دافغانستان اسالمي جمهوریت
دعدلیې وزارت
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فوق العاده گڼه

قانون مبارزه با فساد اداری

تاریخ نشر )۸۱( :میزان سال  ۸۹۳۱هـ .ش نمبر مسلسل)۸۹۸۱( :

فرمان
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان
در مورد توشیح قانون مبارزه با فساد اداری
شماره)۹۲۱( :
تاریخ۸۹۳۱/۶/۸۱ :
مادۀ اول:
به تؤسی از حکم جزء  ۶۱مادۀ شصت و چهارم و با رعایت مادۀ هفتاد و نهم قانون اساسی افغانستان ،قانون مبارزه با فسااد
اداری را که به اساس مصوبۀ شماره ( )۶۱مإرخ  ۶۹۳۱/۱/۶۱کابینۀ جمهاوری اسایمی افغانساتان باه دا ا ( )۵فصا و

مادۀ دوم:
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( )۱۱ماده تصویب گردیده است ،توشیح می دارم.

وزیر عدلیه و وزیر دولت در امور پارلمانی مإظلف اند ،این فرمان و قانون مبارزه با فساد اداری را در ی ( )۹۱روز
از تاریخ انعقاد ن ستین جلسۀ شورای ملی ،به آن شوری تقدیم نمایند.
مادۀ سوم:

این فرمان از تاریخ توشیح نافذ و همراه با مصاوبۀ کابیناۀ جمهاوری اسایمی افغانساتان و قاانون متاذکره ،در جریادۀ رسامی
نشر گردد.

محمد اشرف غنی

رئیس جمهوری اسالمی افغانستان
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ویش طرح قانون مبارزه با فساد اداری را طی ( )۵فص و ( )۱۱ماده به حیث فرمان تقنینی تصویب نمود.
محمد اشرف غنی
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان
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قانون مبارزه با فساد اداری
فصل اول
احکام عمومی
مبنی
مادۀ اول:
این قانون در روشنی احکام مادۀ هفتم و جزء  ۹مادۀ هفتاد و پنجم قانون اساسی افغانستان ،وضع گردیده است.
اهداف
مادۀ دوم:

AC
KU

اهداف این قانون عبارت اند از:

 -۶توضیح وظایف و صیحیت های مراجع مبارزه با فساد اداری.

 -۱تؤمین هماهنگی میان وزارت ها و ادارات دولتی ذیربط در امر جلوگیری از فساد اداری.
 -۹جلب همکاری نهاد های بین المللی در امر مبارزه با فساد اداری.

 -۱انسجام فعالیت های مراجع ذیصیح کشفی ،عدلی و قضایی در امر مبارزه با فساد اداری.
 -۵فراهم نمودن زمینه تحقق مفاد میثاق مبارزه علیه فساد اداری.

 -۱فراهم نمودن زمینه مشارکت مردم در امر جلوگیری و مبارزه با فساد اداری.

 -۱افزایش مإثریت و مفیدیت فعالیت های وزارت ها و ادارات ذیربط در امر مبارزه با فساد اداری.
اصطالحات
مادۀ سوم:
اصطیحات آتی در این قانون مفاهیم ذی را افاده می نماید:
 -۶جرایم فساد اداری :جرایم مندرج مادۀ پنجم این قانون می باشد.
 -۱جرایم سنگین فساد اداری :جرایم مندرج مادۀ بیست و هفتم این قانون می باشد.
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 -۹مقامات عالی رتبه دولتای :رئایس جمهاور و ذوات منادرج ماادۀ ساوم قاانون تنظایم معااش مقاماات عاالی رتباه دولتای مای
باشند.
 -۱مقامات دولتی :ذوات مندرج مادۀ دوم قانون تنظیم معاش مقامات دولتی م باشند.
 -۵کارکنان :کارکنان دولتی شام کارکنان دمات ملکی ،جمعیت هی احمار افغاانی (ساره میاشات) و بانا

هاای دولتای،

تصدی ها و شرکت های دولتی ،م تلط و منسوبین نظاامی و ملکای وزارت هاای دفاای ملای ،اماور دا لاه ،ریاسات عماومی
امنیت ملی و سایر وزارت ها و ادارات دارای تشکییت نظامی می باشند.
 -۱مإظف مإسسه صوصی :ش صی است که دمات عامه را انجام می دهد.
 -۱دارایی :ملکیت منقو و غیر منقو و وجوه نقدی می باشد.
 -۸دمات عامه (عام المنفعه) :دماتی است که از طرف اداره دولتی ،مإسسه غیار دولتای یاا تشابث صوصای باه مظاور

ساحۀ تطبیق
مادۀ چهارم:
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تؤمین رفاه و آسایش مردم ارایه گردیده و در صورت انقطای آن به رفاه و آسایش عامه ،صدمه وارد گردد.

