودوم:

 شخصیکه توسط یکی از وسایل علنی به رئیس جمهور اهانت نماید به حبس متوسط محکوم می گردد.-1

 فوق در محضر رئیس جمهور ارتکاب گردد مرتکب به حبس طویل محکوم می گردد. ۀرم مندرج فقراگرج -3

 مادۀ دوصدوچهل وسوم:

 اشخاص آتی حسب احوال به حبس قصیر یا جزای نقد یکه از دوازده هزار افغانی بیشتر نباشد محکوم می گردند: 

 م بدهد.شخصیکه توسط یکی از وسایل علنی به روسای دول خارجی دشنا-1

 شخصیکه توسط یکی از  وسایل علنی، به نمایندگان رسمی کشور های خارجی در افغانستان به ارتباط وظیفه شان دشنام دهد.-3

 وچهارم: مادۀ دوصدو چهل

جید شخصیکه توسط یکی از وسایل علنی شخص یا اشخاص را بعدم اطاعت از قانون تحریک یا عملی را که در قانون جرم شناخته باشد تم 

زا نماید، به حبس قصیریکه از سه ماه کمتر وجزای نقدی که از سه هزار افغانی کمتر واز دوازده هزار افغانی بیشتر نباشد یا بیکی ازین دوج

 محکوم می گردد.

 مادۀ دوصدو چهل وپنجم:

به حبس قصیر که از سه ماه کمتر یا جزای  شخصیکه توسط یکی از وسایل علنی به ایجاد عداوت بین افراد قبیله یا بین قبایل تحریک نماید، 

 نقدی که از سه هزار افغانی کمتر واز دوازده هزار افغانی بیشتر نباشد محکوم می گردد.

 

 مادۀ دوصدو چهل وششم:

قصیریکه شخصیکه توسط یکی از وسایل علنی، لویه جرگه، پارلمان، حکومت، اردو، محاکم یا سایر مقامات دولتی را توهین نماید، به حبس 

 از سه ماه کمتر وجزای نقدی که از سه هزار افغانی کمتر واز دوازده هزار افغانی بیشتر نباشد یا بیکی ازین دو جزا محکوم می گردد.

 مادۀ دوصدو چهل وهفتم 

یت نشر نماید به حبس شخصیکه توسط یکی از وسایل علنی مباحثات، جلسات سری پارلمان و یا مباحثات علنی آنرا بدون امانت داری به سوء ن

 قصیریکه از سه ماه کمتر یا جزای نقد یکه از سه هزار افغانی کمتر واز دوازده هزا رافغانی بیشتر نباشد محکوم می گردد.

 مادۀ دوصدو چهل وهشتم:



از  ماه کمتر و سهظف خدمات عامه را به ارتباط اجرای وظیفه توهین نماید، به حبس قصیریکه از ؤشخصیکه توسط یکی از وسایل علنی م

 شش ماه بیشتر نباشد وجزای نقدی که از سه هزار افغانی کمتر واز شش هزار افغانی تجاوز نکند یا بیکی ازین دو جزا محکوم می گردد.

 مادۀ دوصدو چهل ونهم:

حبس قصیریکه از سه ماه شخصیکه توسط یکی از وسایل علنی بمقام، حیثیت ویا سلطه قاضی در رسیدگی به دعاوی اخالل وارد نماید، به 

 کمتر واز شش ماه بیشتر نباشد یا جزای نقد یکه از سه هزار افغانی کمتر واز شش هزار افغانی تجاوز نکند محکوم می گردد.

 :ممادۀ دوصدو پنجاه

دگی آنها قرار دارد یا شخصیکه توسط یکی از وسایل علنی مطالبی را نشر نماید که قابلیت تاثیر را بر قضاتیکه قضیه مورد نظر تحت رسی-1

قابلیت تاثیر را بر مامورین ضبط قضائی یا شهودیکه در قضیه مذکور در تحقیق یا رسیدگی قضائی جهت ادای شهادت خواسته میشوند  ویا 

یکه از سه ماه قابلیت تاثیر را بر افکا رعامه به نفع یا ضرر یکی از طرفین قضیه هنگام تحقیق یا رسیدگی قضایی داشته باشد، به حبس قصیر

 نقدیکه از سه هزار افغانی کمتر واز دوازده هزار افغانی بیشتر نباشد ویا بیکی ازین دو جزا  محکوم می گردد. کمتر نباشد و جزای

ر اگر نشر مندرج فقره فوق عمداً به منظور  ایجاد تاثیر باشد مرتکب به حبس متوسطیکه از دو سال بیشتر وجزای نقدی که ازدوازده هزا-3

 افغانی کمتز واز بیست وچهار هزار افغانی تجاوز نکند ویا بیکی ازین دو جزا محکوم میگردد.

 مادۀ دوصدو پنجاه ویکم:

 اشخاص آتی به حبس قصیریکه از سه ماه کمتر وجزای نقدی که از سه هزار افغانی کمتر واز دوازده هزار افغانی بیشتر نباشد ویا بیکی ازین 

 ند:دو جزا محکوم می گرد

 شخصیکه توسط یکی از وسایل علنی جریان دعوی  مدنی  یا جزائی را که محکمه آن را سری تعیین کرده باشد نشر نماید.-1

قضائی  شخصیکه توسط یکی از وسایل تمام یا قسمتی از اجراآت قضائی را که نشر آن بمنظور محافظت نظم وآداب عامه به اساس قرار-3

 نماید. محکمه منع گردیده باشد، نشر

ت سری محاکم را ویاروی داد جلسات علنی آن را باسوء نیت وبدون امانت داری اسلشخصیکه توسط یکی از وسایل علنی رویداد ج -1

 نشرنماید.

 مادۀ دوصدوپنجاه ودوم:

ار داده باشند ویا ظف اجرای آن را در غیاب خصوم قرؤیق جرم که  مامورین  مقشخصیکه توسط یکی از وسایل علنی خبری را در باره تح 

داده باشند  نشر نماید، به حبس قصیری که از سه ماه کمتر  نشر آنرا بمنظور محافظت نظم یا آداب عامه یا بمنظور کشف حقیقت ممنوع قرار

 محکوم میگردد. از شش هزار افغانی تجاوز  نکند یا بیکی از ین دو جزا که از سه هزار افغانی کمتر و نقدیى جزا واز شش ماه بیشتر نباشد و

 مادۀ دوصدو پنجاه وسوم:

شخصیکه توسط یکی از وسایل علنی به قصد پرداخت جزای نقدی مصارف یا تضمینات محکوم بها، دفتر جمع آوری اعانه افتتاح یا اعالن  

غانی بیشتر نباشد ویا بیکی ازین که از سه هزار افغانی کمتر واز دوازده هزار اف نقدی جزای نماید، به حبس قصیریکه از سه ماه کمتر نباشد و

 دو جزاء محکوم می گردد.

 

 فصل سوم

 رشوت

 مادۀ دوصدو پنجاه وچهارم: 

ظف خدمات عامه که بمقصد  اجراء یا امتناع ویا اخالل وظیفه ای که به آن مکلف باشد باسم خود یا شخص دیگری پول نقد، مال یا ؤهر م

 یرد ویا بخششی را قبول کند، رشوت گیرنده شمرده میشود.منفعتی را طلب نماید یا از شخص وعدۀ آنرا گ

 مادۀ دوصدوپنجاه وپنجم:



رشوت گیرنده به حبسیکه از دوسال کمتر واز ده سال بیشتر نباشد وبه جزای نقدی معادل آنچه که بحیث رشوت طلب کرده یا برایش داده -1

 شده ویا به آن وعده داده شده محکوم می گردد.

 فوق محکوم می گردند. ۀسطه رشوت به عین جزای مندرج فقررشوت دهنده ووا-3

 مادۀ دوصدو پنجاه وششم:

ده، ـــــــباشد، رشوت گیرن هرگاه غر  از رشوت ارتکاب فعل جرمی باشد که جزای معینه آن در قانون نسبت به جزای معینه رشوت شدیدتر 

 ای معینه همان جرم نیز محکوم می گردند.رشوت دهنده وواسطه رشوت عالوه به جزای نقدی معینه رشوت به جز

 مادۀ دوصدو پنجاه وهفتم:

از مکلفیت های وظیفه  ق مجبور سازد یا مانع اجرای یکیحظف خدمات عامه را از طریق اکراه مادی یا معنوی به ادای کار ناؤشخصیکه م 

 آن محکوم می گردد. او گردد ویا باعث اخالل در آن شود، در حکم رشوت گیرنده محسوب وبه جزای معینه

 مادۀ دوصدو پنجاه وهشتم:

ظف خدمات عامه در برابر انجام وظیفه به اسم خود یا به اسم شخص دیگر چیزی را طلب نماید یا از شخصیکه  از لحاظ  وظیفه ؤهرگاه م

وی خود بعد از انجام کار خللی وارد کاری را بوی انجام داده بخشش اخذ یا قبول نماید ویا بمنظور گرفتن بخشش در یکی از مکلفیت های وظیف

چه که نماید ویا بدون موافقه قبلی به قصد گرفتن مکافات از آن امتناع ورزد ویا خللی در آن وارد نماید، به حبس  متوسط وجزای نقدی معادل آن

 یا وعده شده محکوم می گردد. طلب بخشش و

 مادۀ دوصدو پنجاه ونهم:

رگه های والیتی ومحلی چیزی را برای خود ویا شخص دیگر طلب نماید یا وعده آنرا قبول نماید ویا بخشش هرگاه عضو پارلمان، شاروالی، ج 

اخذ کند وبه این منظور اعمال نفوذ نموده از مقامات با صالحیت خدمات عامه احکام، قرار، اوامر، تعهد، ترخیض، موافقه، تورید، توظیف، 

ری را حاصل نماید، در حکم رشوت  گیرنده محسوب شده مطابق احکام این قانون مجازات می قرار داد ویا هر نوع خدمت وامتیازی دیگ

 گردد.

 مادۀ دوصدو شصتم:

ظف خدمات عامه قبول نگردد، رشوت دهنده بحبس متوسط یا جزای نقدی که از دوازده هزار ؤهرگاه شخص رشوت را عرضه کند ولی از طرف م

 تر نباشد محکوم می گردد.افغانی کمتر وازشصت هزار افغانی بیش

 مادۀ دوصدو شصت ویکم:

( این قانون قسمت ناچیزی از 310-319-311ظف خدمات عامه با داشتن علم به خاصیت جرمی عمل مطابق احکام مندرج مواد )ؤهرگاه م 

آنچه که اخذ یا قبول کرده محکوم می  به جزای نقدی معادل ال بیشتر نباشد وس یك بخشش یا از منفعتی  را بالواسطه قبول نماید، به حبسیکه از

 گردد.

 مادۀ دوصدو شصت ودوم:

 در تمام احوال مندرج این فصل به مصادره آنچه که رشوت دهنده یا واسطه رشوت عرضه نموده حکم کرده می شود. 

 مادۀ دوصد وشصت وسوم:

حقاق باطل شده باشد، مرتکب به حد اکثر جزای پیش بینی اهرگاه رشوت منجر به اتالف دارائی  عامه ویا مفضی به ابطال یا کتمان حق یا  

 ( این قانون محکوم میگردد.311) ۀشده ماد

 مادۀ دوصدو شصت وچهارم:

ظف ؤهرگاه شخصیکه از وی رشوت تقاضا شده مقامات صالحیت دار  را مطلع سازد وبه اثر اتخاذ تدابیر مقامات مذکور ثابت گردد که م 

 ت زده است، رشوت گیرنده مطابق احکام این قانون مجازات واطالع دهنده بری الذمه شناخته میشود.خدمات عامه به این عمل دس

 مادۀ دوصدوشصت وپنجم:



هرگاه شخصیکه به وی رشوت عرضه شده مراجع صالحیت دار را قبل از اخذ رشوت مطلع سازد ودرنتیجه عرضه کننده با الفعل گرفتار  

 ازات میگردد.شود، مطابق احکام  این قانون مج

 مادۀ دوصدو شصت وششم:

 شروع به جرم رشوت در حکم ارتکاب آن است. 

 مادۀ دوصدو شصت وهفتم:

 ر محکومیت شخص به جزای رشوت نشر میشود.ــــــــــــــحکم قطعی محکمه مبنی ب

 فصل چهارم

 اختالس وغدر

 مادۀ دوصدو شصت وهشتم:

افراد را که منحیث وظیفه به او سپرده شده اختالس یا پنهان نماید به حبس طویلیکه از ده  ظف خدمات عامه که اموال دولت یا اموالؤهر م-1

 سال بیشتر نباشد محکوم می گردد.

امور تحصیلی ، صراف، مامور پطرول، مامور شکر، گدامدار، معتمدین ــــویلدار، مــــزانه دار، تحـــــوق را خـــف ۀاگر جرم  مندرج فقر-3

ظفین ارزاق یا سایر اشخاصیکه منحیث وظیفه به  حفاظت اشیای اختالس شده ویا پنهان شده مکلف باشند مرتکب گردند، به ؤمنقدی وجنسی و 

 حبس طویل محکوم می گردند.

 ظف خدمات عامه که به طرد از مسلک یا انفصال از وظیفه  محکوم میشود، بعداز اعاده حیثیت طبق احکام قانون اجراآت جزائی مجدداً ؤم-1

 به ماموریت یا خدمت دولت پذیرفته میشود.

 مادۀ دوصدو شصت ونهم:

هر موظف خدمات عامه که پول، اوراق بهادار، امتعه یا سایر اموال ملکیت دولت را بدون حق تحت تصرف مالکانه خود در آورد به حبس 

 متوسط محکوم میگردد.

 مادۀ دوصدو هفتادم:

ا عمل ویا قضیه به حفظ منافع دولت مکلف باشد به منظور حصول  منفعت برای خود ویا برای ظف خدمات عامه که در یک عقد یؤهر م -1

 شخص دیگری منافع مذکور را طور کلی متضرر سازد، به حبس طویلیکه از ده سال بیشتر نباشد محکوم میگردد.

 م می گردد. فوق جزئی باشد مرتکب حسب احوال به حبس متوسط یا قصیر محکو ۀاگر ضر ر مندرج فقر -3

 مادۀ دوصدو هفتادویکم:

ظف خدمات عامه که در اداره قرار داد ها، عواید، واردات یا سایر امور متعلق به دولت ویا در مراقبت آن مکلفیت مستقیم داشته باشد ؤهر م 

آن تشبث نماید، به حبس متوسط وبه اثر آن دریکی از امور فوق به اسم خود یا به اسم شخص دیگر برای خود مفادی حاصل کند یا به حصول 

 که از سه سال کمتر نباشد محکوم می گردد.

 مادۀ دوصدو هفتادو ودوم:

ظف خدمات عامه که کارگران  یا اجیران تحت اثر خود را در امور شخصی خود بداخل وقت رسمی استخدام نماید یا بدون مجوز ؤهر م 

 ه حبس قصیر یا جزای نقدی که از دوازده هزارافغانی بیشتر نباشد محکوم می گردد.  قانونی تمام یا قسمتی از اجرت آنها را حجز نماید، ب

 مادۀ دوصدو هفتادو سوم:

مجرم عالوه بر جزاهای معینه در این فصل به رد مال و جزای نقدی معادل اموال اختالس شده یا آنچه که از مال دولت تحت تصرف خود -1

 در آورده نیز محکوم میگردد.

 تیکه مدت حبس محکوم بها از سه سال بیشتر باشد مرتکب به طرد از مسلک  یا انفصال از وظیفه نیز محکوم می گردد.در صور-3



 مادۀ دوصدو هفتادو چهارم:

مدت سقوط دعوی جزائی در جرایم مندرج این فصل بعد از تاریخ انتهای وظیفه شروع میشود مشروط بر اینکه تحقیق در آن  قبل از آن  

 شده باشد.شروع نه 

 فصل پنجم

 ظفین خدمات عامه در برابر افرادؤرویه سوء م

 :مادۀ دوصدو هفتادو پنجم

 شکنجه نماید ویا به آن امر نماید به حبس طویل محکوم میگردد. فظف خدمات عامه متهم را بمنظور گرفتن اعتراؤهرگاه م-1

 قتل عمد درین قانون محکوم میگردد. ۀشد اگر متهم در نتیجه شکنجه به قتل برسد، مرتکب به جزای پیش بینی-3

 مادۀ دوصدو هفتادو ششم:

ظف خدمات عامه محکوم علیه را از جزای محکوم بها شدیدتر مجازات کند ویا به آن امر نماید ویا جزای را بروی تطبیق نماید که ؤهرگاه م 

 از وظیفه نیز محکوم می گردد.  به آن حکم نه شده باشد، عالوه بر جزای حبس متوسط به طرد از مسلک یاانفصال

 مادۀ دوصدو هفتادو هفتم:

در غیر از حاالت وترتیبیکه قانون به آن  او و ۀظف خدمات عامه با استفادهاز صالحیت وظیفوی خود در منزل شخص بدون اجازؤهرگاه م 

 ر هزار افغانی  تجاوز نکند محکوم میگردد.تصریح نموده داخل شود، به حبسیکه از دو سال بیشتر نباشد یا جزای نقدی که از بیست وچها

 

 مادۀ دوصدو هفتادو هشتم:

ظف خدمات عامه با استفاده از صالحیت وظیفوی خود با شخص طوری شدت وخشونت نماید که موجب آالم جسمی یا منافی  آبرو ؤهرگاه م 

 احوال به حسبیکه از دوسال بیشتر نباشد یا جزای نقدی که از بیست وچهار هزار افغانی تجاوز نکند محکوم می گردد. حسب، وحیثیت اوگردد

 مادۀ دوصدو هفتادو نهم:

ظف خدمات عامه با استفاده از صالحیت وظیفوی خود مال منقول یا غیر منقول را از مالک آن به زور بخرد یا بدون حق آنرا در ؤهرگاه م 

مالکانه خود در آورد ویا مالک را بفروش مال به شخص دیگری مجبور سازد، عالوه به حبسیکه از دو سال بیشتر وجزای نقدی که از تصرف 

بیست وچهار هزار افغانی متجاوز نباشد به جزای طرد از مسلک یا انفصال از وظیفه وبه رد شی غصب شده ویا قیمت آن، اگر عین شی 

 دد.موجود نباشد. محکوم میگر

 

 

 فصل ششم

 سرقت وتلف کردن اوراق و اسناد رسمی

 مادۀ دوصدو هشتادم:

هرگاه به اثر اهمال موظف خدمات عامه که به حفاظت اوراق، اسناد ویا دوسیه های متعلق به دولت یا اوراق دعوی قضائی مکلف باشد، -1

بس قصیریکه از سه ماه کمتر نباشد یا جزای نقدیکه از دوازده به ح ظفــــــؤم شخص ود،ـــــاوراق مذکور سرقت گردد ویا پنهان یا تلف ش

 هزار افغانی تجاوز نکند  محکوم می گردد.

 سارق یا تلف کننده وپنهان کننده اشیای مندرج فقره فوق به حبس متوسط محکوم می گردد.-3

 ال بیشتر نباشد محکوم می گردد.( این ماده محافظ آن باشد، به حبس طویلیکه از ده س1) ۀمندرج فقر ىاگر فاعل اشیا-1



( این ماده باثر اکراه محافظین صورت گیرد،  مرتکب به حبس طویل محکوم 1) ۀمندرج فقر ىاگر سرقت، پنهان نمودن یا تلف کردن اشیا-1

 می گردد.

 سارق، تلف کننده یا پنهان کننده اسناد دارای ارزش ملی به حد اکثر جزای حبس طویل محکوم می گردد.-1

ظف خدمات عامه صورت گرفته باشد، مرتکب به حبس متوسط محکوم ؤ( این ماده باثر اهمال م1) ۀاگر سرقت یا اتالف اسناد مندرج فقر-1

 می گردد.

 مادۀ دوصدو هشتادویکم:

ن سهولت فراهم سازد، ظف پست وتلگراف مکتوب یا تلگراف تسلیم شده را پنهان، افشاء یا باز نماید ویا بمنظور این امر برای دیگراؤهرگاه م 

 عالوه بر طرد از مسلک یا انفصال از وظیفه به حبس قصیریکه از سه ماه کمتر نباشد یا جزای نقدی که از سه هزار افغانی کمتر واز دوازده

 هزار افغانی تجاوز نکند محکوم می گردد.

 فصل هفتم

 تجاوز موظفین خدمات عامه از حدود صالحیت قانونی

 دوم: مادۀ دوصدو هشتادو

ظف خدمات عامه بمقصد رسانیدن نفع یا ضرر بیکی از طرفین دعوی نزد قاضی یا محکمه به صیغه امر یا التماس یا خواهش ویا ؤهرگاه م

متر واز دوازده هزار افغانی بیشتر ــــزار افغانی کــــسفارش واسطه شود، به حبس قصیریکه از سه ماه کمتر نباشد یا جزای نقدی که از سه ه

 اشد محکوم می گردد.نب

 مادۀ دوصدو هشتادو سوم:

( این قانون 393) ۀهرگاه قاضی بدون مجوز قانونی از اصدار فیصله وحکم امتناع ورزد ویا ثبات گردد که بنا به یکی از  اسباب مندرج ماد 

 فیصله ناحق صادر نموده است، حسب احوال به حبس متوسط وطرد از مسلک محکوم می  گردد.

