وزارت امورداخله
مـعینیت پالیسی واستراتژی
ریاست عمومی پالن و پالیسی

پالیسی آغاز مرحله کشف جرایم
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امرنخستین
پولیس مبارزه با جرایم با درنظرداشت وظایف ،مکلفیتهای خویش را که وقایه ،جلوگیری و کشف
جرم است ،طبق ماده ( )431قانون اساسی کشور و مطابق ماده ( )5قانون پولیس و احکام قانون
اجراات جزائی انجام میدهد .درآغاز مرحله کشف ،پولیس مؤظف است تا در مقابل هر نوع جرایم که
بوقوع میپیوندد حساس و بیدار بوده و آن را کشف نموده و مرتکب آنرا گرفتار و مورد تعقیب عدلی
و قضائی قرار دهد .پالیسی آغاز مرحله کشف جرایم اساساً کشف ،تعقیب ،گرفتاری ،مظنونین،متهمین
قضایای جرمی را مورد بررسی قرار میدهد .مؤظفین مبارزه با جرایم مکلف است تا در هنگام انجام
فعالیتها تثبیت نماید که جرم را چه کسی ،در کجا ،چه وقت ،ذریعه چه ،و چگونه مرتکب شده است.
علل و انگیزه ارتکاب جرم چیست محلی که درآن جرم واقع گردیده کدام است.
همچنان مؤظفین بخش امنیتی کریمنالتخنیک وگروپ اپراتیفی باید تمامی آثار ،عالیم و اشیأی را که
به ارتکاب جرم تعلق دارد حفظ و نگهداری نماید .اظهارات شهود محل واقعه را تثبیت و ترتیب نموده
و سایر اسناد و شواهد را که در محل واقعه از مظنؤنین باقی مانده جمع آوری ودرج پروتوکول
مشاهدات محل واقعه نماید .پولیس مبارزه با جرایم مؤظف است به مجرد شناسائی شخص مظنؤن
و متهم را گرفتارنموده و طبق قانون پولیس و قانون اجراات جزائی حد اکثر درمدت  27ساعت اوراق
ابتدائی رسیدگی قضیه را با درنظرداشت پروسه بیومتریک و ترتیب محضر اجراات پولیس و مطابق
ماده ( )72قانون اجراات جزائی به حارنوالی مربوطه احاله نماید .درصورتیکه جرم سنگین یا تحت
تعقیب باشد و دوسیه در مدت ( )27ساعت به شکل جامع تکمیل نگردد ،جهت اکمال پروسه کشف به
حارنوالی پیشنهاد گردد تا از محکمه تمدید توقیف مطالبه نماید.
شکنجه و مجازات ظالمانه در قوانین داخلی و اعالمیه جهائی حقوق بشر و کنوانسیونهای بین المللی
به صورت صریح ممنوع اعالم گردیده است ،لذا هیچ کس نباید مورد شکنجه و مجازات ظالمانه قرار
گیرد .همچنان به حقوق مظنؤنین و متهمین قضایای جرمی توجه جدی صورت گرفته و سعی شود
با مظنؤنین ومتهمین با وجود اینکه جرمی را مرتکب گردیده و قانون را نقض نموده اند ،باید با احترام
برخورد صورت گیرد .طبق ماده ( )2قانون اجراات جزائی باید به تمام مظنونین و متهمین حق داده
شود تا از تمام حقوق که در مراحل مختلف تعقیب عدلی قانونی برایش داده شده است برخوردار
بوده و براساس قانون از خود دفاع نماید؛ و در صورت عدم توان دفاع و رفع اتهام از خویش آن
شخص مسؤل و مقصر پنداشته شده و بالخص طبق هدایت ماده ( )722-725قانون جزا با او برخورد
صورت میگیرد.
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مؤظفین اجراات خویش را براساس پالن و برنامه ترتیب نموده و با درنظرداشت مفاد از پالنهای تدابیری
تحت کشف ،تحت تعقیب ،و دریافت اجساد مجهول الهویه استفاده نماید .اقدامات خود سرانه و غیر پالنی به
استثنا ی جرم مشهود قابل پذیرش نه میباشد و پیگرد قانونی دارد.
پالیسی آغاز مرحله کشف جرایم در واقع حاصل کار و تالش گروپ کاری ریاست عمومی مبارزه با جرایم
و همکاری کارشناسان ریاست عمومی پالن و پالیسی معینیت پالیسی و استراتژی میباشد .این پالیسی به
مثابه راهنما و الگوی برای پولیس جنائی و امنیتی محسوب میشود و پولیس را در راستای تأمین امنیت و
نظم عامه و جلب اعتماد مردم در وقایه ،جلوگیری ،کشف ،گرفتاری و به عدالت کشاندن مجرمین کمک میکند؛
بر تمام منسوبین ریاست عمومی مبارزه با اجرایم و تمامی قدمههای ذیربط وزارت امورداخله هدایت داده
میشود که براساس و بنیاد این پالیسی عمل نموده و در تطبیق و اجرای محتوای آن از هیچ نوع سعی و
تالشی دریغ نورزند.
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مقدمه:
وزارت امورداخله جمهوری اسالمی افغانستان به مثابه ارگان امنیتی مسؤلیت خطیر تنفیذ حاکمیت
قانون و تأمین امنیت و نظم عامه را در کشور بدوش داشته و پولیس مبارزه با جرایم طبق هدایت
ماده ( )431قانون اساسی کشور وظایف کشف وگرفتاری مظنونین و متهمین قضایای جرمی را به
عهده دارند .پولیس مبازره با جرایم مطابق ماده ( )5قانون پولیس و با درنظرداشت ماده ( )2قانون
اجراات جزائی باید مظنون را از چگونگی و علت باز داشت شان مطلع ساخته و تمام حقوق و وجایب
مظنؤنین و متهمین را مطابق قوانین نافذه کشور و کنوانسیونهای بین المللی حقوق بشری رعایت
نماید .و نیز از چگونگی واقعه جرمی در ظرف ( )71ساعت خارنوالی مربوطه را در جریان قرار
دهند .پولیس باید در ظرف ( )27ساعت با بکارگیری اسلوب و شیوههای مسلکی ،اکادمیک واستاندارد
در روشنائی قوانین بررسی ابتدائی قضایای جرمی را تکمیل واوراق را یکجا با مظنؤنین و یا متهمین
غرض اکمال تحقیق به حارنوالی مربوطه گسیل نماید.
باتدوین پالیسی آغاز صفحه کشف و تطبیق درست آن که جز مسؤلیتها و مکلفیتهای پولیس مبارزه
با جرایم و سایر ادارات مربوطه میباشد ،پولیس قادر خواهند بود تا در اجرائی وظایف به شمول؛ اخذ
اطالع ،تحلیل اطالعات ،بررسی محل واقعه ،ترتیب پالنهای وظیفوی و مطالبه نظریات اهل خبره طب
عدلی ،شهود محل واقعه و زمان و مکان وقوع واقعه و خانه پری فورمهها تعلیم تربیه مسلکی و ارتقا
ظرفیت کارمندان کوشا باشند تا از حقوق و آزادیهای مردم حراست و از ارتکاب جرایم و نقض قوانین
جلوگیری بعمل آید.

