در این شماره
-------------------------------

د افغانستان جمهوریت

فرماااااان شاااااماره  )۶۹۷۱ماااااور  ۶۶۱۱/۶۱/۴رئااااای
جمهااور افغانسااتان در مااورد عفااو اش اهاایی باا مشااای
مهالح ملی می پیوندند.

د عدلیی وزارت

AC
KU

رسمی جریده

شماره هفتم  ۶۱سرطان ۶۶۱۱
نمبر مسلسل ۹۶۱ -

مدیر مسوول :شاه جهان بیگزاد
معاون :نور علم
مهتمم :ایام الدین
تیلفون۱۱۱۶۶ :

جمهور جمهوریت افغانستان

فرمان رئی

شماره ۶۹۷۱
تاریخ ۶۶۱۱/۶۱/۴
توشیح فرمان تقنینی در مورد عفو اش اهیی ب مشی مهالح ملی می پیوندند
مطابك بحکم ماده ( )۴۰۱لانون اساسی جمهوری افغانستان فرمان تمنینی شماره ( )۸۳مورخ  ۲۳/۴۰/۶۲شورای وزیران
جمهوری افغانستان را در مورد عفو اشخاصیکه به مشی مصالحه ملی می پیوندند بداخل هشت ماده توشیح میدارم.
شورای وزیران جمهوری افغانستان موظف است فرمان تمنینی را در اولین اجالس شورای ملی جهت منظوری ارائه نماید.
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این فرمان همراه با فرمان تمنینی شورای وزیران جهت نشر در جریده رسمی بوزارت عدلیه ج.ا گسیل گردد.
نجیب هللا

رئی

جمهور افغانستان

فرمان تقنینی شورای وزیران جمهوری افغانستان
شماره ۶۱
تاریخ ۶۶۱۱/۶۷/۱۱
در مورد عفو اش اهی ک ب مشی مهالح ملی می پیوندند
شورای وزیران جمهوری افغانستان مطابك حکم ماده ( )۴۰۱لانون اساسی این فرمان تمنینی را وضع میدارد:
ماده اول:
این فرمان به ممصدی تحمك کامل مشی مصالحه ملی ،تحکیم وحدت ملی ،تامین زندگی صلح آمیز هموطنان و شرکت فعال
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آنها در حیات سیاسی ،التصادی و اجتماعی با نظر داشت والعیت های عینی ،عنعنات و رسوم پسندیده مردم ،احترام به
منشور ملل متحد و اعالمیه جهانی حموق بشر در مورد اشخاصیکه به مشی مصالحه ملی می پیوندند وضع گردیده است.
ماده دوم:

از تعمیب جزایی جرایم ارتکابی اشخاص ذیل انصراف به عمل می آید:

 -۴اشخاصیکه از فعالیت های مسلحانه علیه دولت ج.ا ،داوطلبانه منحرف و با سالح به ارگانهای دولتی می پیوندند.
 -۶اشخاصیکه در ارتباط به سازمانهای ضد دولتی لرار داشته خالف احکام لوانین علیه دولت ج.ا مصروف فعالیت های
ضد دولتی میباشند در صورتیکه از فعالیت های گروپی و انفرادی ضد دولتی منصرف و داوطلبانه به ارگان های دولتی
می پیوندند.

 -۸منسوبین لوای مسلح یا سایر اتباع کشور که بنابر عوامل مختلف بدشمن پیوسته از وطن فرار و یا ترن وظیفه ،یا
خدمت نموده اند در صورتیکه به ارگان های دولتی می پیوندند.
ماده سوم:
( )۴جزاهای تبعی و تکمیلی اشخاص مندرج ماده دوم این فرمان نیز مورد عفو لرار میگیرد.
( ) ۶عوالب استعفی ،ترن وظیفه یا خدمت مسجل در سایر اسناد تمنینی در مورد اشخاص مندرج ماده دوم این فرمان
تطبیك نگردیده حین مراجعه به ارگان های دولتی حك اشغال وظایف را دارا می باشند.

