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د قانون د د سرپرستماشومانود 
فغانستان د توشېح په هکله، دا

اسالمي جمهوریت د رئیس
فرمان

)١٣٥(:ه
١٣٩٢/ ١٢/ ٣:نېه

:لوم ماده
مادې ) ۶۴(تان د اساسي قانون د د افغانس

ماشومانوحکم له مخې، د فقرې د) ۱۶(د
قانون چې د ملي شـوري د  د سرپرست

٣٠/١٠/١٣٩٢ هیئت د مجلسینو د
ې پرېکې پر بنس، په ) ۱۰۹(نېې 

مادو کې تصویب ) ۲۷(صلونو او ف) ۵(
.شوی دی، توشېح کوم

:دوه یمه ماده
  دغه فرمان له قانون او د ملي شوري د
هیئت له پرېکې سره یو ای دې، پـه  

.رسمي جریده کې خپور شي
حامد کرزی

اسالمي جمهوریت رئیسدافغانستان د

فرمان
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان 

، قانون توشیحدر مورد  
ی اطفالسرپرست

)١٣٥: (شماره
٣/١٢/١٣٩٢تاریخ ٣/١٢/١٣٩٢: تاریخ

:مادۀ اول
) ٦٤(مادۀ ) ١٦(تأسی از حکم فقرۀ ه ب

، قانون سرپرستی قانون اساسی افغانستان
اطفال را که بر اساس فیصـلۀ شـماره   

هیئت ٣٠/١٠/١٣٩٢مؤرخ ) ١٠٩(
) ٥(مختلط مجلسین شورای ملی بداخل 

ه ماده به تصویب رسـید ) ٢٧(فصل و
.است، توشیح می دارم

:مادۀ دوم
این فرمان همراه با قانون وفیصلۀ هیئت 
مختلط مجلسین شورای ملی درجریدۀ 

.رسمی نشر گردد
حامد کرزی

رئیس جمهوری اسالمی افغانستان 

الف
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دولت يجمهوريان اسالمدا فغانست

يشوريمل
١٠٩(: ه     (
٣٠/١٠/١٣٩٢: هېن

دقانون دطرح دسرپرستماشومانود
هیئتپه هکله د

فیصله
مادېېقانون دسلميدافغانستان داساس

و ددوايشـور يدملدحکم پر بنس
خـه جـو  اوو تنو مجلسونو له اوو،

ددسرپرستماشومانوهیئت دشوی 
ر تعدیلونو سره په ېطرحه له یو شمقانون

ــلونو او) ٥( ـ ) ٢٧(فص ــادو کـ ېم
غونه کـې  پهېېن٣٠/١٠/١٣٩٢د

فیصله ک.
ئت رئیس هید

يارنوال عبدالرووف انعام

 هیئت مرستیالد 
غالم محی الدین منصفي مولو

دولت جمهوری اسالمی افغانستان
شورای ملی

)                                              ١٠٩(: شماره
٣٠/١٠/١٣٩٢:تاریخ

فیصله
هیئت مختلط درمورد طرح قانون 

رستی اطفالسرپ
مادۀ صدم قانون اساسی سی از حکمبه تأ

ط مجلسـین  هیئت مخـتل ،افغانستان
هفت نفر ،شورای ملی به ترکیب هفت

ـ از اعضای هر مجلـس طـرح    انون ق
سرپرستی اطفال را بـا یـک سلسـله    

ده ما)٢٧(فصل و) ٥(تعدیالت به داخل 
فیصله ۳۰/١٠/١٣٩٢رجلسۀ مؤرخ د

.نمود
معاون هیئت مختلطرئیس هیئت مختلط

  ارنوال عبالرووف انعامی

ئت مختلط معاون هی
محی الدین منصفغالممولوی

ب
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فهرست مندرجات قانون سرپرستی اطفال

فصل اول
احکام عمومی

هصفحعنوان  ماده 
١.............................................................مبنی:                  مادۀ اول
١............................................................هدف:                  مادۀ دوم
٢......................................................اصطالحات:      مادۀ سوم

٣.......................................................عدم توارث:              مادۀ چهارم
صل دومف

، حقوق ووجایب سرپرستطشرای
٣................................................شرایط سرپرست:                 مادۀ پنجم
٤.....................................................شرایط طفل:                 مادۀ ششم
٦...........................................حقوق ووجایب متقابل:                 مادۀ هفتم

٧.........................................احکموانع تصمیم عقد ن:                مادۀ هشتم
٧.............................................درخواست سرپرستی:                  مادۀ نهم

٨.......................................اند درخواست کنندگتعد:             مادۀ دهم
٩.............رستی قراردادن طفل نسبت عدم تأمین نفقهتحت سرپ:              مادۀ یازدهم

فصل سوم
اجراآت قضایی

٩.................................................تصمیم محکمه :            مادۀ دوازدهم
١٠.........................................ت کنندهتعهد درخواس:             مادۀ سیزدهم

١١...........................................رعایت مصلحت طفل:           اردهممادۀ چه

ج
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١١.............................................سرپرستی آزمایشی :             مادۀ پانزدهم

١١............................صدورقرارسرپرستی الی مرحلۀ رشد:            مادۀ شانزدهم
١٢..........................................خروج طفل از کشور:               ۀ هفدهمماد

فصل چهارم
انصراف وفسخ سرپرستی

١٣..........................................انصراف از سرپرستی:              مادۀ هجدهم
١٣..................................................تقاضای فسخ:               مادۀ نزدهم
١٤.................................فقدان شرایط وفوت سرپرست:                مادۀ بیستم

١٥..................................................رستیمادۀ بیست ویکم          لغو سرپ
فصل پنجم
احکام نهایی

١٦.................................. مطالبۀ مصارف سرپرستیمنع :        مادۀ بیست ودوم
١٦.......................................فرارطفل تحت سرپرستی:        مادۀ بیست وسوم

١٧...............................سرپرستی طفل قبل از انفاذ قانون:     مادۀ بیست وچهارم
١٨.................................................ۀ سرپرستیوثیق:       مادۀ بیست وپنجم
١٨.............................................پیشنهاد مقرره ها :       مادۀ بیست وششم
١٩....................................................تاریخ انفاذ:        مادۀ بیست وهفتم

د
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سرپرست قانوند مانووماشد 
لومی فصل

عمومي حکمونه
مبني

: لوم ماده
دغه قانون د افغانستان د اساسي قانون د 
لور پنوسمې مادې د حکم په راکې 

.وضع شوی دی
موخه

:دوه یمه ماده
:ددې قانون موخې عبارت دي له

ماشـومانو له یتیمو او بې سر پرستو -۱
او سره مالت او مرسته او د هغو د مادي 

.معنوي و تْامینول
د  ماشـومانو تو سد یتیمو او بې سرپر-۲

ودې سالمې روزنې، وونې او زده کې 
.د زمینې برابرول

د ماشـومانو د یتیمو او بې سرپرستو-۳
جسـمي او روحـي   ، معیشت، روغتیـا 

.سالمت تْامینول
ماشـومانو د یتیمو او بې سرپرستو -۴

.لپاره د سرپرست اکل

اطفالسرپرستی قانون 
فصل اول

مومیاحکام ع
مبنی

:مادۀ اول
این قانون درروشنی حکم مادۀ پنجـاه  
وچهارم قانون اساسی افغانستان وضـع  

. گردیده است
هدف

:مادۀ دوم
:اهداف این قانون عبارت اند از 

حمایت وکمک به  اطفال یتیم و بی -١
سرپرست و تأمین منافع مادی ومعنوی 

.آنها
مینۀ رشد، تربیـت  فراهم نمودن ز-٢

آموزش اطفال یتیم وبـی  تعلیم وسالم،  
.سرپرست

، صحت وسـالمت   تأمین معیشت-٣
جسمی وروحی اطـفال یتـیم وبـی   

. سرپرست
ست برای اطفال یتیم و تعیین سر پر-٤

.بی سر پرست

١
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اصطالحانې

:ېیمه مادهدر
ې اصـطالحانې  النـد پدې قانون کې 

: معناوې افاده کويینالند
هغه ژمنـه  دی  : سرپرستيماشوم د -۱

د ماشـوم چې د یتیم او بې سرپرسـته  
ساتنې، وونې، روزنـې او د مـادي او   
معنوي اتیاوو د تْامین په منظـور، ددې  

.قانون د حکمونو مطابق صورت مومي
چې پـه  هغه شخص دی : سرپرست-۲

داوطلبه توه د یوْه یا و یتیمو او بـې  
په هکله ددې مادې په ماشومانوسرپرستو 

کې د درج شوو چارو تْامینول ءجز) ۱(
او وارسي کول، د دې قانون د حکمونو 

.مطابق د محکمې له الرې په غاه اخلي
چې ماشومهغه : ماشومبې سرپرسته -۳

او م یا غایب  ېئد هغْه له والدینوخه یو
یا هم د هغْه ولي د واکمنې محکمـې د  
حکم مطابق د حضانت د شـرایطو نـه   

.لرونکی اعالم شوی وي
دی ماشومهغه : ماشوممجهول الهویه -۴

.چې نسب یې معلوم نه وي

اصطالحات 
: مادۀ سوم

اصطالحات آتی در این قانون معانی ذیل 
:را افاده می نماید

تعهدی است که به :سرپرستی طفل-۱
ظور نگهداری، تعلیم ، تربیت و تأمین من

یتیم و بی طفلمایحتاج مادی و معنوی 
سرپرست مطا بق احکام ایـن قـانون   

. صورت می گیرد
شخصـی اسـت کـه    : سرپرست-٢

بصورت داوطلبانه  تأمین و وارسی امور 
در مورد رااین ماده ) ١(مندرج جزء 

ل یتیم و بی سرپرسـت  یک یا چند طف
انون ازطریق  محکمه این قمطابق احکام 

.بعهده می گیرد 
طفلی است که :  طفل بی سرپرست-٣

یکی از والدین وی  فوت یا غایب ویـا  
هم ولی وی طبق حکـم محکمـۀ بـا    
صالحیت فاقد  شرایط حضانت اعـالم  