 و هشتادو چهارم:مادۀ دوصد

هرگاه قاضی بعد از مطالبه قانونی، اصدار  حکم را رد ویا متوقف سازد، ممتنع از حکم شمرده میشود. گرچه بر عدم موجودیت حکم در  

 قانون یا صراحت آن استدالل نماید مگر اینکه قانون طور دیگری حکم نموده باشد. 

 مادۀ دوصدو هشتادو پنجم:

مه با استفاده از صالحیت وظیفوی خود عمداً احکام قوانین، مقررات، حکم، قرار وامر محکمه یا اوامر صادره ظف خدمات عاؤهرگاه م-1

مراجع با صالحیت حکومت ویا تحصیل اموال ومالیاتی را که بحکم قانون تعیین گردیده، بدون مجوز قانونی متوقف سازد، حسب احوال به 

 زای نقدی ایکه از سه هزار افغانی کمتر واز دوازده هزار افغانی بیشتر نباشد محکوم می گردد.حبس قصیریکه از سه ماه کمتر نباشد یا ج

د، ــــه برســــــه صدمـــفوق در اجرای پالنهای دولت تاخیر یا معطلی رونما گردد ویا به دارائی عام ۀاگر باثر توقف مندرج فقر-3

 کوم می گردد.ــمتوسط مح ویل یاــــوال به حبس طـــــرتکب حسب احــــــــم

 مادۀ دوصدو هشتادو ششم:

ظفین خدمات عامه بمقصد نیل به مرام مشترک غیر قانونی وظیفه خود را ولو به صورت استعفی باشد ترک کنند ؤهرگاه حد اقل سه نفر از م-1

ه  بیشتر نباشد یا جزای نقدی که از سه هزار ویا عمداً از ادای وظیفه استنکاف نمایند. هر یک به حبس قصیریکه از سه ماه کمتر واز شش ما

 اوز نکند محکوم می گردد.ــــــــــافغانی کمتر واز شش هزار افغانی تج

اگر در نتیجه ترک یا استنکاف از وظیفه حیات، صحت وامنیت عامه به خطر مواجه گردد یا اضطراب وفتنه در بین مردم ایجاد شود ویا به  -3

 گردد. مرتکبین به دو چند حد اکثر جزای مندرج فقره فوق  محکوم می گردند.منافع عمومی ضرری وارد 

 مادۀ دوصدو هشتادو هفتم:

 ،ظف خدمات عامه به قصد اخالل یا تعطیل در جریان کار وظیفه خود را ترک کند یا به این منظور از ادای وظیفه استنکاف ورزدؤهرگاه م-1



 جزای نقدی که از سه هزار افغانی کمتر واز دوازده هزار افغانی بیشتر نباشد محکوم میگردد.به حبس قصیریکه از سه ماه کمتر نباشد یا 

( 1) ۀ( این قانون صدق پیدا کند مرتکب به دو چند حد اکثر جزای مندرج فقر391( ماده )3) ۀفوق حکم فقر ۀظف مذکور فقرؤاگر در مورد م-3

 این ماده محکوم می گردد.

 :مادۀ دوصدو هشتادو هشتم

( این قانون اشتراک نماید، حسب احوال به دو چند جزا 396 -391) موادهرگاه شخصی به سبیل تحریک در ارتکاب یکی از جرایم مندرج -1

 یهای پیش بینی شده مواد متذکره محکوم می گردد.

یا انفصال از وظیفه نیز محکوم ظف خدمات عامه باشد، عالوه بر جزای پیش بینی شده به طرد از مسلک ؤفوق م ۀاگر شخص مذکور فقر-3

 د.می گرد

 مادۀ دوصدو هشتادو نهم:

ظفین خدمات عامه را بنحوی از انحا به ترک کار ویا استنکاف از ادای یکی از مکلفیت های وظیفوی تحریک ؤظف یا مؤهرگاه شخصی م-1

 .دیا جزای نقدی الی سه هزار افغانی محکوم میگردیا تشجیع نماید وبه تحریک وتشجیع او کدام نتیجه مرتب نگردد، به حبس  الی سه ماه 

 فوق محکوم می گردد. ۀظف خدمات عامه باشد به دو چند جزای مندرج فقرؤاگر محرک م-3

 فصل هشتم

 ظفین خدمات عامهؤتجاوز علیه م

 مادۀ دوصدو نودم:

ویا به تجاوز شروع نماید، به حبس قصیریکه از ظف خدمات عامه با استعمال قوه، شدت، تخویف یا تهدید تجاوز کند ؤهرگاه شخصی علیه م

 ششماه کمتر نباشد یا جزای  نقدی که از شش هزار افغانی کمتر واز دوازده هزار افغانی بیشتر نباشد ویا به هردو جزا محکوم می گردد.

 مادۀ دوصدو نود یکم:

محل وظیفه او به قصد تهدید ویا منع او از اجرای وظیفه  ظف خدمات عامه را با تعقیب دوامدار،  توقف در جوار منزل یاؤهرگاه شخص م-1

 ( این قانون محکوم میگردد.309) ۀماد ۀبه نحوی از انحا مورد تجاوز قرار دهد، به عین جزای پیش بینی شد

 میگردد. ظف خدمات عامه باشد عالوه بر جزای مندرج  فقره فوق به طرد از مسلک یا انفصال از وظیفه نیز محکومؤاگر مرتکب م-3

 مادۀ دوصدو نود ودوم:

ظف خدمات عامه ضرب یا جرح صورت گیرد مرتکب حسب احوال به حبس متوسط یا جزای ؤهرگاه باثر مقاومت یا تجاوز شخص علیه م 

 نقدی که از شصت هزار افغانی بیشتر نباشد محکوم میگردد.

 مادۀ دوصدو نودوسوم:

این قانون مجنی علیه موقتاً معیوب گردد ویا متجاوز از بیست روز از انجام کار عاجز ماند،  (303) ۀهرگاه به اثر ضرب یا جرح مندرج ماد-1

 مرتکب عالوه  بر جبران خساره به حبس متوسط که از دو سال کمتر نباشد محکوم می گردد.

ح ویا از جانب بیش از دو نفر صورت اگر ضرب یا جرح به معلولیت دایمی منجر گردد یا توأم با سباق ترصد واصرار باشد یا با حمل سال-3

 ( این قانون محکوم می گردد.111( الی )199مواد ) ۀگرفته باشد، مرتکب به جزای پیش بینی شد

 مادۀ دوصدو نودو چهارم:

قصیریکه از ظف خدمات عامه را در اثنای اجرای وظیفه ویا به سبب ادای آن توهین نماید، به حبس ؤهرگاه شخص به اشاره یا قول یا تهدید م 

 سه ماه کمتر واز شش ماه بیشتر نباشد یا جزای نقدی که از سه هزار افغانی کمتر واز شش هزار افغانی تجاوز نکند محکوم میگردد.

 مادۀ دوصدو نودوپنجم:

قانون محکوم می ( این 301) ۀ( ماد1) ۀهرگاه اهانت توسط تلگراف یا تیلفون یا نوشته ویا رسم متوجه شخص گردد، مرتکب به جزای فقر 



 گردد.

 مادۀ دوصدو نودوششم:

هرگاه شخص سلطات یا موظفین خدمات عامه را باطالع دروغ یا عرایض خالف حقیقت یا به نحو دیگری از وقوع حوادث ومصائب ایکه  

ه ماه کمتر نباشد یا جزای واقعیت نداشته باشد با وجود علم بعدم واقعیت آن به اضطراب اندازد، عالوه به جزای حبس قصیریکه از س اصالً 

 .نقدی که از سه هزار افغانی کمتر واز دوازده هزار افغانی بیشتر نباشد به جبران خساره ایکه ازین ناحیه وارد گردیده نیز محکوم میگردد

 فصل نهم

 انتحال وظایف والقاب

 :مادۀ دوصدو نودو هفتم

یکی از وظایف عامه مداخله نماید ویا یکی از مکلفیت های مربوط به این  هرگاه شخص بدون داشتن صفت ماموریت یا اجازه رسمی دولت در

وظایف را انجام دهد، حسب احوال به حبس متوسط یا جزای نقد یکه از دوازده هزار افغانی کمتر واز شصت هزار افغانی بیشتر نباشد محکوم 

 می گردد.

 مادۀ دوصدو نودوهشتم:

ق یونیفورم عسکری را طور علنی استعمال نماید یا بدون مجوز قانونی عالمه ممیزه وظیفه را حمل هرگاه شخصی بدون داشتن رتبه واستحقا 

 کند، حسب احوال به حبسی که از دوسال بیشتر نباشد یا جزای نقدی که از بیست وچهار هزار افغانی تجاوز نکند محکوم می گردد.

 مادۀ دوصدو نودونهم:

را به لقب افتخاری، یا رتبوی یا وظیفوی ملقب سازد ویا بصفت مامور ضبط قضائی معرفی نماید ویا هرگاه شخصی بدون مجوز قانونی خود  

 بصورت علنی نشانی را تعلیق کند که برایش اعطا نگردیده، به جزای نقدی از یک الی پنج هزار افغانی محکوم می گردد.

 مادۀ سه صدم:

ری یا رتبوی خارجی ملقب سازد ویا بصورت علنی بدون مجوز قانونی ویا اجازۀ رئیس هرگاه شخص بدون مجوز قانونی خود را به لقب افتخا 

 ( این قانون محکوم میگردد.300) ۀادــم ۀدــزا یپیش بینی شــــدولت نشان خارجی را تعلیق کند، به عین ج

 مادۀ سه صدویکم:

یومی که از طرف محکمه تعیین می گردد  ۀفیصله را در جرید( این قانون محکمه می تواند خالصه حکم 199و 300در حاالت مندرج مواد ) 

 به مصرف محکوم علیه نشر نماید.

 فصل دهم

 جعل پول مروجه

 مادۀ سه صدو دوم:

 هرگاه شخصی به هر کیفیتی که باشد پولی را که قانوناً در افغانستان مروج است جعل نماید، به حبس طویل محکوم می گردد.-1

قیص مقدار اصلی مسکوکات یا ملمع کردن آن به قسمیکه با پول مروجه دیگری که ارزش آن بیشتر باشد شبیه گردد، تقلید پول مروجه، تن-3

 جعل شمرده می شود.

 مادۀ سه صدو سوم:

 اشخاص آتی به حبس طویل محکوم می گردند: 

 امله آنرا در حیازت خود در آورد.شخصیکه با وجود علم پول جعلی را ترویج یا به آن معامله کند ویا به قصد ترویج یا مع-1

 شخصیکه با وجود علم خود او یا توسط شخص دیگری پول جعلی را به افغانستان داخل ویا از آن  خارج نماید. -3



 ه دهد ویا بدون عذررشخصیکه آالت، ادوات یا وسایل را بمنظور جعل پول بسازد یا بکار برد یا بفروشد یا بفروش عرضه نماید یا به اجا-1

 قانونی آنرا در حیات خود در آورد.

 مادۀ سه صدو چهارم:

( این قانون ارزش پول افغانستان یا اسناد دولتی تنزیل نماید ویا اعتماد بازار های داخلی 191و 193هرگاه به اثر ارتکاب جرایم مندرج مواد ) 

 کوم نماید.ویا خارجی به اثر آن متزلزل گردد، محکمه می تواند مرتکب را به حبس دوام مح

 مادۀ سه صدو پنجم:

( این قانون در مورد پولی صورت بگیرد که درین دو مواد ذکر نیافته است، مرتکب به 191و 193هرگاه ارتکاب یکی از جرایم مندرج مواد ) 

 حبس طویل که از ده سال بیشتر نباشد محکوم میگردد.

 مادۀ سه صدو ششم:

وده وبعد از حصول علم به جعلی بودن آن، مورد معامله قرار دهد، به جزای نقدی دو چند پول شخصیکه با حسن نیت پول جعلی را قبول نم 

 جعلی مورد معامله محکوم می گردد.

 مادۀ سه صدو هفتم:

هر مجرمیکه قبل از بکار انداختن پول جعلی وآغاز تحقیق از جرم خود به مراجع با صالحیت دولت  اطالع دهد، از جزاهای مندرج مواد  

 ( این قانون معاف میگردد.191و 191-191)

 مادۀ سه صدو هشتم:

راجع با ــــــاید.مشروط بر اینکه اطالع وی مـــــزا معاف نمـــــیق از جــقــــاز تحـــــجرم را بعد از آغــــی تواند مــــکمه مـــــــــــمح

 .درفتار نمایـــــرم مماثل آنرا گـــــرم ویا جــــــرداند که سایر مرتکبین این جـــــادر گـــــصالحیت دولتی را ق

 

 

 فصل یازدهم

 تزویر

 مادۀ سه صدو نهم:

 امضاء ومهر خالف حقیقت یا تغییر دادن آن به وسیله اضافت، تبدیل، تقلید یا حذف. ،تزویر عبارت است از ساختن نوشته ها، اسناد

 مادۀ سه صدو دهم:

با وجود علم به تزویر آن استعمال ویا آنرا به افغانستان داخل نماید حسب احوال به حبس طویل  شخصیکه یکی از اشیاء آتی را تزویر یا-1

 محکوم میگردد:

 قانون، فرمان یا امر ریاست جمهوری، تصویب حکومت ویا فرمان صدارت ویا حکم قعطی محکمه.-1

 مهر دولت، مهر یا امضای رئیس دولت.-3

د تزویر بسازد یا با وجود علم به تزویر آن استعمال یا آنرا به افغانستان داخل نماید حسب احوال به شخصیکه یکی از اشیای آتی را به قص-3

 حبس متوسط محکوم میگردد:

 تاپه یا عالمه یکی از ادارات یا تصدیهای دولت. ،مهر-1

 ظفین خدمات عامه.ؤمهر، امضاء یا عالمه یکی از م-3

 عالمه رسمی مشخصه عیار طال ونقره.-1



 دول معاش یا اسناد صادره خزائن دولت.ج-1

 اوراق مالی بانک که صدور آن قانوناً مجاز باشد.-1

 شهادت نامه یا اسناد تحصیلی  اعم از داخلی وخارجی.-1

 مادۀ سه صدو یازدهم:

حیت دولت اطالع دهد از ( این قانون مجرمیکه قبل از اتمام جرم یا آغاز تحقیق از جرم خود به مراجع با صال119) ۀدر حاالت مندرج ماد 

 جزا معاف می گردد.

 مادۀ سه صدو دوازدهم:

( این قانون را بعد از آغاز تحقیق از جزا معاف نماید. مشروط بر اینکه اطالع وی مراجع با 111) ۀمحکمه می تواند مجرم مندرج ماد 

 فتار نماید.صالحیت دولتی را قادر گرداند که سایر مرتکبین این جرم ویا جرم مماثل آنرا گر

 مادۀ سه صدو سیزدهم:

ظف خدمات عامه در اثنای اجرای وظیفه احکام صادره، تصاویب، وثایق، کتب ثبت اسناد دفاتر و سایر اسناد ونوشته جات رسمی ؤهرگاه م-1

 راعمداً تزویر نماید، حسب احوال به حبس طویل محکوم می گردد.

 ت گیرد، مرتکب حسب احوال به حبس متوسط یا قصیر محکوم می گردد.فوق در اسناد عرفی صور ۀاگر تزویر مندرج فقر-3

 مادۀ سه صدو چهاردهم:

وال به حبس طویل که از ده سال تجاوز نکند ـــــــظف خدمات عامه نباشد، حسب احؤ( این قانون م111) ۀهرگاه مرتکب جرایم مندرج ماد 

 محکوم می گردد.

 مادۀ سه صدو پانزدهم:

مه که به قصد تزویر متن یا شکل اسناد را هنگام تحریر آن منحیث وظیفه تغییر بدهد خواه این تغییر در اقرار شخص  ظف خدمات عاؤهر م 

ه حبس ــــباشد که سند برای او تحریر میشود ویا واقعه مزوره را با وجود علم به تزویر آن به شکل واقعه صحیح درج نماید، حسب احوال ب

 طویل محکوم می گردد.

 سی صدو شانزدهم:مادۀ 

( این قانون را با وجود علم به تزویر آن استعمال نماید، حسب احوال به حبس 111-111-111مندرج مواد ) ۀشخصیکه اوراق تزویر شد

 طویلیکه از ده سال بیشتر نباشد محکوم می گردد.

 مادۀ سه صدو هفدهم:

به تزویر ورق تزویر شده را استعمال نماید حسب احوال به حبس شخصی که در نوشه شخص دیگری مرتکب تزویر گردد یا با وجود علم  

 متوسط محکوم می گردد.

 مادۀ سه صدو هجدهم:

، عالوه بر شخصیکه غیر حق مهر حقیقی دولت یا مهر یکی از ادارات  یا تصدیهای دولت را بدست آورد و آنرا بضرر منافع عامه یا خصوصی استعمال نماید

 س متوسط محکوم میگردد.جبران خساره عایده به حب

 مادۀ سه صدو نزدهم:

طبیب، جراح ویا قابله ایکه تصدیق یا اظهارات مزور را با وجود علم به تزویر آن در موارد حمل، مر ، معلولیت، عیب ویا وفات به  -1

انی بیشتر نباشد محکوم شخص بدهد، حسب احوال به حبس متوسط ویا جزای نقدی که از دوازده هزار افغانی کمتر واز شصت هزار افغ

 میگردد.

فوق به اثر طلب چیزی برای خود ویا شخص دیگری ویا در بدل  قبول  ویا اخذ وعده یا بخشش ارتکاب گردد،  ۀاگر جرم مندرج فقر -3



 مرتکب به حبس متوسط ویا جزای نقدی که از دوازده هزار افغانی کمتر واز شصت هزار افغانی بیشتر نباشد محکوم می گردد.

 مادۀ سه صدو بیستم:

شخصیکه خود او یا توسط شخص دیگر تصدیق را در مورد اثبات معلولیت برای خود ویا برای شخص دیگر بمنظور تقدیم آن به محکمه یا 

ای قصد اینکه خود یا شخص دیگری را از یکی از خدمات عامه رها سازد بنام طبیب یا جراح تزویر نماید، حسب احوال به حبس متوسط یا جز

 نقدی که از دوازده هزار افغانی کمتر واز شصت هزار افغانی بیشتر نباشد محکوم می گردد.

 مادۀ سه صدو بیست ویکم:

با وجود علم به تزویر آن استعمال نماید طوریکه آنرا به محکمه یا یکی از  را ( این قانون139 -110شخصیکه تصدیق مزور مندرج مواد ) 

( یا جزای نقدی که از پنج هزار افغانی تجاوز نکند محکوم 139 -110مواد ) ۀیم نماید به عین جزای پیش بینی شدمقامات با صالحیت دولت تقد

 میگردد.

 مادۀ سه صدو بیست ودوم:

 در تطبیق احکام این فصل نشان انگشت مانند امضاء اعتبار دارد. 

 فصل دوازدهم

 تقلید عالمات واشیای مطبوع پوستی، تلگرافی ومالیاتی

 ادۀ سه صدو بیست وسوم:م

 اشخاص آتی به حبس قصیریکه از ششماه بیشتر نباشد یا به جزای نقدی که از شش هزار افغانی تجاوز نکند محکوم می گردند:

شخصیکه اشیای مطبوع یا نمونه های پستی را به هر نحویکه ساخته شده باشد تقلید نماید، طوری که در شکل ظاهری خود با عالیم  پستی -1

عو  اوراق حقیقی به  در وایر  پست وتیلگراف افغانی یا عالیم تکت های پستی وتیلگرافی دول اعضای اتحادیه پست وتیلگراف شبیه باشد ود

 سهولت قبول شده بتواند.

د ـــــــیا اینکه به قص رضه نماید وــــروش عـــــیا بف روشد وــــله کند یا بفــــــد یا معامـــــــفوق را در افغانستان رواج ده ۀقرـــشخصیکه اشیای مطبوع یا نمونه های مندرج ف-3

 ه دارد.ــــود نگـــــــزد خـــــروش نــــامله یا فـــــــج یا معــتروی

 مادۀ سه صدو بیست وچهارم:

غانی کمتر واز شش هزار افغانی اشخاص آتی به حبس قصیریکه از سه ماه کمتر واز ششماه بیشتر نباشد ویا به جزای نقدی که از سه هزار اف 

 تجاوز نکند محکوم میگردد:

را تقلید نماید که در شکل ظاهری خود با عالیم تکت های مالیاتی دوایر مالیات افغانی یا تکت های  ىشخصیکه اشیای مطبوع یا نمونه ها-1

 واند.سره میاشت افغانی شبیه باشد طوریکه در عو  اوراق حقیقی آن به سهولت قبول  شده بت

وق را در افغانستان رواج دهد یا معامله کند یا بفروشد ویا بفروش عرضه نماید ــــف ۀرـــــای مندرج فقــــــشخصیکه اشیای مطبوع یا نمونه ه-3

 ویا اینکه به قصد ترویج یا  معامله یا فروش نزد خود نگه دارد.

