د افغانستان دموکراتیک جمهوریت
د عدلیی وزارت
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قانون جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی ج.د.ا،

رسمی جریده

شماره چهاردهم ( )۰۳میزان
۶۰۱۱
نمبر مسلسل – ()۱۶۹

فرمان هیأت رئیسه شورای انقالبی جمهوری دموکراتیک افغانستان
شهر کابل
شماره۶۵۰ :
تاریخ ۶۰۱۱/۵/۶۳
در باره تصویب قانون جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی جمهوری دموکراتیک افغانستان
هیئات رئیسه شورای انقالبی جمهوری دموکراتیک افؽانستان بمنظور تحکیم قانونیت و تنظیم بهتر احکام جزایی در
مورد جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی بتاسی از حکم ماده ( )۴۴اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افؽانستان
تصویب میدارد:
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ماده اول:

قانون جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی جمهوری دموکراتیک افؽانستان بداخل دو فصل و سی ماده تصویب است.
ماده دوم:

تحقیق جرایم مندرج این قانون به استثنای مواد  ۵۲و  ۵۲از طریق ارگانهای تحقیق وزارت امنیت دولتی صورت
میگیرد.

تحقیق جرایم ماده اول این قانون در حدود صالحیت مندرج ماده دوم فرمان شماره ( )۷۱۱مورخ  ۷۶۲۴/۷۷/۹هیأت
رئیسه شورای انقالبی جمهوری دموکراتیک افؽانستان در باره تصویب قانون جرایم عسکری از طرؾ ارگانهای
مربوط صورت میگیرد.
ماده سوم:

وزارت عدلیه جمهوری دموکراتیک افؽانستان یکجا با وزارت امنیت دولتی و سایر ارگانهای حراست حقوق در ظرؾ
مدت یکماه طرح تعدیل در قانون کشؾ و تحقیق جرایم و نظارت څارنوالی بر قانونیت تطبیق آنرا مطابق این قانون
تهیه و جهت تصویب به هیأت رئیسه شورای انقالبی ارائه نماید.
ماده چهارم:
وزارت عدلیه جمهوری دموکراتیک افؽانستان موظؾ است در ظرؾ پانزده روز فهرست مواد قانون جزا را که با
انفاذ این قانون ملؽی میگ ردد تهیه و به هیئات رئیسه شورای انقالبی جمهوری دموکراتیک افؽانستان ارائه نماید.
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ماده پنجم:
این فرمان یکجا با قانون جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی جمهوری دموکراتیک افؽانستان تصویب و بعد از نشر در
جریده رسمی نافذ گردد.
حاجی محمد څمکنی
سرپرست مقام صدر هیئات رئیسه
شورای انقالبی جمهوری دموکراتیک افغانستان
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فصل اول
جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی جمهوری دموکراتیک افغانستان
ماده اول:
خیانت بوطن (خیانت ملی):
 -۷اعمال عمدی تبعه جمهوری دموکراتیک افؽانستان علیه حق حاکمیت مردمی ،صیانت ،تمامیت ارضی ،استقالل و
امنیت ملی و قابلیت دفاعی کشور میباشد که عبارت است از:
 پیوستن بدشمن ،فعالیت مسلحانه علیه حاکمیت مردمی جاسوسی ،تسلیمی نیروها ،واگذاری سالح ،تخنیک محاربوی،استحکامات و سایر وسایل پیشبرد جنگ ،در اخیتار گذاشتن معلومات حاوی اسرار دولتی و نظامی به کشور ها یا
سازمانها یا گروه های ضد دولتی.
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 تشریک مساعی و همکاری با کشور های خارجی یا سازمانها یا گروه های ضد دولتی در اجرای فعالیت خصمانهشان علیه جمهوری دموکراتیک افؽانستان.
 -توطئه بمنظور کسب قدرت دولتی.

