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د محکمو د تشکیل او د ملکی مامورینو د محاکمی اصول
اصولنامه

په افغانستان کښی

د طبع نېټه :د  ۱۳۴۱کال د حمل میاشت
څلورم چاپ

( )۵۰۰جلده
دولتی مطبعه

بسم هللا الرحمن الرحیم
تشکیل محاکم و اصول محاکمۀ مامورین ملکیه
 :۱در مرکز برای محاکمه مامورین ملکیه باستثنای وزراء و روسأی مستقل یک ریاست محاکمات کهه ببهارت از محهاک
ابتدائیه مرافعه و تمیز است تشکیل میشود و این ریاست راسا ً بمقا منیع صدارت بظمی مربوط می باشد.
 :۲هر یک از محاک ابتدائیه و مرافعه مرکب است از یک نفر رئیس و سه نفر ابضها و محکمهه تمیهز مرکهب از فن نفهر
ابضاء می باشد رئیس بمومی محاکمات در بین حال که رئیس بمومی محاکمات مهی باشهد وظیفهی ریاسهت تمیهز را نیهز
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در بهده دارد.

 : ۳محاک ابتدئیه ،مرافعه ،تمیز هر یک دفتر بلیحده دارند درین دفتهر هها بقهدر مهزو سهرکاتب و کاتهب مو هود مهی باشهد
سرکاتبها و کاتبهای دفتر این محاک از طرف ان من ریاست انتخاب و بمنظوری رئیس مقرر میگردند.

 :۴رئیس بمومی محاکمات مامورین ملکیه به تصویب م لس بامی وزراء و منظوری حضور شاهانه تعیین میگردد.
رئیس محکمی ابتدائیه ،مرافعه و ابضای ثالثه به فیشنهاد ان من ریاست و منظوری مقا بامی صدارت بظمی مقرر می
شوند.

 :۵رئیس و ابضای ریاست بمومی محاکمات که بمو ب اصل  ۴منصوب می شوند ترفیعا بدیگر ماموریهت هها تعیهین و
یا بمو ب مقررات قانون تقابد متقابد شده می توانند اما در صورتیکه مرتکب کدا

ر مخل شرف و حیثیهت رردیهده و

یا از بهده ان ا وظیفه برآمده نتوانند و در بزل آنها از طرف فنج نفر ابضای ان من رای داده شود معزول می شوند.
 -۶ان من ریاست که تحهت ریاسهت رئهیس بمهومی متشهکل مهی شهود ببهارت از رئهیس محکمهی مرافعهه و رئهیس محکمهی
ابتدائیه دو نفر بضو محکمی تمیز و یک یک نفر بضو محکمه مرافعه و ابتدائیه می باشد ابضای محاک تمیز مرافعه و
ابتدائیه به نوبت به بضویت ان من ریاست انتخاب می رردند.
 : ۷در مرکز هر والیت و حکومات ابلی و کهالن م هامس مشهوره تحهت ریاسهت نائهب امحکومهه هها ،حکها ابلهی و کهالن
محکمه ابتدائیه مامورین ملکیه را تشکیل میدهند.

 :۸بهرای اقامهی دبههوی و اثبهات هرای

زائههی مهامورین در حصهه حقههوی ش ارهر مهدبی شخصههی نداشهته باشهد در مرکههز

وزراتخانههها و یهها ریاسههات مسههتقله بمنظههوری وزراء و روسههای مسههتقل و در والیههات و حکههومتی هههای ابلههی و کههالن بههه
تصویب نائب امحکومه ها و حکا مذکوره به انتخاب رئیس دائره منسوبه مأمور مظنون وکیل اثبات ر تعیین می شود.
 -۹محاکمی مامورین ملکیه که ر ایشان بواسطی ماموریت نشئت کرده یا در اثنای ایفای وظیفه حادث میشود و همچنین
منازبههات و اختالفههاتی کههه در بههین مههامورین و اهههامی از نقطههه نظههر وظیفههه بوقههوح میرسههد در مرکههز بههه محکمههی ابتدائیههی
مههامورین مربههوط ریاسههت بمههومی محاکمههات و در والیههات و حکومتیهههای ابلههی و کههالن در م ههامس مشههوره بهها شههرائط و
مقررات مواد آتی ا را می شود:
 -۱۰دربارۀ مامور مظنون که بواسطی ماموریت و یا در اثنای وظیفه مته ب رمی رردیده و این ر خواه مستقیما یا در
اثر شکایت یا اخبار و یا ادبا واقع شده باشد تحقیقات بعمل می آید این تحقیقات دربارۀ مأمورین مرکهزی رتبهه اول و دو
باستیذان مقا صدارت بظمهی و از بهاقی مهامورین از طهرف وزارت منسهوبه یها ریاسهت بمهومی تفتهیه ا هرا شهده و در
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صههورتیکه تحقیقههات از طههرف ریاسههت تفتههیه کههرده شههود کیفیههت از مقهها صههدارت بظمههی بههوزارت و ی ها ریاسههت مسههتقلی
منسوبی مامور مظنون اطالح داده می شود.

