د افغانستان دموکراتیک جمهوریت
د عدلیی وزارت
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رسمی جریده

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

مقرره طرز تعدیل تنفیذ ،الغای تعطیل و معافیت از تطبیق حکم

مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان
شهر کابل
شماره ()۲۱۵
تاریخ ۱۳۶۵/۱۱/۱
در مورد مقرره طرز تعطیل تنفیذ الغای تعطیل و معافیت از تطبیق حکم
شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب می نماید:
مقرره طرز تعطیل تنفیذ ،الغای تعطیل و معافیت از تطبیق حکم منظور است ،در جریده رسمی نشر گردد.
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سلطانعلی کشتمند

رئیس شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان

مقرره تعطیل تنفیذ ،الغای تعطیل و معافیت از تطبیق حکم
فصل اول
احکام عمومی
ماده اول:
این مقرره بمنظور تنظیم طرز تعطیل تنفیذ حکم و الغای آن در مورد محکومین الی چهارسال حبس و همچنان معافیت
محبوسین از سپری کردن مجازات وضع گردیده است.
ماده دوم:
تعطیل تنفیذ حکم و اعزام محکوم به قطعه عسکری که مشغول انجام فعالیت محاربوی میباشد صرف درصورت
موجودیت حالت جنگ (تطبیق مقررات نظامی) در کشور صورت گرفته میتواند.
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ماده سوم:

تعطیل تنفیذ حکم و اعزام محکوم به قطعه عسکری که مشغول انجام فعالیت محاربوی میباشد در مورد منسوبین
عسکری و سایر اتباع ذکور مساعد به خدمت عسکری قابل تطبیق میباشد.
ماده چهارم:

تعطیل تنفیذ حکم و الغای آن و همچنان معافیت محکوم از سپری کردن مجازات توسط فیصله محکمه ابتدائیه و
منظوری محکمه عالی قوای مسلح جمهوری دموکراتیک افغانستان صورت میگیرد.
ماده پنجم:

تنفیذ حکم در مورد اشخاصیکه بارتکاب جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی جمهوری دموکراتیک افغانستان محکوم
بجزا شده اند تعطیل شده نمیتواند.

فصل دوم
طرز اتخاذ تصمیم تعطیل تنفیذ حکم در اثنای رسیدگی دوسیه
ماده ششم:
( )۱موضوع تعطیل تنفیذ حکم مطابق ماده هشتم قانون جرایم عسکری توسط محکمه ابتدائیه قوای مسلح جمهوری
دموکراتیک افغانستان همزمان با صدور فیصله مورد رسیدگی قرارگرفته دالیل اتخاذ تصمیم در فیصله محکمه درج
میگردد.
( )۲محکمه عالی قوای مسلح جمهوری دموکراتیک افغانستان ،در اثنای رسیدگی دوسیه در مرحله تمیز یا نظارت در
صورت موجودیت دالیل ،تصمیم تعطیل تنفیذ حکم را اتخاذ نموده میتواند.
ماده هفتم:
محکمه در صورت اتخاذ تصمیم تعطیل تنفیذ حکم ،خصوصیت و اندازه خطر اجتماعی جرمی را که منسوب عسکری
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مرتکب شده است اهلیت مجرم و سایر حاالت قضیه را مدنظر میگیرد.
ماده هشتم:

( )۱در صورتیکه محکمه عالی قوای مسلح جمهوری دموکراتیک افغانستان بنابر اعتراض څارنوال یا شکایت
متضرر حین بررسی دوسیه در مرحله تمیز تعطیل تنفیذ حکم را غیر قانونی بداند میتواند فیصله را نقض و دوسیه را
جهت رسیدگی به محکمه ابتدائیه ارسال نماید.

( )۲فیصله ایکه تنفیذ آن به صورت غیر قانونی تعطیل گردیده در مرحله نظارت مطابق مقررات عمومی نقض شده
میتواند.
ماده نهم:

( )۱محکمه ابتدائیه قوای مسلح حکم تعطیلی قطعی را غرض تطبیق به قوماندانی قطعه عسکری که محکوم قبل از
ارتکاب جرم درآن خدمت مینمود یا به امر گارنیزیون ارسال نموده و نقل آنرا به آمر محبس می فرستد.
( )۲طرز اعزام منسوب عسکری محکوم به حبس تعطیلی به قطعه عسکری که مشغول انجام فعالیت محاربوی میباشد
توسط وزارت دفاع جمهوری دموکراتیک افغانستان تعیین میگردد.

