د افغانستان اسالمی جمهوریت
د عدلیی وزارت

رسمی جریده
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فوق العاده ګڼه

قانون تشکیل و صالحیت محاکم عسکری

تاریخ نشر )۱۶( :اسد سال  ۱۳۸۹هـ.ش

نمبر مسلسل)۱۰۳۴( :

جمهوری اسالمی افغانستان
محترم څارنپوه حبیب هللا (غالب) وزیر عدلیه
شماره)۶۹۷۹( :
تاریخ۱۳۸۹/۵/۹ :
قانون تشکیل و صالحیت محاکم عسکری که بر اساس مصوبۀ شماره  ۱۷۲مؤرخ  ۱۳۸۹/۴/۷ولسی جرگه شورای
ملی به دو ثلث آرای کل اعضا بداخل هشت فصل و ( )۳۱مادۀ تصویب و به تأسی از حکم مادۀ ( )۹۴قانون اساسی
افغانستان توشیح شده محسوب گردیده است.
بنا قانون مذکور همراه با مصوبۀ آن به شما ارسال شد ،تا به نشر آن در جریدۀ رسمی اقدام نماید.

حامد کرزی
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رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

مصوبۀ
قانون تشکیل و صالحیت محاکم عسکری به دو ثلث آرای کل اعضأ
شمارۀ مسلسل)۱۷۳( :
تاریخ تصویب۱۳۸۹/۴/۷ :
به تأسی از حکم مادۀ نود و چهارم قانون اساسی افغانستان ،ولسی جرگه در جلسۀ عمومی روز دوشنبه مؤرخ هفتم ماه
سرطان سال  ۱۳۸۹خویش قانون تشکیل و صالحیت محاکم عسکری را به داخل هشت فصل و سی و یک ماده مجددا
به دو ثلث آرای کل اعضا تصویب نمود.

څارنوال عبدالستار خواصی
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منشی ولسی جرگه

فهرست مندرجات
قانون تشکیل و صالحیت محاکم عسکری
فصل اول
احکام عمومی
مادۀ اول:

مبنی ۱ ..............................................................

مادۀ دوم:

اصطالحات ۱ ......................................................

مادۀ سوم:

رعایت امتیازات و مصئونیت های اتباع ۲ ......................

مادۀ چهارم:

ثبت اسناد ۲ .........................................................

مادۀ پنجم:

طرز رسیدگی ۲ ....................................................
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مادۀ ششم:

استقاللیت ۲ .........................................................

مادۀ هفتم:

اعتراض بر فیصله ۲ ..............................................

مادۀ هشتم:

مصدر حکم ۳ ......................................................

مادۀ نهم:

عدم امتناع از اصدار حکم ۳ .....................................

مادۀ دهم:

عدم عضویت ۳ ....................................................

مادۀ یازدهم:

مصئونیت قضات ۳ ................................................

مادۀ دوازدهم:

وجوب تعمیل احکام و قرارها ۳ ..................................

فصل دوم

تشکیل محاکم عسکری
مادۀ سیزدهم:

تشکیل و وظایف ۴ ................................................

مادۀ چهاردهم:

تقرر و اجراآت څارنواالن ،قضات و وکالی مدافع ۴ .........

فصل سوم
صالحیت قضائی محاکم عسکری
مادۀ پانزدهم:

صالحیت قضائی ۶ ............................................

فصل چهارم
محاکم ابتدائیه عسکری
مادۀ شانزدهم:

تشکیل محاکم ابتدائیه ۶ ........................................

فصل پنجم
محکمۀ استیناف عسکری
مادۀ هفدهم:

تشکیل و طرز رسیدگی در محاکم استیناف ۷ ...............
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مادۀ هجدهم:

وظایف و صالحیت های رئیس محکمۀ استیناف عسکری۸ .

مادۀ نزدهم:

وظایف مدیریت تحریرات ۹ ..................................

فصل ششم

فرجام خواهی در مورد قضایای عسکری به ستره محکمه
مادۀ بیستم:

فرجام خواهی ۹ .................................................

فصل هفتم

امور ذاتی قضات

مادۀ بیست و یکم:

شرایط کادر قضائی ۹ ..........................................

مادۀ بیست و دوم:

شرایط تقرر قضات ۱۰ ...........................................

مادۀ بیست و سوم:

تبدیلی قضات و منسوبان اداری محاکم ۱۰ ......................

