د افغانستان جمهوریت
د عدلیی وزارت

فرمان شماره ( )۷۵۱مورخ  ۷۱ثور  ۷۶۱۱رئیس جمهور
افغانستان در باره عفو و تخفیف مجازات محبوسان بمناسبت
دهمین سالگرد انقالب ثور
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رسمی جریده

شماره ششم مورخ  ۶۷جوزا
۷۶۱۱
نمبر مسلسل ۱۱۸ -

فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان
شهر کابل
شماره ()۷۵۱
مورخ۷۶۱۱/۲/۷۱ :
در باره عفو و تخفیف مجازات محبوسان به مناسبت دهمین سالگرد انقالب ثور
بتاسی از مشی انساندوستانه مصالحه ملی و به مناسبت بزرگداشت از دهمین سالگرد انقالب ثور مطابق حکم فقره ()۸
ماده ( )۵۷قانون اساسی جمهوری افغانستان مجازات محبوسان ذیل مورد عفو و یا تخفیف قرار گیرد:
ماده اول:

مورد عفو قرار گیرند:
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آنعده اشخاصیکه الی هفت ثور  ۷۶۳۵نسبت ارتکاب جرایم بحکم نهایی محکوم به مجازات گردیده اند حسب آتی

 -۷میعاد حبس باقیمانده محکومانیکه به مجازات الی ده سال محکوم گردیده اند بدون در نظر داشت مدت سپری شده
حبس.
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 -۲تمام محکومین اناث بدون در نظر داشت میعاد محکومیت و مدت سپری شده حبس.

 -۶آنعده محکومین ذکور که سن ( )۷۷سالگی را تکمیل کرده باشند صرف نظر از میعاد محکومیت و مدت سپری
شده حبس.

 -۴صغار و مراهقین بدون در نظر داشت مدت سپری شده حجز.

 -۷محکومین مصاب بامراض صعب العالج بدون در نظر داشت میعاد محکومیت و مدت سپری شده حبس.
ماده دوم:
مجازات محکومین به جزای اعدام که حکم محکمه در مورد شان الی  ۵ثور  ۷۶۳۵تطبیق نشده باشد به بیست سال
حبس تعدیل گردد.
ماده سوم:
تخفیف نصف مجموع میعاد محکومیت حبس محکومینیکه بیشتر از ده سال محکوم به مجازات گردیده اند.

ماده چهارم:
تنفیذ حبس منسوبان قوای مسلح و اشخاص مساعد بخدمت عسکری بدون در نظرداشت میعاد محکومیت و زمان
سپری شده حبس مطابق ماده ( )۸قانون جرایم عسکری تعطیل گردد.
ماده پنجم:
اشخاص مندرج فقره ( ) ۷ماده اول و ماده سوم این فرمان در صورتیکه با استفاده از عفو و تخفیف از حبس رها و
واجد شرایط بخدمت عسکری باشند به صفوف قوای مسلح اعزام گردند.
ماده ششم:
در صورتیکه اشخاص مندرج مواد ( )۷الی ( )۷این فرمان عالوه بر مجازات حبس محکوم به جریمه نقدی و پرداخت
جبران خساره شده باشند مکلف به پرداخت وجه محکوم بها میباشند.
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در حالیکه استطاعت پرداخت مجموعی مبلغ محکوم بها را یکبارگی نداشته باشد ،ماهوار بیست فیصد از معاش و
عواید محکوم علیه و یا در مدت هفت سال به اقساط تحصیل گردد.
ماده هفتم:

آنعده اشخاصیکه غیابا محکوم به مجازات گردیده اند در صورت عودت و بازگشت دواطلبانه طی مدت الی سه ماه
مکلف به پرداخت وجوه محکوم بها میباشند.
ماده هشتم:
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بوطن مجازات شان مورد عفو قرار گیرد .در صورتیکه حکم متضمن جبران خساره باشد مطابق ماده ششم این فرمان

آنعده محبوسانیکه از اتباع خارجی اند در صورتیکه یك ثلث حبس را سپری نموده باشند مورد عفو قرار گیرند.
ماده نهم:
احکام این فرمان بر محکومین جرایم ذیل تطبیق نمی گردد:
 -۷محکومین جرم خیانت بوطن مندرج مواد ( )۷۱۷و ( )۷۷۷اصولنامه جزای عسکری و جزء ( )۷فقره ( )۷ماده
( )۷۵قانون جرایم عسکری.
 -۲مرتکبین جرایم مندرج فقرات ( ۶ ،۲و  )۴ماده ( )۸قانون جزای جرایم علیه احضارات محاربوی و اجزای ۶ ،۲
و  ۴فقره ( )۷ماده ( )۷۵قانون جرایم عسکری و مواد ( )۲۱۷و ( )۲۱۳و فقره ( )۷ماده ( )۲۱۵قانون جزا.
 -۶مرتکبین جرایم قتل عمد و ترور که به استناد حکم ماده ( )۶۹۷فقرات  ۷و  ۲ماده ( )۶۹۳و ماده ( )۷۵۷قانون
جزا محکوم به مجازات شده باشند.

 -۴مرتکبین جاسوسی که مطابق به مواد  ۷۵۳و  ۷۵۹قانون جزا و یا بند  ۷ماده  ۸قانون جزای جرایم علیه
احضارات محاربوی و جزء  ۷ماده  ۷۵قانون جرایم عسکری محکوم بجزا گردیده باشند.
 -۷مرتکبین جرایم انفجار و تخریب که مطابق حکم ماده  ۶۳۶ ،۶۳۱ -۲۷۵و  ۶۳۹قانون جزا محکوم بجزا گردیده
باشند.
 -۳مرتکبین جرایم قطاع الطریقی یا سرقت مسلحانه و گروگان گیری که مطابق مواد  ۴۷۵ -۴۷۳ -۴۴۹ – ۴۴۵و
فقره  ۴ماده  ۴۷۷و یا ماده  ۷۷۷و فقره ( )۷ماده ( )۲۷۶قانون جزا محکوم بجزا شده باشند.
 -۵مرتکبین جرایم اختالس ،رشوت و قاچاق که بیش از ( )۶سال محکوم به جزا شده باشند.
 -۸مرتکبین جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی که مطابق فقره ( )۷ماده ( )۷ماده ( )۲فقره ( )۷ماده ( ،)۶فقره ()۷
ماده ( ،)۴ماده ( )۷فقره ( )۲ماده ( ،)۳فقرات  ۲و  ۶ماده ( )۵و مواد  ۷۷ ،۷۲و  ۷۳قانون جرایم علیه امنیت داخلی
و خارجی محکوم بجزا گردیده باشند.

ماده دهم:

KU

 -۹مجرم متکرر.

در تمام احوال مندرج ماده نهم در صورتیکه مرتکبین جرایم فوق با در نظر داشت احکام مواد ،۵۳ ،۵۷ ،۷۱ ،۴۹
 ۷۴۶ ،۸۴ ،۸۶و  ۷۴۷قانون جزا به مجازات تا ده سال محکوم گردیده باشند احکام این فرمان مبنی بر عفو و تخفیف

ماده یازدهم:
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مجازات در مورد شان قابل تطبیق است.

محکومینیکه از فرمان شماره ( )۶۷۷مورخ  ۷۶۳۳/۹/۷استفاده کرده اند از مزایای این فرمان مستفید شده نمیتوانند.
ماد دوازدهم:

این فرمان از تاریخ  ۵ثور  ۷۶۳۵نافذ و برای مدت ( )۶ماه قابل تطبیق میباشد و در جریده رسمی نشر گردد.
دکتور نجیب هللا
رئیس جمهور افغانستان