.باشدشده
طفلی اسـت  : طفل مجهول الهویه -٤

.که نسب وی معلوم نباشد

٢
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د توارث نه لرل

: لورمه ماده
سرپرســـتي، د ارث او نســـب ) ۱(

او شرعي محرمیـت حـق منتـه نـه    
.راوي

د شیدو خولو په ماشومکه چېرې ) ۲(
دوره کې تر سرپرست الندې راغلی وي 
او د سرپرستې کورن له غو خه یو هغْه 
ته شیدې ورکي، د هغْه په هکله د مدني 

مــادې حکــم  ) ۲۳۵(قــانون د 
.تطبیقېي

دوه یم فصل
او وجایبحقوق،طدسرپرست شرای

د سرپرست شرایط
:پنمه ماده

الی ولرونکي زوجین کشرایطودالندې)۱(
:غاه واخليسرپرستي پهماشومدشي
.مسلمان وي-۱
کلن سن یې بشپ کـی  ) ۳۰(د -۲

.وي
بـرخمن وتیـا خـه  له مـالي -۳

.وي

عدم توارث 
:مادۀ چهارم

ــ)١( ــر پرســ حق ارث، ،تیســ
ببـار نمـی   نسب و محرمیت شرعی را

.آورد
هرگاه طفل در دورۀ شیرخوارگی ) ٢(

ویکی از تحت  سر پرستی  قرار گرفته
سرپرسـت بـه او  ۀخـانواد اعضای 

شــیر بدهــد، در مــورد وی حکــم
قـانون مـدنی تطبیـق    ) ٢٣٥(مادۀ 

.می گردد
فصل دوم

سرپرستشرایط، حقوق ووجایب
سرپرستشرایط 

:پنجممادۀ
زوجین واجد شرایط ذیل  می توانند  ) ١(

:سرپرستی طفل را بعهده بگیرند
. مسلمان  باشند -١
سالگی را تکمیل نموده ) ٣٠(سن -٢

.باشند
ــوردار -٣ ــالی برخ ــایی م از توان

.باشند

٣
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په اخالقي او د بشري حقوقو پر ضد -۴

.جرمونو محکوم شوي نه وي
لـه ماشـوم محکمې له خـوا د  د-۵

.ويخه منع شوي نهسرپرست اوساتنې
په حجر محکـوم  د محکمې له خوا-۶

.شوي نه وي
اخته نـه  ناروغیوپه ساري یا رواني -۷

.وي
خو داچـې دهغـو   ،معلول نه وي -۸

.دسر پرست مانع نه شيماشومدیتمعلول
ــو-۹ ــوادو او الکول ــه مخــدره م پ

. دي  نه ويرو
.په اخالقي فساد مشهورنه وي-۱۰
سـتل  يدولي یاوصي د اجازې اخ-۱۱

).کېد موجودیت په صورت(
دافغانستان غیر مسلمان تبعه کوالی ) ۲(
ماشـوم واد دغیـر مسـلمان   ېد هيش

په اجازه ددغه قانون ېد محکميسرپرست
.يد حکمونو مطابق په غاه واخل

شرایطماشومد
:شپمه ماده

ماشـوم د الندې شرایطو لرونکـی  )۱(

ی و ضـد حقـوق   به جرایم اخالق-٤
.باشند بشری محکوم نگردیده 

از طرف محکمـه  از سرپرسـتی   -٥
.هداری طفل ممنوع نگردیده  باشندونگ

از طرف محکمه  به حجر محکوم -٦
.نگردیده باشند 

به امراض سارى و روانى مصـاب  -۷
.نباشند

مگر اینکه معلولیت ،معلول نباشند -٨
.آنها مانع سر پرستی  طفل نگردد

به مواد مخدر و الکـول معتـاد  -٩
.نباشند

.به فساد اخالقی  مشهور نباشند-١٠
کسب اجازه ولـی یـا وصـی    -١١
).در صورت موجودیت (

تبعۀ غیرمسلمان افغانستان می تواند) ٢(
غیرمسلمان کشور را به طفل سرپرستی 

اجازۀ محکمه مطابق احکام این قانون به 
.بگیردهدهع

شرایط طفل 
:مادۀ ششم

طفل واجد شـرایط ذیـل تحـت    ) ١(

٤
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:شيیكېداترسرپرست الندې نیول 

.وينهسن ته رسېدلی)ودې (د رشد-۱
شرعي ولي او وصي و نه لري یـا د  -۲

هغْه ولي یا وصي د سرپرست توان و نه 
لري او یا د محکمې په حکم  د واک نه 

.لرونکی اعالم شوی وي
دې محارم دي نجل شرعې د ماشوم-۳

کې پـر درج شـوي   ءجز) ۲(فقرې په 
له سرپرست خـه  ېحالت برسېره،دهغ

.ه وکي
پـه  والـدین هچې د هغماشومهغْه -۴

.حبس یا توقیف کې وي
د ولي او وصي نه لرونکـي هغـه   ) ۲(

ساتنه چـې  ماشوممجهول الهویه او یتیم 
ددې قانون د حکمونو په حـدودوکې د  
اشخاصو تر سرپرست الندې را نه شي، د 

.دولت په غاه ده
شهیدانو اومعلولینود کار او ولنیزو) ۳(

چارو وزارت مکلف دی مجهول الهویه 
او ددې مادې په ماشومدې خوونکی شې
، لـه  ماشومانفقره کې درج شوي ) ۲(

زنتونونو یـا خیریـه   دولتي ثبت شوو رو
کې تـر سرپرسـت   سسوخه په یوه ؤم

: پرستی قرار گرفته می تواندسر
. نرسیده باشدبه سن رشد-١
ولی  ووصی شرعی نداشته یا  ولی -٢

تی بوده  و یا وصی وی  فاقد توان سرپرس
صـالحیت  حکم  محکمه فاقد ه و یا ب

.اعالم شده باشد
طفل دختر عالوه بر محارم شرعی -٣

ایـن فقـره،  ) ٢(حالت مندرج جزء 
ــول  ــااز قب ــتی  وی اب ــر پرس ءس

.ورزد
یا در حبس ووی که والدین طفلی-٤

.توقیف  قرار دارند
نگهداری طفـل مجهول الهویه و ) ٢(

وصی کـه در حـدود   یتیم فاقد ولی  و
تحـت سـر پرسـتی     احکام این قانون 

می اشخاص قرار نگیرد، به عهدۀ دولت 
. باشد

وزارت کار و امور اجتماعی شهدا ) ٣(
ومعلولین مکلف است طفل شیر خـوار  

مندرج فقـرۀ  مجهول الهویه واطـفال
این ماده را  در یکی از پرورشگاه ) ٢(

ــای ــات  ده ــا  مؤسس ــی ی ولت
تحــت خیریــه  ثبــت شــده   

٥
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الندې ونیسي او ورسره په یوْه وخت کې 

ــاره د هغــه دې دهویــت دتثبیــت لپ
چـــارو وزارت رپـــو دکورنیو

ــو ــه ادارې ولوثبتداحوالوددنفوسـ تـ
.ولېي

ابل حقوق او وجایبمتق
:اوومه ماده

متقابل حقوق ماشوم د سرپرست او )  ۱(
او وجایب د معاشرت د آدابو د ساتنې، 
احترام او شفقت له نظره  د والـدینو او  
اوالدونو ترمن د ورته دیني او قـانوني  

.دي په شان حقوقو او وجایبو 
سرپرست ددې قانون د حکمونـو  )  ۲(

لیت لري او  ئومطابق د ولي او وصي مس
  په مدني مسایلوکې تر خپلې سرپرسـت

له مصالحو خه مالت او ماشومالندې د 
هغْه ته د زیان له الحاق خه ه او دفاع 

.کوي
تـر  ماشومسرپرست نشي کوالی) ۳(

وهلو او کولو یا جسمي یا رواني تعذیب 
الندې ونیسي یا په غیرمجازو یا سـختو  

.وماريکارونو یې

ان  ســر پرســتی قــرار داده و همزمــ
ــت    ــت تثبیـ ــورآنرا جهـ راپـ

ثبت احــوال نفـوس   هویت  به ادارۀ
وزارت امــور داخلــه  ارســال   

.نماید
حقوق  ووجایب متقابل 

:مادۀ هفتم
سرپرست و حقوق ووجایب متقابل ) ١(

ــداری آداب   ــاظ نگه ــل از لح طف
معاشرت،احترام  وشفقت ،شبیه حقوق 

و جایب دینی و قانونی  بین والـدین  وو
. اوالد است

مطابق احکام این قانون، ،سرپرست) ٢(
مسئولیت ولی ووصـی را داشـته ،در   
ــل  ــالح  طف ــدنی ازمص ــایل م مس

تحت سرپرسـتی خـویش حمایـت    
ع ضرر به وی اجتناب و دفاوازالحاق

. کندمی
سرپرست نمی تواند طفل را مورد ) ٣(

لـــت و کـــوب یـــا تعـــذیب 
جسمی یا روانی قرارداده و یا بکار های 

. غیر مجاز یا شاقه بگمارد  

٦
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ــت)۴( ــف دی دسرپرس ــوم مکل ماش

