د افغانستان اسالمي جمهوریت
د عدلیې وزارت
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رسمي جریده

فوق العاده ګڼه

قانون جلوگیری از تمویل تروریزم

تاریخ نشر )۷۱( :سنبله سال  ۷۱۳۱هـ.ش نمبر مسلسل)۷۷۱۶( :

فرمان
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان در مورد توشیح  ،قانون جلوگیری از تمویل تروریزم
شماره)۱۳( :
تاریخ۷۱۳۱/۱/۷۱ :

مادۀ اول:
به تأسی از حکم فقرۀ ( )۶۱مادۀ ( )۱۶قانون اساسی افؽانستان  ،قانون جلوویرر از تموروت ترورروزم را بوه بوا

ودور

م وبۀ شماره ( )۶۲۱مؤرخ  ۶۳۹۳/۳/۶۶ولسوی جریوه و م ووبۀ شوماره ( )۶۲۱موؤرخ  ۶۳۹۳/۶/۶مشورانو جریوه
شورا ملی به داخت ( )۵ف ت و ( )۲۹ماده ت ورب یردرده است ،توشرح می دارم.
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مادۀ دوم:

ارن فرمان از تاررخ توشرح نافذ و همراه با م وبات شورا ملی  ،در جرردۀ رسمی نشر یردد.

حامد کرزی

رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

دولت جمهوری اسالمی افغانستان
شورای ملی
ولسی جرگه
مصوبه
قانون جلوگیری از تمویل تروریزم
شماره)۷۱۶( :
تاریخ۷۱۳۱/۱/۷۱ :
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به تأسی از حکم مندرج بند اوت مادۀ نودم ونود و هفوتم قوانون اساسوی افؽانسوتان ،ولسوی جریوه د جلسوۀ ؤموومی موؤرخ
 ۶۳۹۳/۳/۶۶خورش قانون جلویرر
ت ورب نمود.

از تمورت تروررزم را با رک سلسله تعدرالت و ارزاد در ( )۵ف ت و ( )۲۹مواده

عبدالرووف " ابراهیمی"
رئیس ولسی جرگه

دولت جمهوری اسالمی افغانستان
شورای ملی
مشرانو جرگه
مصوبه
در مورد طرح قانون جلوگیری از تمویل تروریزم
شماره)۷۱۱( :
تاریخ۷۱۳۱/۱/۱ :
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به تأسی از حکم مادۀ نودم قانون اساسی افؽانستان ،مشورانو جریوه حورا قوانون جلوویرر از تموروت ترورروزم را  ،در
جلسۀ ؤمومی فوق العاده مؤرخ  ۶۳۹۳/۶/۶خورش به ابثررت آراء ت ورب نمود.

فضل هادی " مسلمیار"
رئیس مشرانو جرگه

فهرست مندرجات
قانون جلوگیری از تمویل تروریزم
فصل اول
احکام عمومی

صفحه

ماده اول:

مبنی۷ .............................................................................................

مادۀ دوم:

هدف۷..............................................................................................

مادۀ سوم:

اصطالحات۷.......................................................................................

مادۀ چهارم:

جرم تمویل تروریزم۱.............................................................................

مادۀ پنجم:

ساحۀ تطبیق۱......................................................................................
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مواد

عنوان

فصل دوم

همکاری میان کشورها

مادۀ ششم:

همکاری متقابل۱.................................................................................

مادۀ هفتم:

حق مکاتبه ( ارتباط)۱...........................................................................

مادۀ هشتم:

اطالعیه به کشور های ذیربط۵...................................................................

فصل سوم
تدابیر احتیاطی
مادۀ نهم:

ضبط و تدابیری احتیاطی۵.....................................................................

مادۀ دهم:

شامل ساحتن در لست تعزیرات۶..............................................................

مادۀ یازدهم:

انجماد وجوه و دارایی ها بر اساس قطعنامه های شورای امنیت ملی۱...................

مادۀ دوازدهم:

منازعات منجمد سازی۳........................................................................

مادۀ سیزدهم:

مصادره۳..........................................................................................

مادۀ چهاردهم:

مصادره وجوه و دارائی های سازمان تروریستی۷۱........................................

مادۀ پانزدهم:

ابطال بعضی از اسناد قانونی۷۱................................................................

مادۀ شانزدهم:

انتقال وجوه و دارائی های مصادره شده۷۱....................................................

مادۀ هفدهم:

ادعای اشخاص ثالث۷۷..........................................................................

مادۀ هجدهم:

استثناآت بشر دوستانه۷۷........................................................................

مادۀ نزدم:

خارج شدن از لست تعزیرات۷۷ ................................................................

فصل چهارم
احکام جزائی
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مادۀ بیستم:

مجازات اشخاص حقیقی۷۱.......................................................................

مادۀ بیست و یکم:

مجازات اشخاص حکمی۷۱......................................................................

مادۀ بیست و دوم:

مجازات مؤسسات غیر انتفاعی۷۱.............................................................

مادۀ بیست و سوم:

مجازات سازمان جنایتکار۷۱...................................................................

مادۀ بیست و چهارم:

احوال مشدده و مخففه۷۱........................................................................

مادۀ بیست و پنجم:

تخلف وظیفوی۷۱................................................................................

فصل پنجم

احکام متفرق
مادۀ بیست و ششم:

طرزالعمل ثبت۷۱..................................................................................

مادۀ بیست و هفتم:

نگهداری معلومات ،سوابق و صورت حسابات مالی ساالنه ۷۱............................

مادۀ بیست و هشتم:

منع فعالیت و انحالل سازمان های غیر انتفاعی۷۵...........................................

مادۀ بیست و نهم:

انفاذ۷۵.............................................................................................

قانون جلوگیری از تمویل تروریزم
فصل اول
احکام عمومی

مبنی
مادۀ اول:
ارن قانون در روشنی حکم مادۀ هفتم قانون اساسی افؽانستان ،وضع یردرده است.

