په دی ګڼه کښی

د امتياز خاوند :د عدليی وزارت
مسئول مدير :محمد يوسف روشنفکر

رسمی

جريده

تلفون٢٣٣٣٠ :
پته :رسمی جريده کابل افغانستان
لومړی کال ) (١٧ګڼه

د افغانستان د پادشاھی دولت رسمی خپرونه
شنبه د قوس )(٢٨

د حکومت د پٻښو د اداری قانون.
د والياتو د اداری ټولنو قانون.
د فتوی او تقنين د اداری قانون.
د څارنوالی د چارو د سمښت قانون.
د عسکری د مکلفيت  ٧نمبر مبل
د دايمی نندارتونو اليحه.

 ١٣۴٣ھجری شمسی کال

پرله پسی ګڼه )(١٧

قانون شماره چھارم سال  ١٣۴٣ھـ ش راجع به تنظيم امور څارنوالی
ماده اول -درين قانون اصطالحات ذيل دارای معانی ذيل ميباشد
الف -څارنوالی :ادارۀ عالی مدعی العموم
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ب -لوی څارنوال :مدعی العموم افغانستان

ج -مرستيال څارنوال :معاون مدعی العموم افغانستان

د -څارنپال :ھر يک از نائبان مدعی العموم افغانستان
ھـ -څارنيار :مساعد اول مدعی العموم افغانستان
و -څارنمل :مساعد دوم مدعی العموم افغانستان

ز -څارنيال :مساعد سوم مدعی العموم افغانستان

ح -څارنوال :ھر عضو مسلکی ادارۀ عالی مدعی العموم اعم از معاون نائب و مساعد مدعی العموم افغانستان

ماده دوم -اداره عالی څارنوالی در وزارت عدليه تحت رياست لوی څارنوال افغانستان تنظيم ميشود اين اداره مرکب است
از يکنفر معاون لوی څارنوال و يک تعداد نائبان و مساعدين څارنوال و يک عده مامورين اداری .اعضای څارنوال از
نگاه استخدام ترفيع و تقاعد بجز از موارديکه در قانون تصريح گرديده باشد تابع قانون مامورين ملکی شناخته ميشوند .در
ھر يک از محاکم ابتدائيه محاکم واليات  -محاکم استيناف و ستره محکمه يک يا چند عضو څارنوالی مؤظف ميباشند.
ماده سوم -در صورتيکه لوی څارنوال تعيين نشده باشد وزير يا معين وزارت عدليه وظيفه او را اجراء ميکند.
ماده چھارم -لوی څارنوال نزد وزارت عدليه مسئوليت دارد وظايف خود را تحت رھنمائی و نگرانی او اجراء ميکند.
در واليات ،څارنوالی مانند نمايندگی ھای سائر وزارت وظايف خود را تحت اثر اولسوال ھا مطابق به احکام قانون اجرا
مينمايند.

در اولسوالی ھا څارنوالی مانند نمايندھای ديگر وزارات وظايف خود را تحت رھنمائی و نگرانی او اجراء ميکند.
ماده پنجم -وزير عدليه صالحيت دارد در مناطقيکه نماينده څارنوالی نباشد وظيفه څارنوال را بمرستيال واليت يا آمر
پوليس يا ژاندارم منطقۀ مربوط تفويض نمايد.
ماده ششم -څارنوال يک محکمه با اجرای وظيفه نزد محکمه ديگر بامر قانونی موظف شده ميتواند.
ماده ھفتم -څارنوال در حوزۀ صالحيت خود تمام جرائم و قباحات را مطابق باحکام قانون متفقا ً با پوليس تعقيب ميکند.
ماده ھشتم -څارنوالی و پوليس وظيفۀ کشف تحقيق جرائم را بتوسط اعضأ مسلکی ادارات خود و سائر ممثلين سلطۀ عامه
اعم از ژاندارم مفتشين صحی  -ساختمانی  -زراعتی ،مخابراتی و امثال آن مطابق باحکام قانون اجراء مينمايد.
ماده نھم -ھرگاه ممثلين سلطۀ عامه مذکور ماده ھشتم بوظايفی که از طرف اين قانون باوشان محول گردد اثر ندھند -
تاديب ميشوند.
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ماده دھم -کسانيکه څارنوالی از اوشان بحيث اھل خبره در دوران تحقيق استمداد ميجويند مکلف اند باو کمک نمايند.
ماده يازدھم -بعد از تاريخ  ٢٢ميزان  ١٣۴۶در ان دعاوی ايکه از طرف څارنوالی مطابق باحکام قانون در پيشگاه ستره
محکمه اقامه ميگردد شخص لوی څارنوال افغانستان و يا معاون او جھت نمايندگی از څارنوالی به ستره محکمه حاضر
ميشود .در سائر محاکم نائبان و مساعدين څارنوالی ميتوانند حاضر شوند.

