د افغانستان اسالمي جمهوریت
د عدلیې وزارت

AC
KU
رسمي جریده

فوق العاده ګڼه

د افغانستان د اسالمی جمهوریت د رئیس فرمانونه

د چاپ نېټه :د  ۱۳۸۴ﻫ .ش کال د سلواغې د میاشتې ( -)۵پرله پسې ګڼه ()۸۷۴

فرمان
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان در باره تعدیل فقره ( )۳و ایزاد فقره ﻫای ( ۴و  )۵در ماده
( )۳۷قانون انتخابات

شماره)۱۱۹( :
تاریخ۱۳۸۴/۹/۲۷ :
ماده اول:
بتأسی از مصوبات شماره ( )۳۲مؤرخ  ۱۳۸۴/۹/۶و شماره ( )۳۳مؤرخ  ۱۳۸۴/۹/۲۱شورای وزیران جمهوری
اسالمی افغانستان فقره ( )۳ماده سی و هفتم قانون انتخابات منتشره جریده رسمی شماره ( )۸۵۰مؤرخ ۱۳۸۴/۲/۱۰
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هـ.ش به متن ذیل تعدیل گردد:

( )۳در صورتیکه کاندید بعد از ختم رای دهی و قبل از تصدیق نتایج انتخابات و یا بعد از آن مرگ طبیعی وفات
نماید ،آرای داده شده به نفع وی ثبت میگردد .هرگاه معلوم شود که کاندید متوفی برنده است ،کرسی او به شخصیکه
بعد از وی از عین جنس ،رای بیشتر را حاصل نموده باشد ،تعلق میگیرد.
ماده دوم:

متون ذیل به حیث فقره های ( ۴و  )۵در ماده سی و هفتم قانون انتخابات ایزاد گردد:

( )۴در صورتیکه کاندید بعد از ختم رای و قبل از تصدیق نتایج انتخابات و یا بعد از آن به قتل برسد آرای داده شده به
نفع وی ثبت میگردد ،هرگاه معلوم شود که کاندید مقتول برنده است ،انتخابات مجدد مطابق احکام قانون در حوزه
مربوطه برگزار میگردد.

( )۵هرگاه عضو ولسی جرگه ،شورای والیتی یا شورای ولسوالی حین تصدی عهده خویش به قتل برسد ،در
صورتیکه مدت بیش از یک سال به ختم کار دوره شورای مربوط باقیمانده باشد ،انتخابات مجدد مطابق احکام قانون
در حوزه مربوطه برگزار میگردد .هرگاه مدت کمتر از یکسال از دوره کار شورای مربوط باقیمانده باشد ،در
اینصورت کرسی مقتول خالی گذاشته میشود.
ماده سوم:
این فرمان از تاریخ توشیح نافذ و در جریده رسمی نشر میگردد.

حامد کرزی
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