6

7

اهداف پالیسی:
در هر جامعه به منظور تطبیق قانون و تأمین نظم و امنیت ،ضرورت به نهاد و ارگانها احساس
میشود تا توسط آن دستگاهای مربوطه اهداف خود را تطبیق و بر آورده سازند.
البته زمانیکه اصل تفکیک قوا مطرح میگردد ،در جوامع مبتنی بر این اصل وظیفه تطبیق قانون
بدوش قوه اجرائیه است .این قوه مؤ ظف است تا با ایجاد ساختارهای الزم زمینه تطبیق قوانین
را در عمل فراهم کند .وزارت امور داخله برای تحقق اهداف چون :ایجاد ،حفظ و گسترش نظم،
امنیت و عدالت و تحکیم حاکمیت قانون در جامعه این پالیسی را تدوین نموده و مورد تطبیق
قرارمیدهد.
ساحه تطبیق:
پالیسی آغاز مرحله صفحه کشف جرم بعد از منظوری وزیر امورداخله بر تمام منسوبین
ریاست عمومی مبارزه با جرایم ،معینیت ارشد امور امنیتی و منسوبین سایر ادارات زیربط در
مرکز و والیات کشور قابل تطبیق است.
اصطالحات :
تعریف پولیس :
 پولیس ( )policeواژه یا کلمه فرانسوی که دارای ریشه التینی بوده و از نظر لغویمفهوم آن (پاسبان ) یا (پاسبان شهر ) میباشد .و در معنی عام پولیس به مجموع
مقرراتی اطالق می شد که برای حسن جریان امور اجتماعی از سوی قدرت عامه وضع
میگردید در اصطالح حقوق اداری ،پولیس را بدودسته پولیس اداری وپولیس قضائی
تقسیم مینماید.
الف) پولیس اداری وظیفه تأمین امنیت و پیشگیری از ارتکاب جرایم را به عهده دارد همچنان
جلوگیری از اغتشاش و بی نظمی در سطح شهرها نیز وظیفه پولیس اداری میباشد .
ب) اما پولیس قضائی اصوال به مرحله پس از وقوع جرم اختصاص دارد ،اقدامات پولیس عدلی
درین خصوص شامل کشف جرم ،جلوگیری از فرار مظنونین و دستگیری مجرمین ،حفظ آثار
جرم و در نهایت تحویل دوسیههای تشکیل شده به خارنوالی است .در قانون پولیس افغانستان
مصوب سال 4371اصطالح پولیس شامل افسر ،ساتنمن و ساتونکی بوده که در تشکیل وزارت
امور داخله استخدام گردیده و جهت تأمین نظم و امنیت عامه طبق احکام قانون فعالیت میکند.
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پولیس عدلی :مامورین که وظایف کشف جرم ،جمع آوری دالیل و تشخیص مجرم را مطابق
به احکام قانون به عهده داشته باشد.
محل واقعه :عبارت از موقعیت است که یک عمل غیر قانونی در آنجا بوقوع پیوسته و عموماً
ساحاتی را احتوا میکند که بیشترین مدارک اثباتیه فزیکی توسط پرسونل ویژه و تعلیم یافته
تنفیذ قانون از آنجا بدست آمده بتواند که پرسونل متخصص مثل بررسی کنندگان و تخنیکران
محل واقعه و دانشمندان طب عدلی.
بطور خالصه محل واقعه محلی است که جرم در آنجا بوقوع پیوسته و نقطه اساسی برای
تحقیقات جنائی باشد جرایمی نیز وجود دارد که ارتکاب آن ضرورت به محل واقعه جرمی
ندارد ،مثالً جر ایم اقتصادی هنگام ترک محل واقعه جرمی اساس بررسی کننده ممکن از محل
واقعه جرمی بعدی (محل واقعه ثانوی یا فرعی ) عبور نماید
کشف جرم  :مجموع فعالیتها و اجراات تخنیکی ،که به منظور در یافت واقعیتها یا حقایق
جرمی ،توسط ارگانهای کشف در مطابقت به احکام قانون صورت گرفته و منتج به تداوم کار
تحقیقاتی و قضائی میگردد.
جمع آوری شواهد و مدارک اثباتیه :مدرک عبارت از وسایل و اقداماتی است که به وسیله
وقوع یک واقعی ویا غیر واقعی ثابت میشود .مدرک میتواند به چیزی اطالق شود که بطور
قانونی به محکمه با صالحیت بحیث وسیله تثبیت واقعیت ادعای یک قضیه تحت تحقیق پیشکش
میگردد.
انواع متعددی ازمدارک در تحقیق جنائی وجود دارد ولی مهمترین آنها مدارک مستقیم و مدارک
مفصل و دقیق(غیر مستقیم ) میباشد که دراینجا الزم است تا مدارک مستقیم و غیر مستقیم
بطور جدا گانه تعریف شود.
مدرک مستقیم :هر مدرکی که یک واقعه تحت منارعه را ثبوت نماید بحیث مدرک مستقیم
پنداشته میشود  .هر مدرک که واقعی باشد فاکت تحت منازعه را ثبوت مینمایند مدرک مستقیم
امکانات فیصله نهائی مختلف را باقی نمیگذارد مدرک مستقیم شامل موارد ذیل میباشد.
الف :مدرک فزیکی یک جرم (آثارنشان انگشت ،خون ،موی )DNAِ،و غیره
ب :مدرک مستند (مدارک ثبت شده مربوطه به یک شکل تصویری ،صوتی و یا دیگر منابع قابل
اعتماد(
ج :اظهارات شاهد که شامل معلومات دست اول درمورد جرم تحت سوال میباشد.
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مدرک غیر مستقیم یا مفصل :مدرک مفصل عبارت از هر مدرک غیر مستقیم مربوط به یک
فاکت میباشد که جهت تثبیت مجرمین و یا بی گناهان از طریق ارائیه دالیل ممد واقع میگردد .
مدرک غیر مستقیم نتیجه ترکیب فاکتهای ظاهراً بی ارتباط اند هرگاه یکجا درنظر گرفته شوند
مانع فیصله میشود که فاکتهای مربوطه به یک متهم را حمایه میکند دالیل ارائیه شده از مدرک
غیر مستقیم باید منطقی ،معقول و طبیعی انعکاس یابد.
متضرر :شخصی که از اثر انجام یک فعل مضر یا حادثه دچار نقصان مادی یا معنوی شده
باشد.
متضرراز جرم  :شخصی که به اثر ارتکاب جرم ،ضرراخالقی ،جسمانی ،مالی یا معنوی به
وی عاید گردیده باشد.
متهم :کسیکه از طرف حارنوال به وی جرم انتساب شده باشد .یا به اساس دالیل قوی اتهام
برایش نسبت داده شده باشد
قرار  :تصمیمی است که مطابق احکام قانون در مرحله تحقیق توسط خارنوالی در جریان
محاکم از طرف محکمه را جع به تحریک و تعقیب دعوای جزائی یا انصراف از آن یا سایر
موارد مربوطه اتخاذ میشود
مظنون  :شخصی است که به اساس سوًظن به نسبت ارتکاب جرم تحت اشتباه قرار گرفته یا
اینکه قبل از نسبت دادن اتهام به وی در مورد او تدابیری احتیاطی اتخاذ شده باشد.
سوابق وچالشها:
عدم رسیدگی به موقع و عدم تنظیم اوراق ابتدائی قضیه در آغاز مرحله صفحه کشف مطابق
ماده ( )431قانون اساسی و ماده ( )78قانون اجراات جزائی کشور و ماده ( )5قانون پولیس.
نبود ابزار تخنیکی مدرن و پیشرفته برای جمع آوری شواهد ،مدارک و اشیائی که به صورت
مسلکی ابعاد مادی و معنوی ارتکاب جرم و دالیل الزام علیه مظنونین را مورد شناسایی و
تحلیل قرار هد.
 سؤاستفاده از صالحیتهای وظیفوی در مرحله کشف و بررسی ابتدائیه به منظور دفاع از اتهام
 بی اطالعی اقارب مظنؤنین از گرفتاری مظنونین و متهمین ،عدم دسترسی مظنؤنین به ترجمان
زبان مادری و سلب حق سکوت از مظنونین توسط نیروهای کشفی پولیس.

