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  :مقدمه 

    11قانون  اساسی  کشورو  ماده  134 -75 -56منسوبین پولیس ملی کشور درروشنائی از مواد 
، باز پرسی، وتشخیص هویتقانون پولیس ملی طرزالعمل توقف ا شخاص را به منظور تثبیــت 

  . سوء ظن ا فراد وسا یر موارد که نزد پولیس مشکوك با شد قانوناً  ضروري میدانند  رفع
ع مبـارزه بـا    پـولیس ملـی بـه خصـوص منسـوبین ریاسـت        این وظا یف کتگوري هاي مختلف

  . جــرایم ، پولیس سرحدي وا ستخبارات را احتوا مینماید 
ــ  مت هــايبنــاً اســتقا ، قــانون پــولیس ملــی ، ســیانون اساوظیفــوي شــان در مطــا بقــت بــه ق

ــتراتیژي       ــارنوالی، اس ــارت ح ــق ونظ ــف وتحقی ــانون کش ــت ، ق ــی موق ــراات جزائ ــانون ا ج ق
پولیس ملی و پالن پـولیس ملـی بـه منظـور پیشـبرد سـالم وظـایف خـود را آراســته نماینـد           

ــروج      . ــول و خ ــرحدات، دخ ــظ سترس ــانون ، حف ــذ ق ــه ، تنفی ــم عام ــن ونظ ــامین ام ــور ت وبمنظ
قاچــاق امــوال، مراقبــت ترافیــک ســرحدي،    ، میــادین هــوایی، جلــوگیريرحداتســخاص دراشــ

 و تثبیـت هویـت قاچـاق چیـان    قاچـاق مـواد مخـدر    همکاري بـا پـولیس انترپـول، جلـوگیري از     
لـف کــه باعــث اخـالل نظــم عامــه میگـردد، تحقــق ایــن    ختوارتـــباط شــان  بـا گــــروه هــاي م  

اقــدامات  آن در تثبیــت و تشــخیص پــولیس ملــی مکلفیــت دارد. طرزالعمــل ممــد واقــع میشــود
  .الزمی وقانونی را عملی نماید

  :هدف
ایـن طرزالعمـل توانمنـد سـاختن منسـوبین پـولیس ملـی ازمعلومـات عمـومی قـانونی           هدف از

ــور    ــود را بط ــه خ ــایف روزان ــا وظ ــوده ت ــا و ب ــو ی ــتواراپ ــوثر، س ــلکی در م ــخگو و مس ، پاس
  .مطابقت با قوانین نافذه کشور انجام دهند

در جامعــه میباشــد و تطبیــق قــانون  و پــولیس ملــی افغانســتان حفــظ، آرامــش عامــهوظیفــه 
  .در حاالت ضروري پولیس میتواند اشخاص را توقف دهد 

پـو لـیس ملـی رادر را بطـه بـه کشـف قضـایاي         شـک و تردیـد    لعمل برخـورد ، تحقق این طرزا
ــی  ــرفجرم ــزایش داد     برط ــردم اف ــین م ــولیس را در ب ــاد پ ــت و اعتم ــاخته حمای ــب س ه کس

  .اعتماد مردم را در تأمین امنیت جلب مینماید
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  :تعریفات 

یـد حـوادث اخـالل آمیـز قـرار       مـن عـا مـه تحـت تهـد      حـا لـت ا سـت کـه در آن نظـم وا      -:خطر
  .میگیرد 

تحقیـق، ارتکــاب جــرم بــه  مرحلــه ازشــخص زمــان مظنــون پنداشـته میشــود کــه در  –:مظنـون  
  . وي نسبت داده شود

) 4(طــرف حــارنوال مطــابق حکــم فقــره شــته میشــود کــه ازپنداشــخص زمــان مــتهم   –: مــتهم
  .مه دعوي علیه وي صورت گرفته باشدقاا قانون اجراات جزائی موقت ) 39(ماده 

  
  

  فصـــل اول 
  احکام عمومــــــــــی

  وظایف ومکلفیت هاي پولیس ملی
  

قــانون پــولیس ملــی بــه مقصــد ) 11(پــولیس ملــی مطــابق حکــم منــدرج مــاده  -:مــاد ه اول 
ــرم،    ــاب ج ــري از ارتک ــو گی ــر، جل ــع خط ــخاص، دف ــت اش ــت هوی ــت   تثبی ــناد هوی ــرول اس کنت

