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مقررات مدیریت جنائی مرکزی و آمریت های جنائی

رسمی

جریده

د افغانستان د جمهوری دولت رسمی خپرونه
فرمان نمبر ( )۶۲۲مورخه  ۲۵۳۲/۲۲/۳صدارت عظمی
ښاغلی دکتور عبدالمجید وزیر عدلیه!
مجلس وزراء تحت فیصله شماره ( )۳۹۲در جلسۀ تاریخی  ۲۴۳۳/۲۱/۴بمالحظه ورلۀ عرض شمارۀ  ۴۲۳۳مورخه
 ۲۴۳۳/۲۱/۴وزارت داخله راجع به ممررات مدیریت جنائی مرکزی و آمریت های جنایی مراتب آتی را تصویب
نمود.
((ممررات مدیریت جنایی مرکزی و آمریت های جنائی بداخل نه ماده که بمهر داراالنشاء رسیده منظوراست)).
مراتب تصویب مجلس عالی وزراء که به شرف منظوری حضور رئیس دولت جمهوریت افغانستان رسیده بشما اطالع
داده شد تا در حصۀ نشر آن به جریدۀ رسمی الدام گردد.

داکتر دمحم حسن شرق

مقررات مدیریت جنائی مرکزی و آمریت های جنائی
فصل اول
عمومیات:
مادۀ اول:
این ممررات باساس ماده ( )۴و ماده ( )۲لانون پولیس وضع میگردد.
ماده دوم:
مدیریت جنائی مرکزی در کادر لوماندانی عمومی پولیس و ژاندارم وزارت داخله وظیفه تنظیم و انسجام امور جنایی،
جلوگیری و کشف جرایم را در تمام ساحه مملکت ایفاء مینماید.
ماده سوم:
مدیریت جنائی مرکزی خاصتا ً وظیفه کشف و تعمیب مجرمین سیار را که در چندین والیت فعالیت می نمایند و
همچنان ارتباط با پولیس دول خارجی را به عهده دارد.
ماده چهارم:
لاعدتا ً وظیفه کشف و جلوگیری جرایم از وظیفه پولیس محل بوده مدیریت جنائی مرکزی یک عمل جرمی را در
حاالت ذیل مستمیما ً تعمیب مینماید.
الف :در صورت لزوم دید وزیر داخله و یا لوماندان عمومی پولیس و ژاندارم.
ب :در صورت مراجعه لوماندانی پولیس و ژاندارم والیت.
ماده پنجم:
امور جلوگیری و کشف جرایم مواد مخدره ،لاچاق ،پول جعلی ،اختطاف ،مواد منفلمه و اسلحه مستمیما ً از طرف جنائی
مرکزی رهنمائی و اداره شده در صورتیکه پولیس محل و آمریت جنائی والیات از عهده اجرای اینگونه وظایف بدر
شده نتواند مدیریت جنائی مرکزی اجرای وظیفه را بدوش میگیرد.
ماده ششم:
موظفین مدیریت جنائی مرکزی که حسب احکام این ممررات در والیات به اجرای وظیفه مامور میشوند صالحیت
منطموی و وظیفوی را در تمام والیت حاصل می نماید موظفین مذکور مکلف اند از موظفیت خویش به پولیس محل
اطالع و ادارۀ محلی وظیفه دارد با آنها همکاری نماید.

فصل دوم
ماده هفتم:
الف :مدیریت جنائی مرکزی وظایف محوله را به اساس هدایات لوایح متعلمه بالوسیله شعب ذیل اجراء میدارد.
 -۲آمریت اداری:
از تنظیم امور آرشیف ،ذاتیه ،مالی و اکماالت مکلفیت دارد.
 -۲آمریت تعلیم و تربیه:
از ترتیب تطبیك پالن و پروگرام کورس های اختصاصی ،تدویر و نشریه جنائی ،تنظیم موزیم جنائی و کتابخانه
اعطای مشوره مسلکی جنائی بمنظور جلوگیری و کشف جرایم به مراجع مربوطه مکلفیت دارد.
-۵آمریت تثبیت هویت:
از جمع آوری طبمه بندی و ارزیابی کارتهای انگشتان منفرد ،ده گانه و کف دست متهمین ،محکومین لضایای جنائی
اشخاص ذیدخل و نعش های مجهول الهویه و انسجام و تنظیم دوسیه های شخصیه جنائی مکلفیت دارد.
 -۴آمریت کریمنال تخنیک:
از تدلیك ،ممایسه ،طبمه بندی ،حفظ و ابراز نظر در مورد آثار و عالیم صحنۀ جرم ،اجراآت معاینات فزیکی ،کیمیاوی
و بیالوژیکی و ارائه نظریه در مورد اسناد و نوشته جات للمی و ماشینی و تنظیم امور البراتوار عکاسی مکلفیت
دارد.
 -۳آمریت تفحص و تعقیب:
از تدویر کارتها ،نشریه ماهانه تفحص و تعمیب اشخاص و اجناس و نشریه اطالعات جنائی به منظور تعمیبات عاجل
مکلفیت دارد.
 -۷آمریت جمع آوری اطالعات:
از اخذ جمع آوری و ارزیابی راپورها ،ترتیب و تنظیم احصائیه تثبیت علل جرایم در حدود امکان ،کنترول و مرالبت
اجراآت ولایع جنائی ،تنظیم دوسیه های سوابك اشخاص و تامین ارتباط با دوایر و ارگانهای دولتی در ساحه تعمیب
عدلی مکلفیت دارد.
ب :آمریت های جنائی:
 -۲به منظور تنظیم ،انسجام ،توحید ،سهولت و سرعت عمل در امور جنائی وزارت داخله بعوض آمریت های جزاء،
آمریت های جنایی را تاسیس می نماید.

 -۲آمریت های جنائی وظایف محوله را مطابك احکام این ممررات و باساس هدایت لوایح متعلمۀ اجرا میدارد.
ماده هشتم:
لوماندانی های ژاندارم مکلف اند مطابك ماده ( )۸لانون پولیس در ساحۀ وظیفوی خویش راپورهای مستعجله ،یومی،
ماهانه ،سه ماهه و ساالنه مطابك احکام این ممررات به سلسله آمریت های جنائی والیات به مدیریت جنائی مرکزی
ارسال بدارند.
ماده نهم:
 -۲وزارت داخله بمنظور تطبیك احکام این ممررات تعلیماتنامه وضع نماید.
 -۲این ممررات بعد از نشر در جریده رسمی نافذ میگردد و با نفاذ آن احکام مندرج تعلیماتنامه والعات تاریخی
 ۴۳/۳/۲۳هـ  ،ش و احکام سایر ممررات و لوایح که مغایر احکام این ممررات باشد ملغی گردیده حکم این ممررات
رعایت میشود.

