د امتیاز خاوند :د عدلیی وزارت
مسئول مدیر :محمد حسین روستائی

رسمی

جریده

فوق العاده ګڼه

پته :رسمی جریده کابل افغانستان

د افغانستان د پادشاهی دولت رسمی خپرونه
د ۱۹۷۲عیسوی کال د مارچ ۲۱

( )۱ګڼه د  ۱۳۵۱هجری شمسی کال د حمل لمړی نیټه

پرله پسی ګڼه (())۲۰۶

مکتوب نمبر  ۱۴ -۳۵۲۶دلو  ۵۰شعبه مجلس مدیریت تحریرات داراالنشاء ریاست ولسی جرگه.
ج ،ع ،ج ،س ،ع محترم صدر اعظم صاحب:
احتراما ارقام است.
قانون تنظیم امور وکالء مدافع قبال از طرف دو جرگه شوری تصویب و نسبت اختالف نظر در بعضی مواد آن بین
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دو جرگه مذکور باساس حکم ماده ( )۷۴قانون اساسی به هیئت مختلط دو جرگه شوری محول شده بود نظر بوصول
مکتوب نمبر  ۵۴مورخه  ۲۲قوس  ۱۳۵۰مدیریت داراالنشاء و هیئت مختلط مواد مورد اختالف دو جرگه در جلسات
متعدد هیئت مختلط از تاریخ  ۱۳۵۰-۳-۲۴الی تاریخ  ۱۳۵۰/۹/۸باکثریت آراء صورت فیصله را در بر گرفته و در
جلسه تاریخی  ۱۳قوس  ۱۳۵۰بصورت کل بداخل پنج فصل و  ۴۱ماده با اتفاق آراء تائید و تصویب گردیده و یک
کاپی آن را بغرص اجراآت قانونی بریاست اولسی جرگه گسیل داشته بودند که در ظرف  ۱۱ورق غرض حضوری
باساس بند دوم ماده ( )۷۴قانون اساسی بوسیله مکتوب نمبر  ۳۲۱۸مو رخه  ۵۰/۱۰/۲بغرض توشیح حضور مبارک
ملو کانه بدارالتحریر محترم شاهی تقدیم شده بود.

انیک مکتوب خاص نمبر  -۳۱۳۰-۹۸۷مورخه  ۱۳۵۰/۱۱/۹شعبه قلم مخصوص دارالتحریر شاهی با  ۱۱ورق
عرض حضوری مذ کور احکام نمبر  ۳۵۴۴ -۱۱۱۴مورخه  ۱۳۵۰/۱۱/۹حضور مبارک ملوکانه بریاست اولسی
جرگه مواصلت نموده که چنین حکمفرما

((تصویب هیئت مختلط شوری طبق شرح متن اوراق عرض هذا منظور است)).
قرار توضیح فوق طی مراحل قانون تنظیم وکال مدافع حضور مبارک همایونی به آن مقام عالی اطالع و هم کاپی
قانون مذکور در ظرف ده ورق ممهور به مهر و نشان اولسی جرگه بآن مقام عالی ارسال شد.
بااحترام
پوهنوال دکتورمحمد عمر وردگ
رئیس ولسی جرگه

مکتوب نمبر  ۱۳۵۰/۱۱-۲۳ /۷۸۳۲مدیریت ارتباط ولسی جرگه ریاست روابط پارلمانی صدارت
عظمی:
ع ،ج ،محترم وزیر عدلیه !
قبال قانون تنظیم امور وکالی مدافع طی مکتوب نمبر  ۱۴۰۶مورخه  ۴۴/۹/۲داراالنشای مجلس عالی وزراء غرض
طی مراحل قانونی به اولسی جرگه ارسال شده بود اخیرا مقام موصوف قانون مذکور را که حاوی حکم -۱۱۱۴
 ۳۵۴۴مورخه  ۵۰/۱۱/۹حضور مبارک ملوکانه می باشد انضمام مکتوب  ۳۵۲۶مورخه  ۵۰/۱۱/۱۴داراالنشای
خویش ارسال نموده است که اینک سواد مکتوب واصله و سواد قانون مذکور در ظرف  ۱۱ورق غرض اجراآت
مقتضی بانوزارت جلیله ارسال شد.
داکتر عبدالظاهر صدراعظم
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قانون تنظیم امور وکالی مدافع

