دراین شماره
 فرمان هیأتت رییسأش شأوران انی بأی جمهأورن دموکراتیأک
افغانسأأأأتان در بأأأأاره عیأأأأو و تمییأأأأ

مجأأأأازات م بوسأأأأان

بمناسبت لویش جرگش
-

صی ش ()۶

فرمأأأأأان هیأأأأأتت رییسأأأأأش شأأأأأوران انی بأأأأأی جمهأأأأأورن
دموکراتیأأک افغانسأأتان در بأأاره تعأأدیل فیأأره ( )۲مأأاده

د افغانستان دموکراتیک جمهوریت

دوازدهأأأأن قأأأأانون سأأأأرمایی ارن مصوصأأأأی داملأأأأی و
مارجی

د عدلیی وزارت

-

صی ش ()۷

میرره یظ و مراقبت دارایأی هأان ادارات و موسسأات
عامش

-

صی ش ()۹

مصأأأأأوبش شأأأأأوران وزیأأأأأران جمهأأأأأورن دموکراتیأأأأأک
افغانسأتان در بأاره ایأزاد و تعأأدیل میأرره مصأر

مأأواد
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سومت دستیاه هان مولد برق

صی ش ()۲۹

(بییش فهرست در ظهر پشتی)

رسمی جریده

شماره فوق العاده ( )۲قوس ۶۶۱۱
نمبر مسلسل ۱۶۶

مدیرمسوول :قانونمل عبدالظاهر وزین
معاون :شاه جهان بییزاد
تیلیون۲۱۲۶۶ :

-

میرره سیستن پردامت مزد و امتیازات تشوییی کارکنان صنایع غال سنگ

صی ش ()۶۶

-

اساسنامش تصدن هوتلهان شهر کابل

صی ش ()۶۶
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رسمی جریده
فرمان هیتت رییسش شوران انی بی جمهورن دموکراتیک افغانستان
شهر کابل
شماره۶۶۶ :
مورخ۶۶۱۱/۹/۶ :
در باره عیو و تمیی

مجازات م بوسان بش پیشواز لویش جرگش

هیأت رئیسه شورای انمالبی جمهوری دموکراتیک افغانستان به پیشواز لویه جرگه ،جرگه ملی که در ان سند بسیار مهم
یعنی اولین لانون اساسی بمثابه بزرگترین وثیمه ملی در دوران انمالب ملی و دموکراتیک ثور تصویب میگردد و اولین
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رئیس جمهور درین مرحله از تاریخ افغانستان انتخاب میشود ،بادامه الدامات مبتنی بر مشی انساندوستانه مصالحه ملی
مطابك حکم فمره ( )۶ماده ( )۳۳اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان عفو و تخفیف محکومین ذیل را تصویب
مینماید:
ماده اول:

آنعده افرادیکه الی تاریخ تدویر لویه جرگه کشور نسبت ارتکاب جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی محکوم بمجازات
گردیده اند ذیال مورد عفو لرار گیرند:

 -۱بالیمانده میعاد حبس محکومانی که به ده سال حبس و یا کمتر از ان محکوم بمجازات گردیده اند بدون نظرداشت میعاد
محکومیت و زمان سپری شده حبس.

 -۲محکومین اناث بدون نظرداشت میعاد محکومیت و زمان سپری شده حبس.

 -۳تمام محکومین ذکور که سن  ۵۵سالگی را تکمیل کرده باشند بدون نظرداشت میعاد محکومیت و زمان سپری شده
حبس.
 -۳تمام مراهمین بدون نظر داشت مدت و زمان سپری شده حجز.
ماده دون:
مجازات محکومین به جزای اعدام که حکم محکمه علیه شان تطبیك نگردیده بمدت بیست سال حبس تعدیل گردد.

