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پیشگفتار:
  آگاهی به قوانین نافذه كش��ور در میان ش��هروندان زمینه تسامح و همديگر پذيری را فراهم آورده و 

میزان جرايم را كاهش می دهد.
كمیس��یون مستقل حقوق بشر افغانستان به اين باور است كه قانون مندشدن كشور به درک و آگاهی 
ش��هروندان در م��ورد قوانین از يک طرف و اجراآت به موقع ارگان ه��ای عدلی و قضايی از طرف ديگر، 
زمینه نهادينه شدن قوانین و تأمین عدالت در كشور را فراهم می كند . با رعايت اين اصل، می توان در 
راس��تای يک جامعه هدفمند كه در آن از تعصب، تبعیض، خشونت و انتقام جويی اثری نباشد امید وار 
بود . عدم آگاهی از قوانین وعدم تعهد به عملی س��اختن آن، چشم داش��ت مردم به عدالت را كمرنگ 

می سازد . 
  كمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از آرمان ايجاد حاكمیتی مبتنی بر قا نون، حمايت بی دريغ 
نموده و برای ارتقای ظرفیت ش��هروندان، چه از طريق راه اندازی كارگاه ها و نشس��ت های آموزش��ی و 
چه از طريق برنامه های تصويری و صوتی، در سراس��ر  كش��ور پیوسته ادای مسؤولیت نموده و در ر فع 
چالش ه��ای بی اعتمادی و بی باوری و ايجاد تفاهم تالش همیش��گی مبذول می دارد . همچنان بارها با 
چاپ قوانین نا فذه كش��ور و اعالمیۀ جهانی و اس��المی حقوق بشر و كنوانسیون های جامعه جهانی در 
مسیر بخش��یدن به س��یر تفكر شهروندان سعی فراوان به خرج داده است . اين با ر نیز با چاپ  تعدادی از 
قوانین به ش��كل يک مجموعه كه متشكل از  قانون اساس��ی، قانون وظايف و صالحیت های كمیسیون 
مس��تقل حقوق بشر، قانون منع خشونت علیه زنان، قانون رسیدگی به تخلفات اطفال، قانون حقوق و 
امتیازات معلولین، قانون پولیس و قانون محابس، می باش��د  و نیاز مندی های ضروری حقوق بشری در 
آن درج اس��ت ،  اقبال چاب می يابد. با چاپ اين مجموعه، عماًل د سترسی به قوانین از طرف نیاز مندان 
فراهم و زمینه گس��ترد گی عدالت در پرتو اين قوانین مس��اعد خواهد شد . رشد و اعتالی جامعه، تعهد 
به ارزش های دموكراتیک، انكشاف و نهادينه ساختن فرهنگ و اخالق حقوق بشری، ازهمه شهر وندان 
می طلبد كه كنش و واكنش های خويش را مبتنی بر معیارهای قانونی  عیار س��ازند . در پرتو درک اين 
حقانیت اس��ت كه زمینه اعتراف به عد الت و حقوق ديگران مس��اعد می گردد . بسا اعمال خشونت بار و 
دور از حرمت و كرامت انس��انی از  جهل و عدم درک قوانین و حقوق ديگران منش��أ می گرد كه با به 
دس��ترس قراردادن اين مجموعه و س��اير قوانین ملی و بین المللی در كاهش نا هنجاری ها، ممد و مؤثر 

واقع خواهد شد.

قانون اساسی افغانستان

آزادي بيان از تعرض مصون است. 
هر افغان حق دارد فکر خود را به وسيلة گفتار، نوشته، تصوير و يا وسايل ديگر، 

بارعايت احکام مندرج اين قانون اساسي اظهار نمايد. 
هر افغان حق دارد مطابق به احکام قانون، به طبع و نشر مطالب، بدون ارائه قبلي 

آن به مقامات دولتي، بپردازد.
احکام مربوط به مطابع، راديو و تلويزيون، نشر مطبوعات و ساير وسايل ارتباط 

جمعي توسط قانون تنظيم مي گردد.

ماده سی و چهارم
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمدهلل رب العالمين و الصلوه و السالم علی سيد االنبياء و المرسلين محمدص  

و علی آله و اصحابه اجمعين

مقدمه: 
ما مردم افغانستان:

 با ايمان راسخ به ذات پاک خداوندج  وتوكل به مشیت حق تعالی و اعتقاد به دين مقدس اسالم؛ 
  با درک بی عدالتی ها و نابه سامانی های گذشته و مصائب بی شماری كه بر كشور ما وارد آمده است؛

  با تقدير از فداكاری ها، مبارزات تاريخی، جهاد و مقاومت بر حق تمام مردم افغانستان و ارج گذاری 
به مقام و االی شهدای راه آزادی كشور؛

  با درک اين كه افغانستان واحد و يكپارچه به همه اقوام و مردم اين سرزمین تعلق دارد؛
  بارعايت منشور ملل متحد و با احترام به اعالمیۀ جهانی حقوق بشر؛

  به منظور تحكیم وحدت ملی و حراست از استقالل، حاكمیت ملی و تمامیت ارضی كشور؛
  به منظور تأسیس نظام متكی بر ارادة مردم و دموكراسی؛

  به منظور ايجاد جامعه مدنی عاری از ظلم، اس��تبداد، تبعیض، خش��ونت و مبتنی بر قانونمندی، 
عدالت اجتماعی، حفظ كرامت  و حقوق انسانی و تأمین آزادی ها و حقوق اساسی مردم؛ 

  به منظور تقويت بنیاد های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و دفاعی كشور؛ 
  به منظور تأمین زندگی مرفه و محیط زيست سالم برای همه ساكنان اين سر زمین؛

  و سر انجام، به منظور تثبیت جايگاه شايسته افغانستان در خانوادة بین المللی؛
 اين قانون اساس��ی را مطابق با واقعیت های تاريخی، فرهنگی و اجتماعی كش��ور و مقتضیات عصر، از 
طريق نمايندگان منتخب خود در لويه جرگه مورخ چهار دهم جدی سال يک هزار و سه صد و هشتاد و 

دو هجری شمسی در شهر كابل تصويب كرديم.

فصل اول
دولت

مادۀ اول: افغانستان، دولت جمهوري اسالمي، مستقل، واحد و غیر قابل تجزيه میباشد.
مادۀ دوم: دين دولت جمهوري اسالمي افغانستان، دين مقدس اسالم است.

پیروان ساير اديان در پیروي از دين و اجراي مراسم ديني شان در حدود احكام قانون آزاد مي باشند.
مادۀ سوم: در افغانستان هیچ قانون نمي تواند مخالف معتقدات و احكام دين مقدس اسالم باشد.

مادۀ چهارم: حاكمیت ملي در افغانستان به ملت تعلق دارد كه به طور مستقیم يا توسط نمايندگان 
خود آن را اعمال میكند.   

ملت افغانستان عبارت است از تمام افرادي كه تابعیت افغانستان را دارا باشند.
ملت افغانستان متشكل از اقوام پشتون، تاجک، هزاره، ازبک، تركمن، بلوچ، پشه يي، نورستاني، ايماق، 

عرب، قرغیز، قزلباش،گوجر، براهوي و ساير اقوام مي باشد. 
بر هر فردي از افراد ملت افغانستان كلمه افغان اطالق مي شود. 
هیچ فردي از افراد ملت از تابعیت افغانستان محروم نمي گردد. 

امور مربوط به تابعیت و پناهندگي توسط قانون تنظیم مي گردد.  
مادۀ پنجم: تطبیق احكام اين قانون اساسي و ساير قوانین، دفاع از استقالل، حاكمیت ملي و تمامیت 

ارضي و تأمین امنیت و قابلیت دفاعي كشور از وظايف اساسي دولت مي باشد.
مادۀ ششم: دولت به ايجاد يک جامعۀ مرفه و مترقي بر اساس عدالت اجتماعي، حفظ كرامت انساني، 
حمايت حقوق بش��ر، تحقق دموكراس��ي، تأمین وحدت ملي، برابري بین همه اقوام و قبايل و انكشاف 

متوازن در همه مناطق كشور مكلف مي باشد.
مادۀ هفتم: دولت منش��ور ملل متحد، معاهدات بین الدول، میثاق هاي بین المللي كه افغانستان به آن 

ملحق شده است و اعالمیه جهاني حقوق بشر را رعايت مي كند. 
دولت از هرنوع اعمال تروريس��تي، زرع و قاچاق مواد مخدر و تولید و اس��تعمال مس��كرات جلوگیري 

مي كند.
مادۀ هشتم: دولت سیاست خارجي كشور را بر مبناي حفظ استقالل، منافع ملي و تمامیت ارضي و 

عدم مداخله، حسن همجواري، احترام متقابل و تساوي حقوق تنظیم مي نمايد.
مادۀ نهم: معادن وساير منابع زير زمیني و آثار باستاني ملكیت دولت مي باشد.

حفاظت و ادارة امالک دولت وطرز اس��تفادة درس��ت از منابع طبیعي و ساير امالک عامه توسط قانون 
تنظیم مي گردد.
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مادۀ دهم: دولت، سرمايه گذاري ها و تشبثات خصوصي را مبتني بر نظام اقتصاد بازار، مطابق به احكام 
قانون، تشويق، حمايت و مصونیت آن  را تضمین مي نمايد.

م�ادۀ يازده�م: امورمربوط به تجارت داخلي و خارجي، مطابق به ايجابات اقتصادي كش��ور و مصالح 
مردم، توسط قانون تنظیم مي گردد.

مادۀ دوازدهم: دافغانستان بانک، بانک مركزي دولت و مستقل مي باشد. 
نش��ر پول و طرح و تطبیق سیاس��ت پولي كش��ور، مطابق به احكام قانون، از صالحیت بانک مركزي 

مي باشد.
بانک مركزي در مورد چاپ پول با كمیسیون اقتصادي و لسي جرگه مشوره مي نمايد.

تشكیل و طرز فعالیت اين بانک توسط قانون تنظیم مي شود.
مادۀ س�يزدهم: دولت براي انكش��اف صنايع، رش��د تولید، ارتقاي س��طح زندگي مردم  و حمايت از 

فعالیت هاي پیشه وران، پروگرام هاي مؤثر طرح و تطبیق مي نمايد.
مادۀ چهاردهم: دولت براي انكشاف زراعت و مالداري، بهبود شرايط اقتصادي، اجتماعي و معیشتي 
دهقان��ان و مالداران و اس��كان و بهبود زندگي كوچیان، در ح��دود بنیۀ مالي دولت، پروگرام هاي مؤثر 

طرح و تطبیق مي نمايد.
دولت به منظور تهیۀ مس��كن و توزيع ملكیت هاي عامه براي اتباع مس��تحق، مطابق به احكام قانون و 

در حدود امكانات مالي، تدابیر الزم اتخاذ مي نمايد.
مادۀ پانزدهم: دولت مكلف اس��ت در مورد حفظ و بهبود جنگالت و محیط زيست تدابیر الزم اتخاذ 

نمايد.
مادۀ ش�انزدهم: از جمله زبانهاي پشتو، دري، ازبكي، تركمني، بلوچي، پشه يي، نورستاني، پامیري و 
س��اير زبان هاي رايج در كشور، پشتو و دري، زبان هاي رسمي دولت مي باشند. در مناطقي كه اكثريت 
مردم به يكي از زبان هاي ازبكي، تركمني، پشه يي، نورستاني، بلوچي، و يا پامیري تكلم مي نمايند آن 
زبان عالوه بر پشتو و دري به حیث زبان سوم رسمي مي باشد و نحوة تطبیق آن توسط قانون تنظیم 
مي گردد. دولت براي تقويت و انكش��اف همه زبان هاي افغانس��تان پروگرام ه��اي مؤثر طرح و تطبیق 
مي نمايد. نشر مطبوعات و رسانه هاي گروهي به تمام زبان هاي رايج در كشور آزاد مي باشد. مصطلحات 

علمي و اداري ملي موجود در كشور حفظ مي گردد.
مادۀ هفدهم: دولت براي ارتقاي معارف در همه س��طوح، انكش��اف تعلیمات ديني، تنظیم و بهبود و 

ضع مساجد، مدارس و مراكز ديني تدابیر الزم اتخاذ مي نمايد.
مادۀ هجدهم: مبدأ تقويم كشور بر هجرت پیغمبر اكرم ص  استوار است.

 مبناي كار ادارات دولتي تقويم هجري شمسي مي باشد. 
روز هاي جمعه، 28 اسد و 8 ثور تعطیل عمومي است. ساير رخصتي ها توسط قانون تنظیم مي گردد.

مادۀ نوزدهم: بیرق افغانس��تان مركب از: س��ه قطعه با رنگ هاي س��یاه، س��رخ، و سبز كه به صورت 
عمودي، به اندازه هاي مساوي، از چپ به راست، در كنار هم واقع شده، عرض هر  رنگ برابر نصف طول 

آن است و در وسط آن نشان ملي افغانستان قرار دارد.
نش��ان ملي افغانس��تان عبارت از محراب و منبر به رنگ سفید مي باشد كه در دو گوشۀ آن دو بیرق و 
در وس��ط آن در قس��مت فوقاني، كلمه مبارک ال اله االهلل محمد رسول اهلل و اهلل اكبر و اشعۀ خورشید 

در حال طلوع و در قس��مت تحتاني آن تاريخ 1298 هجري شمسي و كلمۀ افغانستان، جا داشته و از 
دو طرف با خوشه هاي گندم احاطه شده است.

طرز استفاده از بیرق و نشان ملي تو سط قانون تنظیم مي گردد.
مادۀ بيستم: سرود ملي افغانستان به زبان پشتو و با ذكر اهلل اكبر و نام اقوام افغانستان مي باشد.

مادۀ بيست يکم: پايتخت افغانستان شهر كابل مي باشد.
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فصل دوم
حقوق اساسي و وجايب اتباع

مادۀ بيست دوم:  هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است.
اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون داراي حقوق و وجايب مساوي مي باشند.

مادۀ بيست و سوم: زندگي موهبت الهي و حق طبیعي انسان است. هیچ شخص بدون مجوز قانوني 
از اين حق محروم نمي گردد.

مادۀ بيست و چهارم: آزادي حق طبیعي انسان است. اين حق جز آزادي ديگران و مصالح عامه كه 
توسط قانون تنظیم مي گردد، حدودي ندارد.

آزادي و كرامت انسان از تعرض مصون است. دولت به احترام و حمايت آزادي و كرامت انسان مكلف 
مي باشد.

مادۀ بيست و پنجم: برائت ذمه، حالت اصلي است.
متهم تا وقتي كه به حكم قطعي محكمه با صالحیت محكوم علیه قرار نگیرد، بي گناه شناخته مي شود.

مادۀ بيست و ششم: جرم يک عمل شخصي است.
تعقیب، گرفتاري يا توقیف متهم و تطبیق جزا بر او، به شخص ديگري سرايت نمي كند.

مادۀ بيس�ت و هفتم: هیچ عملي جرم ش��مرده نمي ش��ود مگر به حكم قانوني كه قبل از ارتكاب آن 
نافذ گرديده باشد.

هیچ شخص را نمي توان تعقیب، گر فتار و يا توقیف نمود مگر بر طبق احكام قانون.
هیچ ش��خص را نمي توان مجازات نمود مگر به حكم محكمۀ با صالحیت و مطابق به احكام قانوني كه 

قبل از ار تكاب فعل مورد اتهام نافذ گرديده باشد.
مادۀ بيس�ت و هش�تم: هیچ يک از اتباع افغانستان به علت اته��ام به جرم، به دولت خارجي سپرده 

نمي شود مگر بر اساس معاملۀ بالمثل و پیمان هاي بین الدول كه افغانستان به آن پیوسته باشد.
هیچ افغان ب���ه سلب تابعیت و يا تبعی���د در داخل يا خارج افغانستان محكوم نمي شود.

مادۀ بيست و نهم: تعذيب انسان ممنوع است. 
هیچ شخص نمي تواند حتي به مقصد كشف حقايق از شخص ديگر، اگر چه تحت تعقیب، گرفتاري يا 

توقیف و يا محكوم به جزا باشد، به تعذيب او اقدام كند يا امر بدهد.
تعیین جزايي كه مخالف كرامت انساني باشد، ممنوع است.

مادۀ سي ام: اظهار، اقرار و شهادتي كه از متهم يا شخص ديگري به وسیله اكراه به دست آورده شود، 
اعتبار ندارد.

اقرار به جرم عبارت اس��ت از اعتراف متهم با رضايت كامل و در حالت صحت عقل در حضور محكمه 
با صالحیت.

مادۀ س�ي و يکم: هر ش��خص مي تواند براي دفع اتهام به مجرد گرفتاري و يا براي اثبات حق خود، 
و كیل مدافع تعیین كند.

متهم حق دارد به مجرد گرفتاري، از اتهام منس��وب اطالع يابد و در داخل میعادي ك��ه قانون تعیین 
مي كند در محكمه حاضر گردد.

دولت در قضاياي جنايي براي متهم بي بضاعت و كیل مدافع تعیین مي نمايد.
محرمیت مكالمات، مراسالت و مخابرات بین متهم و وكیل آن، از هر نوع تعرض مصون مي باشد.

و ظايف و صالحیت هاي و كالي مدافع توسط قانون تنظیم مي گردد.
مادۀ سي و دوم: مديون بودن شخص، موجب سلب يا محدود شدن آزادي وي نمي شود.

طرز و وسايل تحصیل َدين توسط قانون تنظیم مي گردد.
مادۀ سي و سوم: اتباع افغانستان حق انتخاب كردن و انتخاب شدن را دارا مي باشند.

شرايط و طرز استفاده از اين حق توسط قانون تنظیم مي گردد.
مادۀ سي و چهارم: آزادي بیان از تعرض مصون است. 

هر افغان حق دارد فكر خود را به وسیلۀ گفتار، نوشته، تصوير و يا وسايل ديگر، بارعايت احكام مندرج 
اين قانون اساسي اظهار نمايد. 

ه��ر افغ��ان حق دارد مطابق به احكام قانون، به طبع و نش��ر مطالب، بدون ارائ��ه قبلي آن به مقامات 
دولتي، بپردازد.

احكام مربوط به مطابع، راديو و تلويزيون، نش��ر مطبوعات و س��اير وسايل ارتباط جمعي توسط قانون 
تنظیم مي گردد.

مادۀ س�ي و پنجم: اتباع افغانس��تان حق دارند به منظور تأمین مقاصد مادي و يا معنوي، مطابق به 
احكام قانون، جمعیت ها تأسیس نمايند.

اتباع افغانستان حق دارند، مطابق به احكام قانون، احزاب سیاسي تشكیل دهند، مشروط بر اينكه: 
1- مرامنامه و اساس��نامه حزب، مناقض احكام دين مقدس اس��الم و نصوص و ارزش هاي مندرج اين 

قانون اساسي نباشد؛
2- تشكیالت و منابع مالي حزب علني باشد؛

3- اهداف و تشكیالت نظامي و شبه نظامي نداشته باشد؛
4- وابسته به حزب سیاسي و يا ديگر منابع خارجي نباشد؛

تأسیس و فعالیت حزب بر مبناي قومیت، سمت، زبان و مذهب فقهي جواز ندارد.
جمعیت و حزبي كه مطابق به احكام قانون تش��كیل مي ش��ود، بدون موجبات قانوني و حكم محكمه 

با صالحیت منحل نمي شود.
مادۀ سي و ششم: اتباع افغانستان حق دارند براي تأمین مقاصد جايز و صلح آمیز، بدون حمل سالح، 

طبق قانون اجتماع و تظاهرات نمايند.
مادۀ سي و هفتم: آزادي و محرمیت مراسالت و مخابرات اشخاص چه به صورت مكتوب باشد و چه 

به وسیله تلفون، تلگراف و وسايل  ديگر، از تعرض مصون است. 
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دولت حق تفتیش مراسالت و مخابرات اشخاص را ندارد، مگر مطابق به احكام قانون. 
 مادۀ سي و هشتم: مسكن شخص از تعرض مصون است.

هیچ ش��خص، به ش��مول دولت، نمي تواند بدون اجازة س��اكن يا قرار محكمۀ با صالحیت و به غیر از 
حاالت و طرزي كه در قانون تصريح شده است، به مسكن شخص داخل شود يا آن را تفتیش نمايد. 
در مورد جرم مشهود، مأمور مسئول مي تواند بدون اجازه قبلي محكمه، به مسكن شخص داخل شود 
يا آن را تفتیش كند. مأمور مذكور مكلف اس��ت بعد از داخل ش��دن يا اجراي تفتیش، در خالل مدتي 

كه قانون تعیین مي كند قرار محكمه را حاصل نمايد.
مادۀ س�ي و نهم: هر افغان حق دارد به هر نقطۀ كش��ور س��فر نمايد و مس��كن اختیار كند، مگر در 

مناطقي كه قانون ممنوع قرار داده است.
هر افغان حق دارد مطابق به احكام قانون به خارج افغانستان سفر نمايد و به آن عودت كند. 

دولت از حقوق اتباع افغانستان در خارج از كشور حمايت مي نمايد.
مادۀ چهلم: ملكیت از تعرض مصون است.

هیچ شخص از كسب ملكیت و تصرف در آن منع نمي شود، مگر در حدود احكام قانون.
ملكیت هیچ شخص، بدون حكم قانون و فیصلۀ محكمۀ با صالحیت مصادره نمي شود.

استمالک ملكیت شخص، تنها به مقصد تأمین منافع عامه، در بدل تعويض قبلي و عادالنه، به موجب 
قانون مجاز مي باشد. 

تفتیش و اعالن دارايي شخص، تنها به حكم قانون صورت مي گیرد.
مادۀ چهل و يکم: اشخاص خارجي در افغانستان حق ملكیت اموال عقاري را ندارند.

اجارة عقار به منظور سر مايه گذاري، مطابق به احكام قانون مجاز مي باشد.
فروش عقار به نمايندگي هاي سیاسي دول خارجي و مؤسسات بین  المللي كه افغانستان عضوآن باشد، 

مطابق به احكام قانون، مجاز مي باشد.
مادۀ چهل دوم: هر افغان مكلف است مطابق به احكام قانون به دولت مالیه و محصول تأديه كند.

هیچ نوع مالیه و محصول، بدون حكم قانون، و ضع نمي شود.
اندازة مالیه و محصول و طرز تأديۀ آن، با رعايت عدالت اجتماعي، توسط قانون تعیین مي گردد.

اين حكم در مورد اشخاص و مؤسسات خارجي نیز تطبیق مي شود. 
هر نوع مالیه، محصول و عوايد تاديه شده، به حساب و احد دولتي تحويل داده مي شود.

مادۀ چهل و س�وم: تعلیم حق تمام اتباع افغانستان است كه تا درجه لیسانس در مؤسسات تعلیمي 
دولتي به صورت رايگان از طرف دولت تأمین مي گردد.

دولت مكلف اس��ت به منظ��ور تعمیم متوازن معارف در تمام افغانس��تان، تأمین تعلیمات متوس��طۀ 
اجباري، پروگرام مؤثر طرح و تطبیق نمايد و زمینه تدريس زبان هاي مادري را در مناطقي كه به آنها 

تكلم مي كنند فراهم كند.
م�ادۀ جهل و چهارم: دولت مكلف اس��ت به منظور ايجاد توازن و انكش��اف تعلیم براي زنان، بهبود 

تعلیم كوچیان و امحاي بیسوادي در كشور، پروگرام هاي مؤثر طرح و تطبیق نمايد.
مادۀ چهل و پنجم: دولت نصاب واحد تعلیمي را، برمبناي احكام دين مقدس اس��الم و فرهنگ ملي 
و مطاب��ق ب��ا اصول علمي، طرح و تطبیق مي كند و نصاب مضامی��ن ديني مكاتب را، برمبناي مذاهب 

اسالمي موجود در افغانستان، تدوين مي نمايد.
مادۀ چهل و ششم: تأسیس و اداره مؤسسات تعلیمات عالي، عمومي و اختصاصي وظیفه دولت است.
اتباع افغانس��تان مي توانند به اجازة دولت به تأسیس مؤسس��ات تعلیمات عالي، عمومي، اختصاصي و 

سواد آموزي اقدام نمايند.
دولت مي تواند تأس��یس مؤسس��ات تعلیمات عالي، عمومي و اختصاصي را به اش��خاصي خارجي نیز 

مطابق به احكام قانون اجازه دهد.
ش��رايط ش��مول در مؤسس��ات تعلیمات عالي دولتي و س��اير امور مربوط به آن، توسط قانون تنظیم 

مي گردد.
مادۀ چهل و هقتم: دولت براي پیشرفت علم، فرهنگ، ادب و هنر پروگرام هاي مؤثر طرح مي نمايد.
دولت حقوق مؤلف، مخترع و كاشف را تضمین مي نمايد و تحقیقات علمي را در تمام عرصه ها تشويق 

و حمايت مي كند و استفاده مؤثر از نتايج آن را، مطابق به احكام قانون، تعمیم مي بخشد.
مادۀ چهل و هشتم: كار، حق هر افغان است.

تعیین س��اعات كار، رخصتي با مزد، حقوق كار و كارگر و س��اير امور مربوط به آن توسط قانون تنظیم 
مي گردد.

انتخاب شغل و حرفه ، در حدود احكام قانون، آزاد مي باشد.
مادۀ چهل و نهم: تحمیل كار اجباري، ممنوع است.

س��هم گیري فعال در حالت جنگ, آفات و س��اير حاالتي كه حیات و آس��ايش عامه را تهديد كند، از 
و جايب ملي هر افغان مي باشد.

تحمیل كار بر اطفال، جواز ندارد.
مادۀ پنجاهم: دولت مكلف اس��ت به منظور ايجاد اداره س��الم و تحقق اصالحات در سیس��تم اداري 
كش��ور تدابیر الزم اتخاذ نمايد. اداره اجراآت خود را با بي طرفي كامل و مطابق به احكام قانون عملي 

مي سازد.
اتباع افغانستان حق دسترسي به اطالعات از ادارات دولتي را در حدود احكام قانون دارا مي باشند. اين 

حق جز صدمه به حقوق ديگران و امنیت عامه، حدودي ندارد.
اتباع افغانس��تان براس��اس اهلیت و بدون هیچگونه تبعیض و به موجب احكام قانون به خدمت دولت 

پذيرفته مي شوند.
مادۀ پنجاه و يکم: هر شخص كه  از اداره بدون موجب متضرر شود مستحق جبران خساره مي باشد 
و مي تواند براي حصول آن در محكمه دعوا اقامه كند. به استثناي حاالتي كه در قانون تصريح گرديده 

است، دولت نمي تواند بدون حكم محكمۀ با صالحیت به تحصیل حقوق خود اقدام كند.
مادۀ پنجاه ودوم: دولت و س��ايل وقايه و عالج امراض و تس��هیالت صحي رايگان را براي همه اتباع 

مطابق به احكام قانون تأمین مي نمايد.
دولت تأس��یس و توس��عه خدمات طبي و مراكز صحي خصوصي را مطابق به احكام قانون تش��ويق و 

حمايت مي كند.
دول��ت ب��ه منظور تقويت تر بیت بدني س��الم و انكش��اف ورزش هاي ملي و محل��ي تدابیر الزم اتخاذ 

مي نمايد.
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مادۀ پنجاه و س�وم: دولت به منظور تنظیم خدمات طبي و مس��اعدت مالي براي باز  ماندگان ش��هدا 
و مفقودي��ن و براي باز تواني معلولین و معیوبین و س��هم گیري فعال آنان در جامعه، مطابق به احكام 

قانون، تدابیر الزم اتخاذ مي نمايد.
دولت حقوق متقاعدين را تضمین نموده، براي كهن س��االن، زنان بي سرپرس��ت، معیوبین و معلولین و 

ايتام بي بضاعت مطابق به احكام قانون كمک الزم به عمل مي آورد.
مادۀ پنجاه و چهارم: خانواده ركن اساسي جامعه را تشكیل مي دهد و مورد حمايت دولت قرار دارد.
دولت به منظور تأمین سالمت جسمي و روحي خانواده، باالخص طفل و مادر، تربیت اطفال و براي از 

بین بردن رسوم مغاير با احكام دين مقدس اسالم تدابیر الزم اتخاذ میكند.
مادۀ پنجاه و پنجم:  دفاع  از وطن، و جیبۀ تمام اتباع افغانستان است.

شرايط اجراي دورة مكلفیت عسكري توسط قانون تنظیم مي گردد.
مادة پنجاه و ششم: پیروي از احكام قانون اساسي، اطاعت از قوانین و رعايت نظم و امن عامه و جیبۀ 

تمام مردم افغانستان است.
بي خبري از احكام قانون عذر دانسته نمي شود.

م�ادۀ پنج�اه هفتم: دولت حق��وق و آزادي هاي اتباع خارجي را در افغانس��تان، طبق قانون تضمین 
مي كن��د. اين اش��خاص در حدود قواعد حق��وق بین المللي به رعايت قوانین دولت افغانس��تان مكلف 

مي باشند.
مادۀ پنجاه هش�تم: دولت بهمنظور نظارت بر رعايت حقوق بش��ر در افغانستان و بهبود و حمايت از 

آن، كمیسیون مستقل حقوق بشر افغانس����تان را تأسیس مینمايد.
هر شخص میتواند در صورت نقض حقوق بشري خود، به اين كمیسیون شكايت نمايد.

كمیس��یون میتواند موارد نقض حقوق بش��ري افراد را به مراجع قانوني را جع سازد و در دفاع از حقوق 
آنها مساعدت نمايد.

تشكیل و طرز فعالیت اين كمیسیون توسط قانون تنظیم میگردد.
مادۀ پنجاه و نهم: هیچ شخص نمي تواند با سؤ استفاده از حقوق و آزاديهاي مندرج اين قانون اساسي، 

بر ضد استقالل، تمامیت ارضي، ح��اكمیت و وحدت ملي عمل كند.

فصل سوم
رئيس جمهور

مادۀ ش�صتم: رئیس جمهور در رأس دولت جمهوری اس��المی افغانستان قرار داشته، صالحیت های 
خود را در عرصه های اجرائیه، تقنینیه و قضائیه، مطابق به احكام اين قانون اساسی، اعمال مي كند.

رئیس جمهور دارای دو معاون، اول و دوم، می باشد.
كانديد رياست جمهوری نام هر دو معاون را همزمان باكانديد شدن خود به ملت اعالم مي دارد.

مع��اون اول رئیس جمهور در حالت غیاب، اس��تعفا و يا وف��ات رئیس جمهور، مطابق به احكام مندرح 
اين قانون اساسی، عمل می كند.

در غی��اب مع��اون اول رئیس جمهور، مع��اون دوم، مطابق به احكام مندرج اين قانون اساس��ی عمل 
می كند.

مادۀ شصت و يکم: رئیس جمهور با كسب اكثريت بیش از پنجاه فی صد آرای رأی دهندگان از طريق 
رأی گیری آزاد، عمومی، سری و مستقیم انتخاب می گردد.