ماده دوازدھم -څارنوالی و پوليس متفقا عليۀ اشخاصيکه تحت اشتباه ارتکاب جرم يا در صدد ارتکاب ان باشند اقدام و انھا
را مطابق باحکام قانون تعقيب ميکند.

ماده سيزدھم -اداره پوليس به مجرد اطالع از وقوع جرم مکلف است شکايت را به تفصيل استماع يا مطالعه نموده راپور
آنرا به څارنوال بسپارد.

څارنوال فورا ٌ ھدايت الزمه برای تحقيق و تعقيب جرم باداره مربوطه صادر ميکند.

ماده چھاردھم -څارنوال شکايت و راپور ھای مستقيم مردم را راجع بارتکاب جرم نيز می پذيرد و آنرا بمنظور تحقيق
بادارۀ پوليس ميفرستد .اگر بعد از تکميل تحقيق څارنوالی به اين نتيجه برسد که اصال جرمی وجود ندارد .او ميتواند
بدوسيه خاتمه بدھد و قرار عدم ارتکاب جرم را صادر کند اما اگر ارتکاب جرم نزد او ثابت ميگردد ماھيت او را تعيين و
اوراق مربوط را به محکمه با صالحيت جھت اصدار حکم ارجاع ميدارد.
ماده پانزدھم -کسانيکه به څارنوال يا پوليس اطالع غلط بدھند و يا بديگران اتھام غلط بنمايند طبق قوانين مربوط مجازات
ميگردند.

ماده شانزدھم -مامورين ھمه ادارات حکومتی و مؤسسات عامه مؤظف اند از جرائيم که در جريان وظيفه واقع ميشود
بڅارنوال اطالع بدھند و اال تاديب ميشوند.
ماده ھفدھم -تعقيب اتھام در محاکم و نمايندگی از حق  Vوظيفه څارنوالی است.
ماده ھجدھم -څارنوال در تعقيب قسمت حق  Vدعاوی جزائی بر اساس قناعتيکه از مطالعۀ اوضاع و داليل نزدش فراھم
ميشود تصميم اتخاذ ميکند .او ميتواند با وجود مراجعه اشخاص از اتھاميکه به نظرش قانونا ٌ قابل تعقيب نباشد مطابق به
احکام قانون صرف نظر نمايد.
ماده نزدھم -څارنوال و پوليس صالحيت دارد شخص را که مطابق باحکام قانون گرفتار نموده برای مدت چھل و ھشت
ساعت به منظور تحقيق تحت نظارت نگه بدارد .بعد از سپری شدن مدت مذکور متھم بدون حصول اجازه توقيف او از
محکمه تحت نظارت مانده نميتواند.
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ماده بيستم -لوی څارنوال  -معاون  -نائبان و مساعدين او ھر يک در حوزه صالحيت خود مکلف اند از مجالس و توقيف
خانه ھا در مواقع الزمه ديدن نموده ھر شش ماه يکبار راپور خود را در مورد وضع محابس و توقيفخانه ھا صحت دوسيه
محبوسين و احوال آنھا بوالی واليت تقديم کند .والی مکلف است راپور مذکور را با نظرياتيکه در باره آن داشته باشد
بوزير عدليه تقديم نمايد.

ماده بيست ويکم -څارنوالی مکلف است بعد از آنکه حکم محکمۀ جزائی قانون واجب التنفيذ شود  -برای تنفيذ آن اقدام
نمايد و از جريان تطبيق آن بھمکاری پوليس مراقبت کند.

ماده بيست و دوم -قوانين که مغاير احکام اين قانون است ملغی شمرده تعليماتنامه ھای الزمه وضع کند.
ماده بيست و سوم -قوانين که مغاير احکام اين قانون است ملغی شمرده ميشود.

ماده بيست و چھارم -اين قانون از تاريخ نشر ان در جريده رسمی نافذ ميگردد بعد از نفاذ اين قانون تا بروز بيست و دوم
ميزان سال  ١٣۴۴ھـ ش څارنوالی وظائف خود را در ساحه تعقيب و تحقيق باتفاق پوليس اجرا ميکند.

