د افغانستان اسالمي جمهوریت
د عدلیې وزارت
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رسمی جریده

ایزاد در ماد ٔه  ۴۶۱کود جزا

تاریخ نشر )۲۹( :میزان سال  ۱۳۹۷هـ .ش نمبر مسلسل)۱۳۱۸( :

فرمان رئیس جمهوری اسالمی افغانستان
در مورد توشیح ایزاد در ماد ٔه  ۴۶۱کود جزا منتشر ٔه جرید ٔه رسمی شماره ۱۲۶۰
شماره)۳۰۹( :
تاریخ۱۳۹۷/۶/۱۴ :
ماد ٔه اول:
به تأسی از حکم جزء  ۱۶ماد ٔه شصت و چهارم و با رعایت ماد ٔه هفتاد ونهم قانون اساسی افغانستان ،ایزاد در ماد ٔه ۴۶۱
کود جزا منتشر ٔه جرید ٔه رسمی شماره ( )۱۲۶۰سال  ۱۳۹۶را که به اساس مصوب ٔه شماره ( )۹مؤرخ  ۱۳۹۷/۶/۱۲کابین ٔه
جمهوری اسالمی افغانستان به داخل ( )۲ماده تصویب گردیده است ،توشیح می دارم.
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ماد ٔه دوم:

وزیر عدلیه و وزیر دولت در امور پارلمانی مؤظف اند ،این فرمان و ایزاد فوق الذکر را در خالل ( )۳۰روز از تاریخ
انعقاد نخستین جلس ٔه شورای ملی ،به آن شوری تقدیم نمایند.
ماد ٔه سوم:

این فرمان از تاریخ توشیح نافذ و همراه با مصوب ٔه کابینه جمهوری اسالمی افغانستان و ایزاد مذکور ،در جرید ٔه رسمی نشر
گردد.

محمد اشرف غنی

رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

مصوب ٔه
کابین ٔه جمهوری اسالمی افغانستان
در مورد طرح ایزاد در ماد ٔه  ۴۶۱کود جزا منتشر ٔه جرید ٔه رسمی شماره ()۱۲۶۰
سال ۱۳۹۶
شماره)۹( :
تاریخ۱۳۹۷/۶/۱۲ :
کابین ٔه جمهوری اسالمی افغانستان به تأسی از حکم ماد ٔه هفتاد ونهم قانون اساسی افغانستان ،در جلس ٔه مؤرخ ۱۳۹۷/۶/۱۲
خویش ،طرح ایزاد در ماد ٔه  ۴۶۱کود جزا منتشره جرید ٔه رسمی شماره ( )۱۲۶۰سال  ۱۳۹۶را به داخل ( )۲ماده به
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حیث فرمان تقنینی تصویب نمود.

محمد اشرف غنی

رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

ایزاد در ماد ٔه  ۴۶۱کود جزا منتشر ٔه جرید ٔه رسمی شماره ()۱۲۶۰
سال ۱۳۹۶
ماد ٔه اول:
فقره های ( ۵و  )۶در ماد ٔه  ۴۶۱کود جزا به متون ذیل ایزاد گردد:
( )۵ممانعت از تنفیذ احکام قطعی محاکم بدون عذر مؤجه تمرد شناخته می شود.
عذر مؤجه به مفهوم این فقره عبارت از وفات یکی از اقارب (زوج و زوجه و اصول و فروع آنها برای یکدیگر الی
درجه دوم ،پدر ،مادر و اصول آنها الی درجه دوم و برادر ،خواهر ،کاکا ،ماما ،خاله ،عمه و فروع آنها الی درجه دوم)
حوادث طبیعی غیر مترقبه یا مصاب شدن به مریضی است که مانع حضور شخص گردد.
( ) ۶متمرد به حبس قصیر محکوم می شود و در صورت تکرار تمرد ،با رعایت احکام مربوط به تکرار جرم ،مجازات
می گردد.
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ماد ٔه دوم:

این ایزاد از تاریخ توشیح نافذ و در جرید ٔه رسمی نشر گردد و فرمان شماره ( )۳۳۷مؤرخ  ۱۳۷۳/۱۱/۱رئیس دولت
اسالمی افغانستان ،منتشر ٔه جرید ٔه رسمی شماره ( )۷۷۳مؤرخ  ۱۳۷۴/۱/۳۱لغو می گردد.