هدف
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مادۀ دوم:

اهداؾ ارن قانون ؤبارت اند از:

 -۶رؤارت بنوانسرون برن المللی سا ت( )۶۹۹۹و بنوانسرون ها متعاقب آن جهت جلویرر از تمورت تروررزم.
 -۲جلوووویرر از فوووراهم نموووودن وجووووه و داراروووی هوووا جهوووت انجوووام اؤموووات تروررسوووتی توسوووح سوووازمان تروررسوووتی و
تروررستان.

 -۳رؤارت قحعنامه ها شورا امنرت سازمان ملت متحد در رابحه با مبارزه با تموروت ترورروزم و تموروت موالی جهوت
تکثرر تسلرحات بشتار جمعی.

اصطالحات
مادۀ سوم:

ا حالؤات آتی در ارن قانون مفاهرم ذرت را افاده می نمارد:
 – ۶جرارم تروررستی شامت اؤمات ذرت می باشد:
 ؤملی به محابق ضمائم مندرج بنوانسرون جلویرر از تمورت تروررزم به حرث جرم شناخته شده باشد. -ؤملی به به ق د قتت را جراحت شدرد را ارجاد ترس،

ورت یررد و هدؾ آن از نگاه ماهرت و قررنوه دهشوت افگنوی

در برن رک جمعرت را وادار ساختن حکومت را سازمان برن المللی به انجام را ؤدم انجام رک باشد.
 -۲تروررست  :شخ ی حقرقی است به مرتکب رک از اؤمات ذرت یردد:
1

 ؤمت تروررستی را حور مستقرم را ؼرر مستقرم ؤمدا مرتکب شده را در جهت ارتکاب آن سعی نموده باشد. در ارتکاب ؤمت تروررستی معاونت را اشتراک نموده باشد. ارتکاب ؤمت تروررستی را سازماندهی را رهبر نموده را درگران را به ارتکاب جرم تروررستی هدارت داده باشد. ؤمدا و به هدؾ پرشبرد اؤمات تروررستی با یروهی به هدؾ مشترک برا انجوام اؤموات تروررسوتی دارنود همکوارنموده را با وجود احالع از اهداؾ یروه متذبره مبنی بر انجام اؤمات تروررستی با آنها همکار نمارد.
 -۳سووازمان تروررسووتی  :تشووکرالت منتمووی اسووت بووه اؤضووا آن بووا هوودؾ مشووترک در جهووت ارتکوواب رکووی از اؤمووات
مندرج جزء ( )۲ارن ماده فعالرت می نمارند.
 -۶مؤسسات ؼرر انتفاؤي :شخص حکمي  ،سوازمان روا ترتربوات خا وی اسوت بوه اساسوا بوا اموور جموع آور وجووه روا
م ورؾ آن در جهوت اموور خرررووه  ،موذهبی  ،فرهنگوی  ،تح وورلي ،اجتمواؤی روا ائتالفوی ( وحوودت و دوسوتی) روا سووارر
انواع امور خررره  ،اشتؽات دارد.
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 – ۵ا حالحات وجوه را دارائی ها ،مرجع راپور دهنده  ،ؤوارد ناشی از جرارم  ،معامله  ،انجماد  ،ضوبح و م وادره
به در قانون جلویرر از پوت شوئی و ؤوارد ناشی از جرارم توضرح یردرده است در ارن قانون نرز دارا ؤرن مفهووم
می باشد.

جرم تمویل تروریزم
مادۀ چهارم:
( )۶شخص  ،در

ورتی مرتکب جرم تمورت تروررزم شناخته می شود به حور مستقرم را ؼرر مستقرم  ،ؤمدا وجوه و

دارائی ها را خدمات مالی را با وجود داشتن ؤلم را احالع بر ارنکه وجوه و دارائی ها را خدمات مذبور ،قسما را بال به
مق د ارتکاب جرارم تروررستی را استفاده شخص تروررست را سازمان تروررستی را فراهم آور تسهرالت برا آنهوا
بکار برده می شود ،تهره را جمع آور نموده و را به جمع آور آن سعی نمارد.

( )۲ؤمت تمورت تروررزم در هر مکان و قلمرو هر دولتی بوه انجوام یوردد و روا ق ود انجوام آن موجوود شوود ،بودون در
نتر داشت ارنکوه شوخص روا سوازمان موذبور در بودام مکوان روا قلمورو بودام دولوت موجوود بووده روا موقعروت دارد ،جورم
شناخته می شود هرچند:
 -۶ؤمت تروررستی بالفعت واقع نشده را در جهت انجام آن تالش

ورت نگرفته باشد.

 -۲از وجوه مالی مورد نتور بالفعوت در انجوام ؤموت تروررسوتی اسوتفاده نشوده روا تالشوی در ارون زمرنوه
باشد.
 -۳برن وجوه مالی مذبور و ؤمت تروررستی ارتباحی موجود نباشد.
( )۳شخص در حاالت آتی نرزمرتکب جرم تمورت تروررزم شناخته می شود:
2

وورت نگرفتوه

 -۶در جرم مندرج فقره ( ۶و  )۲ارن ماده اشتراک نموده را جهت انجام آن تالش را همکار نموده باشد.
 -۲سارر اشخاص را ؼرض ارتکاب جرم مندرج ارن ماده سازمان دهی ،رهنمائی را تحررک نموده باشد.
 -۳در ارتکاب رک را برشتر از رک جرم مندرج ارن مواده بوا یروهوی از اشوخاص بوه بوا هودؾ مشوترک جهوت ارتکواب
جرم مندرج فقره ( ) ۶ارن ماده فعالرت می نمارند با و ؾ داشتن ؤلوم از هودؾ آنهوا مبنوی بور ارتکواب جورم  ،همکوار
نموده را تسهرالت الزم را جهت برآورده شدن اهداؾ را پرشبرد فعالرت آنها فراهم نمارد.
( ) ۶مالحتات سراسی ،ؤقرودتی ،نوداد  ،قوومی  ،موذهبی  ،و اخالقوی روا سوارر مووارد مشوابه،دلرت مشوروؤرت ارتکواب
جرارم مندرج ارن ماده شناخته نمی شود.
( )۵جرم تمورت تروررزم به حرث جرم ا لی برا پوت شوئی محسوب می شود.