ــرحدات ،   ــوري درس ــادر وعب ــوائی   بن ــاي ه ــدان ه ــرم ، ومی ــف ج ــونین  کش ــاري مظن ، گرفت
  .                 ومتهمین جهت  رفع سؤظن انجام میگیرد 

ــاده ــورت -:دوم م ــخص مــورد  ا  درص ــؤظن پــولیس، ش ــتباهاشــتباه وس ــف داد ه   را   ش توق
ه بعــداز د وره مکلفیــت وي را مطــا لبــه نمــودتــذکره تــا بعیــت ویــا تــرخیص  کــارت هویــت ،

غوروبررســـی  الزم بـــادرنظر دا شـــت ســـنجش مشـــــروعیت ا قـــدام ورفـــع ا شـــتباه وي 
  .اجراات قانونی را مرعی میدارد  

مبنـی برتثبیـت هویـت شـخص کـافی نبـا شـد درآن صـورت شـخص مظنـون را           هرگاه ا سناد 
کی کــار گرفتــه قضــیه را معرفــی نمــوده از تمــام ا قــدا مــات مســل اداره مربوطــه پــولیس بــه 

  .هند  مید انکشاف
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ــهرت       -  ــت ، ش ــت هوی ــی برتثبی ــناد مبن ــت ا س ــود ی ــدم موج ــوي وع ــتباه ق ــورت ا ش درص
ــل     ــده  از مح ــل آم ــش بعم ــون از وي پرس ــخص مظن ــات  ش ــه معلوم ــکونت اش درزمین س

مطا لبـه ، عالوتـا از شـهرت وشـرح چهـره ومشخصـات شـخص مـذکور ازسـا یـر د فـا تـر             
 .ارگان هاي کشفی معلومات ا خذ گردد 

شــد  تثبیــت  باســا حــات قبــایلی کــه شــخص مظنــون از درمــورد مــردم قبایــل درصــورت - 
ــت ا   ــد یری ــکوك از م ــخص مش ــت ش ــرحدي  وال  مورهوی ــت ع س ــا آمری ــرحدات  وی ــت س ی

مراجـع مـذ کـور وحصـول اطمینـان کامـل در        معلومات گـرد یـده و پـس از تائیـد       مربوطه
 .زمینه اجراات مقتضی بعمل آید 

ــه      -  ــا قیاف ــخص ب ــا ش ــد و ی ــده باش ــب دهن ــن فری ــکوك ممک ــخص مش ــاهري ش وضــعیت ظ
پــس منســوبین پــولیس ملــی بــه وضــعیت   وعاجزانــه امکــان دارد جنایتکارباشــد، مرتــب
دقـت صـورت   فریـب نخـورده و همیشـه درتثبیـت هویـت همچـو اشـخاص        ظـاهري  وقیافه 

 .گیرد 

ــرول  -  ــین کنت ــایط   ح ــراد و وس ــت اف ــناد هوی ــد    ، اس ــده بای ــرول کنن ــت کنت ــط امنی توس
  .همکارانش تامین گردد 

ــالح واز -  ــزات معاونــ  س ــتتجهی ــت    ه دس ــتفاده درس ــرورت اس ــت ض ــته دروق ــرده داش ک
ــد  ــولیس و   بتوان ــین پ ــله ب ــان فاص ــلنفرو همچن ــا از   نظردر مقاب ــود ت ــه ش ــه گرفت حمل

 .احتمالی و خطرناك شخص مقابل جلوگیري شده بتواند

ــته  نفر -  ــت داش ــت مراقب ــه تح ــتبه را همیش ــه وي را    مش ــعیف و عاجزان ــات ض ــب حرک فری
 .نخورند 

ــیاه و -  ــه ازاش ــاس ک ــت ، متصورآن خطراجن ــود  اس ــرارداده نش ــل ق ــولیس و نفرمقاب ــین پ ب
ــات  ــه حرک ــتباه آمیزب ــردد  اش ــت گ ــردد   دق ــورد گ ــه بخ ــلکی و ماهران ــورد مس ــد ، درم بای