لپاره دـوونې اوتحصـیل یـا فنـي     
حرفوي زده کـې زمینـه برابـره    او

.کي
سرپرست کوالی شي خپله ماشومد ) ۵(

منقوله یا غیر منقوله شتمني د قـانون د  
حکمونو مطابق تر خپلې  سرپرست الندې

.ته اهدْا یا هبه کيماشوم
د نکاح د عقد د تصمیم موانع

:اتمه ماده
ت رست نشي کوالی تر خپلې سرپرسسرپ

، د نکاح د عقد په هکلـه ماشومالندې 
دو او قانوني ازدواج سن ته د هغه له رسې

تصـمیم  د هغْه له بشپرضـایت دمخه، 
.ونیسي

دسرپرست غوتنلیک
:نهمه ماده

ددې قانون په پنمه ماده کې د درج ) ۱(
شوو شرایطو لرونکي زوجین کوالی شي، 

د سرپرست په هکله، شومانوماد یوْه یا و 
واکمنې محکمې ته خپـل غوـتنلیک   

.واندې کي

سرپرســت مکلــف اســت   ) ٤(
ــیل    ــیم و تحصـ ــۀ تعلـ زمینـ
یا آموزش های فنی وحرفوی را بـرای  

.طفل فراهم نماید
سرپرست طفل می تواند دارائـی  ) ٥(

یا غیرمنقول خود را مطابق احکام منقول
قانون به طفل تحت سرپرستی خود اهدا

.یا هبه نماید
نکاح عقد تصمیم موانع 

:مادۀ هشتم
سرپرست نمی تواند  در مورد عقد نکاح 

رسیدن طفل تحت سرپرستی خود قبل از 
وی بـــه ســـن  قـــانونی ازدواج 

رضایت کامل او ، تصـمیم اتخـاذ   و
.نماید

ستیسرپردرخواست
:مادۀ نهم

زوجین واجد شرایط مندرج مـادۀ  ) ١(
پنجم این قانون می توانند، درخواسـت  
خود را جهت سرپرستی  یک و یا چند 
ــا صــالحیت  ــه محکمــۀ ب طفــل ب

. ارائه نمایند

٧
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فقره کې ) ۱(که چېرې ددې مادې په )۲(

درج شوی غوتنلیک ورکوونکی، دمخه 
لوي ولري یا ماشومله پام وسره پېژند
ماشـوم له خپلوانوخه وي، د د هغو یو

.يکوکې درجمشخصات،په غوتنلیک 
د کی مکلف دی، غوتنلیک ورکوون) ٣(
پلو عوایدو او شتمنیو مثبته سندونه چې خ

د هغْه د مالي وتیا کارندوی وي، لـه  
.غوتنلیک سره ضمیمه کي

د غوتنلیک ورکوونکو تعدد
:لسمه ماده

د غوتنلیک ورکوونکو د تعـدد پـه   
صورت کې، محکمه کوالی شـي ددې  

د ـو او  ماشومقانون د حکمونو او د 
کې نیولو سره په الندې مصلحت له په پام

ترتیب سره غوتنلیک ورکوونکو ته، د 
:لومیتوب حق ورکي

له عصباتو خه د ُقرابت د درجې له -۱
نسـبي  ماشـوم په پام کې نیولو سره د 

.خپلوان
خه د ُقرابـت د  وله ذوی االرحام-۲

ماشـوم درجې له په پام کې نیولو سره د 

منـدرج  ههرگاه درخواست دهند) ٢(
قبًال با طفل مورد نظر این ماده ) ١(فقرۀ 

داشته یا  یکی ازاقـارب وی شناسائی 
ــل  با ــات طفـ ــد، مشخصـ شـ

. نمایدرا درج درخواست 
درخواست دهنده مکلف است،اسناد )٣(

مثبتــــه عوایــــد ودارائــــی
خودرا که مبین توانائی مالی او باشد، 

.نمایدضمیمۀ درخواست
تعدد درخواست کنندگان 

:مادۀ دهم
در صورت تعدد در خواست کنندگان ، 

د با نظرداشت احکام این محکمه می توان
منافع و مصـلحت طفـل بـه    ون وقان

ــت    ــه درخواس ــل ب ــب  ذی ترتی
کننـــد گـــان ، حـــق تقـــدم 

:بدهد 
ــل از -١ ــبی طفـ ــارب نسـ اقـ

ــۀ   ــت درج ــا رعای ــبات  ب عص
.قرابت 

ــل از ذوی-٢ ــارب طفــ اقــ
ــۀ    ــت درج ــا رعای ــام  ب االرح

٨
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.خپلوان

.هغه زوجین چې اوالد نه لري-۳
هغه زوجین چې دمخه یې  په بریالي -۴

.سرپرستي کې ويماشومتوه د بل 
وله امله د ماشوم نه تْامینولد د نفقې

 الندې راوستل تر سرپرست
:یوولسمه ماده

د نفقـې د  ماشـوم هغه والدین چـې د  
تْامینولو توان ونه لري، کوالی شي لـه  
هغوخپلوانو یا زوجینو خه یوْه ته چې د 

رپرست ته لېوالتیا ولري، خپـل  سماشوم
ددې قانون د حکمونو مطابق تـر  ماشوم 

.سرپرست الندې ورکي
درېیم فصل

قضایي اجراآت
د محکمې تصمیم

:دوولسمه ماده
ــه د  ــوممحکم ــت د ماش د سرپرس

کولـو وروسـته،  له ترالسهغوتنلیک
ــومد ــت دماش ــتنلیک دسرپرس غو

ماده کې د ورکوونکي شرایط په پنمه

.قرابت 
.زوجینی که اوالد ندارند٣-

طفلی دیگـری را  زوجینی که قبًال-٤
. پرستی کرده اندطور موفقانه سر

تحت سرپرستی قرار دادن طفـل  
عدم تأمین نفقهنسبت 

:مادۀ یازدهم
را والدینی که توانائی تأمین نفقۀ طفـل 

، می توانند بـه یکـی از   نداشته باشند
ــه  ــین کـ ــا زوجـ ــارب یـ اقـ

، مطابقباشندمتمایل  به سر پرستی طفل 
احکام این قانون طفل خـودرا تحـت   

.سرپرستی قراردهند
سومفصل

اجراآت قضائی
تصمیم محکمه 

:مادۀ دوازدهم
د از دریافـت درخواسـت   محکمه بع

، شـرایط درخواسـت  سرپرستی طفل
ــد ــل کننـ ــتی طفـ را ه سرپرسـ

بق حکـم منـدرج مـادۀ پـنجم و     ط

٩
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وضعیت ماشومدشوي حکم مطابق اودرج

ددې قانون په شپمه ماده کـې د درج 
او شوي حکم مطابق تشخیص او تثبیتوي

. پدې هکله تصمیم نیسي
د غوتنلیک ورکوونکي ژمنه

:دیارلسمه ماده
د سرپرست غوـتنلیک  ماشومد ) ۱(

ورکوونکی مکلف دی، د الندې مواردو 
:ژمنه وکي

ل ه نه اخیستخه ناوه ماشومله -۱
.یا ناجایزه ه کول

په هکله ماشومد تر سرپرست الندې -۲
ونو، اسالمي آدابـو او  د شریعت د حکم

.قوانینو په پام کې نیولاخالقو او
ه حدودوکې ددې قانون د حکمونو پ-۳

ساتنې پـه اه  خه دوارس اوماشومله 
.ژمنه

تهله وضعیت خه محکمېماشومد-۴
رورت درپو وانـدې  کلني اوعندالض

.کول
وي چې په هـی  کسرپرست ژمنه ) ۲(

د سرپرست په کارکې ماشومصورت د 

ــعیت  ــابوض ــل را مط ــم طف ق حک
تشـخیص  مندرج مادۀ ششم این قانون

در مورد تصمیم اتخاذ وتثبیت نموده و
. می نماید

درخواست کنندهتعهد
:مادۀ سیزدهم

درخواست کنندۀ سر پرستی طفل، )  ١(
مکلف است مـوارد ذیـل را تعهـد   

:نماید
عدم سوء استفاده یا بهره کشی از -١

. طفل
رعایت احکام شـریعت ، آداب و  -٢

ــالق ا ــوانین اخـ ــالمی وقـ سـ
.سر پرستی در خصوص طفل تحت 

تعهد مبنی بر وارسـی و مواظبـت  -٣
ــد ــل در ح ــن از طف ــام ای ود احک

.قانون
ــاالنه  -٤ ــزارش سـ ــه گـ ارائـ
دالضرورت از وضعیت طفـل بـه   نوع

. محکمه
سرپرست  تعهد می کند که در هیچ ) ٢(

ل و صورت در امرسر پرستی طفل اهما

١٠
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لي او غفلت نه کوي، د محکمـې لـه   
استیذان پرته د خپل ژمنو د  لـه سـرته   

.رسولو خه مخ نه اوي
مصلحت په پام کې نیولماشومد 

:وارلسمه ماده
ماشـوم محکمه په هرحالت کې د ) ۱(

صلحت ته لومیتوب ورکوي او ې او م
پدې قانون کې پر درج شـوو شـرایطو   
برسېره،کوالی شي، سرپرست د نـورو  
شرایطو په پام کې نیولو سره هم ملـزم  