 -۱۱در صورتیکه مامور مظنون به بیکی از دوائر والیات منسوب باشد باستثنای مامورین رتبه اول و دو امر تحقیقهات
از طرف نائب امحکومه ها ،حکا ابلی و کالن و حکا محلی داده مهی شهود هیئهت تحقیهی ببهارت از یهک نفهر و یها یهک
هیئت مرتکب از مامورین و وکالی مشوره می باشد.

 -۱۲مامور مظنون ارر حاک محلی باشد امر تحقیقات دربارۀ آن از طرف حاک کالن و یا حاک ابلی ،یها نائهب امحکومهه
که مستقیما ً تحت اثهر آن ایفهای وظیفهه مهی کنهد داده میشهود و ارهر مهامور ،مظنهون حهاک کهالن ابتهدائی باشهد امهر تحقیقهات
دربارۀ او از طرف نائب امحکومه و یها حهاک ابلهی داده خواههد شهد هیئهت تحقیهی مرکهب از یهک یها چنهد نفهر مهامورین و
ابضای م لس مشوره میباشد در صورتی که مامور مظنون رتبه اول و دو والیات باشهد امهر تحقیقهات هر بهه فیشهنهاد
نائهب امحکومههه ههها و حکهها ابلههی و یهها وزارت منسههوبه از مقهها بههامی صههدارت بظمههی صههادر رردیههده و هیئههت تحقیههی از
ریاست بمومی تفتیه تعیین می رردد.
 -۱۳هرراه ر مامورین منسوبی والیات و حکومات ابلی دارای اهمیت مخصهو

باشهد از مقها صهدار بظمهی تحقیهی

موضوح بریاست بمومی تفتیه محول می شود.
 -۱۴نتی ی تحقیقات به مقامیکه امر تحقیقات را داده تقدی می شود و از آن ا به مامور مظنون تبلیغ می رردد.
 -۱۵مههامور مظنههون بعههد از رههرفتن اطههالح از نتی ههی تحقیقههات تنههها یههک مههاه ابتههرا
ابترا

خههود را تقههدی کههرده مههی توانههد ایههن

ارر از مامورین مرکزی و یا مامورین رتبهه اول و دو والیهات باشهد بهان من ریاسهت بمهومی تفتهیه و ارهر از

سائر مامورین منسوبی والیات باشد به مقا یک در ه باالتر تحت غور و تدقیی ررفته می شود.

 -۱۶ابترا

مامور مظنون که بمو ب اصل ( )۱۵تقدی میکند ارهر از طهرف ان مهن ریاسهت بمهومی تفتهیه و م هامس

مشوره قابل قبول دیده نشهود اورای تحقیقهات بواسهطی وکیهل اثبهات هر بمحکمهی کهه مهامور مظنهون تهابع آن اسهت سهفرده
میشود.
 : ۱۷در صورتیکه ابترا

مامور مظنون معقول دیده شود مقامیکه برای تدقیی ابترا

مامور است یک نفر و یا یهک

هیئت از ابضای خود را برای تحقیی دوباره مهامور مهی رردانهد هررهاه نتی هی تحقیقهات ثهانوی بها تحقیقهات اومیهه اخهتالف
نداشته باشد ابترا

مامور مظنون بنظر ابتبار ررفته نشده و هر دو تحقیقات بواسهطی وکیهل اثبهات هر بهه محکمهی کهه

مامور مظنون تهابع آنسهت سهفرده میشهود و ارهر نتی هی تحقیقهات ثهانوی نتی هی تحقیقهات اومهی را نقه

