دافغانستان اسالمي جمهوریت
دعدلیې وزارت
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رسمي جریده

تعدیل ماده بیست و ششم قانون اجراآت جزائی

تاریخ نشر )۵۱( :ثور سال  ۵۹۳۱هـ.ش نمبر مسلسل)۵۵۹۱( :

 -۱تعدیل ماده بیست و ششم قانون اجراآت جزائی.
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فرمان
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان
در بارۀ تعدیل مادۀ بیست و ششم قانون اجراآت جزائی
شماره)۵۹۱( :
تاریخ۵۹۳۱/۵۱/۴ :
مادۀ اول:
به تأسی از حکم مندرج مادۀ ( )۹۷قانون اساسی افغانستان ،تعدیل مادۀ بیست

و ششتم قتانون اآتراز آزااتی را ته بته

اساس مصوبۀ شماره ( )۴۴مؤرخ  ۱۹۷۸/۱۱/۸۲شورای وزیران تصویب گردیده اس  ،توشیح می دارم.
مادۀ دوم:
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وزیر عدلیه و وزیر دول

در امور پارلمانی مؤظف انتد ،ایتن فرمتان را در ت ل ( )۹۳روز از تتاری انعاتاد ن ستتین

آلسۀ شورای ملی به زن شوری تادیم نماید.
مادۀ سوم:

این فرمان از تاری انفاذ قانون مذ ور نافذ و همراه با مصوبه و تعدیل ،در آریدۀ رسمی نشر گردد.

حامد کرزی

رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

مصوبۀ
شورای وزیران جمهوری اسالمی افغانستان
در مورد تعدیل مادۀ بیست و ششم قانون اجراآت جزائی
شماره)۴۴( :
تاریخ۵۹۳۱/۵۵/۱۱ :
تعدیل مادۀ بیس

و ششم قانون اآراز

آزاای را ه در آلسۀ مؤرخ  ۱۹۷۸/۱۱/۸۲شورای وزیران تصتویب گردیتده

اس  ،منظور می دارم.

حامد کرزی
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رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

تعدیل مادۀ بیست و ششم قانون اجراآت جزائی
مادۀ اول:
مادۀ بیس

و ششم قانون اآراز آزاای ه به اساس فیصلۀ شماره ( )۱۱۳مؤرخ  ۱۹۷۸/۱۳/۹۳هیا م تلط مآلسین

شتتورای ملتتی فیصتتله گردیتتده و ذریعتتۀ فرمتتان شتتماره ( )۱۹۹متتؤرخ  ۱۹۷۸/۱۸/۹راتتیس آمرتتوری است می افغانستتتان
توشیح شده اس  ،به متن ذیل تعدیل گردد:
امتناع از ادای شهادت و عدم استماع آن
مادۀ بیست و ششم:
( )۱اش اص ذیل می توانند از ادای شراد امتناع ورزند:
 -۱ش صی ه با ادای شراد مساولی

قانونی وی مبنی بر عدم فاش سا تن اسرار منتدرج قتوانین نافتذه ناتد گتردد،

مانند مشاور حاوقی ،دا تر معالج ،اهل بره ،دا تر صح روانی و امثال زن.
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 -۸اصول و فروع مترم تا دو درآه و زوج و زوآه گرچه رابطۀ زوآی بین زنرا قطع گردیده باشد.

قریبی ه از اثر ارتکاب آرم متضرر گردیده و یا ود شا ی یا اط ع دهندۀ حتدو واقعته باشتد از ایتن حکتم مستتثنی
می باشد.

( )۸مامور ضبط قضاای ،څارنوالی و محکمه مکلف اند اش اص مندرج فارۀ ( )۱این ماده را از داشتن حق امتنتاع از
ادای شراد مطلع سازند.

( )۹هر گاه محکمه تش یص نماید ه شراد اش اص مندرج آز ( )۱فارۀ ( )۱این متاده در تثبیت آترم یتا بتی گنتاهی
ش ص مظنون یا مترم اهمی

داشته و یا منفع

اآتماعی زن نسب به حفتظ محرمیت بیشتتر باشتد ،متی توانتد مستاولی

حفظ اسرار اش اص مذ ور را مرفوع نماید ،در این حال محکمه می تواند شراد شاهد را در اتاق م صتوص و در
صور ضرور  ،بدون حضور طرفین استماع نماید.
( )۴شراد اش اص ذیل قابل سمع نمی باشد:
 -۱و یل مدافع در قضیه ه از مؤ لش دفاع می نماید.
 -۸ش صی ه به حی شریک آرم شنا ته شده و شراد وی متضمن دفع اترام از ود باشد.
 -۹ش صی ه اهلی حاوقی ادای شراد را نداشته باشد.
مادۀ دوم:
این تعدیل از تاری انفاذ قانون مذ ور ،نافذ و در آریدۀ رسمی نشر گردد.

