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نظامنامه

توقفخانه ها و محبوسخانه ها

در مطعبه حروفی ریاست شرکت رفیق طبع گردید

 ۱۳میزان  --سنه ۱۳۰۵

نظامنامه توقیف خانه ها ومحبوسخانه ها
قاعده
( -:)۱در هر مرکز نائب الحکومگی وحکومتی های اعلی و حکومتی های سائره یک یک توقیفخانه ،در مرکز نائب
الحکوگی و حکومتی های اعلی و حکومتی های کالن ،حبسخانه ه و عالوه بر آن در دارالسلطنه کابل یک حبسخانه
عمومی ،موجود هستند.
( -:)۲در مرکز ایالت کابل ،یک مأمور توقیفخانه و یک مأمور محبوسخانه موجود است ،و بدیگر والیات وحکومتی های
اعلی به مواضعی که حبسخانه دارد یک یک مأمور محبوسخانه موجود است ،و در مواضی که توقفیخانه است ،یک نفر
از منصبدارن کوتوالی ایفای وظائف مأمور حبسخانه را مینماید.
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( :) ۳توقیفخانه ها برای اشخاص که مطابق نظامات مخصوصه در تحت توقیف می آیند و هنوز در حق شان حکم قطعی
صادر نشده باشد مخصوص است.

در حبس خانه ها فقط اشخاصیکه در حق شان فیصله و حکم الیق میشود موجود میباشند.

( : )۴کسانیکه بسبب یک قباحت محکوم میشوند و یا برای جنحه هایکه مدت حبس شان از سه ماه اضافه نباشد نیز در
توقیفخانه ها اکمال مدت جزائیه خود ها را پوره میکنند.

( :)۵محکومینیکه از سه ماه زیاده حبس میشوند ،به حبسخانه های مرکز والیت و یا حکومتی های اعلی فرستاده میشوند
مگر محکومین جنحه حکومتی های مربوطه حکومتیهای کالن در حبسخانه پاب حکومتیها کالن موعد جزای حبس خود را
اکمال میکنند.

( :)۶محکومین جنحه و جنایات که در حبس خانه های والیات و یا حکومتی های اعلی محبوس میشوند ،از نائب
الحکومگی یا و حکومتی های اعلی مجرمینیکه محکومیت شان از پنج سال اضافه باشد و از حکومتی های کالن مربوطه
ایالت کابل اشخاصیکه زیاد بر سه سال مستوجب باشند در هر سال به دو مرتبه به حبسخانه عمومی کابل فرستاده میشوند.
( :)۷حبس خان و توقیف خانه های نائب الحکومگی و حکومتی های سایره زیر نگرانی کوتوالی همان حکومتی میباشند
در حبسخانه عمومی عالوه بران یک مامور محبوس خانه موجود است .انضباط داخلی وانتظام حبس خانه ها بذریعه
مامورین حبس خانه و توقیفخانه به کوتوالی همان محل مائد است.
( -:)۸مامورین توقیف و حبسخانه ها از باخبری تمام نظامات و قواعد توقیف وحبساخانه های متعلقه خود ها مسئول
هستند ،و همچنین از باخبری خود توقیفخانه و حبس خانه ها مسؤل میباشند.

( :)۹مامورین توقیف خانه و حبس خانه یا احوال توقیف شده گان و محبوسین را بیک مخصوص ،قید و ثبت میدارند
صحائف این کتاب قبل از استعمال ،نمر زده و از طرف کوتوالی همان محل تعداد و در آخر صحیفه کتاب تصدیق کرده
میشود.
( :)۱۰همه توقیف شده گان و محبوسینیکه به توقیفخانه ویا حبس خانه داخل شوند سند تحریری قوماندان کوتوالی ویا
فیصله قاضی را دیده به این کتاب مخصوص ثبت و قید میدارند .مأمورین توقیف وحبسخانه هیج کسیکه در حق شان یک
سند توقیف از طرف قوماندانی کوتوالی ،و یا فیصله قاضی صادر نشده باشد به توقیفخانه و یا حبس خانه قبول کرده
نمیتوانند ،مأمورینیکه خالف این قاعده شخصی را داخل توقیف و یا حبسخانه بدارند مطابق نظامنامه جزای عمومی از آنها
باز خواست کرده میشود.
( :)۱۱درین کتاب ،تاریخ توقیف و یا حبس با تاریخ اکمال مدت جزائیه ،بطور تصریح ثبت کرده میشود مجرمین که
اضافه از میعاد مقرر د محبس بمانند مأمور آن مسؤل است.

مینمایند.
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( :)۱۲کوتوالی و حکام وقتأ فوقتأ توقیفخانه و محبوسخانه په متعلقه خود ها را تفتیش کرده برای تطبیق این نظامنامه دقت

( :)۱۳از دائره ،هائیکه تحقیقات ابتدائیه در باره مجرمین میشود از روی تحقیقات برای حبس منفرد بعضی اشخاص ،الی
یکماه امر داده میتوانند.

عالوه بران احدی به امر نمودن حبس منفرد .مجاز نیست.

( -:)۱۴توقیف شده گان ومحبوسین ،به رعایت همه تعلیمات و نظامات داخلی توقیف خانه و حبسخانه ،مجبور هستند،
کلیکه بنظامات داخلی آن رعایت نمی کنند و یا سرکشی میکنند و یا برای خود ها تدابیرفیصله قرار مینمایند ،مطابق اوامر
حکام همان محل در حق اینطور اشخاص در هر دفعه مجازات حبس منفرد الی یازده روز اجرا می شود.
( -)۱۵در مجس و توقیف خانه های برای زنان و بچه های خورد علیحده جلیها مقرر میباشد.

