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  مؤخذات   

 قانون اساسی دولت جمهوري اسالمی افغانستان - 

  قانون پولیس - 

 اصولنامه خدمات داخله  - 

 اصولنامه خدمات گارنیزون وقراول - 

 اصولنامه دسپلین - 

 فصل اول

  تعریف اصطالحات 

  :ماده اول 

ــولیس ــه      -: پ ــور داخل ــکیل وزرات ام ــه در تش ــوده ک ــاتونکی ب ــاتنمن وس ــر ، س ــامل افس ش

  .تامین نظم وامن عامه طبق احکام قانون فعالیت مینماید استخدام و جهت

  : ماده دوم 

  .آرامش اجتماعی است که طبق احکام قانون توسط پولیس تأ مین میگردد - : نظم عامه  

  :ماده سوم

ــه   ــاع     -:امــن عام ــردي و اجتم ــانون ف ــت ، آزادي، ق ــوقی دول ــه درآن نظــام حق ــت ک ــالتی اس ح

  .مالی مردم حفظ میگردد ،کرامت انسانی ، سالمت جسمی و

  



  :ماده چهارم

شــاهرا ه ، پــارك عمــومی ،بــاغ عمــومی ،کنــار بســتر دریــا ،پــل عمــــومی ،    -:محــالت عامــه  

سـرك پیــاده رو، محوطـه، کوچــه،خیابان ،معبــر بـه شــکل کوچـه ، تنکــی بــاز  یـا مســدود ویــا      

  .ه باشدمیدان سرباز وساحه مماثل را احتوا میکند که هر شخص در آن حق ورود داشت

  :ماده پنجم

  . حالتی است که در آن نظم وامن عامه تحت تهدید حوادث اخالل آمیز قرار میگیرد -: خطر 

  :ماده ششم

اقداماتی است که پولیس بمنظور تأمین نظم وامن عامه طبق احکام قانون  - : اتخاذ تدابیر  

  .اتخاذ مینماید 

  :ماده هفتم

پــولیس بــه منظــور تــأمین نظــم و امــن عامــه در  اقـــــدام  -:ســنجش مشــروعیت اقــدام  

  :احوالی مشروع پنداشته میشود که شرایط آتی در آن تکمیل شده باشد

  . قانونی باشد - 1

  .متنا سب به حالت خطر   باشد - 2

  .ضروري باشد – 3

  :ماده هشتم

تدابیر وعملـی اسـت کـه پـولیس بـه اسـاس سـنجش مشـروعیت ا قـدام           -:اقدامات پولیس  

  .تأمین اهداف قانونی به آن متوصل می شودجهت 



  :ماده نهم

ــل و    -:شــرید   عبــارت از ســاحه معینــی اســت کــه مــؤظفین پــولیس  ملــی مکلــف بــه تعمی

  .اجراي مکلفیت هاي وظیفوي خویش در آن ساحه میباشد

  :ماده دهم 

عبـارت از محلیسـت کـه منسـوبین پـولیس ملـی جهـت تـأمین امـن و نظـم عامـه ،             -:پوسته  

  .ول و مراقبت از سا حه مربوطه فعالیت مینمایدکنتر

  فصل دوم

   وظایف ومکلفیت هاي منسوبین قطعه انضباط شهري پولیس
میس  حافظان نوا نون ، اـــمنسوبین پولیس ملی کشور که متضمن تأمــین امنیت ،تطبیق ق 

منسوبین قطعه . شند نضباط و دسپلین آراسته با ملی و تمامیت ارضی کشور اند باید بازیور ا

انضباط شهري نخست خود  نمونه دسپلین پذیري  و بعدأ در جهت تحقق وتحکیم آن بداخل شهر 

  :و گارنیزون مسؤلیت خویش را بحیث یک قطعه با انضباط و با دسپلین ذیآل انجام دهند

منسوبین قطعه انضباط باید در همه حاالت اوامر و هدایات آمرین را بصورت دقیق انجام  - 

  .ددهن

ساعته را که در آن تمام وظایف شباروزي مانند بیداري از خواب،اوقات نماز  24تقسیم اوقات  - 