 باشد، محکمه به رد مثل آن نیز حکم می نماید. در صورتیکه از ارتکاب جرایم مندرج این فصل مفاد حاصل شده-1

 فصل سیزدهم

 تعطیل مواصالت

 مادۀ سه صدو بیست وپنجم:

زمینی، آبی وهوائی را به خطر مواجه گرداند ویا آنرا عاطل سازد به حبس متوسط محکوم  ۀشخصیکه عمداً سالمت وسایل مواصالتی عام

 میگردد.

 مادۀ سه صدو بیست وششم:



( این قانون جراحات شدید بوجود آید، مرتکب حسب احوال به حبس طویل واگر به اثر آن شخص یا 131) ۀاب فعل مندرج مادهرگاه از ارتک 

 اشخاص فوت نماید، مرتکب حسب احوال به اعدام یا حبس دوام محکوم میگردد.

 مادۀ سه صدو بیست وهفتم:

یا اشخاصیکه در یکی از وسایل مواصالتی زمینی، آبی یا هوائی قرار  شخصیکه به اثر بی احتیاطی سبب حادثه گردد که به اثر آن شخص 

دارند بخطر مواجه گردند، به حبس قصیریکه از سه ماه کمتر واز شش ماه بیشتر نباشد یا جزای نقدی که از سه هزار افغانی کمتر واز شش 

 هزار  افغانی تجاوز نکند محکوم می گردد.

 مادۀ سه صدو بیست وهشتم:

( این قانون صدمه شدید جسمی یا فوت بوجود آید، مرتکب به حبس متوسط که از سه سال کمتر نباشد 136) ۀاز ارتکاب فعل مندرج مادهرگاه  

 محکوم می گردد.

 مادۀ سه صدو بیست ونهم:

متوسط که از دو سال کمتر  شخصیکه عمداً به نحوی از انحا سبب انقطاع مخابرات تیلفونی یا تیلگرافی گردد عالوه بر جبران خساره به حبس 

 نباشد محکوم میگردد.

 ۀ سه صدو سى ام:ماد

( این قانون به اثر اهمال یا بی احتیاطی صورت گیرد، مرتکب عالوه بر جبران خساره به حبس 130) ۀهرگاه انقطاع مخابرات مندرج ماد

 دوازده هزار افغانی بیشتر نباشد محکوم می گردد.قصیریکه از سه ماه کمتر نباشد یا جزای نقدی که از سه هزار افغانی کمتر واز 

 مادۀ سه صدو سی ویکم:

ده شخصیکه لین تیلفون یا سایر وسایل مخابراتی را با استعمال قوت به تصرف خود در آورد یا آنرا تلف نماید یا بنحو دیگری غیر قابل استفا-1

یم واصالح آن گردد طوریکه این اقدام باعث انقطاع مخابره گردد، عالوه بر قت باشد ویا اینکه به جبر واکراه مانع ترمؤگرداند، گرچه طور م

 جبران خساره به حبس طویلی که از ده سال کمتر نباشد محکوم می گردد.

 فوق در حالت اضطرار ارتکاب گردد مرتکب حسب احوال به اعدام یا حبس دوام محکوم میگردد. ۀاگر جرایم مندرج فقر-3

 

 وم:مادۀ سه صدو سی ود

شخصیکه  عمداً به سبب سوء استعمال وسایل مخابرات تیلفونی سبب اذیت دیگران گردد، به حبس قصیریکه از سه ماه کمتر نباشد یا به جزای 

 نقدیکه از سه هزار افغانی کمتر واز دوازده هزار افغانی بیشتر نباشد محکوم می گردد.

 فصل چهاردهم

 فرار محبوسین واخفای مجرمین

 دو سی وسوم:مادۀ سه ص

متر شخصیکه قانوناً  گرفتار گردیده وفرار نماید، به حبسیکه از سه ماه کمتر واز ششماه بیشتر نباشد یا جزای نقد یکه از سه هزار افغانی ک-1

 واز شش هزار افغانی تجاوز نکند محکوم می گردد.

فتاری فرار نماید، عالوه بر جزای محکوم بها به حبسیکه اگر شخص محکوم به حبس بمنظور تطبیق حکم محکمه گرفتار گردد وبعد از گر-3

 از دوسال بیشتر نباشد ویا جزای نقدیکه از بیست وچهار هزار افغانی تجاوز نکند محکوم می گردد.

ی گردد متعدد محکوم م ىها ( این ماده باثر استعمال قوه یا جرم دیگری صورت گیرد به جزا3-1اگر فرار شخص در حاالت مندرج فقرات )-1

 مگر اینکه در قانون طور دیگری حکم شده باشد.

 مادۀ سه صدو سی وچهارم:



 شخصیکه به محافظت، همراهی یا انتقال شخص گرفتار شده مکلف باشد وبه سبب غفلت وی شخص فرار نماید حسب آتی مجازات می گردد: 

یا جزای نقدی ایکه از دوازده هزار  سال بیشتر نباشد و دواگر شخص گرفتار شده محکوم به جزای جنایت باشد به حبس متوسط ایکه از -1

 کوم میگردد.ـــــــمح ننماید اوزـــــــتجكمتر و از بیست و چهار هزار افغـــــــانى افغانی 

قدیکه از سه زای نـــــــیا ج ظف به حبس قصیریکه از سه ماه کمتر واز شش ماه بیشتر نباشد وؤفوق شخص م ۀدر غیر از احوال مندرج فقر-3

 هزار افغانی کمتر واز شش هزار افغانی تجاوز ننماید محکوم میگردد.

 

 مادۀ سه صدو سی وپنجم:

شخصیکه به محافظت، همراهی یا انتقال شخص گرفتار شده مکلف بوده وبا او در فرار کمک نماید یا فرار را برای او آسان سازد حسب آتی  

 مجازات می گردد:

 ظف حسب احوال به حبس طویل محکوم میگردد.ؤه محکوم به جزای اعدام باشد شخص ماگر شخص گرفتار شد-1

ظف حسب ؤاگر شخص گرفتار شده به جزای حد یا حبس دوام محکوم شده باشد یا متهم به جرمی باشد که جزای آن اعدام باشد شخص م-3

 احوال به حبس متوسط محکوم می گردد.

 بس قصیریکه از سه ماه کمتر نباشد محکوم می گردد.ــف به حــــــظـــؤص مــــــوق شخــــــدر غیر از احوال مندرج فقرات ف-1

 مادۀ سی صدو سی وششم:

ظف خدمات عامه که به گرفتاری شخصی مکلف باشد ودر اجراآت الزمه گرفتاری به قصد معاونت متهم  در فرار از محاکمه اهمال ؤهر م 

 ( این قانون مجازات میگردد.111) ۀورزد مطابق به احوال مندرج ماد

 مادۀ سه صدو سی وهفتم:

هر شخصیکه خود او یا توسط شخص دیگر شخصی را که بعد از گرفتاری قانونی فرار نموده یا متهم به جرمی باشد که امر گرفتاری او  

 :حسب آتی مجازات می گرددصادر شده باشد مخفی نماید ویا با وجود علم به نحوی از انحا در فرار شخص از محاکمه کمک نماید 

اگر شخصی که مخفی کرده شده یا به اختفا یا فرار او از محاکمه مساعدت بعمل آمده محکوم بمرگ باشد حسب احوال به حبس طویلی که از -1

 .ده سال متجاوز نباشد محکوم می گردد

می باشد که جزای آن اعدام پیشبینی شده حسب ربه ج فوق محکوم به جزای حد یا حبس دوام یا حبس طویل ویا متهم ۀاگر شخص مندرج فقر-3

 احوال به حبس متوسط محکوم می گردد.

در غیر از احوال مندرج فقرات فوق به جزای حبس متوسط که از دوسال بیشتر نباشد یا جزای نقدی که از دوازده هزار افغانی کمتر واز -1

 بیست وچهار هزار افغانی تجاوز نکند محکوم میگردد.

 سه صدو سی وهشتم: مادۀ

هرگاه مخفی ساختن یا مساعدت در اختفا یا فرار از محاکمه شخصی از جانب زوج، زوجه اصول ویا فروع وی صورت گیرد مجازات نمی  

 گردد.

 مادۀ سه صدو سی ونهم:

ماید اعم ازینکه کمک وی به شخصیکه بوقوع جرم  به استثنای قباحت علم حاصل نماید وبه نحوی از انحا بفرار مجرم از محاکمه کمک ن-1

شکل پناه دادن مجرم یا مخفی ساختن دالیل اثبات جرم ویا ارائه معلومات غلط در مورد جرم با وجود علم بعدم صحت آن باشد به حبس 

یگردد مشروط بر قصیریکه از سه ماه کمتر نباشد یا جزای نقدی که از سه هزار افغانی کمتر واز دوازده  هزار افغانی تجاوز نکند  محکوم م

 اینکه جزا از نصف حد اکثر جزای اصلی جرم تجاوز نه نماید.

 فوق به زوج، زوجه، اصول وفروع شخص تطبیق نمی گردد.  ۀاحکام مندرج فقر-3

 فصل پانزدهم



 محو یا شکستاندن مهر

 مادۀ سه صدو چهلم:

بمنظور حفاظت مهر شده باشد به اثر اهمال محافظ مهر آن محو یا  هرگاه محل، اوراق یا اجناس به امریکی از ادارات دولتی یا یکی از محاکم

که از سه هزار افغانی کمتر واز شش هزار افغانی  نقدی شکستانده شود به حبس قصیریکه از سه ماه کمتر واز شش ماه بیشتر نباشد یا به جزای

 تجاوز نکند محکوم می گردد.

 مادۀ سه صدو چهل ویکم:

مهر شده مربوط به شخصی باشد که در جنایت محکوم علیه یا متهم قرار گرفته باشد محافظیکه به اثر اهمال او مهر  هرگاه اوراق یا اجناس 

که از سه  هزار افغانی کمتر واز نه هزار  محو یا شکستانده شده به حبس قصیریکه از سه ماه کمتر واز نه ماه بیشتر نباشد یا جزای نقدی

 ردد.افغانی تجاوز نکند محکوم میگ

 سه صدو چهل ودوم: ۀماد

( این قانون را که بمنظور حفاظت صورت گرفته باشد محو کند یا بشکناند به حبس 111) ۀشخصیکه مهر اوراق یا اجناس مندرج ماد-1

 قصیریکه از سه ماه کمتر نباشد محکوم می گردد.

 به حبس متوسط محکوم می گردد.فوق شخص محافظ باشد حسب احوال  ۀرم مندرج فقرـــــــــــــاگر مرتکب ج-3

 مادۀ سه صدو چهل وسوم:

محافظت صورت گرفته باشد مرتکب محو یا شکستاندن آن به حبس قصیریکه از سه ماه کمتر واز  رهرگاه مهر اجناس بمنظور دیگری غی-1

 وم می گردد.ششماه بیشتر نباشد یا جزای نقدیکه از سه هزار افغانی کمتر واز شش هزار افغانی تجاوز نکند محک

تر واز نه ماه بیشتر نباشد ـــاه کمـــــه مـــفوق شخص محافظ باشد به حبس قصیریکه از س ۀرتکب جرم مندرج فقرــــر مـــــاگ-3

 محکوم میگردد.

 

 

 

 فصل شانزدهم

 عامه كامال اتالف بنا ها و

 :مادۀ سه صدو چهل وچهارم

سسات عام المنفعه یا استفاده عامه  تخصیص یافته باشد ؤوامالکی را که برای منافع دولت، م شخصیکه عمداً قسمتی از بنا یا امالک عامه یا بنا

که از دوازده هزار افغانی کمتر واز شصت  ویا آثار تاریخی را تلف نماید عالوه بر جبران خساره حسب احوال به حبس متوسط یا جزای نقدی

 هزار افغانی بیشتر نباشد محکوم می گردد.

 صدو چهل وپنجم:مادۀ سه 

تفریحگاه عامه را تلف یا قطع نماید عالوه به جبران خساره به حبسیکه از سه ماه تجاوز  سرک، پارک و، شخصیکه عمداً اشجار 

 جزای نقدی که از پنج  هزار افغانی بیشتر نباشد محکوم می گردد. نکند و

 

 

 فصل هفدهم



 تجارت اشیای ممنوعه

 مادۀ سه صدوچهل وششم:

 شص اشیائی را که ورود آن به افغانستان ممنوع باشد وارد نماید یا اشیای  مذکور را بغر   فروش حمل یا انتقال نماید یا بفروهرگاه شخ

عرضه کند یا پنهان سازد و یا به پنهان نمودن آن شروع نماید عالوه به مصادره اموال ممنوعه به حبس قصیریکه از سه ماه کمتر نباشد 

 مال مصادره شده محکوم می گردد مشروط بر اینکه قانون طور دیگری حکم نکرده باشد.وجزای نقدی معادل 

 فصل  هجدهم

 جرایم ضد ادیان

 :مادۀ سه صدو چهل وهفتم

 اشخاص آتی بحبس متوسط ویا مجازات نقدی که از دوازده هزار افغانی کمتر واز شصت هزار افغانی بیشتر نباشد محکوم می گردند:

 ی شعایر یا مراسم دینی یکی از ادیان را به جبر واکراه اخالل نماید یا آنرا معطل سازد.شخصیکه بر گزار-1

شخصیکه معابد مجازیرا که در آن شعایر دینی یکی از ادیان اجرا میگردد یا عالیم دیگری را که نزد پیروان دینی از ادیان محترم باشد -3

 خراب یا تلف نماید.

 مادۀ سه صدو چهل وهشتم:

ه به پیرویکی از ادیانیکه شعایر مذهبی خود را بصورت علنی اجرا می نماید بواسطه قول، فعل، کتابت وغیره وسایل علنی تجاوز شخصیک 

 نماید به حبس قصیریکه از سه ماه کمتر وجزای نقدی که از سه هزار افغانی کمتر واز دوازده هزار افغانی  بیشتر نباشد محکوم می گردد.

 فصل  نزدهم

 ل مواد مخدره ومسکرهاستعما

 :مادۀ سه صدو چهل ونهم

شخصیکه مواد مخدره یا مسکره را استعمال نماید بحبس سه ماه الی ششماه یا جزای نقدی سه هزار الی شش هزار افغانی یا به 

 هردو جزا محکوم میگردد، مگر اینکه در قانون طور دیگری حکم شده باشد.

 مادۀ سه صدو پنجاهم:

راه شخصی دیگر را باستعمال مواد مخدره ویا مسکره وادار سازد، بحبس قصیری که از سه ماه کمتر نباشد یا جزای که شخصیکه بجبر واک 

 از سه هزار افغانی کمتر واز دوازده هزار افغانی بیشتر نباشد محکوم می گردد.

 مادۀ سه صدو پنجاه ویکم:

دهد، حسب احوال بحبس متوسط یا قصیر محکوم می گردد. محکمه عالوه شخصیکه محلی را برای استعمال مواد مخدره یا مسکره تخصیص 

 بر مجازات متذکره به ضبط ادوات و آالت واثاثیه مربوط به  استعمال مواد مخدره نیز حکم می نماید.

 مادۀ سه صدو پنجاه ودوم:

ل خود را از دست داده یا سبب اذیت دیگران شخصیکه در راه عام، محل عام یا تفریح گاه عمومی در حالت سکر طوری دیده شود که عق-1

گردد، به حبس قصیر که از سه ماه کمتر نباشد یا جزای نقدی که از سه هزار افغانی کمتر واز دوازده هزار افغانی بیشتر نباشد محکوم 

 میگردد.

کور گردد، به حبس قصیریکه از فوق در خالل یکسال بعد از صدور حکم محکمه مکرراً مرتکب جرم مذ ۀاگر مرتکب جرم مندرج فقر-3

 زار افغانی کمتر واز دوازده هزار افغانی بیشتر نباشد محکوم میگردد.ـــــــــــــششماه کمتر نباشد یا جزای نقدی که از شش ه

جزای مندرج  می تواند مرتکب را در عو  ،اگر نزد محکمه ثابت گردد که مجرم متکرر معتاد به استعمال مواد مخدره یا مسکره می باشد-1

 ( این ماده تا مدت یکسال در یکی از روغتون های مربوطه بستر نماید.3) ۀفقر



( این ماده اورا 1) ۀمحکمه می تواند به اثر درخواست څارنوال وتصدیق روغتون مبنی بر صحت مرتکب قبل از انقضای مدت مندرج فقر-1

 رها نماید.

 فصل بیستم

 قمار بازی

 :مادۀ سه صدو پنجاه وسوم

شخصیکه محلی را برای قمار بازی تخصیص داده وآنرا برای داخل شدن مردم آماده سازد و همچنان شخصیکه در محل عمومی و یا -1

س محلیکه بروی عامه مردم باز باشد ویا در محل ومنزلیکه به این منظور آماده شده به تنظیم قمار بازی بپردازد. ویا جزگیری نماید، به حب

 که از دوازده هزار افغانی تجاوز نکند ویا بیکی ازین دو جزا محکوم می گردد. قصیر وجزای نقدی

که از سه  جزای نقدی فوق در حال قمار بازی گرفتار گردد، به حبس قصیریکه از سه ماه کمتر نباشد و ۀشخصیکه در محالت متذکره فقر-3

 دد.هزار افغانی کمتر واز دوازده هزار افغانی بیشتر نباشد محکوم میگر

 ( این ماده پول، آالت وادوات قمار مصادره میگردد.3( و)1عالوه بر مجازات فقرات )-1

 فصل بیست ویکم

 امتناع از معاونت

 مادۀ سه صدو پنجاه وچهارم:

ظف خدمات عامه بدون عذر معقول از معاونت امتناع ورزد، به ؤشخصیکه هنگام وقوع حریق، یا حادثۀ بزرگ دیگری با وجود تقاضای م

 که از شش هزار افغانی تجاوز نکند ویا بیکی ازین دو جزا محکوم می گردد. جزای نقدی حبسیکه از شش ماه بیشتر نباشد و

 مادۀ سه صدو پنجاه وپنجم:

شخصیکه بحکم قانون یا موافقه به محافظت شخصیکه به سبب صغر سن یا شیخوخت یا حالت صحی یا روحی ویا عقلی عاجز باشد مکلف  

زار افغانی تجاوز نکند ویا ـــجزای نقدی ایکه از دوازده ه ود، بدون عذر معقول از ادای وجیبۀ خود امتناع ورزد، به حبس قصیر وشناخته ش

 بیکی ازین دو جزا محکوم می گردد.

 فصل بیست ودوم

 جرایم مربوط به بنوت، رعایت ناقص اهلیت، معروض ساختن صغار وضعفا بخطر

 مادۀ سه صدو پنجاه وششم:

را کذباً  شخصیکه طفل نو تولد را از نزد اشخاصیکه باالی او سلطه قانونی دارند دور سازد یا اورا پنهان نماید یا به طفل دیگری تبدیل کند یا او

 به غیر از مادرش نسبت بدهد، حسب احوال به حبس متوسط محکوم میگردد.

 مادۀ سه صدو پنجاه  وهفتم:

مطالبه شخص دیگریکه به اساس قرار یاحکم محکمه حضانت یا حفاظت طفل  به او انتقال یافته طفل را  شخصیکه متکفل طفلی بوده وبعداز-1

 بوی تسلیم نکند، به حبس قصیر یا جزای نقدی که از سه هزار افغانی  کمتر واز دوازده هزار  افغانی بیشتر نباشد محکوم میگردد.

 گرچه شخص متکفل یکی از والدین یا جدین طفل باشد.

اگر یکی از والدین یا جدین اوالد صغیر یا نواسۀ خود را خود او یا توسط دیگری از شخصیکه به  حکم محکمه حضانت یا حفاظت طفل به -3

 فوق محکوم میگردد، گرچه بدون حیله واکراه باشد. ۀاو سپرده شده بگیرد به جزای مندرج فقر

 مادۀ سه صدو پنجاه وهشتم:

خص دیگری حیات شخصی را که سن پانزده سالگی را تکمیل نکرده یا حیات شخصی را که به سبب حالت شخصیکه خود او یا توسط ش-1

صحی روحی یا عقلی از حمایت خود عاجز باشد به خطر مواجه گرداند، به حبس متوسط که از سه سال بیشتر نباشد یا جزای نقدی که از سی 



 وشش هزار افغانی تجاوز نکند محکوم میگردد.

محل غیر مسکون رها نماید به حبس متوسط محکوم میگردد گرچه جرم مذکور توسط یکی از  خصی طفل یا عاجز را دراگر ش-3

 والدین یا شخصیکه متکفل حفاظت  یا رعایت او باشد ارتکاب گردیده باشد.

