د افغانستان اسالمي جمهوریت
دعدلیې وزارت
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رسمي جریده

فوق العاده ګڼه

تعدیل برخی از مواد ضمیمۀ شماره( )۱قانون اجراآت جزائی

تاریخ نشر )۵۱( :حوت سال  ۵۹۳۱هـ.ش نمبرمسلسل)۵۸۲۱( :

فرمان تقنینی
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان در مورد توشیح تعدیل برخی از مواد ضمیمۀ شماره ( )۱قانون
اجراآت جزائی
شماره)۰۶۲( :
تاریخ۱۹۳۶/۱۰/۱۰ :
مادۀ اول:
به تأسی از احکام جزء  ۵۱مادۀ شصت و چهارم و مادۀ هفتاد و نهم قاانو اساسای اانانساتا ر ارد ت ادیل بر ای از ماواد
ضاامیمش شاامار ( )۵قااانو اجاارازت جزاااای را اااه بااه اساااه مصااوبش شاامار ( )۵۳مااخر  ۵۹۳۱/۵۸/۵۸اابینااش جمهااور

مادۀ دوم:
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اسالمی اانانستا به دا ل ( )۸ماد تصویب گردید استر توشیح می دارم.

وزیر عدلیه و وزیر دولت در امور پارلمانی مخظف اندر ت دیل یاد شد و ای ارما را در الل مدت ( )۹۳روز از تاریخ
ان قاد ن ستی جلسش شورا ملی به ز شورا تقدیم نمایند.
مادۀ سوم:

ایا ارماا از تاااریخ توشایح نااار و هماارا باا مصااوبش اابیناش جمهاور اسااالمی اانانساتا و مات ت اادیل ماراورر در جریاادۀ
رسمی نشر گردد.

محمد اشرف غنی

رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

مصوبۀ
کابینۀ جمهوری اسالمی افغانستان در مورد طرح تعدیل برخی از مواد ضمیمۀ شماره ( )۱قانون اجراآت
جزایی
شماره)۱۳( :
تاریخ۱۹۳۶/۱۰/۱۰ :
به تأسی از حکم مادۀ هفتاد و نهم قانو اساسی اانانساتا ر ارد ت ادیل بر ای از ماواد ضامیمش شامار ( )۵قاانو اجارازت
جزایی به دا ل ( )۸ماد در جلسش مخر  ۵۹۳۱/۵۸/۵۸اابینش جمهور اسالمی اانانستا ر تصویب گردید.
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محمد اشرف غنی

رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

تعدیل برخی از مواد ضمیمۀ شماره ( )۱قانون اجراآت جزایی
مادۀ اول:
مواد اولر نهم دهم و دوازدهم ضمیمش شمار ( )۵قانو اجرازت جزایی منتشرۀ جریدۀ رسمی شمار ( )۵۸۸۸سال ۵۹۳۱ر
ریالً ت دیل گردد:
 -۱منظور وضع
مادۀ اول:
ای ضمیمه به منظور ت قیب عدلی مخثر مرتکبی جرایم تروریستیر جرایم نسال اشایر جارایم ضاد بشار جارایم جن ای و
جاارایم علیااه دولااتر جاارایم علیااه امنیاات دا لاای و ااارجی مناادر مااواد ( ۸۹۲الاای ۸۴۵ر ۸۴۴ر ۸۴۲ر ۸۱۴ر۸۴۳ر ۸۱۱ر
۸۱۲ر ۸۱۳ر  ۸۷۳و  )۸۲۳اود جزار وضع گردید است.
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 -۰تعقیب عدلی مظنونین و متهمین
مادۀ نهم:

( ) ۵ت قیب عدلی مظنونی و متهمی جرایم مندر مادۀ اول ای ضمیمه در مرحلش ابتداایه و استیناف توس څاارنوالی هاا و
محاام ابتداایه و استیناف مبارز با جرایم علیه امنیت دا لی و ارجی مراز عدلی و قضایی پروا صورت می گیرد.
( ) ۸ا فال مظنو ر متهم و محکوم به علت ارتکاب جرایم منادر ماادۀ اول ایا ضامیمه در مرااز اصاالد و تربیات ا فاال
ن هدار می گردند.

( )۹ا فال مظنو ر متهم و محکوم ب د از تکمیل  ۵۲سال ی جهت سپر نمود مدت بااقی مانادۀ نظاارتر توقیاف و حابه
محکوم بها به نظارت انهر توقیف انه و یا محبه وزارت امور دا له انتقال می گردند.
( )۴هر گاا

فال مرتکاب جارایم منادر ماادۀ اول ایا ضامیمه گارددر باا رعایات احکاام قاانو رسایدگی باه ت لفاات ا فاال

محکوم به حجز می گردد.
( )۱محکومینی اه س زنها بیش از ( )۱۳سال یا مصاب به مرض ص ب ال ال بود و یا مادت بااقی مانادۀ حابه زنهاا الای
یک سال باشد به محبه مراز و یا محابه زو ها انتقال می گردند.
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 -۹موانع تخفیف و عفو مجازات
مادۀ دهم:
مجازات محکومی جرایم مندر مادۀ اول ای ضمیمهر ت فیف و عفو نمی گرددر عفو و ت فیف مجازات ا فال از ای حکم
مستثنی است.
 -۴محدودیت ها
مادۀ دوازدهم:
( )۵بدیل حبهر ت لیق تنفیر حکمر رهایی مخقتر رهایی مشرو ر و اع ا ر صتی در مورد محکومی جرایم مندر مادۀ
اول ای ضمیمه ت بیق نمی گردد.
( )۸ا فال محکم به حجزر از حکم مندر اقرۀ ( )۵ای ماد مستثنی می باشند.
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مادۀ دوم:

ای ت دیل از تاریخ توشیح ناار و در جریدۀ رسمی نشر گردد.
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