احکام این قانون بر اش اص ذی تطبیق می گردد:

 -۶مقامات عالی رتبه دولتی ،مقامات دولتی و کارکنان.

 -۱مإظف مإسسه صوصی ،مإظف دمات عامه دولت ارجی و مامورین ملکی سازمان بین المللی یاا باین التحکاومتی
یاا مإسساه غیار دولتای ،جمعیات هاا یاا هار ش صای کاه از طارف مإسساات یاا ساازمان هاای متاذکره مإظاف گردیاده تاا باه
نمایندگی از مإسسه یا سازمان مربوط در حدود احکام قانون ،دمات عامه را انجام دهند.
 -۹اش اص حکمی.
جرایم فساد اداری
مادۀ پنجم:
ارتکاب جرایم مندرج فصو او  ،دوم ،سوم ،چهارم ،پنجم ،هفتم ،هشتم ،دهم ،یازدهم و دوازدهام بااب چهاارم ،فصا او
باب پنجم ،فص دوم باب ششم ،فصو دوم و ششم باب نهم و فص چهارم باب دهم کتاب دوم کاد جازا ،جارایم فسااد اداری
شنا ته می شود.
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فصل دوم
تشکیل ،وظایف و صالحیت های کمیسیون مبارزه با فساد اداری
ایجاد کمیسیون مبارزه با فساد اداری
مادۀ ششم:
( )۶به منظور تحقق اهداف مندرج این قانون کمیسیون مبارزه با فساد اداری ایجاد می گردد.
( )۱کمیسیون مبارزه با فساد اداری مسإو امور مربوط جلوگیری فساد اداری ،انسجام و نظارت از مبارزه با فساد اداری
در حدود احکام این قانون می باشد.
( )۹کمیسیون مبارزه با فساد اداری در اجراآت ود مستق می باشد.
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( )۱کمیسیون مبارزه باا فسااد اداری از اجاراآت اود باه طاور ربعاوار باه رئایس جمهاور ،شاورای ملای و ماردم افغانساتان
گزارش و معلومات ارایه می نماید.

( )۵کمیسیون مبارزه با فساد اداری منبعد در این قانون به نام کمیسیون یاد می شود.
ترکیب کمیسیون
مادۀ هفتم:

( )۶کمیسیون مرکب از پنج عضو و کارکنان مسلکی و اداری می باشد.

( ) ۱کمیسیون دارای رئیس و معاون بوده که از میان اعضاء توسط ود آنها با اکثریات آراء بارای مادت ساه ساا  ،صارف
برای ی

دوره انت اب می گردد.

( )۹حدود وظایف و صیحیت های اعضای کمیسیون در طرزالعملی که از طرف کمیسیون تصویب مای گاردد ،تعیاین مای
شود.
شرایط احراز عضویت در کمیسیون
مادۀ هشتم:
ش صی به حیث عضو کمیسیون تعیین شده می تواند که دارای شرایط ذی باشد:
 -۶داشتن تابعیت افغانستان.
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 -۱داشتن سابقه کاری حد اق ده ساا در مراجاع مباارزه باا فسااد اداری ،اماور عادلی و قضاایی ،اماور اقتصاادی ،اداره یاا
پالیسی عامه.
 -۹داشتن سند ماستری یا باالتر از آن در یکی از رشته هاای حقاوق ،شارعیات ،علاوم سیاسای ،اقتصااد ،اماور ماالی ،علاوم
اجتماعی ،ژورنالیزم ،پولیس ،اداره و یا پالیسی عامه.
 -۱عدم حرمان از حقوق مدنی به حکم محکمه.
 -۵عدم عضویت در حزب سیاسی.
 -۱عدم محکومیت به جنحه عمدی یا جنایت یا نقض حقق بشری.
 -۱داشتن شهرت نی .
کمیته گزینش اعضای کمیسیون
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مادۀ نهم:

( )۶به منظور گزینش اعضای کمیسیون و بررسی اسناد و تش یص اهلیت و شایساتگی ناامزدان ،کمیتاه گازینش باه ترکیاب
ذی ایجاد می گردد:

-۶رئیس ستره محکمه به حیث رئیس.
 -۱لوی څارنوا به حیث عضو.

 -۹رئیس کمیسیون مستق اصیحات اداری و دمات ملکی به حیث عضو.

( )۱به منظور ایجاد و پیشبرد امور اداری کمیته گزینش و ابیغ به مراجع مرباوط ،ساتره محکماه وظیفاه ساکرتریت کمیتاه
را بعهده دارد.

