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پرله پسی لمبر ()۱۹۳

نیټه :یکشنبه د  ۳۱۱۶کال د سلواغی د میاشتی ()۱۳

د امتیاز خاوند

د عدل وزارت

مسئول مدیر

حسین (طغیان)

مرستیال

پیغله روح گل (نوری)

مهتمم

نور علم
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پته :د عدل وزارت  -داراالمان کاب

فرمان شماره ( )۷۳۳۲مورخ بیست نو هم جدی سال  ۳۱۱۶مقام ریاست جمهوری
ښاغلی محترم وزیر عدلیه!
مجلس وزراء تحت فیصله شماره ( )۵۵۵در جلسه تاریخی  ۵۵۵۱/۵۱/۷۲با مالحظه ورقه عرض شماره ۴۴۵۴
مورخ  ۵۵۵۱/۵۱/۷۱وزارت عدلیه مراتب آتی را تصویب نمود:
« ضمیمه نمبر یک قانون مدنی بداخل چهار فقره و ضمیمه نمبر یک قانون جزاء بداخل هفت فقره مندرج پیشنهاد که
بمهر داراالنشاء رسیده منظور است».
دمحم داود رئیس جمهور
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ضمیمه نمبر یک قانون مدنی
 -۳تعدیل ماده ()۳۳۱
« هرگاه تفریق قبل از دخول یا خلوت صحیحه واقع گردد در صورت تسمیه زوجه نصف مهر مسمی را مستحق
میشود».
 -۷تعدیل فقره ( )۳ماده ()۳۱۱
« هر گاه حکم باصالح بین زوجین موفق نشود و منشاء اختالف زوج یا زوجین بوده ویا اصال معلوم نه باشد و
محکمه دوام معاشرت را در چنین حالت بین زوجین غیر ممکن بداند به تفریق بین آنها حکم مینماید».
 -۱ایزاد در ماده ()۷۱۹
کلمه « عمه » در ماده  ۷۵۲بعد از شماره ( )۵۴گرفته شود.
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 -۴تعدیل ماده ()۷۳۱۷

« خواهران و برادران عینی باشند یا پدری یا مادری به موجودیت پدر و پسر و پسر پسر گرچه درجه شان تنزیل یابد
از میراث محروم میشوند.

همچنان برادران و خواهران مادری به موجودیت جد از میراث محروم میشوند» .
این ضمیمه بعد نشر در جریده رسمی نافذ میگردد.
ضمیمه نمبر یک قانون جزاء
 -۳تعدیل ماده ()۱۳۴

« هرگاه مرتکب جرایم مندرج ماده ( )۵۵۵این قانون موظف خدمات عامه نباشد حسب احوال به حبس قصیر یا
متوسط محکوم میگردد».
 -۷تعدیل ماده ()۱۳۶
« -۵شخصیکه اوراق تزویر شده مندرج فقره ( )۵ماده ( )۵۵۵و اوراق تزویر شده مندرج مواد ( )۵۵۴و ()۵۵۵
این قانون را با وجود علم به تزویر استعمال نماید حسب احوال به حبس متوسط یا طویل محکوم میگردد.
 -۷شخصیکه اوراق تزویر شده فقره ( )۷ماده ( )۵۵۵این قانون را با وجود علم به تزویر آن استعمال نماید حسب
احوال به حبس قصیر یا متوسط محکوم میگردد».

 -۱تعدیل ماده ()۱۳۹
« فقره ( )۷ماده ( )۵۵۲قانون جزاء حذف شود و احکام مندرج فقره ( )۵بحیث متن کامل ماده متذکره با حذف فقره
مذکور شناخته شود».
 -۴تعدیل ماده (:)۱۷۳
« شخصیکه تصدیق مزور مندرج مواد ( )۵۵۲و ( ) ۵۷۱این قانون را با وجود علم به تزویر آن استعمال نماید
طوریکه آنرا به محکمه یا یکی از مقامات با صالحیت دولت تقدیم نماید به عین جزای پیش بینی شده مواد متذکره
محکوم میگردد ».
 -۱تعدیل ماده ()۱۴۶
«رسیدگی به جرایم مربوط به ورود و صدور هر نوع اشیای ممنوعه تابع احکام قانون انسداد قاچاق بوده و مرتکب
حسب احوال به مجازات پیش بینی شده قانون مذکور محکوم میگردد».
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 -۶تعدیل ماده ()۴۷۲

«شخصیکه با مونث زنا و یا لواط و یا مذکر لواط نماید زانی و زانیه الیطو ملوط به هر واحد حسب احوال به حبس
متوسط و یا حبس طویل محکوم میگردد».
 -۲تعدیل فقره اول ماده ()۴۹۴

(در فقره ( )۵ماده  ۴۲۴قانون جزاء جمله (یا به یکی از این دو جزاء) در اخیر فقره مذکور حذف شود).
این ضمیمه بعد نشر در جریده رسمی نافذ میگردد.

