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فوق العاده ګڼه

ایزاد و تعدیل در برخی از مواد قانون محابس و توقیف خانه ها

تاریخ نشر )۹( :عقرب سال  ۹۳۹۷ه.ش نمبر مسلسل)۹۳۳۹( :

فرمبن
رئیس جمٍُری اسالمی افغبوستبن پیرامُن تُشیح ایساد َ تعذیل در برخی از مُاد قبوُن محببس َ
تُقیف خبوً ٌب
شمبري)۵۸۲( :
تبریخ۷۹۳۱/۲/۵۲ :
مبدۀ اَل:
بَ تأعی اص حکن جضء  ۶۱هبدۀ شصت ّ چِبسم قبًْى اعبعی افغبًغتابى ،ایتضاد ّ تعتذی دس بشختی اص هتْاد قتبًْى هحتببظ ّ
تْقیف خبًَ ُب سا کَ بَ اعبط هصتْبَ شتوبسٍ ( )۰۶۳هتإس ُ ۶۰۳۱/۲/۴۲یئتت هختالط شتْسا هلتی جوِتْس اعتمهی

مبدۀ دَم:
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افغبًغابى فیصلَ گشدیذٍ اعت ،تْشیح هی داسم.

ایي فشهبى اص تبسیخ تْشتیح ًبفتز ّ ُوتشاٍ بتب هصتْبب هجلغتیي شتْسا هلتی ایتضاد ّ تعتذی هاتزکشٍ ،دس جشیتذۀ سعتوی ًشتش
گشدد.

محمذ اشرف غىی
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رئیس جمٍُری اسالمی افغبوستبن

1

دَلت جمٍُری اسالمی افغبوستبن
شُرای ملی
فیصلً

ٌیئت مختلط مجلسیه شُرای ملی درمُرد ایساد َ تعذیل در برخی از مُاد قبوُن محببس َ تُقیف خبوً
ٌب
شمبرۀ مسلسل)۹۷۳ ( :
تبریخ فیصلً۷۹۳۱/۲/۵۲ :
بَ تأعی اص حکن هبدۀ صذم قبًْى اعبعی افغبًغابىُ ،یئت هخالط هجلغیي شْسا هلی بَ تشکیب ُفت ُفتت ًفتش اص اعضتب
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ُشجشگتَ رتش ایتضاد ّ تعتذی دس بشختی اص هتْاد قتبًْى هحتببظ ّ تْقیتف خبًتَ ُتب سا دس جلغتَ سّص یکشتٌهَ هتإس
 ۶۰۳۱/۲/۴۲فیصلَ ًوْد.

سیذ محمذ حسه شریفی بلخببی
رئیس ٌیئت مختلط
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مُلُی غالم محی الذیه مىصف
معبَن ٌیئت مختلط

2

ایساد َ تعذیل در برخی از مُاد قبوُن محببس َ تُقیف خبوً ٌب
مبدۀ اَل:
اجتضا (  )۶۱ ،۶۱ ،۶۲ ،۶۰دس هتبدٍ عتیضدُن قتبًْى هحتببظ ّتْقیتف خبًتَ ُتب هٌاشتشۀ جشیتذۀ سعتوی شتوبسٍ ( )۳۴۰عتب
 ۶۰۳۱بَ هاْى ری ایضاد گشدد:
۶۰ـ هعیي ّصاس تحصیم عبلی ،بَ حیث عضْ.
۶۲ـ سئیظ اًجوي هغاق ّکم هذافع ،بَ حیث عضْ.
۶۱ـ سئیظ عوْهی تشبیت بذًی ّعپْس  ،بَ حیث عضْ.
۶۱ـ ًوبیٌذۀ شْسا عشتبعش علوبء ،بَ حیث عضْ.
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مبدۀ دَم:

فقشۀ ()۴هبدۀ عی ُّشان قبًْى هحببظ ّتْقیف خبًَ ُب بَ هاي ری تعذی گشدد:

( )۴اشخبص ری هی تْاًٌذ بذّى اخز ااصۀ قهلی ،بَ هحببظ ّ تْقیف خبًَ ُب داخ شًْذ:
۶ـ سئیظ جوِْس ،هعبًّیي ّ ّ اعضب کببیٌَ.
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۴ـ اعضب عاشٍ هحکوَ هٌذسج هبدۀ یکصذ ّ ُفذُن قبًْى اعبعی.
۰ـ سؤعب هجلغیي شْسا هلی ّ هعبًّیي آًِب.

۲ـ اعضب شْسا هلی بعذ اص تبئیذ هجلظ عوْهی هشبْرَ ّ یب کویغیْى ُب دس هحببظ هشکض.

۱ـ اعضب شْسا هلی ،سئیظ ّ اعضب شْسا ّالیای ّ ّالیبى بَ هحببظ ّالیب هشبْر شبى.
۱ـ لْ څبسًْا ّ څبسًْاالى ًظبس بشهحم علب آصاد ّتٌفیز احکبم.
۱ـ سئیظ کویغیْى هغاق حقْق بشش افغبًغابى.
۳ـ اعضب شْسا عبلی هحببظ ّ تْقیف خبًَ ُب.
۳ـ سئیظ ّ اعضب کویغیْى هٌع شکٌجَ ّکویاَ ُب بشسعی قضبیب شکٌجَ.
۶۳ـ ًوبیٌذگبى کویاَ بیي الوللی علیَ شکٌجَ.
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مبدۀ سُم:
ایي ایضاد ّ تعذی اص تبسیخ تْشیح ًبفز ّ دس جشیذۀ سعوی ًشش گشدد.
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