دافغانستان اسالمي جمهوریت
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رسمي جریده

قانون مصالحه ملی ،عفو عمومی و ثبات ملی

تاریخ نشر )۳۱( :قوس سال  ۳۱۳۱هــ .ش نمبر مسلسل)۵۶۹( :

۲ــ قانون مصالحه ملی ،عفو عمومی و ثبات ملی
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جمهوری اسالمی افغانستان
شماره)۳۱۱۳۲( :
تاریخ۳۱۳۱/۵/۵ :
محترم سرور دانش وزیر عدلیه:
قانون مصالح ٔه ملی و عفو عمومی که طی مصوب ٔه شماره ( )۴۴مؤرخ  ۶۸۳۱/۲/۶۱مجلسین شورای ملی بداال ( )۱مدااه
تصویب و به تأسی از حکم مااه ( )۴۴قانون اساسی توشیح شاه محسوب گرایاه است ،بشمار ارسدا شدا تدا بده نشدر ن ار
جریا ٔه رسمی اقاام نمائیا.
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حامد کرزی

رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

شورای ملی
ولسی جر گه
مصوب ٔه شورای ملی جمهوری اسالمی افغانستان در مورد مصوب ٔه مصالح ٔه و عفو عمومی
شماره)۱۱( :
مؤرخ۳۱۳۱/۲/۳۶ :
به مقام محترم ریاست جمهوری اسالمی افغانستان!
اینک مصوب ٔه مصالح ٔه ملی و عفو عمومی شام شش مااه بعا از تصویب مجلسین شورای ملدی ردرت توشدیح بده ن م دام
محترم ارسا گرایا.
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محمد یونس «قانونی»
رئیس شورای ملی

قانون مصالحه ملی ،عفو عمومی و ثبات ملی
از نجائیکه جهاا ،م اومت و مبارزات بر حق مرام ،ار راه افاع از این و وطن ،فراز های شکوهمنا تاریخ کشور بدواه و
از افتلارات بارز ما محسوب می شوا و از جانب ایگر تح ق مشی مصالحه ملدی ،قطدج جندگ و لدونریزی تحکدیم وحدات
ملی و ایجاا زمینه های اعتماا بین همه اقشار جامعه ،ار این م طج زمانی که یک امر ضروری پنااشته مدی شدوا ،بنداء بده
منظور تح ق ن مراتب ذی تصویب می گراا:
ماد ٔه اول:
این قانون به منظور تحکیم مصالحه و ثبات ملی تأمین مصالح علیای کشور ،لتم لصومت هدا و ایجداا اطمیندان بدرای همده
طرف های ارگیر ،مبنی بر مصؤنیت نان ،ار صورت پابنای به قانون اساسی و قوانین نافذه کشور ،وضج گرایاه است.
ماد ٔه دوم:
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شددورای ملددی بدده منظددور ت ویدده صددلح و ثبددات و لددتم جن دگ ،از تمددام گ دروپ هددای مسددلح ملددالف اولددت جمهددوری اس د می
افغانستان ،اعوت بعم می ورا تا به پروس ٔه تحکیم ثبات و مصالح ٔه ملی افغانستان بپیوناندا و ار تحکدیم نظدام و بازسدازی
کشور سهیم شونا.
ماد ٔه سوم:

( )۶تمامی جناح های سیاسی و طرف های متلاصم ،که قب از ایجاا ااار ٔه مؤقت ،به نحوی از انحاء باهم ارگیر بواه اندا،
به منظور شتی بین اقشار ملتلف جامعه ،تحکیم صدلح و ثبدات و رداز زندا گدی ندوین ار تداریخ سیاسدی معاصدر افغانسدتان
مشمو برنام ٔه مصالح ٔه ملی و عفو عمومی بواه ،از تمام ح وق قانونی لدویش مسدتفیا بدواه ،مدورا تع یدب عدالی و قضدائی
قرار نمی گیرنا.

( )۲ن عاه اشلاص و گ روپ هائیکه تا هنوز ار ملالفت مسلحانه با جمهوری اس می افغانستان قرار ااشته و بعا از انفاذ
ایدن مصدوبه ،اسدت از ملالفددت کشدیاه ،بده رونددا مصدالح ٔه ملدی بپیوناندا و بدده قدانون اساسدی و سددایر قدوانین نافدذه جمهددوری
اس می افغانستان احترام گذاشته ،نرا رعایت نماینا ،از مزایای این مصوبه مستفیا می گرانا.
( )۸احکام منارج ف ره هدای ( ۶و  ) ۲ایدن مدااه ،اعدوی حدق العبدای و جزائدی اشدلاص علیده اشدلاص را ار مدورا جدرایم
فرای ،ال

نمی نماینا.

ماد ٔه چهارم:
( )۶اشلاصدی کدده بده اثددر ارتکدداب جدرایم علیدده امنیددت االلدی و لددارجی کشددور ،تحدت تع یددب عددالی قدرار ااشددته باشددنا .از
مزایای این قانون مستفیا شاه نمی تواننا.
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( )۲اشلاصی که محکمه بر اثر ارتکاب جدرایم علیده امنیدت االلدی و لدارجی کشدور ،بده الدزام نهدا حکدم نمدواه باشدنا ،بده
اسدداپ پیشددنهاا کمیسددیون تحکددیم صددلح ،ار صددورت تعهددا اشددلاص متددذکره ،مبنددی برعددام تجایددا فعالیددت هددای ضددا اولددت
جمهوری اس می افغانستان و تضمین ن کمیسیون ار زمینه ،حسب احوا  ،طدی فدرامین جداا گانده مدورا عفدو و یدا تحفیدف
مجازات ،قرار می گیرنا.
ماد ٔه پنجم:
برای کمک به لتم لشونت ها و بی اعتماای بین اولت و جناح های ملالف مسلح و تحکیم ثبات و مصالح ٔه ملی ،کمیسیون
فوق العااه از طرف شورای ملی تعیین می گراا .تا ارهمکاری با کمیسیون تحکیم صدلح زمیند ٔه پیوسدتن نهدا را بده پروسده
تحکیم ثبات و صالح ٔه ملی ،مساعا گرااننا.
ماد ٔه ششم:
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این قانون از تاریخ توشیح نافذ بواه ،ار جریا ٔه رسمی نشر گراا.
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