وظیفه رئیس جمهور در اول جوزای سال پنجم بعد از انتخابات پايان می يابد.
انتخابات به منظور تعیین رئیس جمهور جديد در خالل مدت س��ی الی ش��صت روز قبل از پايان كار 

رئیس چمهور بر گزار می گردد.
ه��ر گاه در دور اول هیچ ي��ک از كاندي��د ان نتواند اكثر يت بیش از پنجاه فی صد آراء را به دس��ت آورد، 
انتخابات برای دور دوم در ظرف دو هفته از تاريخ اعالم نتايج انتخابات، بر گزار می گردد و در اين دور 

تنها دو نفر از كانديدانی كه بیشتر ين آراء را در دور اول به دست آورده اند شركت می نمايند.
در دور دوم انتخابات، كانديدی كه اكثر يت آراء را كسب كند، رئِیس جمهور شناخته می شود.

هر گاه يكی از كانديدان رياس��ت جمهوری در جريان دور اول يا دوم رأی گیری و يا بعد از انتخابات و 
قبل از اعالم نتايج انتخابات وفات نمايد، انتخابات مجدد مطابق به احكام قانون برگزار می گردد.

مادۀ شصت و دوم: شخصی كه به رياست جمهوری كانديد می شود، واجد شرايط ذيل می باشد:
1- تبعۀ افغانستان، مسلمان و متولد از والدين افغان بوده و تابعیت كشور ديگری را نداشته باشد؛

2- در روز كانديد شدن سن وی از چهل سال كمتر نباشد؛
3- از طرف محكمه به ارتكاب جرايم ضد بش��ری، جنايت و يا حرمان از حقوق مدنی محكوم نش��ده 

باشد.
هیچ شخص نمی تواند بیش از دو دوره به حیث رئیس جمهور انتخاب گردد.
حكم مندرج اين مادة در مورد معاونین رئیس جمهور نیز تطبیق می گردد.
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مادۀ شصت و سوم: رئیس جمهور قبل از تصدی و ظیفه، مطابق به طرز العمل خاص كه توسط قانون 
تنظیم می گردد، حلف آتی را به جا می آورد:

بسم اهلل الرحمن الرحيم
»به نام خداو ند بزرگ ج  سوگند ياد می كنم كه دين مقدس اسالم را اطاعت و از آن حمايت كنم. قانون 
اساس��ی و س��اير قوانین را رعايت و از تطبیق آن مواظبت نمايم. از استقالل، حاكمیت ملی و تمامیت 
ارضی افغانس��تان حراس��ت و حقوق و منافع مردم افغانس��تان را حفاطت كنم و با اس��تعانت از بار گاه 
پروردگار متعال و پشتیبانی ملت، مساعی خود را در راه سعادت و ترقی مردم افغانستان به كار برم.«

مادۀ شصت و چهارم: رئیس جمهور دارای صالحیت ها و وظايف ذيل می باشد:
1- مراقبت از اجرای قانون اساسی؛

2- تعیین خطوط اساسی سیاست كشور به تصويب شورای ملی؛
3- قیادت اعالی قوای مسلح افغانستان؛

4- اعالن حرب و متاركه به تأيید شورای ملی؛
5- اتخاذ تصمیم الزم در حالت دفاع از تمامیت ارضی و حفظ استقالل؛

6- فرستادن قطعات قوای مسلح به خارج افغانستان به تأيید شورای ملی؛ 
7- داير نمودن لويه جرگه به استثنای حالت مندرج مادة شصت و نهم اين قانون اساسی؛

8- اعالن حالت اضطرار به تأيید شورای ملی و خاتمه دادن به آن؛
9-  افتتاح اجالس شورای ملی و لويه جرگه؛ 

10-  قبول استعفای معاونین رياست جهوری؛
11- تعیین ورزاء، لوی حارنوال، رئیس بانک مركزی، رئیس امنیت ملی و رئیس  سره میاشت به تأيید 

و لسی جرگه و عزل و قبول استعفای آنها؛ 
12-تعیین رئیس و اعضای ستره محكمه به تأيید ولسی جرگه؛ 

13- تعیین، تقاعد، قبول اس��تعفاء و عزل قضات، صاحب منصبان قوای مسلح، پولیس و امنیت ملی و 
مأمورين عالی رتبه مطابق به احكام قانون؛

14- تعیین سران نمايندگی های سیاسی افغانستان نزد دول خارجی و مؤسسات بین المللی؛
15- قبول اعتماد نامه های نمايندگان سیاسی خارجی در افغانستان؛

16- توشیح قوانین و فرامین تقنینی؛
17- اعطای اعتبارنامه به غرض عقد معاهدات بین الدول مطابق به احكام قانون؛ 

18- تخفیف و عفو مجازات مطابق به احكام قانون؛
19- اعطای مدال ها، نشان ها و القاب افتخاری مطابق به احكام قانون؛

20- تأسیس كمیسیون ها به منظور بهبود اداره كشور مطابق به احكام قانون؛
21- ساير صالحیت ها و وظايف مندرج اين قانون اساسی.

مادۀ شصت و پنجم: رئیس جمهور می تواند در موضوعات مهم ملی سیاسی، اجتماعی و يا اقتصادی 
به آرای عمومی مردم افغانستان مراجعه نمايد.

مراجعه به آرای عمومی نبايد مناقض احكام اين قانون اساسی يا مستلزم تعديل آن باشد.
مادۀ شصت و ششم: رئیس جمهو ر در اعمال صالحیت های مندرج اين قانون اساسی، مصالح علیای 

مردم افغانستان را رعايت می كند.
رئیس جمهور نمی تواند بدون حكم قانون ملكیت های دولتی را بفروشد يا اهدا كند.

 رئی��س جمه��ور نمی تواند در زمان تصدی و ظیفه از مقام خود به ملحوظات لس��انی، س��متی، قومی، 
مذهبی و حزبی استفاده نمايد.

مادۀ ش�صت و هفتم: در صورت اس��تعفاء عزل يا وفات رئیس جمهور و يا مريضی صعب العالجی كه 
مان��ع اجرای وظیفه ش��ود، معاون اول رئیس جمهور صالحیت ها و وظاي��ف رئیس جمهور را به عهده 

می گیرد.
رئیس جمهور استعفای خود را شخصاً به شورای ملی اعالم می نمايد.

تثبیت مريضی صعب العالج توس��ط هیئت طبی با صالحیت كه از طرف ستره محكمه تعیین می گردد، 
صورت می گیرد. در اين حاالت در خالل مدت سه ماه، انتخابات به منظور تعیین رئیس جمهور جديد 

طبق مادة شصت و يكم اين قانون اساسی برگزار می گردد.
مع��اون اول رئیس جمه��ور در زمان تصدی به حی��ث رئیس جمهور موقت، امور ذي��ل را انجام داده 

نمی تواند:
1- تعديل قانون اساسی؛

2- عزل وزرا؛
3- مراجعه به آرای عامه.

معاونین رئیس جمهور می توانند مطابق به احكام اين قانون اساسی خود را به رياست جمهوری كانديد 
نمايند.

در صورت غیاب رئیس جمهور، وظايف معاون اول توسط رئیس جمهور تعیین می گردد.
مادۀ شصت هشتم: هرگاه يكی از معاونین رئیس جمهور استعفاء و يا و فات نمايد، عوض وی شخص 

ديگری توسط رئیس جمهور به تأيید ولسی جرگه تعیین می گردد.
در صورت وفات همزمان رئیس جمهور و معاون اول وی، بالترتیب معاون دوم، رئیس مش��رانو جرگه، 
رئیس ولس��ی جرگه و وزير خارجه يكی بعد ديگری مطابق به حكم مندرج مادة ش��صت و هفتم اين 

قانون اساسی و ظايف رئیس جمهور را به عهده می گیرد.
مادۀ ش�صت و نهم: رئیس جمهور در برابر ملت و ولس��ی جرگه مطابق به احكام اين مادة مس��ئول 

می باشد.
اته��ام علیه رئیس جمهور به ارتكاب جرايم ضد بش��ری، خیانت مل��ی يا جنايت، از طرف يک ثلث كل 
اعضای ولسی جرگه تقاضا شده می تواند. در صورتي كه اين تقاضا از طرف دو ثلث كل آرای ولسی جرگه 

تأيید گردد، ولسی جرگه در خالل مدت يک ماه لويه جرگه را داير می نمايد.
ه��ر گاه لويه جرگه اتهام منس��وب را به اكثريت دو ثلث آرای كل اعض��ا تصويب نمايد، رئیس جمهور از 
وظیف��ه منفصل و موضوع به محكمۀ خاص محول می گردد. محكمۀ خاص متش��كل اس��ت از رئیس 

مشرانوجرگه، سه نفر از اعضای ولسی جرگه و سه نفر از اعضای ستره محكمه به تعیین لويه جرگه.
 اقامه دعوی توسط شخصی كه از طرف لويه جرگه تعیین می گردد صورت می گیرد.
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در اين حالت احكام مندرج مادة شصت و هفتم اين قانون اساسی تطبیق می گردد.
مادۀ هفتادم: معاش و مصارف رئیس جمهور توسط قانون تنظیم می گردد.

رئیس جمهور بعد از ختم دورة خدمت, به استثنای حالت عزل، برای بقیه مدت حیات از حقوق مالی 
دوره رياست جمهوری مطابق به احكام قانون مستفید می شود.

فصل چهارم
حکومت

مادۀ هفتادو يکم: حكومت متش��كل اس��ت از وزرا ء كه تحت رياس��ت رئیس جمهور اجرای وظیفه 
می نمايند.

تعداد وزراء و وظايف شان توسط قانون تنظیم می گردد.
مادۀ هفتاد و دوم: شخصی كه به حیث وزير تعیین می شود واجد شرايط ذيل می باشد:

1- تنها حامل تابعیت افغانستان باشد؛                        
هرگاه كانديد وزارت تابعیت كش��ور ديگری را نیز داشته باشد؛ ولسی جرگه صالحیت تأيید و يا رد آن 

را دارد؛
2- دارای تحصیالت عالی، تجربه كاری و شهرت نیک باشد؛

3- سن وی از سی و پنج سال كمتر نباشد؛
4- از طرف محكمه به ار تكاب جرايم ضد بش��ری، جنايت و يا حرمان از حقوق مدنی محكوم نش��ده 

باشد.
مادۀ هفتاد و سوم: وزراء می توانند از اعضای شورای ملی يا خارج از آن تعیین شوند.

هر گاه عضو ش��وری ملی به حیث وزير تعیین ش��ود، عضويت خود را در شوری از دست می دهد و در 
عوض وی شخص ديگری مطابق به حكم قانون تعیین می گردد.

م�ادۀ هفت�اد و چه�ارم: وزراء قبل از تصدی وظیف��ه، حلف آتی را به حضور رئی��س جمهور، به جا 
می آورند:

بسم اهلل الرحمن الرحيم
»به نام خداوند بزرگ ج  س��وگند ياد می كنم كه دين مقدس اس��الم را حمايت، قانون اساس��ی و ساير 
قوانین افغانس��تان را رعايت، حقوق اتباع را حفاظت و از اس��تقالل، تمامیت ارضی و وحدت ملی مردم 
افغانس��تان حراس��ت كنم و در همه اعمال خود خداوند ج  را حاضر دانسته، و ظايف محوله را صادقانه 

انجام دهم.«

مادۀ هفتاد و پنجم: حكومت دارای وظايف ذيل می باشد:
1- تعمیل احكام اين قانون اساسی و ساير قوانین و فیصله های قطعی محاكم؛ 

2- حفظ استقالل، دفاع از تمامیت ارضی و صیانت منافع و حیثیت افغانستان در جامعۀ بین المللی؛
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3- تأمین نظم و امن عامه و از بین بردن هر نوع فساد اداری؛
4- ترتیب بودجه، تنظیم وضع مالی دولت و حفاظت دارايی عامه؛

5- طرح و تطبیق پروگرام های انكشافی اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و تكنالوژيكی؛
6- ارائه گزارش به ش��ورای ملی در ختم س��ال مالی در باره امور انجام شده و پروگرام های عمدة سال 

مالی جديد؛
7- انجام ساير وظايفی كه به موجب اين قانون اساسی و قوانین ديگر از وظايف حكومت دانسته شده 

است.
مادۀ هفتادوشش�م: حكومت برای تطبیق خطوط اساس��ی سیاس��ت كش��ور و تنظیم وظايف خود 

مقررات وضع و تصويب می كند. اين مقررات بايد مناقض نص ياروح هیچ قانون نباشد.
م�ادۀ هفتادو هفتم: وزراء وظايف خود را به حیث آمرين واحد های اداری در داخل حدودی كه اين 

قانون اساسی و س���اير قوانین تعیین می كند، اجراء می نمايند.
وزراءاز وظايف مشخصۀ خود نزد رئیس جمهور و ولسی  جرگه مسئولیت دارند.

مادۀ هفتادو هش�تم: هرگاه وزير به ارتكاب جرايم ضد بش��ری، خیانت ملی و يا س��اير جرايم متهم 
گردد، قضیه بارعايت مادة يک صد و سی و چهارم اين قانون اساسی به محكمۀ خاص محول می گردد.
م�ادۀ هفتادو نه�م: حكومت می تواند در حالت تعطیل ولس��ی جرگه در صورت ض��رورت عاجل، به 

استثنای امور مربوط به بودجه و امور مالی، فرامین تقنینی را تر تیب كند.
فرامین تفنینی بعد از توشیح رئیس جمهور حكم قانون را حايز می شود. فرامین تقنینی بايد در خالل 
سی روز از تاريخ انعقاد نخستین جلسه شورای ملی به آن تقديم شود، و در صورتی كه از طرف شورای 

ملی رد شود، از اعتبار ساقط می گردد.
مادۀ هش�تادم: وزراء نمی توانند در زمان تصدی وظیفه از مقام خود به ملحوظات لس��انی، س��متی، 

قومی، مذهبی و حزبی استفاده نمايند.

فصل پنجم
شورای ملی

مادۀ هشتاد و يکم: شورای ملی دولت جمهوری اسالمی افغانستان به حیث عالی ترين ارگان تقنینی 
مظهر ارادهۀ مردم آن است و از قاطبۀ ملت نمايندگی می كند. 

هر عضو ش��وری در موقع اظهار رأی، مصالح عمومی و منافع علیای مردم افغانس��تان را مدار قضاوت 
قرار می دهد.

مادۀ هشتادو دوم: شورای ملی متشكل از دو مجلس: ولسی جرگه و مشرانوجرگه می باشد.
هیچ شخص نمی تواند در يک وقت عضو هر دو مجلس باشد.

مادۀ هش�تاد و س�وم: اعضای ولس��ی جرگه توس��ط مردم از طريق انتخابات آزاد، عمومی، سری و 
مستقیم انتخاب می گردند.

دورة كار ولس��ی جرگه به تاريخ اول س��رطان سال پنجم، بعد از اعالن نتايج انتخابات به پايان می رسد 
وشورای جديد به كار آغاز می نمايد.

انتخابات اعضای ولسی  جرگه در خالل مدت سی الی شصت روز قبل از پايان دورة ولسی جرگه برگزار 
می گردد.

تعداد اعضای ولسی جرگه به تناسب نفوس هر حوزه حداكثر دوصد و پنجاه نفر می  باشد. 
حوزه های انتخاباتی و  ساير مسايل مربوط به آن در قانون انتخابات تعیین می گردد.

در قان��ون انتخاب��ات بايد تدابیری اتخاذ گرددكه نظام انتخابات��ی، نمايندگی عمومی و عادالنه را برای 
تمام مردم كش��ور تأمین نمايد و به تناس��ب نفوس از هر واليت، طور اوس��ط حداقل دو وكیل زن در 

ولسی جرگه عضويت يابد.
مادۀ هشتاد و چهارم: اعضای مشرانو جرگه به ترتیب ذيل انتخاب و تعیین می شوند:

1- از جمله اعضای شورای هر و اليت، يک نفر به انتخاب شورای مربوط برای مدت چهار سال؛
2- از جمله اعضای ش��ورا های ولسوالي های هر واليت، يک نفر به انتخاب شورا های مربوط برای مدت 

سه سال؛
3- يک ثلث باقی مانده از جمله ش��خصیت های خبیر و با تجربه به شمول دو نفر از نمايندگان معلولین 

و معیوبین و دو نفر نمايندگان كوچي ها به تعیین رئیس جمهور برای مدت پنج سال.
رئیس جمهور تعداد پنجاه في صد از اين اشخاص را از بین زنان تعیین می كند.

ش��خصی كه به حیث عضو مش��رانو جرگه انتخاب می شود، عضويت خود را در شورای مربوطه از دست 
داده، به عوض او شخص ديگری مطابق به احكام قانون تعیین می گردد.
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مادۀ هش�تادو پنجم: شخصی كه به عضويت شورای ملی كانديد يا تعیین می شود، عالوه بر تكمیل 
شرايط انتخاب كنندگان و اجد او صاف ذيل می باشد:

1- تبعه افغانستان بوده يا حداقل ده سال قبل از تاريخ كانديد يا تعیین شدن، تابعیت دولت افغانستان 
را كسب كرده باشد؛

2- از طرف محكمه به ارتكاب جرايم ضد بش��ری، جنايت و يا حرمان از حقوق مدنی محكوم نش��ده 
باشد؛

3- اعضای ولس��ی جرگه س��ن بیست و پنج سالگی را در روز كانديد شدن، و اعضای مشرانو جرگه سن 
35 سالگی را در روز كانديد،  يا تعیین شدن، تكمیل كرده باشند.

مادۀ هشتاد و ششم: وثايق انتخاباتی اعضای شورای ملی توسط كمیسیون مستقل انتخابات مطابق 
به احكام قانون تدقیق می گردد.

مادۀ هش�تادو هفتم: هر يک از دو مجلس ش��ورای ملی، در آغاز دوره كار، يک نفر از اعضای خود را 
به حیث رئیس برای يک دوره تقنینیه و دو نفر را به حیث نايب اول و نايب دوم و دو نفر را به حیث 

منشی و نايب منشی برای مدت يک سال انتخاب می كند 
اين اشخاص هیئت اداری و لسی جرگه و مشرانو جرگه را تشكیل می دهند.

وظايف هیئت اداری در اصول وظايف داخلی هر مجلس تعیین می شود.
مادۀ هش�تادو هش�تم: هر يک از دو مجلس شورای ملی برای مطالعۀ موضوعات مورد بحث، برطبق 

اصول وظايف داخلی، كمیسیون ها تشكیل می دهد.
مادۀ هش�تادو نهم: ولسی جرگه صالحیت دارد به پیش��نهاد يک ثلث اعضاء، جهت بررسی و مطالعه 

اعمال حكومت، كمیسیون خاص تعیین نمايد.
تركیب و طرز العمل اين كمیسیون در اصول وظايف داخلی ولسی جرگه تنظیم می گردد.

مادۀ نودم: شورای ملی دارای صالحیت های ذيل می باشد:
1- تصويب، تعديل، يا لغو قوانین و يا فرامین تقنینی؛

2- تصويب پروگرام های انكشافی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و تكنالوژيكی؛
3- تصويب بودجۀ دولتی و اجازه اخذ يا اعطای قرضه؛

4- ايجاد و احدهای اداری، تعديل و يا الغای آن؛
5- تصديق معاهدات و میثاق های بین المللی يا فسخ الحاق  افغانستان به آن؛

6- ساير صالحیت های مندرج اين قانون اساسی.
مادۀ نودو يکم: ولسی جرگه دارای صالحیت های اختصاصی ذيل می باشد:

1- اتخاذ تصمیم در مورد استیضاح از هر يک از وزراء مطابق به حكم مادة نود و دوم اين قانون اساسی؛
2- اتخاذ تصمیم راجع به پروگرام های انكشافی و بودجۀ دولتی؛

3- تأيید يا رد مقرري ها مطابق به احكام اين قانون  اساسی.
مادۀ نود و دوم: ولسی جرگه به پیشنهاد بیست في صد كل اعضا، می تواند از هر يک از وزراء استیضاح 

به عمل آورد.
هرگاه توضیح ارائه شده قناعت بخش نباشد، ولسی جرگه موضوع رأی عدم اعتماد را بررسی می كند.

رأی عدم اعتماد از وزير بايد صريح، مس��تقیم و بر اس��اس داليل موجه باشد. اين رأی به اكثريت آراء 

كل اعضای ولسی جرگه صادر می گردد.
مادۀ نودو س�وم: هر يک از كمیس��یون های هر دو مجلس ش��ورای ملی می تواند از هر يک از وزراء در 

موضوعات معین سوال نمايد.
شخصی كه از او سوال به عمل آمده، می تواند جواب شفاهی يا تحريری بدهد.

مادۀ نود و چهارم: قانون عبارت اس��ت از مصوبه هر دو مجلس ش��ورای ملی كه به توش��یح رئیس 
جمهور رسیده باشد، مگر اينكه در اين قانون اساسی طور ديگری تصريح گرديده باشد.

در صورتي كه رئیس جمهور با مصوبه شورای ملی موافقه نداشته باشد می تواند آن را در ظرف پانزده 
روز از تاريخ تقديم با ذكر داليل به ولسی جرگه مسترد نمايد. باسپری شدن اين مدت و يا در صورتی 
كه ولس��ی جرگه آن را مجدداً با دو ثلث آرای كل اعضا تصويب نمايد، مصوبه توشیح ش��ده محسوب، و 

نافذ می گردد.
مادۀ نودو پنجم: پیش��نهاد طرح قانون از طرف حكومت يا اعضای ش��وری و در س��احه تنظیم امور 

قضايی از طرف ستره محكمه توسط حكومت صورت گرفته می تواند.
پیشنهاد طرح قانون در مورد بودجه و امور مالی صرف از طرف حكومت صورت می گیرد.

مادة نودو ششم: هر گاه پیشنهاد طرح قانون، حاوی تكلیف جديد يا تنقیص در عايدات دولت باشد، به 
شرطی در فهرست كار داخل می شود كه در متن پیشنهاد، مدرک جبران نیز پیش بینی شده باشد.

مادۀ نودو هفتم: پیشنهاد طرح قانون از طرف حكومت نخست به ولسی جرگه تقديم می گردد.
ولسی جرگه پیشنهاد طرح قانون را، به شمول بودجه و امور مالی و پیشنهاد اخذ و يا اعطای قرضه را، 
بعد از بحث به صورت يک كل تصويب يا رد می كند. ولسی جرگه نمی تواند طرح پیشنهاد شده را بیش 

از يک ماه به تأخیر اندازد.
ولسی جرگه طرح قانون پیشنهاد شده را بعد از تصويب به مشرانو جرگه می  سپارد.

مشرانو جرگه در ظرف پانزده روز در مورد آن تصمیم اتخاذ می كند.
ش��ورای ملی به اتخاذ تصمی��م در مورد طرح قوانین، معاهدات و پروگرام های انكش��افی دولت كه به 

اساس پیشنهاد حكومت ايجاب رسیدگی عاجل را نمايد اولويت می دهد.
هرگاه پیشنهاد طرح قانون از طرف ده نفر از اعضای يكی از دو  مجلس صورت گیرد، بعد از تأيید يک 
پنجم اعضای مجلسی كه پیشنهاد به آن ارائه شده است، در فهرست كار آن مجلس داخل می گردد.

مادۀ نود و هش�تم: بودجۀ دولت و پروگرام انكش��افی حكومت از طريق مش��رانو جرگه توام با نظريه 
مشورتی آن به ولسی جرگه تقديم می شود.

تصمیم ولسی جرگه بدون ارائه به مشرانو جرگه بعد از توشیح رئیس جمهور نافذ شمرده می شود.
ه��ر گاه نظر به عواملی تصويب بودجه قبل از آغاز س��ال مالی ص��ورت نگیرد، تا تصويب بودجۀ جديد، 

بودجۀ سال گذشته تطبیق می گردد.
حكومت در خالل ربع چهارم س��ال مالی، بودجۀ س��ال آينده را با حس��اب اجمالی بودجۀ سال جاری 
به ش��ورای ملی تقديم می نمايد. حس��اب قطعی بودجۀ سال مالی قبل، در خالل مدت شش ماه سال 

آينده، مطابق به احكام قانون، به شورای ملی تقديم می گردد.
ولس��ی جرگه نمی تواند تصويب بودجه را بیش از يكماه و اجازه اخذ و يا اعطای قرضه را كه ش��امل بو 

دجه نباشد، بیش از پانزده روز به تأخیر اندازد. 
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هر گاه ولسی جرگه در اين مدت را جع به پیشنهاد اخذ و يا اعطای قرضه تصمیم اتخاذ نكند، پیشنهاد 
تصويب شده محسوب می گردد.

مادۀ نود و نهم: در صورتی كه در اجالس ش��وری ملی، بودجه س��االنه يا پروگرام انكشافی  يا موضوع 
مربوط به امنیت عامه، تمامیت ارضی و اس��تقالل كش��ور مطرح باش��د مدت اجالس ش��ورای قبل از 

تصويب آن خاتمه يافته نمی تواند.
مادة صدم: هرگاه مصوبۀ يک مجلس از طرف مجلس ديگر رد شود، برای حل اختالف هیئت مختلط 

به تعداد مساوی از اعضای هردو مجلس تشكیل می گردد.
فیصله هیئت بعد از توش��یح رئیس جمهور، نافذ ش��مرده می شود. در صورتي كه هیئت مختلط نتواند 
اختالف نظر را رفع كند، مصوبه رد شده به حساب می رود. درين حالت ولسی جرگه می تواند در جلسه 
بعدی آن را با دو ثلث آرای كل اعضا تصويب كند. اين تصويب بدون ارائه به مشرانو جرگه بعد از توشیح 

رئیس جمهور نافذ شمرده می شود.
م�ادۀ يک صد و يکم: هیچ عضو ش��ورای ملی به علت رأی ي��ا نظريه ای كه در هنگام اجرای و ظیفه 

ابراز می دارد، مورد تعقیب عدلی قرار نمی گیرد.
م�ادۀ يک صد و دوم: هرگاه عضو ش��ورای ملی به جرمی متهم ش��ود، مأمور مس��ئول از موضوع به 

مجلسی كه متهم عضو آن است، اطالع می دهد و متهم تحت تعقیب عدلی قرار گرفته می تواند.
در مورد جرم مش��هود، مأمور مس��ئول می تواند متهم را بدون اجازة مجلس��ی كه او عضو آن می باشد 

تحت تعقیب عدلی قرار دهد و گرفتار نمايد.
در هر دو حالت، هرگاه تعقیب عدلی قانوناً توقیف را ايجاب كند، مأمور مسئول مكلف است موضوع را 

بال فاصله به اطالع مجلس مربوط برساند و تصويب آن را حاصل نمايد.
اگر اتهام در هنگام تعطیل ش��وری ص��ورت بگیرد، اجازه گرفتاری يا توقی��ف از هیئت اداری مجلس 

مربوط حاصل می گردد و موضوع به نخستین جلسه مجلس مذكور جهت اخذ تصمیم ارائه می شود.
مادۀ يک صد و سوم: وزراء می توانند در جلسات هر يک از دو مجلس شورای ملی اشتراک ورزند. 

هر مجلس شورای ملی می تواند حضور وزراء را در جلسه خود مطالبه كند.
مادۀ يک صد و چهارم: هر دو مجلس شورای ملی در وقت واحد به صورت جداگانه جلسه می كنند. 

جلسات هر دو مجلس در موارد ذيل می تواند به طور مشترک داير شود:
1- در موقعی كه دوره تقنینیه يا اجالس ساالنه از طرف رئیس جمهور افتتاح می گردد؛

2- در صورتي كه رئیس جمهور ضروری تشخیص دهد. 
رئیس ولسی جرگه، از جلسات مشترک شورای ملی رياست می نمايد.

مادۀ يک صد و پنجم: جلسات شورای ملی علنی می باشد. مگر اينكه رئیس مجلس يا حد اقل ده نفر 
از اعضای شورای ملی، سری بودن آن را در خواست نمايند و مجلس اين در خواست را بپذيرد.

هیچ شخصی نمی تواند عنفاً به مقر شورای ملی داخل شود.
مادۀ يک صد و شش�م: نصاب هر يک از دو مجلس ش��ورای ملی، هنگام رأی گیری با حضور اكثر يت 
اعضا تكمیل می گردد و تصامیم آن با اكثريت آراي اعضای حاضر اتخاذ می ش��ود، مگر در مواردی كه 

اين قانون اساسی طور ديگر تصريح نموده باشد.

مادۀ يک صد و هفتم: شورای ملی در هر سال دو اجالس عادی داير می كند.
مدت كار هر دو اجالس ش��وری، در هر س��ال نه ماه می باش��د. در صورت ايجاب، شوری می تواند اين 

مدت را تمديد كند.
جلسات فوق العاده شوری در ايام تعطیل به امر رئیس جمهور داير شده می تواند.

مادۀ يک صد و هش�تم: درحاالت و فات، اس��تعفا و عزل عضو شورای ملی و يا معلولیت يا معیوبیتی 
ك��ه به طور دايم مانع اجرای وظیفه گ��ردد، تعیین نماينده جديد برای مدت باقی مانده دوره تقنینیه، 

مطابق به احكام قانون صورت می گیرد.
امور مربوط به حضور و غیاب اعضای شورای ملی در اصول وظايف داخلی تنظیم می گردد.

مادۀ يک صد و نهم: پیشنهاد تعديل قانون انتخابات، در يک سال اخیر دوره تقنینیه، در فهرست كار 
شورای ملی داخل شده نمی تواند.
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فصل ششم
لويه جرگه

مادۀ يک صد و دهم: لويه جرگه عالي ترين مظهر اراده مردم افغانستان می باشد.
لويه جرگه متشكل است از:

1- اعضای شورای ملی.
2- رؤسای شوراهای واليات و ولسوالي ها.

 وزراء, رئیس و اعضای س��تره محكمه و لوی حارنوال می توانند در جلس��ات لويه جرگه بدون حق رأی 
اشتراک ورزند.

مادۀ يک صد و يازدهم: لويه  جرگه در حاالت ذيل داير می گردد:
1- اتخاذ تصمیم در مورد مس��ايل مربوط به اس��تقالل، حاكمیت ملی، تمامیت ارضی و مصالح علیای 

كشور؛ 
2- تعديل احكام اين قانون اساسی؛

3- محاكمه رئیس جمهور مطابق به حكم مندرج ماده شصت و نهم اين قانون اساسی.
مادة يک صد و دوازدهم: لويه جرگه در اولین جلسه، از میان اعضاء يک نفر را به حیث رئیس و يک نفر 

را به حیث معاون و دو نفر را به حیث منشی و نايب منشی انتخاب می كند.
مادۀ يک صد و سيزدهم: نصاب لويه جرگه هنگام رأی دهی، با حضور اكثريت اعضاء تكمیل می گردد.

تصامی��م لويه جرگه، جز در مواردی كه در اين قانون اساس��ی صريحاً ًً ذكر گرديده، با اكثريت آراء كل 
اعضا اتخاذ می گردد.

مادۀ يک صد و چهادهم: مباحثات لويه جرگه علنی می باش��د مگر اينكه يک ربع اعضاء، سری بودن 
آن را در خواست نمايند و لويه جرگه اين در خواست را بپذيرد. 

مادۀ يک صدو پانزدهم: در هنگام داير بودن لويه جرگه، احكام مندرج مواد يک صد و يكم و يک صد 
و دوم اين قانون اساسی، در مورد اعضای آن تطبیق می گردد.