.کي
د خپلوانو شکایت ماشوممحکمه د ) ۲(

اوري او پدې هکله له سرپرست خه د 
د ماشـوم رندونو غوتنه کوي او د 

.سيمصالحو مطابق، مقتضي تصمیم نی
آزمایتي سرپرستي

:پنلسمه ماده
محکمه کوالی شي  د لزوم په صـورت  
کې د یوې آزمایـتي دورې لپـاره  د   

په اه  قرار ، تر شپو د سرپرست ماشوم
.دې پورې صادرکيمیاشتو مو

بدون استیذان محکمه از غفلت نکرده
ایفای تعهـدات خـود صـرف نظـر     

. نمی نماید
رعایت مصلحت طفل

:مادۀ چهاردهم
ه در هر حالـت منفعـت و   محکم)١(

مصلحت طفل رامقدم شمرده ومی تواند 
ــرایط  ــر شــ ــالوه بــ عــ

مندرج این قانون، سرپرست را ملزم به 
ــری   ــرایط دیگـ ــت شـ رعایـ

. نیز نماید
ت اقــارب محکمــه شــکایا )٢(

در زمینه از سر طفل را استماع نموده و 
پرست توضیحات مطالبه و مطابق مصالح 

.نماید طفل ، تصمیم مقتضی اتخاذ می
سرپرستی آزمایشی

:مادۀ پانزدهم
ــورت   ــد در ص ــی توان ــه م محکم

ــزوم  ــتی  ل ــر سرپرس ــی ب قرارمبن
الـی طفل را برای یک دورۀ آزمایشی، 

.نمایدمدت شش ماه صادر

١١
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د ودې تر مرحلې پورې د سرپرسـت د  

قرار صادرول
:شپاسمه ماده

محکمه کوالی شي د سرپرسـت د  ) ۱(
ــو ــتلو رپ ــه اخیس ــاتو ل او معلوم

وروسته د الزمو پلنو پـه پـای کـې،     
دوره تمدید اویا د سرپرسـت  آزمایتي 

تر رسېدو ماشوممرحلې ته د ودې قرار د
. کيپورې، صادر

دمجهول الهویه ، محکمه مکلفه ده ) ۲(
ر د کورنیو دسرپرست په هکله قراماشوم

د احوالو د ثبـت  چارو وزارت د نفوسو 
ادارېرنیانودچــارو دینــی  اودبه
.ولېيپه منظوردثبت ته 

ویستلماشوم له هېواد خه د 
:اوولسمه ماده

لـه  ماشـوم سرپرست نشي کوالی ) ۱(
هېواد خه بهر له ان سره بوي، خو 

یې د واکمنې محکمې داچې پدې هکله
.اجازه اخیستې وي

محکمه د اجازې د صادرولو په وخت )۲(
.ه پام کې نیسيمصلحت پماشوم کې د 

ــی    ــتی ال ــرار سرپرس ــدور ق ص
مرحلۀ رشد

:مادۀ شانزدهم
محکمه می توانـد بعـد از اخـذ    ) ١(

ن  پرست  در پایامعلومات وگزارش سر
دورۀ آزمایشـی را  ،بررسی های الزم

رسیدن الیرا مدید ویا قرار سرپرستی ت
ــادر ــد، ص ــۀ رش ــه مرحل ــل ب طف

. نماید
قـرار  اسـت، محکمـه مکلـف )٢(

سرپرستی در مورد طفل مجهول الهویه 
را به ادارۀ ثبت احوال نفوس وبررسـی  
امورخارجیان وزارت امورداخله به منظور 

.ثبت ارسال نماید
خروج طفل از کشور

:مادۀ هفدهم
سرپرست نمی تواند طفـل را بـه   ) ١(

مگر اینکه ،خارج از کشور با خود ببرد
با صالحیت را در مورد ۀمحکمۀاجاز

. کسب نموده باشد
صدور اجازه مصلحت محکمه حین) ٢(

.می گیردطفل را درنظر 

١٢



)١١٣٠(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٣/١/١٣٩٣
د اجازې په صورت کې له هېـواد  ) ۳(

د وتلو په اه، سرپرسـت  ماشومخه د 
د اوضاعو او احوالو ماشوممکلف دی، د 

په اه خپل رپو په کال کې یوـل د  
افغانستان سیاسي یا قونسلي نمایند ته 

.واندې کي
ماشـوم په هغه صورت کې چـې د )۴(

مصالح لـه خطرسـره مخـامخ وي، د    
افغانستان سیاسي یا قونسلي نماینـدي  
مکلفه ده، موضوع د بهرنیو چارو وزارت 

محکمې تـه وانـدې   له الرې اوندې
.کي

لورم فصل
د سرپرست انصراف او فسخ

له سرپرست خه انصراف
:اتلسمه ماده

سرپرست او ماشومد تر سرپرست الندې 
ې د انصراف یـا  ژمناولیا کوالی شي د 

خپل غوتنلیک واکمنـې  فسخې په اه
.محکمې ته واندې کي

در صورت اجازه مبنی بر خـروج  ) ٣(
است، ور، سرپرست مکلفطفل از کش

در مـورد اوضـاع و   را گزارش خود 
به نمایندگی احوال طفل در سال یکبار 

سیاسی یاقونسـلی افغانسـتان ارائـه    
. نماید

ـ ) ٤( ی یـا قونسـلی    نمایندگی سیاس
، در افغانســتان مکلــف اســت  

یکه مصالح طفل به خطر مواجـه  صورت
، موضـــوع را از طریـــق باشـــد

وزارت امور خارجه به محکمۀ مربـوط   
.ه نمایدارائ

فصل چهارم
انصراف وفسخ سرپرستی

انصراف از سرپرستی
:مادۀ هجدهم

سرپرست و اولیای طفل تحـت سـر   
پرستی می تواننددرخواست خویش  را 

عهـد  بـه   مبنی بر انصراف  یا فسخ ت
.نمایدمحکمۀ با صالحیت، ارائه 
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)١١٣٠(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٣/١/١٣٩٣
د فسخې غوتنه

:نولسمه ماده
د ماشـوم که چېرې سرپرسـت، د  )۱(

سرپرست د فسخې د قرار غوتنه وکي، 
د مصلحت او و او د ماشوممحکمه د 
ورکوونکي د د الیلو له په پام غوتنلیک

د سرپرست قرار ماشومکې نیولو سره، د 
.فسخ کوي

کوالی شـي ،د جسـمي او   ماشوم)۲(
قـانون  ېددغتیا په حال کې،رواني رو

کې مندرج سن ءجز)۱(شپمې مادې  په د
ته درسېدو وروسته له سرپرسـت سـره   

م یا د هغه د پایته خپل ژوند د دوایوای د
رسـولو لپاره، د محکمـې په حضورکې 

.کيموافقه و
د سرپرست د قرار د فسـخې پـه   ) ۳(

په خپلوانودماشومع د صورت کې، موضو
د ماشوم رسول کېي، محکمه د خبرتیا 

راتلونکي برخلیک په هکله الزم تصمیم 
. نیسي

تقاضای فسخ
:مادۀ نزدهم

هرگاه سرپـرست ، تـقـاضای ) ١(
پـــرستی طفــل را قــرار سرفســخ

نـمایـد، محکـمـه با نظر داشـت  
مصــلحت و منــافع طفــل و دالیــل 
درخواست کننده، قرار سرپرستی طفل 

. را فسخ می نماید
واند در حال صحت ـی تـطفل م) ٢(

ــی   ــمی و روانـ ــدجسـ از بعـ
مادۀ ششم ) ١(سن مندرج جزءاکمال

این قـانون بـه دوام زنـدگی خـود     
ــت  ــا سرپرس ــراه ب ــان هم ــا پای ی

محکمه توافـق دادن به آن ،در حضور 
.نماید

سرپرسـتی، ت فسخ قراررصودر) ٣(
ل رسانیده موضوع به اطالع اقارب طف

شده محکمه راجـع بـه سرنوشـت   
ــدۀ ــاذ آین ــمیم الزم اتخ ــل تص طف

.می نماید
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)١١٣٠(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٣/١/١٣٩٣
د شرایطو نشتوالی او د سرپرسـت  

ینهم
:شلمه ماده

که چېرې سرپرست، ددې قانون په ) ۱(
رایطوخه پنمه ماده کې له درج شوو ش

ي یا مشي، محکمـه د  یو له السه ورک
 ماشـوم قرار فسخ کـوي او  سرپرست

لتي روزنتون یا  ثبت شـوې خیریـه   دو
.سسې ته تسلیمويؤم
که چېرې د سرپرست د زوجیـت  ) ۲(

د ې ماشوم ایکه منحله شي، محکمه د
او مصلحت د اصل د لومیتوب له په پام 

له هغو ماشومکې نیولو سره کوالی شي، 
خه یوْه یا بل سرپرست ته چې د شرایطو 

ت شوي روزنتون یا خیریـه  و وي یا ثب
.سسې ته، تسلیم کيؤم

د سرپرست لغو کول
:یوویشتمه ماده

د سرپرست ماشوممحکمه کوالی شي د 
قرار چې په دې قانون کې د درج شـوو  
حکمونو مطابق صادر شوی دی، په الندې 
مواردوکې لغو او سرپرست د قـانون د  

ــوت  ــرایط وفـ ــدان شـ فقـ
سر پرست
:مادۀ بیستم

شـرایط  هرگاه سرپرست یکی از) ١(
قانون را از دست مندرج مادۀ پنجم این

بدهد یا فوت نمایـد، محکمـه قـرار    
سرپرســتی را فســخ و طفــل را بــه 

مؤسسۀ خیریۀ ثبت اه دولتی یاپرورشگ
. ، تسلیم می نمایدشده

ۀ زوجیت سرپرسـت  هرگاه رابط) ٢(
، محکمه با نظر داشت اصل منحل گردد

تقدم منفعت و مصلحت طفل می تواند ، 
ـ   ت طفل را به یکی از آنان یـا سرپرس

دیگری که واجد شرایط باشد یـا بـه   
پرورشگاه ویا مؤسسۀ خیریۀ ثبت شده ، 

.تسلیم نماید
لغو سرپرستی

:مادۀ بیست و یکم
محکمه می تواند قرار سرپرستی طفل را 

درج این قانون صادر که مطابق احکام من
موارد ذیـل لغـو و   درگردیده است 

را طبق احکام  قانون مجازات سرپرست
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)١١٣٠(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٣/١/١٣٩٣
:حکمونو مطابق مجازات کي