ساحۀ تطبیق
مادۀ پنجم:
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( )۶احکام ارن قانون باال مرتکبرن جرارم مندرج ماده چهارم ارن قانون در حاالت ذرت قابت تحبرق می باشد:
 -۶جرم در داخت قلمرو دولت افؽانستان ارتکاب رافته باشد.

 -۲جرم در داخت بشتی ارکه حامت بررق دولت افؽانستان بوده را در حراره بوه قبوت از وقووع جورم  ،حبوق قووانرن نافوذه
بشور ثبت یردرده  ،ارتکاب رافته باشد.

 -۳جرم توسح تبعۀ افؽانستان ارتکاب یردرده باشد.

 -۶جرم در خارج از قلمرو افؽانستان توسح شخص خارجی ارتکاب یردرده باشود بوه در افؽانسوتان مقورم بووده و دولوت
افؽانستان بر اساس همان جرم ارتکاب رافته با استرداد شخص به دولت خارجی موافق نباشد.
 -۵جرم ؤلره تبعۀ دولت افؽانستان در خارج بشور ارتکاب رافته باشد.

 -۱جرم در ساختمان را ؤلره ساختمان متعلق به دولت افؽانستان بشموت دفاتر قنسلگر را مرابز درپلوماترک بشور بوه
در خارج از محدودۀ جؽرافرائی بشور واقع است ،ارتکاب یردرده باشد.
 -۷جرارم مندرج جزء ( )۲مادۀ سوم ارن قانون به به ق د وادار نمودن دولت افؽانستان به اجوراء روا ؤودم اجورا روک
ؤمت

ورت یرفته باشد.

 -۸جرم توسح شخص بدون تابعرت به در قلمرو دولت افؽانسوتان مقورم بووده روا ابثورا در افؽانسوتان اقاموت داشوته باشود،
ارتکاب یردرده باشد.
( )۲ستره محکمه می تواند به منتور رسردیی به جرارمی به در خوارج از محودوده جؽرافروائی بشوور ارتکواب یردروده
باشد ،محکمۀ اخت ا ی را در مربز ارجاد نمارد.
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فصل دوم
همکاری میان کشور ها

همکاری متقابل
مادۀ ششم:
مراجع ذر الا افؽانستان مکلؾ اند بر اساس قانون جلویرر از پوت شوئی و ؤوارد ناشی از جرارم  ،در جهوت تبوادت
معلومات  ،تدابرر تحقرقاتی  ،قضاری  ،تدابرر احترواحی  ،م وادره  ،تهروه و تودارک اسوناد ،وجووه روا دارائوی هوا بوه بوا
تمورت تروررزم ارتباح می یررند به منتور استرداد ،همکار ها ؤدلی و قضاری دو جانبه ،وایذار وجوه را دارائی
ها ،مساؤدت ها الزم تخرنکی با همتاران سارر بشور ها و تحبرق دساترر قضاری مربوح  ،بوا مقاموات سوارر بشوور هوا
همکار الزم نمارد.

مادۀ هفتم:
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حق مکاتبه (ارتباط)

( ) ۶شخ ی به تابعرت افؽانستان را دارا نبوده را مقرم افؽانستان نباشد و به ؤلت ارتکاب جرارم مندرج ارن قانون تحت
نتارت را توقرؾ قرار یررد  ،دارا حقوق ذرت می باشد:

 -۶تماس یرفتن قرار یرر فور با نمارنده دولت متبوع ،را شخ ی به

الحرت حفت حقوق و را داشته باشد.

 -۲مالقات شخص بدون تابعرت با نمارنده بشور به ؼالبأ در آن سکونت دارد.
 -۳ابالغ حقوق مندرج ارن فقره به آنها.

( )۲هری واه ادارۀ څووارنوالی درخواسووت مبنووی بوور یرفتووار و توقرووؾ شووخص را از جانووب دولتووی بووه جوورم در حوووزۀ
الحرت قضائی آن ارتکاب یردرده  ،دررافت نمارد مکلؾ است تدابرر الزم را در مورد مالقوات نمارنودۀ رسومی بشوور
متبوع و نمارندۀ بمرتۀ برن المللی

لرب سرخ را شخص تحت نتارت را توقرؾ محابق احکام ارن قانون اتخاذ نمارد.

اطالعیه به کشور های ذیربط
4

مادۀ هشتم:
هریاه شخ ی به تأسی از حکم فقرۀ ( )۲مادۀ هفتم ارن قانون تحت توقرؾ را تحقرق قرار یررد ،ادارۀ څوارنوالی مکلوؾ
است بال فا وله از حرروق مجوار درپلوماتروک دولوت افؽانسوتان ،بشوور را بوه جورم در حووزه
ارتکاب رافته و در
تحبرق

والحرت قضوائی آن

ورت لزوم بشور ها ذر القه را از توقرؾ و دالرت موجبه آن ،نتارج نهواری و ت ومرم مبنوی بور

الحرت قضاری خورش محلع نمارد.

فصل سوم
تدابیر احتیاطی
ضبط و تدابیر احتیاطی
مادۀ نهم:

اقدامات ذرت متوست می شود:
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( )۶محکمووۀ ذر ووالا خووود رووا بووه اثوور درخواسووت څووارنوات  ،در ارتبوواح بوواجرم تمورووت تروررووزم  ،بووه اسوورع وقووت بووه

 -۶وجوه را دارائی ها مرتبح با جرمی به تحت تحقرق قرار دارد ،ضبح  ،منجمد را وجوه و داراری تحت م ادره را
مورد نگهدار خاص قرار دهد.

 -۲وجوه را دارائی ها مرتبح با جرمی را به تحت تحقرق را م وادره قورار دارد ،تشوخرص  ،ردروابی نمووده روا موورد
ارزرابی قرار دهد.