فصل سوم
طرز رسیدگی بر تعطیل حکم
ماده دهم:
مطابق ماده نهم قانون جرایم عسکری تنفیذ حکم در مورد منسوب عسکری و همچنان سایر اتباع ذکور که به جزای
الی چهار سال حبس محکوم گردیده باشند با در نظرداشت شرایط ذیل تعطیل میگردد:
 -۱محکوم حد اقل یکسال از جزای خود را سپری نموده باشد.
 -۲محکوم در اثنای سپری نمودن مجازات حبس اصالح خود را با سلوک نمونه وار و کار صادقانه تبارز داده باشد.
 -۳محکوم خواهش دوام جبران گناه خود را با انجام خدمت صادقانه به صفت سرباز در قطعه عسکری که مشغول
انجام فعالیت محاربوی میباشد اظهار نموده باشد.

ماده یازدهم:
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 -۴محکوم به اجرای خدمت عسکری در قطعه عسکری مشغول انجام فعالیت محاربوی مساعد باشد.

پیشنهاد هیئت مخصوص محبس مبنی بر تعطیل تنفیذ حکم و اسناد مربوط به آن توسط محکمه ابتدائیه قوای مسلح
جمهوری دموکراتیک افغانستان مورد رسیدگی قرار میگیرد.

اشتراک څارنوال قوای مسلح در اثنای رسیدگی به پیشنهاد و اسناد مبنی بر تعطیل تنفیذ حکم حتمی میباشد.
ماده دوازدهم:

هیئت مخصوص محبس بضم پیشنهاد اسناد ذیل را نیز به محکمه ارسال مینماید:
 -۱تصمیم مبنی بر طرح پیشنهاد تعطیل تنفیذ حکم.

 -۲درخواست محبوس مبنی بر خواهش دوام جبران گناه وی با انجام خدمت صادقانه به صفت سرباز در قطعه
عسکری که مشغول انجام فعالیت محاربوی میباشد.
 -۳راپور رویه و اخالق محکوم و سایر اسنادی که هیئت به اساس آن تصمیم اتخاذ نموده است.
ماده سیزدهم:
در جلسه قضایی محکوم احضار گردیده پیشنهاد هیئت مخصوص محبس قرائت و نظریات څارنوال استماع میگردد.

ماده چاردهم:
محکمه فیصله مبنی بر تعطیل تنفیذ حکم یا تصمیم مبنی بر رد پیشنهاد هیئت مخصوص محبس را در ختم جلسه صادر
مینماید.
ماده پانزدهم:
در فیصله محکمه موضوعات ذیل تذکر داده میشود:
تاریخ صدور تصمیم قضایی ،اسم محکمه و ترکیب آن ،اسم څارنوال ،معلومات در مورد محکوم (اسم و ولد ،ماه و
سال تولد ،ترکیب و محل سکونت خانواده ،ملیت تحصیل ،اشتراک در محاربات و جبهات دفاع از جمهوری
دموکراتیک افغانستان ،مدت خدمت قبلی در قوای مسلح ،مجروحیت و مکافات) مواد قانون ،جریان مختصر جرم
ارتکاب شده ،اندازه مجازات و تاریخ تطبیق آن ،فشرده پیشنهاد ،قناعت محکمه در مورد مدلل یا نامدلل بودن پیشنهاد
و تصمیم محکمه ،طرز اعتراض و طرز تطبیق فیصله.
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ماده شانزدهم:

فیصله محکمه مبنی بر تعطیل تنفیذ حکم یا رد پیشنهاد هیئت مخصوص محبس قابل شکایت نمی باشد اما در خالل
( )۷۲ساعت بعد از ابالغ آن به څارنوال مورد اعتراض څارنوال قرارگرفته میتواند.
ماده هفدهم:

در صورتیکه پیشنهاد هیئت مخصوص محبس مبنی بر تعطیل تنفیذ حکم از طرف محکمه رد گردد ارائه مکرر
موضوع حد اقل سه ماه بعد از صدور تصمیم مجاز است.
ماده هجدهم:

نقل فیصله قطعی محکمه مبنی بر تعطیل تنفیذ حکم در خالل مدت سه روز جهت تطبیق به آمریت محبس و کمیساری
نظامی ارسال میگردد.

