د اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳﻼﻣﻲ ﺟﻣﮭورﯾت
د ﻋدﻟﯾﯥ وزارت

رﺳﻣﻲ ﺟرﯾده
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اﯾزاد و ﺗﻌدﯾل در ﺑرﺧﯽ از ﻣواد ﮐود ﺟزا

ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺷر (۷) :ﻋﻘرب ﺳﺎل  ۱۳۹۹ھــ.ش
ﻧﻣﺑر ﻣﺳﻠﺳل(۱۳۸۹) :

ﻓﺮﻣﺎن
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﻣﻮرد ﺗﻮﺷﯿﺢ
اﯾﺰاد و ﺗﻌﺪﯾﻞ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮاد ﮐﻮد ﺟﺰا
ﺷﻣﺎره(۷۴) :
ﺗﺎرﯾﺦ۱۳۹۹/۶/۸ :
ﻣﺎدۀ اول:
ﺑﮫ ﺗﺄﺳﯽ از ﺣﮑـﻢ ﺟـﺰﺀ  ۱٦ﻣﺎدۀ ﺷﺼﺖ و ﭼﮭﺎرم و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺎدۀ ھﻔﺘﺎد و ﻧﮭﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن اﯾﺰاد و
ﺗﻌﺪﯾﻞ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮاد ﮐﻮد ﺟزا را ﮐﮫ ﺑﮫ اﺳﺎس ﻣﺻوﺑﮥ ﺷﻣﺎره ) (۱۷ﻣؤرخ  ۱۳۹۹/۵/۲۷ﮐﺎﺑﯾﻧﮥ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ

ﻣﺎدۀ دوم:
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اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ داﺧل ) (۳ﻣﺎده ﺗﺻوﯾب ﮔردﯾده اﺳت ،ﺗوﺷﯾﺢ ﻣﯽ دارم.

وزﯾﺮ ﻋﺪﻟﯿﮫ و وزﯾﺮ دوﻟﺖ در اﻣﻮر ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﻮﻇﻒ اﻧﺪ ،اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎن و اﯾﺰاد و ﺗﻌﺪﯾﻞ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮاد ﮐـﻮد ﺟﺰا
را در ﺧﻼل ) (۳۰روز از ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻌﻘﺎد ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺟﻠﺴﮥ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ،ﺑﮫ آن ﺷﻮرا ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻣﺎﯾﻧد.
ﻣﺎدۀ ﺳوم:

اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎن از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﺷﯿﺢ ﻧﺎﻓﺬ و ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺼﻮﺑﮥ ﮐﺎﺑﯿﻨﮥ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻣﺘﻦ اﯾﺰاد و ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﺬﮐﻮر
در ﺟﺮﯾﺪۀ رﺳﻤﯽ ﻧﺷر ﮔردد.

ﻣﺤﻤﺪ اﺷﺮف ﻏﻨﯽ

رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

ﻣﺼﻮﺑﮥ
ﮐﺎﺑﯿﻨﮥ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﻣﻮرد ﻃﺮح
اﯾﺰاد و ﺗﻌﺪﯾﻞ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮاد ﮐﻮد ﺟﺰا

ﺷﻤﺎره(۱۷) :
ﺗﺎرﯾﺦ۱۳۹۹/۵/۲۷ :
ﮐﺎﺑﯿﻨﮥ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﮫ ﺗﺄﺳﯽ از ﺣﮑﻢ ﻣﺎدۀ ھﻔﺘﺎد و ﻧﮭﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،در ﺟﻠﺴﮥ ﻣﺆرخ
۱۳۹۹/۵/۲۷ﺧﻮﯾﺶ ﻃﺮح اﯾﺰاد و ﺗﻌﺪﯾﻞ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮاد ﮐﻮد ﺟﺰا را ﺑﮫ داﺧﻞ ) (۳ﻣﺎده ﺑﮫ ﺣﯿﺚ ﻓﺮﻣﺎن ﺗﻘﻨﯿﻨﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ
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ﻧﻣود.