کهرده و من هر بعهد

م رمیت مامور مظنون بشود و از طرف مدبی شخصی و یها وکیهل اثبهات هر دربهاره نتی هه تحقیقهات ثهانوی ابتهرا
شود یا نه باز ه اورای هر دو تحقیقات توسط وکیل اثبات ر به محکمه فرستاده میشود.
 : ۱۸ابضای م امس مشورۀ والیات و حکومات ابلی و کالن که بصورت انفرادی و یا هیئت موظف به تحقیقات شده اند
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در حین محاکمه فقرۀ که به تحقیی آن مامور بوده اند حضور به نمیرسانند اما هیئت تحقیی ثانوی و یها محکمهی را هع بهه
تحقیقات دوبارۀ هر مسئله از آنها توضیحات شفاهی و یا تحریری خواسته می توانند.
 :۱۹قرار محکمه آزاد بوده به نتی ه تحقیقات ابتدائیه تابع شده نمیتواند.

 :۲۰هرراه الز دیده شود مامورینی را که بر بلیه آنها تحقیقات بعمل آمده اسهت در مرکهز وزرا و روسهای مسهتقل و در
والیات نائب امحکومه ها و حکا ابلی باسهتثنای مهامورین رتبهه اول و دو دسهت ایشهان را از کهار کشهیده وظیفهی آنهها را
بوکالی قانونی ایشان می سفارد و ارر دوا ماموریت ماموریکه به محکمه سفرده شده ب ریان محاکمه اثر وارد کند حک
بزل آن مزوما ً از مقامیکه منظوری آنها ابطا شده داده میشود در صهورت برائهت و یها محکومیهت مهامور مطهابی قهوانین
موضوبه درباره آن رفتار می شود.

 : ۲۱هرراه قبل از تحقیقات و یا در اثنای تحقیقات و محاکمهه از طهرف آمهر اداره منسهوبه و یها رئهیس محکمهی ابتدائیهه بهه
توقیف مامور مظنون قرار داده شود مامور مظنون تحت نظارت ررفته می شود مگر در حین ریان تحقیقهات و محاکمهه
مثل یک نفر غیر متوقف باو رفتار میگردد.
 :۲۲دربارۀ مامور مظنون که بمو ب رای متذکرۀ اصل ( )۹قرار محکمه داده میشود تا وقتیکهه اورای تحقیقهات بوکیهل
اثبات ر بغر

ار اح محکمه سفرده نشود راسا ً از طرف وکیل اثبات ر تعقیبات شده نمی تواند.

 -:۲۳هرراه یک مامور بواسطی یک ر تحت محاکمه ررفته شده و در اثنای محاکمه معلو شهود کهه هر دیگهر را هه
ارتکاب کرده است بمحاکمه آن دوا داده میشود مگر برای تعقیب ر دیگهر آن کیفیهت بهه آمهر اداره منسهوبه اه اطهالح
میشود تا در زمینه تعقیبات بلیحده بعمل آورده شود.

 : ۲۴در اثنای محاکمه یکمامور هرراه معلو شود که به ر مذکور یک و یا چند نفهر مهامور دیگهر اشهتراش داشهته و یها
مامورین مذکور رای بلیحده را ارتکاب کرده اند محکمه مطابی اصل ( )۳۲در زمینه اقدامات می کند.
 :۲۵در رای مشترکه مامور خورد تابع مامور بزرگ بوده و محاکمی مامور خورد به محکمی که مامور بزرگ تهابع آن
است ا را میشود اختالف رتب درین مورد بنظر ابتبار ررفته نمی شود.
 : ۲۶این اصومنامه از تاریخ نشر مربی اال را است با و ود آن ه دربارۀ قضهایا ئیکهه قبهل از نشهر ایهن اصهومنامه وقهع
شده و تا هنوز در دست ا را است از طرف این محاک نتی ه داده میشود.
 -۲۷محاک مامورین فس از مالحظی اورای تحقیقیه محاکمی مامور مظنون تاریخ معین می نماید مهامور مظنهون و مهدبی
شخصی و وکیل اثبات ر بحاضر شدن بروز معین در محکمه مکلف استند اداره و انضباط داخلی بعهدۀ رئیس محکمهه
است ارر ابضای محکمه در اثنای محاکمه توضیحاتی الز داند ذریعی رئیس و یا به ا ازۀ رئیس از شخ