،صرف غذا ،اشتراك به دروس ،اوقات تفریح و استراحت ، انجام ورزش وغیره وظایفی که در 

  .تقسیم اوقات روزمره قید میباشد  قدم به قدم رعایت و باالي خویش تطبیق نمایند

  .وسایط خویش مواظبت جدي ودایمی نموده در حفظ ونگهداري آن کوشا باشند از سالح و - 



بطور دایم قیافه آراسته ، حرکات منظم و زنده، ،لباس پاك  بـه تـن داشـته و منـاطق مربـوط       - 

خویش را مانند کاغوش ،دفتر ،آشپز خانه ،طعام خانه ، درسخانه و سایر محالت را پـاك و مرتـب   

واعد پوشیدن یونیفورم ، آداب عسکري وقواعد اجراي رسم وتعظیم نمونـه  در رعایت ق. نگهدارند

  .مثال باشند

حـین اسـتفاده از رخصـتی قـانونی ویـادر روز هـاي       ) پولیس ملی( هرگاه منسوبین عسکري  -

تعطیل عمومی از قواعد پوشیدن یونیفورم ، قواعد رسم وتعظیم ویـا سـائر ایجابـات انضـباطی     

سؤلین گزمه انضباط صالحیت دارد که رخصتی او را قطع نموده همرا تخلف عمده بعمل آورند م

بایک نفر اعضاي گزمه به قرار گاه قطعه انضباط شهري یا به مقصد اتخاذ اقدامات الزمه به قطعه 

کـه بـه اسـاس تکـت رخصـت از      ) پـولیس (همچنان منسوبین عسـکري . مربوطه اش اعزام نماید

ـــورد فوق الذکر بازداشت شده به قرارگاه  قطعه انضباط گارنیزیون دیگر آمده باشند درمـــــ

  .اعزام میشوند

بـاز داشـت شـده معـاون قومانـدان انضـباط       ) پـولیس (حین تسلیم گرفتن منسوبین عسکري  -

آنها را تالشی نموده کمربند واشیاي قیمتی آنهارا که نگهداري اجناس مربـوط شـان   ) نوکریوال (

در اثنـاي بـه   . وهمچنان تمام اسناد خدمت آنهارا تسـلیم میگیـرد  در اطاق توقیف مجاز نمیباشند 

تسلیم گرفتن اسلحه ، مهمات ، اسناد ویا اشیاي قیمتی پروتوکول ترتیـب شـده ودرآن قومانـدان    

بازداشت شده را آورده انـد وخـود   ) پولیس(واشخاصیکه منسوبین عسکري) نوکریوال(انضباط

  .شخص بازداشت شده امضأ مینمایند

  :ازدهم ماده ی

توظیــف انضــباط شــهري غــرض اجــراي رســم و تعظــیم بــه منســوبین  

  .نظامی کشور



ــد حــین تصــادف  ) پــولیس ( تمــام منســوبین عســکري   ــف ان ـــدي ) ســبقت(مکل بارعایــت جـ

قواعــــدي که در تعلیم نامـه جمـع نظـام تعیـین وتثبیـت گردیـده بـه یکـدیگر رسـم وتعظـیم           

 .تعظیم را اجرا می کنندنمایند مادونان وبی قدم ها اولتر رسم و

ــکري    ــوبین عس ــر آن منس ــالوه ب ــولیس(ع ــرا    ) پ ــیم را اج ــم وتعظ ــل رس ــوارد ذی ــد در م بای

  :نمایند

  .به آبده سپاهی گم نام - 

  .به علم مبارك - 

 .به عموم جنازه هاي که از طرف قوت هاي عسکري بدرقه میشود - 

رســم قطعــات وجزوتامهــاي عســکري بــداخل نظــام نظــر بــه قومانــده بــه اشــخاص ذیــل    - 

 :وتعظیم مینمایند

 .به رئیس دولت جمهوري اسالمی افغانستان - 

 .به صدراعظم دولت جمهوري اسالمی افغانستان - 

 .به وزیر دفاع ملی دولت جمهوري اسالمی افغانستان - 

 .به مارشا لها  - 

ــیکه دررأس     -  ــان اشخاص ــتقیم وهمچن ــوال وتمــام آمــرین مس ــوي پاس ــوال، ل ــه ســتر پاس ب

 .تعین گردیده اند) جزوتام(قطعه ) کنترول(هیئت تفتیش 

ــاتنمنان       -  ــراي س ــیم ب ــم وتعظ ــراي رس ــرز روش واج ــکري ، ط ــد وآداب عس ــت قواع رعای