ن را نداشته باشد، به جزای پیش بینی ( این ماده مجنی علیه معلول یا فوت گردد ومرتکب  قصد آ3) ۀاگر به اثر ارتکاب جرم مندرج فقر -1

 ضرب منجر به معلولیت یا مرگ حسب احوال محکوم میگردد. ۀشد

اگر طفل یا عاجز از تغذیه یا پرستاری که مقتضی حالت او است عمداً محروم ساخته شود وحیات او به اثر آن به خطر مواجه گردد، مرتکب -1

 گردد.( این ماده محکوم می1) ۀبه جزای مندرج  فقر

 مادۀ سه صدو پنجاه ونهم:

هر گاه باالی یک شخص به منظور ادای نفقه زوجه یا یکی از اصول یا فروع وی یا دیگری  یا به منظور ادای اجرت حضانت یا رضاعت -1

آن امتناع ورزد، به  ۀدییا سکونت حکم واجب التنفیذ محکمه صادر شده باشد، تا  مدت یکماه بعد از ابالغ حکم با وجود قدرت به ادای آن از تا

 حبس قصیر وجزای نقدی ایکه از پنج هزار افغانی تجاوز نکند یا به یکی ازین دو جزا محکوم می گردد.

 فوق دعوی وقتی دایر میگردد که صاحب مصلحت از آن شکایت نموده باشد. ۀدر مورد جرم مندرج فقر-3

زی که به ذمه شخص طرف شکایت  باقی مانده منقضی میگردد واگر دعوی به اثر انصراف صاحب مصلحت وشکایت یا به ادای چی-1

 بعد از صدور حکم در دعوی صورت بگیرد تطبیق جزا متوقف میگردد. ءانصراف یا ادا

 فصل بیست وسوم

 حریق وانفجار

 مادۀ سه صدو شصتم:

یات واموال مردم را بخطر مواجه سازد حسب شخصیکه عمداً مال منقول یا غیر منقول را گرچه ملک خودش باشد آتش زند در صورتیکه ح-1

 احوال به حبس طویل محکوم میگردد.

 اگر آتش  زدن در یکی از محالت آتی صورت گیرد مرتکب به حبس دوام محکوم میگردد:-3

 ه وملحقات آن.ـــــــــــــــــفابریکه ودیپوی مواد مورد ضرورت عسکری یا اسلح-1

 معدن یا چاه نفت یا گاز.-3

 ره خانه مواد سوخت یا مواد قابل احتراق ویا مواد منفجره.ذخی-1

 وی.راستیشن های حرارتی برق آبی ویا ذ -1

 استیشن قطار آهن، ماشین قطار آهن، یا واگونیکه در آن شخص یا اشخاص باشد ویا میدان هوائی یا طیاره ویا کشتی یا بندرگاه آن. -1

 ر ازدحام.ـــل پا محــی کون وــبنای مس -1

 بنائیکه یکی از ادارات دولتی  یا تصدی یا مؤسسات عامه در آن قرار داشته باشد.-6

وسایل  )دوم( این ماده آسان ساختن ارتکاب جنایت یا جنحه ویا از بین بردن آثار آن باشد، یا فاعل آالت و ۀاگر غر  از جرم مندرج فقر-1

یا حریق  منفجره صورت گیرد و دار  اشخاص  گردد ویا آتش زدن توسط مواد منفلقه واطفائیه را از کار اندازد یا حریق منجر به معلولیت دوام

 منجر بمرگ انسان گردد مرتکب به اعدام محکوم میگردد.

 مادۀ سه صدو شصت ویکم:

جه سازد شخصیکه  در مال منقول یا غیر منقول به سبب خطاء موجب احداث حریق گردد، در صورتیکه حیات واموال مردم را بخطر موا-1

 که از شصت هزار افغانی تجاوز نکند محکوم میگردد. به حبس متوسط ویا جزای نقدی

فوق مواصالت عمومی معطل گردد و یا ضرر بزرگ به اموال عاید گردد مرتکب به حبس طویلیکه از  هفت  ۀاگر به اثر جرم مندرج فقر -3



 سال بیشتر نباشد محکوم میگردد.

 ( این ماده مرگ انسان صورت گیرد مرتکب به حبس طویل که از ده سال کمتر نباشد محکوم میگردد.1) ۀراگر به اثر جرم مندرج فق-1

 مادۀ سه صدو شصت ودوم:

ه شخصیکه بدون اجازه مقامات صالحیت دار مواد منفلقه یا منفجره را بسازد ویا وارد نماید ویا نزد خود نگه کند، عالوه بر مصادره مواد ب-1

 ز هفت سال بیشتر نباشد محکوم میگردد.حبس طویلیکه ا

رسمی نشر میشود تعیین میگردد.  ۀمطابق قرار وزیر داخله که در جرید ماده ایکه در ترکیب مواد منفلقه ومنفجره بکار برده می شود و -3

 فجره شناخته میشود.من کم مواد منفلقه وــــهمچنان  سامان، آالت و ادواتیکه در ساختن یا انفجار آن استعمال میگردد، در ح

 مادۀ سه صدو شصت وسوم:

 د.شخصیکه عمداً مواد  منفلقه ومنفجره را استعمال نماید که به اثر آن حیات مردم به خطر مواجه گردد حسب احوال به حبس طویل محکوم میگرد-1

نسان شود مرتکب به حبس دوام محکوم می فوق به اشخاص ضرر بزرگ عاید گردد ویا منجر بمرگ ا ۀاگر به اثر استعمال مواد متذکره فقر-3

 گردد.

 مادۀ سه صدو شصت وچهارم:

شخصیکه عمداً مواد منفلقه یا منفجره را استعمال نماید وبه اثر آن اموال مردم به خطر مواجه گردد حسب احوال به حبس طویلیکه از هفت 1-

 سال بیشتر نباشد محکوم میگردد.

فوق محکوم  ۀفقر شدۀ مرتکب به حد اکثر جزای پیش بینی ،ردم ضرر بزرگ وارد گرددــــه اموال مفوق ب ۀاگر به اثر جرم مندرج فقر -3

 میگردد.

 مادۀ سه صدو شصت وپنجم:

شخصیکه مواد منفلقه ومنفجره را در غیر از احوال مندرج این فصل بمنظور غیر مشروع استعمال نماید حسب احوال به حبس طویلیکه از ده 

 محکوم میگردد. سال بیشتر  نباشد

 مادۀ سه صدو شصت وششم:

شخصیکه مواد منفلقه یا منفجره ویا اموال قابل احتراق را در یکی از وسایل نقلیه زمینی، آبی یا هوائی یا در وسایل وپارسلهای  

وجزای نقدی که  پوستی خالف مقررات مربوط انتقال دهد ویا به انتقال آن شروع نماید، به حبس متوسط که از دو سال کمتر نباشد

 .از بیست وپنج هزار  افغانی تجاوز نکند ویا بیکی ازین دو جزا محکوم میگردد

 فصل بیست وچهارم

 صحت عامه جرایم مربوط به غرق ومرافق و

 مادۀ سه صدو شصت وهفتم:

مواجه گردد حسب احوال به حبس شخصیکه عمداً سیالبی را بوجود آورد یا در آن شروع نماید که توسط آن حیات یا اموال مردم به خطر -1

 طویل محکوم میگردد.

 فوق مرگ انسان صورت گیرد مرتکب  به حبس دوام محکوم میگردد. ۀرم مندرج فقرـــــــــــــــــاگر به اثر ارتکاب ج-3

 م میگردد.اگر در اثر سیالب مذکور به اموال ضرر بزرگ عاید گردد مرتکب به حبس طویل که از ده سال کمتر نباشد محکو -1

 مادۀ سه صدو شصت وهشتم:

شخصیکه به خطا سیالبی را بوجود آورد که به اثر آن حیات یا اموال به خطر مواجه گردد، به حبس متوسط وجزای نقدی که از بیست وپنج -1

 هزار افغانی تجاوز نکند یا بیکی ازین دو جزا محکوم میگردد.

د یا به اموال عامه ضرر بزرگ عاید گردد، مرتکب به حبس طویلیکه از هفت سال بیشتر اگر در اثر سیالب مذکور مرافق عام معطل گرد-3



 نباشد محکوم میگردد.

 ( این ماده منجر به مرگ انسان گردد مرتکب به حبس طویلیکه از ده سال بیشتر نباشد محکوم میگردد.1) ۀاگر ارتکاب جرم مندرج فقر-1

 مادۀ سه صدو شصت ونهم:

ا انداختن مواد سمی، مکروبی یا سایر اشیاء مضر به صحت عامه در چاه، مخزن آب، ذخیره خانه عمومی یا سایر اشیائیکه  شخصیکه عمداً ب-1

 ه حبس دوام محکوم میگردد.ــه تهیه شده حیات یا اموال مردم را بخطر مواجه سازد بـــــبمنظور  استعمال عام

 انسان گردد، مرتکب به اعدام محکوم میگردد.فوق منجر به مرگ  ۀاگر ارتکاب جرایم مندرج فقر-3

( این ماده گردد، به حبس متوسط وجزای نقدی ایکه از بیست وپنج هزار 1) ۀشخصیکه به سبب خطا مرتکب یکی از جرایم مندرج فقر-1

 افغانی نکند یا بیکی ازین و جزا محکوم می گردد.

 گ انسان گردد، مرتکب به حبس طویلیکه از ده سال بیشتر نباشد محکوم میگردد.( این ماده منجر به مر1) ۀاگر ارتکاب  جرم مندرج فقر -1

 مادۀ سه صدو هفتادم:

شخصیکه چاه یا مخزن عمومی یا هرچیزیکه ازین قبیل باشد فاسد نماید، طوریکه به اثر آن منفعت مطلوبه آن کمتر گردد، به حبس قصیر یا 

 کند محکوم میگردد.جزای نقدی که از دوازده هزار افغانی تجاوز ن

 مادۀ سه صدو هفتادویکم:

شخصیکه آالت، نل یا آالت مخصوص مرافق آب، برق، گاز وغیره مرافق عمومی را عمداً بشکناند یا تلف نماید که به اثر آن مرافق عمومی -1

 زا محکوم میگردد.معطل گردد به حبس متوسط وجزای نقدی که از بیست وپنج هزار  افغانی تجاوز نکند یا بیکی ازین دو ج

شخصیکه عمداً تأسیسات ثابت یا قابل انتقال صحی را یا وسایل موجود در آن را خراب، تلف یا متضرر سازد یا یک چیزی از آن را از کار -3

 بیندازد یا غیر قابل استفاده گرداند به حبس متوسطیکه از دو سال کمتر نباشد محکوم میگردد.

( این ماده گردد به حبس قصیر وجزای نقدی که از پنج هزار افغانی تجاوز نکند 1) ۀز جرایم مندرج فقرشخصیکه به خطار مرتکب یکی ا-1

 محکوم میگردد.

 مادۀ سه صدو هفتادو دوم:

شخصیکه در غیر از حاالت  فوق  عمداً مرتکب عملی گردد که موجب انتشار مر  خطرناک گردد به حبس متوسط که از سه سال تجاوز -1

 وم میگردد.نکنند محک

  ۀفوق فوت انسان صورت گیرد یا معلولیت دایمی بار آید، مرتکب حسب احوال به جزای پیش بینی شد ۀاگر به اثر ارتکاب فعل مندرج فقر -3

 جرم معلولیت دایمی در این قانون محکوم میگردد.

 مادۀ سه صدو هفتادو سوم:

 یر وجزای نقدی که از پنج هزار افغانی کمتر نباشد محکوم میگردد.شخصیکه به خطا سبب انتشار مر  خطرناک گردد به حبس قص-1

قتل خطا  ۀفوق فوت انسان یا معلولیت دایمی صورت گیرد، مرتکب حسب احوال به جزای پیش بینی شد ۀاگر به اثر ارتکاب  فعل مندرج فقر-3

 یا اذیت بدنی خطاء محکوم میگردد.

 فصل بیست وپنجم

 تضلیل قضاء

 تادو چهارم:مادۀ سه صدو هف

با  شخصیکه به قصد تضلیل قضاء، حالت اشخاص، اماکن یا اشیا را تغییر بدهد یا ادله جرم را پنهان نماید ویا معلومات کاذب متعلق به جرم را

دوازده هزار وجود علم به عدم صحت آن تقدیم نماید، به حبس قصیریکه از سه ماه کمتر نباشد یا جزای نقدی که از سه هزار افغانی کمتر واز 

 افغانی بیشتر نباشد محکوم میگردد.



 مادۀ سه صدو هفتادو پنجم:

شخصیکه محکمه یا مامورین ضبط قضائی شهرت او را خواسته آن را به غلط ارائه نماید به حبس متوسطیکه از سه سال بیشتر نباشد وجزای  

 وم میگردد.نقدی که از پانزده هزار افغانی تجاوز نکند یا بیکی ازین دو جزا محک

 مادۀ سه صدو هفتادوششم:

یا مامورین ضبط قضائی وثیقه یا شی جرمی را که به محکمه یا مامورین ضبط قضائی تقدیم شده اختالس،  ءشخصیکه به قصد تضلیل قضا-1

 وم میگردد.پنهان یا تلف نماید به حبس قصیریکه از سه ماه کمتر نباشد وجزای نقدی که از پنج هزار افغانی  تجاوز نکند محک

امانت  هظف خدمات عامه باشد به نحویکه اشیاء مذکور  به او سپرده شده یا از لحاظ وظیفه نزدش بؤفوق م ۀاگر مرتکب  جرم مندرج فقر-3

 گذاشته شده باشد به حبس طویلیکه از هفت سال تجاوز نکند محکوم میگردد.

 فصل بیست وششم

 اطالع دروغ خود داری از اظهار حقیقت

 ه صدو هفتادو هفتم:مادۀ س

نیت  شخصیکه به کذب یکی از مراجع قضائی یا اداری را از جرمی اطالع بدهد که از عدم وقوع آن علم داشته باشد یا مراجع مذکور را به سؤ

ا ضد یک با وجود علم به کذب اطالع خود به ارتکاب جرم یک شخص اطالع دهد یا به ارتکاب جرم شخص خالف واقع ادله مادی خلق نماید ی

 شخص با وجود علم به برائت او سبب اتخاذ اجراآت قانونی گردد، حسب آتی مجازات می گردد:

اگراطالع دروغ در جرم جنایت باشد مرتکب به حبس متوسط که از سه سال کمتر وجزای نقدی که از پانزده هزار افغانی تجاوز نکند یا -1

 بیکی ازین دو جزاء محکوم میگردد.

زار افغانی ـــــــــــــــــروغ در جنحه یا قباحت باشد مرتکب به حبس متوسط که از سه سال بیشتر وجزای نقدی که از پانزده  هاگر اطالع د-3

 تجاوز نکند یا بیکی ازین دو جزا محکوم میگردد.

 مادۀ سه صدو هفتادوهشتم:

ظفین خدمات عامه را بیکی از وسایل از وقوع مصیبت ؤز مشخصیکه با وجود علم به خالف واقعیت یکی از مراجع قضائی، اداری یا یکی ا 

ن بزرگ، حادثه یا خطر اطالع بدهد به حبس متوسط که از دوسال بیشتر نباشد وجزای نقدی که از پانزده هزار افغانی تجاوز نکند یا بیکی ازی

 دو جزا محکوم میگردد.

 مادۀ سه صدو هفتادو نهم:

ظفین خدمات عامه قانوناً مکلف شده باشد وبه او اطالع دروغ بدهد وهر شخص دیگریکه بصفت رسمی یکی از ؤز مشخصیکه به صفت رسمی به اطالع یکی ا

خالف وجایب ظفین خدمات عامه را به اشیای اطالع دهد که به کذب آن علم داشته باشد و مقصد از آن مجبور ساختن به اجرای وظیفه یا امتناع  از آن برؤم

ظف خدمات عامه معلوم می بود آنرا به نحو درست انجام میداد، به حبس متوسط که از دوسال کمتر نباشد وجزای نقدی ؤقت واقعه به مباشد، طوریکه اگر حقی

 که از بیست هزار افغانی تجاوز نکند یا بیکی ازین دو جزا محکوم میگردد.

 مادۀ سه صدو هشتادم:

زا میگردد، ــــــــیت به ارتکاب عملی اطالع بدهد که فاعل آن مستوجب جشخصیکه مراجع قضائی یا اداری را به صدق وبدون سوء ن 

 مجازات نمیشود. 

 مادۀ سه صدو هشتادویکم:

ً به اطالع یک امر به یکی از م-1 ظفین خدمات عامه یا به اطالع امور معلوم  مکلف باشد وعمداً از اطالع آن به کیفیت ؤشخصیکه قانونا

متناع ورزد. حسب احوال به حبس متوسط که از دو سال بیشتر نباشد یا جزای نقدی که از بیست وچهار مطلوب ودر وقت معین قانونی ا

 هزارافغانی تجاوز نکند محکوم میگردد.

ه ـــــــــــــــظف گردیده ودر اطالع جرایم مذکور بعد از علم اهمال ورزد بؤظف خدمات عامه که به کشف جرایم وگرفتاری مجرم مؤهر م-3

مندرج فقره فوق محکوم می گردد. مشروط بر اینکه در جرم  مذکور تقدیم دعوی معلق به شکایت نباشد یا مجرم زوج یایکی از اصول جزای 



 ظف خدمات عامه باشد.ؤرت مـــــــــــروع یا برادر یا خواهر یا از محارم مصاهـــــــــــــــیا ف

 فصل بیست وهفتم

 شهادت دروغ

 م:مادۀ سه صدو هشتادو دو

عضی هرگاه شاهد بعد از ادای سوگند قانونی در پیشگاه محکمه  یا نزد مامورین ضبط قضائی عمداً به اظهار باطل، انکار حق، پوشیدن تمام یا ب

 از وقایعیکه در مورد آن شهادت اداء مینماید بپردازد، شهادت وی دروغ شمرده میشود.

 مادۀ سه صدو هشتادو سوم:

نفع یا ضرر متهم به دروغ شهادت اداء نماید، به حبس متوسط که از دوسال کمتر نباشد وجزای نقدی که از بیست وچهار هزار شخصیکه  دریک جرم به -1

 افغانی تجاوز نکند محکوم می گردد.

 وم علیه صادر گردیده است.جرمی محکوم میگردد که باالی محک ۀاگر در اثر شهادت دروغ متهم محکوم علیه قرار گرفته باشد شاهد به جزای پیش بینی شد-3

نماید، به حبس قصیریکه از سه ماه کمتر نباشد وجزای  ءشخصیکه در دعوی غیز جزائی  ویا نزد مامورین ضبط قضائی شهادت دروغ ادا-1

 نقدی که از ده هزار افغانی تجاوز نکند محکوم میگردد.

 مادۀ سه صدو هشتادو چهارم:

ا طلب نماید یا بخشش یا وعدۀ آنرا گیرد ویا قبول نماید، او وشخصیکه بخشش یا وعده را داده ویا شخصیکه به منظور شهادت دروغ  چیزی ر 

 یک که شدیدتر باشد محکوم میگردد. جرم رشوت یا شهادت دروغ هر ۀدر آن وساطت نموده، به  جزای پیش بینی شد

 مادۀ سه صدو هشتادو پنجم:

 دروغ محکوم می گردند:شهادت  ۀاشخاص آتی به عین جزای پیش بینی شد 

رچه به مقصد خود ـــــــدم ادای شهادت یا به ادای شهادت دروغ وادار نماید، گـــــــشخصیکه به اکراه، اغرا یا وسایل دیگر شاهد را به ع-1

 نرسد.

 شخصیکه در اثر بخشش وعده یا فریب از  ادای شهادت امتناع ورزد.-3

 مادۀ سه صدو هشتادو ششم:

 شهادت دروغ محکوم میگردند: ۀعین جزای پیش بینی شد اشخاص آتی به 

خبره یا ترجمان مکلف گردد و حقیقت را بهر طریقه که باشد  اهلمورین ضبط قضائی به صفت ماشخصیکه از طرف یکی از محاکم یا -1

 عمداً تغییر دهد.

 جود باشد تزویر وارد نماید.شخصیکه در ترجمه یکی از اسنادیکه امکان استعمال آن در اثبات حق نزد محکمه مو-3

شخصیکه تصدیق تزویر شده را با وجود علم به تزویر آن به منظور استفاده در یک دعوی قضائی صادر یا امضاء نماید مشروط بر اینکه -1

 اعطاء وامضاء چنین تصدیق قانوناً مطلوب باشد.

تحقیق، تصدیق، اظهار، ترجمه، سند، وثیقه، یا اشیای دیگر تزویر شده را استعمال شخصیکه با وجود علم به تزویر  به منظور اثبات در دعوی قضائی یا  -1

 نماید.