مظنون و یا

مدبی فرسیده می توانند.
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 :۲۸در محاکمهی مههامورین ،رئههیس محکمهه بههه تطبیههی اورای مو هوده اوالً از مههدبی و ثانیها ً از مهامور مظنههون اسه  ،ومههد،
شهرت محل اقامت را تحقیی و کاتب محکمه بیانات مدبی و مهامور مظنهون را بهاورای مو هوده تطبیهی و شهفاها تصهدیی
می نماید در صورت اختالف از طرف کاتب به رئیس اظهار می شود.

 : ۲۹فس از تصدیی شخصیت اورای مو هوده بهامر رئهیس ذریعهی کاتهب بهه ترتیهب آتهی بلنها بحضهور محکمهه قرائهت مهی
شود:
امف :بر

مدبی

ب :اورای تحقیقیه که از دایرۀ متعلقی مامور مظنون ترتیب و تنظی شده است.

 : ۳۰فس از قرائت اورای مذکوره رئیس محکمه بدفعی اول بمدبی ا ازۀ کال میدهد مدبی بر طبی ادباء دبوی خود را
توضیح میکند رئیس محکمه و ابضا ارر افاده و بیان مدبی را واضح نه بینند استیضاح الزمه از وی می نمایند.
 :۳۱فس از توضیح و صحت دبوی رئیس محکمه بیانات مدبی راخالصه وازمظنون بلیه است واب می نماید.
 : ۳۲مظنون بلیه در دادن واب به سواالت رئهیس محکمهه مکلهف اسهت و ارهر خهارو از موضهوح چیهزی بگویهد رئهیس
محکمه او را مانع میشود در حا ل مطامبی مهلت بنابر بذر معقول از طرف مدبی و یا مهدبی بلیهه ،بها انهدازۀ کهار مهلهت
داده میشود.
:۳۳رئهیس محکمهه نظربهه دبهوی مهدبی وبیانهات مهامورمظنون باانهدازۀ الزمهه نوبهت کهال داده چیزیکهه مطهابی تحقیقهات
الزمه باشداستفسارمی نماید.

 :۳۴در صورت انکار در هر موقع که شاهد و سند الز شود رئیس محکمه از مدبی و مهدبی بلیهه طلهب شههود و سهند
می نماید.
 :۳۵شهود یا از طرف مدبی تعیین و یا بر طبی اورای تحقیقات که دربارۀ مظنون بعمل آورده شده معلو می شود.
 :۳۶شهادت شهود بحضور مدبی و مدبلی بلیه در محکمه بلیحده بلیحده سمع رردیده و قبهل از اسهتماح شههادت شههود
رئیس محکمه اس و شهرت ومد مسکن شهود را مطابی اورای تحقیقیه و موافی تصریحات مدبی استفسار می نماید.
 : ۳۷فس از خت شهادت شهود از طرف رئیس محکمه برای مظنون رفته مهی شهود کهه ارهر هرح در شههادت شههود و یها
شخ

شاهد داشته باشد بیانات بدهد ارر بیانات او معقول بود قبول و اال مسترد می شود.

 : ۳۸قبههل از صههدور حک ه ارههر مظنههه دسیسههه یعنههی رمههان فریههب و یهها تزویههر نههزد هیئههت محکمههه متههیقن شههود موضههوح را
تحقیقات کرده می تواند و همچنین تزکیی شهود سراً و بلنا ً از طرف محکمه ا را می شود.
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 :۳۹شهادتیکه به حضور هیئت محکمه ادا می شود از طرف کاتب محکمه بینا ً ضبط و ثبت رردیهده در ذیهل آن شهاهدان
امضا می نمایند.

 : ۴۰بههرای اثبههات ههر مظنههون و یهها اثبههات ابتراضههات مههامور مههذکور رئههیس محکمههه بههه تطبیههی آرای ابضههای محکمههه
آنچیزیکه الز به بینند از دفاتر و دوائر رسمیه رسما ً فرسیده می توانند.

