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رسمی جریده

تلفون۲۱۲۴۲ :
پته :رسمی جریده کابل افغانستان

لومړی کال

د افغانستان د پادشاهی دولت رسمی خپرونه

( )۱ګڼه

په دی ګڼه کښی
د پاچائی فرمان
د رسمی جریدی قانون
د تجارتی محاکمو اصولنامه
د مخابراتو د تخنیکی او اقتصادی مرستو...
په قضائی مامورینو د شکایتونو قانون
د وزیرانو د عالی مجلس تصویب
رسمی اعالمیه
قضائی اعالم

شنبه د حوت  ۱۴۸۱ -۱۱هجری شمسی کال پرله پسی ګڼه ()۱

قانون تشکیل کومیته تحقیق شکایات و دعاوی علیه مامورین قضائی
ماده ( )۱در وزارت عدلیه یک کومیته عالی لضائی متشکل از وزیر عدلیه ،معین عدلیه و رئیس محکمه تمیز عدلیه
تشکیل میگردد.
ماده ( )۲کومیته مذکور ماده ( )۱تمام شکایات و دعاوی علیه مامورین لضائی افغانستان را مورد رسیدگی لرار داده
در باره آن مطابك باحکام این لانون تصمیم اتخاذ میکند هیچ شکایات یا دعاوی علیه هیچ مامور لضائی لبل از اصدار

KU

لرار کمیتهٔ مذکور به هیچ محکمه تمدیم شده نمیتواند.

ماده ( )۳ممصد از اصطالح مامورین لضائی درین لانون لضات ،مفتیان ،روساء و اعضای محاکم میباشند.
مامورین اداری محاکم از لبیل محررین و امثال شان مشمول این اصطالح نیستند.

ماده ( )۴هیچ ممام نمی تواند از هیچ مامور لضائی مستمیما تحمیك یا استنطاق بنماید مراجعیکه شکایات یا دعوی علیه
ساعت عملی نمایند.

AC

مامورین لضائی به آن تمدیم میشود مکلف اند الدامات خود را برای فرستادن شکایت یا دعوی مذکور در ظرف ()۸۴

ماده ( )۵کومیتهٔ مذکور در دعوی و شکایتی که علیه لاضی بعمل آمده تحمیك می نماید و بعد از آنکه اظهارات طرفین
را شنیده و دالئل و شواهد را مورد رسیدگی لرار داده به حفظ شکایت یا دعوی یا به تعین جزای انضباطی برای
مامور لضائی و یا به ادامهٔ شکایت یا دعوی در مراجع عدلی حکم صادر میکند.
ماده ( )۶جلسه های کومیته سری میباشد.
ماده ( )۷این لانون به مجرد صدور آن نافذ می گردد .تمام مراجع مربوطه مکلفند که در خالل هفت روز بعد از
صدور این لانون جمیع شکایات و دعاوی را که علیه مامورین لضائی نزد آنها موجود است به کومیته مذکور محول
سازند.

