د افغانستان اسالمي جمهوریت
د عدلیې وزارت
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رسمی جریده

تعدیل و ایزاد در برخی از مواد قانون قضایای دولت

تاریخ نشر )۳۱( :سنبله سال  ۱۳۹۷ه .ش نمبر مسلسل)۱۳۰۹( :

فرمان رئیس جمهوری اسالمی افغانستان
در مورد توشیح تعدیل
و ایزاد برخی از مواد قانون قضایای دولت
شماره)۳۱۰( :
تاریخ۱۳۹۷/۶/۱۴ :
ماد ٔه اول:
به تأسی از حکم جزء  ۱۶ماد ٔه شصت و چهارم و با رعایت ماد ٔه هفتاد ونهم قانون اساسی افغانستان ،تعدیل و ایزاد برخی
از مواد قانون قضایای دولت منتشر ٔه جرید ٔه رسمی شماره ( )۱۱۱۵سال  ۱۳۹۲را که به اساس مصوب ٔه شماره ( )۹مؤرخ
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 ۱۳۹۷/۶/۱۲کابین ٔه جمهوری اسالمی افغانستان به داخل ( )۴ماده تصویب گردیده است ،توشیح می دارم.
ماد ٔه دوم:

وزیر عدلیه و وزیر دولت در امور پارلمانی مؤظف اند ،این فرمان و تعدیل و ایزاد برخی از مواد قانون قضایای دولت را
در خالل ( )۳۰روز از تاریخ انعقاد نخستین جلس ٔه شورای ملی به آن شوری تقدیم نمایند.
ماد ٔه سوم:

این فرمان از تاریخ توشیح نافذ و همراه با مصوب ٔه کابینه جمهوری اسالمی افغانستان و تعدیل و ایزاد برخی از مواد قانون
متذکره در جرید ٔه رسمی نشر گردد.

محمد اشرف غنی

رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

مصوب ٔه
کابین ٔه جمهوری اسالمی افغانستان در مورد طرح تعدیل و ایزاد
برخی از مواد قانون قضایای دولت
شماره)۹( :
تاریخ۱۳۹۷/۶/۱۲ :
کابین ٔه جمهوری اسالمی افغانستان به تأسی از حکم ماد ٔه هفتاد ونهم قانون اساسی افغانستان ،در جلس ٔه مؤرخ ۱۳۹۷/۶/۱۲
خویش ،طرح تعدیل و ایزاد برخی از مواد قانون قضایای دولت منتشر ٔه جرید ٔه رسمی شماره ( )۱۱۱۵ساله  ۱۳۹۲را طی
( )۴ماده به حیث فرمان تقنینی تصویب نمود.
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محمد اشرف غنی

رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

تعدیل و ایزاد در برخی از مواد قانون قضایای دولت
ماد ٔه اول:
اجزای  ۹و  ۱۱ماد ٔه هفتم ،فقر ٔه ( )۵ماد ٔه هشتم ،فقر ٔه ( )۴ماد ٔه نزدهم ،ماد ٔه سی و یکم ،فقر ٔه ( )۱ماد ٔه سی و دوم و مواد
سی و سوم و سی وهشتم قانون قضایای دولت منتشر ٔه جرید ٔه رسمی شماره ( )۱۱۱۵سال  ۱۳۹۲ذیالً تعدیل گردد:
 -۱اجزای  ۹و  ۱۱ماد ٔه هفتم:
 -۹جلب و احضار اشخاص ایکه ملکیت و دارایی عامه را تحت تصرف و تعرض قرار داده و اشخاص ایکه در قضیه
مورد منازعه معلومات و اسناد به دست دارند.
 -۱۱اطالع به ادار ٔه دولتی در مورد ارجاع قضیه مربوط به محکمه ،غرض اشتراک نماینده آن طور کتبی به ذکر تاریخ
تدویر جلس ٔه قضایی.
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 -۲فقر ٔه( )۵ماد ٔه هشتم:

( )۵هرگاه شخص حقیقی یا حکمی در خالل میعاد مندرج فقر ٔه ( )۴این ماده ،اسناد مربوط را ارایه کرده نتواند ،در این
صورت دولت مالک ملک محسوب شده وادار ٔه قضایای دولت قرار استرداد ملکیت را به ادار ٔه دولتی ذیربط صادر و جهت
تطبیق و تنفیذ به ادار ٔه حقوق وزارت عدلیه ارسال می نماید و شخص به حیث غاصب به څارنوالی معرفی می گردد.
 -۳فقر ٔه ( )۴ماد ٔه نزدهم:

( )۴در حالت مندرج فقر ٔه ( )۱این ماده مدعی علیه مکلف است ،با وصول اطالع ،نماینده با صالحیت خویش را همراه با
اسناد ،معلومات ،دالیل و مدارک مربوط در خالل مدت ( )۷روز کاری طور کتبی به ادار ٔه قضایای دولت معرفی و اعزام
نماید.
 -۴ماد ٔه سی ویکم:

قرارهای صادره مندرج این فصل حاوی مطالب ذیل می باشد:
 -۱داشتن نمبر مسلسل.
 -۲تاریخ و محل صدور.
 -۳شهرت نمایندگان ادارات ذیربط و اشخاص ثالث عنداالشتراک.
 -۴موضوع مورد منازعه.

 -۵دالیل مصالحه یا منازعه.
 -۶درج قناعت و عدم قناعت طرفین در کتاب ثبت.
 -۷مدت اجراء.
 -۸سایر مطلبی که ذکر آن در قرار ضروری تشخیص گردد.
 -۵فقر ٔه( )۱ماد ٔه سی و دوم:
( )۱هرگاه طرفین منازعه به قرار صادره مندرج ماد ٔه سی ام این قانون قناعت نداشته باشد ،می توانند در خالل مدت سی
روز بعد از دریافت قرار ،طور کتبی اعتراض خویش را به رئیس جمهور ارایه نمایند.
 -۶ماد ٔه سی و سوم:
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( )۱اداره قضایای دولت مکلف است ،حکم نهایی و قطعی محکم ٔه ذیصالح و قرار خویش راجهت تطبیق و تنفیذ در خالل
مدت ( )۱۰روز به ادار ٔه حقوق وزارت عدلیه ارسال و ابالغ نماید.

( )۲ادار ٔه حقوق وزارت عدلیه مکلف است حکم نهایی و قطعی محکم ٔه ذیصالح و قرار مندرج فقر ٔه ( )۱این ماده را بعد
از مواصلت طی مدست روز مطابق احکام قانون تطبیق و از تطبیق آن به ادار ٔه قضایای دولت و مراجع ذیربط اطمینان
دهد.
 -۷ماد ٔه سی وهفتم:

( )۱شخصی به حیث رئیس در ادار ٔه قضایای دولت مقرر شده می تواند که عالوه بر شرایط مندرج قانون کارکنان خدمات
ملکی واجد شرایط ذیل نیز باشد:

 -۱داشتن حد اقل سند تحصیلی ماستری در رشته های حقوق یا شرعیات و یا باال تر از آن از داخل و یا خارج کشور.
 -۲داشتن حد اقل چهار سال تجربه کاری در مراجع عدلی و قضایی.
 -۳توانایی رهبری و مدیریت بخش های مربوط.
 -۴عدم حرمان از حقوق مدنی یا محکومیت به جرایم فساد اداری عمدی یا ارتکاب جنحه یا جنایت عمدی.
 -۵عدم عضویت در حز سیاسی.
 -۶سایر شرایط که غرض احراز بست تعیین می گردد.