 :۴۱در زمانیکه بحضور محکمه مطابی تفصیالت فوی دبوی بدر ی کفایت تحقیی شده باشد و نظهر بهه شههادت شههود و
شهادت خهط و خهاط و یها قهراین و امهارات و دالئهل سهائره مندر هی اورای تحقیقیهه کهه در بله محهاک ظهن غامهب و یقهین
حاصل میکند و دیگر هیچ چیزی بهرای تحقیهی بهاقی نمانهده باشهد رئهیس محکمهه اختتها محاکمهه و دبهوی را بطهرفین مهی
فهماند.

 : ۴۲فس از اختما محاکمه رئیس و ابضای محکمه به مذاکره آغاز مهی نماینهد رئهیس محکمهه دبهوی مهدبی و افهادات و
ابتراضات مظنون را یاد و تذکار نموده و اسباب حک را مطابی اصل ( )۴۱که به و ود آمده واضح میکنهد و همینطهور
بین ابضا و رئیس محکمه مفاهمه می شود.
 : ۴۳رئیس بلی امترتیب آرای ابضای محکمه را از آنها فرسهیده و ههر یهک از ابضها اظههار رای مهی نماینهد بعهد از ان
رئیس نیز رای خود را مشخ

کرده اظهار حک و فیصله مینماید.

 : ۴۴در اثنای محاکمه از طرف کاتب محکمه یک ضبط دبوی یعنی صورت حهال تحریهر و ایهن ورقهی ضهبط دبهوی در
اورای مطبوبه و یا بدرو یک کتاب مخصوصه قید میگردد ضبط دبوی اس رئیس ،ابضای محکمهه و اسهامی مهدبی و
مدبی بلیه را و ارر از طرفی شاهد اقامه شهده باشهد اسهامی شههود و خالصهی اورای و سهنداتیکه از طهرفین بهرای اثبهات

دبوی داده شده است محتوی است و همچنهین در ایهن ورقهه ضهبط دبهوی افهادات مهدبی و مظنهون بلیهه و مقرراتیکهه از
طرف محکمه قرار داده می شود نیز درو و قید میباشد این ورقی ضبط دبوی بحضور رئهیس و ابضهای محکمهه قرائهت
و فس از تطبیی ب ریان محاکمه از طرف رئیس و ابضای محکمهه امضها و ارهر محاکمهه بیهک لسهه بخهت نرسهیده باشهد
محاکمات متعاقبا ً بطور مسلسل در این ورقه قید و ضبط رردیهده طهور فهوی امهذکر امضهاء شهده ورقهی ضهبط دبهوی بهرای
تنظی فیصله خط محکمه اساس ررفته می شود.
 :۴۵فیصله خط بر طبی مندر ات ضبط نامه بصورت آتی تنظی می شود:
امف :اس  ،نسب مدبی مدبی بلیه موضوح دبوی.
ب :خالصه ریان محاکمه.
و :اثبات حک و دالئل شهود.
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د :صورت فیصله.

هـ :احکا که برای فیصلی محکمه اساس ررفته شده باشد.
و :تاریخ فیصله و تاریخ تفهی فیصله.
ز :مدت دوران محاکمه.

 : ۴۶فیصله خط محکمه از طرف کاتب محکمه تحریر و بحضهور طهرفین قرائهت رردیهده در زمانیکهه فیصهله خهط ضهبط
نامه دبوی مط ابی دیهده شهد فهاش نهویس و بهه کتهاب مخصهو

ثبهت و در ذیهل آن از طهرف هیئهت محکمهه مههر و امضها

رردیههده و بههه محکههو بلیههه و محکه مههه داده رسههید از آن ههها اخههذ و یههک نقههل آن بههرای دائههرۀ متعلقههه مههامور محکههو بلیههه
فرستاده میشود.

 :۴۷کسانیکه قرار فیصله محاک مامورین محکو به زا می شوند در صهورتیکه خهواهه مرافعهه نکننهد فیصهله محکمهه
درباره آنها ا را می شهود و ارهر طامهب مرافعهه رردنهد تها زمهان صهدور فیصهله محکمهه مرافعهه تحهت تضهمین و مراقبهت
ررفته خواهند شد.
 :۴۸میعاد طلب مرافعه از تاریخ تفهی فیصله ابتدائیه دو ماه است.
 :۴۹حک و فیصلی محاک ابتدائیه مامورین بعهد از مهرور میعهاد مرافعهه و یها در صهورتیکه محکمهی مرافعهه و تمیهز حکه
ابتدائیه را تصدیی کنند کسب قطعیت مینماید.

