د افغانستان اسالمي جمهوریت
د عدلیې وزارت
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رسمي جریده

قانون محاکم عسکری افغانستان

د چاپ نېټه :د  ۴۸۳۱ﻫ .ش کال د لړم د میاشتې ( - )۸۰پرله پسې ګڼه ()۳۶۶

رئیس جمهوری اسالمی افغانستان
شماره)۴۸۰۴۰( :
تاریخ)۴۸۳۱/۷/۱( :
محترم سرور (دانش) وزیر عدلیه !
لانون محاکم عسکری که از طرف مجلس عالی وزراء به داخل ( )۷فصل و ( )۸۱ماده تصویب واز جانب ما ذریعۀ
فرمان شماره ( )۱۸مؤرخ  ۸۳۱۱/۷/۳توشیح گردیده است ،به شما ارسال شد تا به نشر آن در جریدۀ رسمی الدام
نمائید.

حامد کرزی
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رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

فرمان
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان در بارۀ انفاذ قانون محاکم عسکری
شماره)۳۴( :
تاریخ۴۸۳۱/۷/۸ :
مادۀ اول:
لانون محاکم عسکری را که به اساس مصوبۀ شماره ( )۵۲مؤرخ  ۸۳۱۱/۳/۵۳از طرف مجلس عالی وزراء ،به
داخل ( )۷فصل و ( )۸۱ماده تصویب گردیده است ،توشیح میدارم.
مادۀ دوم:
لضایای جزائی منسوبین اردوی م لی که لبل از انفاذ لانون محاکم عسکری در مرحله تحمیك ،یا تعمیب عدلی لرار

مادۀ سوم:
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داشته ،به محاکم عسکری که در چوکات وزارت دفاع ملی ایجاد میشود ،ارجاع گردد.

کشف و تحمیك جرایم و الامه دعوی علیه منسوبین پولیس ،امنیت ملی و سایر وزارت های دارای تشکیالت نظامی
کما فی السابك طبك احکام مربوط به بخش نظامی لانون تشکیل و صالحیت څارنوالی منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره
( )۷۳۱سال  ۸۳۷۱از طرف څارنوالی های مربوط صورت گیرد.
مادۀ چهارم:

رسیدگی به جرایم منسوبین پولیس ،امنیت ملی و سایر وزارت های دارای تشکیالت نظامی کما فی السابك طبك احکام
مربوط به بخش محاکم نظامی لانون تشکیل و صالحیت محاکم منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره ( )۷۳۷سال  ۸۳۷۱از
طرف محاکم مربوط صورت گیرد.
مادۀ پنجم:
تشکیل و بودجه څارنوالی و محاکم مندرج مواد سوم و چهارم این فرمان که به اساس فرمان شماره ( )۵۱مؤرخ
 ۸۳۱۳/۸۱/۵۷در تشکیل و بودجه وزارت دفاع ملی پیشبینی گردیده است ،هر یک به تشکیل و بودجۀ لوی څارنوالی
و ستره محکمه سنجش و انتمال گردد.
مادۀ ششم:
څارنوالی و محاکم مندرج مواد سوم و چهارم این فرمان از اجراآت خویش هر یک در بخش های مربوط به لوی
څارنوالی و ستره محکمه گزارش ارائه نمایند.

مادۀ ﻫفتم:
( ) ۸این لانون از تاریخ توشیح نافذ و همراه با لانون در جریدۀ رسمی نشر گردد .با انفاذ آن فرامین شماره ()۸۳
مؤرخ  ۸۳۱۳/۸۱/۸۱و شماره ( )۵۱مؤرخ  ۸۳۱۳/۸۱/۵۷ملغی پنداشته میشود.
( )۵احکام مندرج مواد سوم ،چهارم ،پنجم وششم این فرمان الی انفاذ سند تمنینی مربوط نافذ و موعی االجراء میباشد.

حامد کرزی
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان
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فهرست قانون محاکم عسکری افغانستان
صفحه

فصل

عنوان

فصل اول

احکام عمومی۴...................................................................

فصل دوم

محاکم عسکری۸..................................................................

فصل سوم

صالحیت قضائی محاکم عسکری۵...............................................

فصل چهارم

محاکم ابتدائیه عسکری۶..........................................................

فصل پنجم

محکمه استیناف عسکری۶.......................................................

فصل ششم

فرجام خواﻫی در مورد قضایای عسکری به ستره محکمه۳..................

