د عدلیې وزارت
د افغانستان اسالمي جمهوریت
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فوق العاده ګڼه

مقرره های مربوط ستره محکمه جمهوری اسالمی افغانستان

تاریخ نشر )۵۱( :حوت سال  ۵۸۳۱هـ.ش نمبر مسلسل)۵۱۱( :

 -۸اساسنامه مجمع قضات افغانستان.
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اساسنامه مجمع قضات افغانستان
فصل اول
احکام عمومی
ماده اول:
این اساسنامه ،امور مربوط به مجمع لضات را در جمهوری اسالمی افغانستان تنظیم می نماید.
ماده دوم:
مجمع لضات افغانستان من بعد در این اساسنامه بنام (مجمع) یاد می گردد.
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ماده سوم:

به ممصد این اساسنامه لاضی به کسی اطالق می گردد کهه انسهالق لضهاوی وی مطهابك بهه اقاهام لهانون ،بهه سیرهنهاد سهتر
مقامه و منظوری رویس جمهور قاصل و در مربوطات ستر مقامه ایفای وظیفه نماید.
ماده چهارم:

ممر مجمع در رهر کابل لرار دارد .در صورت لزوم فروعات آن در مراکز زون های هفت گانه دیگر نیز تأسیس رد می
تواند.

فصل دوم
اهداف

ماده پنجم:

مجمع به منظور تقمك اهداف ذیل ترایل می گردد:

 -۱بسیج نمودن لضات به منظور تأمین بهتر و مؤثر قاکمیت لانون و تطبیك عدالت در کرور.
 -۲فراهم نمودن زمینه ررد مسلای و تجربوی لضات.

 -۳استفاد بهتر از بورس ها و تهدویر کهورس ههای لصهیر المهدت بهه منظهور آمهوزق قمهولی ،تمویهه لسهان ههای هارجی و
سایر لابلیت های مسلای.
 -۴مساعد نمودن زمینه تبادل تجارب لضاوی و ارتراق فعال در تأمین معارف لضاوی.
 -۵سایر مسایلی که تأمین آن از طرف ستر مقامه ضروری تر یص گردد.
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ماده ششم:
ستر مقامه به ممصد تقمك اهداف مندرج ماد سنجم این اساسنامه لوایح ،طرزالعمل و رهنمهود ههای مزم را وضهع و نافهذ
می نماید.

فصل سوم
تشکیل و ترکیب
ماده هفتم:
( )۱مجمع لضات مرکب از ار اص ذیل بود می تواند:
 -۱لضاتیاه بالفعل در مقاکم به امر لضاوت ارتغال دارند.
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 -۲لضاتیاه دارای انسالق لضاوی بود و در یای از ادارات مسهلای وزارت عدلیهه ،لهوی نهارنوالی ،وزارت دا لهه و یها
امنیت ملی مصروف دمت بارند.

 -۳لضاتیاه از وظیفه لضاء متماعد و در وظیفه دیگری ارتغال ندارته بارند.

( )۴اعضای رورای عالی ستر مقامه عضویت مجمع را قاصل کرد نمی توانند.
ماده هشتم:

رمول در مجمع برای لضات منهدرج فمهر ( )۱مهاد هفهتم ایهن اساسهنامه قتمهی و بهرای لضهات منهدرج اجهزای ( ۲و  )۳آن
اجباری نبود بلاه کامالا بطور ا تیاری و داوطلبانه صورت می گیرد.
ماده نهم:

مجمع لضات مرکب از رویس ،سارتر (منری) و کمیته ها می بارد.
ماده دهم:

رویس مجمع از طریك رأی گیری سری برای مدت ( )۲سال و منری آن برای مدت یاسال ،انت اب می گردد.
انت اب مجدد رویس و منری صرف برای بار دوم مانع ندارد.
ماده یازدهم:
مجمع دارای کمیته فرهنگی ،کمیته مالی ،کمیته نظارت و کنترول می بارد.
عندامیجاب ،سایر کمیته ها بنابر ضرورت ایجاد رد می تواند.

2

صالقیت ها و وظایف سایر کمیته ها بنابر ضرورت در طرزالعمل های مربوط تنظیم می رود.
در طرزالعمل نوع کمیته ،تعداد اعضای کمیته ،اهداف و وظایف توضیح می گردد.
ماده دوازدهم:
مجمع در مجموع دارای دو نوع جلسه می بارد:
 -۱جلسه عمومی مرکب از سه سه نفر نمایند از هر ومیت.
 -۲جلسات کمیته ها.
ماده سیزدهم:
جلسه عمومی عالی ترین مرجع تصمیم گیری مجمع می بارد.

AC
KU

جلسه عمومی در هر (رق ما ) یک بار دایر می رود.

در فاصله بین دو جلسه عمومی رویس ،منری و مسؤلین کمیته ها مسوولیت اجرای امور مجمع را بعهد دارند.

رویس مجمع گزارق فعالیت را که در فاصله بین دو جلسه عمهومی صهورت گرفتهه اسهت جههت ارزیهابی بهه جلسهه عمهومی
اراوه می نماید.
ماده چهاردهم:

جلسات عمومی مجمع با اکمال دو ثلث اعضای آن دایر می گردد.

تصاویب جلسه عمومی به اکثریت آرای اعضای قاضر ات اذ می گردد.
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فصل چهارم
امور مالی
ماده پانزدهم:
امور مالی مجمع از منابع ذیل تأمین می گردد:
 -۱از مدرق فروق انترارات و آثار قمولی که از جانب مجمع تهیه و به نرر می رسد.
 -۲از کمک مالی ستر مقامه.
 -۳از کمک های منابع بین المللی.
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ماده شانزدهم:

کمک های مالی برای مجمع از منابع بین المللی در قال آگاهی ممام ستر مقامه سذیرفته رد می تواند.
کمک مالی به مجمع از جانب منابع دا لی سذیرفته رد نمی تواند.
ماده هفدهم:

مجمع به منظور قفظ داراوی های نمدی اق دارای قساب بانای می بارد که از طرف ممام ستر مقامه افتتاح می گردد.
ماده هجدهم:

داراوی نمدی و عواید مجمع در قساب بانک به نام مجمع تقویل می گردد.
ماده نزدهم:

مجمع بنابر ضرورت از داراوی نمدی اق که در بانک موجود است برای امور مجمع مصرف کرد می توانهد در صهورتی
که داراوی در اکمال مصارف مافی نبارد ضرورت مجمع از بودجه ستر مقامه تأمین می گردد.
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فصل پنجم
احکام متفرقه
ماده بیستم:
مجمع در فعالیت ویق با رعایت اقاام لانون اساسی و سایر لوانین کرور استمالل کامهل دارد و تهابع آرای اعضهای هود
می بارد.
هیچ یک از دفاتر دولتی نمی تواند به امور مجمع اعمال نفوذ نماید ،ستر مقامهه اسهتمالل عمهل مجمهع را در قهدود اقاهام
مندرج این اساسنامه تضمین می نماید.
ماده بیست و یکم:
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مجمع دارای نران و مهر م صوص می بارد که از جانب ستر مقامه تهیه می گردد.
ماده بیست و دوم:

در ن ستین جلسه عمومی اعضای مجمع ،رویس ،منری و مسوولین کمیته ها طبك اقاام این اساسنامه انت اب می روند.
ستر مقامه زمینه تدویر این جلسه را فراهم می نماید.
ماده بیست و سوم:

این اساسنامه در سنج فصل و بیست و سه ماد تدوین و بعد از تصویب رورای عالی ستر مقامه ج.ا.ا نافذ می گردد.
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