 عدم حق دسترسی مظنؤنین به وکیل مدافع در پروسه کشف به منظور دفاع درپروسه کشف و
دفاع از اتهام وارده خالف مندرجات ماده ( )2قانون اجراات جزائی.
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 تخطی از حقوق بشری و اعمال خشونت و تهدید علیه مظنؤنین مغایر قوانین نافذه کشور
بالخص قانون اجراات جزائی

 سلب آزادی و نظارت غیر قانونی اشخاص در مرحله کشف
 وجود فشار و انحراف قضایای جرمی از مسیر قانونی آن
 عدم اقدامات پیشگیرانه وقایوی برای جلوگیری از جرایم
 عدم آگاهی از حق دفاع مشروع در مقابل حمله وتعرض
 پائین بودن ظرفیت ودانش مسلکی منسوبین مبارزه با جرایم
 عدم موجودیت دستگاه استراق سمع جهت شنیدن مکالمات خصمانه دشمنان و تعقیب و
گرفتاری مجرمین متکرر.
شرح پالیسی:
با درنظرداشت اصل عدالت ،حفظ امنیت اجتماعی ،تنفیذ حاکمیت قانون و رعایت حقوق مظنونین و
متهمین که یکی از مهمترین اصول پذیرفته شده در قوانین جزائی کشور بشمار میرود سعی
و ت الش در تحقق عدالت اجتماعی و پاسداری از آن وظیفه اساسی ارگانهای عدلی و پولیس
مبارزه با جرایم بشمار میرود .ازدیاد و توسعه جرایم در حال حاضر که میتوان آن را اولویت
بخشید به کشف جرایم سایبری و الکترونیکی ،قاچاق انسان ،جرایم سازمان یافته ،اختطافها
سرقتهای مسل حانه و پول شوئی ،جرایم فراملی که در راستای کشف به موقع با درنظرداشت
قوانین نافذه کشور به شکل فراملی تبارز مینماید .باید در ظرفیت کارمندان پولیس مبارزه با
جرایم با قبول تغییرات اساسی از امور کالسیک و با تجدید روحیه عصر حاضر و با امکانات
تخنیکی معاصر میتوا ن مبارزه خویش را در کشف ،افشا نمودن و گرفتاری مظنؤنین
سازماندهی نمود.
بررسی کنندگان پروسه کشف باید نکات مهم را بخاطر داشته باشند که اهداف شان روشن
کردن حقایق علیه مظنؤنین و به اثبات رساندن بی گناهی دیگران است ،جستجو حقایق در
جریان بررسی برای هر بررسی کننده ضرورت است تا مراتب زیر را جدأ رعایت نماید:
 مطابق به قانون فرد مظنؤن به تخلف حق دارد که خود را بی گناه بشمارد تا هنکامیکهجرم وی توسط محکمه ذیصالح به اثبات برسد .و همچنان هر شهر وند متهم به تخطی
حق دارد که تمام تضمینهای ضروری را برای دفاع از خود آماده نماید و از طرف
دیـــــــــــــــگر مسؤلیت صادقانه بررسی
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کنندگان جرایم است که اطمینان خود را حاصل نماید که حقوق هر یک از شهروندان در
جریان بررسی حفظ شده است .به صورت عموم بررسی کنندگان جرایم را بررسی
نموده و گزارش توام با شواهد و مدارک اثباتیه جرمی را ارایه و حارنوالی مربوطه را
در جریان قرار دهند.
همکاری حارنوال با پولیس:
از آنجایکه معلوم و هویداست که پولیس و حارنوال به منظور اجراات کاری یومیه ارتباط
ناگسستنی دارند و پولیس عدلی نمی تواند که بعضی از امورات مربوطه را بدون موجودیت
حارنوال ملکی ،نظامی و جرایم امنیت داخلی و خارجی انجام دهند .بناءً ایجاب مینماید که
پولیس و حارنوال همیشه باهم روابط کاری نیک و حسنه داشته باشند و در صورت بروز
بعضی چالشها مشکالت را در جلسات و سمینارها هماهنگ نموده و به رفع نقیصهها بپردازند.
تعلیم وتربیه و ترنینگ به منظور ارتقا ظرفیت:
کارمندان و منسوبین که جدیداً در بستهای ریاست عمومی مبارزه باجرایم تقرر حاصل
مینمایند مطابق پالن مرتبه قوانین نافذه کشور بالسویه برایشان از طریق کورسهای قصیر
المدت تدریس شود و قوانین ذیل شامل دروس مسلکی شان گردد :مواد قانون اساسی ،قانون
پولیس ،قانون اجراات جزائی ،قانون انسداد قاچاق انسان ،قانون مبارزه علیه خشونت زن ،قانون
تخلفات اطفال ،قانون جزای عمومی ،قانون مبارزه علیه تروریزم ،قانون پول شوئی (تطهیر
پول) .طرزالعمل مواصالت و مخابرات.
همچنین ایجاب می نماید ،که سطح دانش و توانمندی کارمندان پولیس مبارزه با جرایم مورد
نظارت و ارزیابی قرار گیرد ،در صورت به مشاهده رسیدن هرگونه کاستی در حوزه دانش
مسلکی باید ظرفیت سازی هدفمندانه صورت گیرد.