( )۲وجوه را دارائی ها به تحت احتراحی مندرج فقره ( )۶ارن ماده قرار می یررند ،شامت موارد ذرت می باشند:
 -۶وجوه را دارائی ها به در ارتکاب جرم مندرج ماده چهارم مورد استفاده قرار یرفته را ق د استفاده از آن موجوود
باشد را به منتور استفاده جمع آور یردرده باشند.
 -۲دارائی ها تحهرر شده.
 -۳وجوه را دارائی ها به ؤوارد ناشی از ارن جرارم باشند.
 -۶وجوه را دارائی ها به مستقرما را ؼرر مستقرم از ؤوارد جرمی حا ت شده باشند بشوموت در آمود روا سوارر امتروازات
ناشی از ؤوارد اولره.
 - ۵ابزار و وسارلی به در ارتکواب جورم تموروت ترورروزم موورد اسوتفاده قورار یرفتوه روا ق ود اسوتفاده از آنهوا موجوود
باشد.
 -۱دارائی ها مشابه به ارزش معادت دارائی ها مندرج اجزا ( ۶الی  )۵ارن فقره را دارا باشند.
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 – ۷اسناد حاو وجوه و دارائی و شواهد به تشخرص دارائی ها مورد نتر را تسهرت بخشند.
( )۳احکام ارن ماده حقوق اشخاص ثالث را به با حسن نرت ؤمت نموده باشند ،متاثر نمی سازد.
( )۶محکمۀ ذر الا می تواند در هر زمانی بنا بر درخواست قانونی څارنوالی را مالک ،امر را قرار مبنی بر ضبح و
را انجماد را لؽو نمارد.

شامل ساختن در لست تعزیرات
مادۀ دهم:
( )۶شورا امنرت ملی افؽانستان مکلؾ اسوت از حرروق مجوار درپلوماتروک ،افوراد و اشوخاص موتهم بوه جورارم تموروت
تروررزم را به واجد شرارح قبوت شده برن المللی باشند ،به بمرته هاری به جهت تحبروق قحعناموه هوا شوماره  ۶۹۸۸و
 ۶۲۱۷سوازمان ملووت و ملحقوات آن تشووکرت یردروده انوود ،محوابق مرکووانرزم هوا مربوووح معرفوی نموووده و شوواهد و اسووناد
موبوحه در ارن زمرنه را نرز مرجع مذبور ارائه نمارد.
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( )۲شورا امنرت ملی می تواند بنابر

الحرت را در لست تعزررات داخلی شامت نموده را به درخواست سوارر بشوور

ها بعد از انجام بررسی ها الزم در ارن باره  ،رسردیی نمارد.

( )۳هری اه نزد شورا امنرت ملی ،دالرت قناؤت بخش مبنی بر انجام رکی از اؤمات ذروت وجوود داشوته باشود ،موی توانود
شخص ،نهاد را سازمان متذبره را در لست تعزررات داخلی شامت سازد:

 -۶شخص ،نهاد را سازمارنکه به حرث تروررست را سازمان تروررستی فعالرت داشته باشد.

 -۲شخص ،نهاد را سازمانی به وترفه تمورت تروررست را برا شخص  ،نهاد را سازمان درگر انجام دهد.

 -۳شخص  ،نهاد را سازمانرکه در جرم تروررستی اشتراک را برا ارتکاب آن سعی و را تسهرالت فراهم نموده باشد.
 -۶شخص  ،نهاد را سازمانی به مالکرت را بنتروت آن در اختروار شوخص  ،نهواد روا سوازمان منودرج اجوزا ( ۲،۶و )۳
ارن ماده باشد.
 -۵شخص  ،نهاد را سازمانی به به نمارندیی را بوه امور و هودارت شوخص  ،نهواد روا سوازمان منودرج اجوزا ( ۲،۶و )۳
ارن ماده فعالرت نمارد.
( )۶شامت ساختن نام شخص  ،نهاد را سازمان در لست تعزررات بر اساس احکوام بنوانسورون هوا بوه افؽانسوتان بوه آن
پروسته را مقرراتی به به تأسی از احکام ارن قانون وضع می یردد،

ورت یررد.

( ) ۵شورا امنرت ملی افؽانستان مکلؾ است به اسرع وقت در رابحه با اضافه نمودن نام شخص ،نهاد را سوازمان در
لسوت تعزرورات  ،بوه بوه تأسوی از حکووم منودرج فقوره هوا (  ) ۳،۶ارون مواده
مراجع ذرربح دحالع دهد.
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ووورت موی یرورد ،بوه څوارنوالی و سووارر

انجماد وجوه و دارایی ها بر اساس قطعنامه های شورای امنیت ملی
مادۀ یازدهم:
( )۶شورا امنرت ملی افؽانستان مکلؾ است  ،به اسرع وقت در رابحه با نام اشخا ی به بور اسواس قحعناموۀ شوماره
( ۶۲۱۷و  )۶۹۸۸شورا امنرت سازمان ملت متحد و قحعنامه ها متعاقوب آن تحوت ف وت هفوتم منشوور سوازمان ملوت
متحد به لست تعزررات اضافه می شوند به څارنوالی احالع دهد.
( )۲څارنوالی مکلؾ است ،وجوه را دارائی ها شخص ،نهاد را سازمانی را به محابق حکم مندرج فقره ( )۶ارن مواده
و مادۀ دهم ارن قانون در لست تعزررات قرار می یررد ،بدون احالع به شخص را مرجع مربوح در حدود احکوام قوانون
 ،منجمد نمارد.
( )۳اشخاص  ،مؤسسوات موالی و سوارر مراجوع راپوور دهنوده مکلوؾ انود بعود از ابوالغ ت ومرم څوارنوالی بوه اسورع وقوت
اقدامات ذرت را اتخاذ نمارند:
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 -۶انجماد وجوه و دارائی ها سازمان ها و اشخا ی به را به محابق حکم مندرج فقره ( )۶ارن ماده و مادۀ دهوم ارون
قانون در لست تعزررات شامت می یردند.

 -۲خود دار از در اخترار قرار دادن مستقرم را ؼرر مستقرم وجوه و داراری متذبره  ،منابع مالی را ارائه سارر خودمات
مالی به اشخاص شامت لست تعزررات را به نفع آنها.

