در این شماره
-------------------------------

د افغانستان جمهوریت
د عدلیی وزارت

افغانسااااتان در باااااره عفااااو مجااااازات عااااده از محبوسااااان
بمناسبت عید سعید فطر.
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رسمی جریده

فرمااان شااماره  )۲۶۲مااور  ۶۶۱۱/۲/۴رئاایج جمهااور

مدیر مسوول :شاه جهان بیگزاد
شماره هفتم  ۶۱سرطان ۶۶۱۱
نمبر مسلسل ۹۶۱ -

معاون :نور علم
مهتمم :ایام الدین
تیلفون۲۱۲۶۶ :

فرمان رئیج جمهور جمهوری افغانستان
شماره ۲۶۲
تاریخ ۶۶۱۱/۲/۴
در باره عفو مجازات عده از محبوسان بمناسبت عید سفید فطر
با نظر داشت ملحوظات بشر دوستانه در حالیکه اصول عالی اسالمی مالك عمل دولت ج.ا ،میباشد .بتاسی از حکم فقره
( )۸ماده ( )۵۷قانون اساسی عفو مجازات محبوسان حسب آتی منظور است:
ماده اول:

ماده دوم:
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محکومین مصاب به امراض صعب العالج بدون نظر داشت نوعیت جرم و مدت سپری شده حبس.

محکومین باال تر از سن ( )۰۶سال بدون نظر داشت مدت سپری شده حبس.

جرایم قتل عمد ،ترور ،انفجار و جرایم سبوتاژ اقتصادی ازین حکم مستثنی است.

تثبیت سن به اساس تذکره تابعیت و در صورتیکه تذکره تابعیت موجود نباشد به اساس نظر کمیسیون صحی صورت
میگیرد.
ماده سوم:

محکومین معلول کلی بدون نظر داشت نوعیت جرم و زمان سپری شده حبس.
ماده چهارم:

وجه محکوم بها در صورت داشتن محکومیت مالی محکومین مندرح مواد اول ،دوم و سوم این فرمان طبق احکام قانون
تحصیل میگردد.
ماده پنجم:
( ) ۱بمنظور تطبیق احکام این فرمان و طرزالعمل اجرای آن کمیسیونی متشکل از نماینده گان محاکم ،څارنوالها ،وزارت
امنیت دولتی و وزارت امور داخله تحت ریاست رئیس محکمه اختصاصی امنیت ملی ایجاد گردد.

( )۲در والیت کمیسیونی متشکل از نماینده گان ارگانهای مندرج فقره ( )۱این ماده که در ساحه مربوط موجود باشند تحت
ریاست رئیس محکمه والیت یا نماینده محکمه والیت ایجاد گردد.
ماده ششم:
کمیسیون های مندرج ماده پنجم این فرمان موظفند به اسرع وقت برویت سوابق محکومین ،فهرست مکمل افراد واجد
شرایط این فرمان را تکمیل و به اداره امور حقوقی ریاست جمهوری غرض طی مراحل نهایی ارائه نماید.
ماده هفتم:
در رابطه به تشخیص محبوسین مصاب به امراض صعب العالج و معلولین کلی کمیسیون های موظف صحی اجراآت
نموده و نتیجه اجراآت خود را به اسرع وقت به کمیسیون های مندرج ماده پنجم این فرمان ارائه نمایند.
ماده هشتم:
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این فرمان از تاریخ توشیح نافذ و در جریده رسمی نشر گردد.

نجیب هللا

رئیج جمهور افغانستان

اشتراک ساالنه
داخل کشور

 ۶۳۳افغانی
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خارج کشور

 ۶۳دالر امریکایی

محصلین با ارائه تصدیق  ۶۶۳افغانی
بهای یك شماره  )۶۳افغانی
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