به منظور پیشبرد قضایا در سطح ریاست عمومی الزم است تانیروی شامل پالن با مالحظه
لوایح وظیفوی اقتباس از محتویات این پالیسی و برای تطبیق اجراآت با استقامتهای کاری به
مثابه نهاد سازماندهی ،اقدامات ذیل راروی دست گیرند.
فصل اول :پالن تدابیری اپارات مرکزی ریاست ع مبارزه با جرایم
از آنجایکه ریاست عمومی مبارزه باجرایم جنائی منحیث ارگان سازماندهی کننده در سطح
کشور مسؤلیت دارد لذا به مثابه نهاد اساسی ایجاب مینماید تا استقامت کاری هر اداره خود
را مطابق لوایح وظیفوی اش در راستــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــای ارزیابی امورات
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گذشته ،حال و آینده آن تدابیر مؤثر در نظر گرفته و مطابق به ماده  431قانون اساسی کشور
مسؤلیتهای شان را باید انعکاس دهند که چنین پروسه را میتوان با اکمال پروسه کشفی با
درنظرداشت فورم اطالع رسانی و در محدوده  27ساعت اکمال نموده و قضایارا با بررسی
محل واقعه با نظریات اهل خبره ،مشاهدات گروپ اوپراتیفی و جوانب دریافت فاعلین قضایا و
شرکای جرمی و متضررین قضیه آن را پیگیری نماید.
اداره مرکزی تماماً مطالبات کاری خود را طوری تنظیم نماید که مظهر اراده قانون و طبیق مسلک باشد ،با
مفردات کاری اپارات مرکزی و ساحوی بمنظور دست یابی از امکانات کاری هر شخص با نتیجه گیری از
تداخالت وظیفوی و هماهنگی با ادارات محترم خارنوالی و پولیس یونیفورم دار در دستگیری مظنونین با
ارائیه دالیل مستند و نظریات کتبی قضایا را تعقیب نماید تا نتایج مثمر رادر قبال داشته باشد.
با درنظر داشت مطالعات در راستای کاهش جرایم باید وظایف پالنی و روشن وظیفوی هر اداره باعث آن
گردد تا استقامت کاری هر اداره به مثابه ارزیابی دقیق از امکانات کاری و ارزیابی قضایا در سطوح مختلف
ضم قضایای تحت کشف ،تحت تعقیب والدرکی و قضایای کشف شده را با تحت پوشش قرار دادن از طریق
شبکههای اوپراتیفی و استخدام همکاران به منظور مستند ساختن پیگیری قانونی مظنونین استفاده عظیمی
بعمل آید .خاطر نشان باید ساخت که با درنظر داشت تجارب کاری که از ما میطلبد تا استقامت کاری خویش
را مطابق مصوبات و دایرکتیفهای مقامات محترم ذیصالح تنظیم نمایم .چرا اکثراً قضایا ناشی از عوامل
اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی را در بر دارند .خصوصیات جرمی هر قضیه ایجاب ارزیابی دقیق را درقبال
دارند.روی این اصل باید در همه حاالت انگیزه جرمی در صدر وظایف کاری ما قرار گیرد و با ارزیابی
پروسه تعلیم و تربیه کادری و تسهیالت و ارائه پیشنهادات و ضروریات هراداره در نظر گرفته شود و
مطابق با نیازمندیهای شان تصامیم اوپراتیفی در نظر گرفته شود .در شرایط کنونی عناصر جرمی که در
مطابقت به قانون اجراات جزائی کشور باید اولویت داده شود ( مبارزه با فساد ،جرایم اقتصادی ،قتل و جرم،
قاچاق انسان ،جرایم الکترونیکی تعقیب افراد زیرسن ،خشونتهای فامیلی )با آنهم پروسه اکمال قضایا باید با
هفت سوال طالئی مدنظر گرفته شود چراکه در یافت فاعلین و تعقیب قضایا امکانات پیشرفت فعالیت جرمی
را محدود میسازد.
روی این اصل محتویات ذیل به منظور اکمال پروسیجر کشفی مطرح میگردد.
 .1باتشریک مساعی ارگانهای ذیربط پیرامون دستیابی به اهداف مورد بحث بعد ازدقیق ساختن آن ازطریق
شبکههای اوپراتیفی و ایجاد پروژهها و به مالحظه آن عملیات سازماندهی گردد.
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 .2بعد ازتثبیت و شناسائی و گرفتاری الزم است مطابق پروسیجرکشفی درحصه گرفتاری آن اجراات و
دوسیه مظنونین دستگیرشده بادرنظرداشت ماده ( )78قانون اجراات جزائی قضیه ترتیب گردد.
 .3بعد ازاکمال پروسیجر و جمع آوری مدارک ،شواهد ،قراین اوراق بادرنظرداشت ماده ( )72قانون اجراات
جزائی محول حارنوالی محترم گردد .و حارنواالن محترم مکلف شود تا از نتیجه اوراق و سرنوشت
مظنون در هر مرحله از اجراات کاری شان کمافی السابق اداره پولیس را در جریان قرار بدهد.