( )۶مراجع راپور دهندۀ به حکوم فقورۀ ( )۳ارون مواده را تحبروق ننمارنود ،حبوق احکوام قوانون جلوویرر از پووت شووئی و
ؤوارد ناشی از جرارم  ،تابع

الحرت تنفرذ مراجع ذر الا نتارتی قرار می یررند.

( )۵تدابرر و اقدامات مندرج فقرۀ ( )۳ارن ماده بر وجوه و دارائی ها ذرت قابت تحبرق می باشند:

 -۶وجوه و دارائی ها به توسح سوازمانها و اشوخاص منودرج فقورۀ ( )۶ارون مواده بوه تنهوائی روا مشواربت مالوک آن روا
حور مستقرم را ؼرر مستقرم بنتروت می یردد.

 -۲وجوه و دارائی ها به از وجوه و دارائی ها منودرج جوزء ( )۶ارون فقوره بوه وجووه آموده روا وجووه و دارائوی هوا
اشخاص و سازمان هاری به از اشخاص مندرج جزء ( )۶ارن فقره نمارند یی را بنا بر هدارت آنها ؤمت می نمارند.
 -۳هر یاه وجوه و دارائی ها به بارد تحت انجماد قرار یررند ،در دسترس نبوده را ارائه شده نتوانود  ،حکوم انجمواد بور
داراری ها مشابه را معادت به ارزش آنها تحبرق می یردد.
( )۱شورا امنرت ملی مکلؾ است تؽررراتی را به از جانب شورا امنرت سازمان ملت متحد در رابحه با اشوخاص ،
نهاد را سازمان ها ذرت

ورت می یررد ،به اسرع وقت به څارنوالی احالع دهد:

 -۶اشخاص  ،نهاد ها را سازمان هاری به بر اساس قحعنامه هوا شوماره (  ۶۲۱۷روا  ) ۶۹۸۸شوورا امنروت سوازمان
ملت متحد در لست تعزررات اضافه را از لست حذؾ یردرده باشند.
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 – ۲اشخاص ،نهاد ها را سوازمان هواری بوه بور اسواس قحعناموه هوا متعاقوب شوورا امنروت سوازمان ملوت حبوق احکوام
مندرج ارن قانون در لست تعزررات اضافه را از لست مذبور حذؾ یردرده باشند.
 -۳اشخاص  ،نهاد ها را سازمان هاری به حبق حکم مادۀ دهم ارون قوانون  ،بنوابر تشوخرص شوورا امنروت ملوی روا بنوابر
درخواست بشور درگر در لست تعزررات اضافه را از لست حذؾ می یردند.
( )۷شوار امنرت ملی و څارنوالی مکلؾ اند به منتور تعمرت بهتر احکام ارن قانون و تنترم موضوؤات ذروت  ،وضوع
مقررات را پرشنهاد نمارند:
 -۶شامت ساختن نام اشخاص ،نهاد ها و سازمان ها در لست تعزررات مربوح به قحعنامه ( )۶۹۸۸، ۶۲۱۷و قحعناموه
ها متعاقب شورا امنرت سازمان ملت و تعزررات داخت بشور.
 -۲الزام مراجع مربوح مبنی بر انجماد سررع وبدون تأخرر.
 -۳چگونگی تأمرن ارتباحات با سکتور خ و ی.
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 -۶مرکانرزم مربوح به نتارت و ح وت احمرنان از تحابق احکام ارن قانون و مقررات مربوح بر مراجع راپور دهنده
 ،قواؤد و هداراتی به به تأسی از احکام قانون و مقرره

ادر می یردد.

 -۵حفاتت از حقوق اشخاص ثالث.

 -۱حرزالعمووت جمووع آور معلومووات و شووواهد در رابحووه بووا تشووخرص هورووت اشخا ووی بووه تحووت تعزروورات قوورار مووی
یررند را به تأسی از احکام مندرج فقرۀ سوم مادۀ دهم ارن قانون به منتور درج در لست تعزررات پرشنهاد می شوند.
 -۷حرزالعمت ارائه درخواست جهت خارج شدن از لست تعزررات در حالتی به دولت افؽانستان بر ارن ؤقرده باشد بوه
معرار ها مربوح به شمولرت در لست تعزررات برش از ارن قابت تحبرق نبوده را انجماد وجوه و دارائی ها رفع یردروده
و بارد از لست تعزررات حذؾ شوند.

 -۸حرزالعمووت بررسووی رووا تجدروود نتوور در لسووت تعزروورات توسووح څووارنوالی و خووارج سوواختن وجوووه رووا دارائووی هووا
اشخاص ،سازمان ها را یروه ها به در لست تعزررات داخلی شامت شده اند ،در

ورتی به معروار هوا شومولرت در

لست موجود نبوده را قابلرت تحبرق را نداشته باشند.
 -۹چگونگی اجازۀ دسترسی به وجوه را دارائی ها جهت پرداخت م ارؾ ابتدائی را سارر م ارؾ.
 -۶۱چگونگی اؤتراض اشخاص ،نهاد ها و سازمان هاری به در لست تعزررات شامت یردرده اند.
 -۶۶حرزالعمت خارج ساختن وجوه را دارائی ها اشخاص به دارا نوام مشوابه بووده و بوه اشوتباه در لسوت تعزرورات
شامت شده اند.
 -۶۲سارر حرزالعمت ها و مرکانرزم ها جهت تحبرق احکام ارن قانون.
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منازعات منجمد سازی
مادۀ دوازدهم:
( )۶شخص  ،نهاد را سازمانی به بر اساس قحعنامه ها شورا امنرت سازمان ملت نامشان در لسوت تعزرورات اضوافه
و وجوه را داراری آنها منجمد یردرده باشد ،در

ورتی به مدؤی باشند به نام شان سهوا در لسوت متوذبره درج یردروده

را تعزررات از آنهوا رفوع شوده اسوت موی تواننود  ،در خواسوتی را در همورن رابحوه بوه بمرتوه هوا مسوئوت قحعناموه هوا
متذبره ارائه نمارند.
( )۲شخص  ،نهاد را سازمانی به در محابقت با حکم مندرج فقرۀ ( )۲مادۀ دهم ارن قانون نام شان وجوه را دارائی ها
آنان منجمد یردرده  ،در

ورتی به مدؤی باشند به نوام شوان سوهور در لسوت متوذبره درج یردروده روا تعزرورات از آنهوا

رفع شده است می توانند  ،درخواستی را در همرن رابحه به شورا امنرت ملی ارائه نمارند.