 -مرتکب جرم خیانت بوطن به جزای حبس دوام یا اعدام و مصادره دارایی محکوم میگردد.

 -۵هرگ اه تبعه جمهوری دموکراتیک افؽانستان که قصد ارتکاب جرایم مندرج در این ماده را داشته یا با کراه بارتکاب
آن جرایم کشانیده شده باشد قبل از ارتکاب و تعقیب ،داوطلبانه به مقامات دولتی اطالع دهد از مجازات معاؾ می
گردد.
ماده دوم:
جاسوسی:
تسلیم دهی یا سرقت و یا جمع آوری معلومات حاوی اسرار دولتی بمنظور تسلیم آن به دولت خارجی سازمان یا گروه
ضد دولتی به گماشتگان آنها ،همچنان جمع آوری و تسلیم دهی سایر معلومات به دستور ارگانهای خدمات اطالعات
خارجی که از آن علیه جمهوری دموکراتیک افؽانستان سوء استفاده بعمل آمده بتواند ،مشروط براینکه این اعمال از
جانب تبعه خارجی و افراد بدون تابعیت انجام یابد ،مرتکب آن به جزای حبس دوام یا اعدام و مصادره دارایی محکوم
میگردد.
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ماده سوم:
 -۷شخصیکه شخصیت دولتی سیاسی ،اجتماعی ،مذهبی نماینده دولت و سران قوم ،قبیله و ملیت را بارتباط وظایؾ
دولتی یا اجتماعی شان بخاطر تخریب و تضعیؾ حاکمیت مردمی بقتل برساند مرتکب آن بجزای حبس دوام و یا اعدام
و مصادره دارایی محکوم میگردد.
 -۵هرگاه شخص مندرج در فقره ( )۷این ماده بنابر هدفیکه در آن درج است تحت فشار جسمی یا روانی قرار گیرد
مرتکب به جزای حبس از سه الی ده سال محکوم میگردد.
ماده چهارم:
 -۷هرگاه نماینده دولت خارجی بمنظور تحریک جنگ یا ایجاد تشنج در مناسبات دیپلوماتیک جمهوری دموکراتیک
افؽانستان با سایر کشورها بقتل برسند ،مرتکب بجزای حبس دوام و یا اعدام و مصادره دارایی محکوم می گردد.
 -۵هرگاه نماینده دولت خارجی بنابر هدؾ مندرج در فقره فوق تحت فشار جسمی یا روانی قرار گیرد مرتکب بجزای

ماده پنجم:
خرابکاری:
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حبس سه الی ده سال محکوم میگردد.

 -۷هرگاه شخصی بمنظور تضعیؾ حاکمیت مردمی و اقتصاد ملی توسط انفجار و حریق یا با وسایل دیگر موسسات،
خطوط مواصالتی ،وسایط ترانسپورتی ،مخابراتی و سایر اموال دولتی ،اجتماعی ،کوپراتیفی و مختلط یا شخصی را
تخریب نموده یا صدمه برساند یا سبب پخش امراض اپیدیمی یا مسمومیت کتلوی گردد بجزای حبس ده الی بیست سال
محکوم میگردد.