( )۹ستره محکمه مکلف است ،شش ماه قب از تم میعاد مندرج فقرۀ ( )۱مادۀ دهم ایان قاانون ،زمیناه ایجااد کمیتاه گازینش
را جهت گزینش اعضای جدید فراهم نماید.
( )۱جلسااات کمیتااه گازینش طااور علناای دایاار ماای گاردد .سااایر امااور مربااوط بااه طاارز تاادویر جلسااات کمیتاۀ گازیش مطااابق
طرزالعم جداگانه ای که توسط اعضای آن تصویب می شود ،تنظیم می گردد.
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بررسی اسناد نامزدان عضویت در کمیسیون
مادۀ دهم:
( )۶نامزدان واجد شرایط مندرج مادۀ هشتم این قانون مکلف اند ،لص ساوانح ،کااپی اساند تحصایلی و تاذکره تابعیات اود
را در ی مدتی که از طرف کمیته گزینش اعین می شود به آن کمیته تسلیم نمایند.
( )۱کمیته گزینش بعد از حصو اسناد مندرج فقرۀ ( )۶این ماده ،اساناد در واسات کننادگان را بررسای و بعاد از تشا یص
اهلیت و شایستگی نامزدان ،پانزده تن را که حد اق پنج تن آنها زن باشد برای عضویت کمیسایون ،برگزیاده و جهات تعیاین
و منظوری به رئیس جمهور معرفی می نماید.
( )۹نامزدان مندرج فقرۀ ( )۱این ماده طبق طرزالعملی که توسط کمیته گزینش تصویب می گردد ،برگزیده می شوند.
( )۱اعضای کمیته گزینش در انت اب نامزدان و سایر اجراآت دارای حق رأی مساوی می باشند.
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( )۵کمیته گزینش بعد از آغاز کار مکلف است ،حد اکثر در ی مدت ی
رئیس جمهور معرفی نماید.

ماده ،نامزدان مندرج فقرۀ ( )۱این مااده را باه

( )۱رئیس جمهور از میان نامز دان عضویت کمیسیون ،پانج تان را باه حیاث اعضاای کمیسایون کاه حاد اقا دو تان آنهاا زن
باشد برای دورۀ او ترکیب ذی  ،تعین می نماید:
 -۶سه عضو برای مدت شش سا .
 -۱دو عضو برای مدت سه سا .

( )۱اعضای کمیسیون برای دوره بعدی برای مدت شش سا تعیین می شوند.
تضاد منافع
مادۀ یازدهم:

( )۶هار گااه عضااو کمیتاه گا زینش بااا یکای از نااامزدان کمیساایون تضااد منااافع داشااته باشاد ،حااق دادن رأی در مااورد وی را
ندارد.
( )۱تضاد منافع مندرج فقرۀ ( )۶این ماده شام موارد ذی می باشد:
 -۶در صورتی که عضو کمیتۀ گزینش بطور مستقیم یا غیر مستقیم در موضوی ذینفع باشد.
 -۱در صورتی که یکی از اقارب عضو کمیتۀ گزینش ذینفع باشد.
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 -۹در صورتی که عضو کمیتۀ گزینش و نامزد عضویت کمیسیون دارای منافع مشترک باشند.
 -۱در صورتی که میان عضو کمیتۀ گزینش و نامزد عضویت کمیسیون منازعه وجود داشته باشد.
 -۵در صورتی که عضو کمیتۀ گزینش و نامزد عضویت کمیسیون یا اقارب آنها داین یا مدیون یکدیگر باشند.
( )۹عضو کمیته گزینش نمی تواند ود را به عضویت کمیسیون نامزد نماید ،مگر ایان کاه از عضاویت کمیتاه گازینش قبا
از ارایه در واستی استعفاء نماید .در این صورت معاون همان اداره یاا نمایناده منتت اب نهااد باه کمیتاه گازینش معرفای مای
گردد.
نامزدی عضویت کمیسیون برای بار دوم
مادۀ دوازدهم:
( )۶اعضای کمیسیون می توانند ،برای بار دوم ود را نامزد عضویت کمیسیون نمایند.
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( )۱هر گاه عضو کمیسیون بارای باار دوم اود را باه عضاویت کمیسایون ناامزد نمایاد ،مکلاف بار تکمیا مجادد پروسایجر
مندرج این قانون می باشد.
ادای سوگند
مادۀ سیزدهم:

عضو کمیسیون قب از اشغا وظیفه ،حلف آتی را در حضور رئیس جمهور بجا می آورد:

بسم هللا الرحمن الرحیم

بنام داوند بزرگ (ج) سوگند یاد می کانم کاه باه جمهاوری اسایمی افغانساتان وفاادار باوده و احکاام قاانون اساسای و ساایر
قوانین کشور را رعایت و در امر مبارزه با فساد اداری وظایف محلوله را با کما امانت ،صداقت و بی طرفی اجاراء مای
نمایم.
حالت از دست دادن عضویت کمیسیون
مادۀ چهاردهم:
( )۶عضو کمیسیون در موارد ذی عضویت ود را از دست می دهد:
 -۶فوت.
 -۱استعفاء.
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 -۹مریضی صعب العیج که مانع اجرای وظیفه گردد.
 -۱محکومیت به حبس تنفیذی.
 -۵ارتکاب جرم فساد اداری.
( )۱هر گاه عضاو کمیسایون در جریاان وظیفاه عضاویت حازب سیاسای را بدسات آورد یاا باه مشااغ دولتای و غیار دولتای
دیگری تعیین ،است دام یا انت اب شود ،عضویت ود را در کمیسیون از دست میدهد.
( )۹اعضای کمیسیون به استثنای حاالت مندرج فقره های ( ۶و  )۱این ماده تا تم دوره دمت از وظایف شاان عاز شاده
نمی توانند.
حق استعفاء
مادۀ پانزدهم:
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( )۶عضو کمیسیون می تواند از عضویت کمیسیون استعفاء نماید.

( ) ۱رئاایس کمیساایون اسااتعفای ااود را بااه صااورت کتباای مسااتقیمؤ بااه رئاایس جمهااور تقاادیم نمااوده و اسااتفای سااایر اعضاااء
بصورت کتبی از طریق رئیس کمیسیون به رئیس جمهور ارایه می گردد.
گزینش اعضای جدید
مادۀ شانزدهم:

( )۶هرگاه عضو کمیسیون در یکی از موارد مندرج مادۀ چهاردهم این قانون عضویت ود را از دست دهد ،کمیته گزینش
پست آن عضو را به اعین گذاشته و در ی سی روز کاری سه نامزد آن پست را تش یص و غرض تعیین عضو جدیاد،
به رئیس جمهور معرفی می نماید.

( )۱رئیس جمهور عضو جدید را در ی مدت پازده روز تعیین می کند.
وظایف و صالحیت کمیسیون
مادۀ هفدهم:
( )۶کمیسیون به منظور جلوگیری از فسا اداری و یجاد هماهنگی و انسجام میان ادارات ذیربط دارای وظاایف و صایحیت
های ذی می باشد:
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 -۶طرح و ترتیب استراتیژی و پالیسی های مبارزه با فساد اداری در مشوره با ادارات و نهاد های ذیربط و ارایه آن جهت
تصویب شورای عالی حاکمیت تصویب به شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری.
 -۱ات اذ تدابیر به منظور جلوگیری از فساد اداری.
 -۹همکاری با نهاد های پژوهشی و جامعه مدنی در اجرای برنامه های جلوگیری کننده در امر مبارزه با فساد اداری.
 -۱دریافات اطیعااات جاارایم فساااد اداری از اطاایی دهناادگان مطااابق احکااام ایاان قااانون ارجااای آن بااه مرجااع ذیااربط مطااابق
طرزالعم مربوط.
 -۵طرح برنامه های آموزشی جهت ارتقای ظرفیت ماإظفین ادمات عاماه در امار مباارزه باا فسااد اداری در همااهنگی باا
وزارت ها ،کمیسیون مستق اصیحات اداری و دمات ملکی و سایر ادارات.
 -۱طرح برنامه های آگاهی عامه در امر مبارزه با فساد اداری و جلب همکاری عامه.

AC
KU

 -۱نشر فعالیت و گزارش ساالنه کمیسیون جهت آگا اهی عاماه و ارایاه آن باه شاورای عاالی حاکمیات قاانون و مباارزه علیاه
فساد اداری غرض بحث.

 -۸نظارت از تطبیق استراتیژی و پالسی های مبارزه با فساد اداری از طریق دارالنشاء.

 -۳تؤمین هماهنگی در جراآت میان وزارت های و ادارات دولتی در امر مبارزه با فساد اداری.
 -۶۱انجام پروهش علمی در زمینه شناسایی عوام فساد اداری ،کاهش و از بین بردن آن.

 -۶۶ارایه پیشنهاد طرح یا تعدی قوانین و مقرره ها در زمینه مبارزه با فساد اداری و ارایه سفارش الزم در مورد.
 -۶۱جمع آوری معلومات و گزارش در رابطه به جرایم فساد اداری از مراجع ذیربط.

