د افغانستان جمهوریت
د عدلیی وزارت
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فرمان شماره( )۵۰۴۱مورخ  ۵۷۲۱/۵۵/۵۵رئیس

جمهور افغانستان در باره توشیح فرمان تقنینی در مورد
تعدیل قانون څارنوالی

رسمی جریده

شماره بیست و سوم مورخ  ۵۱حوت ۵۷۲۱
نمبرمسلسل ۲۸۲ -

فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان
شماره ۵۰۴۱
تاریخ ۲۱/۵۵/۵۵
در باره توشیح فرمان تقنینی در مورد تعدیل قانون څارنوالی ج۵.
مطابق بحکم ماده ( )۴۰۱قانون اساسی جمهوری افغانستان فرمان تقنینی شماره ( )۶۲مورخ  ۶۲جدی  ۴۶۲۱شورای
وزیران را پیرامون تعدیل مواد ( ۱۰و  )۷۱قانون څارنوالی بداخل ( )۶ماده توشیح میدارم.
شورای وزیران جمهوری افغانستان موظف است فرمان و تعدیل قانون متذکره را در اولین اجالس شورای ملی جهت
منظوری ارائه نماید.
این فرمان همراه با فرمان تقنینی شورای وزیران و تعدیل قانون متذکره جهت نشر در جریده رسمی به وزارت عدلیه
ج ،۴.گسیل گردد.
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نجیب هللا

رئیس جمهور افغانستان

فرمان تقنینی شورای وزیران جمهوری افغانستان
شماره ۶۲
تاریخ۵۷۲۱/۵۴/ ۶۸ :
در بارۀ تعدیل قانون څارنوالی جمهوری افغانستان منتشره جریدۀ رسمی شماره ( )۲۱۱مورخ ۴۶۲۱/۲/۶۴
ماده اول:
تعدیل مواد ( )۱۰و ( )۷۱قانون څارنوالی جمهوری افغانستان بداخل دو ماده طبق ضمیمه منظور است.
ماده دوم:
این فرمان و تعدیل متذکره بتاسی از ماده ( )۴۰۱قانون اساسی جمهوری افغانستان از تاریخ توشیح نافذ و در جریدۀ رسمی
نشر گردد.
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دکتور محمد حسن شرق

تعدیل قانون څارنوالی جمهوری افغانستان منتشره
جریده رسمی شماره ( )۲۱۰مورخ ۵۷۲۱/۲/۷۵
ماده اول:
ماده چهلم و پنجاه و هفتم قانون څارنوالی جمهوری افغانستان قرار ذیل تعدیل گردد:
ماده چهلم ) ۴( :تحقیق جرایم ذیل از صالحیت مستنطقین ارگانهای څارنوالی قوای مسلح میباشد:
 – ۴جرم عسکری که توسط منسوب قوای مسلح یا مجلوب به خدمت مکلفیت یا احتیاط ارتکاب شده باشد.
 – ۶جرمی که توسط کار کن ملکی قوای مسلح یا منسوب عسکری حین اجرای وظیفه یا در اثر اجرای آن در جزو تام،
قطعه ،موسسه تحصیلی یا تعلیمی قوای مسلح ارتکاب شده باشد.
 – ۶جرم شخص غیر نظامی که در قطعات مسلح ملکی (قطعه قومی ،ملیشه ،دفاع خودی ،سپاه انقالب و سایر گروه های
دفاعی کشور) ایفای وظیفه مینمایند .مشروط براینکه قوانین مربوط جرم ارتکاب بی انها را از جمله جرایم عسکری
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پیشبینی نموده باشد.

 – ۱جرایم مربوط به مفقودی خرید ،فروش ،سرقت یا اختالص سالح ،مهمات ،مواد منفلقه یا سایر وسایل محاربوی
مربوط قوای مسلح.

 – ۷جرایم ارتکابی اشخاص نظامی اعم از منسوین اردو ،څارندوی و امنیت دولتی یا اشخاص غیر نظامی حین انجام
عملیات محاربوی.

( )۶هرگاه عده ای از اشخاص ملکی و نظامی به ارتکاب یک یا بیش از یک جرم متهم باشند تحقیق جرایم صالحیت
مستنطقین ارگانی شامل صالحیت آن باشد.

( )۶هرگاه منسوب عسکری به ارتکاب جرم غیر عسکری متهم باشد با رعایت احکام فقرات ( ۴و  )۶این ماده تحقیق
قضیه از صالحیت ارگان لوی څارنوالی میباشد.

ماده پنجا وهفتم ) ۴( :تحقیق جرایم ذیل از صالحیت مستنطقین څارنوالی اختصاصی امنیت ملی میباشد:
 – ۴قضایای ناشی از جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور.

 – ۶قضایای ناشی از جرایم علیه استقالل ،حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور.
 – ۶قضایای ناشی از جرایم کارکنان وزارت امنیت دولتی څارنوالی اختصاصی امنیت ملی قضات و کار کنان محکمه
اختصاصی امنیت ملی به استثنای جرایم ارتکابی منسوبین امنیت دولتی مندرج جز ( )۷فقره ( )۴تعدیل ماده چهلم قانون
څارنوالی.
( )۶هرگاه عده ای از اشخاص ملکی ،نظامی و من سوبین امنیت دولتی به ارتکاب یک یا بیش از یک جرم متهم باشد،
تحقیق جرایم از صالحیت مستنطقین ارگانی میباشد که تحقیق جرم سنگین شامل صالحیت آن باشد.
ماده دوم:
این تعدیل از تاریخ توشیح نافذ بوده در جریده رسمی نشر گردد.