 :۵۰فیصله های محاک ابتدائیه که بر طبی اصل ( )۴۹کسب قطعیت مینماید تا سه سال حبس در مرکز از طرف وزرا و
روسای مستقل و در والیات و حکومتی های ابلی تا یک سال از طرف نائب امحکومه ها و حکا ابلی منسوبه ا هراء و
اضافه از آن تا سه سال حبس بوزارت و ریاست مستقلی مامور مذکور تقدی و بامر وزیر و یها رئهیس مسهتقل در معهر
ا را می آید فیصله هائیکه بالوه بر سه سال حبس می باشد ذریعه وزارت منسوبی مامور محکو بصدارت بظمی تقهدی
و فس از منظوری صدرابظ در ساحی ا راء رذارده می شود.
 : ۵۱مامورینیکه که به زای حبس دوا و ابدا محکو می شوند خواه مرافعه و تمیهز بخواهنهد یها نخواهنهد فیصهله ههای
مذکوره در مرافعه و تمیز غهور و تهدقیی و بهه حضهور شهاهانه تقهدی و فهس از حکه ملوکانهه در سهاحی ا هرا رذاشهته مهی
شود.
 : ۵۲مامورینیکه در محکمه ابتدائیه به حبس اضافه از یک ماه محکو شده طلب مرافعه نمایند و یا وکیل اثبات ر و یها
مدبی شخصی نسبت فیصهله ابتدائیهه قهانع نبهود ،مرافعهه بخواهنهد و یها وزارت و ریاسهت مسهتقله بهه حکه فیصهلی محکمهه
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ابتدائیه که نسهبت بضهیاح حقهوی دومهت صهادر شهده باشهد قهانع نگهردد وکیهل اثبهات هر بهر طبهی اصهل  ۸تعیهین و اورای
فیصلی محکمه ابتدائیه بریاست محاکمات تقهدی و بهه محکمهه مرافعهه تهدقیی مهی شهود محکمهه مرافعهه در صهورت صهحت
فیصله ابتدائیه را تصدیی و ارر نظر به ابترا
میکند.

در محکمهی ابتدائیهه نقصهان دیهده شهود دبهوی را اسهتینافا دائهر

معتهر

تبصره:

دباوی مرافعه طلبی محکومین م امس مشاورۀ حکومات کالن به م امس مشاوره والیات یا حکومهت ابلهی منسهوبه شهان
تدقیی و فیصله می شود.

 : ۵۳محکمی مرافعه که فیصله ابتدائیه را تصدیی و یا نق

می نماید هررهاه محکهو بلیهه یها وکیهل اثبهات هر یها مهدبی

شخصی نسبت فیصله مرافعه خواهه تمیز کنهد اورای فیصهلی ابتدائیهه و مرافعهه بهیئهت تمیهز حوامهه میشهود و هیئهت تمیهز
آنرا تمیز می نماید میعاد تمیز خواهی از تاریخ تفهی فیصلی مرافعه که از محکو بلیه امضاء ررفته می شهود امهی یکمهاه
است.
 :۵۴محکمی تمیز به تدقیی فیصلی ابتدائیه و مرافعه و تطبیقات اصول موضهوبه صهحت و سهق فیصهله هها را تشهخی

و

تمیز می نماید.
 : ۵۵اورای محاکمی م رمین که در محکمی ابتدائیه مرافعه و تمیز فیصله می شود با ابال آن بوزارت یا ریاسهت مسهتقله
که مامور محکو به آن منسوب است اباده می شود.

 :۵۶هیئت تحقیقیه که بمو ب اصل  ۱۲ -۱۱ -۱۰برای تحقیی مامورنهد ،هررهاه خهالف حقیقهت قهرار بهد مهزو محاکمهه
بدهند مسئول می شوند.
 : ۵۷مامورینکهه از یهک شهعبه بههدیگر شهعبه تبهدیل و یهها نائهل بهه ترفیهع میشههوند هررهاه نسهبت بماموریههت سهابقی شهان تحههت
محاکمه بیایند محاکمی آنها به محکمی متعلی ماموریت سابقی شان ا راء می شود.
 :۵۸فیصله هائیکه امی یکماه ،حبس صادر می شود قابل مرافعه و تمیز نیست.
 :۵۹در محاک مامورین مدبی و مدبی بلیه بگرفتن وکیل م از هستند.
 :۶۰مواقع محاکمات مامورین موقت و مستخدمین محاک مامورین شناخته میشود.
اصومنامی هذا را در ملی اصومنامه های موضوبی دومت منظور نموده ا را و تعمیل آنرا امر و اراده مینمائی .