 -۶۹تش یص نواقص فعالیت های وزارت ها وادارات دولتی در راستای مبارزه با فساد اداری و نشار آن و اصادار هادایت
و ارایه مشوره جهت رفع آن.
 -۶۱ارایه پیشنهاد جهت بهبود امور ادارات برای گسترش حکومت داری وب به رئیس جمهور.
 -۶۵تصویب طرزالعم ها و لوایح دا لی کمیسیونږ
 -۶۱ات اذ تصامیم مقتضی در مورد عقد قرار داد ها به مت صصاین کاه باه منظاور پیشابرد وظاایف کمیسایون اسات دام مای
شوند.
 -۶۱ثبت و بررسی دارایی مقامات دولتی و کارمندان بلند رتبه.

13

 -۶۸انجام سایر وظایف مطابق احکام این قانون و سایر اسناد تقنینی مربوط.
( )۱صیحیت مندرج جز  ۶۱فقرۀ ( )۶این ماده در ی  ۶۱ماه بعد از ایجاد ،از سوی کمیسیون اعما می گردد.
وظایف و صالحیت های رئیس کمیسیون
مادۀ هجدهم:
( )۶رئیس کمیسیون دارای وظایف و صیحیت های ذی می باشد:
 -۶ریاست از جلسات کمیسیون.
 -۱رهبری ،مدیریت و نظارت از فعالیت های کمیسیون.
 -۹نظارت از تطبیق بودجه کمیسیون.
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 -۱نظارت و بررسی از اجراآت و فعالیت های داراالنشای کمیسیون.
 -۵تعمی تصامیم کمیسیون.
 -۱تمثی از کمیسییون در دا

و ارج کشور.

( )۱معاون کمیسیون در غیاب رئیس ،وظایف و صیحیت های وی را اعما می نماید.
تدویر جلسات کمیسیون و اتخاذ تصمیم
مادۀ نزدهم:

( )۶نصاب جلسات کمیسیون با حضور حد اق چهار تن از اعضای کمیسیون تکمی می گردد.

( )۱جلسات کمیسیون به ریاست رئیس و در صورت غیابت رئیس توسط معاون دایر می گردد.
( ) ۹اعضای کمیسیون می توانناد باه منظاور ا اذ مشاوره ،اشا اص مت صاص و اها

باره را در جلساات بعاد از تصاویب

کمیسیون دعوت نمایند.
( )۱تصامیم کمیسیون به اساس اکثریت آرای اعضای حاضر جلسه ،ات اذ می گاردد در صاورت تسااوی آراء ،رأی طرفای
که رئیس به آن رأی داده است اکثریت شنا ته می شود.
( )۵جلسات کمیسیون علنی بوده از ادارات و نها های ذیربط در جلسات دعوت می شود.
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( )۱سایر امور مربوط به تدویر جلسات کمیسایون توساط طرزالعملای تنظایم مای شاود کاه از طارف کمیسایون تصاویب مای
گردد.
بی طرفی و عدم مداخله در اجراآت کمیسیون
مادۀ بیستم:
( ) ۶کمیسیون وظایف ویش را مطابق احکام این قانون و سایر اسناد تقنینی به صورت مسإوالنه و با بی طرفای انجاا مای
دهد.
( ) ۱کمیسیون مکلف است ،به منظور تنظیم امور حسابدهی و تؤمین شافافیت در اجاراآت اود تادابیر الزم را ات ااذ و ماردم
افغانستان را در جریان قرار دهد.
( )۹هیچ ش ص نمی تواند در امور مربوط به اجرآات و تصامیم کمیسیون مدا له نماید.

مادۀ بیست و یکم:
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داراالنشاء

( )۶کمیسایون باه منظااور پیشابرد امااور اداری و اجرائیاوی ااویش داری داراالنشااء ماای باشاد کااه در رأس آن رئایس قاارار
دارد.

( )۱رئیس داراالنشاء و کارکنان اداری و مسلکی آن مطابق احکام قانون کارکنان دمات ملکی است دام می گردند.
( )۹داراالنشاء وظایف ود را مطابق احکام این قانون و طرزالعم های که از طرف کمیسیون تصویب می گردد ،اجاراء
می نماید.

( )۱کمیسیون برای ارتقای ظرفیت ت صصی کارکنان ،برنامه های آموزشی را دایر می نماید.

( )۵کمیسیون می تواند بارای برگازاری برناماه هاای آموزشای منادرج فقارۀ ( )۱ایان مااده از مإسساات ملای و باین المللای،
کم

های مالی و ت نیکی را دریافت نماید.