مادۀ بیست و چهارم:

امتیاز کادر قضائی ۱۰ ............................................

مادۀ بیست و پنجم:

رعایت سایر قوانین در امور ذاتی ۱۰ ...........................

فصل هشتم
احکام متفرقه
مادۀ بیست و ششم:

عدم جواز گرفتاری و توقیف ۱۱ ................................

مادۀ بیست و هفتم:

وضع قواعد و طرزالعمل ها ۱۱ .................................

مادۀ بیست و هشتم:

تأمین امنیت دفاتر ۱۱ .............................................

مادۀ بیست و نهم:

مهر ۱۱ ............................................................

مادۀ سی ام:

یونیفورم ۱۱ .......................................................

مادۀ سی و یکم:

انفاذ ۱۲ ............................................................
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قانون تشکیل و صالحیت محاکم عسکری
فصل اول
احکام عمومی
مبنی
مادۀ اول:
این قانون به تأسی از احکام مواد شصت و چهارم ،یکصد و بیست و دوم و یکصد و سی و چهارم قانون اساسی
افغانستان ،به منظور ایجاد تشکیل و صالحیت محاکم عسکری اردوی ملی افغانستان وضع گردیده است.
اصطالحات
مادۀ دوم:
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( )۱محکمۀ عسکری به مفهوم محکمۀ است که مطابق مادۀ یکصد و بیست و دوم قانون اساسی افغانستان ،جهت
رسیدگی جرایم وظیفوی منسوبین عسکری و اشخاص تابع قوانین نظامی ایجاد می شود.

( )۲محاکم ۀ نظامی عبارت از موارد رسیدگی قضایای منحصر به اردوی ملی افغانستان می باشد که به اساس آن
جرایم وظیفوی منسوبین اردوی ملی ،طبق قوانین نظامی رسیدگی می شود.

( ) ۳کارمندان ملکی عبارت از اشخاص ملکی اند که در بست ها یا تشکیالت ملکی که توسط وزارت دفاع ملی و یا
جز و تام های اردوی ملی افغانستان استخدام گردیده باشند.

( ) ۴قاضی نظامی عبارت از افسر اردوی ملی افغانستان بوده که دارای تحصیالت عالی لسانس و باالتر از آن در
رشت ۀ حقوق و یا شرعیات می باشد و توسط وزیر دفاع ملی با نظرداشت احکام این قانون ،بعد از اخذ انسالک قضائی
غرض رسیدگی جرایم وظیفوی منسوبین عسکری طوریکه در قوانین نظامی پیش بینی گردیده ،تعیین می گردد.
( )۵رئیس حقوق ستر درستیز عبارت از افسر اداری امور حقوقی اردوی ملی افغانستان می باشد.

ریاست حقوق ستر درستیز عبارت از اداره ای است که مشوره های حقوقی را به ستر درستیز و اردوی ملی
افغانستان در رابطه به قوانین و مقررات که مربوط به اردوی ملی افغانستان بوده و یا آنرا متأثر می سازد ،تهیه می
نماید.
( )۶رئیس حقوق وزارت دفاع ملی به مفهوم کارمند ارشد اداری امور حقوقی وزارت دفاع ملی بوده که مشوره های
حقوقی را به وزیر دفاع ملی و قرارگاه وزارت تهیه می نماید.
ریاست حقوق وزارت دفاع ملی اداره ای است که طرح قوانین ،مقرره ها ،پالیسی و لوایح حقوقی را تهیه می نماید.
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رعایت امتیازات و مصئونیت های اتباع
مادۀ سوم:
محاکم عسکری حین رسیدگی قضایای حقوقی ،امتیازات و مصئونیت های تضمین شده برای اتباع را طبق قانون
اساسی و سایر قوانین نافذه افغانستان رعایت می نماید.
ثبت اسناد
مادۀ چهارم:
محاکم ابتدائیه و استیناف عسکری مکلف اند تمام تصامیم قضائی و اجراآت خویش را طبق احکام قانون به صورت
کتبی ثبت اسناد نمایند.
طرز رسیدگی
مادۀ پنجم:
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( )۱رسید گی به جرایم وظیفوی منسوبین عسکری از لحاظ کیفیت و ماهیت قضیه در دو مرحله ،ابتدائی و استینافی،
رسیدگی می شود.