فصل اول -احکام عمومی
ماده اول
وکیل مدافع صالحیت دارد مطابق باحکام این قانون و سایر قوانین در تمام انواع محاکم و در برابر څارنوالی از موکل
خود دفاع کند.
ماده دوم
هر یک از طرفین دعوی می تواند برای دفاع خود وکیل مدافع تعیین کند.
ماده سوم
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فهرست وکالی مدافع در اداره وکالی مدافع وزارت عدلیه ترتیب می یابد.
فهرست متذکره دارای تفصیالت آتی می باشد:

الف -فهرست وکالی مدافعیکه مطابق احکام این قانون قبول و در برابر محاکم دفاع کرده می تواند.
ب -فهرست داوطلبان وکالت مدافع بترتیب تاریخ درخواست.

ماده چهارم

در وزارت عدلیه یک انجمن مرکزی وکالی مدافع دایر می گردد که مرکب است از:
 -۱یک نفر نماینده ستره محکمه به تعین ستره محکمه.

 -۲یک نفر عضو ریاست پوهنتون از جمله روسا فاکولته شرعیات یا فاکولته حقوق به انتخاب شورای عالی پوهنتون.
 -۳یک نفر نماینده مسلکی اداره عالی مدعی العموم به تعیین لوی څارنوال.
 -۴سه نفر از وکالی مدافع سابقه دار و با اهلیت بانتخاب وکالی مدافع برای سه سال.
انجمن وکالی مدافع یک نفر از اعضای خویش را بحیث ریئس برای مدت سه سال انتخاب می کند وظیفه انجمن
مذکور قبول و یا تردید درخواستهای مربوط به اشتغال به پیشه وکالت مدافع می باشد.

فصل دوم
شرایط اشتغال به پیشه وکیل مدافع
ماده پنجم
وکیل مدافع باید حایز شرایط آتی باشد.
الف -دارای تابعیت افغانی باشد.
ب -دارای لیسانس پوهنځی شرعیات و یا پوهنځی حقوق یا فارغ التحصیل مدارسی رسمی شرعی مملکت باشد و یا
اینکه انجمن مذکور تصدیق کند که شخص مذکور اهلیت پیشه وکیل مدافع را دارا میباشد.
ج -بعد از تاریخ  ۹میزان  ۱۳۴۳هجری شمسی از طرف محکمه بحرمان از حقوق سیاسی محکوم نگردیده باشد.
د -سن او از بیست و پنج سال کمتر نباشد.
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ماده ششم

کسانیکه خواسته باشند در جمله وکالی مدافع شامل شوند و شرایط ماده پنج را تکمیل کرده باشند درخواست خود را
به اداره وکالی مدافع تقدیم کنند.

شخص درخواست کننده بعد از موافقه انجمن مرکزی وکالی مدافع قسم ذیل را بحیث داوطلب در محفل انجمن وکالی
مدافع باید اداء نماید.

بسـم هللا الرحمن الرحیم

بخداوند بزرگ سوگند یاد میکنم که پیشه وکالت مدافعه را با امانت و شرافت اداء نموده اسرار آنرا حفظ مینمایم و
به موکلین خود خیانت نمیکنم اساسات دین مبین اسالم و ارزشهای قانون اساسی دولت افغانستان را احترام و
مراعات میکنم.