فصل هفتم
قضاء

مادۀ يک صد و شانزدهم: قوة قضائیه، ركن مستقل دولت جمهوری اسالمی افغانستان می باشد.
قوة قضائیه مركب اس��ت از يک س��تره محكمه، محاكم اس��تیناف و محاكم ابتدائیه كه تش��كیالت و 

صالحیت آنها توسط قانون تنظیم می گردد.
س��تره محكمه به حیث عالي ترين ارگان قضايی در رأس قوة قضائیۀ جمهوری اس��المی افغانستان قرار 

دارد.
م�ادۀ يک صد و هفدهم: س��تره محكمه مركب اس��ت از نه عضو كه از ط��رف رئیس جمهور با تأيید 
ولس��ی جرگه و ب��ا رعايت احكام من��درج فقرة آخر ماده پنجاهم و ماده يک ص��د و هجدهم اين قانون 

اساسی در آغاز، به ترتیب ذيل تعیین می گردند:
سه نفر برای مدت چهار سال، سه نفر برای مدت هفت سال و سه نفر برای مدت ده سال.

تعیینات بعدی برای مدت ده سال می باشد.
تعیین اعضا براي بار دوم جواز ندارد.

رئیس جمهور يكی از اعضاء را به حیث رئیس ستره محكمه تعیین مي كند.
اعضای ستره محكمه به استثنای حالت مندرج ماده يک صد و بیست و هفتم اين قانون اساسی، تا ختم 

دورة خدمت از وظايف شان عزل نمی شوند.
مادۀ يک صد و هجدهم: عضو ستره محكمه و اجد شرايط ذيل می باشد:

1- سن رئیس و اعضاء در حین تعیین از چهل سال كمتر نباشد.
2- تبعه افغانستان باشد؛

3- در عل��وم حقوق��ي و يا فقهی تحصیالت عالی و در نظام قضايی افغانس��تان تخصص و تجربه كافی 
داشته باشد؛

4- دارای حسن سیرت و شهرت نیک باشد؛
5- از طرف محكمه به ارتكاب جرايم ضدبشری، جنايت و يا حرمان از حقوق مدنی محكوم نشده باشد؛

6- در حال تصدی وظیفه در هیچ حزب سیاسی عضويت نداشته باشد.
مادۀ يک صد و نزدهم: اعضای س��تره محكمه قبل از اش��غال وظیفه، حل��ف آتی را در حضور رئیس 

جمهور به جامی آورند:
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
»ب��ه نام خداوند بزرگ ج  س��وگند ياد می كن��م كه حق و عدالت را برطبق احكام دين مقدس اس��الم، 
نصوص اين قانون اساسی و ساير قوانین افغانستان تامین نموده، وظیفۀ قضاء را باكمال امانت، صداقت 

و بی طرفی اجرا نمايم.«

مادۀ يک صد و بيس�تم: صالحیت قوة قضائیه ش��امل رس��یدگی به تمام دعاويی اس��ت كه از طرف 
اش��خاص حقیقی يا حكمی، به شمول دولت، به حیث مدعی يا مدعی علیه در پیشگاه محكمه مطابق 

به احكام قانون اقامه شود.
م�ادۀ يک صد و بيس�ت و يکم: بررس��ی مطابقت قوانی��ن، فرامین تقنینی، معاه��دات بین الدول و 
میثاق های بین المللی با قانون اساس��ی و تفسیر آنها بر اساس تقاضای حكومت و يا محاكم، مطابق به 

احكام قانون از صالحیت ستره محكمه می باشد.
م�ادۀ يک صد و بيس�ت و دوم: هی��چ قانون نمی تواند در هیچ حالت، قضیه يا س��احه يی را از دايرة 
صالحیت قوة قضايه به نحوی كه در اين فصل تحديد شده، خارج  بسازد و به مقام ديگر تفويض كند.

 اين حكم مانع تش��كیل محاكم خاص مندرج مواد ش��صت و نهم، هفتاد و هشتم و يک صد و بیست و 
هفتم اين قانون اساسی و محاكم عسكری در قضايای مربوط به آن نمی گردد.

تشكیل و صالحیت اين نوع محاكم توسط قانون تنظیم می گردد.
مادۀ يک صد و بيست و سوم: با رعايت احكام اين قانون اساسی، قواعد مربوط به تشكیل، صالحیت 

و اجرا آت محاكم و امور مربوط به قضات توسط قانون تنظیم می گردد.
مادۀ يک صد و بيست و چهارم: در مورد مأمورين و ساير كاركنان اداری قوة قضائیه، احكام قوانین 
مربوط به مأمورين و ساير كاركنان اداری دولت نافذ می باشد ولی تقرر، انفكاک، ترفیع، تقاعد، مجازات 

و مكافات شان توسط ستره محكمه مطابق به احكام قانون صورت می گیرد.
مادۀ يک صد و بيس�ت و پنجم: بودجۀ قوة قضائیه به مشورة حكومت از طرف ستره محكمه ترتیب 

گرديده، به حیث جزء بودجۀ دولت، توسط حكومت به شورای ملی تقديم می شود.
تطبیق بودجۀ قوة قضائیه از صالحیت ستره محكمه می باشد.

مادۀ يک صد و بيس�ت ششم: اعضای ستره محكمه بعد از ختم دوره خدمت برای بقیه مدت حیات 
از حقوق مالی دورة خدمت مس��تفید می شوند مش��روط بر اينكه به مشاغل دولتی و سیاسی اشتغال 

نورزند.
م�ادۀ يک صد و بيس�ت و هفت�م: هر گاه بیش از يک ثل��ث اعضای ولس��ی جرگه، محاكمۀ رئیس يا 
عضو س��تره محكمه را بر اس��اس اتهام به جرم ناشی از اجرای وظیفه يا ارتكاب جنايت تقاضا نمايند و 
ولس��ی جرگه اين تقاضا را با اكثريت دوثلث كل اعضاء تصويب كند، متهم از وظیفه عزل و موضوع به 

محكمۀ خاص محول می گردد.
تشكیل محكمه و طرز العمل محاكمه، توسط قانون تنظیم می گردد.

مادۀ يک صد و بيس�ت و هشتم: در محاكم افغانستان، محاكمه به صورت علنی داير می گردد و هر 
شخص حق دارد با ر عايت احكام قانون در آن حضور يابد.

محكمه می تواند در حاالتی كه در قانون تصريح گرديده، يا س��ری بودن محاكمه ضروری تش��خیص 

گردد، جلسات سری داير كند ولی اعالم حكم بايد به هر حال علنی باشد.
مادۀ يک صد و بيس�ت و نهم: محكمه مكلف است اس��باب حكمی را كه صادر می نمايد، در فیصله 

ذكر كند.
تمام فیصله های قطعی محاكم و اجب التعمیل اس��ت مگر در حالت حكم به مرگ ش��خص كه مشروط 

به منظوری رئیس جمهور می باشد.
مادۀ يک صد و س�ی ام: محاكم در قضايای مورد رس��یدگی، احكام اين قانون اساسی و ساير قوانین 

را تطبیق می كنند.
هرگاه برای قضیه يي از قضايای مورد رسیدگی، در قانون اساسی و ساير قوانین حكمی موجود نباشد، 
محاكم به پیروی از احكام فقه حنفی و در داخل حدودی كه اين قانون اساس��ی وضع نموده، قضیه را 

به نحوی حل و فصل می نمايندكه عدالت را به بهترين وجه تأمین نمايد.
مادۀ يک صد و س�ی و يکم: محاكم برای اهل تش��یع، در قضايای مربوط به احوال شخصیه، احكام 

مذهب تشیع را مطابق به احكام قانون تطبیق می نمايند. 
در س��اير دعاوی نیز اگر در اين قانون اساس��ی و قوانین ديگر حكمی موجود نباش��د، محاكم قضیه را 

مطابق به احكام اين مذهب حل  و فصل می نمايند.
م�ادۀ يک صد و س�ی و دوم:  قضات به پیش��نهاد س��تره محكمه و منظور ی رئی��س جمهور تعیین 

می گردند.
تقرر، تبدل، ترفیع، مؤاخذه و پیش��نهاد تقاعد قضات مطابق به احكام قانون از صالحیت ستره محكمه 

می باشد.
ستره محكمه به منظور تنظیم بهتر امور اجرايی و قضايی و تأمین اصالحات الزم، آمريت عمومی اداری 

قوة قضائیه را تأسیس می نمايد.
مادۀ يک صد و سی و سوم: هر گاه قاضی به ارتكاب جنايت متهم شود، ستره محكمه مطابق به احكام 
قانون به حالت قاضی رسیدگی نموده، پس از استماع دفاع او، در صورتي كه ستره محكمه اتهام را وارد 
بداند پیشنهاد عزلش را به رئیس جمهور تقديم و با منظوری آن از طرف رئیس جمهور، قاضی متهم 

از وظیفه معزول و مطابق به احكام قانون مجازات می شود.
مادۀ يک  صد و  سی و چهارم: كشف جرايم، توسط پولیس و تحقیق جرايم و اقامه دعوی علیه متهم 

در محكمه، از طرف حارنوالی مطابق به احكام قانون صورت می گیرد.
حارنوالی جزء قوة اجرائیه و در اجرا آت خود مستقل می باشد.

تشكیل، صالحیت و طرز فعالیت حارنوالی توسط قانون تنظیم می گردد.
كش��ف و تحقیق جرايم وظیفوی منس��وبین قوای مسلح، پولیس و موظفین امنیت ملی، توسط قانون 

خاص تنظیم می گردد.
مادۀ يک صد و سی و پنجم: اگر طرف دعوی زبانی را كه محاكمه توسط آن صورت می گیرد، نداند، 
حق اطالع به مواد و اس��ناد قضیه و صحبت در محكمه به زبان مادری، توس��ط ترجمان برايش تأمین 

می گردد.
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فصل هشتم
اداره

مادۀ يک صد و س�ی و ششم: اداره جمهوری اس��المی افغانستان براساس واحد های ادارة مركزی و 
ادارات محلی، طبق قانون تنظیم می گردد.

ادارة مركزی به يک عده واحد های اداری منقسم می گردد كه در رأس هر كدام يک نفر وزير قرار دارد.
واحد ادارة محلی، واليت است. تعداد، ساحه، اجزا و تشكیالت واليات و ادارات مربوط، بر اساس تعداد 

نفوس، وضع اجتماعی و اقتصادی و موقعیت جغرافیايی توسط قانون تنظیم می گردد.
مادۀ يک صد و سی و هفتم: حكومت با حفظ اصل مركزيت به منظور تسريع و بهبود امور اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی و س��هم گیری هر چه بیشتر مردم در انكش��اف حیات ملی، صالحیت های الزم را 

مطابق به احكام قانون، به ادارة محلی تفويض می نمايد.
مادۀ يک صد و س�ی و هش�تم: در هر واليت يک شورای واليتی تشكیل می شود. اعضای شورای و 
اليتی طبق قانون، به تناسب نفوس از طريق انتخابات آزاد، عمومی، سری و مستقیم از طرف ساكنین 

و اليت برای مدت چهار سال انتخاب می گردند.
شورای واليتی يک نفر از اعضای خود را به حیث رئیس انتخاب می نمايد.

مادۀ يک صد و س�ی و نهم: ش��ورای واليتی در تأمین اهداف انكشافی دولت و بهبود امور واليت به 
نحوی كه در قوانین تصريح می گردد، سهم  گرفته و در مسايل مربوط به واليت مشوره می دهد.

شورای واليتی وظايف خود را با همكاری ادارة محلی اجرا می نمايد.
مادۀ يک صد و چهلم: برای تنظیم امور و تأمین اش��تراک فعال مردم در ادارة محلی، در ولسوالی ها 

و قريه ها، مطابق به احكام قانون شورا ها تشكیل می گردد.
اعضای اين شورا ها از طريق انتخابات آزاد، عمومی، سری و مستقیم از طرف ساكنین محل برای مدت 

سه سال انتخاب می شوند.
سهم گیری ك��وچیان در شورا های محلی مطابق به اح��كام قانون تنظیم می گردد.

مادۀ يک صد و چهل و يکم: برای ادارة امور شهری، شاروالی تشكیل می شود.
شاروال و اعضای مجالس شاروالی، از طريق انتخابات آزاد، عمومی، سری و مستقیم انتخاب می شوند.

امور مربوط به شاروالی ها توسط قانون تنظیم می گردد.
م�ادۀ يک صد و چه�ل ودوم:  دولت به مقصد تعمیل احكام و تأمی��ن ارزش های مندرج اين قانون 

اساسی ادارات الزم را تشكیل می نمايد.

فصل نهم
حالت اضطرار

مادۀ يک صد و چهل و س�وم: هرگاه به علت جنگ، خطر جنگ، اغتش��اش وخیم، آفات طبیعی و يا 
حالت مماثل، حفظ استقالل و حیات ملی از مجرايی كه در قانون اساسی تعیین شده، ناممكن گردد، 
حالت اضطرار از طرف رئیس جمهور با تأيید ش������ورای ملی در تمام يا بعضی از س��احات كش��ور 

اع��الن می شود.
هرگاه حالت اضطرار بیش از دو ماه دوام نمايد برای تمديد آن، موافقت شورای ملی شرط است.

مادۀ يک صد و چهل چهارم: در حالت اضطرار، رئیس جمهور می تواند به مشورة رؤسای شورای ملی 
و ستره محكمه، بعضی از صالحیت های شورای ملی را به حكومت انتقال دهد.

مادۀ يک صد و چهل پنجم: در حالت اضطرار، رئیس جمهور می تواند بعد از تأيید رؤس��ای ش��ورای 
ملی و ستره محكمه، تنفیذ احكام ذيل را معطل بسازد و يا بر آن قیودی وضع نمايد:

1- فقره دوم ماده بیست و هفتم.
2- ماده سی و ششم.

3- فقره دوم ماده سی و هفتم.
4- فقره دوم ماده سی و هشتم.

مادۀ يک صد و چهل و ششم: در حالت اضطرار، قانون اساسی تعديل نمی شود.
مادۀ يک صد و چهل و هفتم: هر گاه دورة رياست جمهوری و يا دورة تقنینیه شورای ملی در حالت 
اضطرار ختم ش��ود، اجرای انتخابات جديد ملتوی گذاشته شده، مدت خدمت رئیس جمهور و اعضای 

شورای ملی تا چهار ماه تمديد می شود.
هرگاه حالت اضطرار بیش از چهارماه دوام نمايد لويه جرگه از طرف رئیس جمهور دعوت می شود.

بعد از ختم حالت اضطرار، در خالل مدت دو ماه انتخابات برگزار می گردد.
مادۀ يک صد و چهل و هشتم: در ختم حالت اضطرار، اقداماتی كه بر اساس مواد يک صد و چهل و 
چهارم و يک صد و چهل و پنجم اين قانون اساسی به عمل آمده، بال فاصله از اعتبار ساقط می گردند.
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فصل دهم
تعديل

م�ادۀ يک ص�د و چهل و نهم: اصل پیروی از احكام دين مقدس اس��الم و نظام جمهوری اس��المی 
تعديل نمی شود.

تعديل حقوق اساسی اتباع صرف به منظور بهبود حقوق آنان مجاز می باشد.
تعديل ديگر محتويات اين قانون اساسی، نظر به تجارب و مقتضیات عصر، بارعايت احكام مندرج مواد 
ش��صت و هفتم و يک صد و چهل و شش��م اين قانون اساسی، ب��ا پیش��نهاد رئیس جمهور يا اكثريت 

اعضای ش��ورای ملی صورت می گیرد.
مادۀ يک صد و پنجاهم: به منظور اجرای پیش��نهاد تعديل، هیئتی از بین اعضای حكومت، ش��ورای 

ملی و ستره محكمه به فرمان رئیس جمهور تشكیل گرديده، طرح تعديل را تهیه می كند.
برای تصويب تعديل، لويه جرگه بر اساس فرمان رئیس جمهور و مطابق به احكام فصل لويه جرگه  داير 

می گردد.
هرگاه لويه جرگه با اكثريت دو ثلث كل اعضاء طرح تعديل را تصويب كند، بعد از توشیح رئیس جمهور 

نافذ می گردد.

فصل يازدهم
احکام متفرقه

م�ادۀ يک ص�د و پنج�اه و يکم: رئیس جمه��ور، معاونین رئی��س جمه��ور، وزراء، رئیس و اعضای 
س��تره محكمه، لوی حارنوال، رؤس��ای بانک مركزی و امنیت ملی، والیان و ش��اروال ها در مدت تصدی 

و ظیفه نمی توانند هیچ معامله انتفاعی را با دولت انجام دهند.
مادۀ يک صد و پنجاه دوم: رئیس جمهور، معاونین رئیس جمهور، وزراء، رؤسا و اعضای شورای ملی 
و س��تره محكمه، لوی حارنوال و قضات نمی توانند در مدت تصدی و ظیفه به مش��اغل ديگری اش��تغال 

ورزند. 
مادۀ يک صد و پنجاه و س�وم: قضات، حارنواالن، صاحب منصبان قوای مس��لح، پولیس و منسوبین 

امنیت ملی، در مدت تصدی وظیفه نمی توانند در احزاب سیاسی عضويت داشته باشند.
م�ادۀ يک صد و پنج�اه و چهارم: داراي��ی رئیس جمه��ور، معاونین رئیس جمه��ور وزراء، اعضای 
س��تره محكمه و لوی حارنوال قبل و بعد از دورة خدمت توس��ط ارگانی كه در قانون تعیین می گردد، 

ثبت، رسیدگی و نشر می شود. 
مادۀ يک صد و پنجاه و پنجم: برای معاونین رئیس جمهور، وزراء، رؤس��اء و اعضای ش��ورای ملی و 

ستره محكمه، قضات و لوی حارنوال مطابق به احكام قانون معاش مناسب تعیین می گردد.
مادۀ يک صد و پنجاه و ششم: كمیسیون مستقل انتخابات برای اداره و نظارت بر هر نوع انتخابات 

و مراجعه به آراء عمومی مردم در كشور، مطابق به احكام قانون تشكیل می گردد.
مادۀ يک صد و پنجاه و هفتم: كمیس��یون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی مطابق به احكام 

قانون تشكیل می گردد.
اعضای اين كمیسیون از طرف رئیس جمهور به تأيید و لسی جرگه تعیین می گردند.
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فصل دوازدهم
احکام انتقالی

مادۀ يک صد و پنجاه وهش�تم: لقب بابای ملت و امتیازاتی كه توس��ط لويه جرگه اضطراری س��ال 
يک هزار و س��ه صد و هش��تاد و يک هجری شمس��ی به اعلي  حضرت محمد ظاهر ش��اه، پادشاه سابق 
افغانس��تان، اعطاء ش��ده اس��ت با رعايت احكام اين قانون اساس��ی مادام الحیات برای ايشان محفوظ 

می باشد.
مادۀ يک صد و پنجاه و نهم: مدت بعد از نفاذ اين قانون اساس��ی تا تاريخ افتتاح ش��ورای ملی، دورة 

انتقال شمرده می شود.
دولت انتقالی اسالمی افغانستان، در دورة انتقال وظايف ذيل را انجام می دهد.

1- اصدار فرامین تقنیني مربوط انتخابات رياست جمهوری، شورای ملی و شورا های محلی  در مدت 
شش ماه؛

2- اصدار فرامین در مورد تش��كیالت و صالحیت محاكم و آغاز كار روی قانون تش��كیالت اساسی در 
خالل مدت كمتر از يک سال؛

3- تشكیل كمیسیون مستقل انتخابات؛
4- انجام اصالحات الزم به منظور تنظیم بهتر امور اجرايی و قضايي؛

5- اتخاذ تدابیر الزم جهت اماده ساختن زمینه برای تطبیق احكام اين قانون اساسی.
.مادۀ يک صد و شصتم: اولین رئیس جمهور منتخب سی روز بعد از اعالم نتايج انتخابات، مطابق به 

احكام اين قانون اساسی به كار آغاز می كند.
كوش��ش همه جانبه صورت می گیرد تا اولین انتخابات رئیس جمهور و شورای ملی با هم در يک وقت 

صورت بگیرد.
صالحیت های شورای ملی مندرج در اين قانون اساسی تا زمان تأسیس اين شوری به حكومت تفويض 

می شود و ستره محكمۀ موقت به فرمان رئیس جمهور تشكیل می گردد.
مادۀ يک صد و ش�صت يکم: شورای ملی، وظايف و صالحیت های خود را به مجرد تأسیس، مطابق 

به احكام اين قانون اساسی اعمال می كند. 
بعد از داير شدن اولین جلسۀ شورای ملی، در خالل مدت سی روز، حكومت و ستره محكمه مطابق به 

احكام اين قانون اساسی تشكیل می گردند.
رئیس دولت انتقالی اس��المی افغانس��تان تا زماني كه رئیس جمهور منتخ��ب به كار آغاز كند اجرای 

وظیفه می نمايد.

ارگان ه��ای اجرايی و قضايی دولت با رعايت حك��م فقره چهارم مادة يک صد و پنجاه و نهم اين قانون 
اساسی، الی تشكیل حكومت و ستره محكمه به وظايف خود ادامه می دهند. 

فرامین تقنیني كه از آغاز دورة موقت به بعد نافذ گرديده اس��ت به اولین جلس��ه ش��ورای ملی ارجاع 
می گردند.

اين فرامین تا زماني كه از طرف شورای ملی لغو نگرديده باشد نافذ می باشد.
مادۀ يک صد و ش�صت و دوم: اين قانون اساس��ی از تاريخ تصويب لويه جرگه نافذ و از طرف رئیس 

دولت انتقالی اسالمی  افغانستان توشیح و اعالم می گردد.
بانفاذ اين قانون اساسی، قوانین و فرامین تقنینی مغاير احكام آن ملغی می باشد.
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قانون تشکيل، وظايف و صالحيت هاي 
كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان

اين قانون به تأسي از حکم مادة پنجاه و هشتم قانون اساسي افغانستان و قطعنامة 
شماره 134  مؤرخ 20 دسمبر 1993 اسامبله عمومي ملل متحد به منظور نظارت بر 
رعايت حقوق بشر، بهبود و حمايت از آن و  تنظيم امور مربوط به تشکيل ، وظايف، 
صالحيت ها و طرز فعاليت کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان وضع گرديده 

است.
ماده اول

فرمان
رئيس جمهوري اسالمي  افغانستان در باره انفاذ  قانون تشکيل، 

وظايف و صالحيت هاي كيمسيون مستقل حقوق بشر افغانستان

شماره : ) 16 ( 
تاريخ : 22 / 2 / 1384 

ماده اول : قانون تش��كیل ، وظايف و صالحیت هاي كمیسیون مستقل حقوق بشر  افغانستان را كه به 
اساس مصو بۀ شمارة ) 7 ( مورخ  12 / 2 / 1384 

از طرف  مجلس عالي و زراء به داخل  ) 4 ( فصل و ) 35 ( ماده  تصويب  گر ديده است، تو شیح مي دارم .
ماده دوم : اين فرمان از تاريخ تو شیح نافذ بوده و در جر يده رسمي  نشر گردد.

حامد كر زي
رئيس جمهوري اسالمي

افغانستان
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فهرست مندرجات

فصل اول
احکام عمومي

عناوين                                                                              ماده
مبني              ماده اول
تأسیس             ماده دوم
نام اختصاري            ماده سوم
مفهوم حقوق بشر         ماده چهارم
اهداف           ماده پنجم
همكاري ادارات          ماده ششم

فصل دوم
تشکيل كميسيون

تركیب           ماده هفتم
تسمیه اعضاء         ماده هشتم
انتخاب معاون            ماده نهم
ايجاد بورد مسلكي           ماده دهم
ماده يازدهم شرايط عضويت كمیسیون       
عدم اشتغال اعضاء به امور ديگر                    ماده دوازدهم
تعلیق عضو جديد                 ماده سیزدهم
حاالت سبک دوشي اعضاء                     ماده چهاردهم
استعفاء                      ماده پانزدهم
مصونیت از تعقیب عدلي                ماده شانزدهم
حاالت تعقیب عدلي                     ماده هفدهم
موقعیت دفتر مركزي و تأسیس دفاتر ساحوي                ماده هجدهم
داراالنشاء                   ماده نزدهم
جلسات                      ماده بیستم

فصل سوم
وظايف و صالحيت هاي كميسيون

صالحیت ها و وظايف             ماده بیست و يكم
اشتراک در جلسات سالنه كمیساري عالي سازمان ملل متحد         ماده بیست و دوم
بررسي شكايات            ماده بیست و سوم
صالحیت كمیسیون درجمع آوري داليل اثبات             ماده بیست و چهارم
عدم اجبار در نشر و افشاي اسناد و مدارک            ماده بیست و پنجم
وضعیت حقوق بشري زنان، اطفال، معیوبین و معلولین              ماده بیست و ششم
وظايف و صالحیت هاي رئیس كمیسیون          ماده بیست و هفتم
مسوؤلیت فردي و جمعي               ماده بیست و هشتم

فصل چهارم
احکام متفرقه

بودجه               ماده بیست و نهم
دريافت كمک هاي مالي و تخنیكي                ماده سي ام
ايجاد سیستم شفاف مالي                   ماده سي و يكم
ارائه گزارش               ماده سي و دوم
مسئولیت امنیتي                      ماده سي و سوم
نشريه، آرم و مهر                   ماده سي و چهارم
تاريخ انفاذ                ماده سي و پنجم
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فصل اول
احکام عمومي

مبني:
مادۀ اول: اين قانون به تأسي از حكم مادة پنجاه و هشتم قانون اساسي افغانستان و قطعنامۀ شماره 
134  مؤرخ 20 دس��مبر 1993 اس��امبله عمومي ملل متحد به منظور نظارت بر رعايت حقوق بش��ر، 
بهبود و حمايت از آن و  تنظیم امور مربوط به تش��كیل ، وظايف، صالحیت ها و طرز فعالیت كمیسیون 

مستقل حقوق بشر افغانستان وضع گرديده است. 
تأسيس:

مادۀ دوم: 
1( كمیس��یون مستقل حقوق بشر افغانستان در چوكات دولت جمهوري اسالمي افغانستان تأسیس و 

طور مستقل فعالیت مي نمايد.
2(  كمیس��یون مستقل حقوق بشر افغانس��تان در انجام فعالیت هاي خويش احكام قانون اساسي، اين 

قانون و ساير قوانین نافذه كشور را مالک عمل قرار مي دهد.
نام اختصاري:

مادۀ س�وم: كمیس��یون مس��تقل حقوق بش��ر افغانس��تان من بعد در اين قانون به نام كمیسیون ياد 
مي گردد.

مفهوم حقوق بشر:
مادۀ  چهارم: حقوق بش��ر به مفهوم اين قانون عبارت اس��ت از حقوق و آزاديهاي اساسي اتباع كه در 
قانون اساسي، اعالمیهها، میثاقها، قراردادها، پروتكلها و ساير اسناد بینالمللي حقوق بشر كه افغانستان 

به رعايت و تطبیق آنها متعهد است، تسجیل گرديده باشد. 
دسترس��ي مس��اوي و عادالنه به بیمهها، تأمینات و خدماتي كه دولت ارائه مي دارد، نیز از جمله حقوق 

بشري افراد محسوب مي گردد.
اهداف:

مادۀ پنجم: كمیسیون به منظور تحقق اهداف ذيل فعالیت مي نمايد:
1. نظارت بر رعايت حقوق بشر در كشور.

2. تعمیم و حمايت از حقوق بشر. 
3. نظارت از وضعیت و چگونگي دسترسي افراد به حقوق و آزادي هاي بشري.

4. بررسي و تحقیق از تخلفات و موارد نقض حقوق بشر. 
5. اتخاذ تدابیر به منظور بهبود و انكشاف وضعیت حقوق بشر در كشور.

همکاري ادارات:
مادۀ ششم: ارگان هاي عدلي و قضايي، وزارت ها، ادارات و مؤسسات دولتي و غیردولتي و ساير اتباع 

كشور مكلف اند در تحقق اهداف مندرج  اين قانون با كمیسیون همكاري نمايند.
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فصل دوم
تشکيل كميسيون

تركيب:
مادۀ هفتم:

1- كمیسیون مركب از )9(  عضو كه شامل مرد و زن مي باشد كه براي مدت پنج سال از طرف رئیس 
جمهور تعیین مي شوند.

2- رئیس كمیسیون از میان اعضا از طرف رئیس جمهور تعیین مي گردد.
تسميه اعضا:

مادۀ هشتم: عضو كمیسیون به نام كمیشنر ياد مي شود. 
انتخاب معاون:

مادۀ نهم:
1( كمیسیون داراي يک معاون بوده كه از میان اعضاي آن توسط خود آنها  انتخاب مي گردد. 

2( حدود وظايف و صالحیت هاي معاون از طرف رئیس كمیسیون تعیین مي گردد.
ايجاد بورد مسلکي:

مادۀ دهم: به منظور پیش��برد بهتر وظايف، كمیسیون مي تواند بورد مسلكي را كه تعداد آنها از )10( 
نفر بیشتر نباشد، ايجاد نمايد. 

شرايط عضويت كميسيون:
مادۀ يازدهم: اعضاي كمیسیون و بورد مسلكي واجد شرايط ذيل مي باشند:

1. داشتن تابعیت افغانستان.
2. حد اقل اكمال سن )25( سالگي.

3. عدم حرمان از حقوق مدني و سیاسي به اساس حكم محكمه باصالحیت.
4. داشتن تحصیالت عالي حقوقي يا فقهي و يا داشتن تحصیالت عالي در ساير رشته ها توأم با تجربه 

عملي در امور حمايت و ترويج حقوق بشر.
5. متهم نبودن به جرم خیانت ملي و ساير جرايم ضدبشري.

6. داشتن شهرت نیک، استقاللیت متبارز، اعتماد مردمي و متعهد بودن به حقوق بشر.
7. عدم عضويت در احزاب سیاسي حین تصدي وظیفه.

عدم اشتغال اعضاء به ساير امور:
مادۀ دوازدهم: عضو كمیس��یون در جري��ان تصدي وظیفه نمي تواند به امور ديگري اش��تغال ورزد. 

اشتغال به امور تدريسي د ر مؤسسات تعلیمي و تحصیلي از اين حكم مستثني است.

تعليق عضويت:
مادۀ سيزدهم: 

1( كرسي عضويت  كمیسیون در حاالت ذيل تعلیق مي گردد: 
1. فوت، استعفا يا تقاعد.

2. محكومیت به خیانت ملي، جنايت و جرايم ضد بشري به اساس حكم محكمه باصالحیت.
3. ابتال به امراض صعب العالج جسمي يا دماغي كه مانع اجراي وظیفه شود.

4. توظیف به وظايف ديگر از طرف رئیس جمهور براي مدت بیشتر از شش ماه.
5. انفكاک از عضويت كمیسیون.

2( كمیس��یون مي تواند در حاالت مندرج فقره )1( اين ماده الي مدت يكماه ش��خص واجد شرايط را 
غرض احراز كرسي خالي عضويت به رئیس جمهور پیشنهاد نمايد. 

حاالت سبک  دوشي اعضاء:
 مادۀ چهاردهم:

1( عضو كمیس��یون در حاالت ذيل در صورت موجوديت داليل مستند و صريح از عضويت كمیسیون 
سبک  دوش مي گردد:

1. عدم كفايت در اجراي امور محوله.
2. افشاي اسرار كمیسیون.