( )۲از نگاه صحت تطبیق قانون (در صورت نقض یا ابرام) بنابر فرجام خواهی طرف دعوی طبق قانون به پیشگاه
ستره محکمۀ جمهوری اسالمی افغانستان صورت می گیرد.

( )۳قضایا در محاکم عسکری توسط قضات به ترتیب ذیل رسیدگی می شود:

الف :در مرحلۀ ابتدائی به اشتراک سه نفر قاضی مگر اینکه تعداد قضات کمتر از سه نفر باشد ،در این صورت
رسیدگی قضیه توسط کمتر از سه نفر قاضی جواز دارد.
ب :در مرحلۀ استینافی توسط سه نفر قاضی.
استقاللیت
مادۀ ششم:
محاکم عسکری در اجراآت قضائی خود مستقل و صرف تابع احکام قانون می باشند.
اعتراض بر فیصله
مادۀ هفتم:
طرفین دعوی می توانند در مورد فیصله های محکمۀ تحتانی مطابق احکام قانون به پیشگاه محکمۀ فوقانی اعتراض
نمایند ،مگر اینکه فیصله های محاکم مذکور مطابق قانون کسب قطعیت کرده باشد.
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مصدر حکم
مادۀ هشتم:
محاکم عسکری حین رسیدگی قضایا احکام قانون اساسی و سایر قوانین نافذه را با در نظرداشت قوانین عسکری
تطبیق می نماید.
عدم امتناع از اصدار حکم
مادۀ نهم:
محکمۀ عسکری نمی تواند در بارۀ قضیه ایکه آنرا مورد رسیدگی قرار داده است از اصدار حکم امتناع ورزد .قضیه
تحت بررسی (به استثنای حالت تشخیص عدم صالحیت) قبل از اتخاذ تصمیم از محکمۀ عسکری خارج ساخته شده
نمی تواند.
عدم عضویت
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مادۀ دهم:

قضات عسکری نمی توانند در مدت تصدی وظیفه عضویت حزب سیاسی را داشته باشند.
مصئونیت قضات
مادۀ یازدهم:

هیچ شخص نمی تواند به استثنای احکام قانون ،قضات نظامی را مورد باز پرسی و مجازات قرار دهد.
قضات نظامی در اجراآت قضائی شان مستقل و صرف تابع احکام قانون می باشند.
وجوب تعمیل احکام و قرار ها
مادۀ دوازدهم:

احکام و قرار های محاکم فوقانی در مورد رسیدگی مجدد قضایا بر محاکم تحتانی واجب التعمیل است.

3

فصل دوم
تشکیل محاکم عسکری
تشکیل و وظایف
مادۀ سیزدهم:
به اساس مادۀ یکصد و بیست و دوم قانون اساسی افغانستان ،محاکم عسکری جمهوری اسالمی افغانستان با تشکیل و
وظایف ذیل ایجاد می گردند:
الف:
 -۱محاکم ابتدائیه عسکری که در مطابقت با این قانون غرض رسیدگی جرایم وظیفوی که توسط منسوبین اردوی ملی
افغانستان و یا افراد تابع این قانون ارتکاب می گردند ،ایجاد میشود.
 -۲محکمۀ استیناف عسکری توسط این قانون غرض رسیدگی تمام درخواست های استینافی که در رابطه به احکام
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صادرۀ محاکم ابتدائیه نظامی اردوی ملی مواصلت می ورزد ،ایجاد می گردد.

ب :محاکم عسکری که توسط این قانون ایجاد می گردند صالحیت قضائی را طوریکه توسط قانون توضیح گردیده
است تطبیق نموده و تمام قضایای که در محدودۀ صالحیت قضائی شان باشد به نحوی که توسط قانون و یا مقررات
مرعی االجرای عسکری توضیح گردیده است ،رسیدگی می نمایند.

ج :فرجا م خواهی پیرامون فیصله های محکمۀ استیناف عسکری در پیشگاه ستره محکمۀ جمهوری اسالمی افغانستان
صورت می گیرد.