ناریـه و جاریـه متصـور    ن سـالح  جیـب امکـان کشـید   ن اسـناد از کشـید  حـین متوجه بود که 
 .است 

همیشه تصور شـود کـه شـخص تحـت ا شـتباه  و یـا رفیـق او ممکـن اسـت حملـه را آغـاز             - 
 .نماید بناً به هیچ کس اعتماد نشود

 . مین با شد صورت گیرد تا منیتجا هاي که اتثبیت کارت هویت صرف در - 
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گـردد ، در   تثبیـت هویـت  انتقـال داده    بـه محـل روشـن    شـخص مشـتبه را ازسـاحه تاریـک     - 
  .از چراغ هاي دست داشته استفاده گرددانتقال  زمان

جنایتکار،  در ساحات غیر عبوري سرحدات  همیشه باید دقت شود که طرف مقابل یک مخرب ، - 
میباشند چاقچیان مواد مخدر وکشاف دشمن تروریست و یا یکی از اعضاي باندهاي قا جاسوس،

لیت در اوضاع بوده سالح را آماده به فعا دقیقاً مراقب در زمان توقف نفر دومیایجاب مینماید که 
  .آورده امنیت  خود و همکار خویش را تأمین نماید 

  

  فصل دوم 
  

، بنادرو میدان هاي درسرحداتسناد عبوري سی  ارکنترول وبر
  هوایی بین المللی کشور

ــوم ولســوالی ) 68(الیــت و) 19(فغانســتان درپــولیس ســرحدي کشــور عزیزمــا ا  -: مــاده س
بـا کشـور هـاي همسـایه ماننــد  پـا کسـتان ، ا یـران ، ترکمنسـتان ، ازبکسـتان، تاجکســتان           کـه  

از آن  حضـــور داشـــته و کیلـــومتر ســـرحد مشـــترك دارد) 5813(و چـــین تقریبـــاً حـــد ود 
  .سداري مینمایدپا

، مــواد انفجاریــه ، قــا چــاق امــوال ممنوعــه ، کنتــرول اســناد قاچــاق مــواد مخــدر جلــوگیري از 
سفري ، تنظـیم وسـایط مسـا فربـري، تـامین امنیـت بنـادر و میـاد یـن هـوایی تعقیـب قاچـاق             

  . ، جز  وظیفه اساسی پولیس سرحدي میبا شد  شان بران و گرفتاري
قـانون پـولیس نظـارت و مراقبـت از  تـرا فیـک       ) 5(مـاده  ) 19(در نظـر داشـت هـدایت فقـره     با 

ـ سرحدي و کنتـرول اسـناد آن وظیفـه پـولیس سـرحدي و انترپـول بـوده و مکلفیـت دار         د  تـا  ن
از تمام وسـایط نقلیـه کـه از  سـرحدات عبـور و مـرور مینماینـد بصـورت درسـت کنتـرول و           

ون و احتــرام بــه حقــوق بشــري اســناد و مــدارك راننــده  مراقبــت نمــوده در مطابقــت بــه قــان
گــان را مــورد تفتــیش و بــرر ســی قــرار داده بعــد از آن کــه از صــحت بــودن اســناد و تثبیــت  

  .داده شود اجازه دخول و یا خروج  اشخاص اطمینان حاصل نمودند هویت
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   :ماده چهارم 

  عدم ارایه اسناد غرض تثبیت هویت
ــه کــرد     ــا اعتبــار ارا ی ــراد غــرض تثبیــت هویــت ا ســناد ومــدارك ب ــد درصــورتیکه اف ه نتوان

پـولیس ملــی حـق دارد کــه شـخص مظنــون را    . قـانون  پــولیس ) 2(وفقــره ) 11(، مـاده  مطـابق 
قـانون پـولیس بطـور اخـص و     )  15( مـاده   مطـابق پولیس میتواند جهـت تثبیـت هویـت وي ،    

جهـت کشـف همـه جانبـه جـرم ، مجـرم ، مظنـون گرفتـار         ، بطورکـل  قـانون پـولیس  )  25(ماده 
  ).ساعت تحت نظارت قرارد هد) 72(الی  مدت شده را براي