 -۵اگر در اثر ارتکاب اعمال مندرج فقره ( )۷این ماده تلفات انسانی بوجود آید یا منجر به معلولیت دایمی گردد یا
خسارات هنگفت اقتصادی یا عواقب وخیم دیگر بوجود آید مرتکب آن بجزای حبس دوام یا اعدام محکوم می گردد.
ماده ششم:
سبوتاژ:
 -۷هرگاه شخصی با عمل عمدی یا ؼیر عمدی با استفاده از موسسات ادارات یا سازمانهای اجتماعی یا خصوصی
بمنظور تضعیؾ قدرت دولتی ،صنعت ،تجارت ،ترانسپورت ،زراعت ،مالداری ،نظام مالی ،وسایل مخابرات و سایر
رشته های اقتصاد ملی یا فعالیت های ارگانهای دولتی ،سازمانهای اجتماعی ،کوپراتیفی و مختلط یا خصوصی را
مختل سازد یا از فعالیت های عادی آنها جلوگیری نماید حسب احوال بجزای حبس سه الی ده سال محکوم میگردد.
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 -۵هرگاه در نتیجه اعمال متذکره صدمه و زیان بزرگ متوجه اقتصاد ملی گردد مرتکب آن بجزای حبس دوام محکوم
میگردد.
ماده هفتم:
تبلیغ علیه دولت:
 -۷شخصیکه بمنظور تامین اهداؾ خویش و تضعیؾ حاکمیت مردمی عمدا اخبار اعالمیه ها و اظهارات دروغ و
افتراآت مؽرضانه را نشر نماید یا به پروپاگند تحریک آمیز یا تبلیػ شفوی و تحریری بهر وسیله که باشد بپردازد یا
چنین نشرات را در حیازت خویش داشته باشد بجزای حبس متوسط محکوم میگردد:
 -۵اگ ر اعمال مندرج این ماده موجب اخالل نظام عامه و بی نظمی ها در جریان کار عادی ارگانهای دولتی،
موسسات ،سازمانها ،ادارات یا منجر به تخریبات ،ؼارت و آتش افروزی گردد و یا ارتکاب این جرایم نتیجه تماس
مخابراتی و ؼیره وسایل ارتباط با گروه های ضد دولت و یا با دولت خارجی طرؾ خصومت دولت افؽانستان باشد
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مرتکب آن بجزای حبس طویل محکوم میگردد.

 -۶اگ ر در نتیجه ارتکاب اعمال مندرج این ماده اخالل نظم عامه به بار آید یا تلفات انسانی بوجود آید مرتکب آن
بجزای حبس دوام یا اعدام محکوم میگردد.
ماده هشتم:
تبلیغ جنگ:

شخصیکه جنگ را بهر شکلیکه باشد تبلیػ نماید حسب احوال به جزای حبس متوسط محکوم می گردد.
ماده نهم:

فعالیت سازمانی بر علیه امنیت داخلی و خارجی:

 -۷شخصیکه سازمان مخفی را بنام جمعیت ،هیأت یا گروه بمنظور ارتکاب جرایم مندرج فصل اول این قانون تاسیس،
تنظیم یا اداره نماید به جزای حبس دوام محکوم میگردد.
 -۵شخصیکه عضویت یکی از سازمانهای مندرج فقره ( )۷این ماده یا فرعی از فروع آنرا حاصل نماید بجزای حبس
طویل محکوم می گردد.
 -۶شخصیکه خود یا توسط شخص دیگر به سازمانهای مندرج فقره ( )۷این ماده به فرعی از فروع آن بمنظور تامین
اهداؾ ؼیر مشروع ارتباط قایم نماید یا سبب تشویق و ارعاب اشخاص دیگر یا استفاده از فشار جسمی و روانی گردد
حسب احوال بجزای حبس طویل محکوم میگردد.
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ماده دهم:
جرایم علیه مناسبات دیپلوماتیک افغانستان با کشور های خارجی
هرگاه عمل شخصی به نحوی از انحا به مناسبات متقابله افؽانستان با دول خارجی زیان و خساره وارد نماید بجزای
حبس سه الی ده سال محکوم میگردد.
هرگاه عمل شخصی سبب قطع مناسبات دیپلوماتیک بین افؽانستان و دول خارجی گردد مرتکب آن به جزای حبس
دوام محکوم میگردد.

فصل دوم
سایر جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی
ماده یازدهم:
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نقض تساوی حقوق ملی ،مذهبی و نژادی:

 -۷شخصیکه به تبلیػ یا ترویج به قصد تحریک خصومت و اختالفات ملی نژادی ،مذهبی ،قبیلوی و لسانی پرداخته یا
به محدود ساختن حقوق یا تامین برتری های اتباع بنابر تعلقات قومی ،ملی ،نژادی ،مذهبی ،قبیلوی و لسانی بپردازد
بجزای حبس متوسط الی سه سال محکوم میگردد.

