د افغانستان اسالمي جمهوریت
د عدلیې وزارت
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رسمي جریده

فرمان رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

تاریخ نشر )۱( :اسد سال  ۱۳۸۷هـ  .ش

نمبر مسلسل)۹۵۴( :

 -۱فرمان شماره ( )۴۷مؤرخ  ۱۳۸۷ /۴/۱۹رئیس ج.ا.ا در مورد تعدیل و ایزاد قانون تشکیالت و
صالیحیت میحاکم قوه قضائیه ج.ا.ا.
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بسم هللا الریحمن الریحیم
فرمان
تقنینی رئیس جمهوری اسالمی افغانستان در مورد توشیح مصوبه شماره ( )۱۷مؤرخ
 ۱۳۸۷/۴/۱۶شورای وزیران جمهوری اسالمی افغانستان

شماره)۴۷( :
تاریخ۱۳۸۷/۴/۱۹ :
ماده اول:
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مصوبه شماره ( )۱۷مؤرخ  ۱۳۸۷/۴/۱۶شورای وزیران جمهوری اسالمی افغانستان را در مورد تعدیل و ایزاد در
برخی از مواد قانون تشکیالت و صالحیت محاکم قوه قضائیه جمهوری اسالمی افغانستان به داخل ( )۵ماده توشیح می
دارم.
ماده دوم:

وزیر عدلیه جمهوری اسالمی افغانستان و وزیر دولت در امور پارلمانی مؤظف اند ،این فرمان را در خالل ()۳۰
روز از تاریخ انعقاد نخستین جلسه شورای ملی به آن شورا تقدیم نماید.
ماده سوم:

این فرمان از تاریخ توشیح نافذ و در جریده رسمی نشر گردد.

یحامد کرزی
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان
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مصوبه
شورای وزیران جمهوری اسالمی افغانستان در مورد تعدیل و ایزاد در قانون تشکیالت و صالیحیت
میحاکم قوه قضائیه جمهوری اسالمی افغانستان

شماره)۱۷( :
تاریخ۱۳۸۷/۴/۱۶ :
ماده اول:
مواد هجدهم و بیستم ،جز ( )۳ماده بیست و چهارم ،فقره ( )۳ماده بیست و پنجم ،ماده شصتم و ماده شصت و دوم
قانون تشکیالت و صالحیت محاکم قوه قضائیه جمهوری اسالمی افغانستان منتشره جریده رسمی شماره ( )۸۵۱سال

 -۱ماده هجدهم:

AC
KU

 ۱۳۸۴ذیالا تعدیل گردد:

( )۱ستره محکمه متشکل از دیوان های ذیل می باشد:
 -۱دیوان جزای عمومی.
 -۲دیوان امنیت عامه.

 -۳دیوان مدنی و حقوق عامه.
 -۴دیوان تجارتی.

 -۵دیوان جرایم وظیفوی منسوبین نظامی و جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی.
سایر دیوان ها عنداالیجاب به پیشنهاد ستره محکمه و منظوری رئیس جمهوری ایجاد می گردد.
( )۲ریاست هر یک از دیوان های مندرج فقره ( )۱این ماده را برای مدت یک سال به انتخاب رئیس ستره محکمه،
یکی از اعضای ستره محکمه به عهده می گیرد.
 -۲ماده بیستم:
( )۱ستره محکمه دارای مستشاران قضائی می باشد ،که حسب ضرورت در هر دیوان توظیف می گردند.
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( )۲تعداد مستشاران قضائی از طرف ستره محکمه تثبیت و حین تنظیم تشکیل و ترتیب بودجه قوه قضائیه مد نظر
گرفته می شود.
 -۳جزء ( )۳ماده بیست وچهارم:
 -۳تجدید نظر بر فیصله های محاکم به سبب ظهور دالیل جدید بر اساس اعتراض طرف دعوی طبق احوال پیشبینی
شده در این قانون و سایر قوانین.
 -۴فقره ( )۳ماده بیست و پنجم:
( )۳در مجالس قضائی شورای عالی ستره محکمه که روی تجدید نظر در قضایای جزائی دایر می گردد ،حضور
لوی څارنوال یا نماینده با صالحیت آن و در مجالس تجدید نظر بر قضایای مربوط به حقوق عامه حضور وزیر عدلیه
یا نماینده با صالحیت آن حتمی می باشد.
 -۵ماده شصتم:
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( )۱تقرر ،تبدل ،ترفیع ،تمدید خدمت ،تقاعد و رفع آن ،اعطای موافقه و قبولی استعفای قضات بست های فوق و
مافوق رتبه به اساس پیشنهاد ستره محکمه و منظوری رئیس جمهور صورت می گیرد.