مصادره
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مادۀ سیزدهم:

وجوووه رووا دارائووی هووا بووه در ارتکوواب جوورم تمورووت تروررووزم موورد اسووتفاده قوورار یرفتووه رووا بووه منتووور ارتکوواب جوورارم
تروررستی مندرج مادۀ چهارم ارون قوانون تهروه شوده باشود ،محوابق احکوام ف وت پونجم قوانون جلوویرر از پووت شووئی و
ؤوارد ناشی از جرارم  ،م ادره می یردد.
( )۶وجوه و دارائی ها ذرت در

ورت محکومرت شخص به ارتکاب جورم تموروت ترورروزم روا ق ود ارتکواب آن ،از

حرؾ محکمۀ ذر الا م ادره می یردد:

 -۶وجوه را دارائی ها به در ارتکاب جرم مورد استفاده قورار یرفتوه روا ق ود اسوتفاده از آن موجوود بووده روا بوه ق ود
ارتکاب جرارم تروررستی مندرج مادۀ چهارم ارن قانون جمع آور شده باشد.

 -۲وجوه و دارائی ها به ب ه شکت مستقرم را ؼرر مستقرم از ؤوارد جرموی بدسوت آموده روا از آن مشوتق یردروده و روا از
تبادلۀ آن بدست آمده باشد بشموت ؤوارد را منافع حا ت شده از ؤوارد جرمی.
 -۳وسارت و امکاناتی به از آن در ارتکواب جورم تموروت ترورروزم  ،اسوتفاده شوده روا ق ود اسوتفاده از آن جهوت ارتکواب
جرم تمورت تروررزم موجود باشد.
( )۲وجوه و دارائی ها مندرج اجزا ( ۶و )۳فقرۀ ( )۶ارن ماده به به شوخص ثالوث منتقوت یردروده و و بوه حسون
نرت ؤمت نمووده باشود روا شوخص ثابوت نمارود بوه در مقابوت دررافوت چنورن وجووه و دارائوی هوا قرموت مناسوب را پرداختوه
را آنرا در بودت خودمات م عوادت بوه ارزش آن روا از حورق مشوروع درگور بدسوت آورده و از ؼرور قوانونی بوودن منشواء
چنرن وجوه و دارائی ها  ،آیواهی نداشوته اسوت در ارون

وورت وجووه و داراروی هوا متوذبره از م وادره مسوتثنی موی

باشد.
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( )۳هریاه وجوه و دارائی ها به ب ورت مسوتقرم روا ؼرور مسوتقرم از ؤموت جرموی حا وت یردروده بوا وجووه ودارائوی
ها شخص ثالث به با حسن نرت ؤمت نموده و وجوه و دارائی ها متذبره را از منابع مشروع بدست آورده  ،مخلوح
ورت موی یرورد بوه بوا ارزش ؤوارود وجووه و دارائوی هوا

باشد ،حکم م ادره چنرن وجوه و دارائی ها به اندازه ا
حا له از جرم  ،محابق ارزرابی محکمه معادت باشد.

( )۶هر یاه وجوه و دارائی ها به به م وادرۀ آن حکوم م وادره یردروده  ،دسوتراب شوده نتوانود  ،بوه پرداخوت وجووه و
ادر می یردد.

دارائی ها مشابه را معادت به ارزش آن حکم

( )۵در حکم م ادرۀ  ،اندازۀ وجوه و دارائی ها قابت م ادره مشخص می یردد.

مصادرۀ وجوه و دارائی های سازمان تروریستی
مادۀ چهاردهم:
وجوه و دارائی ها به سازمان تروررستی

الحرت وایذار آنرا داشته باشد بدون در نتر داشت مجرمرت را ارتبواح
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وجوه و دارائی ها با جرم ارتکاب رافته  ،م ادره می یردد.

ابطال بعضی از اسناد قانونی
مادۀ پانزدهم:

اسووناد قووانونی ارکووه بووه منتووور حفاتووت وجوووه و دارائووی هووا در برابوور م ووادره ،ضووبح رووا انجموواد منوودرج مووواد نهووم الووی
چهاردهم ارن قانون  ،ب ورت رارگان روا در بودت قرموت ترتروب یردروده باشود ،بوه اسواس حکوم محکموه باحوت اؤوالم موی
یردد .در رابحه با ابحات قرار داد به ارجاب پرداخت را می نمارد ،
واقعا آنرا پرداخته باشد.

ورؾ مبلؽوی بوه خررودار مسوترد موی یوردد بوه

انتقال وجوه و دارائی های مصادره شده
مادۀ شانزدهم:

( )۶ملکرت وجوه و دارائی ها م ادره شده و ؤوارد حا له از آن حبق مقرره مربوح به دولت تعلق می یررد.
مگر ارنکه حقوق اشخاص ثالث در وجوه و دارائی ها م ادره شده  ،تثبرت یردد  ،در ارون

وورت حقووق اشوخاص

ثالث به اندازه ارزش آن محفوت می باشد.
( )۲هریاه حکم ؼرابی مبنی بر م ادره وجوه و دارائی ها

ادر یردد ،مالکرت آن به دولت تعلووووووووق مووووووووی یروووووووورد.

در ورتی به محکمه به برائت متهم حکوم نمووده و حکوم م وادره را لؽوو بنود ،وجووه و دارائوی هوا م وادره شوده روا
ارزش معادت آن به مالک اؤاده می یردد مگر ارنکه وجوه و دارائی ها متذبره ؤاردات ناشی از جرم تثبرت شود.