،افســران وجنــراالن کــه در احتیــاط قــرار دارنــد ویامتقاعــد  انــد نیــز زمانیکــه یونیفــورم   

عســکري را مــی پوشــند حتمــی میباشــد، اشــخاص فــوق ا لــذکر بایــد جــداً قواعــد تثبیــت   

را مراعــات نماینــد درصــورت تخلــف ، منســوبین قطعــه انضــباط  شــده یونیفــورم نظــامی

 .شهري بادرنظر داشت وظایف محوله اقدام میدارند

منسوبین پولیس ملی کـه باوسـایط نقلیـه داخـل شـهرگردش مینماینـد ازوضـع قـــیا فـه           - 

 .ظاهري، فـــــورم سیر وسفرشان کنترول به عمل آید



ـ     -  داخل شـهر گشـت وگـذار مینماینـداز فـورم      منسوبین پولیس ملی که  بـا وسـایط نقلیـه  ب

خــط ا لســیر ،واســطه نقلیــه  وقیافــه  پرســـــــــونل کنتــرول نمــوده درصــورت تخلــف  

به قـــــــــرار گـاه قطعـه انضـباط انتقـال ورسـماً بـه قطعـه مربوطـه نظـر بـه سلسـله             

 . مراتب باذکر تخلف معـــــرفی و اعزام نماید

سـکرات ومـواد مخــدر  اسـتفاده نمـوده باشــند     منسـوبین پـولیس ملـی درصــورت کـه از م     - 

دادن جــزاي .بــه قطعــه انضــباط شــهري انتقــال ورســماً بمراجــع مربــوط معرفــی نماینــد  

انضـباتی بــه اشـخاص کــه مسـکرات  مصــرف کـرده باشــد وتوضـیح خواســتن در رابطــه      

 .به تخلف، تا زمان باز گشت آنها به وضع نورمال به تعویق می افتد

وازه هــاي ورودي ونقــاط کلیــدي شــهردر صــورت برخــورد بــا  پوســته هــاي کنترولــی در - 

منسوبین پولیس که قیافـه شـان مطـابق تعلیماتنامـه هـاي عسـکري مـنظم نبـوده ویـا در          

مــورد فــورم سیروسفرشــان کمــی وکاســتی دیــده مــی شــوند ، نواقصــات جزئــی را رفــع  

 .درمورد نوا قصات کلی متخلفین را به قرارگاه قطعه انتقال نمایند

ن پولیس ملی ومسـؤلین وسـایط نقلیـه پـولیس ملـی نسـبت تخلـف کـه بـه قـرار           منسوبی - 

گــاه قطعــه انضــباط شــهري انتقــال میگردنــد ، قومانــدانی قطعــه انضــباط یومیــه راپــور   

 .اجراأت خویش را به مقامات ذیصالح رسماً اخبار نماید

ــه      -  ــدانی  قطع ــاه قومان ــه قرارگ ــه ب ــی ک ــبا ت ــف انض ــه تخل ــی نظرب ــولیس مل ــوبین پ منس

ــان را        ان ــباط ا یش ــه انض ــدانی قطع ــوال قومان ــردد، نوکری ــه میگ ــال ومحافظ ــباط انتق ض

تســلیم گرفتــه شــهرت ، اشــیا ،،ســالح ووســایط نقلیــه را درج کتــاب نمــوده و راپــور آنــرا 

 .به مقام ذیصالح رسماً ارایه نماید

ــاحات       -  ــه روزه در س ــایف هم ــه وظ ــالن والیح ــق پ ــهري طب ــباط ش ــه انض ــدان قطع قومان

ــهر و ــف ش ــی،    مختل ــولیس مل ــوبین پ ــی منس ــی نظم ــوگیري از ب ــرض جل ــدي غ ــاط کلی نق

وســایط بــدون فــورم سیروســفر ،ســریال نمبــر وقیافــه نــامنظم منســوبین پــولیس ملــی  

 کنترول بعمل آورند



منســوبین پــولیس ملــی بــدون داشــتن تکــت خــدمت ،مریضــی یارخصــت بــا یونیفــورم در  - 

ــ   ر حاضــر دائمــی قطعــات شــهر گشــت وگــذار وتخطــی از دســپلین مینماینــد یــا افــراد غی

وجزوتامهــاي پــولیس بــا اســــــتفاده از یونیفــورم پــولیس ملــی در صــورت تثبیــت بــه  