3. تخطي از احكام اين قانون.
2( انفصال عضو مندرج فقره )1( اين ماده در صورت موجوديت داليل مس��تند و صريح به پیش��نهاد 

دو ثلث  اعضاي كمیسیون و منظوري رئیس جمهور صورت مي گیرد.   
استعفا:

مادۀ پانزدهم: عضو كمیس��یون مي تواند درخواست اس��تعفاي خويش را به كمیس��یون ارائه نمايد. 
منظوري اس��تعفا از طرف رئی�س جمهور ص��ورت مي گیرد. 

مصونيت از تعقيب عدلي:
مادۀ شانزدهم: اعضاء و ساير مأمورين  كمیسیون در اجراي وظايف قانوني خويش مورد تعقیب عدلي 

قرار نمي گیرند. 
حاالت تعقيب عدلي:

مادۀ هفدهم: هرگاه عضو كمیسیون به جرم متهم شود، مأمور مسئول از موضوع به كمیسیون اطالع 
مي دهد و متهم تحت تعقیب عدلي قرار گرفته مي تواند. 

درحاالت جرم مشهود، مأمور مسئول مي تواند متهم را بدون اجازة كمیسیون تحت تعقیب عدلي قرار 
داده و گرفتار نمايد.

در هردوحالت هرگاه تعقیب عدلي قانوناً توقیف را ايجاب نمايد، مأمور مس��ئول مكلف است موضوع را 
بالفاصله به  اطالع كمیسیون برساند و تصويب آن را حاصل نمايد.

موقعيت دفتر مركزي و تأسيس دفاتر ساحوي:
مادۀ هژدهم:

دفتر مركزي كمیسیون در شهر كابل مي باشد. كمیسیون مي تواند نظر به ضرورت و به منظور تطبیق 
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بهتر اهداف اين قانون، دفاتر ساحوي و واليتي خويش را طور موقت يا دايم تأسیس نمايد. 
داراالنشاء:

مادۀ نوزدهم:
)1(   كمیسیون به منظور پیشبرد امور اداري، داراي داراالنشاء مي باشد.

در رأس داراالنشاء رئیس اجرائیوي قرار دارد.
داراالنش��اء وظاي��ف خود را مطابق به اح��كام اين قانون و طرزالعملي كه از طرف كمیس��یون تصويب 

مي گردد، اجرا مي نمايد. 
)2(  رئیس، مأمورين و ساير كاركنان داراالنشاء مطابق احكام قانون كار و قانون مأمورين با نظرداشت 
اهلی��ت، كفاي��ت، تخصص ف��ردي، تعهد به امر حقوق بش��ر و تركیب عادالنه قومي، جنس��ي و زباني 

استخدام مي گردند. 
جلسات:

مادۀ  بيستم: 
1( جلسات عادي كمیسیون هفتۀ يكبار داير مي گردد. جلسات فوق العاده به تصمیم رئیس كمیسیون 

يا درخواست يک ثلث اعضا داير شده مي تواند. 
2( نصاب جلس��ات كمیسیون به حضور داشت دو ثلث اعضا ء تكمیل و تصامیم به اكثريت آراي اعضاي 

حاضر اتخاذ مي گردد. 
در صورت تساوي آراء  ، رأي رئیس كمیسیون تعیین كننده است.

فصل سوم
وظايف و صالحيت  هاي كميسيون

صالحيت ها و وظايف:
مادۀ بيست و يکم: كمیسیون به منظور تحقق اهداف مندرج اين قانون داراي وظايف و صالحیت هاي 

آتي مي  باشد:
1. نظارت بر وضعیت حقوق بشر.

2. نظارت از تطبیق احكام قانون اساس��ي، س��اير قوانین، مقررات، لوايح و تعهدات در رابطه به حقوق 
بشر.

3. نظ��ارت از اج��راآت و عملكردهاي سیس��تم اداري، عدلي و قضايي، نهادها و مؤسس��ات انتفاعي و 
غیرانتفاعي ملي و بین المللي در كشوركه بر وضعیت حقوق بشر مؤثر باشد. 

4. نظارت از اجراآت مراجع و مقامات دولتي و غیردولتي در رابطه به توزيع عادالنه و قابل دسترس��ي 
خدمات و تأمینات.

5. نظارت از وضعیت و چگونگي دسترسي افراد به حقوق و آزادي هاي بشري.
6. بازديد از محالت س��لب آزادي و نظارت از تطبیق قوانین مربوط به رفتار با محبوسین و محجوزين 

مطابق احكام قانون مربوط. 
7. بررسي تخلفات و موارد نقض حقوق بشري.

8. جمع آوري اسناد، مدارک، شواهد و معلومات در موارد نقض حقوق بشر.
9. ارجاع  نتايج بررسي ها جهت حل و جلوگیري از تخلف و نقض حقوق بشر به مراجع مربوط و تعقیب 

اجراآت در زمینه.
10. طرح و تطبیق برنامۀ ملي آموزش و آگاهي حقوق بشر. 

11. همكاري با ادارات مربوطه در زمینۀ رعايت موازين حقوق بشر در نصاب تعلیمي.
12. طرح و تطبیق برنامه ها در جهت تأمین  و حمايت از جريان رسیدگي به جرايم، جنايات و موارد 

نقض حقوق بشر كه شامل پروسۀ عدالت انتقالي مي گردد.
13. ابراز نظر و ارائه مش��وره به ش��وراي ملي و حكومت به منظور طرح، تصويب يا تعديل و لغو قوانین 

و مقررات در رابطه به حمايت، بهبود و انكشاف حقوق بشر. 
14. ارائه مش��وره هاي الزم به شوراي ملي و حكومت به منظور امضاء ، تصويب و يا الحاق افغانستان به 

معاهدات بین المللي حقوق بشر.
15. ارائه مش��وره به حكومت غرض تطبیق بهتر تعهدات افغانس��تان در قبال عهدنامه هاي بین المللي 
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حقوق بشر.  
16. انجام تحقیقات علمي به منظور دريافت شیوه هاي مؤثر جهت هماهنگي پرنسیب ها و مكانیزم هاي 

بین المللي حقوق بشر با عقايد، فرهنگ و عنعنات ملي و تهیه طرح در زمینه.
17. ارائه مشوره و تهیه مواد و معلومات الزم به منظور راپوردهي دولت مبني بر تعهدات حقوق بشري 

افغانستان. 
18. همكاري با مراجع دولتي و غیردولتي و ساير مؤسسات به منظور تطبیق بهتر موازين حقوق بشر 

و بلند بردن درجه رعايت حقوق بشر در عرصه هاي مربوط.
19. همكاري در جهت تطبیق اصالحات اداري به منظور تأمین، حمايت، بهبود و انكشاف حقوق بشر.
20. همكاري با س��ازمان ملل متحد و ساير مؤسسات منطقوي و بین المللي در جهت اهداف و وظايف 

در حدود صالحیت.
21. انجام مش��وره هاي ملي و نظرخواهي عمومي به منظور دريافت شیوه هاي عملي، بهبود، حمايت و 

انكشاف حقوق بشر و تهیه طرح در زمینه.
22. ارائه نظريات، پیشنهادات و راپورها به مقامات مسئول، مراجع و شوراهاي ملي، واليتي، ولسوالي ها 

و قريه ها غرض بهبود، حمايت و انكشاف حقوق بشر.
23. ارتقاي ظرفیت هاي كاري نهاد هاي محلي حقوق بشر و حمايت از نقش و وظايف آنها. 

24. پخش و نشر اعالمیه هاي عمومي و بیانات رسمي درباره وضعیت حقوق بشر.
25. مطالبه توضیحات راجع به علل عدم رعايت اصول و موازين حقوق بشر از مسئولین امور.

26. تبلیغ و ترويج حقوق بشر غرض آگاهي اتباع كشور.
27. ارائه گزارش  ساالنه از وضعیت حقوق بشر به رئیس جمهور.

28. ارائه و نشر راپور و گزارشات در رابطه به وضعیت حقوق بشر.
29. ارائه مشوره در موارد چگونگي رسیدگي به تخلفات از موازين حقوق بشر به رئیس جمهور.

30.  اداره و رهبري امور دفترمركزي، دفاتر ساحوي و واليتي و مراقبت از اجراآت و فعالیت ها و سلوک 
فردي مأمورين و كاركنان مربوط.

31. تأمین روابط به س��طح ملي و بین المللي در عرصه فعالیت هاي حقوق بش��ر و تطبیق بهتر احكام 
اين قانون.

32. تأمین امكانات و تسهیالت مادي الزم جهت پیشبرد فعالیت هاي كمیسیون.
33.  تنظیم امور گزارش دهي و احصائیه در رابطه به وضعیت حقوق بشر غرض استفاده علمي و عملي.
34. وض��ع لوايح جهت تنظی��م امور مربوط به حقوق، وجايب، مكلفیت ها، امتیازات و بیمه هاي اعضاء، 

مأمورين و  ساير كاركنان كمیسیون.
35. مسئولیت از تطبیق اين قانون.

اشتراک در جلسات ساالنة كميساري عالي سازمان ملل متحد:
مادة بیس��ت و دوم: رئیس يا نماينده باصالحیت وي مي تواند در جلس��ات س��االنه كمیس��یاري عالي 
سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر و ساير گردهمايي هاي منطقوي و بین المللي مشابه طبق قانون 

اشتراک نمايد. 

بررسي شکايات:
مادۀ بيست و سوم:

1( كمیسیون، شكايات واصله از نقض حقوق بشر را بررسي مي نمايد. 
2( كمیسیون، شكايات واصله را تحلیل و ارزيابي نموده، اسناد، شواهد و مع�لوم���ات الزم را جمع آوري  

و در رفع آن با م�راجع مرب��وط همك��اري مي نمايد.
كمیسیون مي تواند عنداللزوم موضوع را با نظر داشت جزء )9( مادة بیست و يكم اين قانون به مراجع 

مسؤول محول نمايد.
صالحيت كميسيون در جمع آوري داليل اثبات:

مادۀ بيس�ت و چهارم: كمیس��یون مي تواند در جريان بررسي شكايات، اسناد و شواهد را از اشخاص 
و مراجع مربوط مطالبه نمايد. 

عدم اجبار در نشر و افشاي اسناد و مدارک:
مادۀ بيس�ت وپنجم: كمیسیون به افشاء و نشر اس��ناد، مدارک و شواهد كه در اختیار دارد، مجبور 

شده نمي تواند. 
وضعيت حقوق بشري زنان، اطفال،  معيوبين و معلولين:

مادۀ بيست و ششم: كمیسیون مكلف است  به منظور حمايت و بهبود وضعیت حقوق بشري زنان، 
اطفال، معیوبین و معلولین وسايراقش��ار و گروهاي آس��یب پذير و ارائه خدمات و تأمینات و مواظبت 
بیشتر از حقوق شان، طرح هاي مورد نظر را به مراجع دولتي و نهادهاي جامعه مدني پیشنهاد نمايد.  

وظايف و صالحيت هاي رئيس كميسيون:
مادۀ بيست و هفتم: رئی��س كمیس��یون داراي وظايف و ص��الحیت هاي ذيل مي باشد: 

1( رهبري عمومي فعالیت هاي كمیسیون.
2( رياست از جلسات كمیسیون.

3( نظارت از تطبیق بودجه.
4( صدور اوامر و هدايات در جهت تطبیق احكام  اين قانون.

مسئوليت فردي و جمعي:
مادۀ بيس�ت و هشتم: رئیس و اعضاي كمیسیون در پیشبرد فعالیت هاي ساحات مربوط، مسئولیت 

فردي و در رابطه به تصامیم و اجراآت عمومي كمیسیون مسئولیت جمعي دارند.
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فصل چهارم
احکام متفرقه

بودجه:
مادۀ بيست و نهم:

1( كمیس��یون بودجۀ خويش را ترتیب نموده، غرض طي مراحل از راه بودجۀ ملي به ش��وراي وزيران 
ارائه مي نمايد.

2( كمیسیون بودجۀ خويش را طور مستقالنه مطابق به قوا نین مربوط تطبیق مي نمايد.
دريافت كمکهاي مالي و تخنيکي:

مادۀ سي ام: كمیسیون مي تواند به منظور تنظیم بهتر فعالیت ها، مؤثريت اجراآت و تطبیق برنامه هاي 
توس��عوي خويش در چوكات اين قانون و قوانین مر بوط از س��ازمان ملل متحد و س��اير مؤسس��ات 

تمويل كنندة بین المللي كمكهاي مالي و تخنیكي دريافت نمايد. 
ايجاد سيستم شفاف مالي:

مادۀ س�ي و يکم:كمیس��یون مكلف اس��ت به منظور تطبیق بهتر بودجه، سیستم شفاف مالي را در 
رابط��ه با ادارة امور مالي، تعمیرات، وس��ايل و لوازم مورد ض��رورت و نظارت بر امور عوايد و مصارف را  

ايجاد نمايد.
ارائه گزارش:

مادۀ سي و دوم:
1( كمیسیون راپور عمومي ساالنه به شمول مصارف مالي خود را در ظرف يكماه بعد از افتتاح جلسات 

ساالنۀ شوراي ملي به ولسي جرگه تقديم مي نمايد.
راپور شامل تمام اجراآت و فعالیت هاي انجام شده، گزارش وضعیت عمومي حقوق بشر توأم با نظريات 

و پیشنهادات در م�وارد مرب��وط به حق�وق بشر مي باشد.
2( كمیسیون مي تواند گزارشهاي جداگانه را توأم با نظريات و پیشنهادات در موارد مربوط به نظارت، 

حمايت، بهبود و انكشاف حقوق بشر به ولسي جرگه ارائه نمايد.
3( رئیس و اعضاي كمیسیون بنا بر تقاضاي ولسي جرگه هنگام بررسي راپور عمومي ساالنۀ در جلسه 

مربوط اشتراک مي نمايند.
مصونيت امنيتي:

مادۀ س�ي و س�وم: وزارت امور داخله و س��اير مراجع ذي ربط امنیتي براي تأمین امنیت و حفاظت 
اعضاي كمیسیون و دفاتر مربوط آن تدابیر الزم را اتخاذ مي نمايد.

نشريه، آرم و ُمهر:
مادۀ سي و چهارم: كمیسیون داراي نشريه، آرم و مهر مخصوص مي باشد.

تاريخ انفاذ:
مادۀ سي و پنجم: اين قانون از تاريخ توشیح نافذ و در جريدة رسمي نشر گردد.  
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قانون منع خشونت عليه زن

 1. شخصي که زن را به نام بددادن به نکاح بدهد يا بگيرد، مرتکب حسب احوال به 
حبس طويل که از ده سال بيشتر نباشد، محکوم مي گردد.

2. در حالت مندرج فقره   1 اين ماده اشخاص ذي دخل )شاهد، وکيل، مصلح و عاقد( ، 
هر يک حس�ب احوال به حبس متوس�ط، محکوم و عقد نکاح در صورت مطالبه زن 

]به[ بد داده شده مطابق احکام قانون فسخ مي گردد.

ماده بيست و پنجم

فهرست

عنوان                                       صفحه

فصل اول: احكام عمومی                  50
فصل دوم: تدابیر وقايوی و حمايوی                 53
فصل سوم: احكام جزايی                  56
فصل چهارم: احكام نهايی                  60
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فصل اول
احکام عمومي

مبني
ماده   اول: اين قانون در روشني احكام مواد بیست و چهارم و پنجاه و چهارم قانون اساسي افغانستان 

وضع گرديده است. 
اهداف 

ماده   دوم: اهداف اين قانون عبارت اند از:
1- تأمین حقوق شرعي و قانوني و حفظ كرامت انساني زن.

2- حفظ س��المت خانواده و مبارزه علیه رسوم، عرف و عادات مغاير احكام دين مقدس اسالم مسبب 
خشونت علیه زن.

3- حمايت مجني علیهاي خشونت )زن متضرر( يا معروض به خشونت.
4- جلوگیري از خشونت علیه زن.

5- تأمین آگاهي و آموزش عامه در مورد خشونت علیه زن.
6- تعقیب عدلي مرتكب جرم خشونت علیه زن.

اصطالحات 
ماده ي سوم: اصطالحات آتي در اين قانون مفاهيم ذيل را افاده مي نمايد:

1- زن: عبارت از اناث بالغ و نا بالغ مي باشد.
2- خش��ونت: ارتكاب اعمال مندرج ماده   پنجم اين قانون است كه موجب صدمه به شخصیت، جسم، 

مال يا روان زن مي گردد.
3- تجاوز جنس��ي: ارتكاب فعل زنا يا لواط با زن بالغ توأم با اجبار و اكراه يا ارتكاب آن با زن نا بالغ و 

يا تجاوز بر عفت و ناموس زن است.
4- بد دادن: به شوهر دادن زن است در بدل ديت يا صلح به ارتباط قتل، تجاوز جنسي يا ساير احوال 

به پیروي از رسوم، عرف و عادات ناپسند.
5- تحقیر: ارتكاب اعمال و حركات يا استعمال الفاظ است كه موجب اهانت )كوچک ساختن( شخصیت 

زن گردد.
6- تخويف: ارتكاب اعمال و حركات يا استعمال الفاظ است كه موجب ايجاد رعب و ترس زن گردد.

7- آزارواذيت: ارتكاب اعمال و حركات يا اس��تعمال الفاظ يا به هر وس��یله يا به هر نحوي اس��ت كه 
موجب صدمه به شخصیت، جسم و روان گردد.

8- انزواي اجباري: ممانعت از ديد و بازديد زن با محارم شرعي مي باشد.

9- تدابیر وقايوي: اقدامات عملي اس��ت كه به منظور امحاي عوامل خش��ونت و جلوگیري از وقوع آن 
اتخاذ مي گردد.

10- تدابیر حمايتي: اقدامات عملي است كه به منظور حمايت از مجني علیها )متضرر خشونت( اتخاذ 
مي گردد.

منع خشونت 
ماده   چهارم: خشونت جرم بوده، هیچ كس حق ندارد در محل سكونت، اداره ي دولتي يا غیر دولتي، 
مؤسس��ات، محالت عامه، وس��ايط نقلیه يا س��اير محالت، مرتكب آن گردد، در صورت ارتكاب مطابق 

احكام اين قانون مجازات مي گردد.
موارد خشونت

ماده   پنجم: ارتکاب اعمال ذيل عليه زن، خشونت شناخته مي شود:
1- تجاوز جنسي.

2- مجبور نمودن به فحشاء. 
3- ضبط و ثبت هويت مجني علیها و نشر آن به نحوي كه به شخصیت وي صدمه برساند.

4- آتش زدن يا استعمال مواد كیمیاوي، زهري و يا ساير مواد ضررناک.
5- مجبور نمودن به خودسوزي يا خودكشي و يا استعمال مواد زهري يا ساير مواد ضررناک.

6- مجروح يا معلول نمودن.
7- لت و كوب.

8- خريد و فروش به منظور يا بهانه   ازدواج.
9- بد دادن.

10- نكاح اجباري.
11- ممانعت از حق ازدواج و يا حق انتخاب زوج.

12- نكاح قبل از اكمال سن قانوني.
13- دشنام، تحقیر و تخويف.

14- آزارواذيت.
15- انزواي اجباري.

16- اجبار زن به اعتیاد به مواد مخدر.
17- منع تصرف در ارث.

18- منع تصرف اموال شخصي.
19- ممانعت از حق تعلیم، تحصیل، كار و دسترسي به خدمات صحي.

20- كار اجباري.
21- ازدواج با بیش از يک زن بدون رعايت حكم مندرج ماده ي 86 قانون مدني.

22- نفي قرابت.
حقوق مجني عليها 

 ماده ي ششم: مجني عليهاي خشونت داراي حقوق ذيل مي باشد:
1- تعقیب عدلي مرتكب خشونت مطابق احكام قانون.
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2- دسترسي به مركز حمايوي يا خانه ي امن يا ساير محالت مصون  به موافقه  وي.
3- دسترسي به خدمات صحي عاجل طور رايگان.

4- داشتن وكیل مدافع يا مساعد حقوقي.
5- جبران خساره   ناشي از عمل جرمي.

6- محرمیت موضوع نسبتي.
7- ساير حقوق كه در اسناد تقنیني پیشبیني گرديده است.

مراجعه به ادارات 
م�اده ي هفت�م: 1. مجني علیهاي خش��ونت، خود يا اقارب وي مي توانند ب��ه ادارات پولیس و حقوق، 

محاكم يا ساير مراجع ذي ربط طور كتبي شكايت نمايند.
2. ادارات مندرج فقره   1 اين ماده مكلف اند، شكايت واصله را ثبت و مطابق احكام قانون آن را رسیدگي 

نموده و وزارت امور زنان را طور كتبي مطلع سازند.
3. وزارت امور زنان مكلف است بعد از كسب اطالع كتبي يا شكايت مستقیم مجني علیهاي خشونت يا 

اقاربش جهت تأمین ارتباط با مجني علیهاي خشونت تدابیر الزم را اتخاذ و عملي نمايد.
4. سارنوالي و محكمه مكلف اند، قضیه   خشونت را در اولويت قرار داده و به اسرع وقت رسیدگي نمايند.

5. مسؤولین مراجع مندرج فقره   1 اين ماده مكلف اند، حین رسیدگي شكايت واصله طرزالعمل سلوک 
خاص را كه بدين منظور از طرف كمیسیون منع خشونت وضع مي شود، رعايت نمايند.

فصل دوم
تدابير وقايوي و حمايوي

مکلفيت وزارت امور زنان 
ماده   هشتم: وزارت امور زنان مكلف است به منظور جلوگیري از خشونت علیه زنان، به همكاري ساير 
وزارت ها و ادارات دولتي و غیردولتي و مؤسسات ذي ربط، تدابیر وقايوي و حمايوي ذيل را اتخاذ نمايد:
1- انس��جام فعالیت ه��اي ادارات دولتي و غیردولتي و مؤسس��ات عرضه كنن��ده خدمات در عرصه ي 

جلوگیري از خشونت و تأمین هماهنگي میان آنها.
2- بلند بردن سطح آگاهي مرد و زن از حقوق و وجايب شرعي و قانوني آنها.

3- فراهم نمودن زمینه   حفاظت و نگهداري مجني علیهاي خشونت يا معروض به آن در مركز حمايوي 
يا در صورت عدم موجوديت در ساير محالت مصون  مربوط، نظارت و وارسي از آن.

4- تدوير س��یمینارها، وركش��اپ ها، كنفرانس ها و س��اير برنامه هاي آموزش��ي جهت بلندبردن سطح 
آگاهي عامه و شناسايي موارد خشونت و عواقب ناشي از آن براي كار كنان ادارات دولتي و غیر دولتي، 

مؤسسات، ساكنین محالت و روستاها و دريافت راه حل ها.
5- توضیح و تش��ريح عوامل خش��ونت و عواقب ناش��ي از آن مستند به احكام ش��رع و قانون از طريق 

نشرات مربوط.
6- حصول اطمینان از تطبیق برنامه هاي آموزشي و ظرفیت كاري ادارات غیر دولتي مؤسسات ذي ربط.

مكلفت وزارت ارشاد، حج و اوقاف. 
ماده   نهم: وزارت ارش�اد، حج و اوقاف مکلف اس�ت به منظور جلوگيري از خش�ونت، تدابير 

وقايوي ذيل را اتخاذ نمايد:
1- ترتیب برنامه هاي منظم جهت ايراد موعظه ها و خطابه ها در رابطه به حقوق و وجايب شرعي مردان 
و زنان و اجراي آن توس��ط مال امامان، خطبا و واعظان مساجد و تكايا )حسینیه ها( و حصول اطمینان 

از تطبیق آن.
2- تدوير سیمینارها، وركشاپ ها و كنفرانس ها براي مال امامان، خطبا و واعظان.

3- توضیح و تش��ريح عوامل خش��ونت و عواقب ناش��ي از آن مستند به احكام ش��رع و قانون از طريق 
نشرات مربوط.

مکلفيت وزارت هاي معارف و تحصيالت عالي 
م�اده   دهم: وزارت ه��اي معارف و تحصیالت عال��ي مكلف اند، به منظور جلوگیري از خش��ونت تدابیر 

وقايوي ذيل را اتخاذ نمايند:
1- گنجانیدن موضوعات مربوط به خشونت و عواقب ناشي از آن و چگونگي جلوگیري از خشونت در 
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نصاب درسي و تحصیلي مربوط.
2- تدوير سیمینارها، وركشاپ ها و كنفرانس ها براي كاركنان ، متعلمین و محصلین مربوط.

3- اتخاذ تدابیر الزم به منظور جلوگیري از وقوع خشونت در محیط تعلیمي و تحصیلي مربوط.
4 -توضیح و تش��ريح عوامل خش��ونت و عواقب ناش��ي از آن مستند به احكام ش��رع و قانون از طريق 

نشرات مربوط.
مکلفيت وزارت اطالعات و فرهنگ 

ماده   يازدهم: وزارت اطالعات و فرهنگ مکلف اس�ت به منظور جلوگيري از خشونت تدابير 
وقايوي ذيل را اتخاذ نمايد:

1- تنظیم و نشر برنامه هاي راديويي و تلويزيوني در مورد عوامل خشونت و عواقب ناشي از آن و نشر 
مطالب مربوط در روزنامه ها، اخبار و جرايد.

2- فراهم نمودن زمینه براي وزارت ها و ادارات دولتي و س��اير اشخاص حقیقي يا حكمي جهت پخش 
و نشر مطالب مربوط به منع خشونت از طريق رسانه هاي تحت اثر.

3- جلوگیري از نشر و پخش برنامه هاي ترويج كننده   خشونت از طريق رسانه هاي همگاني.
مکلفيت وزارت عدليه 

ماده   دوازدهم: وزارت عدليه مکلف اس�ت به منظور جلوگيري از خش�ونت تدابير وقايوي و 
حمايتي ذيل را اتخاذ نمايد:

1- بلند بردن سطح آگاهي زن و مرد از حقوق  و وجايب شرعي و قانوني آنها.
2- فراهم نمودن زمینه   توضیح و تش��ريح مطالب مربوط به عوامل خشونت و عواقب ناشي از آن براي 
مردان و زنان تحت توقیف ، حجز و حبس از طريق مس��ؤولین مربوط و س��اير س��ازمان هاي اجتماعي 

ذي ربط.
3- تدوير س��یمینارها و وركش��اپ ها جهت آگاهي كاركنان ادارات حقوق و مس��اعدت هاي حقوقي از 

احكام اين قانون و فراهم نمودن زمینه ي تطبیق بهتر آن.
4- توظیف مساعد حقوقي درصورت تقاضاي مجني علیهاي خشونت.

مكلفیت وزارت امور داخله 
ماده   سیزدهم:

وزارت امور داخله مكلف اس��ت به منظور جلوگیري از خش��ونت در تمام محالت عامه تدابیر وقايوي و 
حمايتي را اتخاذ و عملي نمايد.

مکلفيت وزارت صحت عامه 
ماده   چهاردهم: وزارت صحت عامه مكلف است به منظور معالجه و تداوي عاجل و رايگان مجني علیهاي 
خش��ونت در مراك��ز صحي مربوط، تدابیر مؤثر و عملي را اتخ��اذ و از چگونگي آن به وزارت امور زنان 

گزارش دهد.
كميسيون عالي منع خشونت 

م�اده   پانزدهم: به منظور مبارزه   مؤثر علیه جرايم خش��ونت و تأمین هماهنگي میان ادارات دولتي و 
غیردولتي و مؤسس��ات ذي ربط در زمینه، كمیس��یون عالي منع خشونت علیه زن تحت رياست وزير 

امور زنان به تركیب ذيل ايجاد مي گردد:

1- مرستیال لوي سارنوالي.
2- معین وزارت امور داخله.

3- معین وزارت عدلیه.
4- معین وزارت صحت عامه.

5- معین وزارت اطالعات و فرهنگ.
6- معین وزارت معارف.

7- معین وزارت تحصیالت عالي.
8- معین وزارت كارو امور اجتماعي، شهداء و معلولین.

9- معین وزارت ارشاد، حج و اوقاف.
10- عضو كمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.
11- رئیس محكمه  اختصاصي فامیلي واليت كابل.

12- رئیس انجمن مستقل وكالي مدافع.
وظايف و صالحيت هاي كميسيون 

ماده   ش�انزدهم: كميسيون عالي منع خش�ونت عليه زن داراي وظايف و صالحيت هاي ذيل 
مي باشد:

1- مطالعه و ارزيابي عوامل ارتكاب خشونت در كشور و اتخاذ تدابیر وقايوي جهت رفع آن.
2- طرح پروگرام هاي تبلیغاتي و آگاهي عامه به منظور جلوگیري از ارتكاب خشونت .

3- تأمین هماهنگي فعالیت هاي ادارات دولتي و غیر دولتي ذي ربط در امر مبارزه علیه خشونت .
4- جمع آوري احصائیه و ارقام جرايم خشونت.

5- ارائه   پیشنهاد مبني بر تعديل احكام اين قانون.
6- پیشنهاد مقرره و وضع لوايح و طرز العمل هاي مربوط به منظور تطبیق بهتر احكام اين قانون.

7- مطالبه ي معلومات در مورد قضاياي خشونت از پولیس، خارنوالي و محكمه.
8- ترتیب گزارش ساالنه ي اجراآت در مورد خشونت و ارائه آن به شوراي وزيران.

9- ساير وظايفي كه از طرف حكومت محول مي شود.
2. طرز فعالیت كمیسیون توسط اليحه اي كه از طرف كمیسیون تصويب مي شود، تنظیم مي گردد.
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فصل سوم
احکام جزايي

تجاوز جنسي
ماده   هفدهم: 1. شخصي كه مرتكب تجاوز جنسي بر زن بالغ گردد، با نظر داشت حكم مندرج ماده  

426 قانون جزا به حبس دوام و در صورت فوت مجني علیها به اعدام محكوم مي گردد.
2. شخصي كه مرتكب تجاوز جنسي بر زن نابالغ گردد، بانظر داشت حكم مندرج ماده   426 قانون جزا، 

به حداكثر حبس دوام و در صورت فوت مجني علیها به اعدام محكوم مي گردد.
3. در ح��االت من��درج فقره ه��اي 1 و 2 اين ماده، مرتكب به پرداخت وج��ه معادل مهر مثل به حیث 

جبران خسارت به مجني علیها نیز محكوم مي گردد.
4. ش��خصي ك��ه مرتكب تج��اوز به عفت و ناموس زن گردد، ولي تج��اوز وي منجر به فعل زنا يا لواط 
نگردد )تفخیذ، مساحقه يا امثال آن را مرتكب گردد(، حسب احوال به حبس طويل كه از هفت سال 

بیشتر نباشد، محكوم مي گردد.
5. هرگاه مجني علیهاي جرم مندرج فقره   4 اين ماده به سن 18سالگي نرسیده يا مرتكب جرم، اقارب 
تا درجه س��وم، مربي، معلم، مستخدم يا طبیب مجني علیها بوده يا به نحوي باالي مجني علیها نفوذ  و 

اختیار داشته باشد، فاعل حسب احوال به حبس طويل كه از ده سال بیشتر نباشد محكوم مي گردد.
مجبورنمودن به فحشا 

ماده   هجدهم: 1. ش��خصي كه زن بالغ را مجبور به فحش��ا نمايد، حسب احوال به حبس طويل كه از 
هفت سال كمتر نباشد، محكوم مي گردد.