ﻣﺤﻤﺪ اﺷﺮف ﻏﻨﯽ

رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

اﯾﺰاد و ﺗﻌﺪﯾﻞ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮاد ﮐﻮد ﺟﺰا
ﻣﺎدۀ اول:
ﻣﺘﻦ ذﯾﻞ ﺑﮫ ﺣﯿﺚ ﻓﻘﺮۀ ) (٥در ﻣﺎدۀ  ۱۸۳ﮐﻮد ﺟﺰا ﻣﻨﺘﺸﺮۀ ﺟﺮﯾﺪۀ رﺳﻤﯽ ﺷﻤﺎره ) (۱۲٦۰ﺳﺎل  ،۱۳۹٦اﯾﺰاد ﮔﺮدد:
ﻣﻮارد ﻧﺸﺮ ﺣﮑﻢ
ﻣﺎدۀ :۱۸۳
) (۵ﻣﺤﮑﻤﮫ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ،ﻧﺸﺮ ﻓﯿﺼﻠﮫ ھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﻦ ﺟﺮاﯾﻢ ﻣﻨﺪرج ﻓﺼﻮل اول ،دوم ،ﺳﻮم ،ﭼﮭﺎرم،
ﭘﻨﺠﻢ ،ھﻔﺘﻢ ،ھﺸﺘﻢ ،دھﻢ ،ﯾﺎزدھﻢ و دوازدھﻢ ﺑﺎب ﭼﮭﺎرم ،ﻓﺼﻞ اول ﺑﺎب ﭘﻨﺠﻢ ،ﻓﺼﻞ دوم ﺑﺎب ﺷﺸﻢ ،ﻓﺼﻮل دوم و ﺷﺸﻢ ﺑﺎب
ﻧﮭﻢ و ﻓﺼﻞ ﭼﮭﺎرم ﺑﺎب دھﻢ ﮐﺘﺎب دوم اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن را در ﺣﮑﻢ ﺧﻮﯾﺶ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﻣﺎﯾﺪ.
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ﻣﺎدۀ دوم:

ﻣﺎدۀ  ۳۶۹و ﻓﻘرۀ ) (۲ﻣﺎدۀ  ۶۴۰ﮐود ﺟزا ﻣﻧﺗﺷرۀ ﺟرﯾدۀ رﺳﻣﯽ ﺷﻣﺎره ) (۱۲۶۰ﺳﺎل  ۱۳۹۶ﺑﮫ ﻣﺗون ذﯾل ﺗﻌدﯾل
ﮔردد:

ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺳﺮک ،ﭘﺎرک ﯾﺎ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮔﺎه ﻋﺎﻣﮫ و ﻗﻄﻊ اﺷﺠﺎر
 -۱ﻣﺎدۀ :۳۶۹

) (۱ﺷﺧﺻﯽ ﮐﮫ ﻋﻣدأ ﺳرک ،ﭘﺎرک ،ﺗﻔرﯾﺢ ﮔﺎه ﻋﺎﻣﮫ ﯾﺎ ﻣﻠﺣﻘﺎت آن را ﺗﺧرﯾب ﻧﻣﺎﯾد ،ﻋﻼوه ﺑر ﺣﺑس ﻗﺻﯾر ﺷش

ﻣﺎه ﯾﺎ ﺟزای ﻧﻘدی از ﭘﻧﺞ ھزار ﺗﺎ ﺳﯽ ھزار اﻓﻐﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺟﺑران ﺧﺳﺎرۀ وارده ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ﻗﯾﻣت و ﻣﺻﺎرف اﺣﯾﺎی ﻣﺟدد
ﺗﺄﺳﯾﺳﺎت ﻣذﮐور ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،ﻧﯾز ﻣﺣﮑوم ﻣﯽ ﮔردد.

) (۲ﺷﺧﺻﯽ ﮐﮫ ﻣرﺗﮑب ﯾﮑﯽ از اﻋﻣﺎل ذﯾل ﮔردد ﺑﺎ ﻧظرداﺷت ﻣﻘدار وزن اﺿﺎﻓﮫ ﺑﺎر ﺑﮫ ﺣﺑس ﻗﺻﯾر ﯾﺎ ﺣﺑس
ﻣﺗوﺳط اﻟﯽ دو ﺳﺎل ﻣﺣﮑوم ﻣﯽ ﮔردد:

 -۱در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ﮐﺎرﮐﻦ ﻣﻮﻇﻒ ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ واﺳﻄﮥ ﻧﻘﻠﯿﮥ ﺑﻠﻨﺪ ﺗﻨﺎژ ،ﺑﻌﺪ از ﺣﺼﻮل اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﺿﺎﻓﮫ
ﺑﺎر ﺑﻮدن واﺳﻄﮥ ﻧﻘﻠﯿﮫ ،آن را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻧﻣﺎﯾد.
 -۲در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ﮐﺎرﮐﻦ ﻣﻮﻇﻒ ﮐﻨﺘﺮول وزن ،ﺑﻌﺪ از ﺣﺼﻮل اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﺿﺎﻓﮫ ﺑﺎر ﺑﻮدن واﺳﻄﮥ ﻧﻘﻠﯿﮥ ﺑﻠﻨﺪ
ﺗﻨﺎژ ،ﺑﺎر اﺿﺎﻓﯽ واﺳﻄﮥ ﻧﻘﻠﯿﮥ ﻣﺬﮐﻮر را ﺗﺨﻠﯿﮫ ﻧﻨﻤﻮده و اﺟﺎزۀ ﻋﺒﻮر دھﺪ.
 -۳در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺴﺆول ﺗﺮازو ﺑﺮای واﺳﻄﮥ ﻧﻘﻠﯿﮫ ﺑﻠﻨﺪ ﺗﻨﺎژ ﮐﮫ ﺑﺎر اﺿﺎﻓﯽ را ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﭘﺎرﭼﮥ
ﮐﻨﺘﺮول وزن را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻣﺎﯾد.

 -۴در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﭘوﻟﯾس ﺗراﻓﯾﮏ ﺷﺎھﺮاه ،ﺑﻌﺪ از ﺣﺼﻮل اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﺿﺎﻓﮫ ﺑﺎر ﺑﻮدن واﺳﻄﮥ ﻧﻘﻠﯿﮥ ﺑﻠﻨﺪ ﺗﻨﺎژ،
واﺳﻄﮥ ﻧﻘﻠﯿﮥ ﻣﺬﮐﻮر را ﺗﻮﻗﻒ ﻧﺪاده و ﺑﮫ ﺷﻌﺒﮥ ﮐﻨﺘﺮول ﺗﺮازوھﺎی وزارت ﻓﻮاﯾﺪ ﻋﺎﻣﮫ ،اﻃﻼع ﻧدھد.
) (۳ھﺮﮔﺎه ﻣﻘﺎم ﻋﺎﻟﯽ رﺗﺒﮥ دوﻟﺘﯽ ،ﻣﻘﺎم دوﻟﺘﯽ ،ﻣﻮﻇﻒ اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﮐﻨﺎن دوﻟﺖ ،اﺷﺨﺎص ﻣﻨﺪرج اﺟـﺰای
 ۳ ، ۲، ۱و ٤ﻓﻘـﺮ ۀ ) (۲اﯾﻦ ﻣﺎده را ﺑﮫ ﻧﺤﻮی ﺗﮭﺪﯾﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﮫ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﻮد ﺗﺎ زﻣﯿﻨﮥ ﻋﺒﻮر واﺳﻄﮥ ﻧﻘﻠﯿﮫ ﺑﺎ ﺑﺎر اﺿﺎﻓﯽ را
ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺑﮫ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺣﺒﺲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ،ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽ ﮔردد.
) (۴راﻧﻨﺪۀ ﮐﮫ ﺑﻌﺪ از ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﺆﯾﺪات ﻣﻘﺮرۀ ﮐﻨﺘﺮول وزن و اﺑﻌﺎد وﺳﺎﯾﻂ ﻧﻘﻠﯿﮥ ﺑﺎرﺑﺮی ﺑﻠﻨﺪ ﺗﻨﺎژ ،ﺑﺎر اﺿﺎﻓﯽ را
ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺮای ﺑﺎر اول ﺑﮫ ﺟﺰای ﻧﻘﺪی ﭼﮭﻞ ھﺰار ﺗﺎ ﯾﮏ ﺻﺪو ﺑﯿﺴﺖ ھـﺰار اﻓﻐﺎﻧﯽ و ﯾﮏ ﺳﺎل ﺣﺒﺲ و در ﺻﻮرت
ﺗﮑﺮار آن ﺑﮫ ﺣﺒﺲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮐﮫ از ﺳﮫ ﺳﺎل ﮐﻤﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽ ﮔﺮدد .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺤﮑﻤﮫ ﺑﮫ ﺗﻮﻗﻒ واﺳﻄﮥ ﻧﻘﻠﯿﮥ ﺑﻠﻨﺪ
ﺗﻨﺎژ از دو ﻣﺎه اﻟﯽ ﺷﺶ ﻣﺎه ﻧﯿﺰ ﺣﮑﻢ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
) (۵ﺷﺨﺼﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺮدن ﻇﺮﻓﯿﺖ واﺳﻄﮥ ﻧﻘﻠﯿﮥ ﺑﻠﻨﺪ ﺗﻨﺎژ ،ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﺨﻨﯿﮑﯽ را در واﺳﻄﮫ ﻣﺬﮐﻮر اﯾﺠﺎد
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ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﮫ ﺟﺰای ﻧﻘﺪی از ﭼﮭﻞ ھﺰار اﻟﯽ ﯾﮏ ﺻﺪ و ﺑﯿﺴﺖ ھﺰار اﻓﻐﺎﻧﯽ ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽ ﮔﺮدد ،در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻣﮑﻠﻒ
اﺳﺖ ،ﺗﻐﯿﯿﺮات وارده را ﻧﯿﺰ اﺻﻼح ﻧﻣﺎﯾد.