فصل دوم :قضایای تحت کشف
هدف از ایجاد پالن هذا الزم اســت تاپیرامون واقعات تحت کشــف که مظنونین قضــایا تثبیت میباشــد اما
متضــررین واقعات و تیم بررســی محل واقعه و گروپهای اوپراتیفی مشــاهدات واقعه را ازمحل واقعه جمع
آوری نموده الزم است تااجراات ذیل بعمل آید .
 .4در قدم نخست جمع آوری مدارک جرمی ،شواهد و قراین با درنظرداشت مشاهدات اهل خبره و متضرر
قضیه توحید گردد.
 .7با مطالعه اوراق ترتیب شده باید ازامکانات کاری شبکههای اوپراتیفی و مت ضررین ق ضایا و نظریات
اهل خبره کارعملی صورت گیرد.
 .3با اکمال پروسه معیاد کشف در ظرف ( )27ساعت اوراق ترتیب شده تحت کشف به حارنوالی مربوطه
فرستاده شود و در دیتابیس قضایای جرمی در اداره حارنوالی ثبت گردد.
 .1موظفین مکلف میگردد تا یومیه پیرامون قضــیه تحت کشــف از طریق شــبکههای اوپراتیفی و دیتابس
جرمی پیرامون شخص یا اشخاص تحت کشف اطالعات راجمع آوری و ثبت دوسیه کاری نماید.

فصل سوم :قضایای تحت تعقیب و الدرک
با در نظرداشت بررسی محل واقعه و دریافت فاعل قضیه ایجاب مینماید اشخاصی که در ارتکاب جرم
منحیث فاعلین از طرف متضررین قضیه باموجودیت شواهد ،مدارک و قراین و شبکههای اوپراتیفی مورد
شناخت قرارگرفته لیکن از محل واقعه فرارنموده است باید تدابیرذیل روی دست گرفته شود.
تدابیر :

با ایجاد پروسه هماهنگی در رابط به تعقیب قضایای جرمی مظنون و یا مظنونین که از یک
والیت بوالیت دیگرخــــــــــود را از دید پولیس کشــــــــــــــــــــــــــــفی کناره و مخفی
نماید و به فعالیتهای جرمی مبادرت میورزند الزم اســــــــــــت با اکمال پروسه تعقیب و
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دریافت شهرت مکمل ان که در دیتابیس مدیریت ع اطالعات و تحلیل و ارزیابی با درنظر داشت
سوابق جرمی و نکات مهم دریافت فاعل و شرکای جرمی آن متصور باشد ،الزم دانسته میشود
تا درقدم ثانی در مورد شناخت عاملین قضایا (مظنونین) از قدمه بایومتریک که امکان آن برده
میشود که ممکن مظنون یا مظنونین در دیتابیس مرکزی ثبت گردیده باشد .و عالوت ًا ادارات
ثبت قضایا در مورد سوابق جرمی شخص مورد تعقیب به منظور گرفتاری به موقع آن همکاری
الزم و قانونی بعمل آورند.
 .4بعد از مطالعه مشاهدات واقعه و نظریات اهل خبره و ادعا مستقیم متضررین قضایا ایجاب مینماید از
دیتابس سوابق مجرمین معلومات جمع آوری گردد و آدرس دقیق آن و محل گشت و گذار و ارتباطات
و محل کار و غیره نکات که دریافت آنرا کمک نماید ،جستجو گردد.
 .7شبکههای اوپراتیفی که در نقاط مختلف فعالیت دارند با ارائه فوتوی مظنون و باکمک اشخاصی که با
وی ارتباط و از او شناخت و معرفت دارند و نمبر تلفون او را دریافت و از طریق( کال ریکارد) دریافت
و اجراات بعمل آید.
 .3بعد از دریافت مظنون در صورتی که درطی ( )27ساعت آن موفق گردیم قبل از ترتیب از کارت نمبریک
که استنباط از ثبت واقعه باشد اوراق قضیه باجمع آوری مدرک جرمی ،شواهد و قرائین و نظریات اهل
خبره با مشاهدات محل واقعه با درنظرداشت ماده ( )72قانون اجراات جزائی محول حارنوالی ذیربط
گردد.

