د افغانستان دموکراتیک جمهوریت
دعدلیی وزارت
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رسمی جریده

شماره فوق العاده –  ۷ثور سال ۹۵۳۱

نمبر مسلسل ()۱۳۹

 -۲فرمان اعاد ٔه حقوق اشخاص.
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عبدالرشید آرین وزیر عدلیه !
شورای انمالبی جمهوری دموکراتین افغانستان طی جلسه تاارییی  ۵۲حما  ۹۵۲۱در ممار شاورای انمالبای دایار و فرماان
اعاده حموق اشیاص را بدای هفت ماده کاه در جلساه تاارییی  ۵۵حما  ۹۵۲۱شاورای وییاران و در جلساه تاارییی ۵۲
حم ا  ۹۵۲۱هیااات رسیسااه شااورای انمالباای بااه ت ااویف رساایده تحاات فی االه شااماره  )۲موریااه  ۵۲حم ا  ۹۵۲۱تاسیااد و
ت ویف نمود.
مراتف ت اویف شاورای انمالبای کاه باه منراوری رسای

شاورای انمالبای جمهاوری دموکراتیان افغانساتان رسایده و بفرماان

شماره  ۴۲موریه ۵۲ر۹ر ۹۵۲۱به حکومت ابالغ گردیده بشما اطالع و ین کاپی ای فرمان مذکور ارسا می گردد تاا در
جریده رسمی نشر بدارید.
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اسد هللا سروری

معاون شورای انقالبی و معاون صدراعظم جمهوری دموکراتیك افغانستان

بسم

میحرلا نمحرلا هللا

فرمان شورای انقالبی جمهوری دموکراتیك افغانستان
ماده اول :
اداره نمیتواند هیچ شیص را بجی در مواردیکه لانون حکم نموده باشد ،ای وریفه منف

نماید.

ماده دوم :
شی اایکه بموجااف حکاام شاامیمه شااماره سااوم لااانون مااامورین دو اات منتشااره مااور  ۵۵ساارطان  ۹۵۲۲جریااده رساامی ای
و لب ای

وریفه منف

دور این فرمان مجددا ممرر شده باشد مدت انف ا در لدم ترفیع و تماعد او حساف میگردد.
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ماده سوم :

 )۹شی یکه بموجف حکم شمیمه شماره سوم مندرج ماده  )۵این فرمان ای وریفه منف
ورتیکه در یال مدت  )۰۶روی بعد ای تاریخ

باشد در

گردیده و هنوی ممرر ناه شاده

دور ایان فرماان بااداره منساوبه مراجعاه و دریواسات شامو

بدهد ،با رعایت احکام لانون پذیرفته شده میتواند و مدت انف ا در لدم ترفیع و تماعد او حساف میشود.

 )۵شی یکه مطابك حکم لانون ممرر شده نتواند ،در حدود حکم مااده  )۴۴لاانون ماامورین دو ات و احکاام ساایر لاوانین
مربوط ،تماعد سوق داده میشود.
ماده چهارم :

شی یکه بنابر اسباف یارج ای اراده بوریفه یود ادامه داده نتوانسته و یا نتواند و در موعد معاین لاانونی معاذرت یاود را
نیر تمدیم نکرده و یا نکند مدت غیاف بدون معاش در لدم ترفیع و تماعد وی محسوف گردیده عوالف استعفی علیاه او تطبیاك
نمی گردد.
مشروط برینکه معذرت فوق توسط اورگانهای مربوط حیبی و دو تی ت دیك گردیده باشد.
ماد ٔه پنجم :
شی یکه بنابر اوشاع نامساعد لب ای تاریخ  ۰جدی سا  ۹۵۲۴وریفه را ترن نموده و تحت استعفا لرار گرفته باشاد در
ورتیکه بعد ای تاریخ پیرویی مرحله نوین انمالف ثور بااداره منساوبه مراجعاه نماوده و یاا در یاال مادت  )۵۶روی ای
تاریخ

دور این فرمان مراجعت نماید عوالف استعفا علیه او تطبیك نمی گردد و مدت غیاف بدون معاش در لدم و ترفیع و

تماعد وی محسوف می گردد.
1

ماده ششم :
شی یکه باتهام ارتکاف جرم سیاسی در حا ت مولعیت ا لی یاا یادمتی یاا انتراار باا معااش تحات نراارت لارار گرفتاه یاا
تولیف و یا محکوم بحاب

گردیاده و براساا

عفاو عماومی ماور  ۹۹جادی  ۹۵۲۴دو ات جمهاوری دموکراتیان افغانساتان

مورد عفو والع شده باشد ،ایام تحت نرارت ،تولیف و حاب

بمادم ترفیاع و تماعاد او حسااف مای گاردد و ای حماوق و معااش

ایام مذکور مستفید نمی شود.
ماده هفتم :
این فرمان ای تاریخ نشر در جریده رسمی نافذ گردیده و با نفاذ آن شمیمه شماره  )۵لانون مامورین دو ات منتشاره شاماره
 )۲۶۵مور  ۵۵سرطان  ۹۵۲۲جریده رسمی و احکام سایر لوانینیکه مغایر ایان فرماان باشاد در ماورد اشایاص منادرج
این فرمان ملغی شنایته میشود.
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