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په دې ګڼه کښې
تقنینی فرمانونه

د افغانستان د پادشاهی دولت رسمی خپرونه

پته :رسمی جریده کابل افغانستان
 ۴۲ګڼه

دوشنبه د حوت ۵۱

د ۵۳۲۱هجری شمسی کال

پرله پسی ګڼه ۳۳

فرمان تقنینی شماره ( )۳۹۹۳ - ۸۸۱۱مورخ  ۵۱-۸۱-۶پادشاهی
ج  ،ع  ،ج دمحم هاشم میوندوال صدراعظم!
فیصلۀ شماره ( )۳۷۳۱مورخ اول حوت  ۵۳۲۱مجلس عالی وزرأ راجع به الغای قانون تنظیم امور څارنوالی منتشرۀ
 ۴۲قوس  ۵۳۲۳و انفاذ پروژه قانونی جدید څارنوالی با مالحظۀ اینکه فیصلۀ مذکور بغرض طی مراحل قانون
مستلزم گذارش از شوری بوده و به وقت تعطیل شوری تصادف نموده مطابق مادۀ ( )۳۳قانون اساسی از حضور ما
منظور و بوسیلۀ این فرمان تائید میشود.
پروژه مذکور که بداخل  ۴۳ماده تنظیم یافته است بعد از نشر در جریدۀ رسمی نافذ است .بعد از انفاذ این پروژه قانون
تنظیم امور څارنوالی منتشره  ۴۲قوس  ۵۳۲۳جریدۀ رسمی و سایر مواد قوانینی که مغایر احکام این قانون واقع
گردد .ملغی قرار داده میشود.
جناب جاللتماب شما این ارادۀ حضور ما را به دوایر مربوطه ابالغ و نیر هدایت بدهید تا موضوع بغرض طی مراحل
قانونی بشوری ارسال گردد.

محل صحۀ حضور ملوکانه

قانون څارنوالی
مادۀ  -:۸در تعمیل احکام این قانون اصطالحات آتی معانی ذیل دارد:
الف – څارنوالی :ادارۀ عالی مدعی العمومیت.
ب -لوی څارنوال :مدعی العموم افغانستان که شخص وزیر عدلیه میباشد.
ج -مرستیال لوی څارنوالی  :معاون مدعی العموم افغانستان.
د ـ څارنپال :نائب مدعی العموم افغانستان.
هـ  -څارنوال تمیز :مساعد مدعی العموم در محاکم تمیز.
و – څارنوال مرافعه مرکز :مساعد مدعی العموم قضایای مرافعوی جرایم مامورین و امنیت عامه.
ز -څارنوال ابتدائیه مرکز :مساعد مدعی العموم در قضایای ابتدائیه جرایم مامورین و امنیت عامه و شعبات مرکزی
وزارت خانها.
ح -څارنوال مرافعۀ والیت :مساعد مدعی العموم در والیت.
ط ـ څارنوال ابتدائیه ولسوالی :مساعد مدعی العموم در ولسوالی.
مادۀ  -:۱ادارۀ عالی څارنوال در وزارت عدلیه تحت اثر لوی څارنوال افغانستان تنظیم میگردد.
مادۀ  -:۳ادارۀ عالی متشکل است از لوی څارنوال – مرستیال لوی څارنوال نائبان لوی څارنوال و مساعدین آن و
یک عدۀ اعضای مسلکی و مامورین اداری.
مادۀ  -:۵در هر یک از محاکم تمیز -مرافعه -محاکم ابتدائیه اعضای مسلکی و اداری څارنوالی موظف میباشد.
مادۀ  -:۱در والیات و ولسوالی ها څارنوالی مانند سایر نمایندگی وزارت خانه ها وظایف خود را تحت اثر والی
ولسوال مطابق به احکام قانون اجراء میکند.
مادۀ  -:۶لوی څارنوال صالحیت دارد در مناطقیکه نماینده څارنوالی موجود نباشد وظیفۀ څارنوالی را به مرستیال
والیات یا آمر پولیس و یا آمر اداری بعد از موافقه کتبی وزارت داخله تفویض نماید.
مادۀ  -:۷څارنوال یک محکمه به اجرای وظیفه نزد محکمه دیگر به پیشنهاد څارنوال والیت و منظوری والی مربوط
موقتا ً موظف شده میتواند.
مادۀ  -:۱څارنوال و پولیس وظیفه کشف تحقیق و تعقیب جرایم را توسط اعضای مسلکی خود انجام میدهد.