وظایف و مسؤلیتها:
معینیت پالیسی و استراتژی با همکاری و هماهنگی مستقیم ریاست عمومی مبارزه با جرایم مسؤلیت رهبری
و تطبیق این پالیسی را به عهده دارد که از طریق ریاست عمومی پالن و پالیسی آن را عملی نماید .همچنین
ریاست عمومی نظارت و ارزیابی معینیت پالیسی و استراتژی از تطبیق درست و به موقع این پالیسی نظارت
و در زمان معین ارزیابی نموده و از نحوه تطبیق به رهبری وزارت امور داخله گزارش ارائه نماید .ضمناً
تمام ادارات و نهادهای وزارت امورداخله در مرکز و والیات مسؤلیت دارند که در هنگام اجرای وظایف و
تطبیق قوانین نافذه کشور به اساس این پالیسی عمل نماید .ضمیمه ( )41پالن تطبیقی پالیسی هذا رهبری و
مسنوبین ریاست عمومی مبارزه با جرایم را در چگونگی تطبیق این پالیسی هرچه بهتر کمک میتواند.
برعالوه ریاستهای عمومی مبارزه با جرایم و پالن و پالیسی مکلف اند ،در راستای معرفی و سهل سازی
تطبیق این پالیسی سیمنارها ،ورکشاپها و بحثهای آزاد راه اندازی نماید.
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منظوری و تطبیق پالیسی:
پالیسی آغاز مرحله صفحه کشف پولیس مبارزه با جرایم به تأسی از هدایت مقامات محترم ذیصالح بنابر
نیاز مندیهای توسط گروپ کاری ریاست ع مبارزه با جرایم تحت راهنمائی و تشریک مساعی ریاست عمومی
پالن و پالیسی معینیت پالیسی و استراتژی بعد از منظوری وزیر امورداخله بر تمام منسوبین ریاست عمومی
مبارزه با جرایم معینیت ارشد امور امنیتی و سایر ادارات قابل تطبیق است.

نشر وارتباط:
ریاست عمومی پالن وپالیسی معینیت پالیسی و استراتژی مسؤلیت دارد تا پالیسی آغاز مرحله صفحه کشف
را بعد از منظوری وزیر امورداخله در وب سایت وزارت (شیرپاینت) گذاشته و نیز از طریق ریاست نشرات
قوماندانی عمومی تعلیم تربیه چاپ و تکثیر نماید.
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ضمیمه ( )4فورم محل تالشی:
محل تالشی
تاریخ تالشی
شهرت اشخاصیکه در تالشی حضور داشته اند
شماره

شهرت
ولد

اسم

رتبه وظیفه سکونت اصلی

سکونت فعلی

مالحظات

4
7
شهرت اشخاصیکه تالشی را انجام داده اند
شماره

شهرت
اسم

ولد

رتبه وظیفه سکونت اصلی

سکونت فعلی

مالحظا ت

1
2
شهرت اشخاصیکه مورد تالشی بدنی قرار گرفته اند
شماره

شهرت
اسم

ولد

رتبه وظیفه سکونت اصلی

سکونت فعلی

مالحظات

4
7
3
تعداد
اشیا واموال بدست امده

به عدد

قناعت ویا قناعت تالشی شونده

به
حروف

شصت گرفتار شونده-----------
-
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شماره

وظیفه

نمبر

جواز

اسم

ولد

سکونت اصلی

دوکان

شهرت

تیلفون
نمبر

ضمیمه ( )7تضمین خط
سکونت فعلی

قریه ولسوالی والیت گذر

اینجانب که شهرتم در فـــوق ذکر گردیده است ضمانت سـر اسامی (

مالحظات

ولسوالی والیت

) ولـــد (

) را

مینمایـــم هــــرزمانیکه به شخص مذکور ضرورت احساس گردد موصوف را بدون معطلی حاضر
مینمایم در اقرار خویش صادق میباشم .
محل شصت ضمانت کننده (

)

وظیفه

نمبر

شماره

اینجانب (

) ولد(

) همسایه دوکان (

جواز

اسم

ولد

سکونت اصلی

دوکان

شهرت

تیلفون
نمبر

شهرت همسایه دوکان
سکونت فعلی

قریه ولسوالی والیت گذر

ولسوالی والیت

) میباشم تصدیق میدارم .

شصت همسایه دوکان
تصدیق وکیل گذر مربوطه ________________تصدیق ناحیه مربوطه __________________
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مالحظات

)

ضمیمه ( )3فهرست اوراق بررسی قضیه (

تعداد اوراق
شماره

نوع اوراق

به عدد

به حروف

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
21
22
23
24
25
قــــــــــــــــــــرار شرح فوق فهرست هذا ترتیب وصحت است .
بااحترام

19

مالحظات

ضمیمه ( )1فورمه اخذ اطالعات

تیلفون
داخلی

تیلفون
خارجی

راپور
شفاهی

شهرت اطالع دهنده:اسم(

معلومات
افسر
) تخلص(

آدرس اطالع  -:شماره تیلفون(
) تاریخ  4321/ /ساعت اخذ اطالع (

) ولد(

)قریه/ناحیه(
)

)وظیفه/پیشه(
) ولسوالی (

)
) والیت(

)افسر گیرنده (-:

قبل ازظهر/بعد از ظهر

معلومات

نمبرفعالیت

فعالیت بلی/نخیر

امضاگیرنده:

آمربررسی کننده:

20

ضمیمه ( )5فورم اسکیج مشاهده محل واقعه

نوع واقعه
محل واقعه
وقت وتاریخ آغازمشاهدات
ترتیب کننده اسکیج(

وقت تکمیل مشاهدات
)رتبه(

) وظیفه(

21

) نمبر کارت هویت(

)

شماره

ضمیمه ( )1فورمه تشریح اموال بدست آمده (ماده  477ق .ا .جزایی)
اسم جنس

مالحظات

تعداد
بحروف

قرارشرح فوق بتعداد(

بعدد

) قلم جنس بدست آمده صحت است
بااحترام

عضو

ریس هیات

عضو

22

قرارشرح فوق تشریح مشخصات و سجل واسطه نقلیه صحت است

بااحترام

رئیس هئیت
عضو
عضو
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شماره
نوع واسطه
مودل
رنگ
نمبر پلیت
نمبر انجن
نمبر شاسی
تعدا شیشه ها
شیشه عقب نما
پمپر
تعداد چراغ پیشروا
تعداد چراغ عقب
شیشه های عقب نما
اشاره های پیشرو
اشاره های عقب
تعدا تایر ها
تیب ورادیو
تعداد سیت ها
چک واند پایه
سامان فالتو
مالحظات

