د امتیاز خاوند :د عدلیی وزارت
د مسئول مدیر وکیل :عبدالجبار ثابت

رسمی

جریده

پته :رسمی جریده کابل افغانستان

د افغانستان د پادشاهی دولت رسمی خپرونه
ګڼه ۲۶

د  ۱۳۵۱ه ش کال د حوت ۱۵

د ۱۹۷۳عیسوی کال د مارچ ۶

پرله پسی ګڼه ()۲۳۱

فرمان تقنینی شماره  ۴۳۸۰ -۱۰۲۱تاریخ  ۱۳۵۱/۱۲/۱۳حضور شاهانه:
ج ،ع ،ج محمد موسی شفیق صدراعظم !
تصویب شماره  ۸۶مورخ  ۱۳۵۱/۱۲/۱۰مجلس عالی وزراء مبنی بر قانون پولیس طی بیست ماده که منظوری آن
بوقت تعطیل شوری مصادف گردیده مطابق ماده ( )۷۷قانون اساسی از حضور ما منظور و بوسیله این فرمان تائید و
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نافذ میگردد.

جناب جاللتماب شما این اراد ٔه حضور ما را بدوایر مربوط ابالغ و هدایت بدهید که موضوع حین انعقاد مجدد جلسه
شوری طبق ماده ( )۷۷قانون اساسی جهت مراحل نهائی به شوری ارسال شود.
محل صح ٔه حضور ملوکانه
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بسـم هللا الرحمن الرحیم
قانون پولیس
فصل اول
احکام عمومی
ماد ٔه اول-
این قانون بتاسی از حکم ماد ٔه نود چارم قانون اساسی و بمنظور ایفاء مؤثر وظیفه برقراری نظم و امن عامه که بحکم
قانون اساسی و دیگر قوانین دولت بعهده حکومت گذاشته شده وضع می گردد.
ماد ٔه دوم-

 -۱تامین نظم و امن عامه.
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اهداف عمده این قانون اتخاذ تدابیر بمقاصد ذیل میباشد:

 -۲کشف جرایم و جلوگیری از وقوع آن.
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 -۳صیانت دارائی و منافع عامه.

 -۴وقایه و صیانت استفاده سالم از حقوق و آزادی های فردی.

 -۵تعمیل احکام قوانین و مقررات و اوامر مراجع صالحیتدار.
ماد ٔه سوم-

اداره پولیس وظایف خود را مطابق به احکام این قانون و دیگر قوانین و مقررات تحت اثر وزیر داخله انجام میدهد.
ماد ٔه چارم-
پولیس یك محل به پیشنهاد قوماندان امنیه والیت و منظوری والی به محل دگیر موقتا موظف شده می تواند.
قوماندان عمومی پولیس و ژاندارم بمنظوری وزیر داخله میتواند ،هنگام ضرورت اعضای پولیس یك والیت را به
والیت دیگر موقتا موظف نماید.
وزیر داخله به منظوری حکومت برای اجرای وظایف اختصاصی پولیس واحد های جداگانه در مرکز و والیات
تشکیل داده میتواند .ساحه وظیفه و طرز اجرای وظایف این واحد ها توسط مقررات تنظیم میشود.

فصل دوم
تشکیل و وظایف پولیس
ماد ٔه پنجم-
اداره پولیس عبارت است از قوماندانی عمومی پولیس و ژاندارم -قوماندانی پولیس والیت -قوماندانی ژاندارم والیت-
اداره پولیس محل و دیگر واحد های آن که در تشکیل وزارت داخله پیشبینی میگردد.
ماد ٔه ششم-
در والیات ،لویه ولسوالی ها و ولسوالی ها و عالقه داری ها -اداره پولیس مانند نمایندگی های سایر وزارات وظایف
خود را تحت اثر والی لوی ولسوال -ولسوال و عالقه دار انجام میدهد.
ماد ٔه هفتم-
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پولیس وظایف ذیل را انجام دهد:

 -۱تامین امنیت بمنظور فراهم نمودن امن و آسایش افراد.

 -۲محافظت فرد و اجتماع از خطراتیکه متوجه حیات -تمامیت جسمانی دارائی و سایر حقوق آنها باشد.
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 -۳رفع اوضاع مغایر نظم عامه در حدود احکام قانون و مقررات.

 -۴پاسبانی و اجرای گزمه در ساحه هائیکه بموجب قوانین ملی و تعامالت بین المللی تحت قلمرو حاکمیت ملی
افغانستان قرار دارد.
 -۵جلوگیری از وقوع جرایم و کشف آن.

 -۶اتخاذ تدابیر برای انجام وظایف ترافیکی و اطفای حریق و همکاری با سایر اورگانهای دولتی در حادثات غیر
مترقبه از قبیل سیالب ها -طوفانها -امراض ساری و سایر افات طبیعی.
 -۷انجام وظیفه بحیث مامور ضبط قضائی مطابق احکام قانون اجراآت جزائی و قانون څارنوالی.
 -۸اتخاذ تدابیر برای کشف و گرفتاری متهمین.
 -۹تطبیق اوامر څارنوال مبنی بر تعقیب -تحقیق و توقیف متهم.
 -۱۰تعمیل احکام قضا.
 -۱۱اجرای جلب و احضار اشخاصیکه حضور آنها از مراجع صالحیتدار دولت مطابق باحکام قانون تقاضا میشود.