شخصیکه در اثنای جریان تحقیق یا دعوی در دفتر یا دوسیه یا در اوراق دیگریکه جهت اثبات استعمال آن ممکن باشد چیز غیر صحیح را -1

 دا شده ودر حکم تاثیر وارد نماید.درج نماید، به نحویکه به اثر آن نزد  محکمه رأی خطا پی

 مادۀ سه صدو هشتادو هفتم:

 اعذار مخففه شمرده میشود: احوال آتی 



 رجوع شاهد از اظهارات دروغ وبیان حقیقت قبل از صدور حکم در موضوع دعوی ویا در تحقیق قبل از صدور قرار هیئت تحقیق.-1

ه، یا ـــــــــه وارد کند یا به اثر آن زوجــــــــــــطوریکه به آزادی یا شرف او صدم اگر اظهار حقیقت شاهد را به خطر بزرگ مواجه گرداند-3

 یا خواهر یا برادر او بخطر مواجه گردد. عیکی از اصول یا فرو

 مادۀ سه صدو هشتادو هشتم:

ً بر او الز  م است از ادای شهادت امتناع ورزد احکام شهادت دروغ بر شخصیکه شهادت او به حیث شاهد الزم نیست یا بر شخصیکه قانونا

 تطبیق نمی گردد.

 فصل بیست وهشتم

 قسم ناحق

 مادۀ سه صدو هشتادو نهم:

هر گاه در دعوی قضائی بیکی از طرفین دعوی سوگند متوجه گردد وبه ناحق قسم کند به حبس متوسط که از دوسال کمتر نباشد محکوم -1

 میگردد.ن

 صدور حکم در موضوع دعوی به حقیقت رجوع نماید به جزاء محکوم میگردد.شخصیکه بعد از قسم دروغ وقبل از -3

 مادۀ سه صدو نودم:

شخصیکه بمنظور اظهار حقیقت از طرف قاضی یا مامورین ضبط قضائی خواسته شود وبدون عذر شرعی وقانونی از قسم قانونی امتناع  

 ار افغانی تجاوز نکند محکوم میگردد.ورزد به حبس  قصیریکه از ششماه بیشتر وجزای نقدی که از سه هز

 فصل بیست ونهم

 بی حرمتی اموات وقبور

 مادۀ سه صدو نود ویکم:

 اشخاص آتی به حبس قصیر و جزای نقدی که از پنجهزار افغانی تجاوز نکند یا بیکی ازین دو جزا محکوم میگردد: 

 شخصیکه بدون مجوز شرعی قبر یا مقبره را خراب یا تلف سازد.-1

یکه عمداً به تمام یا جز از جسد مرده  بی حرمتی نماید یا کفن میت را بکشد، اگر فعل مذکور به منظور انتقام یا تشهیر میت ارتکاب شخص-3

 گردیده باشد درینصورت مرتکب به حبس متوسطیکه از سه سال بیشتر نباشد محکوم میگردد.

 مادۀ سه صدو نودودوم:

اجازه وارث به گرفتن تمام یا جزء از جسد میت اقدام نماید، به حبس قصیریکه از شش ماه بیشتر شخصیکه به غر  علمی یا تعلیمی بدون 

 نباشد یا جزای نقدی که از شش هزار افغانی تجاوز نکند محکوم میگردد.

 مادۀ سه صدو نود وسوم:

کند به حبس قصیر یا جزای نقدی که از دوازده هزار افغانی تجاوز شخصیکه عمداً در جنازه جار وجنجال بر پا نماید ویا تدفین آن را به شدت وتهدید معطل -1

 نکند محکوم می گردد.

 شخصیکه خالف حقیقت محلی را به حیث مقبره یا مزار بسازد به حبس قصیر محکوم می گردد.-3

 

 باب دوم

 جنایات وجنح ضد افراد



 فصل اول

 قتل عمد

 مادۀ سه صدو نودو چهارم:

کی از اسباب مسقطه یا عدم توافر شرایط ساقط یا متعذر گردد، مرتکب  حسب احوال مطابق به احکام این فصل هرگاه در قتل عمد قصاص بی

 تعزیر را مجازات می  گردد.

 مادۀ سه صدو نود وپنجم:

 از حاالت آتی به اعدام محکوم میگردد: مرتکب قتل عمد در یکی 

 در حالتیکه قتل با اصرار قبلی وترصد توأم باشد.-1

 ر قتل توسط استعمال مواد سمی بیهوش کننده یا منفجره صورت گرفته باشد.اگ-3

 اگر قتل با انگیزه دنی یا در برابر اجرت ویا طور وحشیانه صورت گرفته باشد.-1

 از اصول قاتل باشد. لاگر مقتو-1

 ظف خدمات عامه در اثنای اجرای خدمت یا به سبب آن صورت گرفته باشد.ؤاگر عمل قتل بر م-1

 اگر قاتل قصد قتل بیش از یک نفر را داشته  وباثر فعل واحد قتل همۀ آنها صورت گرفته باشد.-1

 اگر قتل توأم با جنایت یا جنحه دیگر صورت گرفته باشد.-6

ده باشد  ویا قادر شدن به ارتکاب جنایت یا جنحه که جزای آن  از یکسال کمتر پیش بینی نش اگر قتل بمنظور تمهید یا تسهیل یا تنفیذ  و -9

 از جزا صورت گرفته باشد. ئىبمنظور فرار یا رها

ر یا شروع  در آن ـــــــــــــدت تنفیذ حکم مرتکب قتل عمد دیگــــــــــــاگر مرتکب  قتل عمد محکوم علیه به حبس دوام باشد ودر خالل م -0

 گردیده باشد.

 مادۀ سه صدو نودوششم:

 تی حسب احوال به حبس دوام یا اعدام محکوم می گردد:مرتکب قتل عمد در یکی از حاالت آ 

 در حالتیکه قاتل قصد قتل شخصی واحد را داشته باشد وفعل او منجر به قتل بیش از یک نفر شده باشد.-1

 در حالیکه قاتل جسد مقتول را مثله نماید.-3

 ون مرتکب قتل گردد.ــــــــــــــــ( این قان101) ۀد( مندرج ما3و1زا )ــــــــــــــاز حالت مندرج اج ردر حالیکه جانی در غی-1

 مادۀ سه صدو نودو هفتم:

شخصیکه دیگری را به انتحار تحریک نماید ویا به نحوی از انحا در انتحار وی کمک نماید به جزای حبس که از هفت سال بیشتر نباشد -1

 محکوم میگردد.

 د محرک به حبس قصیر محکوم میگردد.اگر باثر تحریک شروع در انتحار صورت گرفته باش -3

 شروع کننده به انتحار مجازات نمی گردد. -1

 مادۀ سه صدو نودو هشتم:

شخصیکه باثر دفاع از ناموس زوجه یا یکی از محارم خود را در حالت تلبس به زنا یا وجود او را با شخصی غیر در یک بستر مشاهده وفی 

سانده یا مجروح سازد از جزای قتل  وجرح معاف اما تعزیراً حسب احوال به حبسیکه از دوسال بیشتر الحال هردو یا یکی از آنها را به قتل ر

 نباشد محکوم می گردد.



 فصل دوم

 قتل خطاء وت وـــرب منجر به مـــض

 مادۀ سه صدو نودو نهم:

ه ویا با ارتکاب هر نوع فعل مخالف شخصیکه بدون داشتن قصد قتل علیه شخص دیگری با وارد نمودن ضرب، جرح یا دادن مواد مضر-1

 قانون عمداً تجاوز  نماید به نحویکه فعل او منجر به مرگ مجنی علیه گردد حسب احوال به حبس طویل محکوم می گردد.

اشد ویا ظف خدمات عامه در اثنای اجرای وظیفه یا به سبب آن صورت گرفته بؤفوق با صرار قبلی یا علیه م ۀاگر ارتکاب جرایم مندرج فقر-3

 مجنی علیه از اصول وی باشد مرتکب به حبس دوام محکوم می گردد.

 م:صدمادۀ چهار

اوامر مرتکب قتل شخص دیگری گردد یا  شخصیکه باثر خطای ناشی از اهمال، غفلت، بی احتیاطی عدم مراعات قانون ، مقررات، لوایح و-1

از سی وشش هزار افغانی تجاوز نکند ویا بیکی از این دو جزا محکوم می بدون عمد سبب قتل شود به حبس الی سه سال وجزای نقدی ایکه 

 گردد مگر اینکه قانون طور دیگری حکم کرده باشد.

اگر خطا در نتیجه تخلف جسیم از اصولی صورت بگیرد که وظیفه پیشه یا حرفه بر او الزم گردانیده ویا خطا در وقت ارتکاب ناشی از -3

ساعدت با مجنی علیه با وجود قدرت به آن امتناع ورزد مرتکب به حبس مکره باشد ویا هنگام وقوع حادثه  از استعمال مواد مخدره یا مس

 تجاوز نکند محکوم می گردد.هزار افغانى متوسط که از دوسال کمتر و جزای نقدی ایکه از پنجاه 

حبس متوسط که از سه سال کمتر نباشد ودر صورت یکجا  اگر باثر ارتکاب فعل مندرج فقرات فوق بیش از یکنفر به قتل برسد مرتکب به-1

 ( با آن مرتکب به حبسیکه از هفت سال کمتر نباشد محکوم می گردد. 3) ۀشدن یکی از حاالت مندرج فقر

 فصل سوم

 اخفای جسد مقتول

 ار صدویکم هچ ۀماد

از کشف حالت قتل و اسباب آن پنهان یا دفن نماید به حبس شخصیکه با وجود علم به قتل جسد مقتول را بدون اطالع مقامات با صالحیت و قبل 

 قصیریکه از سه ماه کمتر نباشد یا جزای نقدی ایکه از سه هزار افغانی کمتر و از دوازده هزار افغانی بیشتر نباشد محکوم می گردد. 

 فصل چهارم

 اسقاط جنین

 مادۀ چهارصدو دوم:

 یا هر نوع اذیت دیگر اسقاط نماید به حبس طویل که از هفت سال بیشتر نباشد محکوم میگردد. شخصیکه عمداً جنین زن حامله را از طریق ضرب 

 مادۀ چهارصدو سوم:

شخصیکه بواسطه دادن ادویه یا استعمال دیگر وسایل موجب سقط جنین زن حامله گردد اگر چه اسقاط جنین به رضای زن حامله صورت -1

 از شصت هزار افغانی بیشتر نباشد محکوم می گردد. کمتر و ىکه از دوازده هزار افغان گرفته باشد به حبس متوسط یا جزای نقدی

 اگر ادویه سهواً داده شده باشد مرتکب به حبس قصیر یا جزای نقدی که از دوازده هزار افغانی بیشتر نباشد محکوم می گردد.-3

 مادۀ چهارصدو چهارم:

 محکوم می گردد. ۀابله باشد به حد اکثر جزای پیش بینی شداگر اسقاط  کننده طبیب، جراح، دواساز یا ق-1

 فوق بمنظور نجات دادن حیات مادر از طریق تداوی صورت گرفته باشد مرتکب مجازات نمی گردد. ۀاگر اقدام اشخاص مندرج فقر-3

 مادۀ چهارصدو پنجم:



استعمال وسایل  ۀزایا به شخص دیگری اج سایل راضی شود وو رزنیکه با وجود علم به عواقب عمل عمداً با خوردن ادویه یا استعمال دیگ 

 که از دوازده هزار افغانی تجاوز نکند محکوم می گردد. متذکره را بدهد وبه اثر آن اسقاط جنین تحقق یابد به حبس قصیر یا جزای نقدی

 مادۀ چهارصدو ششم:

 نین قابل مجازات نمی باشد.جشروع به جرم اسقاط  

 فصل پنجم

 ضرب وجرح

 مادۀ چهارصدو هفتم:

شخصیکه عمداً شخص  دیگری را طوری مجروح یا مضروب نماید که موجب قطع یا نقصان یا شکستن یا از کار افتیدن عضوی از -1

ه سال ردد عالوه بر جبران خساره به حبس متوسط که از ســــــــــــــــــــاعضای بدن یا منجر به معلولیت دایمی یا فقدان یکی  از حواس او گ

 کمتر نباشد محکوم میگردد.

اگر این اعمال منجر بزوال  عقل مجنی علیه گردد ویا توأم با اصرار قبلی وترصد باشد مرتکب حسب احوال به حبس طویل که از ده سال -3

 بیشتر نباشد محکوم میگردد.

 مادۀ چهارصدو هشتم:

بیش از بیست روز گردد مرتکب عالوه بر جبران خساره به حبس هرگاه جرح یا ضرب موجب، عطالت عضو یا عجز از کار برای مدت -1

 قصیریکه از سه ماه کمتر نباشد یا جزای نقدی از سه هزار افغانی کمتر واز دوازده هزار افغانی بیشتر نباشد محکوم می گردد.

 می گردد.اگر عمل مذکور با اصرار قبلی وترصد توأم باشد  مرتکب بحد اکثر جزای پیش بینی شده محکوم -3

 مادۀ چهار صدو نهم:

از کار برای مدت کمتر از بیست روز گردد مرتکب به حبس عطالت عضو نشده یا موجب عجز  ضرب یا جرحیکه موجب معلولیت و-1

 ایکه از شش هزار افغانی تجاوز نکند محکوم  میگردد. قصیریکه از ششماه بیشتر نباشد یا جزای نقدی

 ی وترصد توأم باشد  مرتکب بحد اکثر جزای پیش بینی شده محکوم می گردد.اگر عمل مذکور با اصرار قبل-3

 مادۀ چهارصدو دهم:

رح صورت ــــــــــر آالت ضرب و جـــــــــــــــــهرگاه ضرب یا جرح مندرج مواد فوق از طرف بیش از یکنفر یا به استعمال سالح یا دیگ 

 می گردد. گیرد مرتکب  بحد اکثر جزای پیش بینی شده محکوم

 مادۀ چهار صدو یازدهم:

شخصیکه عمداً دیگری  را مواد ضرر ناک غیر کشنده بدهد که موجب  معلولیت دایمی، عطالت عضو یا از کار افتیدن آن یا فقدان یکی از  

 حواس او گردد عالوه بر جبران خساره به حبس متوسط که از سه سال کمتر نباشد محکوم می گردد.

 ازدهم:مادۀ چهار صدو دو

شخصیکه باثر خطای ناشی از اهمال، بی احتیاطی، عدم مهارت شخصی را مجروح یا مضروب نماید، عالوه به جبران خساره به حبس که از  

سه ماه کمتر واز دو سال بیشتر نباشد یا جزای نقدی ایکه از سه هزار افغانی  کمتر واز بیست وچهار هزار افغانی بیشتر نباشد محکوم می 

 گردد.

 مادۀ چهار صدو سیزدهم:

هرگاه به اثر جنگ مغلوبه قتل یا جرح شدید واقع گردد هریک از اشخاصیکه در جنگ اشتراک نموده به سبب اشتراک در جنگ به حبس -1

 که از شصت هزار افغانی تجاوز نکند محکوم می گردد مگر اینکه عدم مسؤلیت وی ثابت گردد. متوسط یا جزای نقدی

فوق محرک جنگ وفاعل قتل یا جرح تشخیص شده بتواند مرتکب عالوه بر جبران خساره به جزای  ۀندرج فقراگر در حالت م-3



 پیش بینی شده اصل جرم محکوم می گردد.

 

 فصل ششم

 گرفتاری وتوقیف غیر قانونی

 مادۀ چهارصدو چهاردهم:

گری را گرفتار، توقیف یا از کار منع نماید حسب احوال شخصیکه در غیر از احوال مصرحه قانونی یا بدون امر مقامات صالحیتدار شخص دی

 به حبس متوسط محکوم می گردد.

 مادۀ چهارصدو پانزدهم :

هرگاه گرفتاری، توقیف وممانعت توسط شخصی انجام یابد که لباس رسمی را بدون داشتن حق استعمال نماید یا خود را به صفت کاذبه متصف  

مر مقامات دولتی برای مردم  ارائه نماید حسب احوال بحبس طویل که از ده سال بیشتر  نباشد محکوم می سازد یا یک امر جعلی را بعنوان ا

 گردد.

 مادۀ چهارصدو شانزدهم:

ظفین رسمی دولت ؤهرگاه  گرفتاری،  توقیف وممانعت بجبر واکراه یا تهدید بقتل یا تهدید به اذیت بدنی توأم باشد یا اینکه مرتکب از جمله م 

 ( این قانون محکوم میگردد.111) ۀماد ۀبحداکثر جزای پیش بینی شد باشد

 مادۀ چهارصدو هفدهم:

 شخصیکه با وجود علم محلی را برای توقیف غیر قانونی انسان به عاریت بدهد به حبس متوسط که از سه سال بیشتر نباشد محکوم میگردد. 

 فصل هفتم

 اختطاف

 مادۀ چهار صدو هجدهم:

را که سن هفت سالگی را تکمیل نکرده باشد یا اشخاص دیگری را که به حفاظت خود قادر نباشد خود یا توسط شخص دیگری اختطاف  هرگاه شخصی طفلی

 ویا بمحل  غیر مسکون رها کند،  بحبس متوسط که از سه سال بیشتر نباشد محکوم می گردد.

 مادۀ چهار صدو نزدهم:

انون عضوی از اعضای طفل یا شخص  تلف  یا معیوب گردد مرتکب بجزای جرح عمدی  واگر ( این ق119) ۀهرگاه در اثر جرم مندرج ماد 

 قتل عمدی محکوم می گردد. ۀمنجر بمرگ شود بجزای پیش بینی شد

 مادۀ چهارصدوبیستم:

اف نماید بحبس هرگاه شخصی طفلی را که سن هجده سالگی را تکمیل نکرده باشد شخصاً یا توسط شخص دیگری بدون حیله واکراه اختط-1

 طویل که از هفت سال بیشتر نباشد محکوم می گردد.

 طفل  اختطاف شده دختر باشد مرتکب بحبس طویلی که  از ده سال بیشتر نباشد محکوم می گردد. راگ-3

 مادۀ چهارصدو بیست ویکم:

توسط شخصی دیگری اختطاف  نماید به حبس  ( سالگی را تکمیل نکرده باشد باحیله ویا اکراه شخصاً یا19شخص طفلی را که سن ) ههرگا-1

 طویل محکوم می گردد.

 فوق محکوم میگردد. ۀاگر طفل اختطاف شده دختر باشد مرتکب به حد اکثر جزای مندرج فقر-3



 مادۀ چهارصدو بیست ودوم:

بس متوسط سه الی پنج سال  یا توسط شخص دیگر اختطاف نماید بحخود هرگاه شخص مردی را که  سن هجده سالگی را تکمیل کرده باشد  

 محکوم می گردد.

 مادۀ چهارصدوبیست وسوم:

نگهبانی  اختیار یا تحت تربیت و ( این قانون توسط شخصی ارتکاب شود که مجنی علیه تحت نفوذ و131و 139هرگاه  اعمال  مندرج مواد ) 

ت گیرد مرتکب به حبس طویلیکه از ده سال کمتر نباشد او واقع باشد یا جرم فوق از طرف مستخدم مجنی علیه یا بهمکاری چند  نفر صور

 محکوم میگردد.

 مادۀ چهارصدو بیست وچهارم:

هرگاه شخص زنی را که سن هجده سالگی را تکمیل نموده شخصاً   یا توسط شخص دیگری اختطاف نماید بحبس طویل محکوم می گردد. اگر   

 محکوم می گردد. ۀفعل نامشروع اجرا گردد مرتکب بحد اکثر جزای پیش بینی شد اختطاف شده زن  شوهر دار باشد یا با زن اختطاف شده

 مادۀ چهارصدوبیست وپنجم:

( سالگی را تکمیل کرده باشد بمنظور ازدواج از محل اقامت او لیایش با خود ببرد در صورتیکه به رضا 11هرگاه شخص  زنی را که سن ) 

 ه نمی شود.دعمل اختطاف شمرورغبت قانوناً باوی عقد ازدواج نماید این 

 فصل هشتم

 زنا، لواط، وهتک ناموس

 مادۀ چهارصدو بیست وششم:

هرگاه در جرم زنا شرایط تطبیق جزای حد موجود نگردد یا به علت شبهه ویا یکی از اسباب دیگر حد ساقط گردد مرتکب مطابق به احکام 

 مندرج این فصل مجازات می گردد.

 مادۀ چهارصدو بیست وهفتم:

 شخصیکه با مونث زنا یا لواط ویا با مذکر لواط نماید حسب احوال به حبس طویل محکوم می گردد.-1

 فوق در یکی از حاالت آتی احوال مشدده شمرده می شود: ۀارتکاب فعل مندرج فقر-3

 در حالتیکه مجنی علیه سن هجده سالگی را تکمیل نکرده باشد.-1

 ارب مجنی علیه تا درجه سوم باشد.ــــــــتکب از اقه مرــــــــــــــــــــدر حالتیک-3

 در حالتیکه مرتکب مربی، معلم، مستخدم مجنی علیه یا به نحوی از انحا باالی وی نفوذ و اختیاری داشته  باشد.-1

 در حالتیکه مجنی علیه زن شوهر دار باشد.-1

 ل زایل شده باشد.اب فعــــــــــــــــدر حالتیکه بکارت مجنی علیها به سبب ارتک-1

 در حالتیکه دوشخص  یا بیشتر از آن برای غلبه یافتن بر مجنی علیه معاونت کرده باشند یا فعل را یکی بعد دیگر مرتکب گردیده باشند.-1

 در حالیکه مجنی علیه به سبب ارتکاب فعل به مر  تناسلی مصاب گردیده باشد.-6

 در حالیکه مجنی علیها حامله گردیده باشد.-9

 مادۀ چهار صدو بیست وهشتم:

( این قانون به مرگ مجنی علیه منجر گردد مرتکب حسب احوال به حبس دوام یا اعدام 136) ۀ( ماد1) ۀهرگاه فعل مندرج فقر 

 محکوم می گردد.



