د افغانستان دموکراتیک جمهوریت
د عدلیی وزارت
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رسمی جریده

مقرره طرز سپری نمودن مجازات حبس تنفیذی الی یکسال
منسوبین عسکری در قطعات

شماره فوق العاده ( )۲۰حوت ۱۳۶۵
نمبر مسلسل ()۶۲۹

مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان
شهر کابل
شماره ()۲۱۳
تاریخ ۱۳۶۵/۱۱/۱
در مورد مقرره طرز سپری نمودن مجازات حبس تنفیذی الی یکسال منسوبین عسکری در قطعات
شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب مینماید:
مقرره طرز سپری نمودن مجازات حبس تنفیذی الی یک سال منسوبین عسکری در قطعات منظور است در جریده
رسمی نشر گردد.

سلطانعلی کشمند
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رئیس شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان

مقرره طرز سپری نمودن مجازات حبس تنفیذی الی یکسال منسوبین عسکری در قطعات
فصل اول
احکام عمومی
ماده اول:
این مقرره بتاسی از حکم ماده ( )۱۰قانون جرایم عسکری بمنظور تنظیم طرز سپری نمودن مجازات منسوبین
عسکری که به حبس تنفیذی الی یکسال محکوم گردیده اند وضع گردیده است.
ماده دوم:
هدف مجازات حبس الی یک سال که در قانون جرایم عسکری پیشبینی گردیده و در قطعات سپری میشود اینست که
مختلف بدون تجدید از محیط عسکری اصالح و تربیت شود.
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ماده سوم:

محکمه حکم تنفیذی را غرض تطبیق به قوماندان فرقه ،لوا یا آمر ما فوق و معادل آنها در وزارت های امور داخله و
امنیت دولتی که محکومیت درآن خدمت میکیرد ارسال مینماید.
ماده چهارم:

قوماندان فرقه ،لوا یا آمر مافوق و معادل آنها در وزارت های امور داخله و امنیت دولتی محکوم را به قطعه مربوطه
اش جهت تطبیق مجازات اعزام مینماید شرایط اقامت و خدمت وی توسط الیحه خاص تنظیم میگردد.

فصل دوم

طرز سپری نمودن مجازات سربازان و خورد ضابطان قطعه
ماده پنجم:

سربازان و خورد ضابطان قطعه که به حبس تنفیذی محکوم گردیده و جهت سپری نمودن مجازات به قطعه اعزام
میگردند مانند سایر منسوبین عسکری خدمت نموده احکام فرامین ،مقررات و تعلیماتنامه های عسکری باالیشان
تطبیق میگردد.
ماده ششم:
سرباز و خورد ضابط قطعه ایکه به حبس تنفیذی محکوم گردیده باشد حین سپری نمودن مجازات مانند سایر منسوبین
عسکری از تمام حقوق و امتیازات با در نظرداشت محدودیت های ذیل مستفید شده میتواند:
 -۱عدم محاسبه مدت مجازات در دوره خدمت.

 -۲محرومیت از ( )۵۰فیصد معاش اصلی.
 -۳محرومیت از رخصتی عمومی اخیر هفته و سایر از رخصتی ها.
 -۴صرف دو مرتبه حق مالقات با اقارب و پذیرفتن تحایف و اجناس مورد ضرورت از نزد آنها در سر ربع سال.
 -۵محرومیت از شمول به کورسهای افسری خورد ضابطی و سایر مراکز تحصیلی.
 -۶محرومیت خورد ضابطان قطعه که بحیث سرباز عسکری خدمت نمایند از ترفیع نوبتی.
 -۷محرومیت داوطلب عسکری از حق خدمت دو ساله چنین داوطلب مکلف است دوره کامل خدمت عسکری را
مطابق ماده ( )۱۴قانون مکلفیت عمومی عسکری سپری نماید.
ماده هفتم:
محکومیکه حین اجرای فعالیت محاربوی یا اجرای وظیفه محاربوی و در نتیجه معلول گردد مانند سایر معلولین
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مستحق معاش کامل تقاعد میگردد.