) (۶ﺷﺧﺻﯽ ﮐﮫ ﻋﻣدا ً اﺷﺟﺎر ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﭘﺎرک ﯾﺎ ﺗﻔرﯾﺢ ﮔﺎه ﻋﺎﻣﮫ را ﻗطﻊ ﻧﻣﺎﯾد ،ﻋﻼوه ﺑر ﺟﺑران ﺧﺳﺎرۀ وارده ﺑﺎ
ﻧظرداﺷت ﺗﻌداد اﺻﻠﮫ ھﺎی اﺷﺟﺎر ﻗطﻊ ﺷده ،ﺣﺳب اﺣوال ﺑﮫ ﻣﺟﺎزات ذﯾل ،ﻣﺣﮑوم ﻣﯽ ﮔردد:

 -۱در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ اﺷﺠﺎر ﻗﻄﻊ ﺷﺪه اﻟﯽ ﭘﻨﺞ اﺻﻠﮫ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﮫ ﺟﺰای ﻧﻘﺪی از ﭘﻨﺞ اﻟﯽ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ھﺰار اﻓﻐﺎﻧﯽ.
 -۲در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ اﺷﺠﺎر ﻗﻄﻊ ﺷﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭘﻨﺞ اﻟﯽ ﭘﺎﻧﺰده اﺻﻠﮫ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﮫ ﺣﺑس ﻗﺻﯾر.

 -۳در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ اﺷﺠﺎر ﻗﻄﻊ ﺷﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭘﺎﻧﺰده اﻟﯽ ﺳﯽ اﺻﻠﮫ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﮫ ﺣﺒﺲ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﯽ دو ﺳﺎل.

 -۴در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ اﺷﺠﺎر ﻗﻄﻊ ﺷﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﯽ اﺻﻠﮫ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ ﻧﻈﺮداﺷﺖ ﻣﻘﺪار و ﻧﻮﻋﯿﺖ درﺧﺖ ﺑﮫ ﺣﺒﺲ
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﯿﺶ از دو ﺳﺎل.
ﺗﺠﺎوز ﺑﮫ ﻋﻔﺖ و ﻧﺎﻣﻮس زن
 -۲ﻓﻘرۀ ) (۲ﻣﺎدۀ :۶۴۰

) (۲اﺟﺮای ﻣﻌﺎﯾﻨﺎت ﻋﺪﻟﯽ ﻃﺒﯽ ﭘـﺮدۀ ﺑﮑﺎرت ﺑﺪون رﺿﺎﯾﺖ زن و ﺣﮑﻢ ﻣﺤﮑﻤﮥ ذﯾﺼﻼح ﻣﻤﻨﻮع ﺑﻮده ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺑﮫ
ﺣﺒﺲ ﻗﺼﯿﺮ ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽ ﮔﺮدد.

ﻣﺎدۀ ﺳوم:
اﯾﻦ اﯾﺰاد و ﺗﻌﺪﯾﻞ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﺷﯿﺢ ﻧﺎﻓﺬ و در ﺟﺮﯾﺪۀ رﺳﻤﯽ ﻧﺸﺮ ﮔﺮدد و ﻣﺎدۀ  ۳٦۹و ﻓﻘﺮۀ ) (۲ﻣﺎدۀ  ٦٤۰ﮐﻮد ﺟﺰا
ﻣﻨﺘﺸﺮۀ ﺟﺮﯾﺪۀ رﺳﻤﯽ ﺷﻤﺎره ) (۱۲٦۰ﺳﺎل  ۱۳۹٦ﻟﻐﻮ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
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