 

 چهارصدو بیست ونهم: ۀماد

وز نماید و یا به آن شروع نماید به حبس طویل که از شخصیکه به عنف یا تهدید یا حیله بناموس شخص اعم از  اینکه مذکر باشد یا مونث تجا-1

 هفت سال بیشتر نباشد محکوم میگردد.

( این قانون باشد به حبس 136( ماده )3) ۀاگر مجنی علیه به سن هجده سالگی نرسیده باشد یا مرتکب جرم از جمله اشخاصی مندرج فقر-3

 طویلیکه از ده سال تجاوز نکند محکوم می گردد.

 فصل نهم

 تحریک به فسق وفجور

 مادۀ چهارصدو سی ام:

شخصیکه مذکر یا مونثی را که سن هجده سالگی را تکمیل ننموده به فجور یا اتخاذ فسق بحیث حرفه تحریک نماید ویا در این مورد -1

 تسهیالتی برای آنها فراهم سازد بحبس متوسط که از سه سال کمتر نباشد محکوم می گردد.

عمل خود قصد بدست آوردن منفعت را داشته باشد  یا از اجرای ( این قانون باشد و136) ۀ( ماد3) ۀاشخاص مندرج فقر اگر مرتکب از جمله-3

 به حبس طویل که از ده سال تجاوز نکند محکوم می گردد.

 فصل دهم

 مسلک غیر رمت مسکن وحــــــــــــــهتک 

 مادۀ چهارصدو سی ویکم:

 نقدی که از پنج  هزار افغانی تجاوز نکند یا بیکی ازین دو جزا محکوم می گردند:اشخاص آتی  به حبس قصیر وجزای -1

 شخصیکه به محل مسکون یا آماده سکونت ویا بیکی از ملحقات آن بدون رضای صاحب آن یا بدون مجوز قانون داخل شود.-1

 شخصیکه در محالت مندرج جزء فوق در حالت پنهان شده یافت شود.-3

 ( این فقره به وجه مشروع داخل شود وعلی الرغم اراده صاحب حق در آن جا باقی بماند.1ت مندرج جزء )شخصیکه در محال-1

اگر قصد از دخول به محل اختفا یا بقا در آن منع حیازت صاحب محل بوسیله قوت یا ارتکاب جرم در آن باشد، مرتکب به حبس متوسط -3

 ه از ده هزار افغانی تجاوز نکند یا بیکی ازین دو جزا محکوم می گردد.ــــــــــــــایکه از دوسال بیشتر  نباشد وجزای نقدی ک

طلوع آفتاب یا توسط شکستاندن یا باال شدن یا از شخصیکه سالح ظاهری یا پنهان را حمل نموده  فوق در بین غروب و ۀاگر جرم مندرج فقر-1

دمات عامه را بخود  گرفته  یا ادعای ادای خدمت عامه را بنماید ویا خود را ظف خؤیا از طرف دو نفر یا بیشتر از آن یا از شخصیکه صفت م

 به صفت  کاذبه متصف بسازد واقع گردد، مرتکب به حبس متوسط که از دوسال کمتر نباشد محکوم میگردد.

 مادۀ چهارصدو سی ودوم:

ر از آنچه در این فصل ذکر شده ارتکاب گردد، مرتکب به ( این قانون در محل مختص به حفظ مال ودر عقار غی111) ۀاگر جرم مندرج ماد-1

 نباشد محکوم میگردد. حبس قصیریکه از سه ماه کمتر نباشد یا جزای نقدی که از سه هزار افغانی کمتر واز دوازده هزار افغانی بیشتر

باشد یا بیش از دو نفر مرتکب گردند. به حبس دو نفر که یکی از آن سالح ظاهری یا پنهان حمل نموده  فوق را اقالً  ۀاگر جرم مندرج فقر-3

 که از ده هزار افغانی تجاوز نکند  یا بیکی ازین دو جزا محکوم میگردند.ى نقد ىجزا متوسط ایکه از دوسال بیشتر نباشد و

 فصل یازدهم

 تهدید

 مادۀ چهارصدو سی وسوم:



ه نفس یا مال غیر کتباً تهدید نماید یا تهدید به استناد امور مخل شرف با شخصیکه دیگری را به ارتکاب جنایت علیه نفس یا مال خود او یا علی-1

افشای آن باشد، به حبس طویلیکه از هفت سال تجاوزنکند محکوم می گردد. مشروط  بر اینکه تهدید توأم با مطالبه یک شی طلب یا به مکلف 

 ساختن یک فعل یا به امتناع از آن باشد.

 ۀالی از اسم مرسل باشد یا صدور آن منسوب بیک جمعیت سری موجود یا موهوم باشد به عین جزای مندرج فقراگر تهدید توسط مکتوب خ-3

 فوق محکوم می گردد.

 مادۀ چهارصدو سی وچهارم:

شای آن در دیگری را به ارتکاب جنایت علیه نفس یا مال خود او یا علیه نفس یا مال غیر یا به استناد امور مخل شرف یا حیثیت یا افشخصیكه 

 ( این قانون تهدید نماید به حبس متوسط محکوم میگردد.111غیر از حاالت مندرج ماده )

 ماده چهارصدو سی و پنجم : 

( این قانـــــــــــــون 111( و )111شخصیکه دیگری را به قول یا فعل خود یا توسط شخص دیگری در غیر از حاالت مندرج مــــــــــــــواد )

 ــــــــد نماید، بـــــــــــــه حبس  قصیر یا جزای نقدی که از دوازده هزار افغانی تجاوز نکند محکوم میگردد.تهدیـــــــ

 فصل دوازدهم

 قذف

 مادۀ چهارصدو سی وششم:

نسبت  قذف عبارت است از نسبت دادن واقعه معینه بغیر توسط یکی از وسایل علنی، به نحویکه اگر صدق میداشت شخصیکه تهمت به او-1

 داده شده به جزا محکوم میگردید یا به نزد مردم تحقیر میشد.

اگر در جرم قذف شرایط اقامه حد جمع نگردد ویا به علت شبهه ویا به نحوی از انحا حد محکوم بهای قذف ساقط گردد، مرتکب به حبس -3

ز بیست هزار افغانی متجاوز نباشد ویا بیکی ازین دوجزا متوسط که از دوسال بیشتر نباشد وبه جزای نقدی که از ده هزار  افغانی کمتر وا

 محکوم میگردد.

 مادۀ چهارصدو سی وهفتم:

 اگر قذف به اتهام غیر از زنا  یا نفی نسب باشد طوریکه قاذف به مقذوف نسبت اموری را کند که اگر حقیقت میداشت یا بحکم قانونی مستوجب 

 ( این قانون محکوم میگردد.191) ۀماد ۀب به جزای پیش بینی شدجزا می گردید یا نزد مردم حقیر میشد، مرتک

 مادۀ چهارصدو سی وهشتم:

 هرگاه قاذف صحت فعل یا واقعۀ را که به مقذوف نسبت داده به اثبات برساند به هیچ نوع جزا محکوم نمی گردد. 

 

 مادۀ چهارصدو سی ونهم:

رده، قاذف مذکور به حبس قصیریکه از سه ماه کمتر ــــــــــــــــآن مقذوف را قذف ک اگر مقذوف  قبالً به جرمی محکوم شده باشد که قاذف به 

 بیشتر نباشد محکوم می گردد. كمتر و از دوازده هزار افغانى ه از سه هزار افغانیــــــــــنباشد یا جزای نقدی ک

 مادۀ چهارصدو چهلم:

 فته نمی تواند مگر به اساس شکایت مقذوف.در جرم قذف هیچ نوع تحقیق، تعقیب اقامه دعوی صورت گر 

 فصل سیزدهم

 دشنام

 مادۀ چهارصدو چهل ویکم:

دشنام عبارت است از نسبت دادن چیزی به غیر که به اثر آن اعتبار یا حیثیت شخص جریحه دار گردد، گرچه متضمن استناد به یک واقعه 



 معینه نباشد.

 مادۀ چهارصدو چهل ودوم:

ستناد واقعه معینه نباشد بلکه به نحوی از انحا اعتبار یا حیثیت شخص را جریحه دار نماید، در صورتیکه دشنام بیکی از وسایل اگر دشنام مشتمل به ا 

بیشتر  علنی تحقق یافته باشد مرتکب به حبس قصیریکه از سه ماه کمتر نباشد یا جزای نقدی که از سه هزار افغانی کمتر واز دوازده هزار افغانی 

 کوم می گردد.نباشد مح

 مادۀ چهارصدو چهل وسوم:

 اگر دشنام  بوسایل علنی صورت نگرفته باشد بلکه توسط تیلفون، ارسال مکتوب ویا توسط شخص دیگری ابالغ گردیده باشد، مرتکب به 

زار افغانی تجاوز نکند ــــــجزای حبسیکه از سه ماه کمتر واز شش ماه بیشتر نباشد یا جزای نقدی که از سه هزار افغانی کمتر واز شش ه

 محکوم می گردد.

 مادۀ چهارصدو چهل وچهارم:

 اگر  یکی از خصوم در محاکم یا در اثنای تحقیق به قدریکه دفاعیه ایجاب میکند به دیگری دشنام بدهد محکوم به جزا نمی گردد.-1

 د محکوم به جزا نمی گردد.اگر شخص مورد تعدی شخص دیگری واقع گردد ودر اثنای فوران  غضب به وی دشنام ده-3

 فصل چهاردهم

 افشای اسرار اشخاص

 مادۀ چهار صدو چهل وپنج:

هر شخصیکه به حکم وظیفه، کسب، پیشه، صنعت، فن ویا به لحاظ طبیعت کار خود بیک سری از اسرار علم حاصل نماید وآن را در غیر -1

منفعت شخص دیگر استعمال کند، به حبس متوسط ایکه از دوسال بیشتر نباشد  از حاالت مصرحه قانون افشاء  نماید ویا آن را به منفعت خود یا

 که از بیست و چهار هزار افغانی تجاوز نکند محکوم میگردد. یا جزای نقدی

اء اگر صاحب  مصلحت به افشای سر اجازه داد ویا مقصود از افشای سر اخبار از جنایت یا جنحه ویا منع ارتکاب آن باشد مرتکب به جز -3

 محکوم نمی گردد.

 مادۀ چهارصدو چهل وششم:

 اشخاص آتی به حبس قصیر یا جزای نقدی که از دوازده هزار افغانی تجاوز نکند محکوم  میگردند: 

ماید شخصیکه بیکی از وسایل علنی،  اخبار، تصاویر یا لوحه ها را که به اسرار زندگانی فامیلی یا عایلوی افراد ارتباط داشته باشد افشاء ن-1

 گرچه حقیقت داشته باشد.

 شخصیکه در تیلفون یا توسط مکتوب ارسالی به اسرار علم حاصل نماید وبه قصد ضرر آن را افشاء نماید.-1

 فصل پانزدهم

 راهزنی

 ماده چهار صدو چهل وهفتم:

لۀ  که مشابه سالح شخصیکه به قصد گرفتن مال از طریق مغالبه در راه عام ویا در هر جای محجور دیگر با سالح یا آ-1

 باشد موضع گرفته ومرتکب یکی از افعال آتی گردد راهزن شمرده میشود:

 تخویف عابرین.-1

 گرفتن مال غیر با تهدید یا اکراه.-3

 قتل انسان.-1



 قتل انسان وگرفتن مال غیر.-1

د ساقط شود  مرتکب مطابق ـــــــــــــــای حاگر در جرم راهزنی شرایط اقامه حد تکمیل نگردد ویا به نحوی از انحاء جزای محکوم به -3

 ن فصل تعزیراً مجازات می گردد. ـــــــــــه احکام مندرج ایــــــــــــب

 مادۀ چهارصدو چهل وهشتم:

 در قتلی که توسط راهزن صورت میگیرد عمدیت شرط نیست. 

 مادۀ چهارصدوچهل ونهم:

 رهزن قاتل  به اعدام محکوم میگردد. 

 دو پنجاهم:مادۀ چهارص

 راهزنیکه عابرین را تخویف نماید به حبس متوسط که از سه سال کمتر نباشد محکوم می گردد. 

 مادۀ چهارصدوپنجاه ویکم:

 راهزنیکه مال غیر را گرفته باشد به حبس طویل محکوم میگردد. 

 مادۀ چهارصدو پنجاه ودوم:

 ده شروع در جرم محکوم می گردد.راهزنیکه  در ارتکاب فعل شروع نماید به جزای پیش بینی ش 

 مادۀ چهارصدو پنجاه وسوم:

 هرگاه راهزن مرتکب جرایمی گردد که در این فصل ذکر نه شده به جزای معینه جرم ارتکاب  شده محکوم می گردد.  

 فصل شانزدهم

 سرقت وغصب

 مادۀ چهارصدو پنجاه وچهارم:

به اثر شبهه حد ممتنع ویا به نحوی از انحا جزای محکوم بهای حد ساقط گردد، سارق هرگاه در جرم سرقت شرایط اقامه حد تکمیل نگردد یا -1

 طبق احکام مندرج این فصل مجازات میگردد.

 بمقصد این قانون شخصیکه مال منقول ومتقوم ملکیت غیر را طور خفیه بگیرد سارق شمرده میشود.-3

 مادۀ چهارصدو پنجاه وپنجم:

 گانه آتی مرتکب سرقت گردد به حبس دوام محکوم میگردد:شخصیکه با اجتماع شرایط چار 

 سرقت بین غروب وطلوع آفتاب.-1

 سرقت از جانب دو شخص ویا بیشتر از آن.-3

 سرقت با حمل  اسلحه ظاهری یا پنهان سارقین یا یکی از آنها.-1

قات آن بوسیله باال شدن به دیوار، سوراخ کردن آن، سرقت با داخل شدن به محل مسکون یا محلیکه برای سکونت آماده شده ویا بیکی از ملح-1

ظفین خدمات عامه یا به وسیلۀ امر ؤم سایرشکستاندن دروازه و امثال آن ویا با استعمال کلید های ساخته شده یا لباس عسکری، پولیس، یا لباس 

یکی از ساکنین محل ویا به استعمال هر نوع حیله که ا بتزویر شده به ادعای اینکه از مقامات باصالحیت دولت صادر شده یا به وسیله سازش 

 باشد صورت گرفته باشد.

 مادۀ چهارصدو پنجاه وششم:



 شخصیکه به اثر اکراه یا تهدید به استعمال اسلحه مرتکب سرقت گردد، به حبس طویل محکوم میگردد.-1

 اگر در اثر اکراه جرح واقع گردد مرتکب به حبس دوام محکوم میگردد.-3

 چهارصدو پنجاه وهفتم:مادۀ 

اشخاصیکه در بین غروب وطلوع آفتاب مرتکب سرقت گردند وتعداد اوشان دویا بیشتر از آن باشد واقالً  یکی از آنها سالح ظاهر یا پنهان  

 شده با خود حمل نموده باشد، به حبس طویل محکوم میگردند.

 مادۀ چهارصدو پنجاه وهشتم:

ر مواصالت تیلفونی یا تلگرافی به کار رفته است سرقت نماید، به حبس متوسط محکوم می گردد. مشروط شخص که آالت یا وسایلی را که د 

 ( این قانون موجود نباشد.116، 111، 111بر اینکه در این جرم یکی از احوال مشدده مندرج مواد )

 مادۀ چهارصدو پنجاه ونهم:

 وم میگردند:اشخاص آتی به حبس متوسط که از سه سال کمتر نباشد محک 

 شخصیکه در یکی از عبادتگاه، محل مسکون ومحلیکه برای سکونت آماده باشد ویا در ملحقات آن سرقت نماید.-1

شخصیکه با داخل شدن به محوطه به وسیله شکستاندن احاطه استعمال کلید های ساخته گی یا بهر طریقۀ دیگریکه بداخل محوطه نفوذ کرده -3

 باشد سرقت نماید.

 آفتاب سرقت نماید. عطلو که بین غروب وشخصی-1

 شخصیکه به اشتراک یکنفر یا بیشتر از آن سرقت نماید، شریک به عین جزای فاعل محکوم میگردد.-1

 شخصیکه با حمل سالح ظاهری یا پنهان شده سرقت نماید.-1

 خدم یا اجیر بوده بمنظور ضرر رساندن به مخدوم سرقت نماید.تشخصیکه مس-1

 رگر فابریکه بوده وبمنظور ضرر رساندن به صاحب منفعت آن سرقت نماید.شخصیکه کا-6

 شخصیکه حمال راننده یکی از وسایط حمل ونقل وبارکش ویا بهر نحوی از انحا مکلف به حمل و نقل مال باشد از آن سرقت نماید.-9

 م:صتمادۀ چهارصدو ش

موجود نگردد یا قیمت مال مسروقه ناچیز باشد مرتکب حسب احوال به  هرگاه در جرم سرقت هیچ یکی از احوال مشدده مندرج  این فصل 

 حبس قصیریکه از سه ماه کمتر یا به حبس متوسطیکه از دو سال بیشتر نباشد محکوم میگردد.

 چهارصدو شصت ویکم: ۀماد

مسروقه محکوم می گردد. مشروط بر  شخصیکه غله یا محصوالت زراعتی را که هنوز درو یا چیده نشده سرقت نماید،  به دو چند قیمت مال 

 اینکه قیمت مال مسروقه از صد افغانی تجاوز نکند.

 مادۀ چهارصدو شصت ودوم:

 شخصیکه به سرقت شروع نماید به جزای که از نصف حد اکثر جزای پیش بینی شده اصل جرم بیشتر نباشد محکوم میگردد. 

 مادۀ چهارصدو شصت وسوم:

 صل محکمه سارق را عالوه بر جزای پیش بینی شده  به رد مال مسروقه ویا قیمت آن محکوم می نماید.در تمام احوال مندرج این ف 

 مادۀ چهارصدو شصت و چهارم:

 شت را غصباً اخذ نماید، حسب احوال به حبس طویل محکوم میگردد.گشخصیکه به عنف، اکراه یا تهدید، سند، امضاء، مهر یا نشان ان-1

وسایل مندرج فقره فوق شخص دیگری را به الغا، اتالف یا تعدیل شی از اشیاء متذکره فوق ویا به امضاء  مهر یا نشان شصت به شخصیکه توسط یکی از -3



 ورق سفید مجبور گرداند. به عین جزای مندرج فقره فوق محکوم می گردد مگر اینکه قانون به جزای شدید تر حکم کرده باشد.

( این ماده مفادی به مرتکب عاید وضرری به مجنی علیه وارد نگردیده باشد، مرتکب حسب 3( و )1ات )اگر از ارتکاب جرایم مندرج فقر-1

 ه حبس متوسط محکوم میگردد.ـــــــــاحوال ب

 مادۀ چهارصدو شصت وپنجم:

یای دیگری مجبور گرداند ( این قانون شخص دیگری را توسط تهدید به تسلیم نمودن پول یا اش111) ۀشخصیکه در غیر از موارد مندرج ماد-1

 به حبس طویلیکه از هفت سال بیشتر نباشد محکوم میگردد.

 اگر جرم مندرج فقرۀ فوق توسط عنف یا اکراه صورت بگیرد، مرتکب  به حبس طویلیکه از ده سال بیشتر نباشد محکوم می گردد.-3

 فصل هفدهم

 خیانت در امانت

 مادۀ چهارصدو شصت وششم:

غیر نزد او امانت گذاشته شده باشد، یا بهر نحو دیگریکه مال مذکور به او سپرده شده باشد آن را به سوء نیت برای شخصیکه مال منقول -1

خود یا برای منفعت شخص دیگر استعمال  نماید یا مخالف قانون و مقررات به خالف غرضیکه به او سپرده شده در آن به سوء نیت تصرف 

 ا جزای نقدی که از دوازده هزار افغانی کمتر واز شصت هزار افغانی بیشتر نباشد محکوم میگردد.نماید، حسب احوال به حبس متوسط ی

فوق توسط یکی از اشخاص آتی در مورد  مالیکه به مقتضای وظیفه بوی سپرده شده ارتکاب گردد مرتکب به حبس  ۀهرگاه جرم مندرج فقر-3

 متوسط که از دوسال بیشتر نباشد محکوم میگردد:

 حب پیشه حمل ونقل اموال اعم از طریق زمین، هوا و آب یا یکی از همکاران وی.صا-1

 وکیل مدافع، دالل یا صراف.-3

 مامور، اجیر، مستخدم.-1

شخصیکه  به امر محکمه مالی به او سپرده شده یا بر قاصر یا فاقد اهلیت وصی یاقیم تعیین شده باشد یا در یکی از مؤسسات  خیریه مسؤل  -1

 ( این ماده گردد، به حبس طویلیکه از هفت سال بیشتر نباشد محکوم میگردد.1) ۀسسه باشد مرتکب یکی از جرایم مندرج فقرؤاموال ماداره 

 مادۀ چهارصدو شصت وهفتم:

گذاشته شده باشد مالک  ءهرگاه مالک مال منقول که اموال او به قرار محکمه تحت حجز قرار گرفته یا تحت تصرف قضا-1

ل را به سوء نیت  برای خود یا منفعت شخص دیگری استعمال یا در آن تصرف نماید یا آنرا پنهان کند یا برای شخصیکه مذکور ما

در مال مذکور حق مطالبه را از وی داشته باشد تسلیم ننماید، به نحویکه غر   اجراآت اتخاذ شده در مورد مال بر آورده شده 

زار ــــمتر واز دوازده هــــزار افغانی کـــــه هـــــزای نقدی که از ســــــر نباشد یا جنتواند، به حبس قصیریکه از سه ماه کمت

 افغانی بیشتر نباشد محکوم میگردد.