فصل چهارم
تعطیل تنفیذ حکم
ماده نزدهم:
محکومیکه تنفیذ حکم در مورد او تعطیل گردیده از روز رسیدن به قطعه عسکری که مشغول انجام فعالیت محاربوی
میباشد تمام حقوق منسوبین دوره مکلفیت عسکری و امتیازاتی را که برای منسوبین عسکری و اعضای خانواده آنها
پیشبینی گردیده کسب مینماید .مدت خدمت در قطعه که مشغول انجام فعالیت محاربوی میباشد براساس ماده ( )۲۹این
مقرره به مدت مجموعی خدمت او در قوای مسلح محاسبه میگردد.
محکوم در طول مدت اقامت در قطعه عسکری که مشغول انجام فعالیت محاربوی میباشد به کورس های قصیرالمدت
افسری ،کورس های مستعجل خورد ضابطی و سایر کورس های تعلیمی اعزام نمی گردد.
ماده بیستم:
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فیصله محکمه مبنی بر تعطیل تنفیذ حکم درمورد افسر ،خورد ضابط مکتبی و خورد ضابط قطعه که بحیث سرباز به
قطعه عسکری مشغول انجام فعالیت محاربوی سوق میگردد .محدودیت موقتی بوده رتبه عسکری اشخاص متذکره را
سلب نمی نماید مگر اینکه رتبه عسکری آنها نظر به حکم محکمه مطابق ماده پنجم قانون جرایم عسکری سلب شده
باشد.

فصل پنجم

طرز معافیت از سپری کردن مجازات

ماده بیست و یکم:

هرگاه شخصیکه مطابق مواد هشتم و نهم قانون جرایم عسکری به حبس تعطیلی محکوم گردیده در قطعه عسکری که
مشغول انجام فعالیت محاربوی میباشد در امر دفاع جمهوری دموکراتیک افغانستان قهرمانی نشان بدهد ،یا مجروح یا
معلول گردد ،از سپری کردن مجازات معاف شده میتواند.
ماده بیست و دوم:
در صورتیکه محکوم به حبس تعطیلی در قطعه عسکری که مشغول انجام فعالیت محاربوی میباشد مصاب به مرضی
گردد که براساس تعلیماتنامه معاینات صحی در قوای مسلح جمهوری دموکراتیک افغانستان به خدمت عسکری مساعد
نباشد یا در زمان سفر غیر محارب شناخته شود .موضوع معافیت از مجازات یا تعویض حبس باقیمانده وی به نوع
دیگری مجازات توسط محکمه ابتدائیه قوای مسلح باساس مواد ( )۴۶۳و ( )۴۶۴قانون اجراآت جزایی حل و فصل
می گردد.

ماده بیست و سوم:
موضوع معافیت از سپری نمودن حبس تعطیلی توسط محکمه ابتدائیه قوای مسلح جمهوری دموکراتیک افغانستان نظر
به پیشنهاد قوماندانی قطعه عسکری ،که محکوم درآن خدمت مینماید رسیدگی میگردد.
ماده بیست و چارم:
قوماندانی قطعه عسکری مکلف است پیشنهاد مبنی بر معافیت از سپری کردن مجازات محکوم را فورا بعد از ابراز
قهرمانی یا مجروحیت یا معلولیت وی طرح و ارائه نماید.
ماده بیست و پنجم:
قوماندانی مکلف است پیشنهاد مبنی بر معافیت محکوم از سپری کردن مجازات را بصورت مدلل ترتیب نموده
خصوصیت ابراز قهرمانی یا جریان مجروحیت با معلولیت محکوم را در آن درج و راپور رویه و سلوک محکوم را
به آن ضم و ارسال نماید.
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ماده بیست و ششم:

رسیدگی پیشنهاد از گز ارش قاضی شروع میگردد محکمه اظهارات محکوم را باستثنای حاالتی که وی مجروح یا
معلول گردیده یا مصروف عملیات محاربوی باشد ،اظهارات نماینده قوماندانی قطعه عسکری ارائه کننده پیشنهاد و
نظر څارنوال را استماع مینماید.
ماده بیست و هفتم:

محکمه ابتدائیه قوای مسلح بعد از رسیدگی پیشنهاد قوماندانی یکی از تصامیم آتی را صادر می نماید:
 -۱فیصله مبنی بر معافیت محکوم از سپری کردن مدت باقیمانده مجازات.
 -۲تصمیم مبنی بر رد پیشنهاد قوماندانی.
ماده بیست و هشتم:

محکمه ابتدائیه قوای مسلح در خالل مدت پنج روز فیصله مبنی بر معافیت محکوم از سپری کردن مدت باقیمانده
مجازات را توام با تمام مواد و اسناد دوسیه جهت رسیدگی به محکمه عالی قوای مسلح جمهوری دموکراتیک
افغانستان ارسال مینماید.
ماده بیست و نهم:
محکمه ابتدائیه قوای مسلح درصورت تایید پیشنهاد قوماندانی مبنی بر معافیت محکوم از سپری کردن مدت باقیمانده
مجازات میتواند با در نظرداشت حاالت مشخص محکوم مدت خدمت وی را به قطعه عسکری که مشغول انجام فعالیت
محاربوی میباشد بمدت عمومی خدمت در قوای مسلح جمهوری دموکراتیک افغانستان محاسبه نماید.

