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اصولنامه توقیفخانه ها و حبس خانه ها در افغانستان

تاریخ طبع  ۱۶ -:جدی ۱۳۲۹
( )۲۲۰۰جلد

تعداد طبع خامس
د کابل په عمومی مطبعی کښې چاپ شو

بسم هللا الرحمن الرحیم
اصولنامه توقیفخانه ها و حبس خانه ها
 -:۱در مرکز کابل یک توقیفخانه و یکک مبکبع ومکوم و در رکاالر و یکا

و بکومکا عویک و کک

یکک یکک مبکبع و

توقیفخانه و در بکوما راالره تنها یک یک توقیفخانه موجود میباشد.
 -:۲در مرکز کابکل یکک مکامور مبکبع ومکوم و یکک مکامور توقیفخانکه و بکدیگر و یکا و بکومکا عویک و کک

بکرع

مبکبع و توقیفخانککه یکنفککر مککامور مقککرر عرک در موعهککایکه خکاخ توقیفخانککه وجککود دعرد یکنفککر من ککبدعر کوتککوع

عیفککا

وظاالف توقیف خانه رع مینماید.
 -:۳توقیف خانه ها مخ وخ باشخاخ عر که مطابق ع و
باره شا

ادر نشده باشد در مببع عشخا

موهووه تب توقیکف مک نینکد و هنکوز بککی قطاک در

م باشند که در باره شا فی یه و بکی قطا

ادر شده باشد.

مد
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تبصره:

ببع مببوری عز عبتدع تاریخ توقیف مبروب میشود و مجرمینیککه عز یکک توقیفخانکه بکدیگر توقیفخانکه و یکا عز یکک

مببع بدیگر مببع ع و ا عنتقال و فررکتاده میشکوند شکرو کوعالکف شکا بکا تکاریخ عبتکدع تکوقیف ننهکا مرتبکا ا ماکه مببورکی
عررال میگردد.

 -:۴عشخا یکه به ببع ره ماه و یا کمتر عزع مبکوی میشوند نیز در توقیفخانه ها مد ببع خود ها رع عکمال م کنند.
 -:۵مبکومینیکه مد ببع شا عهافه عز ره ماه ع
یا بکوم

عوی مربوط باشند به مببع مرکز و ی

 -:۶مبکومی ببع عهافه عز پنجرال ع

پنج رال باشد به مببع بکومت ک
و یا بکوم

و عگر رعرا ا بمرکز و ی و

عوی ببع خود رع تکمیل م نمایند.

ده رال به مببع و یک و یکا بکومک عویک منرکوبه ننهکا و مبکومینیککه بکبع

شا عهافه عز ده رال باشد ،در ختی هر رال بمرکز فررتاده میشوند و به مببع وموم مد متباقیکه بکبع خکود رع عکمکال
م نمایند.
 -:۷برع طبقا

عناثیه مببع و توقیف خانه جدع گانه موجود عر و در هر مببع و توقیفخانه یک شخخ مامکر و متکدی

برع مرعقب و نگرعن عز طرف قوماندعن کوتوع

هما مبل بطور دعالم مقرر میشود.

 -:۸مأموری مببع و توقیفخانه قبل عز عدخال مببورکی و توقیکف شکدگا بکه مبکبع ویکا توقیفخانکه در و یکا و بکومکا
عوی و ک

رند ع و

قوماندع کوتوع

و در بکوما ث ثه عز بکای ث ثه رع م بظه نموده با شرو بکا

و توقیف شدگا بکتاب مخ وخ ن قید و ثب میدعرند،
هما مبل تادعد و در عخیر

بیفه کتاب ت دیق میشود.

مببورکی

باالف عی کتاب قبل عز عرتامال نمبر زده و عز طکرف کوتکوع

 -:۹دری کتاب تاریخ توقیف و یاببع با تاریخ عکمال مد جزعالیه بطور ت ریح ثب میشود.
 -:۱۰مککاموری مبککبع و توقیفخانککه بککدو رککند ع ککو

و عهککافه بککر میاککاد ماین که عبککدیرع بککبع یککا توقیککف کککرده نمیتوعننککد.

مامورینیکه خ ف عی قاوده رفتار نمایند ع و مجازع میشوند.
 -:۱۱همچنا بکای مبیک و قومانکدعنها کوتکوع
مینمایند که بکدو رکند ع کو

رعپکور مببورکی و توقیکف شکدگا رع وقتکا ا فوقتکا ا م بظکه نمکوده دقک

و عهکافه بکر میاکاد ماینکه عبکد بکبع و توقیکف نشکده باشکد و در

کور خک ف ع کول عز

مککاموری مبککبع و توقیفخانککه ع ککو بازخوعر ک و در بککاره توقیککف شککدگا همککوعره نگرعن ک میدعرنککد کککه در مککد تبقیقککا
عبتدعالیه متوقفی و دور فی یه مباکی تاطیل بهی نرریده عهافه عز عندعزه زمه تبقیقا و فی یه شا ماطل نشود.

