د افغانستان اسالمي جمهوریت
دعدلیې وزارت
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رسمي جریده

فوق العاده ګڼه

تعدیل و ایزاد در برخی از مواد قانون تشکیل و صالحیت څارنوالی

تاریخ نشر )۵۱( :حوت سال  ۵۹۳۱هـ.ش نمبرمسلسل)۵۸۲۱( :

فرمان تقنینی
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان در مورد توشیح تعدیل و ایزاد در برخی از مواد قانون تشکیل و صالحیت
څارنوالی
شماره)۸۶۲( :
تاریخ۳۱۳۶/۳۸/۳۱ :
مادۀ اول:
به تأسی از احکام جزء  ۵۱مادۀ شصت و چهاارم و مااده هاتااد و نهام ناانوس اساسای اانانساتاس تاادیل و ایازاد در بردای از ماواد
نانوس تشکیل و صالحیت څارنوالی را که به اساس مصوبۀ شماره ( )۸۲مؤرخ  ۵۹۳۱/۵۸/۵۹کابینۀ جمهوری اسالمی اانانستاس
به دادل ( )۴ماده تصویب گردیده است توشیح می دارم.
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مادۀ دوم:

وزیر عدلیه و وزیر دولت در اماور اارلماانی مؤ ان اناد تاادیل و ایازاد یااد شاده و ایاس ارمااس را در داالل مادت ( )۹۲روز از
تاریخ اناقاد ندستیس جلسۀ شورای ملی به آس شورا تقدیم نمایند.
مادۀ سوم:

ایس ارماس از تاریخ توشیح نااا و هماراه باا مصاوبۀ کابیناۀ جمهاوری اساالمی اانانساتاس و ماتس تاادیل و ایازاد ما کور در جریادۀ
رسمی نشر گردد.

محمد اشرف غنی

رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

مصوبۀ
کابینۀ جمهوری اسالمی افغانستان در مورد طرح تعدیل و ایزاد در برخی از مواد قانون تشکیل و صالحیت
څارنوالی
شماره)۸۲( :
تاریخ۳۱۳۶/۳۸/۳۱ :
باه تأسای از حکاام ماادۀ هاتاااد و نهام نااانوس اساسای اانانسااتاس یارر تااادیل و ایازار در برداای از ماواد نااانوس تشاکیل و صااالحیت
څارنوالی به دادل ( )۴ماده در جلسۀ مؤرخ  ۵۹۳۱/۵۸/۵۹کابینۀ جمهوری اسالمی اانانستاس تصویب گردید.
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محمد اشرف غنی

رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

تعدیل و ایزاد در برخی از مواد قانون تشکیل و صالحیت څارنوالی
مادۀ اول:
مااادۀ سااوم جاازء  ۵اقاارۀ ( )۵مااادۀ اااانزدهم نااانوس تشااکیل و صااالحیت څااارنوالی منتشاارۀ جریاادۀ رساامی شااماره ( )۵۵۵۱مااؤرخ
 ۵۹۳۸/۱/۵۱یالً تادیل گردد:
وظایف اساسی
 -۳مادۀ سوم:
څارنوالی دارای و این اساسی یل می باشد:
 -۵تحقیق جرایم و انامۀ دعوی جزائی علیه متهمیس در محاکم.
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 -۸ن ارت از جریاس تحقیق تنای احکام نیای و نهائی محاکم و محالت سلب آزادی.

 -۹تحلیل و ارزیابی عوامل جرمی با همکاری سایر مراجع و ارائه ایشنهادات به حکومات در زمیناۀ تادویس سیاسات جناائی دولات
در نبال جرایم.

