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رسمی

جريده

تلفون٢٣٣٣٠ :

د څارنوالی د چارو د تنظيم د ق"انون
او د جزائ""""ی اجراءات""""و د ق""""انون د
ځينو موادو تعديل.

د افغانستان د پادشاھی دولت رسمی خپرونه

پته :رسمی جريده کابل افغانستان
 ٢٣ګڼه

په دی ګڼه کښی

شنبه د دلو )(١۶

 ١٣۴۴ھجری شمسی کال

پرله پسی ګڼه )(۴۵

تعديل بعضی مواد قانون تنظيم امور څارنوالی و قانون اجراءات جزائی

 -١تعديل ماده ) (۵قانون تنظيم امور څارنوالی:
»وزير عدليه صالحيت دارد در مناطقيکه نمايندۀ څارنوالی نباشد څارنوالی را بعد از حصول موافقت کتبی وزارت داخله
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به مرستيال واليت يا آمر پوليس يا ژاندارم منطقه مربوط تفويض نمايد«
 -٢تعديل مادۀ ) (١٠قانون امور څارنوالی:

»کسانيکه څارنوالی و يا پوليس از اوشان بحيث اھل خبره در دوران تحقيق استمداد می جويد مکلف اند باو کمک نمايند«
 -٣تعديل ماده ) (١٣قانون تنظيم امور څارنوالی:

»ادارۀ پوليس بمجرد اطالع از وقوع جرم مکلف است شکايت را به تفصيل استماع نموده مشاھدات خود را کامالً ثبت
کرده تحقيق ابتدائی را به نمايندگی از ادارۀ څارنوالی در ظرف ) (٢۴ساعت تکميل و سپس مطابق مواد ) ٣٢و (٩٩
قانون اجراءات جزائی رفتار نمايد.

 -۴تعديل ماده ) (١٩قانون تنظيم امور څارنوالی:

»پوليس صالحيت دارد شخصی را که مطابق به احکام قانون گرفتار نموده برای مدت ) (۴٨ساعت و څارنوالی برای
ھفت روز در صورتيکه خوف فرار يا ضياع دالئل اثبات موجود باشد بمنظور تحقيق تحت نظارت نگه دارد .بعد از سپری
شدن مدت مذکور متھم بدون حصول اجازۀ توقيف او از محاکم تحت نظارت ماده نمی تواند«
 -۵تعديل ماده ) (٣٢قانون اجراءات جزائی:
»پوليس و سائر مامورين ضبط قضائی مکلف اند ھرچه زودتر اظھارات متھم گرفتار شده را استماع نمايند .ھرگاه متھم
نتواند اسباب برائت خود را در ظرف ) (۴٨ساعت ارائه نمايد او را به څارنوالی مربوط اعزام می کند .څارنوال

صالحيت دارد در ظرف ھفت روز ديگر او را تحت استنطاق بگيرد و بعد از آن نظر به چگو نگی حالت يا او را رھا می
کند و يا برای اجازۀ توقيف او از قاضی محکمۀ ابتدائيه مربوط اقدام می نمايد«
 -۶تعديل صالحيت محاکم ابتدائيه و جنايات:
»چون بمحاکم ابتدائيه صالحيت داده شده تا دعاوی جزائی را در مرحلۀ اولی فيصله کنند بنابر آن تعديل در تمام مواد
قانون صالحيت و تشکيالت قضائی و قانون اجراءات جزائی و سائر قوانين مدنظر گرفته شود.
در نتيجه تعديل فوق ديوان جنائی محاکم واليات بحيث محکمۀ مرافعه عليه فيصله ھای محاکم ابتدائيه فيصله صادر نموده
و تميز خواھی در برابر فيصلۀ ديوان جنائی محاکم واليات در محکمۀ تميز کابل صورت ميگيرد«
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