لـو او کولـو،   د ناوه چلند، وه-۱
.جسمي تعذیب یا تهدید په صورت کې

ددې قانون په اوومه ماده کې د درج -۲
شووحکمونو د نه په پام کې نیولـو پـه   

.صورت کې
خـه د نـاوې ـې    ماشومله -۳

اخیستنې یا په مخدره موادو او الکولو د 
.هغْه د معتادولو په صورت کې

د دایې عمل یا سختو کارونو یـا  -۴
ناوې ې اخیستنې او د اخالقي جنسي 

د ) پورنوراف(ضد فلمونو او تصویرونو 
د ماشـوم د ورتـه تهبرابرولو او هغو 

.مجبورولو په صورت کې
په بانونو یا جنایت کارانه فعالیتونو، -۵

مخدره موادو یا پـه  ،د انسان په قاچاق 
فحشا تروریستي روپونوکې  همکاري یا

د ماشومته، د ونوکنورو غیر قانونی او
.هولو په صورت کې

:نماید 
رفتاری ، لت وکوب، در صورت بد-١

. یا تهدید  تعذیب جسمی  
درصورت عدم رعایـت احکـام   -٢

منـــدرج مـــادۀ هفـــتم ایـــن
. قانون

ا درصورت سوء استفاده از طفل ی-٣
معتــــاد نمــــودن وی بــــه 

.و الکولمواد مخدر
ــه -٤ ــل ب ــار طف ــورت اجب درص

ــاقه و ــار ش ــا ک ــل گــدایی ی عم
ــی  ــی جنسـ ــره کشـ ــا بهـ یـ

ــم   ــه فل ــافی  و تهی ــاویر من وتص
.آنو امـثال) پورنوگرافی(اخالق 

درصورت تشویق طفل به همکاری -٥
در باندها یا فعالیتهای جنایتکارانه، قاچاق  

مواد مخدر یـا گـروه هـای   ن ، انسا
ل سایر اعماوتشویق به فحشاوتروریستی
.غیر قانونی
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)١١٣٠(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٣/١/١٣٩٣
پنم فصل

وروستني حکمونه
د سرپرست د لتونو د غوـتنې 

منع
:دوه ویشتمه ماده

سرپرستي داوطلبانه او تبرعـي ماشوم د 
ده، سرپرست نشـي کـوالی د   )ویا(

د سرپرست د دورې د لـتونو  ماشوم
.غوتنه وکي

تېته ماشومتر سرپرست الندې 
:درویشتمه ماده

ماشـوم که چېرې سرپرست تـه د  ) ۱(
تېته متصوره وي هغـه مکلـف دی،   

.اوندې محکمې ته خبرورکي
فقره کې ) ۱(محکمه ددې مادې په )  ۲(

په درج شوي حالت کې کوالی شـي د  
د مصلحت او ې له په پام کـې  ماشوم 

رار فسخ د سرپرست قماشومنیولو سره د 
لتي ثبت شوو ورار دتسلیم قداو د هغْه 

سسو خه یوې ته، ؤروزنتونونو یا خیریه م
.صادر کي

فصل پنجم
احکام نهائی

ــارف   ــۀ مصـ ــع مطالبـ منـ
سرپرستی

:یست ودوممادۀ ب
تبرعـی سرپرستی طفـل داوطلبانـه و   

سرپرست نمـی توانـد   ،بوده)مجانی(
مصارف دورۀ سرپرستی طفل را مطالبه 

.نماید
فرار طفل تحت سرپرستی

:مادۀ بیست وسوم
هرگاه فرار طفل نـزد سرپرسـت   ) ١(

مکلف است، به محکمۀ اومتصور باشد 
. دهدمربوط اطالع

ندرج محکمه می تواند در حالت م) ٢(
این ماده با درنظـر داشـت   )١(فقرۀ 

مصلحت و منفعت طفل قرار سرپرستی 
طفل را  فسخ و قرار تسلیمی وی را به 
ــی   ــای دولت ــگاه ه ــی ازپرورش یک
یا مؤسسات خیریه ثبت شده ، صـادر  

.نماید
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)١١٣٠(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٣/١/١٣٩٣
ــه ده د ) ۳( ــه مکلف ــوم محکم د ماش

د قرار نقل سرپرست) چې دولتي )کاپ
سسې ته ؤروزنتون یا  ثبت شوې خیریه م

صادروي، د کـار او ـولنیزو چـارو،    
.شهیدانو او معلولینو وزارت ته ولېي

رو، شهیدانو او د کار او ولنیزو چا) ۴(
معلولینو وزارت مکلف دی وخـت پـه   
وخت د دولتي ثبت شوو روزنتونونو یـا  

سسو تـر سرپرسـت النـدې    ؤخیریه م
، ارنه وکي او دهغو رپـو ماشومانو

.اوندې محکمې ته واندې کي
دقانون له نافذېدو خه دمخه د 

سرپرستيماشوم 
: لېریشتمه ماده

نافذېدو هغه اشخاص چې ددې قانون له
تـر سرپرسـت   ماشومانئیخه دمخه
او ددې قانون په پنمه ماده يالندې نیول

ـ  وي، يکې د درج شوو شرایطو لرونک
ددې قانون له نافذېدوخه د يمکلف د

یوکال مودې په تـر کـې د خپلـې    
سرپرست غوتنلیک اوندې محکمې ته 

.واندې کي

قرار )کاپی(نقلمحکمه مکلف است )٣(
بـه پرورشـگاه    سرپرستی طفل را که 

شده صادرمی ؤسسۀخیریۀ ثبت میادولتی
، کارواموراجتمــاعیوزارتبــه،نماید

. شهداومعلولین ارسال نماید
وزارت کار و امور اجتماعی ، شهدا ) ٤(

و معلولین مکلف است وقتًا فوقتـًا از  
پرورشگاه های  اطفال تحت سر پرستی 

، یا مؤسسات خیریه ثبت شـده دولتی
نظارت  نموده و گزارش آنرا به محکمۀ 

.دمربوط ارائه نمای
سرپرستی طفـل قبـل از انفـاذ   

قانون
:مادۀ بیست وچهارم

اشخاصی کـه قبـل از انفـاذ ایـن    
ــت  ــالی را تحـ ــانون ، اطفـ قـ
سرپرستی گرفته اند و واجـد شـرایط   
ــانون  ــن ق ــنجم ای ــدرج مــادۀ پ من
باشند، مکلف اند در خالل مدت یکسال 

ایـن قـانون درخواسـت    بعد از انفاذ 
ـ  وط سرپرستی خویش را به محکمۀ مرب

. نمایندارائه 
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)١١٣٠(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٣/١/١٣٩٣
 وثیقهد سرپرست

:پنه ویشتمه ماده
سرپرست په اه د محکمـې  دمماشود

هغه وثیقه کې چې د هغه ول او په قرار
محکمـې لـه خـوا    محتوي د سـترې 

ې یو نقـل  ثیقاو دوتصویبېي، درجېي
دخبرتیا لپاره دولنیزو چارو،شـهیدانواو  

.معلولینو وزارت ته استول کېی 
د مقررو واندیز
:شپویشتمه ماده

او کار او ـولنیزو چـارو، شـهیدانو    د
معلولینو وزارت کوالی شي ددې قانون د 
حکمونو د ه تطبیق په منظور، مقـررې  
واندیز او لوایح او کـنالرې وضـع   

.کي
د نافذېدو نېه

:اووه ویشتمه ماده
دغه قانون په رسمي جریده کې د خپرېدو 

.له نېې خه یو میاشت وروسته نافذېي

ۀ سرپرستی وثیق
:مادۀ بیست وپنجم

سرپرستی طفل در قرار محکمه مبنی  بر 
ی آن از طـرف  امحتووثیقۀ که شکل و

ستره محکمه تصویب می گردد ، درج
می شود ویک نقل وثیقه جهت آگاهی به 
وزارت کار وامور اجتمـاعی، شـهدا   

.اده می شودتومعلولین فرس
پیشنهاد مقرره ها 

: دۀ بیست و ششمما
وزارت کار و امور اجتماعی  شـهدا و  
معلولین می تواند به منظور تطبیق بهتـر  
احکام این قانون، مقرره ها را پیشنهاد و 
ــع  ــا را وض ــل ه ــوایح وطرزالعم ل

. نماید
تاریخ انفاذ

:مادۀ بیست وهفتم
این قانون یکماه بعد ازنشر درجریـدۀ  

. می گرددرسمی نافذ 

١٩
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تشکیل اوواک انو محکمو د د 
هکله،دافغانستان په  د قانون دتوشېح