فصل ﻫفتم

احکام متفرقه۳.....................................................................
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بسـم هللا الرحمن الرحیم
قانون محاکم عسکری افغانستان
فصل اول
احکام عمومی
مادۀ (:)۴
بر مبنای این لانون و بتاسی از احکام مواد  ،۸۵۵ ،۳۱و  ۸۳۱لانون اساسی افغانستان ،سیستم محاکماتی عسکری
اردوی ملی افغانستان ایجاد میگردد.
مادۀ (:)۲
در این لانون اصطالحات آتی معانی ذیل را دارد:
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" -۸اردوی ملی افغانستان" و یا "اردو" صرف به اردوی ملی افغانستان و تمام لطعات و جزوتام های عسکری
مربوط به آن اطالق میگردد.

" -۵صالحیت لضائی " بمفهوم لدرت و صالحیت محکمه غرض رسیده گی وتثبیت لضایای جرمی میباشد و شامل دو
نوع صالحیت لضائی است:

صالحیت لضائی بر شخص (صالحیت لضائی بر منسوبین اردوی ملی افغانستان و افراد تابع این لانون) و صالحیت
لضائی بر لضیه (صالحیت لضائی بر تخلفات عسکری و سایر تخلفات که توسط منسوبین اردوی ملی و یا افراد تابع
این لانون ارتکاب میگردد).

" -۳منسوب اردوی ملی افغانستان" صرف به منسوب برحال و احتیاط اردوی ملی افغانستان زمانیکه فعاالنه اجرای
وظیفه نموده و یا غرض تعلیم و تربیه احضار میگردند ،اطالق میشود.
" -۱شخص تابع این لانون" به اشخاص ذیل اطالق میگردد:
الف -تمام منسوبین اردوی ملی افغانستان یا اشخاصی که در زمان جنگ ،شورش ویا زدو خورد های مسلحانه با
اردوی ملی را در ساحه همراهی می کنند ،یا اشخاصیکه با نیرو های شورشی و یا نیرو های نظامی دشمن در ساحه
ایفای وظیفه می نمایند و یا نیرو های نظامی دشمن را همراهی میکنند و یا داوطلبانه به ممامات نظامی تسلیم میشوند.
ب -اشخاصی که از نظر لانون اساسی و سایر لوانین نافذه افغانستان ،پیمان ها ،لوانین بین المللی صالحیت رسیدگی
به لضایای جنائی آنان به محکمه عسکری تفویض گردیده باشند.
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( -۲محکمۀ عسکری) یا (محکمه عسکری اردوی ملی افغانستان) بمفهوم محکمۀ است که مطابك به مادۀ  ۸۵۵لانون
اساسی افغانستان و این لانون جهت بررسی نمض دسپلین و لوانین نظامی بادر نظرداشت لواعد و ممررات که باید به
اساس این لانون وضع گردند ،ایجاد میشود.
" -۳محاکمه نظامی" بمفهوم طرز العمل های لبل از محاکمه ،در جریان محاکمه و بعد از محاکمه در لضایای مربوط
به محاکم عسکری اردوی ملی افغانستان میباشد .محاکمه نظامی عبارت از بررسی اجرائیوی دسپلینی منحصر به
اردوی ملی افغانستان میباشد.
" -۷ستره محکمه" بمفهوم ستره محکمه مؤلت فعلی و یا ستره محکمه که بعدا طبك احکام فصل هفتم لانون اساسی
افغانستان جانشین آن مییگردد ،اطالق میشود.
( -۱کارمندان ملکی) بمفهوم اشخاص ملکی که در بست ها و یا تشکیالت ملکی که توسط وزارت دفاع و یا جزوتام
های اردوی ملی افغانستان استخدام گردیده باشند ،میباشد.
( -۷لاضی نظامی) به مفهوم افسر اردوی ملی افغانستان بوده که توسط وزیر دفاع غرض اجرای وظایف مربوط به
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بررسی تخلفات نظامی طوریکه در لوانین نظامی تشریح شده اند ،تعیین و انسالک لضائی را به منظوری رئیس
جمهور بدست می آورد .افسران نظامی که لضایا را در محاکم عسکری بررسی میکنند از جمله لضات که در فصل
هفتم لانون اساسی تشریح شده است ،نمی باشند.