( )۲تقرر ،تبدل ،ترفیع ،تمدید خدمت ،تقاعد و رفع آن ،اعطای موافقه و قبولی استعفای قضات بست اول و پائینتر از
آن به اساس پیشنهاد آمر عمومی اداری قوه قضائیه ،تائید شورای عالی ستره محکمه و منظوری رئیس آن صورت می
گیرد.
 -۶ماده شصت و دوم:

( )۱قاضی در حاالت آتی متقاعد می گردد:

 -۱معلولیت کلی دایمی و مریضی های دوامداریکه مانع اجرای وظیفه گردد.
 -۲اکمال سن ( )۶۵سالگی.

( )۲ستره محکمه می تواند هنگام ضرورت دوام کار ،قضاتی را که به سن تقاعد مندرج جزء ( ،)۲فقره ( )۱این ماده
رسیده اند و دارای دانش و تجارب مسلکی باشند ،قبل از سوق به تقاعد به منظوری مقام ذیصالح حد اکثر تا ده سال
گرچه مجموع مدت خدمت قاضی از چهل سال تجاوز کند تمدید نماید.
منظوری دوام کار هر سال تجدید میگردد.
( )۳حکم مندرج فقره ( )۲این ماده از تاریخ توشیح الی مدت پنج سال قابل اعتبار می باشد.
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ماده دوم:
متن ذیل به حیث فقره ( )۳ماده بیست و ششم قانون تشکیالت و صالحیت محاکم قوه قضائیه جمهوری اسالمی
افغانستان ایزاد گردد:
( )۳هرگاه دیوان ستره محکمه حین رسیدگی فیصله مورد اعتراض در قضایای جزائی دریابد که فیصله محکمه
تحتانی در مخالفت با قانون یا خطاء در تطبیق یا تأویل آن صادر شده است ،می تواند به نقض فیصله و ارجاع آن به
محکمه مربوط یا به تعدیل یا تصحیح فیصله مبادرت ورزد.
ماده سوم:
متون ذیل به حیث فقره های ( ۴و  )۵ماده پنجاه و یکم قانون تشکیالت و صالحیت محاکم قوه قضائیه جمهوری
اسالمی افغانستان ایزاد گردد:
( )۴هر گاه عده از اشخاص ملکی و نظامی به ارتکاب یک یا بیش از یک جرم متهم می باشند ،رسیدگی به قضایای
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آنها مربوط به محکمه می باشد که جرم سنگین در حوزه صالحیت آن قرار دارد.

در صورتی که جرایم ارتکابی از نگاه مجازات پیشبینی شده در قانون مساوی باشد ،صالحیت رسیدگی جرم مذکور
مربوط به محاکم نظامی می باشد.

در جرایم مشترک افسران و خورد ضابطان مکتبی و سربازان ،رسیدگی قضیه در مرحله استیناف از صالحیت دیوان
جرایم افسران و خورد ضابطان مکتبی محکمه استیناف نظامی می باشد.

( )۵جرایمی که رسیدگی به آنها از صالحیت محاکم نظامی باشد ،دعوی حق العبدی ناشی از آن در صورتی که توآم
با اقامه دعوی جزائی صورت گیرد مطابق احکام قانون اجراآت جزائی نیز شامل صالحیت محاکم نظامی می باشد.
ماده چهارم:

متون ذیل به حیث مواد هفتاد و هفتم ،هفتاد و هشتم ،هفتاد و نهم ،هشتادم ،هشتاد ویکم و هشتاد و دوم قانون تشکیالت
و صالحیت محاکم قوه قضائیه جمهوری اسالمی افغانستان ایزاد و ماده هفتاد و هفتم قانون مذکور به ماده هشتاد و سوم
تصحیح گردد.
ماده هفتاد و هفتم:
هرگاه شورای عالی ستره محکمه اعتراض و موارد تقاضای تجدید نظر را مطابق به احکام قانون وارد بداند و دالیل
جدید را مبنی بر تغییر و لغو حکم مؤثر تشخیص دهد ،به الغای فیصله حکم نموده و قضیه را غرض دوران مجدد به
محکمه مماثل احاله می نماید.
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ماده هفتاد و هشتم:
میعاد تقاضای تجدید نظر در مورد قضایای جزائی ،قضایای حقوقی و تجارتی بین اشخاص حقیقی و حکمی از تاریخ
اخبار حکم نهائی سه ماه می باشد ،قضایای حقوق عامه و قضایای که به ضرر صغار انجام یافته باشد ،ازین حکم
مستثنی است.
ماده هفتاد و نهم:
محکمه استیناف نظامی متشکل از دیوان های آتی است:
 -۱دیوان جرایم افسران و خورد ضابطان مکتبی.
 -۲دیوان جرایم سربازان.
دیوان های محکمه استیناف نظامی قضایای را که محاکم ابتدائیه مربوط رسیدگی نموده در مرحله استیناف رسیدگی
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می نمایند.