AC
KU

مورخی  ۷وزا ۱۳۲۵ ،مطابی  ۲۶ماه مادی امثانی ۱۳۶۵

تعدیل و الغای بعضی مواد اصولنامۀ محاکمات مامورین ملکیه
اول :تعدیل مادۀ اول:
در مرکههز بههرای محاکمههی مههامورین بههه اسههتثنای وزراء و روسههای مسههتقل محکمههه ای ابتدائیههه مههامورین بههوزارت ههها و
ریاستهای مستقل بنداالی اب تشکیل رئیس و ابضهای محکمهه از مهامورین مربوطهی وزارت و ریاسهت مسهتقله از طهرف
وزیر و رئیس مستقل انتخهاب میگهردد و فیصهله ههای محکمهه بتصهدیی وزیهر و یها رئهیس مسهتقل رسهانیده میشهود محکمهی
ابتدائیی مامورین صهدارت بهامر صهدرابظ تشهکیل میگهردد محکمهی مرافعهه و تمیهز راسها بمقها صهدارت بظمهی مربهوط
است.

تبصره
رئیس محکمی ابتدائیه اقالً باید از حیث رتبه از ماموریکه در تحت محاکمه ررفته شده یکرتبه بلندتر باشد.

AC
KU

دوم :تعدیل مادۀ (:)۹

محاکمی مامورین ملکیهه کهه هر ایشهان بواسهطی ماموریهت نشهئت کهرده یها در اثنهای ایفهای وظیفهه حهادث میشهود همچنهین
منازبات و اختالفاتیکه در بین مامورین و اهامی از نقطهی نظهر وظیفهه بوقهوح میرسهد در مرکهز بهر طبهی اصهل مهادۀ اول
بوزارت ها و ریاسات مستقل و صدارت بظمی در والیات و حکومات ابلی و کالن بم امس مشوره با شرایط مادۀ -۱۰
 ۱۲ -۱۱و  ۱۳بعمل آمده محاکمی ابتدائیی مامورین مربوطه را به مقررات آتی ا راء می نمایند.
 : ۱ارر ر مامور از نوح حدود و قصا

باشد در حامیکه مدبی شخصی داشهته و یها نداشهته باشهد از مقامهات مربوطهه

فوی به محاک ابتدائیی شربیه برای فیصله محول میگردد.

در ص ورت محکومیت مامور به محاک شربیه مراتب شربی را طی می کنهد در حامیکهه هر مهامور بهه محهاک شهربیه
ثابت نه شود اورای و فیصله شهربی بهه محهاک ابتدائیهی منسهوبی مهامور فرسهتاده مهی شهود کهه بها در نظهر رهرفتن دالئهل و
قرائن و امارات فیصله صادر نمایند.
 :۲کلیه رائمیکهه مهامور در اثنهای ایفهای وظیفهه مرتکهب مهی شهود بهه اسهتثنای حهدود و قصها

مر هع حهل و فصهل آن

محاک مامورین شناخته می شود.
سوم :تعدیل مادۀ (:)۵۰
فیصله های محاک ابتدائیه که بر طبی اصل  ۴۹کسب قطعیت می نماید قرار آتی صورت ا راء را دربر میگیرد:

 :۱حبس مامورین والیات و حکومات ابلی تا یک سال از طرف نائب امحکومها و حکا ابالی منسوبه ا هراء و اضهافه
از آن تا سه سال بهه وزارت و ریاسهت مسهتقلی مهامور تقهدی و بهامر وزیهر و یها رئهیس مسهتقل در معهر