( -۸۱رئیس حموق ستر درستیز) به مفهوم افسران اداری امور حمولی اردوی ملی افغانستان ،ستر درستیز و افسران
حمولی میباشد.

(ریاست حموق ستر درستیز) عبارت از ادارۀ است که مشوره های حمولی را به ستر درستیز و اردوی ملی افغانستان
در رابطه به لوانین و ممررات که مربوط به اردوی ملی افغانستان بوده و یا آنرا متأثر میسازد ،تهیه می نماید.
مادۀ (:)۸

حموق ،امتیازات و مصؤنیت های تضمین شده توسط لانون اساسی و سایر لوانین افغانستان به شخص که به هر سویه
در محاکمه و یا اجراآت محکمه نظامی حضور می یابد و یا شرکت می ورزد نباید به اساس سن ،جنس ،نژاد ،رنگ،
ملیت و یا مذهب متأثر گردد.
مادۀ (:)۱
محاکم ابتدائیه و استیناف عسکری باید کلیه الدامات اجرائی خویش را بصورت کتبی ثبت اسناد نمایند.
مادۀ (:)۵
لضات نظامی و منشی تحریر مؤظف در جلسات لضایی باید جریان جلسۀ لضائی ،ادای سوگند و اظهارات لطعی و
ضروری را نظارت و اداره کرده و ثبت نمایند.
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مادۀ (:)۶
االف -هر گاه شخصی با استفاده از الفاظ ،روش ،خشونت ،و بد رفتاری تخلف اهانت به محکمه عسکری را مرتکب
گردد ،لاضی نظامی باید الداماتی را طوریکه ضرور باشد ،اتخاذ نماید تا نظم محکمۀ را بحال اولی برگرداند.
عالوتا لاضی محکمۀ نظامی باید متخلف تابع این لانون را بجزای حبس ،توبیخ ،اخراج از جلسۀ لضائی ،پرداخت
جریمۀ نمدی که از ده هزار ( )۸۱۱۱۱افغانی تجاوز نکند ،مجازات نماید و جریمۀ مذکور به خزانۀ دولت افغانستان
تحویل میگردد و محکمه متخلف را تا زمان پرداخت جریمه حبس و یا لاضی نظامی رهائی شخص را بمجرد رسیدن
به نتیجه هدایت دهد.
ب -هیچ شخص نباید به جرم اهانت به محکمه که در جریان جلسۀ لضائی صورت گرفته باشد زندانی گردد تا
زمانیکه حکم محکمه با حضور داشت خودش و یا وکیل مدافع اش در مورد صادر نشده باشد.
محکمۀ نظامی باید تصمیمی را اتخاذ نماید که مطابك احکام لانون ،عدالت و نظم و دسپلین خوب باشد.

AC
KU

ج -این مادۀ از تعمیب عدلی متخلف در محکمۀ عسکری اردوی ملی افغانستان و یا سایر محاکم ذیصالح جلوگیری
نمی نماید ،مشروط بر اینکه متخلف نباید در لبال عین عمل جرمی دوبار محاکمه و یا مجازات گردد.

فصل دوم

محاکم عسکری

مادۀ (:)۷

به اساس مادۀ  ۸۵۵لانون اساسی افغانستان ،محاکم عسکری جمهوری اسالمی افغانستان با تشکیل و وظایف ذیل ایجاد
میگردند:

( )۸محاکم ابتدائیۀ عسکری که در مطابمت با این لانون غرض بررسی تخلفات که وسط منسوبین اردوی ملی
افغانستان و یا افراد تابع این لانون ارتکاب میگردند ،ایجاد میشود.

( )۵محکمۀ نظامی استیناف توسط این لانون غرض بررسی تمام درخواست های استینافی که در رابطه به احکام
صادرۀ محاکم ابتدائیۀ نظامی اردوی ملی مواصلت میورزد ،ایجاد میگردد.
ب -محاکم عسکری که توسط این لانون ایجاد میگردند صالحیت لضائی را طوریکه توسط لانون توضیح گردیده است
تطبیك نموده و به تمام لضایای که در محدودۀ صالحیت لضائی شان باشد به نحوه ایکه توسط لانون و یا ممررات
مرعی االجراء عسکری توضیح گردیده است ،رسیدگی می نمایند.
ج -فرجام خواهی پیرامون فیصله های محکمۀ استیناف نظامی در ستره محکمۀ افغانستان بررسی میگردد.
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مادۀ (:)۳
الف ( )۸څارنواال ن :تعمیب لضائی تمام لضایا در محاکم عسکری باید توسط افسران اردوی ملی که منحی
څارنواالن تمرر حاصل می نماید ،صورت بگیرد .رئیس حموق ستر درستیز باید پروسۀ تعلیمی و تمرر افسران واجد
شرایط را جهت تعمیب لضائی لضایا در محاکم عسکری ،تنظیم و فراهم نموده و تصدیك نامه های تثبیت مسلک را به
افسران نظامی منحی