تقرر و اجراآت څارنواالن ،قضات و وکالی مدافع
مادۀ چهاردهم:
الف:

 -۱څارنواالن :تعقیب قضائی تمام قضایا در محاکم عسکری توسط افسران اردوی ملی که منحیث څارنواالن تقرر
حاصل می نمایند ،صورت می گیرد.
رئیس حقوق ستر درستیز مؤظف است پروسۀ تعلیمی و تقرر افسران واجد شرایط را جهت تعقیب قضائی قضایا در
محاکم عسکری ،تنظیم و فراهم نموده و تصدیق نامه های تثبیت مسلک را به افسران نظامی منحیث څارنواالن نظامی
توزیع نماید .در صورتی که څارنوال وظایف محوله را صادقانه انجام ندهد رئیس حقوق ستر درستیز صالحیت
برکناری او را از تعقیب قضائی دعوی دارد.
 -۲قضات نظامی که تمام قضایا را در محاکم ابتدائیه و استیناف نظامی رسیدگی می نمایند ،افسران اردوی ملی و به
رتبۀ ډ گرمن و یا بلندتر از آن می باشند .رئیس حقوق ستردرستیز پروسۀ تعلیمی و تقرر افسران واجد شرایط را به
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حیث قاضی جهت رسیدگی به قضایا در محاکم نظامی تنظیم و فراهم می نماید .تقرر و تبدیل قضات نظامی به اساس
پیشنهاد رئیس حقوق ستردرستیز طبق احکام قانون تابع منظوری وزیر دفاع می باشد.
افسرانی که به صفت قضات نظامی پیشنهاد می گردند ،باید در زمان کاندیدا شدن افسر اردوی ملی باشند .وزیر دفاع
ملی مشورۀ ریاست حقوق وزارت دفاع را در مورد خواهد خواست ،لست افسران را که به صفت قضات نظامی
پیشنهاد می گردند باید از طریق وزیر دفاع ملی ،به رئیس جمهور و قضات نظامی انسالک قضائی شانرا به اساس
پیشنهاد وزیر دفاع ملی ،تأیید ستره محکمه و منظوری رئیس جمهور بدست می آورند.
در صورتی که قاضی نظامی وظایف محوله را صادقانه انجام ندهد برکناری او از رسیدگی به دعوی طبق احکام
قانون اجراآت جزائی محاکم عسکری صورت می گیرد.
 -۳وکیل مدافع :وکالی مدافع نظامی که وظیفۀ دفاع از متهم را در پیشگاه محاکم نظامی به پیش می برند باید افسران
اردوی ملی و یا ملکی های واجد شرایط باشند که اوصاف خویش را طبق قانون وکالی مدافع راجستر نموده و غرض
ایفای همچو وظیفه در محاکم نظامی ابتدائیه و استیناف منظور گردیده باشند.
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رئیس حقوق ستردرستیز باید پروسۀ تعلیمی و تقرر افسران واجد شرایط اردوی ملی را منحیث وکالی مدافع در
محاکم عسکری تنظیم و فراهم نموده و تصدیق نامه های تثبیت مسلک را به افسران نظامی و ملکی ها منحیث وکالی
مدافع توزیع نماید.

در صورتی که وکیل مدافع نظامی وظایف محوله را صادقانه انجام ندهد رئیس حقوق ستردرستیز در حصۀ برکناری
وی از وکالت دعوی مطابق قانون وکالی مدافع اجراآت می نماید.

هیچ شخص نمی تواند بدون استیذان ریاست حقوق ستردرستیز وکیل مدافع نظامی را مورد مجازات قرار دهد.
وکیل مدافع نظامی و یا ملکی واجد شرایط که در ستره محکمۀ افغانستان یا محکمۀ ملکی پائین تر در افغانستان همچو
وظایف را اجراء نمایند باید شخص واجد شرایط در محاکم نظامی نیز محسوب گردند.

ب :وزیر دفاع ملی باید طرزالعمل های و قواعد کتبی را برای محاکم نظامی در مطابقت با قانون اساسی و سایر
قوانین افغانستان وضع نماید.
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فصل سوم
صالحیت قضائی محاکم عسکری
صالحیت قضائی
مادۀ پانزدهم:
الف :محاکم عسکری بر جرایم وظیفوی که توسط منسوبین اردوی ملی افغانستان ارتکاب گردیده باشند ،صالحیت
قضائی منحصر دارند.
ب :محاکم عسکری با محاکم ملکی بر اشخاص تابع این قانون که اعمالی را مرتکب شده باشند که در قوانین جنائی
نظامی و ملکی جرم پنداشته شود مطابق احکام قانون ،صالحیت قضائی دارند.