( :)۱۶هیچکس در توفیف خانه و مجبوسخانه ها اشیا و پیسه که اضافه از احتیاج شان میباشد به نزد خود ،محافظه کرده
نمیتوانند پیسه و اشیائیکه شخص مجرم اضافه از احتیاج خود داشته باشد اگر خانه و اقوام او در خود شهر ویا قریب شهر
باشد به هر یک اقدام او که مجرم رضا بدهد تسلیم کرده رسید گرفته میشود  ،اکر خود مجرم از اطراف و یاوالیات بوده
در شهر و قریب شهر ،خانه و اقوام نداشه باشد بروز اول حبس و یا توقیف او در مدیریت توقیف خانه و یا حبس خانه
سپرده رسید آن برای خود مجرم داده میشود در زمان حبس او ،چیزیکه برای اخراجات خود الزم گرفتن بدانند گرفته
میتوانند .و در زمانیکه مدت حبس او بسر میرسد مطابق رسید همان مدیریت پیسه و اشیای مذکوره سپرد او میشود
مأمورینکه در مال امانت توقیف شدگان و محبوسین تصرف بدارند و یا در روز رها شدنش چیزی راحیف و میل کرده
باشند مطابق نظامنامه جزای عمومی محکوم جزا می شوند.

( -:)۱۷برای صحبت و مالقات مجرمین به اقوام شان در هفته دو روز بروز جمعه و دوشنبه مشخص کرده شده ،مجرمین
خارج این ایام به اقوام خود ها صحبت و مالقات کرده نمیتوانند.
( -:)۱۸مامورین توقیف و حبس خانه از خبر گرفتن اصول خود را که و عالج امراض کسانیکه در محبس قیام دارند
مسؤل است یعنی مامور مذکور دقت مینماید که نان محبوسین قابل خوردن بوده و به مقدار معین مرتبا و در اوقات
مخصوصه برای شان داده شود و نیز محبوسین و موقوفین خوراکه شان از پیسه خود ها تدارک کرده میتوانند اما برای
اینطور اشخاص از طرف دولت خوراکه داده نمیشود محبوسین وموقوفین که امراض متعدیه و ساریه داشته باشند در
محبوس خانه و توقیف خانه بکوته های مخصوص معالجه میشوند ،تنها مریضائیکه الزم عملیات جراحی شوند بشفاخانه
های عمومی بزیر معالجه و محافظه گرفته میشوند.
( -:)۱۹برای انضباط و انتظام داخلی مأمورین توقیف و محبوسخانها هروقت که لزوم و ضرورت بدانند اطاق و کناره
های محبس وزیر فرش و لباس محبوسین را مالحظه کرده میتوانند در نزد محبوسین و توقیف شدگان هر گونه اسلحه
جارحه و ناریه ،و همچنین چرس و تمباکو و نسوار و سائر مکلفیات د داخل مجس توقیف خانه بالکل ممنوع است،
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کسانیکه عملی تریاک باشند درباره آنها سعی نمایند که موافق هدایات داکتر عمل تریاک شان قطع شود ،و اگر سبب هالک
شخص شود بعقد احتیاج بخوردن آن مجاز اند.

( -:)۲۰مجرمین غیر از حضور حاکم و یانقاطیکه تعلق استنطاق شان باشد بدیگر جا اجازه رفتن ندارند ،مجرمین برای
درتس کردن کار های شخصی خود یکشخصی را وکیل گرفته میتوانند.

( -:)۲۱در حبس خانه ها سعی و عمل محبوسین مجبوری است ،هر محبوس بیک کاریکه در محبوسخانه ترتیب کرده
میشود به آن کار مشغول میباشد.

( -:)۲۲کسانیکه مجبوس میشوند خوراکه شان از اطرف دولت داده میشود مبالغیکه از نتیجه کار محبوسین حاصل میشود
متعلق بدولت است.

( -:)۲۳حسن محافظه آالت عملیات کار از وظائف مأمورین حبس خانه شمرده میشود ،مأمورین محبوسخانه دقت مینمایند
که محبوسین آالت عملیات کار را برای فرار ویا برای اخالل داخلی حبس خانه استعمال ننمایند.
( -:)۲۴الی زمانیکه باصول جدیده حبس خانه ها ساخته شود نائب الحکومه و حکام سائره به انتظام و صفائی و ترتیب
حبس خانه متوجه میشوند از ان جمله دقت میدارند که حبسخانه ها برای محافظه محبوسین در اطراف محبوسخانه ،دیوار
های متن داشته باشد ،و بدرون محبوسخانه ها مثل غسلخانه و سائره که برای احتیاجات محبوسین ضرور دیده میشود
بطور درست ترتیب میدارند.
( -:)۲۵این نظامنامه از تاریخ نشر و اعالن ،مرعی و مقرر است.

( ۰:)۲۶در اجرای مواد این نظامنامه وزارة عدلیه مکلف و مسؤل است ادخال این نظامنامه را در جمله نظامات دولت ،و
اجرای موادش را امر وارده میکنم.

AC
KU

ضممیه نظامنامه توقیف خانها و محبوسخانها
تبدیل ماده (-:)۱۷
برای صحبت و مالقات محبوسین و موقوفین باقوام شان در هفته دو روز پنچشنبه و یکشنبه مشخص کرده شد مجرمین
خارج این ایام با اقوام خو ها صبحت و مالقات کرده نمی توانند.

سنه ۱۳۰۶
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