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 حل و فصل دوسیه ها به وقت و زمان آن از طرف محاکم.
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فرمان مقام امارت اسالمی افغانستان در بارۀ حل و فصل دوسیه ها به وقت و زمان آن از طرف
محاکم
شماره۹۰۱ :
تاریخ۹۱۹۱/۵/۳۲ :
مادۀ اول:
تمام محاکم ابتدائیه ،مرافعه و تمیز امارت اسالمی افغانستان مکلف اند بعد از وخت رسمی اضافه کاری نموده و
دوسیه های سابقه که نزد شان باقی مانده است اگر جزائی باشد یا حقوقی ،در ظرف یک ماه تمامی آنرا اخالص
نمایند.
مادۀ دوم:
طوریکه قبآل از طرف امارت اسالمی افغانستان در ظرف  ۳۲ماده فرمان صادر گردیده است و به تمام محاکم کشور
نیز رسیده است در مادۀ اول این فرمان به قوماندانی و سایر مسؤلین کشف و تحقیق ۲۳ ،ساعت وقت داده شده است
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تا در همین  ۲۳ساعت یعنی سه روز بعد از گرفتاری متهم ،دوسیه را تکمیل و به محکمه بسپارد.

هم چنان چون به اساس فرمان اخیر امارت کار تحقیق څارنوالی به قضاء سپرده شده است لذا قضات تحقیق مکلف اند
که دوسیه را در ظرف یک هغه تکمیل و غرض فیصله به محکمه مربوط بسپارند.

با نظر داشت احکام فوق قضات ابتدائیه ،مرافعه و تمیز مکلف اند تمام موضوعات حقوقی و جزائی را در مدت ذیل
حل و فصل نمایند:

 -۹محاکم ابتدائیه تمام موضوعات حقوقی و جزائی را در ظرف دو ماه حل و فصل نمایند.

 -۳محاکم مرافعه تمام موضوعات حقوقی و جزائی را از تاریخ رسیدن ،در ظرف یکماه حل او فصل نمایند.

 -۲محاکم تمیز تمام موضوعات حقوقی و جزائی را از تاریخ رسیدن در ظرف بیست روز حل و فصل نمایند.
مادۀ سوم:
قضات محترم و مامورین محاکم غیر از روز جمعه در سایر روز ها باید در وقت رسمی در محاکم خویش حاضر
بوده و به کار های خویش جریان بدهند.
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مادۀ چهارم:
این فرمان از تاریخ توشیح نافذ بوده ،بعدا از جانب مقام امارت هیئات تعین گردیده ،هرگاه دوسیه ها از مدت تعین شده
باز هم به تأخیر افتیده بود  ،در آنصورت کس حق شکایت را نخواهد داشت.

والسالم
خادم اسالم
امیرالمؤمنین مال دمحم عمر ( مجاهد)
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