فصل چهارم
محاکم ابتدائیۀ عسکری

مادۀ شانزدهم:
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تشکیل محاکم ابتدائیه

الف :رئیس حقوق ستردرستیز صالحیت دارد تا محاکم ابتدائیۀ عسکری را با تعداد پرسونل و موقعیت های که
جوابگوی نیازمندی های اردوی ملی باشد ،تنظیم نماید.

ب :محاکم ابتدائیۀ عسکری در سطح هر یک از قول اردو های اردوی ملی قرار آتی تشکیل می گردد:
 -۱قاضی واجد شرایط مندرج این قانون به رتبۀ ډگروال و یا بلند تر از آن به حیث رئیس محکمه.
 -۲دو نفر قاضی به رتبۀ ډگرمن و یا بلند تر از آن به حیث عضو.
 -۳مدیر تحریرات به رتبۀ جگړن.

 -۴دو نفر افسر که مدیر تحریرات و قضات محکمه را در امور اداری همکاری نموده و هم بحیث منشی قضائی ایفای
وظیفه خواهد نمود به رتبه های (تورن و لومړی بریدمن) و یکنفر خورد ضابط اداری محکمه به رتبۀ سرپرکمشر.
 -۵دو نفر خانه سامان و دریور اجیر به درجۀ سوم.
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فصل پنجم
محکمۀ استیناف عسکری
تشکیل و طرز رسیدگی در محاکم استیناف
مادۀ هفدهم:
الف :رئیس حقوق ستردرستیز صالحیت دارد تا محکمۀ استیناف عسکری را ایجاد و تنظیم نماید .محکمۀ استیناف
عسکری که به اساس این قانون ایجاد می گردد ،به نام محکمۀ استیناف عسکری مسمی می گردد.
ب :محکمۀ استیناف عسکری قرار ذیل تنظیم و ایجاد می گردد:
 -۱قاضی واجد شرایط مندرج این قانون به رتبۀ برید جنرال بحیث رئیس محکمه.
 -۲قاضی واجد شرایط مندرج این قانون به رتبۀ ډگروال بحیث معاون محکمه.
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 -۳سه نفر قاضی عضو دو نفر به رتبۀ ډگروال و یک نفر به رتبه دگرمن یا بلند تر از آن.
 -۴مدیر تحریرات به رتبۀ ډگرمن.

 -۵دو نفر افسر که مدیر تحریرات و قضات محکمه را در امور اداری همکاری نموده و هم بحیث منشی قضایی ایفای
وظیفه می نمایند به رتبه های (جگړن و یا تورن) و یک نفر خورد ضابط به رتبۀ سرپر کمشر.

 -۶سه نفر دیگر که منحیث خانه سامان و دریور به رتبه های اجیر درجه سوم یا یک رتبه باالتر (یا معادل آن طبق
قانون کارکنان خدمات ملکی).

ج :تشکیل ،ساختار و تقرر پرسونل محکمۀ استیناف عسکری توسط رئیس حقوق ستردرستیز تابع منظوری وزارت
دفاع می باشد.

اول :صالحیت قضائی محکمۀ استیناف عسکری:

 -۱محکمۀ استیناف عسکری بر هر قضیه ای که در نتیجۀ فیصله یا قرار محکمۀ ابتدائیۀ عسکری بر آن در داخل
م یعاد معینۀ قانونی استیناف خواهی گردیده باشد ،صالحیت قضائی دارد ،مگر اینکه در قانون طور دیگر تصریح
گردیده باشد.
 -۲محکم ۀ استیناف عسکری حین رسیدگی قضایا می تواند عین سطح بررسی (اجراآت قضائی) را که محاکم استیناف
ملکی در قضیۀ مشابه تطبیق می نماید ،به کاربرد و فیصله ها و قرار های محکمۀ تحتانی را مطابق احکام قانون
تصحیح ،نقض ،تعدیل ،تأیید یا لغو نماید.
 -۳محکم ۀ استیناف عسکری صالحیت دارد تا در ارتباط به قضایای تحت رسیدگی ،مطابق قانون قرار های مشخص
را صادر نماید.
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دوم :مسئولیت:
رئیس محکمۀ استیناف عسکری و قضات آن از کیفیت ،میعاد رسیدگی قضایا ،صحت تطبیق قانون و مدلل بودن
فیصله ها و قرار های صادرۀ خویش مسئولیت دارند.
د :محکمۀ استیناف عسکری مکلف است در صدور فیصله های استینافی دالیل و اسباب حکم را مطابق قانون به
صورت واضح و روشن بیان و تصمیم عادالنه اتخاذ نماید.
 تصامیم اتخاذ شده در اسناد محکمه به شکل تحریری درج و نگهداری می شود.هـ :درخواست استینافی طرف دعوی مطابق احکام قانون در قضایای که شامل صالحیت قضائی محکمۀ استینافی
عسکری باشد به دفتر تحریرات محکمه ارائه و درج می گردد .در حاالتی که محکمۀ استیناف عسکری تثبیت نماید
که درخواست استینافی موضوعی را دربر دارد که بر آن صالحیت قضائی نداشته قرار خود را در رابطه به احاله
قضیه به محکمۀ ذیصالح دیگر و یا رد استیناف خواهی صادر می نماید.
وظایف و صالحیت های رئیس محکمۀ استیناف عسکری
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مادۀ هجدهم:

الف :رئیس محکمۀ استیناف عسکری دارای وظایف و صالحیت های ذیل می باشد:
 -۱رهبری و تنظیم فعالیت محکمه.
 -۲ریاست جلسات قضائی محکمه.

 -۳ترتیب پالن های پیشبرد امور قضائی و اداری محکمه و صدور هدایات راجع به طرز رسیدگی و تاریخ رسیدگی
قضایا.

 -۴تعیین قضات جهت تدقیق دوسیه های احاله شده به محکمه.

 -۵توحید تجارب قضائی و صدور هدایات به محاکم ابتدائیه بعد از تأیید رئیس حقوق ستردرستیز.
 -۶ارائۀ گزارشات از فعالیت محکمه به رئیس حقوق ستردرستیز.

 -۷در غیاب رئیس محکمۀ استیناف عسکری وظایف و صالحیت های وی را معاون محکمۀ استیناف عسکری اعمال
می نماید.
ب :مقر اصلی محکمۀ استیناف عسکری در شهر کابل در محدوده ایکه از طرف وزارت دفاع تعیین می شود ،ایجاد و
حفظ می گردد .بنابر ضرورت غیر قابل رفع و ایجاب ،شرایط و مقتضیات ،قضایای که بر آن استیناف خواهی
صورت گرفته ،محکمۀ استیناف عسکری می تواند هیئت های قضایی محکمه را جهت رسیدگی همچو قضایا به شهر
و یا والیتی افغانستان توظیف و اعزام نماید.
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وظایف مدیر تحریرات
مادۀ نزدهم:
الف :مدیر تحریرات محکمۀ استیناف ،مسئول ثبت ،نگهداری و حفظ اسناد محکمه به نحوی که در قانون و یا مقرره
تصریح گردیده است ،می باشد.
ب :تنظیم ،نشر و توزیع قرار ها و تصامیم محکمه در مطابقت با طرزالعمل های ایجاد شده توسط رئیس حقوق
ستردرستیز صورت می گیرد.

فصل ششم
فرجام خواهی در مورد قضایای عسکری به ستره محکمه
فرجام خواهی
مادۀ بیستم:
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فرجام خواهی در مورد فیصله ها و تصامیم محکمۀ استیناف عسکری به پیشگاه ستره محکمۀ جمهوری اسالمی
افغانستان به نحوی که در قانون تشکیالت و صالحیت های محاکم قوۀ قضائیه جمهوری اسالمی افغانستان تصریح
شده ،صورت می گیرد.

فصل هفتم

امور ذاتی قضات

شرایط کادر قضائی
مادۀ بیست و یکم:

افسران واجد شرایط ذیل به کادر قضائی عسکری منسلک شده می توانند:
( )۱حد اقل ده سال تابعیت جمهوری اسالمی افغانستان را داشته باشند.

