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فرمان عفو و تخفیف مجازات محبوسان جرایم عادی
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فرمان عفو و تخفیف مجازات محبوسان جرایم عادی
با در نظر داشت ارزش های دموکراتیک و انسانی ،خطوط اساسی وظایف انقالبی جمهوری دموکراتیک افغانستان،
بر اساس پیشنهاد وزارت عدلیه و لویه څارنوالی ،منظوری نور دمحم تره کی رئیس شورای انقالبی و صدراعظم
جمهوری دموکراتیک افغانستان فرمان ذیل در مورد عفو و تخفیف مجازات آنعده از زندانیان جرایم عادی که حکم
محکمه در باره شان قطعیت یافته است صادر گردیده است.
اول
عفو تمام محبوسین مصاب به امراض مزمن صعب العالج ،شیخ فانی و کسانی که از نظر بنیه خیلی ناتوان و ضعیف
گردیده اند ،صرف نظر از نوعیت جرم ارتکاب شده و مدت حبس.
دوم
عفو محبوسین فقیر و بی بضاعتی که متکفل اعاشه و تامین نفقه خانواده خود بوده به جزای اعدام یا حبس دوام محکوم
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نشده باشند و ثلث مدت محکومیت خود را سپری کرده باشند.
سوم

با رعایت سایر احکام این فرمان عفو مجازات محبوسیکه در اثر ارتکاب جرم در داخل محبس تا پنج سال حبس
محکوم شده باشد.
چهارم

عفو میعاد حبس باقی مانده زندانیانیکه به جزای (شش ماه) الی سه سال حبس محکوم شده اند.
پنجم

عفو اشخاصیکه به جزای بیش از سه سال الی پنج سال حبس محکوم شده و یک ربع (چهارم حصه) مدت محکومیت
خود را در محبس سپری نموده باشند.
ششم
عفو میعاد حبس باقیمانده زندانی متکفل معیشت خانواده از جمله چند نفر اعضای یک خانواده که درعین وقت محبوس
باشند.
هفتم
تخفیف نصف میعاد حبس اشخاصیکه به جزای بیش از پنج الی ده سال محکوم گردیده اند.

هشتم
تخفیف ثلث میعاد حبس کسانیکه به جزای بیش از ده الی پانزده سال حبس محکوم گردیده اند.
نهم
تخفیف جزای محکومین به اعدام وحبس دوام علی الترتیب به حبس چارده سال و ده سال.
دهم
سپردن زندانیان مبتال به امراض جذام و دیگر امراض ساری و خطرناک بمراکز معین صحی.
یازدهم
احکام مواد این فرمان در مورد مجرمین متکرر و خطرناکی که آثار اصالح در آنها به مشاهده نرسد ،به تشخیص
کمیته با صالحیتی که تحت نظر لوی څارنوال مستحقین عفو و تخفیف مجازات را تشخیص و تثبیت مینماید ،قابل

دوازدهم
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تعمیل است.

احکام مواد این فرمان در مورد محکومین به حکم قطعی محکمه تا دو ماه بعد از نشر آن نافذ میباشد.