قومانــدانی قطعــه انضــباط انتقــال بعــد ازبررســی در مــورد بــه هــدایت ریاســت ع امــور   

 .پولیس اقدام بدارند

کــه مرتکــب جــرم میشــوند نظــر بــه قـــــــوانین جـــــزائی ) پــولیس(منســوبین عســکري - 

ــا فــ ــد     ن ــی دارن ــئولیت جزائ ــور مس ـــذه کش ــه    . ــــ ــدانی قطع ــاالت قوان ــین ح در چن

انضــباط مطــابق بــه قــانون وچگــونگی عواقــب بعــدي آن  موضــوع رابــه سلســله مراتــب  

 به ارگانهاي مربوط تحقیق جرم ارجاع نمایند

 

 سوم فصل

 تامین دسپلین عسکري در صفوف پولیس ملی کشور

ــرادري و    ــه ب ــاس روحی ــه اس ــه ب ــپلین ک ــؤلیت   دس ــی ، درك مس ــالی سیاس ــش ع ــوت، دان اخ

  عمیق، اسالم دوستی ووطن پرستی بوجود آید احترام متقابل را تقویت مینماید

  :ماده دوازدهم 

دســپلین عســکري عبــارت از رعایــت دقیــق وجــدي نظــم وقواعــد موضــوعه، قــوانین واصــول  

 . نامه هاي عسکري از طرف تمام منسوبین  پولیس ملی میباشد

 : ماده سیزدهم

صالحیت هاي قوماندانی قطعه انضباط شهري با درنظر داشت اصـولنامه دسـپلین   
  :ذیالً ارائه میگردد



اصـولنامه دسـپلین صـالحیت دارد    ) 71(قوماندان قطعـه انضـباط شـهري مطـابق مـاده       -1

  .درموارد آتی جزائی انضباطی بدهند

  .وقتیکه تخلف از خدمات گارنیزیون بعمل آورند -: الف

بــرهم خــورده ویــانظم عامــه در خــارج قشــــــله ) پــولیس(دســپلین عســکري  هنگامیکــه -:ب

 .مختل گردد) قرارگاه( 

وقتیکــه تخلــف از طــرف منســوبین پــولیس در دوران رخصــتی تفریحــی، اجــراي وظــایف   -:ج

  .خدمتی ویا وقتیکه به مقصد معالجه در مؤسسات صحی قرار داشته باشند

ــکري   -2 ــوبین عس ــولیس(منس ــاده  ) پ ــه م ــر ب ــه نظ ــب  ) 72( ک ــپلین مرتک ــونامه دس اص

ــتفاده      ــل اس ــباطی ذی ــاي انض ــالحیت ه ــا از ص ــمت آنه ــرین درقس ــوند آم ــف میش تخل

  :مینمایند

  .از صالحیتیکه نظر بمقام خویش حایز اند) انضباط شهري(آمرین گارنیزیون : الف

آمــرین قطــار هــاي رفتــار وآمــرین ترافیــک عســکري از صــالحیتیکه مطــابق رتبــه ومقــام   : ب

 .ساس تشکیل حایز اندخود به ا

قومانــدان انضــباط شــهري ، گــارنیزیون وتمــام آمرینیکــه در طــول را ه هــاي مواصــالتی   -:ج

دسـپلین را برقــرار میسـازند ، یــک درجــه بـاالتر ازصــالحیتی کـه نظــر بــه رتبـه ومقــام خــود      

  .دارند استفاده مینمایند 

در شــهر گشــت وگــذار آنعــده منســوبین پــولیس ملــی کــه بــا یونیفــورم وبــدون کــال ه      -:د

مینماینــد وموهــاي سرشــان نهایــت زیــاد بــود ه ویــا مرتکــب تخلــف دیگــري میشــوند مطــابق 

ــاده ــزاي    ) 73و72(م ــال و ج ــباط انتق ــه انض ــدانی قطع ــاه قومان ــه قرارگ ــپلین ب ــولنامه دس اص

  .انضباطی داده رسماً به قطعه مربوطه اش با ذکر تخلف که انجام داده معرفی گردند



ســران وجنراالنیکــه در احتیــاط قــرار دارنــد ویــا متقاعــد انــد درشــرایط سـاتنمنان ، ا ف   -3

ــکري    ــورم عس ــه یونیف ــبس ب ــه مل ــولیس (ک ــا    ) پ ــوند ب ــی ش ــب تخلف ــند ومرتک باش