ئیسداسالمي جمهوریت در
فرمان

)):۱۳۶ه
۳/١۲/١٣٩٢: نېه

:لوم ماده
مادې ) ۶۴(د افغانستان د اساسي قانون د 

فقرې د حکم له مخې، د انو ) ۱۶(د 
محکمو د تشکیل او واک قانون چـې د  

 د  یئـت هملي شوري د مجلسینو د
ــې ١٣٩٢/۳۰/۱۰ ــې ) ۱۱۱(نې 

فصـلونو او  ) ۴(پریکې پربنس، پـه  
مادو کې تصـویب شـوی دی،   ) ۲۲(

. توشېح کوم
:دوه یمه ماده

دغه فرمان له قانون او ملـي شـوري د   
  ې سـره  هیئتمجلسینو دله پرېک

یوای دې په رسمي جریده کـې لـه   
.خپرېدو خه وروسته، نافذ شي

حامد کرزی
رئیسانستان داسالمي جمهوریتدافغ

فرمان
نستانرئیس جمهوری اسالمی افغا

در مورد توشیح، قانون تشکیل 
وصالحیت محاکم خاص

)۱۳۶: (شماره
۳/۱۲/١٣٩٢: تاریخ

:ماده اول
) ٦٤(ۀماد) ١٦(ۀسی از حکم فقربه تأ

قانون اساسی افغانستان، قانون تشکیل 
وصالحیت محاکم خاص را که بر اساس 

مــؤرخ ) ١١١(شــمارهۀفیصــل
هیئت مختلط مجلسین ١٣٩٢/١۰/۳۰

) ٢٢(فصـل و ) ٤(داخل شورای ملی ب
ماده به تصویب رسیده است،توشیح می

.دارم
:دومۀماد

ۀاین فرمان همراه بـا قـانون وفیصـل   
هیئت مختلط مجلسین شورای ملی بعد 

ــد ــر در جری ــذ ۀاز نش ــمی ناف رس
.گردد

حامد کرزی
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

الف
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دافغانستان اسالمي جمهوري دولت

ملي شوري
)) :۱۱۱ه
١٣٩٢/ ١٠/ ٣٠:نېه

د انو محکمو د تشکیل او واک 
قانون

د افغانستان د اساسي قانون د سلمې مادې 
له درج شوي حکم سره سـم، د ملـې   

تنو غو اوو شوري د هرې جرې له اوو، 
یئـت  و هخه جو شوی د مجلسین

دانو محکمو د تشکیل او واک قانون 
فصلونو ) ۴(له یو شمېر تعدیلونو سره په 

١٣٩٢/ ١٠/ ٣٠مادو کې د ) ۲۲(او 
ه کې فیصله کې په غوننې.

  هیئت رئیسد
حي الدین منصفغالم ميمولو

 مرستیالهیئتد
يارنوال عبدالرووف انعام

دولت جمهوری اسالمی افغانستان
یملشورای

)۱۱۱: (شماره
۳۰/١۰/١٣٩٢: تاریخ

قانون تشکیل وصالحیت محاکم 
خاص

ی سصدم قانون اساۀسی از حکم مادأته ب
سـین  ، هیئت مخـتلط مجل افغانستان

نفر شورای ملی به ترکیب هفت، هفت
ازاعضای هر جرگـه قـانون تشـکیل    
وصالحیت محاکم خاص را بـا یـک   

فصـل و  ) ٤(تعدیالت به داخل هسلسل
ــاده د رجلســۀ مــؤرخ   ) ٢٢( م

.فیصله نمود٣٠/١٠/١٣٩٢
رئیس هیئت مختلط

مولوی غالم محی الدین منصف

معاون هیئت مختلط
ارنوال عبدالرووف انعامی

ب
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فهرست مندرجات
قانون تشکیل و صالحیت محاکم خاص

فصل اول
احکام عمومی

صفحهعنوانماده
۲۰.......................................................مبنی:مادۀ اول
۲۰....................................................اهداف:مادۀ دوم
۲۱...............................................ساحۀ تطبیق:مادۀ سوم

دومفصل 
کشف، تحقیق واقامۀ دعوی

۲۲.......................................کشف وتحقیق جرم: مادۀ چهارم
۲۲...............................................هیئت تحقیق:                مادۀ پنجم 
۲۳............................................انفصال مؤقت:                مادۀ ششم
۲۴.............................................توقیفمطالبۀ:                مادۀ هفتم

۲۴..............................................تحقیقمدت:                مادۀ هشتم
۲۵...............................................محل تحقیق:                مادۀ نهم

۲۵...............................................اقامۀ دعوی:                مادۀ دهم

ج
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فصل سوم
محکمۀ خاص

۲۶.......................................اصتشکیل محکمۀ خ:              مادۀ یازدهم
۲۷....................................................سوگند:مادۀ دوازدهم
۲۷..................................استقاللیت محکمۀ خاص:              مادۀ سیزدهم

۲۸...............................................مستند حکم:            مادۀ چهاردهم
۲۸............................................علنیت محاکمه:              مادۀ پانزدهم

۲۹.................................ذکراسباب حکم درفیصله:      مادۀ شانزدهم
۲۹...........................................مراحل رسیدگی:               مادۀ هفدهم

۲۹......................................انحالل محکمۀ خاص:       مادۀ هجدهم
فصل چهارم
احکام متفرقه

۳۰.......................................حقوق دورۀ انفصال:                مادۀ نزدهم
۳۰.......................................................مهر:                مادۀ بیستم

۳۱................................................مهمحکمقر:        مادۀ بیست ویکم
۳۱....................................................انفاذ:           مادۀ بیست ودوم

د
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و محکمو د تشکیلناد 
او واک قانون
لومی فصل 

عمومي حکمونه
مبني

:لوم ماده
ي قانون په دغه قانون د افغانستان د اساس

اته اویایمه او یوسلو اووه ویشتمه مـاده  
کې د درج شوو حکمونو له مخې، وضع 

.شوی دی
موخې

:دوه یمه ماده
:ددې قانون موخې عبارت دي له 

او ) د حکومـت د غـي  (دوزیر -۱
اوغـي د  رئـیس  دسترې محکمـې د  

جرمونو د کشف، تحقیق ، د دعـوي د  
ــورې    ــید پ ــه رس ــامې او پ اق

.ارو تنظیمولداوندوچ
د کشف او تحقیق د مراجعو د دندو -۲

جزء کې ) ۱(او واکونو او ددې مادې په 
د درج شوو اشخاصـو د محکمـې د   

ــاکمې ــکیل اود مح ــنالرې تش دک

قانون تشکیل وصالحیت
محاکم خاص

فصل اول
احکام عمومی

مبنی
:مادۀ اول

این قانون به تأسی از احکام مندرج مواد 
د وهشتم ویکصدو بیست وهفـتم  هفتا

ــع  ــتان وض ــی افغانس ــانون اساس ق
.گردیده است

اهداف
:مادۀ دوم

: اهداف این قانون عبارت اند از
تنظیم امور مربوط بـه کشـف ،   -١

تحقیق، اقامۀ دعوی و رسـیدگی بـه   
) عضوحــــکومت  (جرایم وزیـر  

ـــتره  ـــیس وعــضوســ ورئـ
.محـــکمه

ی تنظیم وظایف وصـالحیت هـا  -٢
مراجع کشـف و تحقیـق و تشـکیل   

ــۀ    ــل محاکم ــه و طرزالعم محکم
) ١(اشـــخاص منـــدرج جـــزء 

٢٠

١٩
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.تنظیمول

د قانون د حاکمیت د اصل په پام کې -۳
.مینولأنیول او د عادالنه محاکمې ت

د تطبیق ساحه
:درېیمه ماده

نه په الندې اشخاصـو  ددې قانون حکمو
:باندې تطبیقېي

برحال وزیر او هغه وزیران چـې د  -۱
حکومت د تشکیل لـه نېـې خـه د    
افغانستان د اساسـي قـانون د یوسـلو    

فقره کې د درج ) ۲(یوشپېتمې مادې په 
شوي حکم پربنس اکل شوي او دندې 
د تصد په وخت کې د جرم مرتکـب  

.شوي وي
غی چې یس او ئد سترې محکمې ر-۲

د سترې محکمې د تشکیلېدو له نېـې  
خه د افغانستان داساسي قانون د یو سلو 

فقره کې د درج ) ۲(یو شپېتمې مادې په 
شوي حکم پر بنس ا کل شـوي او د  
دندې د تصد په وخت کـې د جـرم   

. وييمرتکب شو

.هاین ماد
رعایت اصل حاکمیت قانون وتأمین -٣

.محاکمۀ عادالنه
تطبیقۀساح
:سوم ۀ ماد

احکام این قانون باالی اشخاص ذیـل  
:تطبیق می گردد

کـه از  ئـی وزیر بر حال و وزرا–۱
ساس حکـم  تاریخ تشکیل حکومت به ا

ــر ــدرج فق ــادۀ یکصــدو ) ٢(ۀ من م
ــانون    ـــم ق ـــصت ویک شــ
اســـاسی افغانستان تعیین وحـین  

تصدی وظیفه مرتکب جـرم گردیـده    
.باشند

رئیس و عضو ستره محکمه که از -٢
تاریخ تشکیـــل ستره محکمه بـه  

مادۀ ) ٢(اساس حکـــم مندرج فقرۀ 
یکصدو شصت ویکم قـانون اساسـی   

حـین تصــدی   افغانـستان تعیین و
وظیفه، مرتکـــب جــرم گردیده 

.باشند

٢١
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صلفدوه یم 
تحقیق او د دعويکشف،

اقامه
د جرم کشف او تحقیق

:لورمه ماده
) ۱(ددې قانون د درېيمې مادې په )  ۱(

دحکومـت  ( ء کې درج شوی وزیر جز
ته د منسوبو جرمونو کشـف او  ) غي

تحقیق د افغانستان د اساسي قانون په یو 
سلو لور دېرشمه ماده کې د درج شوي 
حکم له په پام کې نیولو سره،ددې قانون 

.دحکمونو مطابق صورت مومي
او غي ته د رئیس د سترې محکمې ) ۲(

منسوبو جرمونو کشـف او تحقیـق د   
افغانستان د اساسي قانون په یوسلو اووه 
ویشتمه ماده کې د درج شوي قـانون د  