 -۱۲حفظ اموال یافت شده و اعاده آن به صاحبان اصلی.
 -۱۳حفظ متروکه ال وارث الی زمان صدور حکم محکمه صالحیتدار.
 -۱۴اتخاد تدابیر برای تطبیق احکام قانون پاسپورت و قانون مسافرت و اقامت اتباع خارجه در افغانستان.
 -۱۵سایر وظایفیکه توسط قانون -مقررات یا اوامر مراجع صالحیتدار تعیین میشود.
ماده هشتم-
ژاندارم وظایف ذیل را ایفاء میکند:
 -۱مراقبت و محافظت حدود مملکت.
 -۲مراقبت رفت و آمد اشخاص در سرحدات و بنادر دریائی و هوائی.
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 -۳اتخاذ تدابیر در حین وقوع حرکات مغایر اصل حاکمیت ملی یا تجاوز بران.

ژاندارم به اجازه وزیر داخله میتواند با ژاندارم دول متحابه مطابق مقررات -تماس رسمی حاصل نماید.
ژاندارم مکلف است در حوزه و ساحه تحت مراقبت خود وظایف مندرج ماده هفتم این قانون را نیز ایفا کند.
طرز همکاری ژاندارم با اردو توسط مقررات تنظیم میشود.
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ماده نهم-

اداره پولیس والیت به استیذان وزیر داخله میتواند در احوال عاجل که تامین نظم و امنیت عامه بخطر مواجه گردد از
نظر زمان و مکان برگشت و گزار مردم برای مدتی که از چهل و هشت ساعت تجاوز ننماید قیود وضع کند -تمدید
این مدت برای چهل و هشت ساعت دیگر به استیذان مشترك وزیر داخله و لوی څارنوال و بیشتر از ان به استیذان
صدراعظم صورت میگیرد.
ماد ٔه دهم-
حکومت مکلف است به منظور تنظیم امور مربوط به حمل اسلحه توسط پولیس تعیین نوعیت اسلحه و موارد استعمال
آن مقررات وضع کند .در ترتیب مقرراتیکه به این مقصد وضع میشود رعایت این هدف کلی ضروری است که
استعمال اسلحه اساسا بمنظور تسلط بر متهم میباشد.
ماده یازدهم-
پولیس مکلف است اوامری را که از طرف مقامات صالحیتدار صادر میشود اجرا کند.

فصل سوم
احکام جزایی
ماد ٔه دوازدهم-
پولیس مکلف است اسرار و معلوماتی را که در جریان وظیفه یا بعلت اجرای آن کسب نموده و افشای آن به حقوق و
حیثیت اشخاص یا منافع اداره مضر باشد حفظ کند و جز در حال ضرورت قانونی آنرا افشاء نه نماید مرتکب مطابق
بحکم قانون مجازات میشود .پولیسی که بعلت تقاعد یا علل دیگری از وظیفه منفصل شود نیز تابع این حکم میباشد.
مصاحبه با نمایندگان رادیو و جراید راجع بوقایع پولیسی در حدود احکام قانون مطبوعات و سایر قوانین و مقررات
صورت میگیرد.
ماده سیزدهم-
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پولیس نمیتوان د در اتحادیه های صنفی و فعالیت های سیاسی سهم گیرد همچنان پولیس نمیتواند باعتصاب دست زند یا
در اجتماعات جز برای اجرای وظیفه اشتراك نماید مرتکب به مجازات جنایت محکوم میگردد.
ماده چاردهم-

اشتغال مستقیم پولیس به تجارت جواز ندارد -مرتکب به جزای تعطیل مالزمت از ششماه تا دو سال محکوم میگردد.
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ماده پانزدهم-

پولیس مکلف است از استعمال صالحیت رسمی در اجرای امور شخصی اجتناب کند.

مرتکب به جزای حبس تا شش ماه یا جزای نقدی تا ده هزار افغانی یا هر دوی آن محکوم میگردد.

فصل چهارم
استخدام -ترفیع -تقاعد و تعقیب عدلی
ماده شانزدهم-
استخدام -ترفیع -تقاعد و تعقیب عدلی پولیس مطابق به احکام قانون صورت میگیرد.
ماده هفدهم-
حکومت میتواند مطابق به احکام قانون از لحاظ خصوصیت وظایف برای پولیس ضمیم ٔه معاش مناسب توسط مقررات
تعیین کند.
ماده هجدهم-

تعقیب میشوند.
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کسانیکه به ارتکاب جرایم مندرج این قانون متهم میگردند مطابق به احکام قانون اجراآت جزائی و قانون څارنوالی

فصل پنجم

احکام متفرق
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ماده نزدهم-

محابس و توقیف خانه ها و نظارت خانه ها مطابق به احکام قوانین و مقررات توسط پولیس اداره میشود.
اداره دارالتادیب شامل این حکم نیست.
ماده بیستم-
این قانون بعد از نشر در جرید ٔه رسمی نافذ میگردد.

هر گاه حکمی از احکام این قانون با حکمی از احکام دیگر قوانین نقیض واقع شود حکم این قانون تطبیق میگردد.