تبصره
مد

عبتدعال توقیف ع

( )۱۵روز عر

هرگاه تا مد پانزده روز تبقیقا عبتدعالیه مجکری تکمیکل نشکود و یکا نرکب

کدور
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فی یه مجری تاطیل وعقع شود ماموری توقیفخانه عز ماموری مؤظفه تبقیقا و یا مباکی ود یه در هر پانزده روز عرکتا ی
نموده عز عرباب ماطی تبقیقا و یا فی یه مجری رند با ل میدعرند.
 -:۱۲عز دوعالریکه تبقیقا
عمر دعده میتوعنند.

عبتدعالیه در باره مجرمی میشود ،عز رو تبقیقا برع ببع منفرد باه عشخاخ ع ک یکمکاه

 -:۱۳در نزد مجرمی هرگونه عریبه جاربه و ناریکه و همچنکا چکرع و تریکاا بکدعخل مبکبع و توقیفخانکه ممنکو عرک .
ماموری مببع و توقیفخانه قبل عز عدخال مجرمی به مببع ویا توقیفخانه مجرمی و ع بره شانرع مااینه مینمایند و همچنا
برع عنهباط و عنتظای دعخی مببع و توقیفخانه در هر موقع وندع یزوی مببع و توقیفخانه رع تفتیش کرده میتوعنند.

تبصره

مجرمینیکه به ومل تریاا و چرع گرفتار باشند در باره ننها مطابق هدعیا دعکتر تامیل میشود.

 -:۱۴مجرمی پول و عشیا عهافه عز عبتیاج خود رع در مببع و توقیفخانکه نگهدعشکته نمیتوعننکد و عگکر خانکه وعقکوعی مجکری
در شهر و یا قریب شهر باشد پول عهافه عبتیاجا مجری بهر یک عز عقوعی عو که مجکری رهکاب بدهکد ترکییی و ررکید گرفتکه
میشود هرگاه در شهر و یا قریب شهر خانه و عقوعی ندعشته باشد بروز عول ببع و یا توقیف عو در ماموریک توقیفخانکه عخک
و ررید به مجری دعده میشود مجری در زمکا بکبع و توقیکف بمقکدعر مکا یبتکاج خکود گرفتکه میتوعنکد و باکد عکمکال بکبع و یکا
توقیف مطابق ررید هما ماموری پول و عشیا م کور رپرد مجری میشود مامورینیکه در عمان م کور ت کرف کننکد ویکا
تیف نمایند باد عز عرتردعد مال و عشیا تیف شده بمجری ع و ا مجازع میشوند.

تبصره
پو یکه بطور عمان

عز مجرمی در ماموریک مبکبع و توقیفخانکه عخک میشکود ،مقکدعر پکول و تکاریخ تبویکل بکا عرکی و و کد و

هوی مجری دعخل کتاب مخ وخ ماموری ثب و قیکد گردیکده قومانکدع کوتکوع
نشان عمها و هر زمانیکه مجرمی پول عمان

خود رع بدفاا جه ما یبتاج خود عخک مینمودنکد و یکا باکد عز رهکاال خکود

مطا به نمایند پول م کور ببهور قوماندع کوتوع
کردگ پول ،قوماندع کوتوع

و یا بککای مبیک بکرع مجکری دعده شکده ررکید با کل و عز مقکدعر عخک

به بکای در کتاب م کوره ت دیق مینمایند.

 -:۱۵مببوری و توقیف شدگا بروای
ع و

یکا بککای مبیک در کتکاب مک کوره طکور

همه تاییما

وع و

دعخی مببورخانه و توقیفخانه مکیف هرتند ،کرانیکه بکه

دعخی ن روای نم کنند ویا ررکش مینماینکد و یکا بکرع خکود هکا تکدعبیر فاییکه فکرعر مک عندیشکند مطکابق عوعمکر

بکای هما مبل در بق عینطور عشخاخ در هر دفاه مجازع ببع منفرد ع

پانزده روز عجرع میشود.

 -:۱۶مجرمی غیر ریار باقوعی و منروبی خود ها در هر هفته بروز ها جماه در ببع خانه و توقیفخانه م قا ککرده
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میتوعند.