بودجۀ کمیسیون
مادۀ بیست و دوم:
( )۶کمیسیون بودجه ساالنه ود را در مشوره با حکومت ترتیب و به حیث جزء بودجه دولت ،توساط حکومات باه شاورای
ملی تقدیم می نماید.
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( )۱تطبیق بودجه کمیسیون مطابق احکام قانون از صیحیت کمیسیون می باشد.
( )۹کمیسیون می تواند به من ظور اجرای فعالیات هاا و برناماه هاای اود ،همکااری هاای ماالی مناابع ملای و باین المللای را
درهماهنگی با حکومت جذب نماید.
مطالبه اطالعات و اسناد از طرف کمیسیون
مادۀ بیست و سوم:
( )۶کمیسیون می تواناد باه من ظاور انجاام فعالیات هاای منادرج ایان قاانون ،اطیعاات و اساناد ضاروری را از وزارت هاا و
ادارات دولتی و غیر دولتی ،م تلط و صوصی ،مطالبه نماید.
( )۱وزارت ها و ادارات مندرج فقرۀ ( )۶ایان مااده مکلاف اناد در ای میعاادی کاه از طارف کمیسایون تعیاین مای گاردد،
اطیعات و اسناد مطالبه شده را به ا تیار کمیسیون قرار دهند.
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شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری
مادۀ بیست و چهارم:

به منظور مبارزه مإثر و ایجاد هماهنگی میان ادارت ذیربط مبارزه با فساد اداری ،شورای عالی حاکمیات قاانون و مباارزه
با فساد اداری تحت ریاست رئیس جمهوری اسیمی افغانستان ،فعالیت می نماید.

فصل سوم

وظایف و صالحیت های مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری
فعالیت مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری
مادۀ بیست و پنجم:

( )۶به منظور تسریع روند تعقیب عادلی متهماین جارایم سانگین فسااد اداری پاولیس ،څاارنوالی و محکماۀ مباارزه باا جارایم
سانیگین فساااد اداری در یا

مرکااز تحات عنااوان مرکاز عاادلی و قضااایی مباارزه بااا جارایم ساانگین فسااد اداری فعالیاات ماای

نمایند.
( )۱مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری در این قانون بنام مرکز عدلی و قضایی یاد می شود.
( )۹مراجع مندرج فقرۀ ( )۶این ماده با حفظ استقیلیت کاری و تشکییتی ،مکلف باه همکااری و همااهنگی باا یکادیگر مای
باشند.
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( )۱برای حصو اطمینان از اجرای به موقع مکاتیب جلاب ،احکاام و قارار هاای گرفتااری و توقیاف و ساایر اوامار مرکاز
توسط دفتر اداری مرکز عدلی و قضایی ایجاد می گردد.

عدلی و قضایی سیستم مدیریت قضایا به صورت الکتروین
عدم مداخله در اجراآت مرکز عدلی و قضایی
مادۀ بیست و ششم:

( )۶مرکز عدلی و قضایی ،قضایای جرایم سنگین فساد اداری را به اساس احکام قانون مورد تعقیب عدلی قرار می دهد.
( )۱هیچ ش ص نمی تواند در امور مربوط به تحری

دعوای جزایی ،تعقیب عدلی قضایا و تصامیم مرکز عدلی و قضایی

مدا له نماید.
جرایم سنگین فساد اداری
مادۀ بیست و هفتم:
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( )۶ارتکاب جرایم فساد اداری مندرج مادۀ پنجم این قاانون از طارف اشا اص زیار ،جارم سانیگن فسااد اداری شانا ته مای
شود:
 -۶مقامات عالی رتبه دولتی.
 -۱مقامات دولتی.

 -۹جنراالن یا افسران که در بست جنرالی ایفای وظیفه می نمایند.
 -۱اش اص حکمی.

( )۱ارتکاب جرایم فساد اداری مندرج مادۀ پنجم این قانون غیر از اش اص مندرج فقرۀ ( )۶این مااده در حااالت زیار نیاز،
جرایم سنگین فساد اداری شنا ته می شود:

 -۶در صورتی که وجوه حاصله ناشی از ارتکاب جرایم مندرج فصو دوم ،سوم ،چهارم ،پنجم ،هفتم ،هشتم ،دهم ،یازدهم
و دوازدهم باب چهارم ،فص او باب پنجم ،فصو دوم و ششام ،بااب نهام و فصا چهاارم بااب دهام کبااب دوم کاود جازاء
بیش از ده میلیون افغانی با معاد آن به اسعار ارجی باشد.
 -۱در صورتی که وجوه حاصله ناشی از ارتکاب جرایم مندرج فص او باب چهارم و فص دوم باب ششم کتااب دوم کاد
جزا ،بیش از پنج میلیون افغانی یا معاد آن به اسعار ارج باشد.
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پولیس مبارزه با جرایم سنگین
مادۀ بیست و هشتم:
( )۶به منظور کشف جرایم سنگین فساد اداری در کشاور پاولیس مباارزه باا جارایم سانیگین فسااد اداری در تشاکی وزارت
امور دا له ایجاد و در مرکز عدلی و قضایی فعالیت می نماید.
( )۱هر گاه پاولیس مباارزه باا جارایم سانگ ین فسااد اداری ،جارم فسااد اداری را کشاف نمایاد کاه در ایان قاانون جارم سانگین
توصیف نگردیده است ،مظنون آن را با اسناد و مدارک مربوطه به مرجع ذیصیح تسلیم می نماید.
( )۹هر گاه پولیس مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری ،جرایم فساد اداری را کشف نمایاد کاه تعقیاب عادلی مارتکبین آن در
حیطۀ صیحیت محکمۀ اص باشد ،وزیر امو دا له اسناد و مدارک جمع آوری شده ره به لوی څارنوالی ارایه می نماید.
( )۱پولیس مبارزه علیه جرایم سنگین فساد اداری از اجراآت ویش ،مستقیمآ به وزیر امور دا له گزارش می دهد.

مادۀ بیست و نهم:
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مکلفیت مراجع کشفی

هر گاه سایر مراجع کشفی ،جرایم سنگین فساد اداری را کشف نمایند مکلف اند ،مظنونین را با اسناد و مدارک مربوطه آن
به پولیس مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری ،معرفی و تسلیم نمایند.
صالحیت های څارنوالی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری
مادۀ سی ام:

( )۶به منظور تحقیق جرایم سنگین فساد اداری و اقامه دعاوی علیاه متهماین آن در ساطح کشاور څاارنوالی مباازه باا جارایم
سنگین فساد اداری در تشکی لوی څارنوالی ایجاد و در مرکز عدلی و قضایی فعالیت می نمایند.

( )۱تحقیااق و اقام اۀ دعااوی آنعااده ماارتکبین جاارایم فساااد اداری کااه شااام جاارایم ساانگین فساااد اداری نباشااد از صاایحیت
څارنوالی ها مبارزه با فساد اداری می باشد.
( )۹څارنوالی مبارزه با جرایم سنیگن فساد اداری بعد از مواصلت دوسیه نسبتی متهمین جرایم سنگین فسااد اداری و احالاۀ
آن به محکمه ،موضوی را به اسری وقت طور کتبی به کمیسیون اطیی می دهد.
( )۱هر گاه مطاابق احکاام ایان قاانون ،رسایدگی قضایه از صایحیت محااکم عاادی مباارزه باا فسااد اداری نباشاد ،څاارنوالی
مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری از ارسا دوسیه به محکماۀ مباارزه باا جارایم سانگین فسااد اداری ،باه کمیسایون اطایی
می دهد.
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( )۵څارنووالی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری ی

نق از فیصله های صادر محاکم را به کمیسیون ،ارسا می نماید.

صالحیت های محاکم مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری
مادۀ سی و یکم:
( )۶به منظو رسیدگی جرایم سنگین فساد اداری در سطح کشاور محکماۀ ابتدائیاه و اساتیناف مباارزه باا جارایم سانگین فسااد
اداری در تشکی ستره محکمه ایجاد و در مرکز عدلی قضایی فعالیت می نماید.
( )۱رسیدگی به جرایم فساد اداری که جرایم سنگین فساد اداری نباشد از صایحیت دیاوان هاای مباارزه باا فسااد اداری مای
باشد.
( )۹دیوان امنیت عامۀ ستر محکمه در مرحلۀ فرجام واهی حایز صیحیت رسیدگی قضایی جرایم سنگین فساد اداری می
باشد.
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مطالبۀ اطالعات و اسناد از طرف مراجع اختصاصی تعقیب عدلی
ماده سی و دوم:

( )۶پولیس ،څارنوالی و محکماه جارایم سانگین فسااد اداری مای توانناد باه منظاور تعقیاب عادلی مظناونین و متهماین جارایم
سنگ ین فساد اداری هر نوی اطیعات و اسناد ضروری را وزارت ها و ادارات دولتی و غیر دولتای و شارکت هاای دولتای
م تلط و صوصی مطالبه نمایند.