  : نجم ماده پ
    :تال شی اشخاص بمنظور تثبیت هویت 

ــوارد  ــی از مـ ــا یکـ ــولیس را در تـ ــه پـ ــر کـ ــد  میدیگـ ــک مینمایـ ــخاص کمـ ــت ا شـ ــت وتثبیـ ن امنیـ
ــارت از ا ــی ا   عب ــال ش ــه ت ــولیس ب ــدام پ ــا ق ــخاص میب ــد  ش ــد    .ش ــت بن ــدا ی ــق ه ــره ) 3(طب ) 1(فق

  .پولیس قانون ) 16(ماده 
بـوط  هویـت نبـا شـد ویـا نخواهـد اسـناد مر      مورد تثبیت هویت شخص که قـا د ر بـه ارایـه ا سـناد     در

  .را ارایه نماید پولیس میتواند مطا بق هدایت فوق چنین اشخاص را مورد تالشی قرار دهد 
شـد ه هویــت  لیس بـوده در صـورتیکه شـخص د ستگیر   صـالحیت هـاي پـو   شـی ا شـخاص یکـی از   تال

تـال شـی   . خود را تثبیت کرده نتواند ویا ا سـناد شـناخت ارا یـه کـرده نتوانـد بـا یـد  تـال شـی شـود           
ســر ســري میتوانــد در محضــر عــام صــورت گیــرد ا مــا تــال شــی د قیــق بــا یــد دور از محضــر عــام  

 د باشــد  کــه یــک نفــر پــولیسصــورت گیــرد  در تالشــی اشــخاص حــد اقــل دو نفــر پــولیس موجــو 
قسـمیکه پـولیس   .  را انجـام میدهـد   تـال شـی  وظیفـه   پـولیس دومـی   و   بمنظور اتخاذ تـدابیر امنیتـی  

امنیتی یک موقیعت را انتخاب کند کـه در صـورت ضـرورت فیـر ، مرمـی بـه پـولیس تـال شـی کننـده           
  .                                  اصابت نکند

قـانون پـولیس تـال شـی زن توسـط پـولیس زن ویـا زنـی کـه          ) 16(مـاده  ) 2(هم چنان مطا بـق فقـره   
  .از طرف پولیس موظف گرد یده با شد صورت گیرد 
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  فصل سوم

  کشف جرم وگرفتاري منظنونین ومتهمینتثبیت هویت بمنظور
   :  ماده ششم

  :کشف جرم وگرفتار مظنون ومتهم 
کـه پـولیس   یعنـی  هدف عمده تثبیت هویت ، کشف جرم وگرفتاري مظنون یا متهم ا ست به ا ین 

سفید پوست و . دراستفاده از این  تدا بیر دقت الزم را داشته باشد به عنوان مثال اگر مظنون مرد 
به تثبیت هویـت زنـان ،   با وصف داشتن معلومات فوق  سانتی متراست ،پولیس ) 180(داراي قد 

    . کندنبا مظنون دارد ا قدام  ن وا شخاص که تفاوت قد قابل مالحظهپوستان و سیاه پوستا زرد

  :ماده هفتم 
  :شخاص مشمول تثبیت هویت 

تثبیت هویت ،موضوع معمولی ومرسوم نیست یعنی پولیس حق ندارد ازهمه شهروندان   اصوالء
لهـذا بـه   . پـولیس تثبیـت کنـد   کشور درهر لحظه ، زمان ومکان بخوا هد که هویـت خـودرا بـراي    

    .   تمام ا شخاص را برر سی کند  نمیتواند هویت  استثناي اوقات خاص 
    :ماده هشتم  

  :طرزتثبیت هویت 
 .توقف توسط موظفین  امنیتی  -1

 )ی شناسائ(لبه ا سناد ومدارك هویت  مطا -2

 .کنترول ا سناد ومدارك  -3

 .بدنی درصورت اشتباه تالشی  -4

 .تحت تدابیر ا منیتی به مرا جع پولیس انتفال شخص مشکوك  -5

 .شونده اخذ ا سناد تسلیمی شخص مشکوك توسط اداره تسلیم داده  -6

 .                                                       که نزد شخص تحت اشتباه میبا شد ) بکس (رسی ازمحموله زبا -7

 .رعا یت حقوق بشري ا شخاص در جریان توقف ویا تال شی  -8
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