رئیس دیوان جرایم افسران و خورد ضابطان مکتبی ،معاون رئیس محکمه استیناف نظامی می باشد.
رئیس محکمه استیناف نظامی از اجراآت خود مستقیما ا به ستره محکمه گزارش می دهد.
مقر محکمه استیناف نظامی در شهر کابل قرار دارد.
ماده هشتادم:

( )۱به منظور رسیدگی به جرایم وظیفوی منسوبین وزارت امور داخله ،ریاست عمومی امنیت ملی ،قوای سرحدی،
وزارت ها و ادارات دارای تشکیالت نظامی محاکم ابتدائیه نظامی قرار ذیل ایجاد می گردند:
 -۱محکمه ابتدائیه نظامی وزارت امور داخله.
 -۲محکمه ابتدائیه نظامی امنیت ملی.
 -۳محکمه ابتدائیه نظامی قوای سرحدی.
 -۴محکمه ابتدائیه نظامی وزارت ها و ادارات دارای تشکیل نظامی.
 -۵محاکم ابتدائیه نظامی والیات.
( )۲در والیاتی که تا کنون محاکم ابتدائیه نظامی ایجاد نگردیده ،قضایای مربوط را نزدیک ترین محکمه ابتدائیه
نظامی والیت همجوار مورد رسیدگی قرار می دهد.
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( )۳محاکم مندرج فقره ( )۱این ماده قضایای وارده را طبق احکام قانون ابتدا اء رسیدگی مي نمایند.
( )۴روسای محاکم ابتدائیه نظامی مرکز و والیات از اجراآت خود به ریاست عمومی محکمه استیناف نظامی گزارش
می دهند.
ماده هشتاد و یکم:
محاکم ابتدائیه نظامی صالحیت رسیدگی جرایم ذیل را دارا می باشند:
 -۱جرایمی که حین اجرای وظیفه یا به علت اجرای وظیفه توسط منسوب نظامی ارتکاب شده باشد.
 -۲جرایمی که توسط کارکن ملکی (غیر نظامی) شامل تشکیالت نظامی حین اجرای وظیفه یا در اثر اجراء آن در
جزو تام ،قطعه ،مؤسسه تحصیلی یا تعلیمی نظامی ارتکاب شده باشد.
 -۳جرایم مربوط به افشای اسرار نظامی ،مفقودی ،خرید و فروش ،سرقت ،اختالس و اکتساب غیر قانونی سالح،

ماده هشتاد و دوم:
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مهمات ،مواد منفلقه ،تخنیک و سایر وسایل نظامی ،داخل قطعات نظامی.

تقرر ،تبدل ،ترفیع ،تمدید خدمت ،تقاعد و رفع آن ،اعطای موافقه و قبولی استعفای قضات و منسوبین اداری محاکم
نظامی در بست برید جنرال و باالتر از آن به اساس پیشنهاد ستره محکمه و منظوری رئیس جمهور صورت می
گیرد.

تقرر ،تبدل ،ترفیع ،تمدید خدمت ،تقاعد و رفع آن ،اعطای موافقه و قبولی استعفای قضات محاکم نظامی شامل بست
دگروال و پاینتر از آن به پیشنهاد آمر عمومی اداری قوه قضائیه ،تائید شورای عالی ستره محکمه و منظوری رئیس
آن صورت می گیرد .تقرر ،تبدل ،ترفیع ،تمدید خدمت ،تقاعد و رفع آن ،اعطای موافقه و قبولی استعفای افسران
اداري محاکم نظامی در بست دگروال و پاینتر از آن به پیشنهاد امر عمومی اداری قوه قضائیه ،تائید شورای عالی
ستره محکمه و منظوری رئیس آن صورت می گیرد.
ماده پنجم:
این مصوبه از تاریخ توشیح نافذ و در جریده رسمی نشر گردد و با انفاذ آن احکام قوانین و فرامین که مغایر آن باشد،
ملغی شمرده می شود.
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