د افغانستان اسالمی امارت
د عدلیی وزارت
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رسمی جریده

د افغانستان د اسالمی امارت د ۶۷/۲/۲۲

AC

نیټی  ۷۷۶مه ګڼه فرمان د ټولو هغو قوانینو
د انفاذ په هکله چی د اسالمی شریعت او
حنفی فقي سره مغایرت ونلری

شماره اول سال ۶۷۶۷
نمبر مسلسل ۶۸۷ -

فرمان امارت اسالمي افغانستان
شماره۷۷۶ :
تاریخ۶۷۶۷/۲/۲۲ :
به منظور تامین بهتر نظم عامه در کشور تفکین وظایف در بین ارگانها و ادارات حکومتي و بصورت خاص
چگونگی تفکین موضوع کشف ،تعمیب و تحمیك مجرمین در بین څارنوالي وزارت عدلیه ،وزارت امور داخله و
ریاست عمومي استخبارات و باالخره تامین حموق اتباع ،جلوگیري از شکنجه و تعذیب بي جا و غیر لانوني مراتب
آتي را منظور میدارم:
ماده اول :لوانین اجراات جزائي ،کشف و تحمیك جرایم ،جزاء ،مدني و اصول محاکمات مدني و دیگر لوانین کشور،
به شرطي نافذ شمرده میشود ،که احکام آن با شریعت اسالم و فمه حنفي مغایرت نداشته باشد.
ماده دوم :وزارتهاي امور داخله و عدلیه و ریاست عمومي استخبارات مکلف است ،صالحیت و وظایف خویشرا در
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روشني احکام لوانین تنظیم نماید.

ماده سوم :ارگانهای کشف و تحمیك مکلف اند ،تا در میعاد مندرج لانون کشف و تحمیك تحمیمات خود را و دوسیه را
غرض طي مراحل ،به طور اصولی ،به مراجع ذیربط تسلیم نماید.

ماده چهارم :وزارت عدلیه وظیفه دارد تا لانون تشکیل و صالحیت څارنوالي را مطابك تشکیل منظور شده و بر بنا
ضرورت هاي عینی بررسی نماید ،در صورت ،تجدید تعدیل یا ایزاد مراحل لانوني انرا طی نماید.
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ماده پنجم :ارگانهاي کشف و تحمیك جرایم نمی تواند ،مظنون یا متهم را بیشتر از میعاد معینه مندرج در لانون تحت
نظارت یا تولیف لرار بدهد.

ماده ششم :از آنجائیکه څارنوالي اختصاصي امنیت ملي و محکمه اختصاصی امنیت ملي در تشکیل سال  ۶۷۳۱لغوه
گردیده است ،وظایف و صالحیتهای څارنوالي و محکمه متذکره را از طریك شعبات امنیت عامه څارنوالي و
دیوانهاي امنیت عامه محاکم مطابك احکام لوانین عملي نماید.


ماده هفتم :این لانون از تاریخ توشیح نافذ ،و تمام ارگانهاي مربوط بدون تأخیر عملي و در جریده رسمي نشر گردد.
والسالم
خادم اسالم
امیر المؤمنین مجاهد مال دمحم عمر آخند