فصل سوم

طرز سپری نمودن مجازات افسران و خورد ضابطان مکتبی
ماده هشتم:

افسر و خورد ضابط مکتبی محکوم از طرف قوماندان فرقه ،لوا یا آمر مافوق و معادل آنها در وزارت های امور
داخله و امنیت دولتی بوظایفی تعیین میگردند که از وظایف قبل از ارتکاب جرم شان بلندتر نباشد.
ماده نهم:

افسر و خورد ضابط مکتبی محکوم حین سپری نمودن مجازات مانند سایر افسران و خورد ضابطان مکتبی از تمام
حقوق و امتیازات با در نظرداشت محدودیت های ذیل مستفید میگردند:
 -۱عدم محاسبه مدت مجازات دو قدم ترفیع و تقاعد.
 -۲محرومیت از ترفیع نوبتی.
 -۳محرومیت از پیشنهاد مدال و نشان.
 -۴محرومیت از تعیین شدن به وظیفه بلندتر.
 -۵محرومیت از تبدیل شدن به قطعات دیگر به جز از قطعات مشغول انجام فعالیت محاربوی.
 -۶محرومیت از معرفی به موسسات تحصیلی و کورسهای تکامل.

 -۷محرومیت از استحقاق رخصتی های تفریحی ساالنه.
 -۸محرومیت از ( )۵۰فیصد معاش کامل.

فصل چهارم
احکام نهایی
ماده دهم:
محصل و متعلم محکوم از موسسات تعلیمی نظامی اخراج و در صورت مساعدت سن جهت اجرای خدمت عسکری
به قطعه سوق می گردد.
ماده یازدهم:
فامیل محکوم در هنگام سپری نمودن مجازات در قطعه که مشغول انجام فعالیت محاربوی نمی باشد از ( )۵۰فیصد

ماده دوازدهم:
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تمام حقوق و امتیازات پیشبینی شده در قوانین مستفید میگردد.

در صورتیکه محکوم در هنگام سپری نمودن مجازات قهرمانی نشان دهد یا حین اجرای وظیفه محاربوی مجروح یا
معلول گردد یا بوسیله دیگری اصالح خود را تبارز دهد از سپری نمودن مدت باقیمانده حبس معینه معاف میگردد.
ماده سیزدهم:

معافیت محکوم قبل از ختم مدت معینه مجازات مطابق ماده  ۱۲این مقرره بر اساس پیشنهاد قوماندان مربوطه و تایید
قوماندان فرقه ،لوا یا غند مستقل و معادل آنها در وزارت های امور داخله و امنیت دولتی توسط فیصله محکمه ابتداییه
عسکری و بمنظور محکمه عالی قوای مسلح صورت میگیرد.
ماده چهاردهم:

اگر محکوم بعد از سپری نمودن مجازات هنگام خدمت بعدی فرمانی نشان دهد یا حین اجرای وظیفه محاربوی
مجروح و یا معلول گردد .یا بوسیله دیگری اصالح خود را تبارز دهد ،مدت جزای سپری شده در مدت خدمت
عسکری وی محاسبه میگردد.
ماده پانزدهم:
تصمیم محاسبه مدت جزای سپری شده در دوره خدمت عسکری مطابق ماده  ۱۴این مقرره بر اساس پیشنهاد قوماندان
فرقه ،لوا یا غند مستقل و معادل آنها در وزارت های امور داخله و امنیت دولتی توسط اشخاص ذیل اتخاذ میگردد:

 -۱وزیر دفاع جمهوری دموکراتیک افغانستان وزیر امور داخله جمهوری دموکراتیک افغانستان ،وزیر امنیت دولتی
جمهوری دموکراتیک افغانستان در مورد افسران و خورد ضابطان مکتبی مربوط.
 -۲لوی درستیز وزارت دفاع جمهوری دموکراتیک افغانستان معاون اول وزیر امور داخله جمهوری دموکراتیک
افغانستان معاون اول وزیر امنیت دولتی در مورد خورد ضابطان قطعه و سربازان مربوطه.
ماده شانزدهم:
این مقرره بعد از نشر در جریده رسمی نافذ است.
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