2. هرگاه مجني علیهاي جرم مندرج فقره   1 اين ماده زن نابالغ باش��د، مرتكب حس��ب احوال به حبس 
طويل كه از ده سال كمتر نباشد، محكوم مي گردد.

ضبط و ثبت هويت مجني علیها و نشر آن 
ماده   نزدهم: شخصي كه هويت مجني علیهاي جرايم تجاوز جنسي و اجبار به فحشا را ضبط و ثبت يا 
بدون حكم قانون افش��ا يا تصاوير آن را نشر نمايد، به نحوي كه به شخصیت وي صدمه برساند، حسب 

احوال به حبس متوسط كه از سه سال كمتر نباشد، محكوم مي گردد. 
آتش زدن يا استعمال مواد كيمياوي  

ماده   بيس�تم: 1. ش��خصي كه زن را آتش بزند يا بر بدن وي مواد كیمیاوي يا زهري و يا س��اير مواد 
ضررن��اک را كه موجب جراحت يا معلولیت گردد، اس��تعمال نمايد يا مواد زهري را به وي بخوراند يا 

در بدن وي زرق نمايد، حسب احوال به حبس طويل كه از ده سال كمتر نباشد، محكوم مي گردد.
2. در حال��ت من��درج فقره   1 اين ماده هرگاه هدف از ارتكاب اعمال مذكور، ايجاد رعب و وحش��ت در 

جامعه به منظور حرمان زنان از حقوق مدني باشد يا منجر به مرگ مجني علیها گردد، مرتكب حسب 
احوال به حبس دوام يا اعدام محكوم مي گردد.

خودسوزي و خود كشي 
ماده   بيس�ت و يکم: هرگاه زن به اثر خش��ونت مجبور به خودس��وزي يا خودكشي يا استعمال مواد 
كیمیاوي يا زهري يا ساير مواد ضررناک به خود گردد، عامل خشونت در صورت مجروحیت و معلولیت 
مجني علیها به حبس متوس��ط و در صورت مرگ مجني علیها ، حس��ب احوال به حبس طويل كه از 

ده سال بیشتر نباشد، محكوم مي گردد.
جراحت و معلوليت 

ماده   بيست و دوم: 1. شخصي كه زن را مورد ضرب و جرح قرار دهد، حسب احوال و با نظر داشت 
شدت و خفت جرم مطابق احكام مندرج مواد 407 الي 410 قانون جزا مجازات مي گردد.

2. هرگاه اعمال مندرج فقره ي 1 اين ماده منجر به مرگ مجني علیها گردد، مرتكب حس��ب احوال به 
جزاي پیش بیني شده مندرج مواد 395 الي 399 قانون جزا محكوم مي گردد.

لت وكوب 
ماده  بيس�ت و س�وم: شخصي كه زن را مورد لت و كوب قرار دهد ولي منجر به جراحت يا معلولیت 

وي نگردد، حسب احوال به حبس قصیر كه از سه ماه بیشتر نباشد، محكوم مي گردد.
خريد و فروش زن به منظور يا بهانه ازدواج 

ماده   بيست و چهارم: شخصي كه زن را به منظور يا بهانه   ازدواج به فروش رساند يا خريداري يا در 
آنها وساطت نمايد، حسب احوال به حبس طويل كه از ده سال بیشتر نباشد، محكوم مي گردد.

بد دادن 
ماده   بيست و پنجم: 1. شخصي كه زن را به نام بددادن به نكاح بدهد يا بگیرد، مرتكب حسب احوال 

به حبس طويل كه از ده سال بیشتر نباشد، محكوم مي گردد.
2. در حالت مندرج فقره   1 اين ماده اش��خاص ذي دخل )ش��اهد، وكیل، مصلح و عاقد( ، هر يک حسب 
احوال به حبس متوس��ط، محكوم و عقد نكاح در صورت مطالبه زن ]به[ بد داده ش��ده مطابق احكام 

قانون فسخ مي گردد.
نکاح اجباري 

ماده  بيس�ت و شش�م: هرگاه شخص، زني را كه س��ن قانوني ازدواج را تكمیل نموده بدون رضايت 
وي نامزد يا به عقد نكاح درآورد، حسب احوال به حبس متوسط، كه از دو سال كمتر نباشد محكوم، 

نامزدي نكاح مطابق احكام قانون فسخ مي گردد.
ممانعت از حق ازدواج 

ماده   بيس�ت و هفتم: هرگاه ش��خص مانع ازدواج زن گردد يا حق انتخاب زوج را از وي سلب نمايد، 
حسب احوال به حبس قصیر محكوم مي گردد.

نکاح قبل از اكمال سن قانوني 
ماده   بيس�ت وهش�تم: هرگاه شخص زن را كه س��ن قانوني ازدواج را تكمیل ننموده و بدون رعايت 
حكم مندرج ماده   71 قانون مدني به عقد نكاح درآورد، حسب احوال به حبس متوسط كه از دو سال 

كمتر نباشد، محكوم و نكاح در صورت مطالبه ي زن، مطابق احكام قانون فسخ مي گردد.
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دشنام، تحقير يا تخويف 
ماده   بيست و نهم: شخصي كه زن را دشنام دهد يا تحقیر و يا تخويف نمايد، حسب احوال به حبس 

قصیر كه از سه ماه كمتر نباشد، محكوم مي گردد.
آزارواذيت 

ماده   س�ي ام: 1. ش��خصي كه مرتكب آزار واذيت زن گردد، حسب احوال به حبس قصیر كه از سه ماه 
كمتر نباشد، محكوم مي گردد.

2. هرگاه جرم مندرج فقره   1 اين ماده با اس��تفاده از موقف و مقام ارتكاب يابد، مرتكب حس��ب احوال 
به حبس قصیر كه از شش ماه كمتر نباشد، محكوم مي گردد.

انزواي اجباري 
ماده   س�ي و يکم: ش��خصي كه زن را به انزوا مجبور نمايد، حسب احوال به حبس قصیر كه از سه ماه 

بیشتر نباشد، محكوم مي گردد.
اجبار زن به اعتياد به مواد مخدر 

ماده   س�ي و دوم: ش��خصي كه زن را مجبور به اعتیاد به مواد مخدر نمايد، به حبس قصیر كه از سه 
ماه بیشتر نباشد، محكوم مي گردد.

منع تصرف در ارث 
ماده   س�ي و سوم: ش��خصي كه مانع تصرف زن در متروكه   مورث وي گردد، بر عالوه   واگذاري سهم 

شرعي وي، حسب احوال به حبس قصیر كه از يک ماه بیشتر نباشد، محكوم مي گردد.
منع تصرف در اموال 

ماده ي س�ي وچهارم: ش��خصي كه اموال ش��خصي زن را تصرف يا او را از تصرف درآن منع نمايد، 
حسب احوال به حبس قصیر كه از سه ماه بیشتر نباشد، محكوم و مال به تصرف زن گذاشته مي شود.

ممانعت از حق تعلیم، تحصیل، كار و دسترسي به
خدمات صحي 

ماده  س�ي و پنجم: ش��خصي كه زن را از حق تعلیم، تحصیل، كار، دسترس��ي به خدمات صحي يا 
اس��تفاده از س��اير حقوق مندرج قوانین مانع گردد، حسب احوال به حبس قصیر كه از شش ماه بیشتر 

نباشد، محكوم مي گردد.
كار اجباري 

ماده   س�ي و شش�م: ش��خصي كه زن را به كار اجباري وادار نمايد، عالوه بر جبران خسارت، حسب 
احوال به حبس قصیر كه از شش ماه بیشتر نباشد، محكوم مي گردد.

ازدواج با بيش از يک زن 
ماده   س�ي و هفتم: ش��خصي كه بدون رعايت احكام مندرج مواد 86  و 89 قانون مدني با بیش از زن 

ازدواج نمايد، حسب احوال به حبس قصیر كه از سه ماه كمتر نباشد، محكوم مي گردد.
نفي قرابت 

ماده  س�ي و هشتم: ش��خصي كه از قرابت زن به مقصد محروم ساختن از حق میراث يا اتالف ساير 
حقوق ش��رعي و قانوني وي انكار، ولي قرابت وي به حكم محكمه ثابت گردد، حس��ب احوال به حبس 

قصیر كه از شش ماه بیشتر نباشد، محكوم مي گردد.

تعقيب عدلي 
ماده   س�ي و نهم:1. رس��یدگي به دعاوي مربوط و تعقیب عدلي مرتكبین جرايم مندرج مواد 22 الي 

39 اين قانون به اساس شكايت مجني علیها يا وكیل وي صورت مي گیرد.
2. مجني علیه��ا مي توان��د در موارد مندرج فق��ره   1 اين ماده در هر مرحله از تعقیب عدلي )كش��ف( 
تحقیق، محاكمه يا محكومیت( از شكايت خويش منصرف گردد، در اين  صورت رسیدگي به دعوي و 

تطبیق جزا متوقف مي گردد.
اشتراک در جرم 

ماده  چهلم:ش��خصي كه در ارتكاب جرايم مندرج اين فصل با شخصي ديگري اشتراک نمايد، حسب 
احوال مطابق احكام مندرج مواد 39 و 41 الي 48 قانون جزا مجازات مي گردد.

جبران خسارت
ماده   چهل و يکم:مرتكبین جرايم مندرج اين قانون بر عالوه   جزاهاي پیش بیني ش��ده، حسب احوال 

به جبران خسارت وارده نیز محكوم مي گردند.



64    مجموعه قوانین

فصل چهارم
احکام نهايي

عدم تعليق، عفو و تخفيف مجازات 
ماده   چهل و دوم: مجازات محكومین جرايم خشونت تعلیق، عفو يا تخفیف شده نمي تواند.

ارجحيت 
ماده  چهل و سوم: هرگاه حكم اين قانون با حكمي از احكام ساير قوانین نافذه در مغايرت واقع گردد، 

حكم اين قانون مرجح دانسته مي شود.
انفاذ 

ماده   چهل و چهارم: اين قانون از تاريخ نشر در جريده   رسمي نافذ مي گردد.
قانون رسيدگی به تخلفات اطفال

)1( ش�خصی که سن دوازده س�الگی را تکميل نکرده باشد، درصورت ارتکاب جرم 
مسؤوليت جزايی به او راجع نمی شود.

)2( ه�ر گاه ج�رم مرتکبه مندرج فقره )1( اين ماده، ناش�ی از غفل�ت والدين بوده و 
موجب ضرر مادی شود، والدين به جبران آن مکلف می گردند.

ماده پنجم
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گزارش پيرامون قانون طرز رسيدگی به جرايم اطفال متخلف از قانون

 قباًل  طرح قانون اطفال ذريعه مكتوب ش��ماره )985( مورخ  14\7\1382، دار االنش��ای كمیسیون 
محترم مس��تقل اصالحات عدلی و قضايی به همكاری مس��تقیم مؤسس��ه UNICEF ، غرض تدقیق 
و ط��ی مراحل قانونی، به وزارت محترم عدلیه مواصلت ورزيده بود. ابتداً قانون مذكور توس��ط اعضای 
مسلكی رياست عمومی تقنین مورد تدقیق قرار گرفت، بعداً به منظور غور و تدقیق مزيد و رعايت حكم 
مادة )22(، مقرره طرزالعمل تهیه و پیشنهاد اسناد تقنینی منتشرة جريدة رسمی شماره )787( سال  
1420ه�.ق، ذريعه مكاتیب )1953و1954( مورخ 29\7\1382خويش از نمايندگان با صالحیت مقام 
محترم ستره محكمه و كمیسیون محترم مستقل اصالحات عدلی و قضايی دعوت به عمل آورده و در 
جلسه تاريخ 1382/8/1، در رياست عمومی تقنین، مورد تدقیق قرار گرفت و تصمیم اتخاذ گرديد كه 
نمايندگان لوی حارنوالی دولت انتقالی اسالمی افغانستان، وزارت امور داخله و مؤسسه يونیسف نیز در 

جلسات تدقیق قانون مذكور اشتراک نمايند. 
بعداً ذريعه مكاتیب شماره )2796 الی 2800( مورخ  1382/11/19 خويش از نمايندگان با صالحیت 
مقام محترم س��تره محكمه، لوی حارنوالی، كمیسیون مستقل اصالحات عدلی و قضايی دعوت به عمل 
آورده در جلس��ۀ  تاريخ  1382/11/23در رياس��ت عمومی تقنین مورد غور و تدقیق قرار گرفت و مقام 
محترم لوی حارنوالی ذريعه مكتوب ش��ماره )9619( مورخ 1382/11/30 رياست تحريرات دار االنشاء 
خويش داليل و نظريات نماينده لوی حارنوالی را ارس��ال نمودند. به اساس مكاتیب شماره )2956 الی 
2960(  م��ؤرخ 1382/12/7، مجدداً از نمايندگان ادارات فوق الذكر دعوت به عمل آمد تا در جلس��ه 
تاريخ 1382/12/14، قانون مذكور اش��تراک نمايند كه در اين جلس��ه ذريعه مكتوب شماره )2955( 
مؤرخ 1382/12/7 به منظور مطابقت  مواد قانون مذكور با احكام شريعت اسالمی يک نفر عضو رياست 
محترم دار االفتاء ستره محكمه نیز دعوت گرديده بود بعداً به تعقیب مكاتیب فوق الذكر ذريعه مكاتیب 
ش��ماره )203 الی 211( م��ورخ 1383/1/26 از نمايندگان مقام محترم س��تره محكمه، لوی حارنوالی 
كمیسیون  مستقل  اصالحات عدلی و قضايی، وزارت امور داخله و مؤسسه يونیسف، دفتر پروژه قضات 
سفارت ايتالیا، رياست محكمه اختصاصی اطفال، وزارت محترم معارف و رياست مراكز اصالح و تربیت 
اطفال و نوجوانان دعوت به عمل آمده و طی جلسات متعدد طرح قانون طرز رسیدگی به جرايم اطفال 
متخل��ف از قانون مورد تدقیق ق��رار گرفته و زمانی كه طرح متذكره غرض طی مراحل قانونی به ادارة 
امور سپرده می شد، از طرف دفتر يونسف به دفتر پروژه قضات ايتالیا ارسال شد كه دفتر پروژه قضات 
ايتالی��ا در زمینه نظريات جديدی را ارائه نمودند كه به منظور منعكس نمودن نظريات ذريعه مكاتیب 
ش��ماره )2037 الی 2045( م��ورخ 1383/6/16 از نمايندگان وزارت ه��ای محترم امور داخله، وزارت 
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معارف، مقام محترم ستره محكمه ،
لوی حارنوالی، كمیسیون مستقل اصالحات عدلی و قضايی دفتر پروژه قضات ايتالیا، رياست محكمه 
اختصاصی اطفال، ادارة محترم يونس��ف و رياس��ت مراكز اصالح و تربیت اطفال و نوجوانان دعوت به 
عمل آمد و باالخره بعد از مدت تقريباً يكس��ال طی جلس��ات متعدد طرح قانون مذكور به داخل )8( 
فصل و )66( ماده مورد تدقیق قرار گرفته و در زمینه به طی مراحل آن ابراز موافقت صورت گرفت. 

فصل اولبا احترام
احکام عمومی

مبنی:
ماده اول: اين قانون با درنظر داش��ت ارزش های مندرج ماده پنجاه و چهارم قانون اساس��ی و رعايت 
كنوانس��یون های بین المللی حمايه حقوق بش��ر و به خصوص منافع اطفال، به منظور طرز رسیدگی به 
جراي��م اطف��ال متخلِّف از قانون، اطفال در معرض خطر و اطف��ال نیازمند مراقبت و حفاظت و تأمین 

حقوق آنها در جريان تحقیق و محاكمه وضع گرديده است.
اهداف:

ماده دوم: اهداف اين قانون عبارت است از:
1- اصالح و تربیت مجدد اطفال متخلف از قانون.

2- محترم ش��مردن نقش اساس��ی اطفال در اعمار جامعه و حمايت جس��می، اخالقی، معنوی و رفاه 
اجتماعی آنها.

3- مشخص نمودن مسؤولیت والدين، سرپرست يا وكیل قانونی اطفال.
4- رعايت كنوانسیون حقوق طفل در جريان تحقیق و بعد از محاكمه.

5- استماع بیانات و نظريات اطفال حین تحقیق و محاكمه، توسط خود و يا ممثل قانونی آنها.
6- تش��ويق به نظارت مؤسس��ات اختصاصی خدم��ات اجتماعی غیر دولتی، به منظ��ور جلوگیری از 

تخلفات اطفال.
7- حفاظت از اطفالي كه در معرض خطر قرار داشته  و نیازمند مراقبت و محافظت  باشند.

طرز برخورد:
ماده  سوم: طفلي كه مورد اتهام قرارگیرد، مرتكب تخلف از قانون شود يا اعمال غیر عادی را از خود 
نش��ان دهد  و يا اينكه نیازمند مراقبت و حفاظت باش��د، مطابق احكام اين قانون با وی برخورد صورت 

مي گیرد.
اصطالحات:

ماده  چهارم: اصطالحات آتی در اين قانون معانی ذيل را دارد:
1- طفل: شخصی است كه سن هجده سالگی را تكمیل نكرده باشد.

2- طفل غیر ممیز : شخصی است كه سن هفت سالگی را تكمیل نكرده باشد.
3- طفل ممیز: شخصی است كه سن  هفت سالگی را تكمیل و دوازده سالگی را تكمیل نكرده باشد.

4- طفل نوجوان: شخصی است كه سن دوازده سالگی را تكمیل و  هجده سالگی را تكمیل نكرده باشد.
5- حجز: عبارت است  از تحديد آزادی طفل محكوم در مراكز اصالح و تربیت اطفال .
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6- حجز در منزل : عبارت اس��ت از مقید نمودن طفل در خانه، محل خصوصی يا عمومی و يا در يكی 
از مؤسسات اختصاصی خدمات اجتماعی برای مدت معین.

7- ممثل قانونی: عبارت است از والدين، اولیا، اوصیا، اقارب، قیم، وكیل  يا سرپرست قانونی طفل.
عدم مسؤوليت:

ماده پنجم: )1( شخصی كه سن دوازده سالگی را تكمیل نكرده باشد، درصورت ارتكاب جرم مسؤولیت 
جزايی به او راجع نمی شود.

)2( ه��ر گاه ج��رم مرتكبه مندرج فقره )1( اين ماده، ناش��ی از غفلت والدين بوده و موجب ضرر مادی 
شود، والدين به جبران آن مكلف می گردند.

تثبيت سن:
ماده  ششم: )1( سن طفل در جريان تحقیق و محاكمه به اساس تذكره تابعیت وی تثبیت مي گردد.
)2( هرگاه طفل تذكره نداش��ته باش��د يا حالت ظاهری وی با سن مندرج تذكره تابعیت عدم مطابقت 

را نشان دهد، نظريه طب عدلی در زمینه خواسته مي شود.
)3( در موارد ي كه تعیین س��ن به اس��اس نظر داكتر طب عدلی و يا طبیب ديگر با س��وابق قضیه و 
حاالت ظاهری طفل مغاير باش��د، موضوع تعیین مجدد س��ن به هیئت طبی كه كمتر از سه نفر داكتر 

نباشد، راجع  مي گردد.
)4( تعیین و تثبیت سن طفل به اعتبار تاريخ وقوع جرم صورت مي گیرد.

مجازات شديد:
ماده هفتم: مجازات طفل حتی به منظور اصالح و تربیت به طور شديد وحقارت آمیز جواز ندارد.

تعيين حد اقل مدت حجز:
ماده هشتم: حجز طفل به عنوان اّخرين راه حل  اصالح و تربیت وی تلقی مي شود.

محكمه در تعیین مدت حجز حد اقل مدت ممكنه آن را مطابق احكام اين قانون در نظر مي گیرد.

فصل دوم
كشف و تحقيق جرايم اطفال

حارنوال اختصاصی:
ماده  نهم: )1( كش��ف جرايم اطفال توس��ط پولیس و بررس��ی، تحقیق و تعقیب آن توسط حارنوالی 
اختصاص��ی اطفال صورت مي گی��رد، بدين منظور، حارنوالی اختصاصی اطفال در مركز و واليات ايجاد 

مي گردد.
)2( حارنوالی اختصاصی اطفال، متشكل از رئیس و اعضای مسلكی و اداری مي باشد كه در مورد جرايم 

مربوط به اطفال مطابق احكام اين قانون اجراآت می نمايند.
)3( اعضای مس��لكی حارنوالی اختصاصی اطفال برعالوه داش��تن ش��رايط مندرج قانون مربوط، دارای 

استعداد، آموزش مسلكی و تجربه خاص در مسايل اطفال نیز مي باشند.
)4( حارنوال��ی اختصاص��ی اطفال نمي تواند مس��تقیماً اقدامات قانونی علیه اطفال��ي كه مرتكب جرم 
ش��ده اند، آغاز نمايد، مگر اينكه ش��خص يا مرجعی در اين رابطه به حارنوال ش��كايت تحريری را ارائه 

نمايد.
حاالت دستگيری:

ماده  دهم: )1( در صورت وجود شواهد علنی مبنی بر ارتكاب جرم جنحه يا جنايت، پولیس صالحیت 
دارد طفل را در يكی از حاالت ذيل دستگیر نمايد:

1- در صورت امكان خطر فرار طفل.
2- در صورت خطر از بین رفتن اسناد و شواهد جرم.

3- در صورت امكان خطر تكرار جرم جديد.
)2( شخص كمتر از هجده سال دستبند )ولچک( زده  نمی شوند، مگر اينكه امكان وقوع فرار يا صدمه 

زدن به خودشان و يا ديگران موجود باشد.
)3( محكمه اختصاصی اطفال صالحیت دارد، حین صدور حكم توقیف قبل از محاكمه، عوض توقیف 

نمودن طفل راه های حل مناسب ديگری را مطالعه نمايد.
)4( اطفال تحت توقیف جدا از بزرگساالن نگهداری مي شوند.

اطالع دستگيری:
ماده  يازدهم: )1( پولیس مكلف اس��ت موضوع دس��تگیری و محل مراقبت طفل را در مدت بیست و 
چهار ساعت از زمان دستگیری به ممثل قانونی طفل و مؤسسات اختصاصی خدمات اجتماعی اطالع 
دهد، در صورت عدم اطالع در مدت مذكور، پولیس مكلف اس��ت راپور كتبی موضوع را با ارائه داليل 
تأخی��ر به حارنوالی مربوط توضیح نمايد. هرگاه پولیس قادر به ارائه عذر معقول نباش��د، موضوع قابل 
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تعقیب عدلی پنداشته مي شود.
)2( ممثل قانونی مي تواند بال فاصله بعد از دس��تگیری طفل، رهايی وی را به قید ضمانت تقاضا نمايد. 
پولیس و حارنوالی مكلف است در مدت بیست و چهار ساعت در مورد درخواست رهايی طفل تصمیم 
خويش را اتخاذ و اعالم نمايد. در صورت عدم اتخاذ تصمیم، ممثل قانونی می تواند، به حارنوالی ما فوق، 

شكايت نمايد.
)3( حارنوال و قاضی مي توانند طفل را به قید ضمانت بدون تضمین مالی رها كنند، مگر اينكه حالت 

وی ايجاب توقیف را نمايد.
)4( ممثل قانونی مي تواند رهايی طفل توقیف شده را به قید ضمانت و يا تمديد آن را در طول جريان 
تحقیق يا محاكمه تقاضا نمايد. در صورتي كه محكمه توقیف بیشتر طفل را الزم نداند، مي تواند حكم 

رهايی طفل را بدون ضمانت صادر نمايد.
محل نگهداری:

ماده  دوازدهم: طفل مظنون دستگیر شده، در يک محل خاص موقتاً تحت توقیف قرار مي گیرد. اداره 
توقیف، مكلف اس��ت برای طفل تحت توقیف زمینه دسترسی به خدمات اجتماعی، تعلیمی، حرفه ای ، 

روحی و صحی را با درنظرداشت اقتضای سن و جنس وی مساعد سازد.
ترتيب محضر:

ماده  س�يزدهم: )1( پولیس مكلف اس��ت از تاريخ كشف در مدت بیست و چهار ساعت، اوراقی را كه 
ح��اوی محضر و تمام معلومات الزم مربوط به طفل مظنون باش��د، ترتی��ب و به حارنوالی اختصاصی 

اطفال جهت تكمیل تحقیق رجعت دهد.
)2( در صورتي كه اوراق حاوی محضر و تمام معلومات الزم مربوط در مدت بیس��ت و چهار س��اعت 
تكمیل ش��ده نتوان��د، حارنوالی اختصاصی اطفال صالحیت دارد، بع��د از تقاضای كتبی پولیس میعاد 
تس��لیمی اوراق و معلومات الزم را برای مدت چهل و هش��ت س��اعت تمديد نمايد. همچنان حارنوالی 

صالحیت دارد طفل را به ممثل قانونی وی تسلیم نمايد.
ميعاد اكمال تحقيق:

ماده چهار دهم: )1( حارنوالی اختصاصی اطفال مكلف اس��ت تحقیق را بعد از مواصلت دوس��یه در 
م��دت يک هفته  تكمیل نمايد. در صورتي كه تحقیق در مدت مذكور  تكمیل  ش��ده نتواند، حارنوالی 

مكلف است تمديد مدت را برای سه هفته  ديگر از محكمه مربوط مطالبه نمايد.
محكمه اطفال مكلف است در مدت بیست و چهار ساعت تصمیم خويش را مبنی بر توقیف يا عدم

آن ابالغ نمايد.
)2( طف��ل ي��ا ممثل قانونی يا وكیل مدافع وی مي تواند در هر زمان از حكم توقیف قبل از محاكمه به 

محكمه شكايت نمايد.
ميعاد ترتيب صورت دعوی:

ماده  پانزدهم: حارنوالی اختصاصی اطفال مكلف اس��ت، بعد از تكمیل تحقیق و جمع آوری س��وابق 
من��درج  ماده هفدهم اين قان��ون در مدت يک هفته صورت دعوی را ترتیب و رس��ماً به محكمه ارائه 
نماي��د. در صورتي كه ارائه صورت دعوی در مدت متذكره ممكن نگردد، حارنوالی مي تواند از محكمه 
مربوط برای مدت س��ه هفته تقاضای تمديد را نمايد، مشروط بر اينكه طفل تحت توقیف قرار نداشته 

باشد.
حفظ دوسيه:

ماده  شانزدهم: در صورت عدم موجوديت داليل الزام جهت محاكمه طفل، حارنوالی دوسیه را حفظ 
وجري��ان را در م��دت يک هفته ب��رای مجنی علیه و مدعی حق العبد اب��الغ می نمايد. مدعی حق العبد 
مي تواند در خواست جبران خساره خويش را به محكمه مدنی مربوط طی مدت سی روز تقديم نمايد.

معلومات غرض تهيه داليل الزام:
م�اده  هفدهم: )1( حارنوالی اختصاصی اطفال مكلف اس��ت حین تحقیق جرايم مربوط اطفال نكات 

ذيل را غرض تهیه داليل الزام در نظر گیرد:
1- سن، روز، ماه و سال تولد.

2- سطح انكشاف روحی .
3- شخصیت و لیاقت.

4- علل و انگیزه های ارتكاب جرم.
5- سطح تعلیمی حین ارتكاب جرم.

6- شرايط محیط زنده گی حین ارتكاب جرم.
7- خفت و شدت جرم.

8- سابقه جرمی .
9- طرز سلوک حین ارتكاب جرم و بعد از آن.

10- نوع، شواهد، وسائل، قصد، زمان و مكان جرم.
11- میزان خطرات وارده به شخص متضرر.
12- وجود شركاء، عاملین و محركین جرم.

13- ساير حاالتي كه در تعیین جزاء مؤثر پنداشته شود .
)2( حارنوالی مكلف اس��ت حین تحقیق جرايم اطفال و تثبیت قضايای آنها از پولیس، والدين، مربی، 

معلم، اهل خبره و ساير اشخاصي كه  راجع به آنها اطالعات دارند، معلومات حاصل نمايد.
)3( حارنوالی مكلف است سوابق و جزئیات تحقیق را به صورت محرمانه نگهداری نمايد، صرف محاكم 

مربوط و وكیل مدافع وی مي توانند به سوابق جرمی دسترسی داشته باشند.
ارجاع قضيه متهم بلند تر از هجده سال به مراجع مربوط:

م�اده  هجدهم: )1( در صورت��ي كه نزد حارنوالی يا محكمه اطفال بعد از ش��روع تحقیق يا محاكمه 
ثابت شود كه سن متهم حین ارتكاب جرم بیشتر از هجده سال بوده، آنها مكلف اند قضیه را  به مراجع 

مربوط آن محول نمايد.
)2( در صورتي كه متهم به تصمیم مندرج فقره )1( اين ماده قناعت نداشته باشد، می تواند به مقامات 
فوقانی استیناف طلب گردد، مقامات فوقانی موضوع را به هیئت طبی مندرج فقره )3( ماده ششم  اين 
قانون محول نموده و صدور فیصله نهايی معطل می گردد. هرگاه متهم تحت توقیف قرارداش��ته باشد، 

هیئت طبی مكلف است در مدت يک هفته، نظر خويش را ارائه نمايد.
اتخاذ تدابير مو قت حفاظتی:

ماده  نزدهم: )1( محكمه اختصاصی اطفال مي تواند، درمورد اطفال متهمي كه رفتار غیر عادی دارند، 
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به اساس تقاضای حارنوالی يا ممثل قانونی وی تدابیر موقت حفاظتی را اتخاذ نمايد.
)2( طفل متهم مصاب به امراض روانی، جهت تداوی به مؤسس��ات صحت روانی معرفی می گردد، در 
اين صورت مدت اقامت وی در مؤسس��ه صحی از طرف قاضی با نظرداش��ت توصیه متخصصین طبی 

تعیین مي شود.
سپردن طفل به ممثل قانونی:

ماده  بيستم: )1( طفل صاحب عقل و درايت كه سن دوازده سالگی را تكمیل نكرده باشد، در صورت 
ارتكاب جرم جنحه يا جنايت جهت تكمیل تحقیق تحت حجز قرار داده نشده، حارنوالی وی را جهت 

مراقبت به، ممثل قانونی  يا اقارب  با رعايت درجات واخذ ضمانت سپرده مي تواند.
)2( طفلي كه س��ن دوازده س��الگی را تكمیل و هجده سالگی را تكمیل نكرده باشند، در صورت ارتكاب 
جرم جنحه جهت تكمیل تحقیق به پیش��نهاد حارنوالی مربوط بعد از اس��تیذان محكمه ذي صالح به 

ممثل قانونی يا اقارب شان بارعايت درجات و اخذ ضمانت سپرده مي شوند.
)3( ه��رگاه اطف��ال مندرج فقره های )1 و 2( اين ماده، ممثل قانونی يا اقارب نداش��ته باش��ند، جهت 

مراقبت  به مراكز اصالح و تربیت اطفال يا ساير مؤسسات آموزشی و پرورشی تسلیم داده مي شوند.
)4( طفلي كه سن دوازده  سالگی را تكمیل و هجده سالگی را تكمیل نكرده باشند، در صورت ارتكاب 

جرم جنايت جهت تكمیل تحقیق به پیش��نهاد حارنوالی مربوط و اس��تیذان محكمه ذي صالح جهت 
حجز به مراكز اصالح و تربیت اطفال سپرده مي شوند.