 -:۱۷مجکرمی غیککر عز بهککور بککاکی و یککا نقاطیککه جیککب ننهکا بککرع عرککتنطاق هکرور میشککود بککدیگر جککا رفتککه نمیتوعننککد.
مجرمی برع کار ها شخ
مبافظ بدوعالر رفته میتوعنند.

تبصره

خود یک شخخ رع وکیل گرفتکه میتوعننکد عگکر مجکرمی وکیکل موجکود ککرده نتوعننکد ریاکه

مبافظی هیچیک مببکوع و توقیکف رع بکدو بککی قومانکدع کوتکوع

و بککای مبیک بمقامکا مک کوره و یکا دیگکر جکا خکود

ررعنه برده نمیتوعنند عگر خ ف ورز شا درینخ وخ ظاهر شود ع و ا مجازع میشوند.

 -:۱۸مببوری و توقیف شکدگان ککه عمکرعس مرکریه دعشکته باشکند در مبکبع و توقیکف خانکه باطاقهکا مخ کوخ ماا جکه
میشککوند تنهککا عمککرعس مزمنککه و مبرقککه و مریهککانیکه زی ومییککا

جرعب ک باشککند بشککفاخانه هککا ومککوم تب ک ماا جککه و

مبافظه گرفته میشوند.
 -:۱۹در ببع خانه ها مببوری بکار و

ناتیکه عز طرف بکوم تجویز میشود مشغول و مکیف میشوند.

 -:۲۰مبا غیکه عز نتیجه کار مببوری با ل میشود باد عز وهع م ارفاتیکه عز طرف بکوم برع کار ننهکا تهیکه شکده
متایق بخود مببوری عر تنهکا عز مببورکینکه م کارف خورعککه شکانرع بکومک میپکردعزد مقکدعر م کارف خورعککه شکا
وهع و ما بق بخود شا پردعخته میشود.

 -:۲۱ماموری مببع عز بر مبافظه ن

و ومییا کار مرالول عند و باید دق نمایند که مببورکی ن

و ومییکا ککار

رع برع فرعر و یا عخ ل دعخی مببع عرتامال ننمایند و باد عز خکتی ومییکا هکر روز رکاما مک کور قیکد و بفاظک ککرده
شود.
 -:۲۲ماموری مببع و توقیفخانه ها عز باخبر تمای ع و

مببع و توقیفخانه متایقه خود ها و همچنا عز مرعقب و با

خبر توقیفخانه و ببع خانها مرالول میباشند.
 -:۲۳مببع و توقیفخانه ها و یا

و بکوما تب مرعقب کوتوع

و توقیفخانه ریاه ماموری منروبه ننها بکوتوع

هما مبل میباشد عنهکباط دعخیک و عنتظکای مبکبع

هما مبل واالد عر .

 -:۲۴مککاموری مبککبع و توقیفخانهککا بهمککه بککال بککرع برک مبافظک و عنتظککای و تنظیککف مبککبع و توقیفخانککه هککا مرککالول و
مکیف بوده و در موعهااتیکه ببع خانها با ول جدید راخته نشده عر ناالب ع بکومه و بکای مااینه و دق م دعرند که
در عمور مبافظه مببوری عخ ل و نوعق

پیدع نبوده و وندع یزوی به ترمیی و عرتبکاما

زمه ببع خانه هکا موجکوده

هرور عر ب ور
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رف مراو مینمایند و نیز بدعخل مببع و توقیفخانها غریخانه و مبل وهکو وغیکره ککه بکرع رفکع عبتیاجکا مببورکی
بیح ترتیب و تکمیل میدعرند.

 -:۲۵در ببع خانه ها و توقیف خانه ها مک عمکای ،دعکتکر و د ا مطکابق منظکور بودجکه موجکود عرک ککه تبک نظکار
ماموری مببع و توقیفخانه عجرعب وظایف میدعرند.
 -:۲۶ناالب ع بکومه ها و قوماندعنها کوتوع

و بکای وقتکا ا فوقتکا ا مبکبع و توقیفخانهکا متایقکه خکود رع تفتکیش ککرده بکرع

تطبیق و عجرع عبکای عی ع و نامه دق مینمایند.

 -:۲۷در عجرع عبکای عی ع و نامه وزعر دعخیه مکیف و مرالول عر .
عدخال ع و نامه ه ع رع در جمیه ع و نامه ها دو

عمر و عجرع موعد ننرع عرعده مینمایی.

مورخه  ۱۵ثور  ۱۳۱۳ش مطابق  ۲۰مبری ع برعی  ۱۳۵۳ق