ضمیمه ( )2فورم تــشریح مشخصات وسجل واسطه نقلیه

شماره

نوع

سالح
مودل

ح
نمبر قپاق

جدید یا

مستعمل
فعال یا

غیر فعال
تعداد

بند سالح

شاژور
تعداد

عضو
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ادوات

نمبرسال

رئیس هئیت

عضو

فالتو
پرتله

مرمی
برپه

بااحترام

مالحظا

اضافی

قنداق

قرارشرح فوق فورم تشریح سالح منحی ث مدرک اثباتیه جرمی صحت است

شاژور

ضمیمه ( )8فورم تشریح سالح (مدرک اثباتیه)

ت
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شماره مسلسل
نوع واقعه
محل واقعه
تاریخ واقعه
نمبر وتاریخ ثبت واقعه
نمبر وتاریخ ثبت در اداره مرکزی
اسم
ولد

اصلی

ولدیت

فعلی
سن
تاریخ نظارت
سرنوشت مظنون
اسم
ولد
ولدیت
سن
اصلی
فعلی
پیشه

ولد

اسم

ولدیت
اصلی
فعلی
سن

ت
ت

به فرد

سکون
سکون

به دولت

ارتکاب
مظنون

علل وانگیزه جرم

وتاریخ قضیه وتاریخ
شهرت مظنونین گرفتار
یت
شهرت متضرر
سهرت مظنونین مفرور

اسلوب جرمی

نوع واقعه نمبر
وضع

مدارک اثباتیه جرم

ضمیمه ( )9فورم نمبر (یک) راپور آگاهی

خساره

وارده

سکون

ت

ضمیمه ( )11گزارش مشاهده محل واقعه
وقت وتاریخ دریافت
اطالع
شهرت اطالع دهنده
نوع جرمی
محل واقعه
فشرده اطالع

تشریح محل واقعه

رویداد قضیه

26

ضمیمه ( )11فورمه محضر گرفتاری
نوع واقعه
محل واقعه
تاریخ وساعت گرفتاری
شهرت مظنونین
موضوع :

محل امضا هیئت گرفتاری

قناعت ومحل امضا وشصت شخص دسگیر شده

27

ضمیمه ( )47فورمه محضر مقابله شده متهمین
شما
ره

شهرت
اسم

سکونت اصلی
ولد

ولد

وظیفه

رتبه

یت

قریه

ولسوالی

سکونت فعلی
والی
ت

قریه ولسوالی

والیت

مالحظات

شهرت نفر دوم
شهرت
شماره

اسم ولد ولدیت

شماره نوع واقعه

رتبه

وظ
یفه

سکونت اصلی
قریه

ولسوالی

محل واقعه

سکونت فعلی
والی
ت

قریه

تاریخ واقعه

ولسوالی والیت

مالحظات

مالحظات

شهرت هیئات تحقیق
شهرت
شماره

اسم

رتبه
ولد

وظی

محل

فه

وظیفه
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محل امضا

ضمیمه ( )13فورمه استجواب
آیا شخص مقابل خود را میشناسید

آیا شخص مقابل خود را میشناسید

سوال :

جواب :

سوال :

جواب :

مناسبات بین شما چطور است

مناسبات بین شما چطور است

سوال :

سوال :

جواب :

جواب :

سوال :شما در مورد شخص مقابل چه میدانید

سوال  :اظهار شخص مقابل تان تایئد میکنید یا خیر
معلومات دهید

در مورد جرم وی معلومات دهید

جواب :

جواب :
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ضمیمه ( )14محضر تالشی منزل
محلواقعه :

تاریخ :

نوع واقعه :

ساعت اغاز وختم تالشی :
)ولد (

به اساس اظهارات (

) مظنون قضیه (

) مبنی بر اینکه بک قبضه کارد که زریعه ان (

)به قتل رسیده ودر منزل مذکونی مظنون توسط خودش پنهان ساخته شده بود به تاریخ
مبینی برتالشی منزل موصوف اصدار وبعد از اخذ اجزه محکمه (
م وظفخارنوالی(

/ /

قار خارنوالی موظف

)هیات موظف در حالیکه خارنوال

)نیز در تر کیب ان حاضر بوده به تالشی منزل مظنون با حضور داشت قائم مقام وهمسایه وی

در حالیکه وکیل گذر منطقه حاضر محل بوده اقدام به عمل امده است
در جریان تالشی از داخل یک باب اطاق منزل تحتانی عمارت از بین یک عدد بکس اهنی بک قبضه کارد خون الود دریافت
وتوسط هیات موظف ظبطوبسته بندی گردیده وبه ارگان پولس انتقال یافته است
در جریان تالشی کدام چیزی دیگری از منزل موصوف دریافت واخذ نگردیده است
محضر هذا طبق حکم ماده ( )41قانون تعدیل اجراات جزائی ترتیب یافته است
محل امضا وشصت مظنون

محل امضا وشصت همسایگان ووکیل
گذر ویا شهود

30

محل امضا "هیات م.ظف تالشی

ضمیمه ( )15ورق اظهارات
محلواقعه :

تاریخ :

نوع واقعه :

ساعت اغاز وختم تالشی :
)ولد (

به اساس اظهارات (

) مظنون قضیه (

) مبنی بر اینکه بک قبضه کارد که زریعه ان (

)به قتل رسیده ودر منزل مذکونی مظنون توسط خودش پنهان ساخته شده بود به تاریخ
مبینی برتالشی منزل موصوف اصدار وبعد از اخذ اجزه محکمه (
موظفخا رنوالی(

/ /

قار خارنوالی موظف

)هیات موظف در حالیکه خارنوال

)نیز در تر کیب ان حاضر بوده به تالشی منزل مظنون با حضور داشت قائم مقام وهمسایه وی