څارنواالن نظامی توزیع نماید .در صورتیکه څارنواالن نظامی وظایف محوله را صادلانه

انجام ندهد ،رئیس حموق ستر درستیز صالحیت برکناری او را از تعمیب لضائی دعوی دارد.
( )۵لضات نظامی :لضات نظامی که تمام لضایا را در محاکم ابتدائیه و استیناف نظامی رسیدگی می نمایند ،باید
افسران اردوی ملی به رتبه دگرمن و یا بلندتر از آن باشند .رئیس حموق ستر درستیز باید پروسۀ تعلیمی و تمرر
افسران واجد شرایط را به حی

لاضی ،جهت رسیدگی به لضایا در محاکم نظامی تنطیم و فراهم نماید .تمرر و تبدل

لضات نظامی به اساس پیشنهاد رئیس حموق ستر درستیز طبك احکام لانون تابع منظوری وزیر دفاع ملی میباشد.
افسران که به صفت لضات نظامی پیشنهاد میگردند ،باید در زمان کاندید شدن افسران اردوی ملی باشند .وزیر دفاع
ملی مشوره ریاست حموق وزارت دفاع را در مورد خواهد خواست لست افسران که به صفت لضات نظامی پیشنهاد
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می گردند باید از طریك وزیر دفاع به رئیس جمهور راجع گردد .لضات نظامی انسالک لضائی شان را به اساس
پیشنهاد وزیر دفاع و منظوری رئیس جمهور بدست می آورند .در صورتیکه لاضی نظامی وظایف محوله را صادلانه
انجام ندهد ،رئیس حموق ستر درستیز صالحیت برکناری او را از رسیدگی دعوا دارد .هیچ کس نمیتواند به استثنای
احکام لانون لضات نظامی را مورد باز پرس و مجازات لرار دهد .لضات نظامی در اجراآت لضائی شان مستمل
صرف تابع احکام لانون میباشند.

( )۳وکیل مدافع :وکالی مدافع نظامی که وظیفه دفاع از متهم را در پیشگاه محاکم نظامی به پیش میبرند باید افسران
اردوی ملی و یا ملکی های واجد شرایط باشند که اوصاف خویش را راجستر نموده و غرض ایفای همچو وظیفه در
محاکم نظامی ابتدائیه و استیناف منظور گردیده باشند .رئیس حموق ستر درستیز باید پروسۀ تعلیمی و تمرر افسران
واجد شرایط اردوی ملی را منحی

وکالی مدافع در محاکم عسکری تنظیم و فراهم نموده و تصدیك نامه های تثبیت

مسلک را به افسران نظامی و ملکی ها منحی

وکالی مدافع توزیع نماید .در صورتیکه وکیل مدافع نظامی وظایف

محوله را صادلانه انجام ندهد رئیس حموق ستر درستیز صالحیت برکناری او را از وکالت دعوا دارد .هیچ کس
نمیتواند بدون استیذان ریاست حموق ستر درستیز وکیل مدافع نظامی را مورد مجازات لرار دهد وکیل مدافع نظامی و
یا ملکی واجد شرایط که در ستره محکمۀ افغانستان یا محکمۀ ملکی پائین تر در افغانستان همچو وظایف را اجراء می
نمایند باید شخص واجد شرایط در محاکم نظامی نیز محسوب گردند.
ب -وزیر دفاع ملی باید طرز العمل ها و لواعد کتبی را برای محاکم نظامی در مطابمت با لانون اساسی و سایر
لوانین افغانستان ایجاد نماید.
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فصل سوم
صالحیت قضائی محاکم عسکری
مادۀ (:)۹
الف -محاکم عسکری بر تخلفات عسکری که توسط منسوبین اردوی ملی افغانستان ارتکاب گردیده باشند ،صالحیت
لضائی منحصر دارند.
ب -محاکم عسکری با محاکم ملکی بر اشخاص تابع این لانون که اعمالی را مرتکب شده باشند که در لوانین جنائی
نظامی و ملکی تخلف پنداشته شود ،صالحیت لضائی مشترک دارند.
ج -محاکم عسکری که توسط این لانون ایجاد میگردند ،باالی تمام اشخاص و تخلفات تابع این لانون صرف نظر از
اینکه همچو تخلفات در کجا والع گردیده اند ،صالحیت لضائی دارند.
د -کارمندان ملکی وزارت دفاع و یا کارمندان ملکی جزو تام های مربوط اردوی ملی افغانستان تابع لوانین ملکی و
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در حوزۀ صالحیت لضائی محاکم ملکی بوده ،تابع صالحیت لضائی محاکم عسکری نمی باشند ،مگر اینکه در لانون
طوری دیگری تصریح گردیده باشد.
مادۀ (:)۴۰