برای داوطلب بعد از ادای قسم فوق اجازه اشتغال به پیشه وکیل مدافع بحیث داوطلب از طرف انجمن بامضای رئیس
انجمن وکالی مدافع اعطا می شود.
کسانیکه مکلف بطی دوره داوطلبی نمی باشند و یا قبل از صدور این قانون به پیشه وکالت اشتغال داشته اند بعد از
صدور این قانون نیز سوگند فوق را ادا می کنند.
ماده هفتم
اشخاص ذیل نمی توانند بشغل وکالت مدافع اشتغال ورزند:
الف -اعضای مسلکی قوه قضائیه

ب -مامورین ،مستخدمین و اجیران دولت
ج -اعضای شوری و والیت جرگه
د -کسانیکه از وظایف رسمی شان بطرد محکوم شده باشند
ه -ښاروال معاون ښاروالی و منشی ښاروالی
ماده هشتم
وکیل مدافع داوطلب در موقع حصول اجازه نامه وکالت مدافع مکلف بتادیه مبلغ دو صد افغانی می باشد بعد از ختم
دوره داوطلبی برای حصول اجازه نامه دفاع در مقابل هر یک از مراحل محاکم افغانستان مبلغ یکهزار افغانی همه
ساله می پردازد.
ماده نهم
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هر کس می تواند برای دفاع از حقوق خود شخصا یا توسط یکی از اشخاص ذیل اقدام کند.
 -۱بذریعه تعین یک نفر وکیل مدافع که واجد اوصاف مندر ج این قانون باشد.

 -۲بذریعه تعیین یکی از اقارب ذیل خود بحیث وکیل شرعی ،پدر پدر کالن اوالد صلبی تا سه درجه مادر ،جده،
برادر و خواهر اعیانی و عالتی ،زوج و زوجه عمه ،خاله ،کاکا ،ماما ،و اوالد شان ،خسر و خسربره.

این اشخاص می توانند با داشتن وکالت خط شرعی بدون داشتن جواز نامه رسمی وکالت از یکدیگر وکالت نمایند.
 -۳در موضوعات مشترکی که در یکطرف دعوی یا در هر دو طرف دعوی تعدد موجود باشد یکی از آن می تواند
که از متباقی شرکای خود به شرط داشتن وکالت خط شرعی بدون داشتن جواز نامه رسمی وکالت نماید.
ماده دهم

هر گاه متهم یا طرف دعوی بی بضاعت باشد برای او به ترتیب آتی وکیل مدافع تعین می شود.
الف -قاضی محکمه ایکه دعوی در آن مطرح می گردد در قضایای جزایی بدرخواست شخص و پیشنهاد څارنوال و
در قضایای حقوقی بدرخواست شخص و تثبیت خود وکیل مدافع اشخاص بی بضاعت را از جمله وکالی دارای جواز
نامه تعیین می کند.
ب -شخصی که وکیل برای او تعیین گردید حق دارد از قبول وکیل استنکاف نموده خودش بدفاع بپردازد.
ج -حق الزحمه وکالی مذکور از بودجه دولت پرداخته می شود و اندازه آن توسط مقررات تعیین می شود.

فصل سوم
داوطلبان وکالت مدافع
ماده یازدهم
کسانیکه سند اشتغال به پیشه وکالت مدافع را داراء نباشند ابتداء بحیث مدافع داوطلب پذیرفته می شوند کسانیکه در
نتیجه امتحان از طرف انجمن مرکزی مطابق حکم ماده چهارم این قانون تجربه عملی شان برای اجرای این وظیفه
باثبات میرسد از سپری نمودن دوره داوطلبی معاف می باشند.
ماده دوازدهم
داوطلبیکه با وکیل مدافع کار می کند در طول این مدت نمی تواند از خود دفتر وکالت مدافع داشته باشد یا در محکمه
دفاع نماید.
ماده سیزدهم
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بین وکیل مدافع و داوطلب وکالت مدافع یک مقاوله راجع بحق الزحمه و شرایط کار آن عقد می گردد.
ماده چهاردهم:

وزیر عدلیه صالحیت دارد که انجمن مرکزی را به جای دیگر از شهر کابل جهت اجرای وظایف آن بفرستد.