)5( حارنوال��ی اطفال مكلف اس��ت قبل از اتخاذ تصمیم قانون��ی علیه طفل مندرج فقره )3( اين ماده، 
موض��وع را با مراكز اصالح و تربیت اطفال يا مؤسس��ات اختصاصی خدمات اجتماعی مربوط در میان 

بگذارد.
)6( مراكز اصالح و تربیت اطفال و مؤسس��ات اختصاصی خدمات اجتماعی مربوط مكلف اند، معلومات 
مكمل اضافی را در مورد شرايط زندگی، رفتار وسلوک طفل توأم  با پیشنهادات در زمینه به حارنوالی 

و محكمه مربوط ارائه نمايند.
توصيه و تشويق به مصالحه:

ماده  بيست و يکم: )1( حارنوالی مي تواند اّمرين مراكز اصالح و تربیت اطفال و مؤسسات اختصاصی 
خدم��ات  اجتماع��ی را دعوت نمايد تا ممث��ل قانونی طفل و متضرر را ب��ه مصالحه يكه خالف قانون 
نباشد، توصیه و تشويق نمايد، مشروط بر اينكه طفل مرتكب جرم جنحه يا جنايت نگرديده باشد. در 
س��اير موارد حارنوالی مكلف اس��ت طبق حكم ماده چهاردهم اين قانون تحقیق را تكمیل و دوسیه را 

به محكمه مربوط احاله نمايد.
)2( در ص��ورت موافق��ت ممثل قانونی طفل و متضرر به مصالحه و پرداخت غرامت، حارنوالی مي تواند 

به حفظ دوسیه اقدام نمايد.
حق داشتن وكيل مدافع:

ماده  بيس�ت و دوم: )1( طفل در تمام مراحل تحقیق و محاكمه حق داش��تن وكیل مدافع و مطالبه 
ترجمان را دارد. در صورت عدم توانايی مالی والدين و يا ممثل قانونی طفل مبنی بر اس��تخدام وكیل 
مداف��ع ي��ا ترجمان، محكمه اختصاصی اطفال، وكیل مدافع يا ترجم��ان رابه مصرف دولت برای طفل 

موظف می نمايد.

)2( ممثل قانونی، وكیل مدافع يا ترجمان طفل حق دارد از كلیه مراحل اجراآت قانونی اي كه توسط 
حارنوالی يا محكمه عملی مي گردد، آگاه و در آن اشتراک نمايد.

)3( عدم اشتراک ممثل قانونی طفل حین تحقیق، مانع جريان تحقیق نمی گردد، مگر اينكه حارنوالی 
حضور وی را را حتمی بداند.

بررسی شکايت ممثل قانونی:
ماده  بيس�ت و س�وم: ممث��ل قانونی طفل حق دارد بع��د از حصول معلوم��ات از جريان تحقیق، به 
حارنوالی فوقانی ش��كايت نمايد. حارنوالی فوقانی مكلف است، شكايت را طور عاجل بررسی نموده، در 

مورد تصمیم مقتضی اتخاذ نمايد.
جمع آوری فورم ها:

ماده  بيست و چهارم: )1( حارنوالی مكلف است غرض تكمیل دوسیه نسبتی طفل متهم فورمه های 
مخصوصي كه حاوی معلومات دقیق مندرج ماده هفدهم اين قانون مي باشد، جمع آوری نمايد.

)2( در صورتي كه طفل با شخص باالتر از هجده سال مشتركاً مرتكب جرم شده باشد، اقدامات قانونی 
علیه وی به صورت مجزا طبق احكام اين قانون صورت مي گیرد.

احضار طفل:
ماده  بيس�ت و پنج�م: )1( طفل متهم جهت تحقیق يا محاكمه از طري��ق ممثل قانونی وی احضار 
مي گردد. در صورتي كه ممثل قانونی طفل را حین احضار همراهی نكند، به حكم محكمه مبلغ پنجصد 

افغانی جريمه می گردد.
)2( هر گاه طفل در مراكز اصالح و تربیت اطفال تحت توقیف باش��د، در صورت ضرورت جهت اكمال 

تحقیق و يا محاكمه جلب آنها از طريق مراكز مذكور صورت مي گیرد.
)3( ممثل قانونی طفل ، مسؤولین مراكز اصالح و تربیت اطفال يا ساير مؤسسات آموزشی و پرورشی 
مكلف اند در صورت ضرورت طفلي كه تحت مراقبت يا توقیف ش��ان قرار دارد، جهت اكمال تحقیق  يا 

محاكمه در وقت معینه حاضر نمايند.
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فصل سوم
طرز محاكمه اطفال

محکمه اختصاصی:
ماده  بيست و ششم: )1( رسیدگی به جرايم اطفال توسط محكمه اختصاصی اطفال صورت می گیرد. 

بدين منظور در مراكز واليات محاكم ابتدائیه اختصاصی اطفال ايجاد می گردد.
)2( محكمه ابتدائیه اختصاصی اطفال متشكل از رئیس، اعضاء و كارمندان اداری مي باشد.

)3( قضات محكمه اختصاصی اطفال بر عالوه داش��تن ش��رايط مندرج در قانون تشكیالت و صالحیت 
محاك��م دارای اس��تعداد، آموزش مس��لكی و تجربه خاص در مس��ائل مربوط به محاكم��ه اطفال نیز 

مي باشند.
مراحل رسيدگی:

ماده  بيست و هفتم: به منظور تأمین بهتر عدالت، قضايای مربوط به اطفال متخلف از قانون، در سه 
مرحله )ابتدائیه ، استیناف و فرجام( مورد رسیدگی قرار می گیرد.

صالحيت حوزه وی:
ماده  بيست و هشتم: )1( محكمه اختصاصی اطفال جرايم مرتكبه توسط اطفال حوزه واليت مربوط 

را رسیدگی می نمايد .
)2( هرگاه محل ارتكاب جرم مش��خص نباش��د، موضوع توسط محكمه اي كه طفل در آن حوزه اقامت 
دارد، مورد رس��یدگی قرار مي گیرد. در صورت عدم امكان تثبیت محل اقامت طفل، موضوع توس��ط 

محكمه اي كه طفل در آن حوزه دستگیر يا توقیف شده است، رسیدگی می گردد.
قضايای قابل رسيدگی:

ماده  بيست و نهم: محكمه اختصاصی اطفال، قضايای ذيل را كه مطابق احكام اين قانون در پیشگاه 
آن اقامه مي شود، رسیدگی می نمايد:

1- جرايم اطفال.
2- رفتار غیر عادی اطفالي كه توسط والدين يا شخصي كه بر نفس آنها حق واليت دارند و يا با اتخاذ 

تدابیر مروج تربیوی، قابل اصالح نباشند.
3- قضايای مربوط به اطفالي كه در معرض خطر قرار داشته و نیاز مند مواظبت و حمايت باشند.

ميعاد صدور حکم:
ماده  س�ی ام: )1( محكمه اختصاصی اطفال دوس��یه را از تاريخ مواصلت آن در مدت سه روز مطالعه 
می نمايد. در صورتي كه نواقص در دوسیه مالحظه گردد، آن را غرض تكمیل تحقیقات و رفع نواقص 
ب��ه حارنوالی اختصاصی اطفال مس��ترد مي نمايد. حارنوالی مكلف اس��ت بالفاصله از موضوع به ممثل 

قانونی متهم اطالع دهد.
)2( حارنوالی مكلف اس��ت، طی مدت يک هفته نواقص را رفع و دوس��یه را مجدداً به محكمه مربوط 

احاله نمايد.
)3( محكمه اختصاصی اطفال مكلف اس��ت، بعد از مواصلت مجدد دوس��یه در مدت ده روز حكم خود 

را در زمینه صادر نمايد.
ارائه گزارش دوسيه های الاجراء:

ماده  سی و يکم: هیئت قضايی يا قضات محكمه اختصاصی اطفال مكلف اند در هر پانزده روز گزارش 
دوسیه های ال اجرأ را توام با داليل آن به رئیس محكمه ارائه نمايند. رئیس محكمه مكلف است هرچه 

زودتر تدابیر الزم را در زمینه اتخاذ نمايد.
محرميت رسيدگی:

ماده  س�ی و دوم: )1( رس��یدگی به تخلفات قانونی اطفال طور س��ری و ابالغ حكم در هر حالت به 
صورت علنی صورت مي گیرد.

)2( نشر اسناد جريان جلسات محاكمه اطفال به شمول شهادت شهود و نظر اهل خبره در رسانه های 
جمعی جواز ندارد.

)3( افشای معلومات در مورد شخصیت طفل و يا اطالعاتي كه منجر به كشف هويت طفل گردد، تحت 
هیچ عنوان جواز ندارد.

)4( گزارش جريان جلسه محاكمه ثبت و نگهداری مي شود.
ابالغ فيصله:

ماده  س�ی و س�وم: )1( قضات محكمه اختصاصی اطفال بعد از اس��تماع اظهارات و استدالل طفل، 
ش��اهدان، ممثل قانونی، حارنوالی، وكیل مدافع، كارمندان مؤسس��ات اختصاصی خدمات اجتماعی و 

نظريات اهل خبره، فیصله خويش را در حضور طفل ابالغ مي نمايد.
)2( هرگاه نزد محكمه ثابت گردد كه اتهامات وارده علیه طفل تحت توقیف وارد نیس��ت، محكمه به  
رهاي��ی وی حكم مي نمايد. اين حكم مانع ادعای حق العبدی مجنی علیه و متضرر نمی گردد. حارنوالی 

مي تواند علیه اين حكم استیناف خواهی نمايد.
)3( ه��رگاه موضوعات م��ورد بحث در جريان محاكمه، طفل را روحاً متضرر س��ازد، محكمه در غیاب 
طفل جلس��ه محاكمه را ادامه داده مي تواند، مش��روط بر اينكه خلص جريان محاكمه را بعداً برای وی 

توضیح نمايد.
اشتراک  در جلسات محاكمه:

ماده  س�ی و چهارم: )1( طفل، ممثل قانونی، وكیل مدافع، مساعد حقوقی، شاهدان، هیئت قضايی، 
مجنی علی��ه و حارنوالی در جلس��ه محاكمه ش��ركت ك��رده مي توانند. هرگاه حض��ور ممثل قانونی به 
مصلح��ت طف��ل نبوده يا موجب اخالل جري��ان محاكمه گردد، محكمه مي تواند ام��ر خروج وی را از 

جلسه محاكمه بدهد.
)2( محكمه مي تواند اشخاص مسلكی و اهل خبره در امور تربیه و رفاه طفل را غرض ريسرج ومطالعه 

اجازه دهد تا در جلسه محاكمه شركت ورزند.
)3( محكمه نمي تواند هیچ شخص را از ادای شهادت مبنی بر ارائه معلومات راجع به انكشاف وضعیت 
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روحی طفل، شخصیت و محیط زيست وی در محكمه مانع شود.
اتخاذ تصميم:

ماده  س�ی و پنجم: محكمه، صالحیت دارد در مورد طفل متهم با نظرداش��ت حاالت يكی از تصامیم 
ذيل را اتخاذ نمايد:

1- مكلف نمودن به انجام خدمات اجتماعی.
2- فرستادن به مؤسسات اختصاصی خدمات اجتماعی .

3- صدور اخطاريه.
4- تعويق محاكمه.

5- تعلیق مشروط مجازات.
6- حجز در منزل.

7- تسلیم نمودن به يكی از والدين يا شخصي كه حق سرپرستی وی را دارد.
8- اعزام به مراكز اصالح و تربیت اطفال غرض تحت حجز قراردادن.

رعايت معلومات حین صدور حكم:
ماده  و سی و ششم:

قض��ات محكمه اختصاصی اطفال مكلف اند حین صدور حك��م نكات مندرج ماده هفدهم اين قانون را 
در نظر گیرند.

اخذ تعهد كتبی:
ماده  س�ی و هفتم: )1( در صورتي كه طفل باالثر حكم محكمه به ممثل قانونی س��پرده ش��ود، وی 
مكلف اس��ت از حس��ن سلوک و رفتار طفل مراقبت نمايد و حارنوالی تعهد كتبی را در اين زمینه اخذ 

می نمايد.
)2( هرگاه ممثل قانونی طفل وظايف خود را مطابق تعهد مندرج فقره )1( اين ماده بصورت درس��ت 

ايفا ننمايد، محكمه صالحیت دارد ممثل ديگری را طور موقت تعیین نمايد.
)3( حكم مندرج فقره های )1 و 2( اين ماده با تكمیل سن هجده سالگی طفل ساقط مي گردد.

معرفی طفل به مؤسسات صحت روانی:
ماده  س�ی و هش�تم: هرگاه طفل حین رس��یدگی قضیه غیر عادی به نظر آيد، حارنوالی و محكمه 
مي توانند با صدور قرار، وی را جهت تشخیص و معالجه به مؤسسات مربوط صحت روانی معرفی نمايد.

مجازات:
ماده  سی و نهم: )1( حین تعیین جزای طفل متهم مراتب ذيل مد نظر گرفته مي شود:

1- مجازات طفلي كه سن دوازده سالگی را تكمیل و شانزده سالگی را تكمیل نكرده باشد، از يک سوم 
)3/1(حداكثر مجازاتی كه برای عین جرم ارتكاب ش��ده توسط اشخاص بلند تر از سن هجده سالگی در 

قانون جزاء پیشبینی گرديده است، بیشتر بوده نمي تواند.
2- مجازات طفلي كه س��ن شانزده س��الگی را تكمیل و هجده س��الگی را تكمیل نكرده باشند، از نصف 
)2/1( حد اكثر مجازاتی كه برای عین جرم توسط اشخاص بلند تر از سن هجده سالگی در قانون جزاء 

پیشبینی گرديده است، بیشتر بوده نمي تواند.
3- طفل به جزای حبس دوام يا اعدام محكوم شده نمی توانند.

)2( مدتی را كه طفل در توقیف به سر مي برد از مدت حجز محكوم بها كاسته مي شود.
حجز تعليقی و تنفيذی:

ماده  چهلم: )1( در صورتي  كه مدت حجز طفل از دوس��ال بیش��تر نباش��د، محكمه می تواند غرض 
س��پری نمودن مدت حجز محكوم بها، وی را به يكی از مؤسسات اختصاصی خدمات اجتماعی معرفی 

نمايد. عالوتاً محكمه می تواند به يكی و يا بیشتر از يكی از قیود  آتی نیز حكم نمايد:
-  اقامت در اوقات معینه.

- انجام كارهای معینه.
- تعلیم و تربیه.

- گشت وگذار در محالت خاص.
- ثبت نام در يكی از مؤسسات دارای پروگرام های احیای مجدد به جامعه.

- وادار ساختن به عذر خواهی و جبران خساره متضرر.
- تس��لیم نمودن طفل به يكی از والدين و يا ش��خصي كه قانوناً حق سرپرس��تی وی را دارا باشد، در 
اي��ن صورت، محكمه هدايات الزم را مبنی بر مواظبت طفل نیز صادر می نمايد، در صورت عدم ايفای 
تعه��دات و وجايب توس��ط آنه��ا، محكمه می تواند طف��ل را به يكی از مؤسس��ات اختصاصی خدمات 

اجتماعی تسلیم نمايد.
- در صورت اصالح ناپذيری، صدور اخطار مبنی بر تعیین مجازات شديد تر از جزای اصلی.

)2( در صورتي كه طفل مرتكب جرمی ش��ده باش��د كه مجازات آن از دو س��ال حجز بیش��تر و از سه 
سال كمتر باشد، محكمه مي تواند به حجز تعلیقی وی حكم نمايد. هرگاه طفل در خالل مدت تعلیق 
تنفیذ حكم مرتكب جرم ديگری نگردد، آثار حكم از بین رفته، چنان پنداشته مي شود كه اصاًل حكم 

صادر نگرديده است.
الغای حكم تعلیق تنفیذ، از طرف محكمه ای  صادر مي گردد كه حكم تعلیق تنفیذ را صادر نموده است.

ه��رگاه طفل قبل از ختم میعاد تعلیق به نحوی ش��رايط حكم تعلیق را نق��ض و مجدداً مرتكب جرم 
گردد، محكمه مي تواند طفل را در طول مدت مجازات حجز تعلیقی، تحت نظارت مؤسسات اختصاصی 

خدمات اجتماعی غرض انجام كارهای خیريه معرفی نمايد.
)3( محكمه صالحیت دارد بعد از اس��تماع دعوی، جريان محاكمه را غرض بررس��ی بیشتر شخصیت 
طفل به تعويق اندازد. حد اكثر مدت تعويق محاكمه در صورت ارتكاب جرم جنايت سه سال و در جرم 
جنحه يک سال مي باشد، در اين صورت طفل به يكی از مؤسسات اختصاصی خدمات اجتماعی غرض 

مشاهدات، معالجه و حمايت تسلیم مي گردد.
محكم��ه صالحی��ت دارد جهت اصالح عواقب جرم و تش��ويق ب��ه مصالحه با متضرر ي��ا مجنی علیه، 
مكلفیت های اضافی را نیز در حكم خويش تصريح نمايد. تعويق محاكمه در صورت نقض مكرر شرايط 

آن باطل مي گردد.
مدت حجز تعليقی:

م�اده  چهل و يک�م: )1( محكمه صالحیت دارد حكم تنفی��ذی را در مورد طفل اي كه مرتكب جرم 
جنحه گرديده، الی مدت يک سال و در مورد جنايت الی مدت سه سال با قید شرط يا بدون آن تعلیق 

نمايد.
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)2( حكم تعلیق در صورت عدم موجوديت پروگرام های تربیوی خاص يا خدمات اجتماعی، صادر شده 
نمي توان��د. حكم تعلیق قبل از ختم محاكمه صادر مي گ��ردد. حارنوالی مي تواند بعد از ابالغ حكم، در 

مدت سه روز استیناف خواهی نموده و ممثل قانونی طفل را از موضوع مطلع سازد.
استيناف طلبی:

ماده  چهل و دوم: )1( طفل محكوم علیه، ممثل قانونی وی يا حارنوالی مي تواند علیه فیصله محكمه 
ابتدائیه، استیناف طلبی نمايد.

)2( مرجع با صالحیت استیناف خواهی، رياست محكمه استیناف مي باشد.
درخواس��ت اس��تیناف خواهی، به دفتر تحريرات محكمه صادر كننده حكم يا به دفتر تحريرات محكمه 
اس��تیناف مربوط در مدت بیس��ت و يک روز تسلیم  داده مي ش��ود. اين مدت با در نظر داشت حاالت 

ذيل محاسبه مي گردد:
1- در صورتي كه محكمه متن فیصله و داليل آن را در ختم جلس��ه محاكمه و در حضور طفل متهم 

و يا وكیل مدافع وی قرائت نموده باشد.
2- در صورت��ي ك��ه محكمه دالئل اصدار حكم را با حكم يكجا قرائت ننموده و به طفل متهم  يا وكیل 

مدافع وی مجدداً ابالغ نمايد، در اين حالت آغاز میعاد از تاريخ ابالغیه دوم محاسبه مي گردد.
3- در صورتي كه در عین فیصله بیشتر از يک طفل محاكمه گرديده باشد، آغاز میعاد از تاريخ آخرين 

ابالغیه محاسبه مي گردد.
)3( در صورت عدم قناعت، طفل، ممثل قانونی وی و يا حارنوال می تواند در مدت بیس��ت يک روز از 
تاريخ صدور، علیه فیصله محكمه اختصاصی اطفال اس��تیناف طلبی نموده و از موضوع جانب مقابل را 

مطلع سازد.
)4( طفل نمی تواند بدون موافقت ممثل قانونی از حق استیناف خواهی انصراف ورزد.

)5( در صورتي كه طفل يا ممثل قانونی وی علیه فیصله  صادره  محكمه، اس��تیناف خواهی كند، جزای 
مندرج فیصله محكمه فوقانی شديدتر از فیصله محكمه ابتدائیه بوده نمی تواند.

)6( در صورت عدم قناعت، طفل، ممثل قانونی وی و يا حارنوالی، می تواند در مدت سی روز از تاريخ 
صدور علیه فیصله محكمه اس��تیناف به ستره محكمه فرجام خواهی نمايد. درخواست فرجام خواهی به 
دفت��ر تحريرات محكمه اس��تیناف صادر كننده حكم يا به دفتر تحريرات ديوان مربوط س��تره محكمه 

تسلیم داده مي شود.

فصل چهارم
وظايف مراكز اصالح و تربيت اطفال و مؤسسات اختصاصی خدمات اجتماعی

ارائه گزارش:
م�اده  چهل و س�وم: ادارات مراكز اصالح و تربیت اطفال و مؤسس��ات اختصاصی خدمات اجتماعی 
مكلف اند، حین تطبیق مجازات اطفال تحت حجز ش��ان، در هر س��ه ماه و يا عندالمطالبه به حارنوالی و 
محكمه مربوط گزارش ارائه نمايند. حارنوالی و قاضی اختصاصی اطفال حداقل ماه يكبار از محل تحت 

حجز اطفال ديدن می نمايد.
مراقبت از تطبيق حکم:

ماده  چهل و چهارم: مؤسسات اختصاصی خدمات اجتماعی مكلف اند از تطبیق حكم حجز در مراكز 
اصالح و تربیت اطفال 

وس��اير هداياتي كه از طرف محكمه اختصاصی اطفال در زمینه صادر گرديده اس��ت، مراقبت نموده و 
گزارش��ی مبنی بر اصالح پذيری طفل را در هر س��ه ماه يا طبق دس��تور قاضی، به محكمه مربوط ارائه 

نمايند.
تجديد نظر پروگرام های اصالحی:

م�اده  چهل و پنج�م: ممثل قانونی طف��ل، رئیس مركز اص��الح و تربیت اطفال يا رئیس مؤسس��ه 
اختصاص��ی خدم��ات اجتماعی كه طفل نزد آنها تحت حجز ق��رار دارد، مي توانند هر زمان از محكمه 

اختصاصی اطفال تقاضای تجديد نظر پروگرام های اصالحی  يا تدابیر  توصیه شده  ديگر را نمايند.
مالقات در محالت تحت حجز:

ماده  چهل و ششم: ممثل قانونی طفل حق دارد وی را درمحالت تحت حجز مالقات نمايد، مشروط 
بر اينكه مقررات آن محالت رعايت گردد.



قانون رسیدگی به تخلفات اطفال    8283    مجموعه قوانین

فصل پنجم
طرز برخورد با اطفال دارای روش و سلوک غير عادی

ارائه حقايق:
ماده  چهل و هفتم: )1( هرگاه طفل رفتار غیر عادی از خود نشان بدهد، حارنوالی اختصاصی اطفال، 
ممثل قانونی يا مؤسس��ات اختصاصی خدمات اجتماعی مي توانند حقايق موضوع را به محكمه مربوط 

ارائه نمايند.
)2( محكم��ه اختصاص��ی اطفال با رعايت حكم فقره )1( اين ماده معلومات الزم  به ش��مول معلومات 
مربوط مندرج ماده هفدهم اين قانون را در مورد شخصیت طفل تكمیل نموده و يكی از تصامیم ذيل 

را اتخاذ می نمايد:
1- صدور هدايت مبنی بر تسلیم نمودن وی در يكی از مؤسسات اختصاصی خدمات اجتماعی.

2- صدور هدايت مبنی بر شامل نمودن وی در يكی از مؤسسات تربیوی يا صحی دولتی.
تصميم محکمه:

ماده  چهل و هشتم: )1( هیئت قضايی محكمه اختصاصی اطفال تصامیم مندرج فقره )2( ماده چهل 
و هفتم اين قانون را با حضور داشت طفل يا ممثل قانونی وی بانظرداشت نظر حارنوالی در جلسه سری 

اتخاذ مي نمايد.
)2( هرگاه محكمه تصمیم مبنی بر تس��لیم نمودن طفل را به يكی از مؤسس��ات اختصاصی خدمات 
اجتماعی اتخاذ نمايد، در اين صورت شرح جزئیات وشرايط تعلیم، تربیه مسلكی، استخدام، مشغولیت 

در ساحات بیكاری وتداوی صحی طفل نیز در تصمیم مد نظر گرفته مي شود.
)3( مؤسسه اختصاصی خدمات اجتماعی مكلف است سلوک و رفتار طفل را مراقبت و تسهیالت الزم 
را به  منظور برگش��ت طفل ب��ه زندگی عادی اجتماعی  فراهم نم��وده و در زمینه تماس های دوامدار 
را با فامیل طفل تأمین و از موضوع وقتاً فوقتاً گزارش��ی مبنی بر اصالح پذيری طفل و تطبیق دس��اتیر 

توصیه شده را به محكمه مربوط ارائه نمايد.
)4( مؤسسه اختصاصی خدمات اجتماعی مي تواند نظريات و پیشنهادات الزم مبنی برتعديالت جزئی 
در حك��م محكمه كه در اصالح پذيری و بازگش��ت مجدد طفل به جامع��ه مؤثر واقع گردد، به محكمه 

ارائه نمايد.
فراهم  آوری تسهيالت:

ماده  چهل و نهم: )1( مؤسس��ه اختصاصی خدمات اجتماعی مكلف اس��ت، تس��هیالت الزم را جهت 
مالقات طفل با خانواده  و محیط اش فراهم نمايد.

)2( مؤسس��ه اختصاصی خدمات اجتماعی مكلف است از تطبیق دساتیر توصیه شده  محكمه در مورد 
طفل مراقبت نموده  و در هر ماه  يا عندالمطالبه گزارشی را به محكمه اختصاصی اطفال ارائه نمايد.

تعديل حکم:
ماده  پنجاهم: محكمه اختصاصی اطفال صالحیت دارد، به منظور حفظ منافع طفل مبنی بر تربیه و 

بازگشت مجدد آن به جامعه حكم خويش را عنداالقتضا تعديل نمايد.
مصارف نگهداری طفل:

ماده  پنجاه و يکم: مصارف طفل حین اقامت در مؤسسات اختصاصی خدمات اجتماعی و مؤسسات 
تربیوی يا صحی به دوش ممثل  قانونی وی مي باشد. در صورتي كه ممثل قانونی توانائی پرداخت آن 

را نداشته باشد، اين مصارف از بودجه دولت تمويل مي گردد.
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فصل ششم
كمک به اطفال نيازمند مراقبت و حفاظت  و طرز رسيدگی به آن

طفل نياز مند به مراقبت و حفاظت:
ماده  پنچاه و دوم: )1( طفل نیازمند به مراقبت و حفاظت عبارت از شخصی است كه:

1- سالمت جسمی، روحی، عاطفی و حفاظتی وی در معرض خطر قرار داشته باشد.
2- منافع و شرايط تعلیمی وی مورد مخاطره قرار گرفته باشد.

3- مورد تجاوز كالن سال و يا شخصي كه باالی وی تسلط دارد، قرار گرفته باشد.
4- والدين، وی را رها نموده باشند.

)2( محكم��ه اختصاصی اطفال در صورت درخواس��ت طفل، ممثل قانونی، حارنوالی يا س��اير مراجع 
با صالحیت مي تواند در موارد مندرج فقره )1( اين ماده تصامیم الزم را اتخاذ نمايد.

استماع اظهارات:
ماده  پنجاه و س�وم: )1( محكم��ه اختصاصی اطفال اظهارات طفل را اس��تماع می نمايد، مگر اينكه 
جلسه قضائی موجب ضرر به وضعیت روحی يا جسمی طفل از لحاظ سن، صحت و يا توانايی عقالنی 

وی گردد.
)2( محكمه اختصاصی اطفال اظهارات ممثل قانونی طفل را استماع و آن را مورد غور قرار می دهد .

)3( ممث��ل قانون��ی مي تواند از محكمه مربوط تقاضا نمايد تا از نظريات متخصصین و اهل خبره راجع 
به طفلي كه مورد تجاوز جنسی، فزيكی يا روحی قرار گرفته است، استفاده نمايد.

)4( محكم��ه اختصاصی اطف��ال مي تواند متخصصی��ن و اهل خبره را جهت ارائ��ه معلومات در مورد 
وضعیت طفل  به محكمه احضار نمايد .

مراقبت از دساتير صادره محاكم:
م�اده  پنجاه و چهارم: مؤسس��ات اختصاص��ی خدمات اجتماعی مكلفند، دس��اتیر ص��ادره محاكم 
اختصاصی اطفال را مراقبت نموده و گزارش اصالح پذيری طفل را ماهانه به محاكم مربوط ارائه نمايند.

اتخاذ تدابير كمکی و تربيوی:
م�اده  پنجاه و پنجم: )1( محكمه  اختصاصی اطفال صالحی��ت دارد در مورد طفل مندرج فقره )1( 

ماده پنجاه و دوم اين قانون يكی از تدابیر كمكی تربیوی ذيل را نیز اتخاذ نمايد:
1- طفل در محیط فعلی اش با قی بماند. در اين حالت محكمه مكلف است، سرپرست قانونی برای وی 

تعیین نمايد تا در صورت حكم محكمه، طفل را به مؤسسات تعلیمی باز بفرستد.
2- طفل در محیط فعلی اش به ش��رطی باقی بماند كه به طور دوامدار به مؤسس��ات صحی، تعلیمی يا 

تربیوی مسلكی مراجعه نمايد.
3- طفل از محیط فعلی اش جدا و تحت مراقبت سرپرست قانونی قرار گیرد، تا در صورت حكم محكمه 

طفل را به مؤسسات صحی، تعلیمی يا تربیوی مسلكی بفرستد.
)2(موسس��ات صحی تعلیمی و تربیوی مس��لكی و سرپرس��ت قانونی طفل مندرج فقره )1( اين ماده 
مكلف اند از روش و س��لوک طفل مراقبت نموده و در مورد اصالح پذيری وی گزارش كتبی را مطابق 

هدايت، به محكمه ارائه نمايد.
)3(  در حاالت مندرج اجزای )1 و2( فقره )1( اين ماده، سرپرست قانونی مكلف است طفل را  تا زمان 
حكم ثانی محكمه اختصاصی اطفال مبنی بر عزل سرپرس��تی  وی يا جدايی طفل از محیط فعلی اش 

نگهداری نمايد.
)4( در حالت مندرج جزء )3( فقره )1( اين ماده سرپرست قانونی مكلف است طفل را الی حكم ثانی 

محكمه مبنی بر عزل سرپرستی  يا باز گشت طفل به فامیلش، نگهداری نمايد.
)5( طفل با نظرداشت حاالت مندرج فقره )1( اين ماده هر زمان مي تواند از محكمه اختصاصی اطفال 

تقاضا نمايد تا با والدين و سرپرست قانونی خويش مالقات نمايد.
تجديد نظر بر تدابير اتخاذ شده:

ماده  پنجاه و ششم: )1( محكمه اختصاصی اطفال صالحیت دارد تدابیر اتخاذ شده مندرج فقره )1( 
ماده پنجاه پنجم اين قانون را با درنظرداش��ت روش، س��لوک و حاالت اصالح پذيری طفل عنداللزوم  

مورد تجديد نظر قرار دهد .
)2( محكمه اختصاصی اطفال صالحیت دارد تدابیر اتخاذ ش��ده من��درج فقره )1( ماده پنجاه و پنجم 
اين قانون را حسب تقاضای والدين، سرپرست قانونی، يا مؤسسات اختصاصی خدمات اجتماعی در هر 

شش ماه تجديد نظر نمايد.
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فصل هفتم
سرپرستی اطفال

سرپرست قانونی:
ماده  پنجاه هفتم: )1( طفلي كه س��ن هجده سالگی را تكمیل نكرده باشد، والدين، سرپرست قانونی 

وی شمرده مي شوند.
)2( در صورتي كه طفل ممثل قانونی نداشته باشد، محكمه برای وی سرپرست تعیین می نمايد.