 -۴ایشنهاد مبنی بر اتدا تدابیر ایشگیرانه از ونوع جرایم به مراجع یربی.
 -۱اتدا تدابیر الزم در رابیه به استرداد دارایی های غیر نانونی.
 -۸جزء  ۵اقرۀ ( )۵مادۀ اانزدهم:

صالحیت ها و وظایف څارنوالی در امور نظارت بر تحقیق ،تنفیذ احکام و محالت سلب آزادی
مادۀ پانزدهم:

څارنوالی در امور ن ارت بر تحقیق تنای احکام و محالت سلب آزادی دارای صالحیت ها و و این یل می باشد:
 -۵ن ارت از نانونیت اجراآت مراجع کشن و تحقیق جرایم.
مادۀ دوم:
اجزای  ۸و  ۹در اقرۀ ( )۵مادۀ هاتم ایزاد و شماره هاای اجازای  ۸و  ۹بالترتیاب باه اجازای  ۴و  ۱و اجازای باادی اقارۀ ما کور
بالترتیب به شماره های ( ۱الی  )۸۹تصحیح گردد:
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تشکیالت مرکزی
مادۀ هفتم:
 -۸مااونیت لوی څارنوالی در امور مبارزه علیه جرایم اساد اداری.
 -۹مااونیت لوی څارنوالی در امور منع دشونت علیه زس و تدلاات ایاال.
مادۀ سوم:
اقره های ( ۸و  )۹در مادۀ دوازدهم ایزاد و شماره اقره های ( ۸و  )۹بالترتیب به اقره های ( ۴و  )۱و اقره های بادی به شماره
های ( ۱الی  )۵۵تصحیح گردد:
وظایف و صالحیت های معاونان ادارۀ څارنوالی
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مادۀ دوازدهم:

( )۸صالحیت و و این مااوس لوی څارونوالی در امور مبارزه علیه اساد اداری:

 -۵رهبری سازماندهی و ن ارت از اجراآت بدش های مسلکی و اداری تحت اثر یبق احکام نانوس.
 -۸اجراآت و اتدا تصمیم در مورد استرداد دارایی های غیر نانونی.

 -۹ایشنهاد تالیق از و یاه ممنوع الدروجی و سایر تدابیر احتیایی مالی علیاه م ناونیس و متهمایس جارایم اسااد اداری و رااع آس
به لوی څارنوال.

 -۴اتدا تصمیم مبنی بر نناعت یا اعتراض به ایصله های محاکم استینان در نضایای اساد اداری میابق احکام نانوس.
 -۱اتدا تصمیم در مورد نضایای که به حکم محکمۀ ابتدائیه نناعت صورت گراته باشد.
 -۱میالاات ایراموس اسباب عوامل و انگیزه های جرایم اساد اداری.
 -۱اعمال سایر صالحیت ها و و این یبق احکام نانوس.
( )۹صالحیت و و این مااوس لوی څارنوالی در امور دشونت علیه زس و تدلاات ایاال:

 -۵رهبری و سازماندهی ایشبرد امور تحقیق و تاقیب نضایای دشونت علیه زس و تدلاات ایاال در میابقت با احکام نانوس.
 -۸مرانبت از اتدا تصمیم څارنواالس در مورد نانونیت تونین م نونیس متهمیس دشونت علیه زس و ایاال تحت حجز.
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 -۹ایشنهاد تالیق از و یاه و ممنوع الدروجی و سایر تدابیر احتیایی مالی علیه م نونیس و متهمایس و رااع آس باه لاوی څاارنوالی
در نضایای دشونت علیه زس و تدلاات ایاال.
 -۴مالح ه و اتدا تصمیم در مورد تصامیم اتدا شده ریاست څارنوالی های استینان مرکز و والیات در نضایای دشاونت علیاه
زس و تدلاات ایاال.
 -۱اتدا تصمیم مبنی بر نناعت یا اعتراض به ایصله های محاکم ابتدائیه و استینان.
 -۱اعمال سایر صالحیت ها و و این یبق احکام نانوس.
مادۀ چهارم:
ایس تادیل و ایزاد از تاریخ توشیح ناا و در جریدۀ رسمی نشر گردد و با اناا آس نانوس ن ارت بر تیبیق ستراتیژی مباارزه علیاه
اساد اداری منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره ( )۳۱۱مؤرخ  ۵۹۲۱/۱/۲ملنی می گردد.

AC
KU
3