ماده سی ام:
تصمیم محکمه ابتدائیه قوای مسلح مبنی بر رد پیشنهاد قوماندانی در مورد معافیت محکوم از سپری کردن مجازات
میتواند مورد شکایت محکوم و قوماندانی قطعه عسکری یا مورد اعتراض څارنوال مطابق مقررات عمومی قرار
گیرد.
ماده سی و یکم:
در صورتیکه محکمه ابتدائیه پیشنهاد مبنی بر معافیت محکوم از سپری کردن مجازات را رد نماید و این تصمیم توسط
محکمه عالی قوای مسلح جمهوری دموکراتیک افغانستان تائید گردد و همچنان در صورتیکه محکمه عالی قوای مسلح
فیصله محکمه ابتدائیه را مبنی بر تایید پیشنهاد قوماندانی قطعه عسکری راجع به معافیت محکوم از سپری کردن
مجازات نقض نماید ارائه پیشنهاد مکرر بنابر ظهور دالیل جدید مجاز است.
ماده سی و دوم:
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منسوبین عسکری محکوم به حبس تعطیلی بعد از سپری نمودن دوره معینه خدمت از قوای مسلح جمهوری
دموکراتیک افغانستان قابل ترخیص نمی باشد ترخیص آنها بعد از اینکه محکمه عالی قوای مسلح فیصله محکمه
ابتدائیه را مبنی بر معافیت از سپرری کردن مجازات منظور نماید مجاز است.
ماده سی و سوم:

( )۱شخصیکه قبل از محکومیت بصفت افسر در قوای مسلح خدمت کرده و نظر به حکم محکمه رتبه عسکری او
سلب نگردیده باشد میتواند بعد از معافیت از سپری کردن مجازات باساس پیشنهاد قوماندانی قطعه عسکری که بعد از
محکومیت درآن خدمت نموده است به امر وزیر دفاع جمهوری دموکراتیک افغانستان وزیر امور داخله جمهوری
دموکراتیک افغانستان یا وزیر امنیت دولتی جمهوری دموکراتیک افغانستان در ترکیب افسران شامل و در بست
مطابق دانش و تجربه او تعیین گردد.

( )۲مدت خدمت برای ترفیع از تاریخ امضای امر در کارت ترفیع قبلی محاسبه میگردد.

( )۳قوماندانان جزوتامهای بزرگ و آمرین معادل آنها میتوانند عین تصمیم را در مورد خورد ضابطان مکتبی و
خورد ضابطان قطعه اتخاذ نمایند.

فصل ششم
طرز الغای تعطیل تنفیذ حکم
ماده سی و چهارم:
در صورتیکه محکوم به حبس تعطیلی از انجام صادقانه خدمت در قطعه عسکری که مشغول انجام فعالیت محاربوی
میباشد .تعلل ورزد به اساس پیشنهاد قوماندان قطعه عسکری که محکوم در آن خدمت می نماید و فیصله محکمه
ابتدائیه قوای مسلح تعطیل تنفیذ حکم در مورد وی الغا می گردد.
ماده سی و پنجم:
قوماندانی قطعه عسکری مکلف است پیشنهاد را بصورت مدلل ترتیب نموده درآن اشکال مشخص تعلل و تاریخ تعلل
محکوم را از انجام صادقانه خدمت در قطعه عسکری که مشغول انجام فعالیت محاربوی میباشد تذکر داده و راپور
رویه و اخالق محکوم را در تمام خدمت وی در قطعه به آن ضم نماید.
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ماده سی و ششم:

پیشنهاد الغای تعطیل تنفیذ حکم با گزارش قاضی مورد رسیدگی قرار میگیرد محکمه اظهارات محکوم ،نماینده
قوماندانی قطعه عسکری که محکوم در آن خدمت مینماید و نظریات څارنوال را استماع مینماید.
ماده سی و هفتم:

محکمه ابتدائیه قوای مسلح بعد از رسیدگی پیشنهاد قوماندانی یکی از تصامیم آتی را صادر می نماید:

 -۱فیصله مبنی بر الغای تعطیل تنفیذ حکم و اعزام محکوم به محبس جهت سپری کردن مدت باقیمانده مجازات.
-۲تصمیم مبنی بر رد پیشنهاد قوماندانی قطعه عسکری.
ماده سی و هشتم:

در فیصله محکمه موضوعات ذیل تذکر داده میشود:
تاریخ صدور فیصله ،اسم محکمه و ترکیب آن اسم څارنوال و نماینده قوماندانی ،اسم محکوم ،مواد قانون که محکوم
مستند بان مجرم شناخته شده و مدت مجازات.
در صورتیکه محکمه پیشنهاد قوماندانی را تایید نموده و فیصله یی مبنی بر الغای تعطیل تنفیذ حکم را صادر نماید
عالوه بر موضوعات فرق کیفیت و چگونگی تعلل محکوم از انجام صادقانه خدمت در قطعه که مشغول انجام فعالیت
محاربوی میباشد ذکر شده ،الغای تعطیل تنفیذ حکم ،توقیف محکوم و محاسبه مدتی که محکوم قبل از رسیدگی درمورد
پیشنهاد توقیف بوده در فیصله درج میگردد.

در صورتیکه پیشنهاد قوماندانی رد شود در تصمیم محکمه دالیل آن دیگر میگردد.
ماده سی و نهم:
فیصله حکم ابتدائیه مبنی بر تایید قوماندانی طبق مقررات شکایت محکوم با اعتراض څارنوال قرارگرفته می تواند.
تصمیم محکمه مبنی بر رد پیشنهاد قوماندانی نهایی بوده قابل شکایت و اعتراض نمی باشد.
ماده چهلم:
نقل تصمیم نهایی یا قطعی محکمه ابتدائیه در ظرف یک روز جهت عسکری فوری به قوماندانی قطعه عسکری
پیشنهاد کننده ارسال میگردد.
ماده چهل و یکم:
قوماندان قطعه عسکری که محکوم درآن خدمت مینماید مکلف است در مدت سه روز بعد از رسیدن فیصله محکمه
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مبنی بر الغای تعطیل تنفیذ حکم محکوم را ذریعه محافظ به نزدیکترین محبس اعزام داشته و اسناد تسلیمی محکوم را
در محبس به محکمه ارائه نماید.
ماده چهل و دوم:

هرگاه فیصله الغای تعطیل تنفیذ حکم توسط محکمه دیگری غیر از محکمه که فیصله تعطیل تنفیذ حکم را صادر نموده
بعمل آمده باشد نقل فیصله مبنی بر الغای تعطیل تنفیذ حکم و اسناد تسلیمی محکوم به محبس به محکمه که تعطیل تنفیذ
حکم را صادر نموده ارسال گردیده و دوسیه جزایی محکوم ضم میگردد.

فصل چهارم

احکام نهایی

ماده چهل و سوم:

هرگاه محکوم به حبس تعطیلی در قطعه ای که مشغول انجام فعالیت محاربوی میباشد اعزام گردیده و در زمان تعطیل
تنفیذ حکم مرتکب جرم دیگری گردد که مستلزم جزای خفیف تر نسبت به حبس باشد موضوع الغای تعطیل تنفیذ حکم
درصورت موجودیت دالیل مطابق احکام مندرج فصل ششم این مقرره رسیدگی میگردد.
ماده چهل و چارم:
هرگاه محکوم به حبس تعطیل بعد از اعزام به قطعه ای که مشغول انجام فعالیت محاربوی میباشد در زمان تعطیل
تنفیذ حکم مرتکب جرم دیگری گردد که مستلزم جزای حبس باشد محکمه ابتدائیه قوای مسلح مطابق حکم فقره  ۴ماده
هشتم قانون جرایم عسکری برایش مجازات تعیین مینماید.

در این صورت تعطیل تنفیذ حکم اولی ذریعه حکم دومی الغا می گردد.
ماده چهل و پنجم:
در حالت مندرج ماده ( )۴۴این مقرره اجرای خدمت در قطعه ای که مشغول انجام فعالیت محاربوی می باشد در مدت
حبس محاسبه نمی گردد.
ماده چهل و ششم:
این مقرره بعد از نشر در جریده رسمی نافذ میگردد.
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