ــاده   ــابق م ــین مط ــورت     ) 75و74(متخلف ــورد ص ــکري برخ ــپلین عس ــه دس ــول نام اص

  .گیرد

ی اصــولنامه دسـپلین عســکري هــر نـوع جــزاي انضــباط  ) 80(بـادر نظــر داشـت مــاده     -4

ــرورش        ــه وپ ــکري ، تربی ــپلین عس ــأمین دس ــراري ت ــیله برق ــک وس ــث ی ــد منحی بای

بـراي آنکـه   . باشـد وبـه درجـه تخلـف مطابقـت داشـته باشـد       ) پـولیس ملـی  (منسوبین 

  :نوع واندازه جزا تثبیت شده بتواند باید موارد آتی را درنظر داشته باشند 

 .خصلت وکرکتر تخلف کننده  -:الف

 .ف صورت گرفته استشرایط که در آن تخل -:ب

ــف ، همچنــان ســویه معلومــات متخلــف در خصــوص    -:ج ــف قبــل از تخل رفتــار وکــردار متخل

  .ترتیب واجراي وظیفه ومدت انجام خدمت وي در عسکري درنظر گرفته شود

اصـولنامه دسـپلین تطبیـق جـزاي انضـباطی بـه منسـوبین متخلـف         ) 81(مطابق مـاده   -5

مجبـور شـود   ) آمـر (مـؤثر نیافتـد وقومانـدان    زمانی ا جـرا میگـردد کـه تـدابیر دیگـري      

  .از آن استفاده کند

ــد مطــابق   ) آمــر(قومانــدان -6 کــه جــزاي انضــباطی بــیش از صــالحیت خــود تعــین میکن

  .اصولنامه دسپلین مسؤل شناخته میشود ) 86(ماده 

ــدان  -7 ــا ن ـــزاي  )  82(طبــق مــاده ) آمــر(قوم ــاي تعــین جـــــ اصــولنامه دســپلین دراثن

تثبیـت نـوع وانـدازه جـزا بسـیارعجله کنـد ویـا بـه زشـتی عمـل           انضباطی نبـا یـد در  

 .نما ید ویا توهینی را نسبت به شخصیت متخلف مرتکب شود 

 



  فصل چهارم

  )گزمه(اجراي دوریه

  :ماده چهاردهم 

ــا     ــه مقصــد محافظــه نمــودن نظــم ودســپلین عــالی عســکري در جــاده ه در هــر گــارنیزون ب

،محــالت اجتمــاعی ،میــدان هــاي هــوائی وهمچنــان در محــالت مســکون داخــل گــارنیزون نظــر  

  . اجراي دوریه ترتیب وتنظیم میشود) انضباط(به امر آمر گارنیزون 

ابــه ســواري مــوتر بــوده بشــکل پیــاده ،بــه ســواري مــوتر ســایکل و ی) گزمــه(دوریــه هــا  - 

  .میتواند

ق (اجــراي گزمــه در گــارنیزون در روز وســاعت هــاي کــه از طــرف آمــر گــارنیزون          - 

  .شهري تعین میشود صورت میگیرد) انضباط

بـراي یــک شـبانه روز یـا صـرف در اوقــات معینـه روز یـا شـب تعــین        ) گزمـه (دوریـه هـا    - 

 .شده میتوانند

 .لی سه نفر میباشددو  ا ) گزمه ( دوریه مرکب  از آمردوریه  - 

بادرنظرداشــت وظیفــه محولــه دوریــه از جملــه افســران ، ســاتنمنان  ) گزمــه (آمــر دوریــه  - 

پرسـونل دوریـه از جملـه سـربازان یـا      . مکتبی و یا ساتنمنان قطعـه تعـین شـده میتواننـد    

پرســونل موظــف دوریــه هــا بــا درنظرداشــت شــرایط   . ســاتنمنان قطعــه تعــین میگردنــد

 .ن سالح بوده میتوانندوضعیت ، مسلح یا بدو

که افسـر یـا سـاتنمن مکتبـی باشـند همیشـه بـا تفنگجـه دسـتی و دو          ) گزمه(آمرین دوریه  - 

 .شارژور پر مسلح میشوند

بایــد در بــازوي چــپ خــود داراي بــازو بنــد باشــند کــه از تکــه   ) گزمــه(پرســونل دوریــه  - 

