د افغانستان دموکراتیک جمهوریت
د عدلیی وزارت
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رسمی جریده

شماره یازدهم –  ۵۱سنبله ۵۶۳۱

نمبر مسلسل ()۳۵۱

فرمان شماره ( ۵۶۳۱ – ۴ – ۵۱ )۵۱هیئت رئیسه شورای انقالبی ج ،د ،ا.
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فرمان هیات رئیسه شورای انقالبی جمهوری دموکراتیک افغانستان
شهر کابل
شماره ۵۱
تاریخ ۵۶۳۱/۴/۵۱
در باره طرز تطبیق قانون جرایم عسکری
هیئات رئیسه شورای انقالبی جمهوری دموکراتیک افغانستان بتاسی از فقره ( )۲ماده ( )۳۴اصول اساسی جمهوری
دموکراتیک افغانستان و در رابطه با تصویب قانون جرایم عسکری (جریده رسمی شماره  ۴۰۳مورخ  ۶۴حمل )۶۴۴۱
تصویب میدارد:
ماده اول:
محبوسانیکه در برابر جرایم مندرج اصولنامه جزای عسکری سال  ۶۴۲۴و قانون جزای جرایم علیه احضارات محاربوی
سال  ۶۴۱۱محکوم به جزا گردیده از تطبیق مجازات معاف گردد مشروط بر اینکه اعمال ارتکابیه آنها مطابق قانون
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جرایم عسکری مستلزم مجازات نباشد.
ماده دوم:

جزای مح کومینیکه در برابر جرایم عسکری مطابق قوانین نافذه قبلی تعیین گردیده و نسبت به حد اعظم جزای مندرج
قانون جرایم عسکری سنگین تر باشد مطابق قانون جرایم عسکری تنظیم گردد.
ماده سوم:

دوسیه های جزایی در مورد اشخاص مندرج ماده اول این فرمان حفظ گردد.
ماده چهارم:

جبران خساره مالی که در فیصله های محاکم قوای مسلح از اثر ارتکاب جرایم قبل از انفاذ قانون جرایم عسکری حکم
گردیده الی یک چند پایین آورده شود در صورتیکه نظر به این قانون جبران خساره صرف یک چند پیشبینی گردیده و
فیصله محکمه در قسمت جبران خساره هنوز تطبیق نگردیده باشد.

در صورتیکه فیصله محکمه در قسمت جبران خساره الی انفاذ این فرمان تطبیق گردد ،جبران خساره الی یک چند پایین
آورده نشده و مبلغ تحصیل شده قابل استرداد نمیباشد.
ماده پنجم:
هر گاه شخصی عملی را مرتکب شده باشد که در قانون جزا یا سایر اسناد تقنینی جمهوری دموکراتیک افغانستان مستلزم
مجازات باشد مطابق ماده اول این فرمان از تطبیق مجازات معاف شده نمی تواند در این موارد جرای حبس باید مطابق حد
اعظم جزای مندرج قانون جزاء یا سایر اسناد تقنینی جمهوری دموکراتیک افغانستان پایین آورده شود .ضمانت مدت حبس
نباید از حد اعظم جزای مندرج اصولنامه جزای عسکری یا قانون جزای جرایم علیه احضارات محاربوی تجاوز نماید.
احکام قسمت اول این ماده در صورت حفظ دوسیه جزایی مطابق ماده سوم این فرمان نیز تطبیق می گردد.

ماده ششم:
معیین گردد که هر گاه جرم قبل از انفاذ قانون جرایم عسکری شروع و بعد از انفاذ آن خاتمه یافته باشد باید مطابق مواد
مربوط اصولنامه جزای عسکری یا قانون جزای جرایم علیه احضارات محاربوی تشخیص گردد ،در صورتیکه در این
قوانین در برابر آن مسوولیت جزایی خفیف تر نسبت به قانون جرایم عسکری تثبیت گردیده باشد.
ماده هفتم:
توضیح گردد که:
 -۶احکام قانون جرایم عسکری که در برابر بعضی از جرایم جزای خفیف تر را تثبیت نموده به ما قبل رجعت مینماید
یعنی در مورد جرایمیکه قبل از انفاذ قانون جرایم عسکری ارتکاب یافته اند نیز قابل تطبیق میباشد.
 -۲احکام قانون جرایم عسکری که مسوولیت جزایی را پیشبینی نموده یا جزای شدید ترتثبیت نموده به ما قبل رجعت نمی
نماید یعنی صرف در مورد جرایمی تطبیق می گردد که بعد از انفاذ قانون جرایم عسکری ارتکاب یافته باشند.
 -۴اشخاصیکه چندین جرم همگون را طوری مرتکب شوند که عده ای از آنها قبل از انفاذ قانون جرایم عسکری و متباقی

AC
KU

بعد از انفاذ آن ارتکاب یافته باشند ،در برابر اعمالی که بعد از انفاذ این قانون ارتکاب یافته اند مطابق در برابر اعمالی که
قبل از انفاذ آن ارتکاب یافته اند ،مطابق قوانین نافذه قبلی مسوولیت دارند مشروط بر اینکه جزای مندرج قوانین قبلی از
جزای مندرج قانون جرایم عسکری خفیف تر باشد.

 -۳معافیت از تطبیق مجازات و حفظ دوسیه های جزایی مطابق مواد اول و سوم این فرمان عواقب حقوقی پیشبینی شده را
برای اشخاصیکه توسط محکمه برای الذمه شناخته شده اند یا دوسیه های شان از اثر نبودن ترکیب جرمی حفظ گردیده اند
در قبال ندارد.
ماده هشتم:

توضیح گردد که اشخاصیکه در برابر جرایم مختلف مجازات شانرا بشمول حبس سپری نموده از انجام مکلفیت های
عسکری معاف نگردیده و مطابق مقررات عمومی قابل جلب و احضار به قوای مسلح میباشند.
ماده نهم:

 -۶تطبیق این فرمان در قسمت معافیت از تطبیق مجازات (ماده اول) تنظیم فیصله مطابق قانون جرایم عسکری (ماده دوم)
و پایین آوردن اندازه جبران خساره (ماده چهارم) به عهده محاکم ابتدایی قوای مسلح که اصدار حکم نموده یا معادل آنها
گذاشته شود.
 -۲تطبیق فرمان در قسمت حفظ دوسیه های جزایی (ماده سوم) به عهده محاکم ابتدایی قوای مسلح گذاشته شود.
محاکم مرحله تمیز یا نظارت نیز میتوانند راجع به موضوعات متذکره در این ماده در دوسیه هاییکه تحت اجراآت آنها
قرار دارد تصمیم صادر نمایند.
ماده دهم:
څارنوال میتوانند بر تصمیم محکمه در مورد موضوعات متذکره در ماده نهم فرمان مطابق مقررات عمومی اعتراض
نماید.

ماده یازدهم:
نظارت از رعایت این فرمان به عهده څارنوال قوای مسلح گذاشته شود.
ماده دوازدهم:
این فرمان بعد از تصویب نافذ گردیده و در جریده رسمی نشر میگردد.

ببرک کارمل
صدر هیات رئیسه شورای انقالبی جمهوری دموکراتیک افغانستان
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