در حالیکه وکیل گذر منطقه حاضر محل بوده اقدام به عمل امده است
در جریان تالشی از داخل یک باب اطاق منزل تحتانی عمارت از بین یک عدد بکس اهنی بک قبضه کارد خون الود دریافت
وتوسط هیات موظف ظبطوبسته بندی گردیده وبه ارگان پولس انتقال یافته است
در جریان تالشی کدام چیزی دیگری از منزل موصوف دریافت واخذ نگردیده است
محضر هذا طبق حکم ماده ( )41قانون تعدیل اجراات جزائی ترتیب یافته است
محل امضا وشصت مظنون

محل امضا وشصت همسایگان ووکیل
گذر ویا شهود
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محل امضا "هیات م.ظف تالشی

ضمیمه ( )41پالن تطبیقی پالیسی:
اسم :محمد رضا"کاتب"

شماره ثبت پالیسی ---------------
تاریخ ثبت

اداره مربوطه  :ریاست عمومی پالن وپالیسی

/

/
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شماره تماس1785715129

شماره

ایمیل ادرسReza.Kateb@moi.gov.af :

1

معیاد ارایه

اسم و

مرجع ارسالی

مرجع

پالیسی و تاریخ

تطبیق

مواصلت ان

کننده

ریاست ع پالن و

باالی تمام

ریاست ها،

پالیسی

پولیس ملی

ادارات،

از طریق

قوماندانی

معینیت ها و

های امنیه

ریاست های

والیات و

مستقل

جزوتام های

رتبه

فعالیت ها در

شخص

رابطه به تطبیق

موظف

پالیسی

موعد اجرا

قدمه تطبیق

معلومات از

کننده

صورت تطبیق
به متصدی

مستقل
پولیس ملی

قرار شرح فوق پالن هذا ترتیب و قابل تطبیق است .
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مالحظات

رهنمود ترتیب پالن های تطبیقی پالیسی ها
متصدی پالیسی:
 متصدی پالیسی به اساس دایرکتیف تدوین پالیسی افسر وزارت امور داخله که مسولیت های اسنادیپالیسی را اولویت دهی و حمایه نموده و از تطبیق  ،نظارت  ،گزارش دهی و مرور ان اطمینان حاصل
مینماید .
 توظیف متصدی پالیسی یا گروپ کاری برای هریک از اسناد پالیسی وزارت امور داخله از صالحیت هایریاست عمومی پالیسی معینیت پالیسی و استراتژی است .
 متصدی پالیسی مسولیت دارد تا روند تکثیر و تطبیق پالیسی ها را از قدمه استراتژیک به قدمه هایاوپراتیفی یا تطبیقی پیگیری نماید .
 )1مرجع ارسالی پالیسی و تاریخ مواصلت ان
این ستون توسط دریافت کننده پالیسی ( آن شخصی که غرض تطبیق پالیسی در اداره توظیف است -ستون
شماره  )3با شرح جزئیات صادر کننده تکمیل گردد مانند  :کی پالیسی را صادر نمود و تاریخ مواصلت ان .
 )2مرجع تطبیق کننده
در این ستون توسط دریافت کننده  ،قدمه سطح استراتژیک وزارت امور داخله که مکلف به تطبیق پالیسی است
درج میگردد مانند  :معینیت  ،ریاست عمومی مستقل .
 )3اسم و رتبه شخص موظف
این ستون با شرح جزئیات پیرامون شخص موظف تطبیق پالیسی تکمیل میگردد .این شخص مربوط به تشکیل
مرجع تطبیق کننده باید باشد(ستون شماره .)7.از طرف مقام ذیصالح مرجع تطبیق کننده میتواند با
درنظرداشت مسولیت وظیفوی رئیس دفتر توظیف گردد.
 )4فعالیت ها در رابطه به تطبیق پالیسی
تمام فعالیت های که در رابطه به تطبیق پالیسی باید صورت گیرد درین ستون درج میشود مانند  :تکثیر پالیسی
به قدمه های تحت اثر  ،استخراج وظایف و مسولیت ها از متن پالیسی (تحلیل و تجزیه پالیسی که شامل پالن
نمیگردد )  ،تدویر جلسه یا سیمینار در رابطه به اگاهی دهی محتویات
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پالیسی برای مسولین بخش ها  ،هدایت در رابطه به تطبیق و عملی نمودن سیستم جدیدی که متن پالیسی از
ان تذکر بعمل امده است  ،تطبیق و عملی نمودن فورمه ها  ،فارمت و ضمایم جدید  ،همچنان در حالتی که
تطبیق پالیسی به کدام بخش مشخص به صورت اختصاصی ربط داشته باشد توظیف همان بخش درین ستون
با جزئیات مسولیت های ان .
 )5موعد اجرا
درین ستون مشخص میگردد که با در نظرداشت امکانات و منابع موجوده وظایف و مسولیت های مندرج
ستون ( )1د ر کدام قید زمانی باید عملی شود .
 )6قدمه تطبیق کننده
درین ستون قدمه مشخص که مسولیت تطبیق وظایف و مسولیت های مندرج ستون ( )1به عهده ان میباشد
درج میگردد  .در صورتیکه وظایف و مسولیت ها به تمام قدمه های تحت اثر ربط داشته باشد درین ستون
بصورت عمومی کلمه " تمام قدمه ها " تحریر میشود .
 )7معیاد ارایه معلومات از صورت تطبیق به متصدی
درین ستون توسط مرجع تطبیق کننده پالیسی معیاد ارایه معلومات از انکشافات بعدی پروسه تکثیر وتطبیق
پالیسی به متصدی پالیسی جهت اطمینان از اینکه پالیسی در مسیر تطبیق قرار گرفته مشخص میگردد .
خاطره :
بعد از منظوری این رهنمود  ،پیرامون استخراج وظایف و مسولیت ها از متن پالیسی  ،نحوه استفاده از پالن
تطبیقی و کار عملی باالی ترتیب پالن تطبیقی به سطح قدمه های استراتژیک در مرکز و قدمه های اوپراتیفی
و تطبیقی در مرکز ووالیت سیمینار های اموزشی توسط مربیون ریاست عمومی پالیسی و همکاران بین المللی
دایر میگردد .
قرار شرح فوق رهنمود هذا ترتیب و جهت منظوری تقدیم است .
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