 .سرخ تهیه شده و روي آن کلمه انضباط با رنگ سفید تحریر میگردد



 )گزمه(ف ومکلفیت هاي آمر دوریه وظای

  :ماده پانزدهم

ــط         ــایف را توس ــبرد وظ ــته و پیش ــه را دانس ــایف دوری ــه وظ ــت ک ــف اس ــه مکل ــر دوری آم

  .پرسونل دوریه اداره کند

و قواعــد پوشــیدن یــو نیفــورم ) پــولیس(ازمراعــات نمــودن مقتضــیات دســپلین عســکري  - 

  .تعین شده از طرف منسوبین عسکري مراقبت نماید

ــه  -  ــپلین       ب ــند واز دس ــاینتر از او باش ــا پ ــادل وی ــا مع ــه آنه ــه رتب ــکري ک ــوبین عس منس

عسـکري تخلــف نماینـد موضــوع را خـاطر نشــان سـاخته در صــور ت لـزوم اســناد دســت      

داشـته شـان را کنتـرول نمایــد و اگـر الزم افتـد آنهـا را بــاز داشـت کـرده و بـه قومانــدانی          

ــهرت منســوبین عســک   ــال نماینــدو ش ــولیس(ريانضــباط شــهري انتق ــت ) پ را کــه بازداش

  شده و به قرار گاه انضباط شهري اعزام میگردند یاد داشت نماید
 -  

 :ماده شانزدهم

 :مکلف است که ) گزمه(هرنفر دوریه

ــه     -  ــار منســوبین پــولیس را تحــت نظــر گرفت ــد کــردار و رفت ــه اجــرا نمای ــه را آگاهان وظیف

ــع بــه تخلفــات از دســپلین عســکري ونظــم اجتمــاعی از طــرف آ        نهــا بــه آمــر   وراج

 .راپور بدهد) گزمه(دوریه

اوامر آمر دوریه را بـه طـور دقیـق وبـه صـراحت اجـرا نمـوده وبـدون اجـازه او وظیفـه را            - 

  .ترك ننمایند



از بازداشت شده گان هـیچ چیـزي را اخـذ نکـرده وبـدون هـدایت آمـر دوریـه چیـزي را بـه            - 

 .آنها ندهد

 .اپور بدهدراجع به خواهشات باز داشت شده گان به آمر دوریه ر - 

ــه  -  ــد درامــور رعایــت دســپلین عســکري ،   ) گزمــه(پرســونل دوری ــه بای حــین اجــراي وظیف

ــال    ــه مث ــورم ، آداب عســکري وقواعــد اجــراي رســم وتعظــیم نمون قواعــد پوشــیدن یونیف

 .باشند

درحاالتیکــه منســوبین پــولیس متخلــف حــین بــاز داشــت سرکشــی ویــا مقاومــت نماینــد    - 

 .آنها از قوه کاربگیردآمر دوریه صالحیت دارد به مقابل 

 

 :ماده هفدهم 

انضـباط شـهري صـالحیت دارد کـه در مـوارد ذیـل ازاسـلحه خـود کـار          ) گزمـه (آمر دوریه  - 

بگیــرد ویــا بــه ســایر افــراد دوریــه امــر اســتعمال اســلحه را بــادر نظــر داشــت ســنجیش  

 :  مشروعیت اقدام بدهد

شــخاص ملکــی از ودرصــورت لــزوم دفــاع از ا) پــولیس(حــین دفــاع ازمنســوبین عســکري - 

 .تعرضاتیکه حیات ایشانرا به خطر اندازد ودفاع از آنها به شکل دیگري ممکن نباشد

براي دفع نمـودن حمـالت بـاالي پرسـونل دوریـه وهنگامیکـه حیـات آمـر دوریـه ویاسـایر            - 

 .افراد دوریه مستقیماً درخطر باشند

 .حین بازداشت مجرم که مقاومت مسلحانه نماید  - 

ــرم   -  ــت مج ــین بازداش ــکال    ح ــه اش ــتگیري او ب ــد ودس ــرار نمای ــود ف ــافظ خ ــزد مح ــه از ن ک

 .دیگري میسر نباشد

قطعه انضباط شهري ) گزمه(قبل از استعمال اسلحه درصورتیکه وضعیت ایجاب کند آمر دوریه
 پولیس مکلف است با صدا یافیر هواي راجع به استعمال ا سلحه



 



 

  