( )۲دارای اوصاف حسنه ،اخالق و شهرت نیک بوده ،به موجب حکم قطعی محاکم ذیصالح به جرم جنایت و یا جنحۀ
عمدی محکوم نشده باشند.
( )۳داشتن سند لسانس از پوهنځی های حقوق یا شرعیات و باالتر از آن داخل یا خارج کشور.
( )۴عدم مصاب بودن به امراض یا معیوبیت که مانع اجرای وظیفه گردد.
( )۵قضات ابتدائیه سن ( )۲۵سال را تکمیل نموده باشند.
( )۶دور ۀ ستاژ قضائی را موفقانه سپری نموده باشند و یا حد اقل مدت پنج سال سابقه کاری در ارگانهای عدلی و یا
قضائی داشته باشند.
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شرایط تقرر قضات
مادۀ بیست و دوم:
قضاتی که در بست های قضائی مقرر می گردند عالوه بر شرایط مندرج مادۀ  ۲۱این قانون باید دورۀ خدمت مسلکی
را در بخش های عدلی و قضائی حد اقل حسب ذیل اکمال نموده باشند:
( )۱رئیس محکمۀ استیناف عسکری مدت ده سال.
( )۲رؤسای محاکم ابتدائیه هشت سال.
تبدیلی قضات و منسوبان اداری محاکم
مادۀ بیست و سوم:
تبدیلی قضات عسکری و منسوبان اداری محاکم صرف در برج حوت سال صورت گرفته می تواند.
حاالت ضرورت مبرم از این حکم مستثنی است.

مادۀ بیست و چهارم:
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امتیاز کادری قضائی

برای قضات امتیاز کادر قضائی مطابق قانون پرداخته می شود .امور مربوط به تثبیت درجۀ کادری ،شرایط ارتقاء و
تعیین اندازۀ امتیاز کادری طبق قانون ایکه برای قضات قوۀ قضائیه در نظر گرفته شده ،تنظیم و اجراء می گردد.
رعایت سایر قوانین در امور ذاتی
مادۀ بیست و پنجم:

سایر موضوعات مربوط به امور ذاتی قضات و کارمندان محاکم عسکری طبق قانون کار ،کارمندان دولت و امور
ذاتی افسران و سایر اسناد تقنینی با رعایت احکام این قانون صورت می گیرد.
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فصل هشتم
احکام متفرقه
عدم جواز گرفتاری و توقیف
مادۀ بیست و ششم:
( )۱گرفتاری یا توقیف قاضی عسکری (به استثناء حاالت جرم مشهود) بدون حکم رئیس جمهور جواز ندارد.
( )۲هرگاه قاضی عسکری به ارتکاب جرم جنایت متهم گردد ،موضوع توسط هیئت محاکم عسکری رسیدگی و در
صورت موجودیت دالیل پیشنهاد عزل او از طریق ستره محکمه به رئیس جمهور ارایه گردیده و بعد از منظوری
رئیس جمهور ،تحقیق ،اقامه دعوی و تعقیب آن از طریق څارنوالی و محکمۀ ذیصالح صورت می گیرد.
( )۳تأدیب قضات در موارد نقض دسپلین عسکری توسط مقررۀ خاصی که از طرف وزارت دفاع ملی تهیه و طی
مراحل می گردد ،صورت می گیرد.

مادۀ بیست و هفتم:
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وضع قواعد و طرزالعمل ها

وزیر دفاع ملی مکلف است جهت تأمین نظم و دسپلین در وزارت دفاع ،ستردرستیز اردوی ملی و فراهم آوری
تسهیالت در کار محاکم عسکری قواعد و طرز العمل های مشخص حقوقی را مطابق قانون از طریق ارگان حقوقی
مربوط وضع نماید.
تأمین امنیت دفاتر
مادۀ بیست و هشتم:

تأمین ام نیت و محافظت از دفاتر محکمه و اجرای اوامر محاکم عسکری در مورد جلب و احضار اشخاص ،وظیفۀ
قطعات و جزوتام های مربوط می باشد.
مهر
مادۀ بیست و نهم:
محاکم عسکری دارای مهر مخصوص می باشند که در آن نام دولت جمهوری اسالمی افغانستان و ادارۀ مربوط حک
می گردد.
یونیفورم
مادۀ سی ام:
قضات عسکری در جلسات قضائی با یونیفورم خاصی که توسط مقرره تنظیم می گردد ،اشتراک می نمایند.
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انفاذ
مادۀ سی و یکم:
این قانون در هشت فصل و سی و یک ماده بعد از تصویب و توشیح نافذ می باشد و با انفاذ آن احکام قانون محاکم
عسکری منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره ( )۸۶۶سال  ۱۳۸۴و سایر قوانین و اصولنامه های که مغایر آن باشد ،ملغی
پنداشته می شود.
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