د افغانستان اسالمی امارت

رسمي جریده
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فوق العاده ګڼه

د عالیقدر امیرالمؤمنین توصیی ،پیغامونه ،فرمانونه او حکمونه

د امتیاز خاوند :د عدلیی وزارت
د چاپ نېټه ۰۲۴۱ :هـ.ق کال د (جمادی االخر)
د میاشتی ( )۵نیټه
پرله پسی نمبر ()۸۷۷

در این شماره:
فرمان مقام امارت اسالمی افغانستان در بارۀ ضمیمۀ شماره اول قانون تنظیم امور وکالی مدافع.
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فرمان مقام امارت اسالمی افغانستان در بارۀ ضمیمۀ شماره اول قانون تنظیم امور وکالی مدافع
شماره۴۵۱ :
تاریخ۴۱۴۱/۷/۴۱ :
طوریکه دیده میشود در مرکز و والیات کشور قانون تنظیم امور وکالی مدافع یعنی ترتیب دهندگاه صورت دعوی و
دفع دعوی کما حقه طوری صحیح عملی نمیشود ،لذا به منظور تطبیق کامل قانون و کالی مدافع مراتب ذیل را منظور
مینمایم ،مراجع مربوط ،وکالی مدافع و اشخاصیکه صورت دعوی و دفع را ترتیب مینمایند ،مراتب آتی را جدا باید
در نظر گیرند:
مادۀ اول:
اندازۀ حق الزحمۀ وکیل مدافع یعنی ترتیب دهندۀ صورت دعوی و دفع دعوی طور ذیل تثبیت و تعیین میگردد:
 -۴صورت دعوی و دفع دعوی ایکه در آن جرارث و مناسخه نباشد ،مبلغ سه لک افغانی.
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 -۲صورت دعوی و دفع دعوی ایکه در آن جرارث باشد ،چهار لک افغانی.
 -۳صورت دعوی و دفع دعوی ایکه در مناسخه باشد ،پنج لک افغانی.
مادۀ دوم:

تمام وکالی مدافع یعنی ترتیب دهنده گان صورت دعوی و دفع دعوی مکلف اند از اندازۀ تعیین شدۀ حق الزحمه در
فرمان ،پول بیشتر اخذ نه نمایند ،در صورت تخلف از متخلف جواز اخذ میگردد ،امتیاز وکالت وی سلب و در
آنصورت صورت د عوی و دفع دعوی چنین شخص در محاکم پذیرفته نمی شود.
مادۀ سوم:

هرگاه وکیل مدافع یعنی ترتیب دهندۀ صورت دعوی و دفع از حق الزحمۀ تعیین شدۀ مندرج این فرمان پول زیاد اخذ
نماید از اشخاص خواهش جدی بعمل می آید که در مرکز به وزارت عدلیه و در والیت به مقام والیت یا ادارۀ قضایای
امارت اطالع دهند.
مادۀ چهارم:
محاکم کشور مکلف اند صورت دعوی و دفع دعوی اشخاصی را نپذیرد که جواز وکالت را از وزارت عدلیه اخذ نه
نموده با شند ،فقرۀ ( )۳مادۀ پنجم این قانون ازین حکم مستثنی است.
مادۀ پنجم:
وزارت عدلیه جواز وکالت و دفاع را به اشخاصیکه صورت دعوی ودفع دعوی را ترتیب مینمایند اعطأ کند که حائز
شرایط مندرج این قانون باشند.
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مادۀ ششم:
ادارات قضایای امارت از امور مربوط به وکالی مدافع طوری جدی مراقبت نمایند.
مادۀ هفتم:
این فرمان از تاریخ توشیح نافذ بوده و در جریدۀ رسمی نشر گردد.

والسالم
خادم اسالم
امیرالمؤمنین مال دمحم عمر ( مجاهد)
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