 -۵در صورتیکه چنین اعمال موجب شورش یا بی نظمی بین اهالی گردد مرتکب آن بجزای حبس طویل محکوم
میگردد.
ماده دوازدهم:

سوق و اداره خود سرانه جزو تامهای قوای مسلح:

شخصیکه به قصد جرمی ،قیادت جزوتامها و قطعات قوای مسلح و طیاره جنگی ،را بدون امر مقام ذیصالح و بدون
سبب مشروع به دوش گ یرد یا با وجود صدور امر دولت مبنی بر منع قیادت به عمل خود ادامه دهد یا اینکه قوماندان
جزوتام قوای مسلح بعد از صدور امر مقام ذیصالح راجع به گ ذاشتن سالح ،عساکر تحت اثر خود را مسلح و به حالت
جمع نگه دارد بجزای حبس دوام و یا اعدام محکوم میگردد.
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ماده سیزدهم:
افشای اسرار دولتی:
 -۷شخصیکه اسرار دولتی را که منحیث وظیفه به او سپرده شده یا حین اجرای وظیفه از آن آگاهی حاصل نموده
بدون داشتن قصد خیانت بوطن افشاء نماید بجزای حبس متوسط محکوم میگردد.
 -۵در صورتیکه عمل مندرج فقر( )۷این ماده عواقب سنگین را برای جمهوری دموکراتیک افؽانستان در عرصه
های اقتصادی ،سیاسی و نظامی بار آورد مرتکب آن به جزای حبس طویل محکوم میگردد.
ماده چهاردهم:
مفقودی اسناد حاوی اسرار دولتی:
 -۷شخصیکه اسناد حاوی اسرار دولتی یا اشیاییکه از جمله اسرار دولتی بوده و منحیث وظیفه بوی سپرده شده باشد
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به اساس عدم رعایت مقررات حفظ و نگهداری آنها مفقود نماید حسب احوال به جزای حبس متوسط محکوم می گردد.
 -۵اگر جرم مندرج فقره فوق عواقب سنگینی را به بار آورد مرتکب آن به جزای حبس طویل محکوم میگردد.
ماده پانزدهم:
غارت مسلحانه (باندیتیزم):

سازماندهی حمله مسلحانه باالی موسسات ،ادارات دولتی ،اجتماعی ،تاسیسات اقتصادی ،خصوصی ،سهامی ،مختلط و
کوپراتیفی و اشخاص بمنظور ؼارت و صدمه رسانیدن بشمول شرکت در گروپهای مسلح باندیتیزم نامیده میشود و
مرتکب آن به جزای حبس دوام و یا اعدام محکوم می گردد.
ماده شانزدهم:
گروگان گیری:
 -۷هرگاه شخصی دیگران را به تهدید و عنؾ و یا به هر وسیله از وسایل دیگر گروگان بکیرد به جزای حبس طویل
ورد عین مال یا قیمت پول و یا منفعتی را که به دست آورده باشد محکوم میگردد.
 -۵اگر شخص گروگان گرفته شده مجروح ،معلول و یا مقتول گردد مرتکب به جزای حبس دوام یا اعدام ورد عین
مال یا قیمت پول و یا منفعتی را که بدست آورده باشد محکوم میگردد.