.نو په حدودوکې صورت موميوحکم
یئتد تحقیق ه
:پنمه ماده

) ۱(ه پددې قانون د درېيمې مادې ) ١(
جزء کې د درج شوو اشخاصو د جرمونو 

مجربو او لو تحقیق د دوو تنو مسلکي 

فصل دوم
کشف، تحقیق و اقامۀ

دعوی
کشف و تحقیق جرم 

:چهارممادۀ
کشف و تحقیق جرایم منسوب بـه  )١(

) ١(مندرج جزء ) عضو حکومت(وزیر 
مادۀ سوم این قانون بارعایـت حکـم   
منــدرج مادۀ یکصدوسی وچهـارم  

طابق قانون اساســـی افغانسـتان،م 
احــکام این قانــون صـورت می 

.گیرد
کشف و تحقیق جرایم منسوب به ) ٢(

رئیس و عضو ستره محکمه با رعایـت  
حکم مندرج مادۀ یکصدوبیست و هفتم 

حدود احکام قانون اساسی افغانستان در
.این قانون صورت می گیرد

هیئت تحقیق
:مادۀ پنجم 

تحقیق جرایم اشخاص مندرج جزء )  ١(
ادۀ سوم این قانون توسط دو نفر م) ١(

٢٢
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ــطه،    ــه واس ــارنواالنو پ  ــه رتب
د لوی ارنوال تر ریاست الندې صورت 

.مومي
او غي ته د رئیس د سترې محکمې ) ۲(

منسوبو جرمونو تحقیق د افغانسـتان د  
اساسي قانون په یو سلواووه ویشتمه ماده 
کې د درج شوي حکم له په پام کې نیولو 
سره، د ولسي جرې له یوه تن غي چې

په عدلي او قضایې چاروکې کاري سابقه 
ي،معرفپه ئیس ولري، د هغې جرې د ر

یید، أاو دولسي جرې د عمومي مجلس ت
دمشرانو جرې له یوه تن غي چې پـه  
عدلي او قضايي چاروکې کاري سـابقه  

په معرفي او د ئیس ولري دهغې جرې د ر
یید، تأمشرانو جرې د عمومې مجلس د 

ې محکمې د عـالي  لوی ارنوال، دستر
شوري په اکنه د سترې محکمې دیـوه  

پـه واسـطه   یئـت غي خه د جو ه
خپله یئت خپل رئیس له ه. صورت مومي

.منه اکي

مسلکی مجرب و عالی رتبـه  ارنوال
صـورت  وال ـارنتحت ریاست لوی 

.می گیرد
تحقیق جرایم منسوب بـه رئـیس   ) ٢(

وعضو ستره محکمه با رعایت حکـم  
مندرج مادۀ یکصدوبیست هفتم قـانون  
اساسی افغانستان، توسط هیئت متشکل 

عضای ولسی جرگه کـه  ااز یکنفر از 
بقۀ کاری در امور عدلی و قضـائی  سا

داشته باشد، به معرفی رئیس آن جرگه، 
و تائید مجلس عمومی ولسی جرگـه ،  
یک نفر از اعضای مشرانوجرگه کـه  
سابقۀ کاری در امور عـدلی وقضـائی   
داشته باشد به معرفی رئیس آن جرگـه  
وتائید مجلس عمومی مشرانو جرگـه،  

ویکی از اعضای سـتره  ارنوال لوی 
ه به انتخاب شورای عالی سـتره  محکم

هیئـت  .محکمه صورت مـی گیـرد  
رئیس خود را از بین شـان انتخـاب   

.می کنند

٢٣
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انفصالمؤقت 

:پمه مادهش
که چېرې د جرم په ارتکاب لـه تـورن   

د هغه د جریانبرحال وزیر خه د تحقیق 
توقیف غوتنه وکي، د لوی ارنوال په 

په منظور له رئیسیز او د جمهور واند
.دندې خه موقتْا منفصل کېي

تنهد توقیف غو
:اوومه ماده

که چېرې ددې قانون په درېیمه ماده ) ۱(
کې له درج شوو اشخاصو خه د تحقیق 
جریان د تورن د توقیف غوتنه وکي، د 

په واندیز رئیسد تحقیق دتوقیف اجازه
محکمـې خـه  ) خاصې(له انې 

.اخیستل کېي
د توقیف موده له احوالو سره سـم  ) ۲(

زیات نه زیات د دوو میاشتو مودې لپاره 
تمدیدېدای شي له دوو میاشتو خه زیاته 
د تمدید موده، ددې قانون په اتمه مـاده  

.کې د درج شوواحوالو اوشرایطو تابع ده
ددې ول اشخاصو توقیف، له نورو ) ۳(

ای کې توقیف شوو خه جال په توقیف

انفصال مؤقت 
:مادۀ ششم

از وزیر بــر حال جریان تحقیق هرگاه 
متهم به ارتکاب جرم، ایجاب توقیف وی 

لارا نماید، به پیشـنهاد لـوی   
ومنظوری رئیس جمهوراز وظیفه موقتـًا  

.منفصل می گردد
مطالبۀ توقیف 

:مادۀ هفتم
از اشخاص جریان تحقیقهرگاه ) ١(

مندرج مادۀ سوم این قانون ایجاب 
توقیف متهم را نماید، اجازۀ 
توقیف به پیشنهاد رئــیس تحــقیق 
از محــکمۀ خـاص،اخذ مــی 

.گردد
ـ  ) ٢( وال ـمدت توقیف حسـب اح

حداکثربرای مدت دوماه تمدید شده می 
د، تمدید توقیف بیش از دو ماه تابع توان
وال وشرایط مندرج مادۀ هشتم این ـاح

.قانون می باشد
توقیف چنین اشخاص جدا از سایر ) ٣(

توقیف شده گان در توقیف خانه صورت 
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.صورت مومي

د تحقیق موده
:اتمه ماده

ددې قانون په درېیمه ماده کـې د درج  
شوو اشخاصو تحقیق، له احوالو سره سم 
زیات نه زیات تر دوو میاشتو مودې پورې 

جهو دلیلو نو له ؤکه چېرې د م. بشپېي
مخې تحقیق د دوو میاشتو په موده کـې  

کولی رئیس بشپ نشي،دانې محکمې 
دتحقیق موده ترنورو دوو میاشـتو  شي

اندیز تمدیـد  د تحقیق هیئت په وپوري 
.کي

د تحقیق ای
:نهمه ماده

ددې قانون په درېیمه ماده کې لـه درج  
شوو اشخاصو خه تحقیق، د تحقیـق  

له صوابدید سره سم په مناسـب  هیئت د
.ای کې صورت مومي

د دعوي اقامه 
:لسمه ماده

ده کـې د درج  ددې قانون په درېیمه ما
شوو تورنو پرعلیه د دعوي اقامه، د اوند 

.می گیرد
مدت تحقیق
:مادۀ هشتم

ــادۀ   ــدرج م ــخاص من ــق اش تحقی
سوم این قانون، حســب احوال حد 

.یل می گردداکثر الی مدت دوماه تکم
هــرگاه بنابر دالیـل مـــؤجه،  
تحقیق در مــدت دو مـاه تکمیـل  

شده نتواند، رئیس محــکمۀ خاص 
مــی توانــد مــدت تحقیــق را الــی

پیشنهاد هیئت تحقیـق  به دوماه دیگر 
.تمدید نماید

محل تحقیق
:مادۀ نهم

تحقیق از اشخاص مندرج مادۀ سوم این 
ر قانون حسب صوابدید هیئت تحقیق د

محل منــاسب، صـــورت مـی   
.گیرد

اقامۀ دعوی
:مادۀ دهم

اقامۀ دعوی علیه متهمین مندرج مـادۀ  
ارنوال که جزء سوم این قانون توسط 

٢٥



)١١٣٠(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٣/١/١٣٩٣
هیئـت ارنوال په وسیله،چې دد تحقیق

مادې ۱۳۴دی د اساسي قانون د ءجز
.داحکامو مطابق

درېیم فصل
انې محکمه
د انې محکمې تشکیل

:یوولسمه ماده
د وزیر د محاکمې په منظور د سترې ) ۱(

محکمې انې محکمـه ، د سـترې   
.کمې دریو غوپه ترکیب، تشکیلېيمح

او غـي د سـترې   ئـیس  د محکمې ر
محکمې د عالي شوري په تصویب اکل 

.کېي
او غي د رئیس د سترې محکمې د ) ۲(

محاکمې په منظور، انې محکمه، د 
شپ تنو په ترکیب پـه النـدې توـه    

: تشکیلېي
د ولسي جرې له غو خه دوه تنه -۱

په عدلي او قضـایي  چې حقوق پوهان او 
چارو کې د کافي تجربې لرونکي وي، د 

.نوموې جرې په تصویب 
د مشرانو جرې له غو خـه دوه -۲

هیئت تحقیق مربوطه می باشد مطابق به 
قانون اساسی صورت ١٣٤احکام مادۀ 

.می گیرد
فصل سوم

محکمۀ خاص
تشکیل محکمۀ خاص

:مادۀ یازدهم
ص به منظور محاکمـۀ  محکمۀ خا) ١(

وزیر مرکـب از سه عــضو سـتره   
.محکمه تشـــکیل می گردد

رئیس واعضای محکمه بـه تصـویب   
شورای عالی ستره محکمه تعیین مـی  

.شوند
محکمۀ خاص به منظور محاکمـۀ  ) ٢(

رئیس وعضو ستره محکمه ، مرکب از 
نفر بـه ترتیـب ذیل تشــکیل شش

:می گردد
ی جرگه که دو نفر از اعضای ولس-١

حقوقدان ودارای تجربۀ کافی در امور 
عدلی و قضائی باشند به تصویب جرگۀ 

.مذکور
اعضای مشرانو جرگه کـه  دونفراز-٢
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ي حقوقپوه او په عدلي او قضـایي  چهتن