( )۲شخصی به حیث آمر در ادار ٔه قضایای دولت مقرر شده می تواند که عالوه بر شرایط مندرج قانون کارکنان خدمات
ملکی و داشتن حد اقل سند تحصیلی لیسانس از پوهنځی های حقوق یا شرعیات ،حداقل دارای سه سال تجربه کاری در
مراجع عدلی و قضایی و واجد سایر شرایط مندرج اجزای  ۵ ،۴ ،۳و  ۶فقر ٔه ( )۱این ماده باشد.
( )۳شخصی به حیث عضو مسلکی در ادار ٔه قضایای دولت مقرر شده می تواند که عالوه بر شرایط مندرج قانون کارکنان
خدمات ملکی و داشتن حد اقل سند تحصیلی لیسانس از پوهنځی های حقوق یا شرعیات و واجد شرایط مندرج اجزای ۵ ،۴
و  ۶فقر ٔه ( )۱این ماده نیز باشد.
ماد ٔه دوم:
متن ذیل به حیث فقر ٔه ( )۳در ماد ٔه دهم قانون قضایای دولت ایزاد گردد:
( ) ۳جلب و احضار شخص ویا اشخاص در احوالی که ملکیت دولت را مورد تعرض قرار داده و یا به نحوی ملکیت های
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دولتی تحت تصرف اشخاص حقیقی یا حکمی باشد ،از طرف ادار ٔه قضایای دولت توسط پولیس صورت می گیرد .در
صورت عدم همکاری پولیس مؤظف ،ادار ٔه قضایای دولت موضوع را رسما ً به مقامات مافوق پولیس مربوط خبر داده و
جلب و احضار شخص یا اشخاصی را تقاضا می نماید.
ماد ٔه سوم:

مواد سی و نهم ،چهلم ،چهل و یکم ،چهل و دوم ،چهل و سوم و چهل و چهارم در قانون قضایای دولت ذیالً ایزاد و ماد ٔه
سی ونهم آن به ماد ٔه (چهل و پنجم) تعدیل گردد.
تدویر برنامه ستاژ حقوق
ماده سی ونهم:

وزارت عدلیه مکلف است به منظور بلند بردن سطح دانش مسلکی روساء ،آمرین و اعضای مسلکی ادارات قضایای دولت
برنامه های ستاژ حقوقی داخل خدمت را مطابق طرزالعمل مربوط تدویر نماید.
ارائه سند فراغت ستاژ حقوقی
ماد ٔه چهلم:
اشخاص واجد شرایط ،که خواهان احراز بست مسلکی در ادار ٔه قضایای دولت می باشند ،مکلف به ارائه سند فراغت از
کورس ستاژ حقوقی یا معادل آن عالوه بر شرایط مندرج فقر ٔه ( )۴ماد ٔه سی وهشتم این قانون نیز می باشند.

پرداخت معاش امتیازی
ماد ٔه چهل ویکم:
( )۱روساء ،آمرین و اعضای مسلکی ادار ٔه قضایای دولت عالوه بر معاش ماهوار مستحق امتیاز مادی اضافی می باشند
که انداز ٔه آن به پیشنهاد وزیر عدلیه و موافقه وزارت مالیه و منظوری رئیس جمهور تعیین می گردد.
( )۲معاش کارکنان اداری ،ادار ٔه قضایای دولت تابع احکام قانون کارکنان خدمات ملکی می باشند.
کارت هویت
ماد ٔه چهل و دوم:
اعضای مسلکی ادار ٔه قضایای دولت دارای کارت مخصوص هویت می باشند که ازطرف وزارت عدلیه ،به آنها اعطاء
می گردد.

ماده چهل و وسوم:
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لباس

اعضای مسلکی ادار ٔه قضایای دولت مکلف اند ،هنگام اشتراک در جلسات قضایی به لباس مخصوصی که به رنگ (سرمه
یی دارای یخن زرد) مزین است ،ملبس باشند.
تهیه و ترتیب دفاتر ثبت
ماد ٔه چهل و چهارم:

وزارت عدلیه به منظور ثبت عرایض ،اندراج دوسیه ها ،ثبت قرار های مصالحه ،حل منازعات و تطبیق حکم محکم ٔه
ذیصالح برای ادار ٔه مربوط قضایای دولت دفاتر ثبت متحدالشکل را تهیه و ترتیب می نماید.
ماد ٔه چهارم:
این تعدیل و ایزاد از تاریخ توشیح نافذ و در جرید ٔه رسمی نشر گردد.