8

ماده هفدهم:
نقض مقررات پرواز های بین المللی:
هرگاه ورود و خروج از طریق فضای جمهوری دموکراتیک افؽانستان بدون اجازه رسمی و همچنین عدم رعایت خط
السیرهای مشخص مجاز ،محالت فرود آمدن دروازه های هوایی ارتفاع پرواز یا سایر تخلفات از مقررات پروازهای
بین المللی صورت گیرد مرتکب آن به جزای حبس متوسط محکوم می گردد.
ماده هجدهم:
اشغال غیر قانونی تاسیسات عامه:
شخصیکه با استعمال قوه به اشؽال بناء های دولتی ،موسسات و دیگر اماکن ،که بمنظور منفعت عامه اعمار گردیده
اقدام نماید ،حسب احوال به جزای حبس طویل یا دوام محکوم میگردد.
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ماده نزدهم:

جعل پول و اوراق بهادار و ترویج آن:

 -۷هرگاه شخص به هر کیفیتی که باشد پول مروج در افؽانستان اسناد بهادار یا اسعار خارجی را جعل نماید به جزای
حبس دوام محکوم میگردد.

 -۵شخصیکه با وجود علم ،پول جعلی یا اوراق بهادار را ترویج یا به آن معامله یا به قصد ترویج یا معامله آنرا در
حیازت خود داشته باشد به جزای حبس طویل که از ده سال بیشتر نباشد محکوم می گردد.

 -۶شخصیکه با وجود علم خود یا توسط شخص دیگری پول یا اوراق بهادار جعلی را به افؽانستان داخل یا خارج
نماید به جزای حبس طویل محکوم میگردد.

 -۴شخصیکه آالت ،ادوات یا وسایل را بمنظور جعل پول و اوراق بهادار بسازد یا بکار برد یا بفروشد یا بفروش
عرضه نماید یا به اجاره دهد یا در حیازت خود در آورد به جزای حبس طویل که از ده سال کمتر نباشد محکوم
میگردد.
ماده بیستم:
جمع آوری پول و کمک مادی به سازمانهای ضد دولتی:
شخصیکه خود یا توسط شخص دیگر به نحوی از آنحا مبالػ پولی یا هر نوع منفعت یا مساعدت مادی دیگر را از
منابع داخلی یا خارجی به منظور ارتکاب جرایم مندرج مواد این قانون بدست آرد ،حسب احوال بجزای حبس طویل
محکوم می گردد.
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ماده بیست و یکم:
تجارت غیر قانونی در زمان جنگ:
 -۷هرگاه شخصی در زمان جنگ خود و یا توسط نماینده خویش با دولت خارجی داخل جنگ با دولت جمهوری
دموکراتیک افؽانستان یا با نماینده دولت مذکور در هر جائیکه اقامت داشته باشد بدون موافقه دولت جمهوری
دموکراتیک افؽانستان مناسبات تجارتی را قایم نماید عالوه بر مصادره اموال موضوع جرم به جزای حبس طویل که
از ده سال بیشتر نباشد محکوم میگردد.
 -۵اگر اشیاء موضوع جرم مندرج فقره ( )۷این ماده ضبط نگردیده باشد محکمه به تادیه قیمت آن نیز حکم نماید.
ماده بیست و دوم:
تعلل از اجرای تعهدات در زمان جنگ:
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 -۷هرگاه شخصی در زمان جنگ به اجرای تمام قسمتی از تعهدات خود با دولت مبنی بر تورید یا رسانیدن مواد
مورد ضرورت قوای مسلح یا مواد ارتزاقی مورد نیاز اولیه اهالی را عمدا خلل وارد نماید به جزای حبس طویل
محکوم میگردد.

 -۵اگ ر جرایم مندرج فقره فوق منجر به تضعیؾ قدرت دفاعی کشور یا عملیات قوای مسلح گردد مرتکب به جزای
حبس دوام محکوم میگردد.