ماده سون:
نصف مجموع میعاد محکومیت محکومانیکه بیشتر از ده سال محکوم به مجازات گردیده اند تخفیف بعمل آید.
ماده چهارن:
حبس تنمیذی منسوبان لوای مسلح و افراد مساعد به خدمت عسکری بدون نظرداشت میعاد محکومیت و زمان سپری شده
حبس مطابك به حکم ماده ( )۸لانون جرایم عسکری و فرمان شماره ( )۲۷۳مورخ  ۱۳۶۵/۱۱/۵هیات رئیسه شورای
انمالبی جمهوری دموکراتیک افغانستان تعطیل گردد.
ماده پنجن:
در صورتیکه افراد مندرج مواد اول ،دوم و سوم این فرمان برعالوه مجازات محکوم بجریمه نمدی و پرداخت جبران
خساره شده باشند مکلف به پرداخت وجه محکوم بها میباشند و میتوانند از مزایای فرمان های شماره ( ۲۷۲و  )۲۷۳مورخ

ماده ششن:
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 ۱۳۶۵/۱۱/۵هیات رئیسه شورای انمالبی استفاده نمایند.

احکام این فرمان بر افراد ذیل تطبیك نمیگردد:

 -۱مرتکبین جرم خیانت بوطن مندرج مواد  ۱۱۵ - ۱۰۵اصولنامه جزای عسکری و مرتکبین جرایم فمرات  ۳ ،۲و ۳
ماده ( )۸لانون جزای جرایم علیه احضارات محاربوی ،فمرات  ۳ ،۲و  ۳ماده ( )۱۷لانون جرایم عسکری و مواد  ۲۰۵و
 ۲۰۶لانون جزا.

 -۲مرتکبین لتل عمد و ترور که متکی به حکم ماده ( )۳۹۵یا فمره  ۱و  ۲ماده ( )۳۹۶و یا ماده ( ۱۷۵و  )۳۹۵لانون
جزا به مجازات محکوم شده باشند.

 -۳مرتکبین جرم جاسوسی که مطابك بمواد  ۱۷۶یا  ۱۷۹لانون جزا و یا بند ( )۵ماده ( )۸لانون جزای جرایم علیه
احضارات محاربوی و یا بند ( )۵ماده ( )۱۷لانون جرایم عسکری محکوم شده باشند.
 -۳مرتکبین جرایم انفجار و تخریب که مطابك حکم ماده ( )۲۱۷و  ۳۶۳ ،۳۶۰و  ۳۶۹لانون جزا محکوم شده باشند.
 -۵برعالوه مرتکبین جرایم اختالس ،رشوت و لاچاق که به بیش از پنج سال حبس محکوم شده باشند.
 -۶مرتکبین ج رایم لطاع الطریمی ،سرلت یا جنایت کاری مسلحانه و گروگان گیری که مطابك مواد ،۳۵۶ ،۳۳۹ ،۳۳۷
 ۳۵۷و فمره ( )۳ماده  ۳۵۵و یا ماده  ۵۱۵و یا فمره اول ماده  ۲۱۳لانو جزا محکوم بمجازات شده اند.

ماده هیتن:
تطبیك این فرمان در ظرف دو ماه بر عهده کمیسیون های ذیصالح مندرج در فرامین شماره  ۲۷۲و  ۲۷۳مورخ
 ۱۳۶۵/۱۱/۵هیات رئیسه شورای انمالبی جمهوری دموکراتیک افغانستان تحت ریاست معاون کمیسیون عالی مصالحه
ملی گذاشته میشود.
ماده هشتن:
این فرمان از تاریخ تصویب نافذ و در جریده رسمی نشر گردد.

دکتور نجیب هللا
صدر هیتت رییسش شوران انی بی
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جمهورن دموکراتیک افغانستان

اشتراک ساالنش
دامل کشور
مارج کشور

 ۶۳دالر امریکایی
 ۶۶۳افغانی
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م صلین با ارایش تصدیق

 ۶۳۳افغانی

بهان یک شماره ( )۶۳افغانی
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