د افغانستان جمهوریت
د عدلیی وزارت

فرمان شماره ( )۶۵۱مورخ  ۶۱ثور  ۶۶۱۱رئیس جمهور
افغانستان در باره انصراف از تعقیب دعوی جزایی منسوبان قوای
مسلح ج.ا .و اتباع مساعد بخدمت عسکری
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رسمی جریده

شماره ششم مورخ  ۶۶جوزا
۶۶۱۱
نمبر مسلسل ۱۱۸ -

فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان
شهر کابل
شماره ()۶۵۱
مورخ۶۶۱۱/۲/۶۱ :
در باره انصراف از تعقیب دعوی جزایی منسوبین قوای مسلح
جمهوری افغانستان و اتباع مساعد بخدمت عسکری
بتاسی از مشی انساندوستانه مصالحه محلی و به افتخار دهمین سالگرد انقالب ثور مطابق بحکم فقره ( )۸ماده ()۵۷
قانون اساسی جمهوری افغانستان از تعقیب جزایی منسوبین قوای مسلح جمهوری افغانستان و اتباع مساعد بخدمت

ماده اول:

KU

عسکری ذیالا انصراف بعمل آید:

آنعده از منسوبین قوای مسلح که قبال قطعات و جزو تامهای خویش را ترك و از خدمت عسکری فرار نموده اند
همچنان اشخاصیکه تحت جلب بخدمت عسکری قرار داشته و از اجرای خدمت عسکری تعلل ورزیده اند در
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صورتیکه طی مدت ( )۴ماه از تاریخ انفاذ این فرمان داوطلبانه به قطعات و جزو تامهای خویش و یا به ارگان های
قدرت و اداره دولتی جهت ایفای خدمت عسکری حاضر گردند از جزا معاف شمرده شوند.
ماده دوم:

از تعقیب دعوی جزایی دوسیه هائیکه قبل از انفاذ این فرمان در مورد اشخاص مندرج ماده اول و اشخاص گرفتار
شده تحریك گردیده و حکم در مورد آن قطعیت حاصل نکرده باشد انصراف بعمل آید و دوسیه های مربوط حفظ گردد.
ماده سوم:
اشخاص مندرج مواد اول و دوم این فرمان مدت معینه خدمت و یا مدت باقیمانده خدمت خود را مطابق به قانون سپری
نمایند و از اجرای خدمت شاقه معاف گردند.
ماده چهارم:
اشخاصیکه بر عالوه تعلل از خدمت عسکری مرتکب سایر جرایم گردیده اند جرایم شان بر اساس احکام قوانین نافذه
کشور مورد بررسی قرار گیرد.

ماده پنجم:
تطبیق این فرمان بعهده قوماندانان قطعات و جزو تامها ،ارگان های کشف ،تحقیق ،څارنوالی و محاکمی که دوسیه
های مربوط تحت بررسی شان قرار دارد میباشد.
ماده ششم:
نظارت بر تطبیق دقیق این فرمان به عهده لوی څارنوالی جمهوری افغانستان څارنوالی قوای مسلح و څارنوالی
اختصاصی انقالبی در بخش های مربوط میباشد.
ماده هفتم:
این فرمان از تاریخ  ۵ثور  ۷۶۳۵نافذ و در جریده رسمی نشر گردد.
دکتور نجیب هللا
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رئیس جمهور افغانستان
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