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فرمان تقنینی رئیس جمهوری اسالمی افغانستان در مورد تعدیل و حذف برخی مواد قانون
اصول محاکمات مدنی
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فرمان تقنینی رئیس جمهوری اسالمی افغانستان در مورد تعدیل و حذف برخی مواد قانون
اصول محاکمات مدنی

شماره)۵۳۱( :
تاریخ۵۳۳۱/۵۱/۷۲:
مادۀ اول:
مواد دوصدوپانزدهم ،دوصدونودوهشتم ،دو صدودونودونهم ،سه صدم ،سه صدو ودوم و سه صدو سیزدهم قانون

 -۵مادۀ دوصدو پانزدهم:
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اصول محاکمات مدنی منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره ( )۱۵۵سال ۷۸۱هـ،ش ذیأل تعدیل گردد:

در دعاوی اموال غیر منقول به منظور صحت حکم ،اقامه شهود ذولیدی بعد از صحت دعوی معتبر می باشد.
در صورت عجز مدعی از احضار شهود ،ذوالیدی ،تصادیق خصمین قابل اعتبار است.

در صورت انکار و حلف مدعی علیه مبنی بر عدم ذوالیدی ،موضوع به ترک خصومت خاتمه می یابد.
 -۷ماده دوصدو نودو هشتم:

وارثی از عرایض مبنی بر مشبوهیت یا تزویر اسناد رسمی ،مربوط به محکمه ابتدائیه می باشد که اصل دعوی را
رسیدگی می نماید.

محکمه ادعای تزویر را همزمان و توأم با اصل دعوی ضمن یک فیصله منفصل می سازد.
 -۳مادۀ دو صدو نودو نهم:
هرگاه عرایض مبنی بر مشبوهیت یا تزویر اسناد به مراجع دیگر تقدیم گردد .به محکمه ابتدائیه مربوط رجعت داده
می شود.
در صورتی که سند مورد ادعا در محکمه که قضیه را تحت رسیدگی قرار می دهد ،ترتیب نشده باشد ،نظر محکمه
حوزه ترتیب کننده به صبغۀ نیابت قضائی به محکمه ایکه قضیه را تحت رسیدگی قرار می دهد ،ارائه می گردد.
ادعای مشبوهیت یا تزویر اسناد از طرف مقر ،شهود یا قایم مقام قانونی آنها صورت می گیرد.

 -۴مادۀ سه صدم:
تعقیب جزائی موضوع مشبوهیت یا تزویر اسناد ،الی صدور حکم قطعی و نهائی محکمه در مورد دعوی حق العبدی
معطل می گردد.
 -۱مادۀ سه صدو دوم:
هرگاه محکمه بعد از ارزیابی دالیل ،ادعای مشبوهیت یا تزویر را وارد بداند ،به مدعی تفهیم می کند تا صورت
دعوی خود را توأم با دعوی اصل موضوع ارایه بدارد.
 -۱مادۀ سه صدو سیزدهم:
هرگاه رسیدگی دعوی مشبوهیت یا تزویر توأم با دعوی اصلی صورت بگیرد ،محکمۀ رسیدگی کننده مکلف است از
نتیجه اجراآت خود به محکمه ایکه سند در آن ترتیب گردیده و یا اداره مخزن که کنده سند در آن قرار دارد ،وقتافوقتا
اطالع دهند ،تا از بیع و اجرای مثنی خود داری شود.
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مادۀ دوم:

مواد سه صدویازدهم و سه صدو دوازدهم قانون اصول محاکمات مدنی حذف گردد.
مادۀ سوم:

این تعدیل و حذف از تاریخ توشیح نافذ و در جریدۀ رسمی نشر گردد.

حامد کرزی

رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

