د افغانستان اسالمي جمهوریت
د عدلیې وزارت

رسمي جریده
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فوق العاده گڼه

ضمیم ٔه شماره ( )۵قانون جزاء

نمبر مسلسل)۱۲۴۴( :
تاریخ نشر )۱۰( :دلو سال  ۱۳۱۵هـ .ش

فرمان رئیس جمهوری اسالمی افغانستان در مورد
توشیح فیصل ٔه هیئت مختلط مجلسین شورای ملی پیرامون
ضمیم ٔه شماره ( )۵قانون جزاء منتشر ٔه جرید ٔه رسمی شماره ()۳۴۳
سال  ۱۳۵۵در مورد جرم اختطاف
شماره)۱۸۴( :
تاریخ۱۳۱۵/۱۰/۱۶ :
ماد ٔه اول:
به تأسی از احکام جزء ( )۶۱ماد ٔه ( )۱۶و فقر ٔه ( )۲ماد ٔه ( )۶۱۱قانون اساسی افغانستان ،فیصل ٔه شماره ( )۲۶۱مؤرخ
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 ۶۹۹۱/۹/۶هیئت مختلط مجلسین شورای ملی پیرامون ضمیم ٔه شماره ( )۱قانون جزاء منتشر ٔه جرید ٔه رسمی شماره
( )۹۶۳سال  ۶۹۱۱در مورد جرم اختطاف که طی ( )۳ماد ٔه فیصله گردیده است ،توشیح می دارم.
ماد ٔه دوم:

این فرمان از تاریخ توشیح نافذ ،همراه با فیصل ٔه هیئت مختلط مجلسین شورای ملی و متن ضمیم ٔه شماره ( )۱قانون
متذکره در جرید ٔه رسمی نشر گردد.

محمد اشرف غنی

رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

1

دولت جمهوری اسالمی افغانستان
شورای ملی
فیصله
ضمیم ٔه شماره ( )۵قانون جزاء منتشر ٔه جرید ٔه رسمی شماره ( )۳۴۳سال  ۱۳۵۵در مورد جرم
اختطاف
شماره)۲۴۰( :
تاریخ۱۳۱۵/۱/۱ :
به تأسی از حکم ماد ٔه صدق قانون اساسی جمهوری اسالمی افغانستان ،هیئت مختلط مجلسین شورای ملی به ترکیب
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پنج ،پنج نفر از اعضای هر جرگه ضمیم ٔه شماره ( )۱قانون جزاء منتشر ٔه جرید ٔه رسمی شماره ( )۹۶۳سال ۶۹۱۱
در مورد جرم اختطاف را در جلس ٔه روز دوشنبه مؤرخ  ۶۹۹۱/۹/۶فیصله نمود.

رئیس هیئت مختلط

مولوی غالم محی الدین منصف
معاون هیئت مختلط

الحاج سید محمد حسن شریفی بلخابی
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ضمیم ٔه شماره ( )۵قانون جزاء منتشر ٔه جرید ٔه رسمی شماره ( )۳۴۳سال  ۱۳۵۵در مورد جرم
اختطاف
تعریف اختطاف
ماد ٔه اول:
ربودن شخص یا استفاده از تهدید یا استعمال قوه (زور) یا انواع دیگر ارعاب یا کاربرد حیله و فریب یا با استفاده از
ناتوانی جسمی یا روانی یا تبدیل نم ودن طفل نوازد با طفل نوازد دیگر یا دور نمودن طفل از والدین یا سرپرست
قانونی وی یا رها نمودن طفل در محل غیر مسکون است اعم از اینکه چنین اعمال به مقصد بهره کشی باشد یا
رسانیدن ضرر.

اختطاف به مقصد مطالبه یا اخذ مال یا منفعت
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ماد ٔه دوم:

هرگاه شخص ،دیگری را با تهدید یا استعمال قوه یا انواع دیگر ارعاب یا با استفاده از مواد مسموم کننده یا اسلحه
جارحه یا ناریه یا با حیله و فریب اختطاف کند و در بدل رهایی وی مال یا منفعت را مطالبه یا اخذ کند ،به حبس
طویلی که ار دوازده سال کمتر نباشد ،محکوم می گردد.

رهایی طفل در محل غیر مسکون
ماد ٔه سوم:

هرگاه شخص ،طفلی را که سن وی کمتر از ( )۳سال باشد ،در محل غیر مسکون رها کند ،در صورتی که به طفل
صدمه نرسیده باشد ،به حبس متوسط محکوم می گردد.

تبدیل نمودن طفل نوزاد یا پنهان نمودن طفل
ماد ٔه چهارم:
هرگاه شخص ،طفل نوزاد را از نزد اشخاصی که باالی او سلط ٔه قانونی دارند ،دور سازد یا او را پنهان نماید یا به
طفل دیگری تبدیل کند یا او را کذبا ً به غیر مادرش نسبت بدهد ،به حد اکثر حبس متوسط محکوم می گردد.

3

حاالت مشدد ٔه اختطاف
ماد ٔه پنجم:
( )۶مرتکب جرم اختطاف در حاالت ذیل به حد اکثر حبس طویل محکوم می گردد:
 -۶در صورتی که مجنی علیه طفل یا زن باشد یا جرم توسط مستخدم مجنی علیه یا شخصی که مجنی علیه تحت تسلط
یا نگهبانی و یا تربیت وی قرار داشته یا با استفاده از ناتوانی جسمی یا روانی مجنی علیه ،ارتکاب شود.
 -۲در صورتی که مجنی علیه از طریق گماشتن به فعالیت های جنسی و تهی ٔه تصاویر و فلم های منافی اخالق
(پورنوگرافی) ،مورد بهره کشی قرار گرفته یا با مجنی علیه لواط یا زنا صورت گرفته باشد ،مگر اینکه تطبیق شرایط
حد تحقق نیابد.
 -۹در صورتی که مجنی علیه از طریق گماشتن به جنگ مسلحانه یا کار اجباری ،آزمایشات طبی یا قطع عضو و
سایر فعالیت های غیر قانونی مورد بهره کشی قرار گرفته باشد.
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( ) ۲هرگاه جرم اختطاف با استفاده از وسایط یا اسلحه دولتی با استفاده از موقف وظیفوی توسط منسوبین اردوی ملی،
پولیس یا مؤظف امنیت ملی یا مؤظفین ادارات دولتی دارای تشکیالت نظامی یا سایر مؤظفین خدمات عامه ارتکاب
یابد مرتکب به حبس دوام محکوم می گردد.

( )۹در صورت عدم تحقق شرایط حد هرگاه مجنی علیه از طریق گماشتن به فعالیت های جنسی و تهی ٔه تصاویر و فلم
های منافی اخالق (پورنوگرافی) مورد بهره کشی قرار گرفته یا با مجنی علیه لواط یا زنا صورت گرفته باشد،
مرتکب به حداکثر حبس طویل محکوم می گردد.

فوت یا قطع عضو مجنی علیه در نتیجه اختطاف
ماد ٔه ششم:

هرگاه شخص ،دیگری را اختطاف کند و در نتیجه آن عضوی از اعضای بدن مجنی علیه تلف یا معیوب شود به
جزای حداکثر حبس طویل و اگر منجر به مرگ شود به مجازات قتل عمد محکوم می گردد.

انفاذ
ماد ٔه هفتم:
این ضمیمه از تاریخ نشر در جرید ٔه رسمی نافذ می گردد.
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