د افغانستان اسالمی امارت

رسمي جریده
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فوق العاده ګڼه

د عالیقدر امیرالمؤمنین توصیی ،پیغامونه ،فرمانونه او حکمونه

د امتیاز خاوند :د عدلیی وزارت
د چاپ نېټه ۰۲۴۱ :هـ.ق کال د (جمادی االخر)
د میاشتی ( )۵نیټه
پرله پسی نمبر ()۸۷۷

در این شماره:
فرمان مقام امارت اسالمی افغانستان در بارۀ تفکیک وظایف و صالحیت های کشف و تحقیق.
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فرمان مقام امارت اسالمی افغانستان در بارۀ تفکیک وظایف و صالحیت های کشف و تحقیق
شماره۷۶۳ :
تاریخ۶۷۳۶/۲/۲۲ :
به منظور تأمین بهتر نظم عامه در کشور تفکیک وظایف در بین ادارات امارتی و بصورت خاص چکونگی تفکیک
موضوع کشف ،تعقیب و تحقیق مجرمین در بین څارنوالی وزارت عدلیه ،وزارت امور داخله و ریاست عمومی
استخبارات و باالخره تأمین حقوق اتباع ،جلوگیری از شکنجه و تعذیب بی جا و غیر قانونی مراتب آتی را منظور
میدارم:
مادۀ اول:
قوانین اجراأت جزائی ،کشف و تحقیق جرایم ،جزاء ،مدنی و اصول محاکمات مدنی و دیگر قوانین کشور به شرطی
نافذ شمرده میشود که احکام آن با شریعت اسالمی و فقه حنفی مغایرت نداشته باشد.
مادۀ دوم:
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وزارتهای امور داخله و عدلیه و ریاست عمومی استخبارات مکلف اند صالحیت و وظایف خویش را در روشنی
احکام قوانین تنظیم نمایند.
مادۀ سوم:

ادارات کشف و تحقیق مکلف اند تا در معیاد مندرج قانون کشف و تحقیق  ،تحقیقات خود را تکمیل و دوسیه را غرض
طی مراحل به طور اصولی به مراجع ذیربط تسلیم نمایند.
مادۀ چهارم:

وزارت عدلیه وظیفه دارد تا قانون تشکیل و صالحیت څارنوالی را مطابق تشکیل منظور شده و بر مبنای ضرورت
های عینی بررسی نماید در صورت تجدید ،تعدیل یا ایزاد مراحل قانونی آنرا طی نماید.
مادۀ پنجم:

ادارات کشف و تحقیق جرایم نمی توانند مظنون یا متهم را بیشتر از میعاد معینۀ مندرج در قانون تحت نظارت یا
توقیف قرار دهند.

مادۀ ششم:
از آنجائیکه څارنوالی اختصاصی امنیت ملی و محکمه اختصاصی امنیت ملی در تشکیل سال (  )۶۷۳۶لغو گردیده
است ،وظایف و صالحیتهای څارنوالی و محاکم متذکره را شعبات څارنوالی امنیت عامه و دیوان های امنیت عامه
محاکم مطابق احکام قوانین عملی نمایند.
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مادۀ هفتم:
این فرمان از تاریخ توشیح نافذ و تمام ادارات مربوط بدون تأخیر آنرا عملی و در جریدۀ رسمی نشر گردد.

والسالم
خادم اسالم
امیرالمؤمنین مال دمحم عمر ( مجاهد)
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