مالک مذکور برای خود یا منفعت خود یا منفعت شخص دیگر به  اگر  گروگیرنده مال منقول مرهونه را نزد مالک آن به امانت بگذارد و-3

 فقره فوق محکوم می گردد. ۀیا بر خالف غرضیکه به او سپرده شده تصرف نماید، به عین جزای پیش بینی شد سوء نیت استعمال

 مادۀ چهارصدو  شصت وهشتم:

هرگاه شخصی مال منقولی را بخرد وبایع آن را بمنظور تادیه تمام قیمت مبیعه در ملکیت خود نگاه دارد ومشتری بدون اجازه قبلی بایع -1

که از سه  تصرف نماید که مال مذکور  را از حیازت  بایع خارج سازد، به حبس قصیریکه  از سه ماه کمتر نباشد یا جزای نقدیطوری در آن 

 هزار افغانی کمتر واز دوازده هزارافغانی بیشتر نباشد محکوم میگردد.

ه ــــــــــــــــــحکم نهائی در آن بفوق بدون شکایت بایع اقامه شده نمی تواند ودعوی قبل از  ۀدعوی در جرم مندرج فقر-3

م بعمل آید تنفیذ حکم در آن متوقف ـــــر انصراف بعد از صدور حکــــــــــط میگردد، اگــــــــــکایت ساقــــانصراف  بایع از ش

 میگردد.

 



 

 

 فصل هجدهم

 فریب کاری

 مادۀ چهارصدو شصت ونهم:

ل غیر برای خود ویا برای شخص دیگر بیکی از وسایل آتی  توصل ورزد به حبس قصیریکه شخصیکه به تسلیمی یا انتقال حیازت مال منقو-1

 از سه ماه کمتر نباشد محکوم میگردد:

 استعمال وسایل فریبکارانه.-1

خورده ه اثر آن مجنی علیه فریب ــــــــــــــــــــبکار بردن اسم ویا صفت کاذب یا دادن اطالع غلط در حادثه معین به نحویکه ب-3

 ه تسلیمی وادار گردد.ـــــــــــــــــــب

فوق شخص دیگری را به تسلیمی یا انتقال حیازت سند قر  یا سند دیگریکه استعمال آن در   ۀشخصیکه توسط یکی از وسایل مندرج فقر-1

فوق محکوم می  ۀبعین جزای مندرج فقراثبات حق ملکیت یا حق عینی دیگری امکان داشته باشد یا به تصرف درمال یا به ابراء وادار سازد، 

 گردد.

( این ماده شخص دیگری را به امضاء کردن ، مهر و نشان انگشت یا الغاء یا اتالف یا تعدیل 1) ۀشخصیکه توسط یکی از وسایل مندرج فقر-1

 می گردد. ( این ماده محکوم1) ۀبه عین جزای مندرج فقر ،( این ماده وا دار سازد3سندی از اسناد مندرج فقره )

 مادۀ چهارصدو هفتادم:

به شخصیکه با وجود علم به عدم ملکیت یا علم  باینکه  حق تصرف را در آن ندارد در مال منقول یا عقار تصرف نماید یا در مال با وجود علم  

که از سه ماه کمتر نباشد محکوم تصرف قبلی در آن یا عقد جانبین به آن تصرف نماید، به نحویکه به اثر آن به غیر ضرر برسد به حبس قضیری

 میگردد.

 مادۀ چهارصدو هفتادویکم:

 شخصیکه از احتیاج، عدم مهارت یا ضعف نفس قاصریکه سن هجده سالگی را تکمیل نموده باشد طوری سوء استفاده کند، که به حیله به-1

از اوراق تجارتی یا سایر اسناد مثبته ضرری به شخص   واسطه تحریر امضاء اسناد ملکیت یا رسید خط متعلق به دیون یا طلبات یا به فراغت

 مذکور برساند، به حبس قصیریکه  از از سه ماه کمتر نباشد محکوم میگردد.

م ــــــم استمرار وصایت صادر شده در حکــــــده سالگی باالی او حکــــــــــــه، معتوه، محجور و شخصیکه بعد از سن هجــــــــــــــــدیوان-3

 ده میشوند.رصر شمقا

( این ماده ولی وصی یاقیم بر مجنی علیه باشد یا به نحوی از انحا به  سرپرستی  یا حفظ منافع وی مکلف 1اگر مرتکب جرایم مندرج فقره )-1

 گردد.باشد  اعم از اینکه به مقتضای قانون، حکم محکمه یا موافقه خاص باشد به حبس طویلیکه  از هفت سال بیشتر نباشد محکوم می

 مادۀ چهارصدو هفتادو دوم:

شخصیکه به سوء نیت بدون داشتن دارائی اعم از پول نقد یا اعتبار برای شخص دیگر چک بدهد یا وجه اعتبار وی کمتر از چک بوده یا اینکه 

او وجه مندرج چک را بعد از اعطای  چک تمام یا یک قسمتی وجهی را که به اعتبار آن چک صادر نموده از بانک بکشد، طوریکه دارائی 

ادیه پول پوره نکند یا به مرجعی که از آن پول  اخذ مینماید به عدم تادیه پول امر نماید یا چک را عمداً طوری تحریر یا امضاء نماید که مانع ت

 د.گردد، به حبس قصیریکه از سه ماه کمتر نباشد وجزای نقدی که از دوازده  هزار افغانی  تجاوز نکند محکوم می گرد

 مادۀ چهارصدو هفتادوسوم:

هرگاه باثر ارتکاب جرایم مندرج این فصل ضرری به مجنی علیه وارد گردد، مرتکب  عالوه بر جزای اصلی به جبران خساره نیز محکوم   

 می گردد.



 فصل نزدهم

 اختفای اشیائیکه  در نتیجه ارتکاب جرم بدست می آید

 مادۀ چهارصدو هفتادوچهارم:

د علم اشیای را که در نتیجه ارتکاب جنایت بدست آمده در حیازت خود در آورد یا آنرا  پنهان یا استعمال نماید یا به نحوی شخصیکه با وجو-1

 از انحا در آن تصرف کند، حسب  احوال به حبس متوسط  محکوم می گردد. مگر اینکه در قانون جزای شدیدتری پیش بینی شده باشد.

ارتکاب جنحه بدست آمده باشد، به حبس که از سه سال بیشتر نباشد محکوم می گردد مشروط بر اینکه  ۀدر نتیجفوق  ۀاگر اشیای مندرج فقر-3

ارتکاب آن بدست آمده تجاوز نکند وشخصیکه  در ارتکاب جرم  ۀاصل جرمیکه اشای مذکور در نتیج ۀجزای آن حد اکثر جزای پیش بینی شد

ر حیازت خود در آورده  یا آنرا پنهان یا استعمال نموده یا به نحوی از انحا در آن تصرف کرده اشتراک نکرده باشد، اشیای بدست آمده را د

 باشد.

شخصیکه شی از اشیای را که در نتیجه ارتکاب جنایت یا جنحه  حاصل شده در احوالی بدست آورد که بائیست به عدم مشروعیت آن علم -1

 وازده هزار افغانی تجاوز نکند محکوم می گردد.پیدا میکرد به حبس قصیر یا جزای نقدی که از د

 مادۀ چهارصدوهفتادو پنجم:

(  این قانون راجع به مرتکبین جرایمی که اشیای مذکور از نزد شان بدست آمده قبل از اقدام وتعقیب 161) ۀهرگاه مرتکب جرایم مندرج ماد-1

 گردد. وجستجوی آنها به مراجع با صالحیت  اطالع بدهد محکوم به جزا نمی

 اگر اطالع بعد از آغاز تحقیق به مراجع باصالحیت داده شود اطالع وی حالت مخففه شمرده می شود.-3

 فصل بیستم

 احکام مشترک

 مادۀ چهارصدو هفتادوششم:

وی یا این باب که از آن به زوج  یا یکی از اصول یا فروع ضرر برسد،  تحریک دع( 16– 11 -11 -13- 6- 1)در جرایم مندرج فصول -1

سایر اجراآت علیه شان جواز ندارد. مگر به شکایت مجنی علیه ودعوی جزائی قبل از صدور حکم قطعی با انصراف مجنی علیه از شکایت 

 ساقط می گردد.

 فوق  بعد از حکم قطعی محکمه صورت گیرد  تنفیذ حکم متوقف میگردد. ۀانصراف اگر در جرایم مندرج فقر-3

گذاشته شده باشد یا  ءجرم به حکم قضایا مراجع با صالحیت قانونی تحت حجز قرار گرفته باشد یا در تصرف قضا در حالتیکه اشیای محل -1

 مرهونه غیر باشد یا به حق انتفاع غیر در آمده باشد احکام این ماده تطبیق نمی گردد.

 

 فصل بیست ویکم

 مداخله در آزادی مناقصات و مزایدات

 مادۀ چهارصدو هفتادو هفتم:

سسات یا شرکت هائیکه دولت در ؤخصیکه به وسیله تقلب یا سایر وسایل غیر مشروع در آزادی و سالمت مناقصات ومزایدات که به دولت، مش

نج آن سهم دارد یا دوایر رسمی یا نیمه رسمی تعلق نمی گیرد اخالل وارد نماید، به حبس قصیریکه از سه ماه کمتر نباشد وجزای نقدی که از پ

 غانی تجاوز نکند یا بیکی ازین دوجزا محکوم می گردد.هزار  اف

 فصل بیست و دوم

 جرایم مربوط به تجارت

 قسمت اول



 ربح غیر قانونی

 مادۀ چهارصدو هفتادوهشتم: 

هرگاه شخصی طور علنی یا مخفی  به شخص دیگر قر  یا ربح غیر مجاز بدهد به حبس قصیریکه از سه ماه کمتر نباشد وجزای نقدی که  

 پنج هزار افغانی تجاوز نکند یا بیکی ازین دو جزا محکوم می گردد.از 

 قسمت دوم

 تقلب در معامالت تجارتی

 مادۀ چهارصدو هفتادونهم:

ب شخصیکه عمداً از طریق نشر وقایع مختلفه یا اخبار کاذب یا پروپاگند  ویا از طریق ارتکاب سایر اعمالیکه متضمن تقلب یا فریب باشد، سب 

یا پائین آمدن قیمت اجناس، اوراق مالی آماده ترویج گردد یا جنسی از اجناس آماده استهالک را پنهان نماید یا سبب آن گردد، به حبس بلند رفتن 

 قصیر وجزای نقدی که از پنج هزار افغانی تجاوز نکند یا بیکی ازین دو جزا محکوم میگردد.

 مادۀ چهارصدو هشتادم:

موارد آتی تقلب نماید به حبس متوسط ایکه از دوسال بیشتر نباشد وجزای نقدی که از ده هزار تجاوز نکند یا  شخصیکه با عقد کننده در یکی از

 بیکی ازین دو جزا محکوم می گردد:

 در تعداد، مقدار، مقیاس، وزن، پیمانه، طاقت وفیصدی مواد ترکیبی.-1

 یم دهد.در عین جنس طوریکه غیر آنچه را تعهد نموده به جانب مقابل تسل-3

 در ماهیت، صفات اساسی، عناصر مفیده ومرکبه شی.-1

 در نوع، جنس ومنبع شی.-1

 قسمت سوم

 جرایم مربوط به افالس

 مادۀ چهارصدوهشتادویکم:

 از حاالت آتی مفلس متقلب شمرده می شود: تاجریکه به افالس او حکم قطعی صادر گردیده در یکی

 پنهان، تلف، تغییر یا تبدیل نموده باشد. در حالتیکه تمام یا بعضی دفاتر خود را-1

 در حالتیکه به غر  رساندن ضرر به دائنین یک جز مال خود را اختالس یا پنهان نموده باشد.-3

ر در حالتیکه به دین صوری اعتراف نموده یا خود را به دینی مدیون ساخته باشد که در حقیقت  به ذمۀ او نمی باشد اعم از اینکه این دین د-1

 فاتر یا بودجه یا در اوراق دیگر خود ثبت کرده یا طور شفوی به  آن اقرار نموده باشد.د

در حالتیکه به نیت سوء از تقدیم اوراق یا توضیحات در صورت مطالبه مراجع با صالحیت امتناع ورزیده واو  به آثاریکه بر امتناع وی -1

 مرتب می گردد علم داشته باشد.

 م:مادۀ چهارصدو هشتادو دو

 د محکوم می گردد.ــــــــمفلس متقلب به حبس طویلیکه از هفت سال بیشتر نباش 

 مادۀ چهارصدو هشتادو سوم:

 تاجری که به  افالس او حکم قطعی صادر گردیده وبه سبب تقصیر بزرگ باعث خساره دائنین خود گردد مفلس مقصر شمرده می شود.-1

 گ شمرده میشود:تاجر مفلس در یکی از حاالت آتی مقصر بزر-3



 در حالتیکه مصرف شخصی یا فامیلی او نسبت به عایدات وی بسیار زیاد باشد.-1

 در حالتیکه مبالغ هنگفت را  در قمار بازی تکت های بخت آزمائی یا شرط بندی صرف نماید.-3

ق بهادار را صادر یا وسایل دیگری را استعمال در حالتیکه متاعی را بخرد و به قیمت نازلتر بفروشد یا مبالغ زیاد را قر  بگیرد یا اورا -1

 ازد.نماید، به نحویکه به سبب آن خساره بزرگ به او عاید گردد به منظور اینکه مال را به دست آرد واز این طریق افالس خود را به تاخیر اند

ه قصد رسیدن به مصالحه دین یکی از دائنین را در حالتیکه بعد از متوقف ساختن  تادیه دین به منظور رساندن ضرر به سایر دائنین یا ب -1

 تادیه نماید.

 در حالتیکه به وسیله تقلب با دائنین به مصالحه برسد.-1

 مادۀ چهارصدو هشتادو چهارم:

 مفلس مقصر بزرگ به حبس متوسطیکه از دوسال کمتر نباشد محکوم میگردد. 

 مادۀ چهارصدو هشتادوپنجم:

 ی صادر گردیده در یکی  از حاالت آتی مفلس مقصر دانسته میشود:تاجریکه به افالس  او حکم قطع 

باشد در حالتیکه قوانین تجارتی داشتن دفاتر تجارتی را الزم شمرده باشد واو دفاتر مذکور را نداشته باشد یا دفاتر طوری نامکمل  ونا منظم -1

 که از آن حقیقت دارائی وقر  های او معلوم نگردد.

 بیالنس خود را در میعاد قانونی تقدیم  ننماید.در حالتیکه ورقه -3

 ت، اظهارات صحیح را که قانوناً به آن مکلف است تقدیم ننماید.أدر حالتیکه  بعد از متوقف ساختن تادی-1

جع در حالتیکه بدون عذر معقول در صورت طلب شخصا به مرجعیکه حکم افالس وی را صادر نموده حاضر نگردد یا اظهاراتی را که مر-1

 مذکور از وی مطالبه نماید تقدیم نکند  یا عدم صحت این اظهارات  ظاهر گردد.

 در حالتیکه برای منفعت غیر بدون عو  قرار داد بزرگی را عقد  نماید  که هنگام عقد وضع مالی او اجازه ندهد.-1

 مادۀ چهارصدو هشتادوششم:

دیره ارتکاب یکی از ـــومی یا هیئت  مـــگردد در صورتیکه بر یکی از اعضای مجمع عمهرگاه به اشتهار افالس یک شرکت تجارتی حکم قطعی صادر -1

 کوم می گردد.ــــ( این قانون مح193)ۀ ماد ۀدــــزای  پیش بینی شــردد به جــــــانون ثابت گــ( این ق191) ۀعال مندرج مادــاف

یا فریب مرتکب فعلی گردد که به اثر آن شرکت مفلس گردد یا در توقف اگر یکی از اعضای مجمع عمومی یا هیئت  مدیره بوسیله تقلب -3

 ( این قانون محکوم می گردد.193) ۀماد ۀتادیات شرکت مساعدت نماید، به جزای پیش بینی شد

 مادۀ چهارصدو هشتادو هفتم:

حکم قطعی صادر گردد مسؤلیت  جزائی  هرگاه به اشتهار  افالس صغیر، محجور علیه یا شخصیکه تجارت  اورا  شخص امین اداره میکند 

اعمال فریب یا تقصیر متوجه ولی، وصی یا امینی می باشد که ارتکاب یکی از افعال تقلب، فریب یا تقصیر مندرج مواد قبلی این فصل ثابت 

 گردد، حسب احوال به جزای پیش بینی شدۀ  آن محکوم می گردد.

 مادۀ چهارصدو هشتادو هشتم:

س متوسط که از دوسال بیشتر نباشد وجزای  نقدی که از ده  هزار افغانی تجاوز نکند یا بیکی ازین دو جزا محکوم میگردند اشخاص آتی به حب 

 مشروط بر اینکه در قانون جزای شدی تری پیش بینی نه شده باشد:

 د.شخصیکه تمام یا بعضی اموال مفلس را پنهان کند گرچه زوجه یا یکی از  اصول یا فروع او باش-1

شخصیکه از جمله دائنین نبوده وبوسیله تقلب در مذاکرات مربوط به صلح دخالت نماید یا به وسیله تقلب به منظور مساعدت به مدیون مفلس -3

 دینی را خالف حقیقت به نام خود یا نام شخص دیگری وا نمود سازد.

 د.دائنیکه موافقه خاص را بمنظور منفعت خود وضرر سایر دائنین عقد نمای-1



دائنیکه به وسیله تقلب اندازه دین خود را زیاد نماید یا بر مفلس یا بر شخص دیگری امتیازات خاص را در بدل دادن رأی در مذاکرات صلح -1

 یا دارائی مفلس یا وعده به آن شرط گذارد.

 مادۀ چهارصدو هشتادونهم:

 ید.محکمه می تواند به نشر حکم محکومیت جرایم مندرج این فصل امر نما 

 

 فصل بیست وسوم

 تجاوز بر حقوق ملکیت معنوی

 مادۀ چهارصدو نودم:

د تجاوز نماید، به شخصیکه بر یک حق از حقوق ملکیت معنوی غیر که  آن را قانون یا معاهده بین المللی ایکه افغانستان به آن الحاق نموده حمایه ک رده باش-1

 حکوم میگردد مگر اینکه قانون خاص به جزای شدیدتری حکم کرده باشد.جزا ینقد یکه از دوازده هزار افغانی تجاوز نکند م

 اشیائیکه در نتیجه تجاوز بر حق غیر مندرج فقره فوق به دست آمده مصادره می گردد.-3

 فصل بیست وچهارم

 م تخریب، اتالف وانتقالــــــــــــــــجرای

 قسمت اول

 جرایم تخریب واتالف حدود

 مادۀ چهارصدو نودیکم:

ساند خصیکه عقار یا مال منقول یا غیر منقول ملکیت غیر را منهدم، تخریب یا تلف نماید یان آن را غیر قابل استفاده گرداند یا به آن ضرر برش

کی ییا به هر نحوی که باشد آن را عاطل گرداند، به حبس متوسطیکه از دوسال بیشتر نباشد وجزای نقدی که از ده هزار افغانی تجاوز نکند یا ب

 ازین دو جزا محکوم می گردد. مگر  اینکه قانون جزای شدیدتری را پیشبینی کرده باشد.

 مادۀ چهارصدو نودودوم:

گرداند یا به آن ضرر هرگاه گروهی که اقالً از پنج نفر تشکیل شده باشد عقار یا منقول ملکیت غیر را منهدم، خراب یا تلف نماید یا آن را غیر قابل استفاده -1

 د یا به هر نحو یکه باشد آنرا عاطل سازد هریک از آنها حسب احوال به حبس متوسط محکوم میگردد.برسان

 اگر جرم مندرج فقره فوق با عنف بر اشخاص واقع گردد مرتکب به حبس طویلیکه از هفت سال بیشتر نباشد محکوم می گردد.-3

ضطراب، آشوب یا فاجعه بزرگ صورت گیرد مرتکب به حبس طویلیکه از ده اگر ارتکاب جرم مندرج فقره فوق با استفاده از وجود حالت ا-1

 سال بیشتر نباشد محکوم می گردند.