 -۶اگر شخص در جریان جنگ از اجرای وظایؾ محوله تعلل ورزد به جزای حبس متوسط محکوم میگردد.
ماده بیست و سوم:
مساعدت به قوای دشمن:

هرگاه شخص بمنظور بدست آوردن منفعت مادی یا معنوی برای خود یا شخص دیگر به قوای دشمن طور مستقیم یا
ؼیر مستقیم در ؼیر از حاالت مندرج مواد این قانون خدمتی را انجام دهد به جزای حبس طویل که از ده سال بیشتر
نباشد محکوم میگردد.
ماده بیست و چارم:
توهین به بیرق و نشان دولتی:
شخصیکه توسط یکی از وسایل علنی بیرق یا نشان دولت افؽانستان را توهین نماید حسب احوال به جزای حبس
متوسط محکوم میگردد.
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ماده بیست و پنجم:
تهیه و فروش اشیاء بمنظور فساد اخالقی:
 -۷شخصیکه مطبوعات ،مخطوطات ،رسم ها ،سالیدها ،کلیشه ها مجسمه ها ،تصویر های نقش شده ،اشاره های
رمزی و سایر اشیا و تصاویریکه منافی کلتور و اداب عامه باشد ،به قصد تجارت ،توزیع ،اجازه ،عرضه ،یا الصاق
بسازد یا در حیازت خود داشته باشد و یا تهیه و یا صادر یا وارد نماید حسب احوال به جزای حبس از یک الی سه
سال محکوم می گردد.
 -۵در صورتیکه اعمال مندرج فقره ( )۷این ماده بمنظور فساد اخالقی صورت گیرد حسب احوال به جزای حبس از
یک سال الی پنجسال محکوم میگردد.
ماده بیست و ششم:
سوء استفاده و سرقت آثار فرهنگی و باستانی:
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 -۷سوء استفاده و سرقت از آثار فرهنگی و باستانی و آثار قلمی و استفاده از نشرات تابلوها ،مجسمه ها و سایر آثار
فرهنگی و باستانی متعلق به دارایی عامه و همچنان انتقال اهدا و کرایه دهی آن مستلزم جزای حبس از یک الی سه
سال میباشد.

 -۵سرقت ،فروش از بین بردن یا تخریب عمدی آثار فرهنگی مستلزم جزای حبس طویل یا جبران خساره و جریمه
نقدی معادل آن میباشد.
ماده بیست و هفتم:

عدم اطالع دهی در مورد جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی:

هرگاه شخصی درباره ارتکاب جرایم خیانت بوطن ،ترویج جاسوسی ،خرابکاری ،کارشکنی ،تبلیؽاتی جنگ،
سازماندهی جرایم ضد دولتی ،باندیتیزم اطالعات موثق داشته باشد و از آن به ارگانهای حاکمیت مردمی خبر ندهد به
جزای حبس متوسط محکوم می گردد.
ماده بیست و هشتم:
اخفای جرایم ضد دولتی و سایر جرایم علیه منافع ملی:
هرگاه شخص در باره جرایم پیشبینی شده خیانت بوطن جاسوسی تروریستی ،خرابکاری کار شکنی سازماندهی اعمال
ضد دولتی باندیتیزم ،جعل پول و اوراق بهادار بدون توافق قبلی با مرتکبین اطالع داشته باشد آنرا مخفی نگهدارد به
جزای حبس متوسط محکوم میگردد.
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ماده بیست و نهم:
معافیت از مسوولیت جزایی بر طبق این قانون:
 -۷هرگاه شخص بعد از ارتکاب جرم و قبل از تعقیب عدلی بمامورین موظؾ اطالع و شهرت کامل مرتکبین یا
شرکای جرم یا سایر معلومات ضروری مربوط به کشؾ جرم را بدسترس مامورین موظؾ قرار دهد یا اینکه
مرتکبین جرم مماثل جرم مرتکبه را بمقامات مربوطه معرفی کند محکمه میتواند احوال مخففه را در مورد او رعایت
کند.
 -۵اگر اطالع قبل از ارتکاب و اتمام جرم به مقامات مربوط صورت بگیرد اطالع دهنده از مجازات معاؾ میگردد.
 -۶در حالت اخفاء و عدم اطالع شوهر ،زن ،اطفال و والدین مورد تعقیب جزایی قرار نمیگیرد.
ماده سی ام:
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این قانون از تاریخ نشر در جریده رسمی نافذ میگردد.
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