ادعای اشخاص ثالث
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مادۀ هفدهم:
ادؤا مبنی بر حقوق اشخاص ثالث به با حسن نرت ؤمت نموده در وجوه و دارائی هوا م وادره شوده روا سوارر تودابرر
احتراحی از تاررخ

دور حکم قحعی الی سه سات در محکمۀ ذر الا قابت سمع می باشد.

استثناآت بشر دوستانه
مادۀ هجدهم:
( )۶شخ ی به وجوه و دارائی و حبق حکم مادۀ ( )۲مادۀ دهم ارن قانون با رؤاروت قحعناموه شوماره  ،۶۳۷۳منجمود
می یردد ،بخشی از دارائی و با رؤارت موارد آتی از انجماد مستثنی شده می تواند:
 -۶وجوه ضرور جهت م ارؾ ابتدائی زندیی به شموت مبلػ الزمه جهت مواد خورابه  ،پرداخت براره را یرو ،
م ارؾ ضرورت ها

حی  ،مالره  ،حق برمه و م ارؾ خدمات دولتی.

 -۲وجوهی به به حور خاص برا پرداخت فرس تدارک خدمات حقووقی در نتور یرفتوه شوده اسوت روا هزرنوه هوا بوه
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شخص برا ارن خدمات پرداخته است.

 -۳وجوهی به به حور خاص برا پرداخت فرس روا حوق الزحموه نگهودار ؤواد روا حفاتوت از وجووه منجمود شوده روا
منابع اقت اد منجمد شده  ،در نتر یرفته شده است.

( )۲انجماد وجوه و دارائی ها تحت قحعنامۀ شماره  ۶۲۱۷و  ۶۹۸۸و سارر قحعنامه ها متعاقب آن به در حکوم موادۀ
رازدهم ارن قانون ت ررح یردرده است با رؤارت احکام مندرج در قحعنامۀ شماره  ۶۶۵۲و  ۶۷۳۵جهت تأمرن اهوداؾ
بشر دوستانه ،مستثنی شده می تواند.

خارج شدن از لست تعزیرات
مادۀ نزدهم:

( )۶اشخاص  ،یروه ها  ،سوازمان هوا ،شوربت هوا و متعاهودرن بوه بور اسواس احکوام قحعناموه هوا ( ۶۲۱۷روا )۶۹۸۸
شورا امنرت ملت متحد نام شان درج لست تعزررات یردرده است می توانند حسب احوات جهت حذؾ نام شان از لسوت
تعزررات متذبره درخواست خورش را به بمرته ساحو رسردیی بوه شوکارات مورتبح بوا لسوت ( ۶۲۱۷روا  )۶۹۸۸ارائوه
نمارند.
( )۲اشخاص ،ی روه ها  ،سازمان ها  ،شربت ها و متعاهدرن به تابعرت افؽانستان را داشوته روا مقورم افؽانسوتان باشوند روا
در افؽانستان تأسرس یردرده باشند و بوه موجوب قحعناموه هوا  ۶۲۱۷روا  ۶۹۸۸شوورا امنروت سوازمان ملوت متحود در
لست تعزررات شامت یردروده باشوند موی تواننود  ،درخواسوت حوذؾ نوام خوورش را مسوتقرمأ بوه شوورا امنروت ملوی اراروه
نمارند تا از حررق شورا امنرت ملی حبق حکم فقره ( )۶ارن ماده به بمرته ساحو رسردیی بوه شوکارات مورتبح بوا لسوت
 ۶۲۱۷را  ۶۹۸۸ارائه یردد.
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فصل چهارم
احکام جزائی

مجازات اشخاص حقیقی
مادۀ بیستم:
( )۶شخ ی به به تأسی از حکم مادۀ چهارم ارن قانون مرتکب جرم تمورت تروررزم شناخته شوود ،بوه مجوازات حبسوی
به مدت آن از پنج سات بمتور و از پوانزده سوات برشوتر نباشود و جوزا نقود بوه از مبلوػ ( )۶۱۱۱۱۱چهوار

ود هوزار

افؽانی بمتر و از ( )۲۱۱۱۱۱۱دو مرلرون افؽانی برشتر نباشد ،محکوم می یردد.
( )۲اشتراک بننده  ،معاونت بننده  ،فراهم بننده تسهرالت ،اقدام بننده و مشوره دهنده به ارتکاب جرم تموروت ترورروزم

مجازات اشخاص حکمی
ماده بیست و یکم:
( )۶در
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و اشخا ی به در اتحاد را توافق با آنها قرار داشته باشند ،مانند فاؤت جرم مجازات می یردند.

ورتی به جرم تمورت تروررزم توسح بارمند  ،وبرت را نمارندۀ شخص حکمی ارتکاب یردد  ،شخص حکموی

حسب احوات به جوزا نقود بوه از مبلوػ ( )۶۵۱۱۱۱۱روک مرلروون و پنج ود هوزار افؽوانی بمتور و از ()۶۵۱۱۱۱۱
چهار مرلرون و پنج د هزار افؽانی برشتر نباشد محکوم می یردد.

ارن حکم مانع تحبرق مجازات باال اشخاص حقرقی منسوب به شخ رت حکمی نمی یردد.

( )۲شخص حکمی ؤالوه بر مجوازات منودرج فقورۀ ( )۶ارون مواده حسوب احووات بوه مجوازات ذروت نروز محکووم شوده موی
تواند:

 -۶ممنوؤرت دائمی را حداقت پنج سات ار پرشبرد مستقرم و را ؼرر مستقرم برخی از فعالرت ها تجارتی.
 -۲مسدود نمود ن دائمی را حداقت برا مدت پنج سات ساختمان ها مربوح به در ارتکاب جرارم منودرج ارون قوانون از
آن استفاده

ورت یرفته باشد.

 -۳انحالت  ،در

ورتی به هدؾ از تأسرس آن ارتکاب فعالرت ها جرمی مندرج ارن قانون باشد.

