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رسمی

جريده

تلفون٢٣٣٣٠ :
پته :رسمی جريده کابل افغانستان
لومړی کال ) (١٧ګڼه

د افغانستان د پادشاھی دولت رسمی خپرونه
شنبه د قوس )(٢٨

د حکومت د پٻښو د اداری قانون.
د والياتو د اداری ټولنو قانون.
د فتوی او تقنين د اداری قانون.
د څارنوالی د چارو د سمښت قانون.
د عسکری د مکلفيت  ٧نمبر مبل
د دايمی نندارتونو اليحه.

 ١٣۴٣ھجری شمسی کال

پرله پسی ګڼه )(١٧

قانون شماره اول سال  ١٣۴٣ھـ ش راجع به ادارۀ قضايای حکومت
ماده اول -در وزارت عدليه اداره بنام اداره قضايای حکومت تاسيس شده و دارای شعباتی در مرکز و واليات ميباشد -
شعبات واليات آن به تدريج برحسب نظريه رئيس اداره و امر وزير عدليه افتتاح می شود.
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ماده دوم -اين اداره از حکومت و موسسات عامه در تمام اختالفات حقوقی آن با سائر اشخاص نمايندگی ميکند  -اداره
مذکور از طرف حکومت در محاکم دعوی حقوقی اقامه ميکند و در دعاوی حقوقی که عليه حکومت اقامه ميگردد در
برابر محاکم دفاع مينمايد.

ماده سوم -اداره قضايای حکومت صالحيت دارد در قضايای مندرج ماده فوق طبق مقررات با طرف مقابل مصالحه و يا
آنرا به حکميت تفويض بدارد.

ماده چھارم -اين اداره متشکل است از يک رئيس  -يک معاون و يک تعداد مشا ورين وکالی مدافع و مامورين اداری.
ماده پنجم -رئيس از اداره نمايندگی ميکند و از امور اداره و وضع کارکنان در اجرای وظايف شان مراقبت مينمايد.
رئيس ميتواند برخی از وظايف خود را بمعاون تفويض نمايد در صورت غياب رئيس معاون امور اداره را اجراء ميدارد.
ماده ششم -ھرگاه رئيس  -معاون  -مشاورين و مدافعين ادارۀ قضايای حکومت در اجرای وظيفه از حمايه حقوق دولت
اغماز ورزند مطابق باحکام قانون تحت تاديب يا مجازات گرفته ميشوند.
ماده ھفتم -رئيس ،معاون ،مشاورين ،مدافعين و مامورين اداری ادارۀ قضايای حکومت موظف به حفظ ھر گونه اسراری
ميباشد که حين اجرای وظيفه و يا بموجب اجرای آن بدست می آورند.
ماده ھشتم -در خالل مدت چھار ماه از تاريخ نفاذ اين قانون اوراق تمام اختالفات که بين حکومت و يا موسسات عامه از
يک طرف و ساير اشخاص از طرف ديگر وجود دارد اعم از اينکه عمال مورد رسيدگی محاکم است و يا اينکه قانوناء بايد
به محاکم تقديم شود بادارۀ قضايای حکومت ارسال ميگردد تا در ان بر طبق احکام اين قانون اجراات بعمل آورد.
ماده نھم -اين قانون از تاريخ نشر ان در جريده رسمی نافذ ميگردد.

ماده دھم -بعد از نفاذ اين قانون قوانينی که مناقض احکام آن باشد ملغی شمرده ميشود.
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