در صورتیکه لاضی نظامی در مورد حمایك لضیه آکاهی شخص داشته باشد ،و یا نظر به دالیل لوی بنظر برسد که
وی بی طرف نبوده و یا تضاد منافع داشته باشد ،نباید ریاست جلسۀ لضائی را در محکمۀ ابتدائیه و یا استینافی بعهده
بگیرد.
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فصل چهارم
محاکم ابتدائیۀ عسکری
مادۀ (:)۴۴
الف -رئیس حموق ستر درستیز صالحیت دارد تا محاکم ابتدائیۀ عسکری را با تعداد پرسونل و مولعیت های که
جوابگوی نیازمندی های اردوی ملی باشد ،تنظیم نماید.
ب -محاکم ابتدائیۀ عسکری باید لرار آتی تنظیم و تشکیل گردد:
( )۸لاضی بلند رتبه بحی رئیس محکمه به رتبه دگروال.
( )۵دو نفر لاضی عضو به رتبه دگرمن و یا بلندتر از آن.
( )۳مدیر تحریرات به رتبه جگړن.
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( )۱دو نفر افسر که مدیر تحریرات و لضات محکمه را در امور اداری همکاری نموده و هم بحی

منشی لضائی

ایفای وظیفه خواهد نمود به رتبه های (تورن و یا لومړی بریدمن).

( )۲دو نفری دیگری که منحی خانه سامان و یا درایور ایفای وظیفه خواهند نمود (ملکی).

ج -تشکیل ،ساختار و تمرر پرسونل محاکم ابتدائیۀ عسکری توسط رئیس حموق ستر درستیز تابع منظوری وزارت
دفاع ملی میباشد.

فصل پنجم

محکمۀ استیناف عسکری

مادۀ (:)۴۲

الف -رئیس حموق ستر درستیز صالحیت دارد تا محکمۀ استیناف عسکری را ایجاد و تنظیم نماید.
محکمۀ استیناف عسکری که به اساس این لانون ایجاد میگردد ،به نام محکمۀ استیناف عسکری مسمی میگردد.
ب -محکمه استیناف عسکری لرار ذیل تنظیم و ایجاد گردیده:
( )۸لاضی بلند رتبه بحی رئیس محکمه به رتبۀ دگروال و یا بلندتر از آن.
( )۵یک نفر لاضی عضو بحی معاون محکمه به رتبۀ دگروال.
( )۳سه نفر لاضی عضو (دو نفر به رتبۀ دگروال) و (یک نفر دگرمن و یا بلندتر از آن).
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( )۱مدیر تحریرات به رتبۀ دگرمن.
( )۲دو نفر افسر که مدیر تحریرات و لضات محکمه را در امور اداری همکاری نموده و هم بحی