مادۀ  -:۹څارنوال و پولیس میتوانند در انجام وظایف مربوط از مفتشین صحی -ساختمانی -زراعتی مخابراتی و سایر
مامورین فنی دولت استمداد جوید و مامورین مذکور مکلف اند معاونت های الزمه را انجام دهند .هرگاه مامورین
مذکور بوظایفی که بموجب این ماده باوشان محول میشود ترتیب اثر ندهند تادیب میشوند.
مادۀ  -:۸۲کسانیکه از اوشان بحیث اهل خبره در دوران تحقیق استمداد میشود مکلف اند کمک نمایند.
مادۀ  -:۸۸بعد از تاریخ  ۴۴میزان  ۵۳۲۱در آن دعاوی که از طرف څارنوالی مطابق به احکام قانون در پیشگاه
ستره محکمه اقامه میگ ردد ،لوی څارنوال افغانستان و یا مرستیال یا نائبان او جهت نمایندگی از څارنوالی به ستره
محکمه حاضر میشوند.
مادۀ  -:۸۱پولیس محل تحقیقات ابتدائی را آغاز و مکلف است راپور آنرا در ظرف  ۴۲ساعت به څارنوال محل
رسما ً و راسا ً بفرستند.
پولیس مکلف است که دوسیۀ تحقیقات را باستخراج نتیجه به څارنوالی تقدیم نماید.
مادۀ  -:۸۳څارنوال مکلف است تحقیقات را که مراجع پولیس و یا سایر مامورین ضبط قضائی انجام میدهند تدقیق و
در صورتیکه آنرا تکمیل نیابد به تکمیل و یا تجدید تحقیقات اقدام کنند و یا غرض تکمیل تحقیق به مرجع اولی اعاده
نماید.
مادۀ  -:۸۵اگر بعد از تکمیل تحقیق څارنوال باین نتیجه برسد که اصالً جرمی وجود ندارد میتواند به دوسیه خاتمه
داده و قرار عدم ارتکاب جرم را صادر نماید در څارنوالی های مربوط یک والیت حفظ دوسیه بامر والی صورت
میگیرد.
مادۀ  -:۸۱څارنوال دوسیۀ نسبتی متهمین را بعد از تکمیل به محکمه ارجاع و محکمه در صورتیکه دوسیه را مکمل
پندارد آنرا تسلیم و امر احضار متهمین را به ادارات پولیس صادر و پولیس مکلف است بروز معین جلسه متهمین را
به محکمه حاضر نماید.
مادۀ  -:۸۶ادارات حکومتی و موسسات عامه موظف اند از جرائمی که جنبه محاکماتی داشته و در جریان وظیفه واقع
میشود به څارنوالی اطالع بدهند.
مادۀ  -:۸۷تعقیب اتهام در محاکم و نمایندگی از حق هللا وظیفه څارنوالی است.
عدم حضور مدعیان حق العبد و یا عدم دعوی حق العبد مانع جریان دعوی حق هللا شده نمیتواند.
مادۀ  -:۸۱څارنوال در تعقیب قسمت حق هللا دعاوی جزائی بر اساس قناعتیکه از مطالعه اوضاع و دالیل نزدش
فراهم میشود تصمیم اتخاذ میکند .او میتواند باوجود مراجعه مدعیان حق العبد از اتهامیکه بنظرش قانونا ً قابل تعقیب
نباشد مطابق به احکام قانون صرف نظر نماید .در څارنوالی های والیت و ولسوالی اجراآت متذکره بامر والی
صورت میگیرد.

مادۀ  -:۸۹پولیس صالحیت دارد در موارد جنحه و جنایت شخصی را که مطابق به احکام قانون گرفتار نموده برای
مدت سه روز و څارنوالی برای مدت  ۳روز در صورتیکه خوف فرار و یا ضیاع دالیل اثبات موجود باشد بمنظور
تحقیق تحت نظارت قرار دهد این اجراآت به استیذان والی و یا ولسوالی محلی رسانیده میشود .بعد از سپری شدن ۳
روز متهم بدون حصول اجازۀ توقیف از محکمه تحت نظارت مانده نمیتواند و این اجازه از محکمه به سلسلۀ څارنوالی
حاصل میشود.
مادۀ  -:۱۲څارنوالی های والیت هر یک در حوزۀ صالحیت خود باجازۀ والی از محابس و توقیف خانه ها در مواقع
الزمه دیدن نموده راپور آنرا به والی و ادارۀ عالی څارنوالی تقدیم مینماید.
مادۀ  -:۱۸څارنوالی مکلف است بعد از آنکه حکم محاکمه قانونا ً واجب التنفیذ شود برای تنفیذ آن به پولیس اطالع
بدهد و از جریان تطبیق آن بهمکاری پولیس مراقبت کند.
مادۀ  -:۱۱بعد از انفاذ این قانون ،قانون تنظیم امور څارنوالی منتشره  ۲۳ - ۷– ۴۲جریده رسمی و سایر مواد قوانین
که مغایر احکام این قانون است ملغی شمرده میشود.
مادۀ  -:۱۳این قانون از تاریخ نشر آن در جریدۀ رسمی نافذ میگردد.