وي د يچارو کې د کافي تجربې لرونک
.نوموې جرې په تصویب 

د سترې محکمې له غو خه دوه -۳
ـ حکمې دعالي شـوري متنه دسترې  هپ

.تصویب
پله منهـله خئیس ل رـخپهـیئت -٤

.اکي
سوند

:دوولسمه ماده
) ۲(ددې قانون د یوو لسمې مادې پـه  

کې د درج شوې انې محکمې هفقر
خه د مخـه ،  ءغي د دندې له اجرا
په حضورکې رئیس الندې حلف د جمهور

:پرای کوي
په نامه سوند یادوم ) ج(د لوی خدای 

ت به د اسالم د سپېلي چې حق او عدال
دین ، د اساسي قانون د نصو صـو او د  
افغانستان د نورو قوانینو دحکمونو مطابق 
تأمینوم او دقضاوت دنده په بشپ امانت ، 

.کوماءصداقت او بې طرف سره اجر

حقوقدان ودارای تجربۀ کافی در امور 
به تصویب جرگۀ ند،عدلی وقضائی باش

.مذکور
دو نفر از اعضای ستره محکمه به -٣

ــتره   ــالی س ــورای ع ــویب ش تص
.محکمه

یئت رئیس خود را از بین شـان  ه-۴
.انتخاب می کند

سوگند
:مادۀ دوازدهم

) ٢(اعضای محکمۀ خاص مندرج فقرۀ 
مادۀ یازدهم این قانون، قبل از اجـرای  
وظــیفه ، حلـــف آتـی را بـه    
حــضور رئیس جمــهور بجا مـی  

:آورند
سوگند یاد می ) ج(بنام خداوند بزرگ 

کنم که حق وعدالت را طبق احکام دین
مقدس اسالم، نصوص قـانون اساسـی   
ــأمین  ــتان ت ــوانین افغانس ــایر ق وس

لکــما نموده، وظیفۀ قضاوت را با
.امانت، صداقت و بی طرفی اجراء نمایم
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د انې محکمې خپلواکي

:دیارلسمه ماده
 پـر  دانې محکمه د قضیې درسی

کم دهغه قناعت وخت خپلواکه ده،خپل ح
اندې کولو پربنسچې ورته دلیلونو له و

خه رامنته کېي، د قانون دحکمونو په 
د ـانې  . ادرويـدودوکې صـح

ي او د حکـم  دمحکمې په واسطه رسی
حکمې په واندې د مصادرول د قانون او

قضیې د اخونـو د تسـاو د اصـل    
پربنس د عدالت او ناپلو د په نظر کې 

.صورت مومينیولو سره
د حکم مستند

:وارلسمه ماده
انې محکمه په رسید و قضـیو  
کې، د افغانستان د اساسي قانون، دغـه  
قانون او نورو نافذه قوانینـو حکمونـه   

.تطبیقوي
د محاکمې علنیت

:پنلسمه ماده
انې محکمه ، محاکمه په رنـد  
ول دایروي،خو داچې د مصلحت یا د 

استقاللیت محکمۀ خاص
:مادۀ سیزدهم

محــکمۀ خاص حین رسیـدگی قضیه 
مستقل بوده، حکم خود را بر اسـاس  

آن قناعتی که از دالیل ارایه شـده نزد 
فراهـم می شود ، در حـدود احکام 

رسیدگی و اصدار . قانون صادر می نماید
حــکم توسـط محــکمۀ خـاص  
بر اساس اصــل تساوی طرفــین  
قضیه در برابر قانون و محــکمه بـا   
رعایـت عـدالت و بیطرفی صـورت 

.می گیــرد
مستند حکم

:مادۀ چهاردهم 
محکمۀ خاص د رقضایای مورد رسیدگی 

قانون اساسی افغانستان، این قانون احکام 
ــق  ــذه را تطبی ــوانین ناف ــایر ق وس

.می نماید
علنیت محاکمه

:پانزدهممادۀ 
را بصورت علنی هخاص، محاکمۀمحکم

حت لدایر می نماید،مگر اینکه بنابر مص
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ظم پربنْا، د غونـې نـه   آدابو یا عامه ن

د حکم اعالم په . شيز رندوالی تجوی
هر حال کې په رنده توه صـورت  

.مومي
ذکرو په فیصلې کې د حکم د اسباب

:شپاسمه ماده
انې محکمه، مکلفـه ده د حکـم   
اسباب چې صادروي یې په فیصله کـې  

.ذکر کي
د رسید پاوونه 

:اوولسمه ماده
صـله قطعــي  د ـانې محکمــې فی 

نده) نهايی(وروست ده د استیناف و.
د انې محکمې انحالل 

:اتلسمه ماده
انې محکمـه د حکـم لـه    )  ۱(

صادرولو او اخونو ته لـه ابـالغ او د   
.فیصلې له لیکلو خه وروسته منحلېي

د انې محکمې فیصله د تنفیذ په ) ۲(
غرض د ارنوال ادارې ته استول کېي، 

اصل او نور سندونه او پـاې  د فیصلې
فهرستېي اوسترې محکمې ته لېل کېي 

یارعایت آداب یا نظم عامه،غیر علنـی  
اعـالم  .بودن جلسـه تجـویز گـردد   

رت می حکم در هر حالت طور علنی صو
.گیرد

ذکر اسباب حکم در فیصله 
:شانزدهم ۀماد

خاص مکلف اسـت اسـباب   ۀمحکم
حکمی راکه صادر می کند ،در فیصله 

.ذکر نماید 
مراحل رسیدگی 

:هفدهم ۀماد
خاص قطعی و نهایی بوده، ۀمحکمۀفیصل

.قابل استیناف نمی باشد
خاص ۀانحالل محکم

:هجدهمۀماد
صدار حکم و خاص بعد از اۀمحکم)۱(

ابالغ آن به طرفین و تحریر فیصله منحل 
.می گردد

خاص غرض تنفیذ به ۀمحکمۀفیصل)۲(
اصل فیصـله و  ،ارنوالی ارسالۀادار

فهرست و به ستره سایر اسناد و اوراق
محکمه فرستاده شده و در آرشیف آن 
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.او د هغې په آرشیف کې ساتل کېي

لورم فصل
متفرقه حکمونه
د انفصال د دورې حقوق

:نولسمه ماده
ې د ـکددې قانون په درېیمه ماده) ۱( 

درج شوو اشخاصو د حقوقو او امتیازونو 
ه دـه دندې خـاجراء کول د عزل، ل

انفصال، توقیف او محاکمې په حاالتوکې 
.نېي

یا محکمه هیئت که چېرې د تحقیق ) ۲(
د دعوي د اقامه کولو د نه لزوم قـرار  

حکمئتصادر او یا محکمه د تورن په برا
وکي، د تعلیق د دورې معاش او نـور  

.حقوق او امتیازونه هغه ته ورکول کېي
مهر

:شلمه ماده
مهر لرونکې انې محکمه د مخصوص

ده چې په هغه کې د افغانستان د اسالمي 
جمهوریت نان او د محکمې نوم حک 
او د محکمې له انحالل وروسته سـترې  

.محکمې ته سپارل کېي

. حفظ می شود
فصل چهارم
احکام متفرقه

انفصال ۀحقوق دور
:نزدهمۀماد

صاجرای حقوق و امتیازات اشـخا )۱(
سوم این قانون در حـاالت  ۀمندرج ماد

و عزل ، انفصـال از وظیفـه توقیـف   
ـ ــاکمه معــمح رار داده ـطل ق

.می شود
ت تحقیق یا محکمه قرار ئگاه هیهر)۲(

عدم لزوم اقامه دعوی را صـادر و یـا   
متهم حکـم نمایـد،   تئمحکمه به برا

ۀات دورمعاش و سایر حقوق و امتیـاز 
.تعلیق به وی پرداخته می شود

مهر 
:بیستمۀماد

خاص دارای مهر مخصوص می ۀمحکم
باشد که در آن نشان دولت جمهـوری  
اسالمی افغانستان و اسم محکمه حک و 
بعد از انحالل محکمه به ستره محکمه 

.سپرده می شود
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د محکمې مقر
:یوویشتمه ماده

د انې محکمې مقر د کابل په ـار  
.کې دی
انفاذ 

:دوه ویشتمه ماده
رېدو کې د خپدغه قانون په رسمي جریده

او په نافذېدو سره یی د له نېې خه نافذ
ـه  ) ۱۰۳۳(نېې په ۱۳۸۹/ ۵/ ۴

رسمی جریده کې خپور شوی د انو 
ـ  يمحکمو د تشکیل او واک قانون ملغ

.يېک

مقر محکمه 
:بیست ویکمۀماد

خـاص در شـهر کابـل    ۀمقر محکم
.دمی باش
انفاذ
:بیست و دومۀماد

رسمی ۀاین قانون از تاریخ نشر در جرید
ـ    نافذ  کیلوبـا انفـاذ آن قـانون تش

و صالحیت محاکم خـاص منتشـره   
ــماره   ــمی ش ــده رس ) ١٠٣٣(جری

ملغـــی ١٣٨٩/ ٥/ ٤مـــورخ 
.می گردد
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:اشتراك ساالنه

افغـــانی) ٩٠٠(:در مركـــز و واليـــات  
ــت  ــامورین دول ــرای م ــا : ب ــف ۲۵ب ــد تخفی فیص

ا ارائـه تصـدیق، نصـف قیمـت    برای متعلمین و محصلین ب
فیصد تخفیف از قیمت روی جلد۱۰برای کتاب فروشی ها با 

ــور  ــارج از کش ــائی ) ۲۰۰:           (خ ــر امریک دال
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