فصل چهارم

حقوق و امتیازات وکالی مدافع
ماده پانزدهم

دفتر وکالی مدافع در مقابل هر نوع اخالل و تعرض مانند مسکن شخصی مصئونیت دارد.
ماده شانزدهم

برای هر یک از وکالی مدافع از طرف انجمن مرکزی سند اشتغال به پیشه وکالت مدافع بامضای رئیس انجمن وکالی
مدافع داده می شود.
ماده هفدهم
وکیل مدافع مخیر است مراجعه اشخاص را برای دفاع رد یا قبول نماید وکیل مدافع در مقابل دفاع از موکل مستحق
حق الزحمه می باشد .بین وکیل مدافع و موکل راجع به حق الزحمه و شرایط دفاع یک مقاوله تحریری عقد می گردد
این مقاوله در داخل حدود قوانین اعتبار دارد و مکلفیت طرفین را تثبیت کرده اساس مطالبات جانبین قرار می گیرد

مقاوله مذکور در سه نقل ترتیب می شود یکی نزد موکل یکی نزد انجمن مرکزی و نقل دیگر آن در خود دفتر وکیل
مدافع حفظ می گردد.
ماده هجدهم
مالیات بر عایدات بروی راپور محاکم بر طبق احکام قانون از وکالی مدافع اخذ می گردد.
ماده نزدهم
مرجع حل و فصل منازعات وکیل مدافع و موکل محاکم عمومی مربوط می باشد.
ماده بیستم
دعاوی ناشی از اختالف بین وکالی مدافع و موکلین که بعد از مرور یکسال از تاریخ فیصله نهائی بدون عذر شرعی
و قانونی در موضوع مورد وکالت به محاکم تقدیم گردد شنیده نمی شود.

AC
KU

ماده بیست و یکم

وکالی مدافع محاکم در جریان دعوی مکلف به پوشیدن لباس مخصوص که از وزارت عدلیه نمونه آن ترتیب می شود
می باشند.

ماده بیست و دوم

وکیل مدافع بعد از عقد مقاوله با موکل اگر بکدام عذر معقول مواجه شود می تواند برای ایفای تعهدش بموافقه موکل
یک وکیل مدافع دیگر را باو معرفی کند همچنان مؤکل می تواند وکیل مدافع خود را عزل نماید .در هر دو صورت از
موضوع به محکمه مربوطه اطالع داده میشود.

ماده بیست و سوم

وکیل مدافع در بدل اوراق و اسنادیکه از موکل خود می گیرد رسید میدهد و بمجرد ختم مقاوله اسناد اوراق مذکور را
دوباره باو تحویل میدهد و رسید خود را اخذ می کند.
ماده بیست و چهارم
وکیل مدافع مکلف است اقال بیست و چهار ساعت قبل از شروع هر جلسه که وکیل مدافع در آن دفاع می کند بدفتر
محکمه از موضوع اطالع بدهد.
ماده بیست و پنجم
حضور موکل در جریان دعوی در محکمه اختیاری است اما محکمه می تواند عندالضرورت حضور او را تقاضا
نماید و وی مکلف است درین حال به محکمه حاضر شود.

ماده بیست و ششم
وکیل مدافع مکلف است قبل از اینکه محل دفتر خود را تغیر دهد باداره وکالی مدافع اطالع بدهد.
ماده بیست و هفتم
وکیل مدافع می تواند با موکل خود که توقیف و یا محبوس باشد در محل توقیف و یا محبس تماس گرفته مطالعات
ونظریات او را اخذ و سمع نماید.
ماده بیست و هشتم
مدعی العموم څارنوال و یا نماینده آن مکلف است در اثر درخواست یکی از طرفین دعوی و یا وکیل مدافع آنها تمام
اسناد و اوراق دوسیه را بغرض مطالعه در داخل دفتر مدعی العموم څارنوال تحت نظارت مامورین موظف باختیار
آنها بگذارد.
ماده بیست و نهم
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اگر در جریان دعوی یکی از طرفین دعوی از محکمه بدست آوردن نظریه اهل خبره را مطالبه کند درخواست آنها
برای یکبار قبول می شود در دفعات دیگر قاضی صالحیت دارد که درخواست آنرا رد و یا قبول کند.
ماده سی ام

وکالی مدافع مکلفند پیشه خود را احترام کرده و آنرا بحیث یک عنصر مهم دستگاه تامین عدالت و تامین حقوق افراد
و دولت بدانند.