 مادۀ چهارصدو نودوسوم:

ی ه از پنج هزار افغانی تجاوز نکند یا بیکــــــــــــــــــــــه حبس قصیر وجزای نقدی کــــــــــــر جبران خساره بــــــــــاشخاص آتی عالوه ب-1

 ازین دو جزا محکوم میگردند:

 شخصیکه حاصالت زراعتی درو ناشده یا هر نوع نبات موجود در مزرعه ملکیت غیر را تلف نماید.-1

 شخصیکه کشت ملکیت غیر را تلف یا در آن مواد یا نباتات مضره را بپاشد.-3

ه منظور خشک شدن ــــــــرا در آن زرع نماید یا آن را ب شخصیکه درخت ملکیت غیر را ازبیخ بکشد یا قطع یا تلف نماید یا شاخچه مضره-1

 پوست کند.

ر که یکی از آن ها از ــــط دو نفــــر یا توســـــط سه نفــــالً توســــــوع آفتاب اقـــرم مندرج فقره فوق در بین غروب وطلــــــاگر ارتکاب ج -3



وال به ـــــرتکبین حسب احــــر یک از مــــورت بگیرد هـــــل نماید صــــیا پنهان حمر ـــــا سالح ظاهـــیرد یا یکی از آن هـــعنف کار بگ

 توسط محکوم میگردد.ـــــحبس م

 

 

 قسمت دوم

 انتقال حدود

 مادۀ چهارصدو نودوچهارم:

بط مساحت یا حدود یا هرگاه شخص حدی از حدود ملکیت غیر را به نحوی از انحا عمداً  خراب کند یا عالمۀ دیگری را که بمنظور ض-1

نقدی که از بیست  ىبمنظور جدائی در بین امالک نصب شده انتقال دهد، یا آنرا زایل سازد به حبس متوسط ایکه از دوسال بیشتر نباشد یا جزا

 وچهار هزار افغانی  تجاوز نکند یا بیکی ازین دو جزا محکوم میگردد.

ا ــــردد یـــــــــــــــــــــــــکاب گــــــیر ارتـــــکیت غـــــین ملــــصد غصب زمــاص یا به قخــــــاگر جرم مندرج فقرۀ فوق با عنف بر اش -3

ه حبس متوسطیکه از دوسال ـــــــــــــــــــــــردیده باشد، مرتکب بـــــــــــــرف مراجع رسمی ونیمه رسمی وضع گـــــــــالمات  از طـــــــــع

 د محکوم میگردد.ــــــــــــــــکمتر نباش

 

 

 فصل بیست وپنجم

 رساندن به آن  جرایم قتل حیوانات وضرر

 مادۀ چهارصدو نودوپنجم:

زا ــــــــزار افغانی تجاوز نکند یا به یکی ازین دو جـــــــــــــــاشخاص آتی عالوه به جبران خساره به حبس قصیر وجزای  نقدی که از پنج ه

 محکوم می گردند:

 عمداً یا بدون اقتضا حیوان سواری ملکیت غیر را بکشد یا آنرا شدیداً زخمی سازد یا به وجه دیگر به آن ضرر بزرگ برساند. شخصیکه-1

شخصیکه ماهی  های موجود در دریا،  نهر، غدیر، یا حو  را مسموم نماید یا در شکار آن از وسایل قتل دسته جمعی مانند استعمال مواد -3

 رقی وامثال آن کار بگیرد.ــــــــــــــــاوی وسایل بمنفجره، مواد  کیمی

 شخصیکه عمداً و بدون اقتضا کرم ابریشم، مجموعه از زنبور عسل ملکیت غیر را بکشد یا به آن ضرر بزرگ وارد نماید.-1

 باب سوم

 قباحات

 فصل اول

 قباحات مربوط به راه ها واماکن عامه

 مادۀ چهارصدو نودوششم:

 که از پنجصد افغانی تجاوز نکند محکوم میگردد: قصیویکه از پانزده روز بیشتر نباشد یا جزای نقدی اشخاص آتی به حبس

ه ـــــــــــام گردد اعم از اینکه بـــــــــــــــدون اجازه مراجع با صالحیت سبب ازدحــــــــــــــــــشخصیکه در راه عام بدون ضرورت یا ب-1

نحوی که باشد سبب ممانعت رفت وآمد  گذاشتن مواد یا اشیائیکه رفت وآمد را در آن غیر مطمئن گرداند یا به هرکندن چقری در آن باشد  یابه 

 در راه مذکور گردد.



شخصیکه با گذاشتن یا توقف وسایط نقلیه خالف مقررات ترافیکی سبب مزاحمت راه شود اعم از اینکه وسایط مذکور توسط حیوان یا بدون -3

ه حد الزم آن صورت  ـــــــــگر اینکه گذاشتن یا توقف به منظور حمل کردن، خالی کردن بار یا باال شدن یا پائین  شدن راکبین بآن رانده شود م

 گرفته باشد.

یا وسیله دیگری برای  شخصیکه پل وپلچک راه رو باالی جریان آب را که مردم بر آن حق عبور داشته باشند  قطع نموده بجای آن راهرو-1

 ر ومرور مردم نگذارد.عبو

 در تمام احوال مندرج این ماده محکمه عالوه بر مصارف رفع موانع به جبران خساره ناشی از آن نیز حکم می نماید.-1

 مادۀ چهارصدو نودوهفتم:

 اشخاص آتی  به جزای نقدی که از دوصد افغانی تجاوز نکند محکوم می گردند: 

اتی که از طرف مراجع با صالحیت ممنوع قرار داده شده برای فروش عرضه نماید مگر اینکه شخصیکه  امتعه خود را در مواضع واوق-1

 قانون طور دیگری حکم کرده باشد.

ابرین ـــــام یا به عـــراده جات را بسته یا استفاده کند یا بشوید وبه اثر آن در راه عام ازدحــــــام حیوانات یا عـــــشخصیکه در راه ع-3

 ید گردد.مزاحمت تول

 مادۀ چهارصدو نودوهشتم:

ا، شخصیکه عالمه از عالیم ترافیکی را که در راه عام یا بر بنا نصب گردیده یا عالیمی را که بمنظور تعیین مسافه ها یا رهنمائی به شهر ه 

نقدی که از پنج صد  تر نباشد یا جزایراه ها یا محالت عام دیگر نصب گردیده تغییر شکل بدهد یا جهت آنرا تغییر دهد به حبسیکه از یکماه بیش

 افغانی تجاوز نکند محکوم می گردد.

 مادۀ چهارصدو نودونهم:

 اشخاص آتی به حبسیکه از یکماه بیشتر نباشد یا جزای نقدی که از هزار افغانی تجاوز نکند محکوم می گردند: 

 م حفر می کند یا در آن اموال را می گذارد اهمال نماید.اخطاریه یا تنویری در مواضعیکه در راه عا ۀشخصیکه در  گذاشتن  عالم-1

 شخصیکه عالمات اخطاریه یا تنویری مندرج فقره فوق را از بین ببرد.-3

 شخصیکه چراغی را که بمنظور  روشن کردن راه یا میدان عام بکار رفته گل، دور یا تلف نماید.-1

 مادۀ پنجصدم:

 اوز نکند محکوم میگردند:ـــــــــــــــــکه از هزار افغانی  تج باشد یا جزای نقدیاشخاص آتی به حبسیکه از یکماه بیشتر ن 

 شخصیکه بدون احتیاط الزم در راه عام موادی را بیندازد که  باعث اذیت عابرین گردد یا بدون احتیاط الزم در راه عام یا خاص اشیائی را-1

 تولد کند. آویزان کند که اگر بیفتد برای مردم اذیت یا مضایقت

اید ـــــدمه جسمی عـــدام صــــــر آن کـــه به اثـــــرچــــایع یا گاز را بر انسان بیندازد گـــــامد، مــــواد جــــشخصیکه بدون احتیاط الزم م -3

 نگردد.

 مادۀ پنجصدو یکم:

ت را از جاهای  مجاز دور، تلف یا تغییر شکل دهد به شخصیکه اعالنات را در غیر از جاهای مجاز نصب  یا تعلیق نماید یا بدون حق اعالنا 

 جزای نقدی که از هزار افغانی بیشتر نباشد محکوم می گردد.

 مادۀ پنجصدو دوم:

 که از سه صد افغانی تجاوز نکند محکوم میگردند: اشخاص آتی به حبسیکه از ده روز بیشتر نباشد یا جزای نقدی 

دون احتیاط وبی پروائی توسط سواری حیوان یا دواندن آن یا به وسیله وسایط نقلیه سبب اذیت روحی یا شخصیکه در راه یا میدان های عام ب-1

 جسمی مردم گردد.



شخصیکه  در بین غروب و طلوع آفتاب در راه یا میدان های عام وسایط نقلیه را بدون روشن کردن چراغ هر دو طرف استاده کرده یا آن  -3

 را براند.

 فصل دوم

 هـــــــبه آسایش عام و طــــــــــــــمرب قباحات

  مادۀ پنجصدو سوم:

  شخصی را که مراجع با صالحیت به ترمیم یا تخریب بنای نزدیک به سقوط  اخطار داده واو از آن امتناع یا اهمال ورزد به جزای نقدی که از 

 هزار افغانی تجاوز نکند محکوم می گردد.

 جزای  سنگین تری پیش بینی نشده باشد.مشروط بر اینکه در قانون خاص  

 مادۀ پنجصدو چهارم:

 که از هزار افغانی تجاوز نکند محکوم میگردند: نقدی اشخاص آتی به حبسیکه از یکماه بیشتر نباشد یا جزای 

ریق، تلف ــــــــــــــــــه در آن خطر حــــــــــه آتش بازی و امثال آن بپردازد کـــــــــــــــــــشخصیکه بدون اجازه مقامات مربوط در جاهای ب-1

 ویا ضرر متصور باشد.

 مواد منفلقه را استعمال نماید. شخصیکه در داخل شهر یا قریه، اسلحه ناریه یا باروت یا دیگر-۲

 شخصیکه عمداً بوسیله هارن، غالمغال، آواز های تخریش کننده وامثال آن سبب اذیت دیگران گردد.-1

 ام رها سازد.ــــــــــــــه را که مردم از او می ترسند در راه عـــــــــــشخصیکه دیوان -1

شخصیکه در مورد حیوانی که در حیازت او است یا مسؤلیت آنرا بدوش دارد، احتیاط الزم را از جلوگیری خطر یا ضرر ممکنه اتخاذ -1

 ننماید.

 فصل سوم

 ه صحت عامهـــــــــــــــقباحات مربوط ب

 دو پنجم:مادۀ پنجص

 اشخاص آتی  به حبسیکه از یکماه بیشتر نباشد یا جزای نقدی که از هزار افغانی تجاوز نکند محکوم میگردند: 

 شخصیکه جسد انسان را در شهر، قریه یا در جای ومحلیکه مراجع با صالحیت اجازه دفن  را در آن نه داده باشد دفن نماید.-1

 یا درآب جاری مواد کثیفه را که به صحت مضر باشد بیندازد.شخصیکه در دریا، نهر، جوی، کوچه، -3

 مادۀ پنجصدو ششم:

 اشخاص آتی  به حبسیکه از پانزده روز بیشتر نباشد یا جزای نقدی که از پنجصد  افغانی تجاوز نکند محکوم می گردند: 

را که به صحت مضر  روبه، آب کثیف وغیره اشیایشخصیکه در سرک، راه عام، میدان یا تفریح گاه عمومی مواد گندیده کثافات،  خاک -1

 باشد بیندازد.

 دود، آب کثیف یا مواد دیگریکه سبب ضرر، اذیت یا آلوده شدن مردم گردد رها نماید. ،شخصیکه عمداً یا به اهمال بخار-3

 اید.شخصیکه در نظافت یا اصالح دودکش، تنور یا دستگاه هائیکه آتش در آن  استعمال میشود اهمال نم-1

 مادۀ پنجصدو هفتم:

شخصیکه پیشه طبابت یا صحی را دارد ودر اثنای معاینات یا تداوی در بدن مرده یا مجروح زخمهای را مشاهده کند که در نتیجه جرم به او  

نباشد  یا جزای نقدی  رسیده یا قرائن طوری باشد که اشتباه جرم را بار آورد، مقامات باصالحیت را اطالع ندهد، به حبسیکه از سه ماه بیشتر



 که از سه هزار افغانی تجاوز نکند محکوم می گردد.

 

 

 

 فصل چهارم

 به امالک ، اموال وحیوانات قباحات مربو ط

 مادۀ پنجصدو هشتم:

 که از سه صد افغانی تجاوز نکند محکوم میگردند: جزای نقدی اشخاص آتی به حبسیکه از  ده روز بیشتر نباشد یا

 در زمین آماده شده برای زراعت، یا کشت شده یا در زراعت درو ناشده یا حیوان یا بدون آن از آن عبور کند. شخصیکه بدون حق-1

 گذارد که در آن بچرد.بشخصیکه بدون حق در زمین یا باغ رمه یا حیوانات دیگر را بچراند یا -3

 باغ یا احاطه ملک غیر پرتاب نماید. افات را به وسایط نقلیه خانه، بنا،ثشخصیکه سنگ یا مواد سخت دیگر  یا ک-1

ه بوسیله آن آب بازی اشخاص اخالل گردد یا مجاری آب تنگ كشخصیکه در نهر، جوی، حو  ویا در دیگر مجاری آب ادوات یا اشیای  -1

 شود بیندازد.

 مادۀ پنجصدونهم:

که از سه صد افغانی تجاوز نکند  نقدی ىده روز بیشتر نباشد یا جزاشخصیکه به سبب خطا حیوان ملکیت غیر را بکشد یا جرح نماید  به حبس قصیریکه از  

 محکوم می گردد.

 مادۀ پنجصدو دهم:

ه ماه شخصیکه حیوان اهلی یا الفت گیرنده را بیرحمانه تعذیب یا مثله نماید یا به وسیله دیگر با آن معامله سوء نماید، به حبس قصیریکه از س-1

 از سه هزار افغانی تجاوز نکند  محکوم میگردد.که  بیشتر نباشد یا جزای نقد ی

شخصیکه حیوان سواری یا بارکش  را فوق طاقت بار نماید یا حیوان مریض، زخمی یا معیوب را که طاقت کار را نداشته باشد بکار اندازد -3

 فوق  محکوم میگردد. ۀبعین  جزای پیش بینی شده فقر

 فصل پنجم

 قباحات مربوط به آداب  عامه

 پنجصدو یازدهم: مادۀ

شخصیت در شهر، قریه یا ده بصورت منافی حیا غسل نماید یا در محل عام در حالت عریان منافی ادب ظاهر گردد، به حبسیکه از ده روز 

 محکوم می گردد. ،که از صد افغانی تجاوز نکند بیشتر نباشد یا جزای نقدی

 مادۀ پنجصدو دوازدهم:

ا هدف منافی آداب ترصد نماید به حبسیکه از ده  روز بیشتر نباشد یا جزای نقدی که از صد افغانی شخصیکه در محالت عمومی به قصد ی 

 تجاوز نکند  محکوم می گردد.

 فصل ششم

 قباحات مربوط به منتظمین هوتلها

 مادۀ پنجصدو سیزدهم:



اندن اشخاص تهیه وآماده شده باشد وسایر تأسیسات هرگاه یکی از صاحبان هوتل، مهمان خانه، مسافر خانه یا غرفه ها ی که بمنظور شب گذشت 

شتر تورستیک در ثبت هویت مسافرین یا ساکنین اماکن مذکور طبق مقررات مربوط رعایت ننماید ویا در آن اهمال  ورزد، به حبسیکه از سه ماه بی

 نباشد یا جزای نقد یکه از سه هزار افغانی تجاوز نکند محکوم می گردد.

 فصل هفتم

 همتفرقاحکام 

 مادۀ پنجصدو چهاردهم:

شخصیکه یکی از مشتقات مواد کیمیاوی مخدره را که زایل کننده یکی از ملکات عقلی یا ذهنی  شخص  گردیده واستعمال آن سبب اعتیاد -1

 دد.سریعانه وایجاد مر  صعب العالج گردد  استعمال نماید طبق احکام مربوط به استعمال مواد مخدره ومسکره مجازات می گر

 تورید، نگهداشت، فروش، عرضه بفروش، انتقال ویا ترویج مواد مندرج فقره فوق جنایت بوده مرتکب به حبس طویل محکوم می گردد.-3

 مادۀ پنجصدو پانزدهم:

 هرگاه شخص دیگران را به تهدید، عنف ویا بهر وسیله از وسایل دیگر گروگان بگیرد به حبس طویل محکوم می گردد.-1

 گروگان گرفته شده مجروح، معلول یا مقتول گردد مرتکب به جزای پیش بینی شده اصل جرم محکوم می گردد. اگر شخص -3

 مشروط بر اینکه ازجزای مندرج فقرۀ فوق کمتر نباشد.

ن نیز محکوم ( این ماده پول یا منفعتی را بدست آورده باشد برد عین مال یا قیمت مثل آ1اگر مرتکب  باثر ارتکاب جرم مندرج فقره ) -1

 میگردد.

 مادۀ پنجصدو شانزدهم:

قرار دهد، عالوه بر جبران  شخصیکه نیروی کار مردم را به فریب یا حیله استثمار نماید یا بفروش رساند ویا به یکی از جهات خارجی نیروی کار آنها را مورد معامله  

 خساره به حبس طویل محکوم میگردد.

 مادۀ پنجصدو هفدهم:

بیوه یا دختری را که سن هجده سالگی را تکمیل نموده باشد به خالف رضا ورغبت وی به شوهر دهد حسب احوال به حبس شخصیکه زن -1

 .قصیر محکوم میگردد

 اگر جرم مندرج فقره فوق به شکل بد دادن باشد مرتکب به حبس متوسط که از دوسال بیشتر نباشد محکوم می گردد.-3

 ( این ماده وقتی اقامه شده می تواند که مجنی علیها شکایت نماید.3-1ج فقرات )دعوی جزائی در موردجرایم مندر-1

 مادۀ پنجصدو هجدهم:

شخصیکه عمداً برق، گاز، آب، پیداوار معادن ویا اشجار  جنگالت را بدون استیذان مقامات صالحیتدار تصاحب یا تصرف مالکانه نماید این  

که از بیست وچهار  رد مال یا قیمت مثل آن به حبسیکه از دو سال بیشتر نباشد یا جزای نقدی عمل وی در حکم سرقت بوده مرتکب عالوه بر

 هزار افغانی تجاوز نکند محکوم می گردد.

 مادۀ پنجصدو نزدهم:

ین اداره شخصیکه مال لقطه ویا مال مفقود را دستیاب یا دریافت نماید بدون عذر موجه ودرظرف یکهفته آنرا جهت  تسلیم دهی به نزدیکتر

محل ویا به صاحب مال در صورتیکه تشخیص شود تسلیم ندهد، عالوه بر محرومیت از مکافات به جزای نقدی که از سه صد افغانی بیشتر 

 نباشد محکوم می گردد.

 مادۀ پنجصدو بیستم:

ابق به احکام  قانون وضع ونافذ گردیده باشد تخلف شخصیکه از احکام مقررات خاصیکه از طرف یکی از مراجع اداری، امنیتی، شاروالی ها و ترافیک مط-1

مقررات مربوطه تنظیم شده مکلف می گردد. مشروط بر اینکه جزای پیش بینی شده در مقررات از  پیش بینی شده به ترتیبیکه در ورزد، به تادیه جزای نقدی



 ( این قانون تجاوز ننماید.31حد اکثر جزای نقدی قباحت مندرج ماده )

مقررات  خاص جزای برای تخلف از احکام آن پیش بینی نشده باشد متخلف به جزای نقدی که از دو صد افغانی تجاوز نکند مکلف  اگر در-3

 می گردد.

 ( این ماده تذکر یافته است جزای دیگری را پیش بینی نموده نمیتواند.1مقررات خاص بهیچوجه بجز از جزای نقدی در حدودیکه در فقره )-1

 و بیست ویکم:مادۀ پنجصد

در مواردیکه قوانین خاص احکام  جزائی را تنظیم کرده باشد مرتکب مطابق به احکام مندرج قوانین خاص مجازات می گردند. مگر در  

 احوالیکه این قانون بخالف آن تصریح کرده باشد.

 

 مادۀ پنجصدو بیست ودوم:

( قوس 31ه )ـــــــــــــرایم مامورین وجرایم علیه امنیت ومنفعت عامه مورخـــــــــــــــــــــــــبا انفاذ این قانون احکام  مندرج قانون جزای ج 

ام  قوانینی ــــــــــــــــــــــم از احکـــــــــــر حکـــــــــــوه 1111( حوت سال 11هـ.ش وقانون تعقیب و مجازات رشوت ) 1111

  ون باشد ملغی شناخته میشود.ـــــــــــام این قانــــــــــصراحتاً یا داللتاً مناقض  با حکمی از احکه ــــــــــــــــــــــزائی ایکـــــــــــــج

 قانون جزای عسکری ازین حکم مستثنی می باشد.

 مادۀ پنجصدو بیست وسوم:

 ( روز بعداز نشر در جریده رسمی نافذ می گردد.19این قانون ) 
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