منشی لضائی

ایفای وظیفه می نمایند ،به رتبه های (جگړن و یا تورن).
( )۳سه نفر دیگر که منحی

خانه سامان و درایور ایفای وظیفه خواهند نمود (کارمندان ملکی و یا پرسونل نظامی به

رتبه های خورد ضابط (پرکمشر).
ج -تشکیل ،ساختار و تمرر پرسونل محکمۀ استیناف عسکری توسط رئیس حموق ستر درستیز تابع منظوری وزارت
دفاع میباشد.
د -محکمۀ استیناف عسکری بر هر لضیه که در نتیجۀ حکم ،فیصله یا لرار محکمه ابتدائیه عسکری استیناف خواهی
گردیده باشد ،صالحیت لضائی دارد ،مگر اینکه طوری دیگری در لانون تصریح گردیده باشد .محکمه باید عین سطح
بررسی (مطالعه و تدلیك) را که ممکن محاکم استیناف ملکی در لضیه مشابه تطبیك نماید ،بکار ببرد .محکمه باید
صالحیت صدور لرار های مشخص را در ارتباط به لضیۀ تحت بررسی دارا باشد.
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هـ -در اصدار فیصله های محکمۀ استیناف عسکری و در تمام موضوعات که بصورت واضح و روشن در لضیه
تصریح گردیده و به تصمیم استینافی ضرورت دارد ،باید بطور عادالنه در مورد آن تصمیم اتخاذ گردد و تصمیم
اتخاذ شده در اسناد محکمه بشکل تحریری درج و نگهداری شود.

و -در تمام لضایای که در محدودۀ صالحیت لضائی محکمه طوریکه در این لانون تصریح شده است والع باشد،
در خواست استینافی یابد به ترتیب که در این لانون تصریح شده ،در محکمه استیناف درج گردد .در حاالتیکه محکمۀ
استیناف تثبیت نماید که درخواست استینافی موضوعی را در بر ادارد که ممکن بر آن صالحیت لضائی نداشته باشد،
محکمه بای د لرار خود را در رابطه به احاله لضیه به محکمه مناسب و یا رد استیناف خواهی صادر نماید.
مادۀ (:)۴۸

الف -رئیس محکمه باید پالن (اولات کاری) محکمۀ استیناف را تعیین نماید .البته اجراآت وی در این مورد تابع
نظارت و هدایت رئیس حموق ستر درستیز میباشد .رئیس محکمه باید بوسیلۀ صدور هدایات طرز رسیدگی و تاریخ
رسیدگی لضایا را معین سازد.
ب -محکمه باید دفاتر اصلی خود را در شهر کابل ایجاد و حفظ نماید .گرچه هر چند هیئت های لضائی محکمه،
محاکمه را در هر شهر و یا والیت افغانستان بمنظور بررسی لضایا که در پیشگاه همچو محکمه معطل به بررسی
باشند ،دایر نماید.
مادۀ (:)۴۱
الف -مدیر تحریرات محکمۀ استیناف ،مسؤول نگهداری و حفظ اسناد محکمه به نحویکه در لانون و یا ممرره تصریح
گردیده است ،میباشد.
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ب -تنظیم ،نشر و توزیع لرارها و تصامیم محکمه در مطابمت با طرز العمل های ایجاد شده توسط رئیس حموق ستر
درستیز صورت خواهد گرفت.

فصل ششم
فرجام خواﻫی در مورد قضایای عسکری به ستره محکمه
مادۀ (:)۴۵
فرجام خواهی در مورد تصامیم محکمۀ استیناف عسکری که توسط این لانون ایجاد میگردد ،باید به ستره محکمۀ
افغانستان به نحوه و ترتیبی که در لانون تشکیل و صالحیت های محاکم جممهوری اسالمی افغانستان تصریح شده،
صورت بگیرد.

فصل ﻫفتم

مادۀ (:)۴۶
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احکام متفرقه

وزیر دفاع باید لواعد و طرزالعمل های را غرض تأمین نظم و دسپلین در وزارت دفاع ،ستر درستیز و اردوی ملی و
همچنان تسهیالت در کار محاکم عسکری را ایجاد نماید.
مادۀ (:)۴۷

لضایای جزائی که لبل از انفاذ این لانون در مرحلۀ تحمیك و یا تعمیب عدلی لرار داشته و به منسوبین اردوی ملی و یا
اشخاص تایع این لانون ارتباط داشته باشد ،به محاکم عسکری که توسط این لانون ایجاد میگردد ،احاله و تسلیم داده
شود .لضایای جزائی اشخاصی که تابع این لانون نیستند (منسوبین پولیس و امنیت ملی) تا زمان تصویب سند تمنینی
مربوطه که لضایای شانرا به محاکم ملکی انتمال خواهد داد ،کمافی السابك در معاونیت نظامی رسیدگی گردیده و بالی
خواهند ماند.
مادۀ (:)۴۳
این لانون بعد از تاریخ توشیح نافذ میباشد تمام لوانین و اصولنامه های که مغایر با احکام این لانون و یا لانون اساسی
افغانستان نباشد ،لابل تطبیك و رعایت میباشد.
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