وکالی مدافع مکلفند از اقدامات و تبلیغات سوء علیه همدیگر احتراز کنند.
ماده سی و یکم

وکیل مدافع مکلف بحفظ تمام اسراری می باشد که در جریان وظیفه و یا بموجب آن حاصل می کند هیچ شخص و یا
مقام ولو دولت باشد نمی تواند او را بافشای این اسرار مجبور نماید.
ماده سی و دوم
وکیل مدافع در قضیه ایکه دفاع مینماید یا راجع به آن مشوره میدهد شهادت داده نمی تواند.
ماده سی و سوم
وکیل مدافع باید از هرگونه کمک با خصم موکل خود راجع به نزاعیکه در آن دفاع می کند یا راجع به مسایل مربوط
به آن حتی بعد از ختم وکالتش خود داری کند.

فصل پنجم
احکام تادیبی وکالی مدافع
ماده سی و چهارم
وکیل مدافع در جریان وظیفه ادعا و دفاع خود برعایت احکام این قانون و سایر قوانین مکلف میباشد.
ماده سی و پنجم
تادیب وکالی مدافع از رهگذر اهمال در وظیفه شان از صالحیت انجمن مرکزی وکالی مدافع میباشد.
ماده سی و ششم
شکایات علیه وکالی مدافع به څارنوال والیت مربوط تقدیم و از طرف څارنوال مربوط مورد رسیدگی قرار می گیرد
هر گاه وکیل مدافع در اثر تخلف از احکام این قانون مستوجب مجازات دانسته شود دوسیه نسبتی متهم از طرف
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څارنوالی در محکمه تعقیب و محکمه بحالت او رسیدگی می کند.

ماده سی و هفتم

حکم تادیبی انجمن مرکزی باید به وکیل مدافع تحریرا ابالغ گردد.

ماده سی و هشتم

در صورت تخلف وکیل مدافع از مقررات این قانون انجمن مرکزی نظر به شدت و خفت تخلف او را بیکی از
مجازات تادیبی ذیل محکوم می سازد:
الف -اخطار
ب -توبیخ.
ج -تعطیل موسسه تا یکسال.
د -حذف اسم مدافع از لست مدافعین تا پنجسال
ه -حذف قطعی اسم مدافع از لست مدافعین
ماده سی و نهم
احکام این قانون در هر حوزه قضایی وقتی مورد تطبیق قرار می گیرد که اقال پنج نفر وکیل مدافع دارای جواز نامه
در حوزه مذکور دفتر وکالت داشته باشد.

ماده چهلم
وکالی مدافع می توانند علیه حکم انجمن مرکزی نزد ستره محکمه استیناف بخواهند حکم ستره محکمه در موضوع
قاطع می باشد.
انجمن مرکزی وکالی مدافع مکلف است که اساسنامه اتحادیه وکالی مدافع را ترتیب نماید هر وقتیکه انجمن مرکزی
احساس کند که زمینه تشکیل اتحادیه وکالی مدافع آماده گردیده و یا وکالی مدافع خواهش تشکیل آنرا داشته باشند
مطابق باساسنامه مرتبه به تشکیل اتحادیه پرداخته و عنداللزوم پیشنهاد تعدیل این قانون را بوزارت عدلیه تقدیم کرده
می توانند.
ماده چهل و یکم
این قانون بعد از نشر آن در جریده رسمی نافذ می گردد و احکام سایر قوانینیکه مناقض آن باشد ملغی شمرده می
شود.
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یوم شنبه مورخه  ۹برج دلو  ۱۳۵۰شمسی مطابق  ۱۳ماه ذی الحجة الحرام  ۱۳۹۱قمری.