هر گاه شخصی که به دولت پیوسته است سرباز یا خورد ضابط لطعه باشد در صورتیکه به لطعات اصلی و سابمه شان
حاضر شوند مجازات شان مورد عفو لرار گرفته شامل خدمت گردیده و خدمت سابمه آنها لابل محاسبه میباشد.
ماده چهارم:
( ) ۴اشخاص مندرج ماده دوم این فرمان در صورتیکه اموال و دارایی عامه را حیف و میل تلف و به شکل غیر لانونی
اکتساب نموده باشند صرف مکلف به پرداخت جبران خساره وارده دانسته میشوند.
( )۶جبران خساره وارده طبك احکام لانون از طرف ارگانهای مربوط سنجش و از طرف محکمه ذیصالح حکم میگردد.
( ) ۸هر گاه دارایی شخصی منسوبین لوای مسلح خساره وارده را جبران نکند پول متبالی در هر ماه معادل بیست فیصد
معا ش ماهوار آنها وضع میگردد در صورتیکه این کته گوری اشخاص معاش نداشته باشند حکم فمره ( )۱این ماده در
مورد شان تطبیك میگردد.
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( )۱هر گاه دارایی سایر اشخاص خساره وارده را جبران نکند طبك احکام لانون تحصیل بالیات دولت اجراآت میگردد.
ماده پنجم:

( )۴اشخاصیکه بعد ا ز پیوستن به ارگان های دولتی سالح ،مهمات ،مواد منفلمه ،اموال و سایر و سایل جنگی را به ارگان
های امنیتی تسلیم نمایند با سالح مهمات ،مواد منفمله ،اموال و سایر وسایل جنگی که لبال حیف و میل تلف و به شکل غیر
لانونی اکتساب نموده اند معاوضه میگردد.

( )۶هر گاه لیمت اموال و دارایی عامه که توسط اشخاص مندرج فمره ( )۴این ماده حیف و میل ،تلف یا به شکل غیر
لانونی اکتساب شده باشد بیشتر از لیمت اموالی باشد که تسلیم می نمایند مکلف به تادیه لیمت بالیمانده میباشند.

( )۸هر گاه سالح ،مهمات ،مواد منفلمه و سایر وسایل جنگی ملکیت خود اشخاص باشد به اساس حکم فرمان شماره
( )۶۰۱مورخ  ۲۲/۷/۴۳هیات رئیسه شورای انمالبی منتشره جریده رسمی شماره ( )۲۵۱مورخ  ۴۸۲۲/۹/۴۵در مورد
اعطای صالحیت خریداری سالح ها و مهمات مفرزه ها ،گروپها و اشخاص انفرادی که عملیات محاربوی را لطع مینماید
اجراآت میگردد.
ماده ششم:
اشخاص مندرج ماده دوم این فرمان صرف برای ین بار از امتیازات مسجل در این فرمان مستفید میگردند.
ماده هفتم:
این فرمان مانع دعوی حك العبدی و اخالل حموق سایر اشخاص نمیگردد.

ماده هشتم:
( )۴این فرمان از تاریخ توشیح نافذ و در جریده رسمی نشر میگردد.
( )۶با انفاذ این فرمان فرامین آتی ملغی شناخته میشود:
 -۴فرمان شماره ( )۱۶۰مورخ  ۴۸۲۰/۸/۶۳هیئت رئیسه شورای انمالبی منتشره جریده رسمی شماره ( )۱۳۲مورخ
.۴۸۲۰/۱/۸۴
 -۶فرمان شماره ( )۴۵۲مورخ  ۴۸۲۷/۶/۴۲رئیس جمهور منتشره جریده رسمی شماره ( )۲۲۳مورخ .۴۸۲۷/۸/۸۴
 -۸سایر احکام فرامین مغایر آن.
سلطانعلی کشتمند
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کمیت اجرائی شورای وزیران

اشتراک ساالن
دا ل کشور

 ۶۷۷افغانی
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 ۶۷دالر امرییایی

محهلین با ارائ تهدیق  ۶۶۷افغانی
بهای یك شماره  )۶۷افغانی
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