ا هراء مهی آیهد

بههالوه بههر سههه سههال بذریعههی وزارت و یهها ریاسههت مسههتقلی منسههوبه م هامور محکههو بههه صههدارت تقههدی و فههس از منظههوری
صدرابظ بملی میشود.
 : ۲از مامورین مرکزی وزارت ها و ریاسات مستقله تا سه سال حبس شان بمنظوری وزیر و یا رئهیس مسهتقل اضهافه از
سه سال به توسط وزارت و یا ریاست مستقله منسوبه مامور محکو بهه مقابهل صهدارت بظمهی تقهدی و فهس از منظهوری
صدرابظ در ساحی ا راء رذاشته میشود.
 :۳حبس مامورین دوائر صدارت بظمی بعد از منظوری صدرابظ مربی اال راء میگردد.
چهارم :تعدیل مادۀ (:)۵۲
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مامورینیکه در محکمی ابتدائیه بحبس اضافه از یکماه محکو شده طلب مرافعه نماینهد و یها وکیهل اثبهات هر و یها مهدبی
شخصی نسبت فیصلی ابتدائیه قانع نبوده مرافعه بخواهد و یا وزارت و ریاسهت مسهتقله بحکه فیصهلی محکمهی ابتدائیهه قهانع
نگردد وکیل اثبات ر بر طبی مادۀ ( )۸تعیین و اورای فیصلی محکمی ابتدائیه بمحاک مرافعی آتی تقدی و بهه مرافعهه هها
تدقیی میشود محاک مرافعه در صورت صحت فیصلی ابتدائیه را تصدیی و ارر نظر به ابترا

معتر

فیصلی محکمهی

ابتدائیه نقصانی دیده شود دبوی را استینافا دائر میکند.

 : ۱فیصلی ابتدائیی م لس مشورۀ حکومات کهالن بم لهس مشهورۀ والیهات یها حکومهت ابهالی منسهوبی شهان بمرافعهه تهدقیی
میگردد.

 :۲فیصلی ابتدائیی م امس مشاورۀ والیات و حکومات ابلی به هیئت منتخبه که بوزارت ها و ریاسهت مسهتقله مربوطهه بهه
امر وزیر و رئیس مستقل از مامورین برای مرافعه انتخاب و مؤظف میگردند تدقیی و فیصله می شود.

 : ۳مرافعه فیصله های محکمی ابتدائیهی وزارت هها و ریاسهت ههای مسهتقل و صهدارت بمحکمهی مرافعهی ریاسهت محاکمهات
صدارت بظمی مربوط است قرار فوی چهار مواد مذکور که ببارت از مادۀ اول  ۵۰ ،۹و  ۵۲است تعدیل شد.
امغای مواد اصومنامی محاکمات مأمورین ملکیه.
ماده  ۱۷ -۱۶ -۱۵ -۱۴مغو شد.

ضمیمۀ اصولنامۀ محاکمات مامورین ملکیه
هیئت تفتیه نتی ی تفتیه خود را بمقامیکه امر تفتیه آنهرا داده تقهدی مهی نمایهد .بهر طبهی مهادۀ  ۱۳ -۱۲ -۱۱ -۱۰بهیئهت
تحقیی سفردة میشود در نتی ی تحقیقات هیئت تحقیی ارر برائت مامور مظنون ثابت میشود قرار بند مهزو محاکمهی صهادر
و بمقامیکه امر تحقیقات آنرا داده تقدی میشود هرراه هیئت تحقیهی بهر مسهئومیت مهامور مظنهون قهرار صهادر نمهود بایهد از
مقامیکه منظوری آن مامور داده شده استیذان محاکمی آنرا ررفته بر طبی ماده اول بمحکمه مربوطه محول رردد.
تعدیل و امغای مواد فوی امذکر را با وضع ضمیمی متذکره منظور و ا رای آنرا امر و اراده مینمائی .
مورخی  ۲۹سرطان  ۱۳۲۸مطابی  ۲۵رمضان اممبارش ۱۳۶۸
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تعدیل مادۀ ( )۱۱اصولنامۀ محاکمات مامورین ملکی
در صورتیکه مامور مظنهون بیکهی از دوایهر والیهات منسهوب باشهد باسهتثنای مهامورین رتبهه اول و دو  -امهر تحقیقهات از
طرف نایب امحکومه ها و حکا ابلی و کالن و حکا محلهی داده میشهود هیئهت تحقیهی ببهارت از یکنفهر و یها یهک هیئهت
مرکب از مامورین می باشد.
مورخی  ۳۰برو سرطان  ۱۳۳۵شمسی مطابی  ۱۳ماه ذیح ة امحرا  ۱۳۷۵قمری.
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