)3( حوزه صالحیت قضايی برای تعیین سرپرس��ت قانونی، قلمروی ش��مرده مي ش��ود كه طفل در آن 
اقامت داشته و يا محلي كه طفل در آنجا حاضر و علیه آن اقدامات قانونی آغاز گرديده باشد.

در خواست سرپرستی:
ماده  پنجاه و هش�تم: )1( شخصي كه عالقمند به رفاه طفل بوده، مي تواند درخواست سرپرستی را 

كه حاوی معلومات ذيل باشد، به محكمه مربوط ارائه نمايد:
1- شهرت و آدرس مكمل.

2- اسم، سن، محل سكونت و آدرس طفل.
3- چگونگی رابطه و عاليق با طفل.

4- شهرت و آدرس اصول، فروع، واقارب نزديک طفل.
5- داليل شايستگی مبنی بر سرپرستی بهتر طفل.

6- نوع و حدود سرپرستی.
)2( محكمه اختصاصی اطفال درخواست سرپرستی مندرج فقره )1( اين ماده را غرض انجام تحقیقات 
الزم و ارائه معلومات به مؤسس��ات اختصاصی خدمات اجتماعی ارس��ال ومؤسس��ات مربوط مكلف اند 

گزارش تحقیقات را به محكمه ارائه نمايند.
)3( محكم��ه اختصاص��ی اطفال باحضورداش��ت طفل، والدين، ش��خص درخواس��ت دهنده و نماينده 
مؤسسات اختصاصی خدمات اجتماعی در مورد تعیین سرپرست قانونی تصمیم الزم اتخاذ مي نمايد.

صالحيت سرپرست:
ماده  پنجاه و نهم: )1( ش��خصي كه به حیث سرپرس��ت قانونی تعیین گرديده است، الی صدور حكم 

مجدد صالحیت دارد از طفل نگهداری نمايد.
)2( سرپرست قانونی دارای كلیه صالحیت ها و مسؤولیت های والدين طفل مي باشد.

تهیه نفقه برای طفل وجبران خساره ضرر وارده به شخص سوم از اين حكم مستثنی است.
مسؤوليت سرپرست:

ماده  شصتم: سرپرست قانونی طفل بر عالوه مكلفیت های مندرج در قانون مدنی دارای مسؤولیت های 

آتی  نیز مي باشد:
1- مواظبت از دارايی منقول و غیر منقول شخصی طفل و اتخاذ تدابیر الزم حفاظتی در زمینه.

2- عدم فروش اموال منقول و غیر منقول طفل مگر اينكه محكمه به فروش آن تجويز اتخاذ نمايد.
3- دريافت پول يا اجناسي كه برای نفقه طفل عنوانی والدين، ولی يا وكیل قانونی وی  ارسال گرديده، 
مشروط براينكه سرپرست قانونی، پول يا اجناس دريافت شده را صرف برای رفع ضروريات فعلی طفل 

مبنی بر نفقه، تعلیم يا مواظبت از وی مصرف و پول اضافی را برای آينده آن ذخیره نمايد.
4- عدم استفاده شخصی از پول و دارايی طفل مگر اينكه محكمه در مقابل انجام خدمات وی مبلغی 

را تعیین نموده باشد.
5- اتخ��اذ اقدامات قانونی علیه اش��خاصي كه متعهد به ايفای تعه��دات قانونی يا بهبود رفاه اجتماعی 

طفل باشد .
6- اتخاذ اقدامات قانونی در رابطه به فراهم نمودن تس��هیالت تحصیلی، اجتماعی و ساير فعالیت های 

طفل.
7- اطالع تغییر آدرس الی مدت چهارده روز به محكمه.

8- ارائه گزارش رفتار، سلوک و حاالت اصالح پذيری طفل با تمام جزئیات آن در هر سه ماه به محكمه 
اختصاصی اطفال.

گزارش بايد حاوی انكشافات روانی و صحی طفل باشد.
بررسی موضوع سرپرستی:

ماده  شصت و يکم:
)1( محكمه موضوع سرپرس��تی قانونی اطفال كمتر از س��ن دوازده سالگی را ماه يكبار و بلندتر از سن  

دوازده سالگی را در هر سه ماه بررسی مي نمايد .
)2( محكمه حین بررس��ی موضوع سرپرس��تی اطفال مندرج فقره )1( اين ماده نكات ذيل را رعايت 

مي نمايد: 1- فراهم آوری تسهیالت الزم برای رفاه اجتماعی طفل توسط سرپرست.
2- ضرورت ادامه سرپرستی.

3- اشتیاق و توانايی سرپرست قانونی مبنی بر ادامه فراهم آوری رفاه اجتماعی طفل.
4- تأثیر ادامه سرپرستی باالی رفاه اجتماعی طفل توسط سرپرست.

5-  ساير عوامل مورد نظر محكمه در قسمت سرپرستی.
)3( مؤسس��ات اختصاصی خدمات اجتماعی مكلف اند مطابق هدايت محكمه مطالعات الزم را در مورد 
مطالب مندرج فقره )2( اين ماده انجام داده و گزارش خويشرا در زمینه به محكمه مربوط ارائه نمايند.
)4( محكمه اختصاصی اطفال مي تواند بعد از تكمیل بررسی های مندرج فقره های )2( و )3( اين ماده  

در مورد ادامه يا لغو سرپرستی تصمیم اتخاذ نمايد.
لغو حکم سرپرستی:

ماده  شصت و دوم:
هرگاه والدين يا يكی از آنها هدايات محكمه را مبنی بر جاگزينی سرپرستی كاماًل رعايت نموده باشد 
در اين صورت محكمه مي تواند سرپرس��تی را لغو و حكم بازگش��ت مجدد طفل را به والد يا والدينش، 

شش ماه قبل از میعاد سرپرستی، صادر نمايد.
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فصل هشتم
احکام نهايی

تنفيذ حکم:
ماده  ش�صت و سوم: احكام نهايی وقطعی محاكم در رابطه به اطفال واجب التنفیذ بوده، هر شخصي 
كه بطور مس��تقیم يا غیر مس��تقیم از آن اطاعت ننمايد يا در تطبیق آن موانع ايجاد و يا در اجراآت 

قانونی آن  مداخله كند، مطابق احكام قانون  مجازات مي گردد.
رعايت احکام ساير قوانين نافذه:

م�اده  ش�صت و چهارم: در صورتي كه حكمی در مورد رس��یدگی به قضايای اطف��ال در اين قانون 
پیشبینی نگرديده باشد، موضوع مطابق احكام قوانین نافذه مورد رسیدگی قرار مي گیرد.

وكيل مدافع موقت:
ماده  ش�صت و پنجم: از اّن جايي كه در حال حاضر در كش��ور وكالی مدافع به تعداد كافی وجود 
ندارند، طفل مظنون يا متهم مي تواند به اش��خاص تحصیل يافته كه به قضايای حقوقی عالم باش��ند، 

مراجعه نمايد.
به اين منظور رئیس هر محكمه لیس��ت اش��خاص واجد شرايط  را كه در مركز از طرف وزارت عدلیه و 

در واليات ازطرف ادارات قضايای دولت به محاكم استیناف معرفی مي شوند، ترتیب مي نمايد.
تاريخ انفاذ:

ماده  ش�صت و شش�م: اين قانون از تاريخ توش��یح  نافذ و در جريده رسمی  نشر گردد و با انفاذ آن 
احكام مغاير ملغی مي گردد.

قانون حقوق و امتيازات معلولين

وزارت كار و امور اجتماعی ، ش��هدا و معلولين به همكاری مؤسس��ات ذي ربط زمينۀ 
آموزش فنی و حرفوی را برای معلولين با نظر داش��ت اس��تعداد و توانايی آنها فراهم 

می نمايد.

ماده بيستم
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اعالميه حقوق اشخاص داراي معلوليت
اعالم شده در قطعنامه 3447 مورخ 9 دسامبر 1975 مجمع عمومي سازمان ملل متحد

مجمع عمومي،

 با آگاهي از قول كش��ورهاي عضو براساس منش��ور ملل متحد براي انجام اقدام مشترک و جداگانه با 
همكاري س��ازمان ملل متحد به منظور كمک به ايجاد معیارهاي بهتر زندگي، اشتغال كامل و شرايط 
پیشرفت و توسعه اقتصادي و اجتماعي،  با تأيید دوباره ايمان خود به حقوق بشر و آزادي هاي بنیادي 
و به اصول صلح، منزلت و ارزش ش��خص انس��ان و عدالت اجتماعي اعالم ش��ده در منشور، با يادآوري 
اص��ول اعالمیه جهاني حقوق بش��ر، میثاق هاي بین المللي درباره حقوق بش��ر، اعالمیه حقوق كودک 
و اعالمی��ه حق��وق عقب ماندگان ذهني و نیز ضوابط و معیار هايي كه از قبل براي پیش��رفت اجتماعي 
در قانون اساس��ي كشورها، كنوانس��یون ها، توصیه ها و قطعنامه هاي س��ازمان بین المللي كار، سازمان 
آموزش��ي، علمي و فرهنگي ملل متحد، سازمان جهاني بهداشت و صندوق كودكان ملل متحد و ساير 
س��ازمان هاي مربوطه پیش بیني ش��ده، همچنین با يادآوري قطعنامه )پنجاه و هشت( 1921 مورخ 6 
مه 1975 ش��وراي اقتصادي و اجتماعي، درباره پیش��گیري از ناتواني و توانبخش��ي معلوالن، با تأكید 
بر اين كه اعالمیه پیش��رفت و توس��عه اجتماعي ضرورت حمايت ازحقوق و تضمین رفاه و توانبخش��ي 
آس��یب ديدگان جسمي و رواني  را اعالم كرده، با توجه به ضرورت پیشگیري از ناتواني هاي جسمي و 
رواني و كمک به افراد معلول براي ايجاد توانايي ها در متنوع ترين زمینه هاي فعالیت ها و حداكثر كمک 
ممكن به آنان براي برخورداري از زندگي عادي، با آگاهي از اين كه بعضي از كشورها، در مرحله كنوني 
توس��عه خود، مي توانند فقط تالش ها و منابع محدودي را به اين منظور اختصاص دهند، اين اعالمیه 
درباره حقوق افراد معلول را اعالم مي دارد و خواهان اقدام ملي و بین المللي براي تضمین اين امر است 

كه از اين اعالمیه به عنوان مبنا و چارچوب اقدام مشترک براي حمايت از اين حقوق استفاده شود:
1� عبارت »ش��خص معلول« يعني هر ش��خصي كه نمي تواند به تنهايي، تمام يا بخشي از نیازهاي فرد 
ع��ادي يا زندگي اجتماعي عادي را به علت نارس��ايي، اعم از م��ادرزادي يا غیر مادرزادي ، توانايي هاي 

جسمي يا رواني خود تأمین كند.
2� معل��والن باي��د از همه حقوق تصريح ش��ده در اين اعالمیه برخوردار باش��ند. اين حقوق بايد بدون 
هیچ گونه اس��تثنا و بدون تمايز يا تبعیض بر مبناي نژاد، رنگ پوس��ت، جنس��یت، زبان، دين، عقیده 
سیاسي يا عقايد ديگر، خاستگاه ملي يا اجتماعي، وضع مالي و ثروت، محل تولد يا هر موقعیت ديگر 

كه درباره شخص معلول يا خانواده اش صدق مي كند، اعطا شود.
3� معل��والن از حق ذاتي احترام براي منزلت انس��اني خود برخوردارند. اش��خاص معلول بدون توجه 

به منش��اء، ماهیت و جدي و ش��ديد بودن نقص ها و ناتواني هاي خود از حقوق بنیادي مش��ابه س��اير 
شهروندان هم سن خود برخوردارند كه مقدم بر همه متضمن حق برخورداري از زندگي شرافتمندانه 

و با منزلت است كه تا حد امكان عادي و كامل باشد.
4� معلوالن داراي حقوق مدني و سیاس��ي مش��ابه ساير انسان ها هس��تند؛ پاراگراف 7 اعالمیه حقوق 
عقب مان��دگان روان��ي و ذهني درباره هر محدوديت احتمالي يا جلوگی��ري از تحقق حقوق فوق براي 

معلوالن ذهني صدق مي كند.
5� معل��والن ح��ق دارند از تدابیري كه طراحي ش��ده ت��ا بتوانند تا حد امكان متكي به خود باش��ند، 

برخوردار شوند.
6 � معلوالن حق دارند از درمان پزشكي، روانشناسي و كاركردي، ازجمله اندام هاي مصنوعي و وسايل 
orthotic ، تا توانبخشي دارويي و اجتماعي، آموزش و پرورش، آموزش حرفه اي و توانبخشي ، كمک ، 
مش��اوره، خدمات تعیین ش��غل و خدمات ديگري برخوردار باشند كه آنان را قادر مي سازد توانايي ها و 
مهارت هاي خود را به حداكثر برسانند و سرعت فرآيندهاي الحاق يا پیوستن دوباره آنان را به اجتماع 

بیشتر كند.
7� معل��والن ح��ق دارند از امنیت اقتصادي و اجتماعي و س��طح زندگي محترمانه و مطلوب برخوردار 
باش��ند. آنان حق دارند، براس��اس توانايي هاي خود، ش��اغل باش��ند و ش��غل خود را حفظ كنند يا در 

حرفه اي مفید، مولد و سازنده، پول ساز مشغول باشند و به اتحاديه هاي صنفي و كارگري بپیوندند .
8  معل��والن حق دارند ب��ه نیازهاي ويژه آنان در كلیه مراحل برنامه ريزي اقتصادي و اجتماعي توجه و 

رسیدگي شود.
9  معل��والن حق دارند ب��ا خانواده ها يا والدين رضاعي خود زندگي و در كلی��ه فعالیت هاي اجتماعي، 
خالقه يا تفريحي شركت كنند. هیچ فرد معلولي نبايد، تا آنجا كه به محل اقامتش مربوط مي شود، در 
معرض رفتار متفاوت غیر از آنچه ش��رايط او ايجاب مي كند يا بهبودي و تسهیالتي كه ممكن است از 
آن نصیب وي ش��ود، قرار گیرد. اگر اقامت معلولي در اقامتگاهي ويژه و تخصصي اجتناب ناپذير باشد، 
محیط و شرايط زندگي در آنجا بايد تا حد امكان مشابه شرايط و محیط زندگي عادي اشخاص همسن 

او باشد.
10� از معلوالن بايد در برابر كلیه اش��كال استثمار و بهره كشي، كلیه مقررات و رفتارهاي تبعیض آمیز 

و داراي ماهیت توهین آمیز و موهن محافظت به عمل آيد.
11� معل��والن باي��د بتوانند وقتي اس��تفاده از كمک هاي حقوقي براي محافظت از خود و اموال ش��ان 
اجتناب ناپذير باش��د از كمک هاي حقوقي واجد ش��رايط بهره مند ش��وند. اگر فرآيند قضايي علیه آنان 
ش��كل گرفته، فرآيند حقوقي اعمال ش��ده بايد شرايط جس��مي و رواني آنان را به طور كامل در نظر 

بگیرد.
12� با سازمان هاي ويژه معلوالن بايد در كلیه مسائل مربوط به حقوق معلوالن به نحوي مفید مشورت 

شود.
13� كلیه حقوق تصريح ش��ده در اين اعالمیه بايد با كلیه وس��ايل و امكانات مناس��ب به طور كامل به 

معلوالن، خانواده ها و انجمن هاي آنان اطالع داده شود.
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فصل اول
احکام عمومي

مبنی
مادۀ اول: اين قانون به تأس��ی از حكم مادة پنجاه و س��وم قانون اساسی  افغانستان به منظور حمايت 
اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، تعلیمی، تربیتی ،تفريحی و ورزشی و بازتوانی معلولین )اعم از 
زن، مرد وطفل( جهت س��هم گیری فعال ش��ان در جامعه  و تأمین حقوق و امتیازات آنها، وضع گرديده 

است.
اصطالحات

مادۀ دوم: اصطالحات آتی در اين قانون مفاهيم ذيل را افاده می نمايد:
1- معلول: شخصی است كه بنابر ضايعۀ جسمی، حسی،  ذهنی و  روانی يا توأم، به تشخیص كمیسیون 
صحی، س��المت و كار آيی خود را طوری از دس��ت بدهد كه موجب كاهش توانمندی او در عرصه های 

اجتماعی و اقتصادی گردد.
2- معلول كلی: ش��خصی اس��ت كه درجۀ معلولیت يا كاهش توانمندی وی از طرف كمیسیون صحی 

تثبیت معلولیت،  باالتر از ) 60( فی صد تثبیت شده باشد.
3-  معلول  قس��می دايمی: ش��خصی اس��ت كه  درجۀ معلولی��ت يا كاهش توانمن��دی وی از طرف 

كمیسیون صحی تثبیت معلولیت، حسب احوا ل از  30  الی 60 فی صد تثبیت شده باشد.
حمايت از معلولين

مادۀ س�وم: وزارت كار و امور اجتماعی، ش��هدا و معلولین به همكاری ادارات ذی  ربط، زمینۀ حمايت 
اجتماعی و بازتوانی معلولین را جهت سهم گیری فعا ل شان در جامعه مطابق احكام اين قانون فراهم 

می نمايد.
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فصل دوم
حقوق و امتيازات معلولين

مساعدت مالی
مادۀ چهارم: اشخاصی كه مطابق احكام اين قانون از طرف كمیسیون صحی تثبیت معلولیت، معلول 
تثبیت می گردند، از تاريخ تثبیت معلولیت صرف برای يک مرتبه به ترتیب ذيل مس��تحق مس��اعدت 

مالی شناخته می شوند :
1- منس��وبین نظامی وكاركنان ادارات دولتی ، مختلط و خصوصی معادل )10( ماهه معاش )مزد( به 

اساس آخرين معاش ماهوار با اجزاء وضمايم آن.
 2- اشخاص بدون رتبه يا درجه و اشخاصی كه معاش ثابت نداشته و يا بدون معاش باشند، پنج ماهه 

معاش )مزد( قدم اول بست هشتم قانون كاركنان خدمات ملكی. 
تثبيت معلوليت

مادۀ پنجم: )1( معلولیت ش��خص از طرف كمیسیون صحی تثبیت معلولیت، طبق مقررة مربوط، در 
ف����ورم ) م11( ضمیمۀ شماره )2( اين قانون تثبیت می گردد.

)2( شخصی كه در اثر جراحت معلول مي گردد، بعد از تداوی يا سپری نمودن دورة مراقبت و معاينات 
صحی، جهت تثبیت معلولیت به كمیسیون صحی تثبیت معلولیت مندرج اين قانون  معرفی می شود.

كميسيون صحی تثبيت معلوليت
 مادة ششم: )1( كمیسیون صح�ی تثبی��ت معلولیت، در مركز متشكل است از:

  1- متخصص طبی وزارت صحت عامه به حیث رئیس.
  2- متخصص طبی وزارت دفاع ملی به حیث عضو.

  3- متخصص طبی وزارت امور داخله به حیث عضو.
  4- متخصص طبی رياست عمومی امنیت ملی به حیث عضو.

5- نمايندة مسلكی وزارت كار و امور اجتماعی ، شهدا و معلولین به حیث عضو.
)2( كمیس��یون صحی تثبیت معلولیت در واليات متشكل از نمايندگان ذی صالح ادارات مندرج فقرة 

)1( اين ماده می باشد. 
حقوق و امتيازات

مادۀ هفتم: اشخاص ذيل از حقوق و امتيازات اين قانون مستفيد شده می توانند:
1- شخصی كه به خاطر اعال كلمۀ اهلل و دفاع از استقالل و آزادی كشور در دوران جهاد معلول گرديده 

باشد. 

2- شخصی كه در جريان جنگ ها و درگیری های مسلحانۀ سه دهۀ اخیر، معلول شده باشد.
3- شخصی كه  به خاطر دفاع از تمامیت ارضی كشور و حراست از حاكمیت قانون ، حین انجام خدمت 

بالفعل يا به ارتباط وظیفۀ دولتی، معلول شده باشد.
4- ش��خصی كه به اثر اعما ل تروريس��تی و ضد دولتی از قبیل فیر سالح های ثقیله و خفیفه، و يا فیر 

سالح نیروهای دولتی معلول  شده باشند. 
معاش معلول 

مادۀ هش�تم: )1( اشخاص مندرج مادة هفتم اين قانون كه معلول كلی تثبیت گرديده اند، به ترتیب 
ذيل مستحق معاش شناخته می شوند:

1- منسوبین نظامی و كاركنان ادارات دولتی و مختلط )35( فی صد معاش )مزد( آخرين معاش ماهوار 
با اجزاء و ضمايم، بدون درنظر داشت مدت خدمت.

 2-اش��خاص بدون رتبه يا درجه و اش��خاصی كه معاش ثابت نداش��ته و يا بدون معاش باشند ، ماهوار 
مستحق )30( فی صد معاش قدم اول بست هشتم قانون كاركنان خدمات ملكی شناخته می شوند .

)2( اشخاصی كه توس��ط كمیسیون صحی تثبیت معلولیت، معلول قسمی تثبیت گرديده اند،  حسب 
احوا ل مستحق نصف معاش مندرج اجزای فقرة )1( اين ماده شناخته می شوند.

)3( در صورتی كه حقوق تقاعد اشخاص مندرج فقرة )2( اين ماده بیشتر از نصف معاش مندرج فقرة 
)1( اين ماده باشد، می توانند تقاعد خويش را مطالبه نمايند.

وفات معلول 
مادۀ نهم: )1(هرگاه معلول با س��ابقۀ كار رس��می وفات نمايد ، معاش معلولیت به حیث حقوق تقاعد 

بدون وضع سهمیۀ متوفی، برای بازماندگان وی  پرداخته می شود. 
)2( باز ماندگان معلول متوفی به مفهوم اين قانون عبارتند از:

1-زوج، زوجه، دختر بدون ش��وهر، پس��ری كه سن هجده س��الگی را تكمیل نكرده ، معلول يا مصروف 
تعلیم يا تحصیل و يا انجام خدمت مكلفیت عمومی عسكری باشد.

2- پدر، مادر، خواهربدون ش��وهر، برادری كه س��ن هجده س��الگی را تكمیل نكرده، معلول يا مصروف 
تعلیم يا تحصیل و يا انجام خدمت مكلفیت عمومی عس��كری باش��د، مش��روط بر اينكه معلول قبل از 

وفات متكفل معیشت آنها بوده باشد.
3- طفل ُصلبی معلول كه بعد از فوت وی از زوجۀ حاملۀ او تولد شود.

)3( تثبیت بازماندگان معلول توسط وثیقۀ شرعی صورت می گیرد.
حقوق و امتيازات معلولين ثبت ناشده

مادۀ دهم : آن عدة از مجاهدين و اشخاصی كه از 7 ثور 1357 به بعد معلول و معلولیت آنها از طرف 
مراجع ذی  صالح وقت تثبیت نگرديده و نظر به ش��رايط زمان كارت معلولیت برای ش��ان توزيع نشده 
باش��د، از تاريخ انفاذ اين قانون مس��تحق حقوق و امتیازات معلولیت بوده، ش��رايط تثبیت معلولیت و 
پرداخ��ت حقوق و امتیازات آنها حس��ب اح�وال طبق طرزالعمل جداگانه ك��ه از طرف وزارت مالیه و 

وزارت كار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین ترتیب می شود، تنظیم می گردد.
قطع معاش

مادۀ يازدهم: )1( معاش معلول در حاالت آتی قطع می گردد:
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1-ترک دائمی كشور.
2- ترک  تابعیت.

3- محكومیت به ارتكاب جرم خیانت ملی به اساس صدور حكم قطعی محكمۀ ذی صالح.
4- در حالت تحقق حكم مندرج مادة سی و يكم اين قانون.

5- عدم موجوديت بازماندگان، بعد از فوت.
6- صحت يابی.

7- ساير حاالت مندرج در اسناد تقنینی.
)2( در ص��ورت ف��وت معلول بدون رتبه يا درجه، معاش ماهوار وی قطع و معاش��ات يكس��الۀ او طور 

يكبارگی به بازماندگانش پرداخته می شود.  
قطع حقوق بازماندگان معلول

مادۀ دوازدهم: )1(حقوق بازماندگان معلول متوفی درحاالت ذيل قطع می گردد:
1- وفات. 

2- ترک دايمی كشور.
3- ترک تابعیت .

4- محكومیت به ارتكاب جرم خیانت ملی به اساس صدور حكم قطعی محكمۀ ذی صالح.
5- پسر و برادری كه سن )18(سالگی را تكمیل يا از معلولیت شفا يابد يا تعلیم، تحصیل و ياخدمت 

مكلفیت عمومی عسكری را ختم نموده باشد.
6- ازدواج زوجه، دختر يا خواهر معلول متوفی.

)2( س��همی كه مطابق حكم مندرج فقرة )1( اين ماده قطع می گردد، به سهم ساير بازماندگان افزود 
نمی گردد.

تقسيم حقوق تقاعد بين بازماندگان
مادۀ سيزدهم: )1( حقوق تقاعد بدون وضع سهم معلول متوفی بین بازماندگان وی مساويانه تقسیم 

می گردد.
)2( بازماندگانی كه از چند معلول مستحق معاش معلولیت باشند، كلیه حقوق مذكور را اخذ می نمايند.

حقوق تقاعد
مادۀ چهاردهم: ش��خصی كه قدرت كار را كاماًل از دس��ت می دهد، از تاريخ تثبیت معلولیت، مطابق 
حك��م مندرج فقرة )1( مادة هش��تم اين قا نون، حقوق معلولیت وی ب��ه حیث حقوق تقاعد پرداخته 

می شود.
عدم تبعيض

مادۀ پانزدهم: معلولین، حق س��هم گیری مس��اوی را  در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاس��ی ، 
فرهنگی ، تعلیمی و تربیتی ، تفريحی و ورزشی، بدون تبعیض ، دارا می باشند.

حقوق طفل معلول
مادۀ شانزدهم: )1( اطفال معلول در استفاده از حقوق و آزادی های اساسی مانند ساير اطفال، دارای 

حقوق مساوی می باشد. 
)2( وزارت ها و ادارات دولتی ذی ربط، به منظور دسترسی اطفال معلول ، به تفريح و ورزش ، مكان ها و 

محالت اختصاصی و قابل دسترس را ايجاد و با وسايل الزمه آنها را تجهیز می نمايند.
معلول طبيعی يا مادرزاد

مادۀ هفدهم: معلول طبیعی يا مادرزاد به اس��تثنای مواد چهارم و هش��تم اين قانون از ساير حقوق و 
امتیازات آن مستفید می شوند.

اطالع والدت طفل معلول 
مادۀ هجدهم: وزارت صحت عامه  و س��اير مؤسس��ات خصوصی عرض��ۀ خدمات صحی، والدت طفل 

معلول  را  به وزارت كار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین  كتباً اطالع می دهند.
تعليمات و تحصيالت عالی

م�ادۀ نزده�م: )1( وزارت های معارف و تحصیالت عالی ، زمین��ۀ تعلیم و تربیۀ فراگیر و اختصاصی را 
برای معلولین فراهم می نمايند.

)2( حكومت از مجموع سهمیۀ بورس های تحصیلی خارجی كه مصارف آن به دوش دولت ها و مؤسسات 
كمک كننده باشد )5٪( آن را برای معلولین واجد شرايط تخصیص می دهد .

)3( مؤسس��ات تعلیم��ی و تحصیلی خصوصی ، خدمات مربوط را ب��رای  معلولین، )25( فی صد نازل تر 
نسبت به ساير اشخاص عرضه می نمايند.

آموزش فنی و حرفوی
م�ادۀ بيس�تم: وزارت كار و امور اجتماعی ، ش��هدا و معلولین به همكاری مؤسس��ات ذي ربط زمینۀ 

آموزش فنی و حرفوی را برای معلولین با نظر داشت استعداد و توانايی آنها فراهم می نمايد.
خدمات صحی  

مادۀ بيس�ت و يکم: )1( وزارت صحت عامه، به منظور دسترس��ی اشخاص معلول به هرنوع خدمات 
صحی، تداوی  و بازتوانی جسمی، حسی، ذهنی و روانی، تدابیر الزم را اتخاذ می نمايد.

)2( طب��ق تأيید كمیس��یون طب��ی وزارت صحت عامه در صورتی كه ت��داوی معلول در داخل ممكن 
نباشد، اعزام وی به خارج از كشور جهت تداوی به مصرف دولت. 

حق كار
مادۀ بيست و دوم : حكومت حداقل سه فی صد سهمیۀ استخدام معلولین واجد شرايط را در صورت 

تقاضای خود آنها مطابق احكام قانون، در وزارت ها و ادارات دولتی در نظر می گیرد. 
ايجاد مراكز بازتوانی

مادۀ بيست و سوم: )1( وزارت كار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین به همكاری وزارت های صحت 
عامه و انكشاف شهری و شاروالی ها و رياست كمیتۀ ملی المپیک ، مراكز بازتوانی معلولین را در مركز 

و واليات كشور در حدود امكانات مالی تأسیس و تجهیز می نمايد.
)2( والیان و س��اير ادارات ذی ربط ، به منظور تحقق هدف مندرج فقرة )1( اين ماده با مراجع مربوط 

همكاری می نمايند.
اختصاص نمرات زمين و آپارتمان های رهايشی

مادۀ بيس�ت و چهارم: )1( شاروالی ها حین توزيع نمرات زمین در مركز و واليات با تخفیف )٪50( 
در قیمت آن برای معلولین بی سر پناه سهمیۀ جداگانه را اختصاص می دهد.

)2( وزارت انكش��اف شهری و ساير ادارات ذی ربط ،حین توزيع آپارتمان های رهايشی سهمیۀ جداگانه 
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را با تخفیف )20٪( در قیمت آن، برای معلولین بی سرپناه اختصاص می دهند.
)3( معلولین بی س��رپناه كه وظیفۀ رس��می دارند، در صورتي كه در عین شرايط با ديگر كاركنان قرار 
داش��ته باشند، حین تعیین سهمیۀ ن�مرات زمین و آپا رتما ن ها ی رهايشی برای شان، حق اولويت داده 

می شود.
طراحی ساختمان ها ، ترانسپورت و تکنالوژی

م�ادۀ بيس�ت و پنجم: وزارت ها، ادارات دولتی و س��اير مراجع ، حین طراحی س��اختمان ها، اماكن، 
تفريحگاه ها، ورزش��گاه ها و معابر عمومی، ترانس��پورت و تكنالوژی سهولت های الزم را غرض استفادة 

معلولین فراهم می نمايند.
ثبت معلوليت

مادۀ بيست و ششم: ادارة احصائیۀ مركزی، حین  سرشماری های عمومی، معلولین را با تفكیک نوع 
معلولیت آنها ثبت نموده، در مورد به وزارت كار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین كتباً اطالع می دهد.