( )۱وزارت ها و ادارات منادرج فقارۀ ( )۶ایان مااده مکلاف اناد در ای میعاادی کاه از طارف مراجاع ا تصاصای تعقیاب
عدلی تعیین می گردد ،اطیعات و اسناد مطالبه شده را به دسترس آنان قراردهند.
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فصل چهارم
هماهنگی و همکاری ادارات
همکاری با مراجع داخلی و خارجی
مادۀ سی و سوم:
( )۶کمیسیون می تواند به منظور اجرای فعالیت های مربوطه همکاری وزارت ها و سایر ادارات ذیربط را مطالبه نماید.
( )۱وزارت ها و سایر ادارات مندرج فقرۀ ( )۶این ماده مکلف اند با کمیسیون همکاری نمایند.
( )۹کمیساایون ماای توانااد در اجاارای وظااایف ااود مطااابق احکااام قااانون از طریااق وزارت امااور ارجااه بااا دو

ااارجی،

سازمان بین المللی و منطقوی همکاری متقاب نماید.
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مکلفیت ادارات از تطبیق سفارشات استراتیژی
مادۀ سی و چهارم:

( )۶وزارت هااا و ادارات ذیااربط مکلااف انااد از تطبیااق سفارشااات اسااتراتیژی مبااارزه بااا فساااد اداری و پااین هااای تاادابیری
جلوگیری و مبارزه با فساد اداری در ساحۀ مربوط به کمیسیون گزارش ارایه نمایند.
( )۱وزارت های و ادارات مکلف به اجرای تصامیم کمیسیون میباشند.

فصل پنجم

احکام نهائی

اعادۀ دارایی ها
مادۀ سی و پنجم:

( )۶ادارۀ لوی څارنوالی مکلف است به منظور اعادۀ دارایی هایی که به اثر ارتکااب جارایم فسااد اداری منادرج ماادۀ پانجم
ایاان قااانون غیاار قااانونی حیااف و میا یااا غصااب و بااه دسااترس اشا اص قاارار دارد ،بعااد از اصاادار حکاام محکمااه در مااورد
تحصی آن تدابیر مقتضی ات اذ نموده و برای عملی سا تن آن به حکومت پیشنهاد رایه نماید.
( )۱ادارۀ لوی څارنوالی مکلف است از اجراآت مندرج فقرۀ ( )۶این ماده به شک ربعوار به کمیسیون گزارش دهد.
( )۹سایر احکام مرتبط به امور اعادۀ دارایی ها طبق مقررۀ جداگانه تنظیم می گردد.
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افتتاح حساب بانکی خاص
مادۀ سی و ششم:
( )۶وزارت مالیه به منظور انتقا فیصدی معین عواید ناشی از جرایم فساد اداری حساب بانکی اص را افتتاح می نماید.
( )۱فیصدی معین عواید ذی به حساب مندرج فقرۀ ( )۶این ماده انتقا می گردد:
 -۶عواید حاصله از جزا های نقدی مرتبط به جرایم فساد اداری.
 -۱عواید حاصله از مصادره وجوه و دارایی های مرتبط به جرایم فساد اداری.
مکافات کارکنان
ماده سی و هفتم:
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آنعده از کارکنان ادارات که در زمینۀ کشف ،تحقیق ،محاکمه ،تنفیذ و تحصی دارایی ها نقش ارزنده را ایفاا مای نمایناد ،باه
منظور تشاویق بیشاتر شاان در امار مباارزه باا جارایم فسااد اداری از حسااب ااص منادرج فقارۀ ( )۶ماادۀ سای و ششام ایان
قانون ،مکافات نقدی مطابق مقررۀ مربوط برای آنها اعطاء می گردد.
طرز استفاده از حساب بانکی
مادۀ سی و هشتم:

وزارت مالیااه مکلااف اساات بااه منظااور اسااتفاده مااإثر ،شاافاف و عادالنااه از حساااب مناادرج مااادۀ ساای و ششاام ایاان قااانون در
همکاری با نهاد های عدلی و قضایی مقررۀ اصی را ترتیب و مطابق احکام قانون طی مراح نماید.
وضع لوایح و طرزالعمل ها
مادۀ سی و نهم:

کمیسیون می تواند به منظور تطبیق بهتر احکام این قانون ،مقرره ها را در مشاوره باا وزارت هاا و ادارات ذیاربط پیشانهاد
و لوایح و طرزالعم ها را وضع نماید.
انفاذ
مادۀ چهلم:
( )۶این قانون از تاریخ توشیح نافذ و در جریدۀ رسمی نشر می گردد.
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( )۱بعد از ایجاد کمیسیون مبارزه با فساد اداری ،ادارات موازی که در عرصۀ مبارزه با فساد اداری فعالیت مای نمایناد باه
اساس احکم رئیس جمهوری اسیمی افغانستان در ی مدت یکسا به کمیسیون مدغم می گردند.
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