 -۶نشر حکم از حررق رسانه ها همگانی.
( )۳تعمرت جزا ها نقد مندرج ارن ماده مانع تحبرق مؤردات تأدربی و جبران خساره مندرج اسناد تقنرنی مربوح
باال اشخاص حکمی در رابحه به جرم تمورت تروررزم نمی یردد.
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مجازات مؤسسات غیر انتفاعی
مادۀ بیست و دوم:
( )۶در

ورتی به سازمان ها و مؤسسات ؼرر انتفاؤی از احکام مندرج مواد ( ۲۱و  ) ۲۷ارن قانون تخلوؾ نمارنود بوا

نتر داشت حاالت حسب ذرت مجازات می یردند:
 -۶جزا نقد به از مبلػ ( )۵۱۱۱۱پنجاه هزار افؽانی بمتر و از ( )۵۱۱۱۱۱پنج

د هزار افؽانی برشتر نباشد.

 -۲منع مؤقت فعالرت مؤسسه به از شش ماه برشتر نباشد.
 -۳انحالت مؤسسه.

مجازات سازمان جنایتکار
مادۀ بیست و سوم:
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هریاه جرم تمورت تروررزم توسح سازمان تروررستی را شخص حکمی ارکه تحت تملک را بنتروت سازمان جنارت بوار
قرار دارد،

ورت یررد ،حور ذرت مجازات می یردد:

 -۶شخص حقرقی به حبسی به از پانزده سات بمتر نباشد را حبس دوام و جزا نقود ارکوه از مبلوػ ( )۶۱۱۱۱۱۱روک
مرلرون افؽانی بمتر و از ( )۶۲۱۱۱۱۱۱دوازده مرلرون افؽانی برشتر نباشد ،محکوم می یردد.

 -۲شووخص حکمووی بووه جووزا نقوود ارکووه از مبلووػ ( )۶۵۱۱۱۱۱چهووار مرلرووون و پنج وود هووزار افؽووانی بمتوور و از
( )۲۱۱۱۱۱۱۱برست مرلرون افؽانی برشتر نباشد  ،محکوم می یردد.

احوال مشدده و مخففه
مادۀ بیست و چهارم:

احوات مشدده مخففه مندرج قانون جزاء در مورد مرتکبرن جرارم مندرج ارن قانون قابت رؤارت می باشد.

تخلف وظیفوی
مادۀ بیست و پنجم:
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ورت ؤدم رؤارت احکام مندرج اجزا ( ۶و  )۲فقوره ( )۳مواده

اشخاص مندرج فقرۀ ( )۳ماده رازدهم ارن قانون در

موذبور حسوب احووات بوه مجوازات نقود ( )۶۱۱۱۱۱رک ود هوزار الوی ( )۵۱۱۱۱۱پنج ود هوزار افؽوانی محکووم مووی
یردند.

فصل پنجم
احکام متفرقه

طرزالعمل ثبت
مادۀ بیست و ششم:
مؤسسات و سازمان ها ؼرر انتفاؤی به م روؾ جمع آور و دررافت ؤحا را انتقات وجوه و دارائی ها را هبوه هوا و
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اؤانه ها می باشند ،مکلؾ اند ،فعالرت ها خورش را محابق احکام قوانرن مربوح سازمان می نمارند.

نگهداری معلومات  ،سوابق و صورت حسابات مالی ساالنه
مادۀ بیست و هفتم:

( )۶مؤسسات و سازمان ها ؼرر انتفاؤی هر نوع هبه را اؤانه را به محابق حکم مندرج ماده برستم ارن قانون دررافت
می نمارند و مقدار آن برابر را باالتر از حد تعررن شده توسح مقامات نتارتی ذرربح باشد ،مکلؾ اند معلومات در موورد
مبلػ  ،و نوؤرت ماهرت هبه را اؤانه  ،تاررخ و جزئرات در مورد اؤانه بننده آنرا توام با اسناد مربوح ثبت و معلوموات
رابرا مدت پنج سات نگهدار نموده و آنرا به مقامات ذر الا نتارتی مؤسسات و سازمان ها ؼرر انتفاؤی ارسوات
نموده و را در

ورت تقاضا څارنوالی در اخترار و قرار دهند.

( )۲مؤسسات و سازمانها ؼرر انتفاؤی مکلؾ اند  ،حداقت برا مدت پنج سات معلومات ذرت را نگهدار نمارند:
 -۶سوابق و معلومات مربوح به معامالت داخلی و خارجی به مبرن

ورت م ارؾ و محابقت آن بوا اهوداؾ مؤسسوه

و سازمان باشد.
-۲

ورت حسابات مالی ساالنه به حاو جزئرات مربوح به ؤوارد و م ارؾ مؤسسه را سازمان می باشود ،هنگوام

ضوورورت در اخترووار مقامووات ذر ووالا نتووارتی و در

ووورت تقا ووا څووارنوات  ،در اخترووار و نرووز قوورار داده مووی

شود.

منع فعالیت و انحالل سازمان های غیر انتفاعی
مادۀ بیست و هشتم:
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( )۶در

ورتی به مؤسسه را سازمان ؼرر انتفاؤی  ،جرارم مندرج ماده چهارم ارن قانون را آیاهانه تشورق  ،ترورج و

سازماندهی نموده و را خود مرتکوب آن یوردد ،څوارنوالی مربووح مکلوؾ اسوت  ،در حودود احکوام قوانون فعالروت و را
مؤقتأ متوقؾ سازد.
( )۲انحالت مؤسسه را سازمان ؼرر انتقاؤی مندرج فقرۀ ( )۶ارن ماده به درخواست څوارنوالی توسوح محکموه

وورت

می یررد.

انفاذ
مادۀ بیست و نهم:
ارن قانون از تاررخ نشور در جررودۀ رسومی نافوذ موی یوردد و بوا انفواذ آن  ،قوانون مبوارزه ؤلروه تموروت ترورروزم منتشورۀ
جرردۀ رسمی شماره ( )۸۳۹مؤرخ  ۶۳۸۳/۷/۳۱ملؽی می یردد.
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