بازاريابی
مادۀ بيست و هفتم: وزارت تجارت و صنايع ، جهت  بازاريابی اموا ل تولید شده توسط معلولین، تدابیر 

الزم اتخاذ می نمايد.
معافيت از خدمت مکلفيت عمومی عسکری

مادۀ بيس�ت و هش�تم: ش��خصی كه متكفل  معلول  كلی بوده ، از خدمت مكلفیت عمومی عسكری 
معاف می باشد.

اخذ جواز رانندگی
مادۀ بيست و نهم: معلول قسمی باداشتن  سند فراغت از كورس رانند گی ترافیک و كسب موفقیت 

در امتحان رانندگی ترافیک می تواند، طبق اسناد تقنینی مربوط، جواز رانند گی به دست آورد.
كارت معلوليت

مادۀ س�ی ام: برای معلولین از طرف وزارت كار و امور اجتماعی ، شهداء و معلولین، كارت اخذ حقوق 
معلولیت طبق ضمیمۀ شماره )1( اين قانون اعطا می گردد.

امتناع از اشغا ل وظيفه
مادۀ سی و يکم: )1( هرگاه  معلول  قسمی از اشغال وظیفۀ  مناسب بدون عذر موجه امتناع  ورزد، از 

حقوق و امتیازات مندرج اين قانون محروم می گردد.
)2( هرگاه معلول قس��می دوباره شامل وظیفۀ رس��می گردد، از حقوق مندرج مادة هشتم اين قانون ، 

مستفید شده نمی تواند.
ترانسپورت

مادۀ س�ی و دوم:  وزارت ترانس��پورت و هوان��وردی در تفاهم با كمپنی های ترانس��پورتی  دولتی و 
خصوص��ی تدابی��ر الزم را ب��ه منظور رعايت تخفیف در قیمت تكت س��فر های هواي��ی و زمینی برای 

معلولین در نظر می گیرد.
حج و زيارت

مادۀ س�ی و س�وم: )1( حكومت موظف است از س��همیۀ حجاجی كه رسماً به حیث مهمان با قبول 
مصارف از طرف كشور ها و مؤسسات اسالمی جهت ادای فريضۀ حج دعوت می شوند، )5٪( آن را برای 

معلولین واجد شرايط در نظر بگیرد .
)2( به معلولین كه غرض ادای فريضۀ حج امكانات مالی داشته باشند، حق اولويت داده می شود .   
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فصل سوم
احکام متفرقه

مراجع تصديق معلوليت
مادۀ سی و چهارم: معلوليت اشخاص توسط مراجع ذی صالح ذيل تصديق می گردد:

1- معلولی��ت منس��وبین نظام��ی و كاركن��ان ادارات دولتی، مختل��ط و خصوص��ی در مركز از طرف 
كمیسیون های وزارت ها و ادارات مربوط.

2 - معلولیت منس��وبین نظامی در واليات از طريق قطعات و جزوتام های مربوط و از كاركنان ادارات 
دولتی، مختلط و خصوصی از طرف قوماندانان امنیه، مسئولین امنیت ملی و مهر و امضاء مقام واليات 

مربوط.
3- معلولی��ت كاركن��ان ادارات دولتی، مختلط و خصوصی در ولس��والی ها از ط��رف قوماندانان امنیه، 

مسئولین امنیت ملی، تأيید ولسوال مربوط و مهر و امضاء مقام واليت مربوط. 
4- معلولیت اش��خاصی كه وظیفه رسمی دولتی نداشته باش��ند از طرف قوماندانان امنیه و مسئولین 

امنیت ملی محل واقعه و مهر و امضای مقام واليت مربوط .
مراجع پرداخت مساعدت

مادۀ س�ی و پنجم : مس��اعدت مالی مندرج مادة چهارم اين قانون برای منسوبین نظامی و كاركنان 
ادارات دولتی، مختلط و خصوصی، از آخرين محل كار و خدمت و برای اش��خاص بدون رتبه يا درجه 
و اش��خاصی كه معاش ثابت نداشته باشند، توسط كمیس��یون ياهیئت موظف از طرف رئیس جمهور 

پرداخته می شود.
مرجع پرداخت حقوق تقاعد

مادۀ سی و ششم: حقوق تقاعد و ساير امتیازات برای معلولین در مركز و واليات  از طرف وزارت كار 
و امور اجتماعی، شهداء و معلولین پرداخته می شود.

آگاهی از معلوليت
مادۀ س�ی و هفتم: وزارت اطالعات و فرهنگ و س��اير وزارت ها و ادارات دولتی و غیردولتی ذی ربط 

به منظور بلند بردن سطح آگاهی مردم از معلولیت و حقوق معلولین، تدابیر الزم اتخاذ می نمايند.
افزودی معاش

مادۀ سی و هشتم : معاش معلولین حین افزودی عمومی معاشات متناسباً افزود مي گردد.
وضع طرزالعمل 

مادۀ سی و نهم: وزارت كار و امور اجتماعی، شهداء و معلولین می تواند، به منظور تطبیق بهتر احكام 
اين قانون طرزالعمل های جداگانه وضع نمايد.

تاريخ انفاذ
مادۀ چهلم: اين قانون از تاريخ توش��یح نافذ بوده، در جريدة رس��می نش��ر گردد و با انفاذ آن قانون 
حقوق و امتیازات مجروحین، معلولین ، مفقودين و بازماندگان ش��هدای انقالب اس��المی و ساير اتباع 
امارت اس��المی افغانستان منتشرة جريدة رسمی شماره )789( س��ال )1420( هجری قمری و ساير 

احكام مغاير آن ملغی پنداشته می شود. 
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فصل اول
احکام عمومی

مبنی
ماده اول: اين قانون با رعايت احكام مندرج مواد پنجاه و ششم، جز )3( ماده هفتاد و پنجم و يک صد 
و س��ی و چهارم قانون اساس��ی افغانس��تان، به منظور تنظیم امور مربوط به وظايف و صالحیت های 

پولیس جهت تأمین نظم و امن عامه وضع گرديده است.
اصطالحات

ماده دوم: اصطالحات آتی در اين قانون، مفاهيم ذيل را افاده می نمايد:
پولیس: شامل افسر ساتنمن و ساتونكی بوده كه در تشكیل وزارت امور داخله استخدام و جهت تأمین 

نظم و امن عامه، طبق احكام قانون فعالیت می نمايد.
نظم عامه: آرامش اجتماعی است كه طبق احكام قانون توسط پولیس، تأمین می گردد.

امن عامه: حالتی اس��ت كه در آن نظام حقوقی دولت، آزادی، كرامت انس��انی، سالمت جسمی و مالی 
مردم حفظ می گردد.

خطر: حالتی است كه در آن نظم و امن عامه تحت تهديد حوادث اخالل آمیز قرار می گیرد.
اتخ��اذ تدابیر: اقداماتی اس��ت كه پولیس ب��ه منظور تأمین نظم و امن عامه طب��ق احكام قانون اتخاذ 

می نمايد.
س��نجش مش��روعیت اقدام: اقدام پولیس به منظور تأمین نظم و امن عامه در احوالی مشروع پنداشته 

می شود كه شرايط آتی در آن تكمیل شده باشد:
1. قانونی باشد؛

2. متناسب به حالت خطر باشد؛
3. ضروری باشد.

اقداماتی پولیس: تدابیر و عملی اس��ت كه پولیس بر اس��اس سنجش مش��روعیت اقدام، جهت تأمین 
اهداف قانونی به آن متوسل می شود.

محالت عامه: شاهراه، پارک عمومی، باغ، كنار و بستر دريا، پل عمومی، سرک پیاده رو، محوطه، كوچه، 
خیابان، معبر به شكل كوچه، تنگی باز يا مسدود و يا هر میدان سرباز و ساحه مماثل را احتوا می كند 

كه هر شخص در آن، حق ورود داشته باشد.
تشکيل

ماده س�وم: پولیس جزء تش��كیل وزارت امور داخله اس��ت كه در قطعات، جز و تام ها و ادارات مركز، 
واليات و ولسوالی ها شامل می باشد. وزارت امور داخله می تواند در تشكیل پولیس، بنا بر ايجاب احوال 

و شرايط كشور طبق احكام قانون تزيید يا تنقیص وارد نمايد.

فصل دوم
وظايف و ساحه فعاليت پوليس

ارتباط وظيفوی
ماده چهارم: پولیس وظايف خود را در مركز تحت رهبری وزارت امور داخله و در واليات و ولسوالی ها 
تحت اثر والی و ولس��وال مربوط انجام می دهند. پولیس س��رحدی و پولیس امنیت شاهراه در مركز و 

واليات وظايف خويش را تحت رهبری وزير امور داخله انجام می دهد.
وظايف و مکلفيت ها

ماده پنجم: پوليس مکلف به اجرای وظايف ذيل می باشد:
1. تأمین و حفظ نظم و امن عامه؛

2. تأمین امنیت فرد و اجتماع و حراست از حقوق و آزادی های قانونی آنها؛
3. اتخاذ تدابیر وقايوی جهت جلوگیری از وقوع جرايم؛

4. كشف به موقع جرايم و گرفتاری مظنونین و مرتكبین مطابق احكام قانون؛
5. مبارزه با انحرافات اخالقی مفاسد احتماعی و اعمالی كه آسايش عامه را اخالل می  نمايد؛

6. محافظت از ملكیت و دارايی های دولتی و خصوصی، مؤسس��ات و س��ازمانهای داخلی و خارجی و 
بین المللی؛

7. مبارزه علیه زرع كوكنار و بنگ، قاچاف و ترافیک مواد مخدر، تولید، توريد اس��تعمال مس��كرات و 
جلوگیری از آن؛

8. مبارزه علیه جرايم سازمان يافته و تروريزم مطابق احكام قانون؛
9. همكاری با ادارات دولتی در پیشبرد وظايف آنها در حدود صالحیت، مطابق به احكام قانون؛

10. تنظیم امور ترافیكی مطابق احكام قانون؛
11. اتخاذ تدابیر و اقدامات الزم برای مبارزه با حوادث و حاالت غیر مترقبه؛

12. كم��ک و مس��اعدت الزم به آس��یب ديدگان حوادث غیر مترقبه و آف��ات طبیعی به منظور نجات 
اشخاص و اموال آنها؛

13. اتخاذ تدابیر و اقدامات الزم در حاالت اضطراری به منظور نظم و امن عامه مطابق به احكام قانون؛
14. جلب همكاری عامه در فعالیت های وقايوی و مجادلوی؛

15. حفاظت و مراقبت سرحدات؛
16. كنترول از دخول و خروج اش��خاص در س��رحدات و میدان های هوايی بین المللی كشور مطابق به 

احكام قانون؛
17. جلوگیری از قاچاق اموال؛
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18. اقدام مناسب و ضروری حین وقوع تحركات مغاير حاكمیت ملی در سرحدات؛
19. مراقبت ترافیک سرحدی و كنترول اسناد آن؛

20. همكاری و تأمین ارتباط با پولیس سرحدی دول همسايه با نظرداشت معاهدات بین الدول؛
21. همكاری و تأمین ارتباط با پولیس كشور های خارجی با نظر داشت اساسنامه انترپول.

منطقه معينه
ماده ششم: پولیس وظايف محوله در حدود منطقه معینه مطابق احكام قانون انجام می دهد.

انجام وظيفه در منطقه ای ديگر
ماده هفتم: )1( پولیس يک منطقه می  تواند در حاالت آتی در منطقه ای ديگر داخل اقدام گردد:

1. در صورتی كه پولیس يک منطقه همكاری منطقه ديگر را مطالبه نمايد؛
2. در صورتی كه در منطقه، پولیس موظف موجود نباشد؛

3. در صورتی كه گرفتاری يا تعقیب مظنون، متهم يا مجرم اقدام عاجل ايجاب نمايد؛
4. در صورتی كه پولیس منطقه از محل واقعه دور بوده و متضرر، طالب معاونت گردد؛

5. در صورت صدور قرار محكمه يا خارنوال؛
)2( در حاالت مندرج اجزای )2،3 و 4( اين ماده پولیسی كه خارج از منطقه فعالیت وظیفوی، متوسل 
به اقدامات در منطقه ای ديگر می گردد، مكلف است به اسراع وقت ممكنه پولیس منطقه را در جريان 

قرار دهد.
توظيف موقت

ماده هش�تم: پولیس محل به پیش��نهاد قومان��دان امنیه و موافقه والی والي��ت موقتاً به محل ديگر 
توظیف ش��ده می تواند. قطعات پولیس مربوط به يک واليت، از طرف وزير امور داخله موقتاً به واليت 

ديگر توظیف شده می  تواند. اقدامات مندرج ماده   هفتم اين قانون از اين مستثنی است.

فصل سوم
اقدام پوليس

توسل به اقدام
ماده نهم: پوليس طبق احکام قانون و حسب احوال به اقدامات ذيل متوسل شده می تواند:

1. ابالغ و اخطار؛
2. متوقف نمودن اشخاص به منظور تثبیت هويت آنها؛

3. امر به ترک محل؛
4. جلب و احضار؛

5. تنبیه مالی؛
6. تحت نظارت قراردادن اشخاص؛

7. تالشی اشخاص، اشیا و منزل؛
8. تحت حقاظت قرار دادن اشیا.

ابالغ و اخطار
ماده دهم: )1( پولیس می تواند به منظور حفظ نظم عامه، به اهالی ابالغیه تحريری يا ش��فاهی و يا 

اشارات مبنی بر اجرا يا ترک عملی را صادر نمايد. 
)2( پولی��س می توان��د به منظور تطبیق حكم مندرج فقره )1( اين ماده و تعمیل ابالغیه ها، به افراد يا 

اجتماعات اخطار دهد.
)3( اف��راد يا احتماعاتی كه ابالغ يا اخطار پولیس را رعاي��ت ننمايند، طبق احكام قانون مورد تعقیب 

عدلی قرار می گیرند.
توقف اشخاص به منظور تثبيت هويت

پولیس می تواند در موارد آتی به توقف و تثبیت هويت اشخاص اقدام نمايد: ماده يازدهم: )1( 
1. به منظور دفع خطر و جلوگیری از ارتكاب جرم؛

2. به منظور كنترول اسناد عبوری در سرحدات، بنادر و میدان های هوايی بین المللی كشور؛
3. به منظور كشف جرم و گرفتاری مظنون و متهم؛

)2( هرگاه  شخص نتواند اسناد الزم مبنی بر تثبیت هويت خود را ارائه نمايد، پولیس می تواند وی را 
به اداره مربوط احضار نمايد.

امر به ترک محل
ماده دوازدهم: پولیس می تواند در احوال آتی اشخاص را به ترک محل مكلف سازد:

1. جهت دفع خطر؛
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2. جهت جلوگیری از ارتكاب اعمال جرمی و كشف آن؛
3. جهت تعمیل احكام قانون.

جلب و احضار
ماده سيزدهم: )1( پولیس می تواند در حاالت آتی به جلب و احضار اشخاص اقدام نمايد:

1. به منظور كشف جرم و دريافت معلومات در يک قضیه معین؛
2. به منظور احقاق حق اشخاص مطابق احكام قانون؛

3. به منظور تعمیل احكام قانون؛
)2( ش��خصی كه مطابق به حكم قانون بنا بر درخواس��ت اش��خاص و مراجع ذی  صالح حاضر نگردد، 

پولیس به جلب و احضار وی اقدام می كند.
)3( در تعیین وقت احضار، مكلفیت های مس��لكی، حرفوی و س��اير موارد ضروری شخص تحت جلب 

رعايت می گردد.
تنبه مالی

ماده چهاردهم: پولیس ترافیک می  تواند در حاالتی كه  قصور فاعل و نتايج و فعل جزيی بوده عالقه 
عامه به تعقیب آن موجود نباش��د، طبق س��ند تقنینی مربوط به تنبیه مالی مختلف به ش��كل جزای 
نق��دی اقدام نماي��د. هرگاه متخلف به جزای نقدی موافقت ننماي��د، می تواند به محكمه مراجعه كند. 

حكم محكمه در مورد قطعی می باشد.
تحت نظارت قرار دادن اشخاص

ماده پانزدهم: پولیس می تواند در حاالت آتی شخص را تحت نظارت وقايوی قرار بدهد:
1. در صورتی كه حیات يا س��المت ش��خص مواجه به خطر بوده به طريق ديگر حمايت ش��ده نتواند، 
در اين صورت پولیس مكلف اس��ت در مدت مندرج جزء )4( اين ماده به اقداماتی متوس��ل گردد كه 

حتی المقدور خطر متذكره مرفوع شده بتواند؛
2. در صورتی كه تثبیت هويت شخص به طريق ديگر ممكن نباش؛

3. در صورتی كه شخص قصد انتحار داشته باشد. در اين صورت پولیس مكلف است شخص را در مدت 
مندرج جزء )4( اين ماده به نزديک  ترين شفاخانه محل انتقال دهد؛

4. در ساير احوالی كه قانون حكم نموده باشد. مدت دوام نظارت در حاالت فوق ار )72( ساعت بیشتر 
بوده نمی تواند. پولیس مكلف اس��ت به مجرد تحت نظارت قرار دادن ش��خص، وی را از علت و موضوع 

آگاه سازد.
تالشی اشخاص

ماده شانزدهم: )1( پولیس می تواند در احوال آتی به تالشی شخص اقدام نمايد:
1. در صورتی كه شخص مطابق حكم ماده  پانزدهم اين قانون گرفتار و تحت نظارت قرار داشته باشد؛

2. در صورت موجوديت داليل مبنی بر اين امر كه ش��خص گرفتارش��ده، اش��یای قابل حفظ يا ضبط 
مندرج ماده نوزدهم اين قانون را نزد خود داشته باشد؛

3. در مورد تثبیت هويت ش��خصی كه قادر به ارائه اسناد هويت نبوده، يا نخواهد اسناد مربوط را ارائه 
نمايد؛

4. در صورت موجوديت داليل مبنی بر اين امر كه ش��خص اش��یا و اجناسی را نزد خود دارد كه باعث 

تولید خطر شده و يا اينكه نگهداری آن غیر قانونی باشد؛
5. در حاالتی كه پولیس در باره هويت شخص متوقف شده، مشكوک باشد؛

6. در ساير حاالتی كه قانون حكم نموده باشد؛
)2( تالشی زن توسط پولیس زن و يا زنی كه از طرف پولیس موظف گرديده باشد، صورت می گیرد.

تالشی اشيا
ماده هفدهم: پولیس می تواند در حاالت آتی به تالشی اشیا اقدام نمايد:

1. در صورتی كه اش��یا متعلق به شخصی باشد كه مطابق حكم ماده  پانزدهم اين قانون، تحت نظارت 
قرار گیرد؛

2. در صورتی كه مقصد، دريافت ش��خص يا شیئی  باش��د كه مطابق به احكام مواد پانزدهم و نوزدهم 
اين قانون، تحت نظارت و ضبط قرار گرفته است؛

3. ساير احوالی كه قانون به تعمیل آن حكم نموده باشد.
تالشی منزل

ماده هجدهم: )1( پولیس می تواند در احوال آتی به منزل شخص داخل و آن را تالشی نمايد:
1. در صورتی كه حیات شخص يا اشخاص در داخل منزل به خطر مواجه باشد؛

2. در صورتی كه منظور دريافت ش��خص يا شیئی باش��د كه مطابق به احكام مندرج اين قانون تحت 
نظ��ارت و حفاظت قرار می گیرد و قراينی دريافت گردد كه ش��خص و يا ش��ئ مطلوب، در منزلی كه 

تالشی می گردد، موجود باشد؛
3. ساير احوالی كه قانون حكم نمايد؛

)2( تالشی منزل مندرج فقره  )1( اين ماده مطابق طرز و شكلیاتی صورت گرفته می تواند كه در قانون 
پیشبینی  شده باشد.

حفظ اشيا
ماده نزدهم: )1( پولی برای تأمین مقاصد آتی به حفظ اشیا اقدام می نمايد:

1. به منظور دفع خطر قريب الوقوع كه نظم و امن عامه را تهديد نمايد؛
2. ب��ه منظور جلوگیری از اعمال مخل نظم و امن عامه، مش��روط بر اينكه جلوگیری چنین اعمال به 

طريق ديگر ممكن نباشد؛
3. اش��یای ش��خصی كه مطابق حكم ماده پانزدهم اين قانون تحت نظارت قرار گرفته باشد، به منظور 

كشف حقیقت؛
)2( پولیس در مورد حفظ اشیای مندرج فقره )1( اين ماده مكلف به رعايت مراتب ذيل می باشد: 

1. ابالغ علت حقظ اش��یا به مالک يا متصرف، مگر اينكه جريان تحقیق از اثر آن متأثر گردد. در اين 
صورت نقل مصدق اشیای حفظ شده به مالک يا متصرف آن سپرده  می شود؛

2. نگهداری اشیای حفظ شده از خطر اتالف؛
)3( هرگاه اشیای حفظ شده سريع الفساد بوده، نگهداشت آن فساد يا از بین رفتن شئ گردد، در مورد 

طبق احكام قانون مربوط اجراآت صورت می گیرد.
استفاده از وسايل مجبره

ماده بيس�تم: )1( پولیس می تواند با رعايت احكام قانون حس��ب احول از وسايل مجبره آتی استفاده 



قانون پولیس    110111    مجموعه قوانین

نمايد:
1. برخورد فزيكی؛

2. وسايل معاونه برخورد فزيكی كه شامل عراده جات پولیس، آبپاش، موانع تخنیكی، ولچک، سگ های 
تعلیمی و انواع اسلحه ) ضاربه، جارحه، ناريه و مواد منفلقه( می باشد؛

)2( پولیس مكلف است، حین استفاده از وسايل مجبره مدارجی را كه در اين قانون پیشبینی گرديده 
است، رعايت نموده، حتی المقدور از اخف آن كار گیرد.

استعمال وسايل مجبره
ماده بيس�ت و يک�م: )1( پولیس می تواند بعد از ابالغ تصمیم به جانب مقابل اس��تعمال ولچک در 

موارد آتی متوسل گردد:
1. دفع تعرض علیه پولیس و ساير اشخاص؛

2. جلوگیری از فرار شخص دستگیر شده؛
3. جلوگیری از انتحار؛

4. دفع خطر از شخصی كه می خواهد به نفس خود ضرر برساند؛
)2( پولیس می تواند، بعد از ابالغ تصمیم به جانب مقابل، به اس��تعمال اس��لحه در موارد آتی متوس��ل 

گردد:
1. به مقصد دقع جنايت يا جنحه، مش��روط بر اينكه اس��تفاده از ساير وسايل مجبره مندرج اين قانون 

ممكن يا مؤثر نباشد؛
2. به مقصد تثبیت هويت و گرفتاری شخص يا اشخاصی كه اقدام به فرار نمايد، مشروط به اينكه:

- در حالت ارتكاب جنايت يا جنحه باشد؛
- متهم به ارتكات جنايت يا جنحه بوده يا به جزای جنايت يا جنحه محكوم گرديده باشد؛

- قرار اين قاطعه مبنی بر مظنون بودن به ارتكاب جنايت نزد پولیس موجود باشد؛
- مظنون يا متهم به جنايت يا جنحه بوده و امر توقیف وی از طرف خارنوالی يا محكمه مربوط صادر 

گرديده باشد؛
3. به مقصد جلوگیری از تشبث به فرار توقیف شدگان يا محبوسین مشروط بر اينكه:

- محبوس يا محبوسین، اسلحه يا وسیله   خطرناک ديگری را به دست آورده و با وجود  تقاضای مكرر 
موظفین پولیس، آن را تسلیم ننمايد؛

- امنیت محبس به اثر اخالل و تشنج شديداً به خطر مواجه گرديده باشد؛
4. نظم و امن عامه به خطر مواجه گرديده باشد؛
5. در صورتی كه قصد پولیس دفاع مشروع باشد.

)3( پولی��س می تواند، بعد از ابالغ تصمیم به جانب مقابل، به اس��تعمال م��واد منفلقه در حاالت آتی 
متوسل گردد:

1. در صورتی كه ش��خص يا اشخاص در مقابل پولیس از استعمال سالح ناريه يا مواد منفلقه استفاده 
نمايد؛

2. در صورتی كه دفع تعرض ش��خص يا اشخاص با استعمال سالح ناريه به مقابل آنها، نتیجه مطلوب 
نداده باشد؛

3. در صورتی كه  قصد پولیس، اقدام مؤثر برای از بین بردن اشیايی باشد كه از آن خطر  برای امنیت 
عامه متصور باشد.
ابالغ استعمال سالح

ماده بيست و دوم: )1( پولیس در استعمال سالح ناريه يا مواد منفلقه مكلف است، تصمیم مبنی بر 
استعمال سالح ناريه يا مواد منفلقه علیه اشخاص را  ابالغ نمايد. در اين صورت، ابالغ به اِخطار شفوی 

به آواز بلند و سه فیر اخطاريه، مكمل شناخته می شود.
)2( اس��تعمال س��الح ناريه و مواد منفلقه در صورتی كه ضرر آن به اش��خاص غیر متصور باشد، جواز 

ندارد.
استعمال سالح عليه اطفال

ماده بيست و سوم: پولیس نمی تواند سالح ناريه و مواد منفلقه را علیه اطفال استعمال نمايد.
استعمال سالح عليه جمعيت

ماده بيست و چهارم: پولیس در صورتی می تواند سالح ناريه يا مواد منفلقه را علیه جمعیت استفاده 
كند كه جمعیت با استفاده از سالح به اعمال تهاجمی مخل امنیت دست زده و استعمال ساير وسايل 
مجبره در مقابل آنها، طور منفرد مؤثر واقع ش��ده نتواند. در اين صورت، ش��رط است تا ابالغ مشروط 
به اس��تعمال س��الح ناريه يا مواد منفلقه حد اقل با سه بار اِخطار شفوی و بعد سه فیر اخطاريه هوايی 

صورت گرفته، اقدام در حدود احكام قانون و معقول باشد.
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فصل چهارم
احکام متفرقه

مدت انتظار
ماده بيس�ت و پنجم: پولیس می تواند، جهت كش��ف همه جانبه جرم و مجرم، مظنون گرفتارشده را 

برای مدت الی )72( ساعت تحت نظارت قرار دهد.
مطالبه  همکاری

ماده بيس�ت و ششم: پولیس مكلف اس��ت به منظور حمايه  حقوق اشخاص در موارد آتی همكاری 
نمايد:

1. در صورتی كه ش��خص همكاری پولیس را مطالبه نمايد و در صورت عدم مداخله پولیس، احتمال 
اتالف حق شخص موجود باشد؛

2. در صورتی كه شخص قادر به حمايت حقوق خود نباشد.
عدم مداخله در وظايف پوليس

ماده بيست و هفتم: ادارات دولتی و غیردولتی نمی توانند بدون موافقه  رسمی پولیس به عملی اقدام 
نمايند كه شامل وظايف مندرج اين قانون باشد. حاالت خاص از اين امر مستثنی می باشد.

منع گشت و گذار
ماده بيس�ت و هشتم: اداره  پولیس می تواند از طريق واليت مربوط به موافقه  وزارت امور داخله، در 
حاالتی كه نظم و امن عامه به خطر مواجه باش��د، قیود مبنی بر گش��ت و گذار مردم  را در ساحه معین 
برای مدت الی 48 ساعت، وضع نمايد. تمديد اين مدت برای 48 ساعت ديگر به موافقه  لوی حارنوال 

و بیشتر از آن به منظوری رئیس جمهور صورت گرفته می تواند.
اموال يافت شده

ماده بيست و نهم: )1( پولیس در مورد اموال يافت شده اجراآت ذيل را انجام می دهد:
1. اموال يافت شده را حفظ و  به اسم و آدرس يابنده ثبت می نمايد؛

2. نوع اموال يافت شده را در يكی از رسانه های همگانی اعالن می نمايد؛
3. در صورت مراجعه مالک اموال، هويت و ملكیت او را تثبیت و اموال را در مقابل رسید به وی تسلیم 

می نمايد؛
4. ه��ر گاه مالک اموال در خالل ش��ش ماه بعد از اع��الن مراجعه ننمايد، به پیش��نهاد اداره  پولیس و 
قرار محكمه ذی  صالح، اموال طور مزايده به فروش رس��یده، پول آن به حس��اب واردات دولت تحويل 

می گردد. كاركنان اداره  پولیس نمی توانند در مزايده  فروش اموال يافت شده اشتراک نمايند؛
)2( پولیس در مورد ماحصل مال، مراتب آتی را رعايت می نمايد:

1. وضع مصارف حفاظت.
2. پرداخت )40( فی  صد پول ماحصل به يابنده.

حفظ اسرار
ماده سی ام: )1( پولیس مكلف است، معلوماتی را كه حین اجرای وظیفه يا به علت اجرای آن كسب 
نموده و افش��ای آن به حقوق و حیثیت اش��خاص يا منافع عامه صدمه وارد نمايد، حفظ كند. افش��ای 
اي��ن معلومات به جز از مواردی كه قانون حكم نموده باش��د، جواز ندارد. پولیس بعد از انفصال وظیفه 
نیز حق افش��ای معلومات متذكره را ندارد. در تمام حاالت فوق، افش��ا كننده مطابق احكام قانون مورد 

تعقیب عدلی قرار می گیرد.
)2( مس��ؤولین پولی��س می توانند در مورد واقع��ات جنايی و اجراآت پولیس، مطاب��ق احكام قانون  با 

نمايندگان رسانه های همگانی مصاحبه نمايند.
منع تجارت و سوء استفاده از مسؤوليت

ماده سی و يکم: )1( پولیس نمی تواند حین تصدی وظیفه به شغل تجارت مبادرت ورزد.
)2( پولیس نمی تواند از صالحیت  وظیفوی در اجرای امور شخصی استفاده نمايد.

وضع مقرره
ماده سی و دوم: وزارت امور داخله می تواند به منظور تطبیق بهتر احكام اين قانون مقرره ای را طرح 

و طی كند.
تعقيب عدلی

ماده سی و سوم: متخلِّف از احكام مندرج اين قانون، مورد تعقیب عدلی قرار می گیرد.
تاريخ انفاذ

م�اده س�ی و چهارم: اين قانون بعد از نش��ر در جريده  رس��می نافذ می گردد و ب��ا اِنفاذ آن، احكام 
قانون پولیس منتش��ره  جريده  رسمی شماره )793(، مورخ )20( جمادی االول سال 1421 ه.ق، ملغی 

شناخته می شود.
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فصل اول
احکام عمومی

هدف: 
ماده اول: )1( اين قانون به منظور تأمین حقوق محبوسین و اشخاص تحت توقیف و طرز بر خورد با 

آنها در محابس و توقیف خانه ها وضع گرديده است.
)2( تطبی��ق حكم حبس در محابس تنها به منظور اصالح و آماده س��اختن محبوس��ین  به رعايت و 
احترام قوانین و معیارهای زندگی اجتماعی، اخالق انسانی، كار مفید اجتماعی وعدم رجوع به ارتكاب 

جرم صورت می گیرد.
سلب آزادی:

ماده دوم: )1( س��لب آزادی متهم در توقیف خانه، مطابق احكام قانون تنها بر اس��اس قرارس��ارنوال و 
حكم محكمه صورت می گیرد.

)2( تطبیق جزای حبس در محابس بر اساس حكم نهايی محكمه صورت می گیرد.
)3( وزارت عدلیه مرجع تطبیق قرارها واحكام مندرج فقره های )1 و 2( اين ماده می باشد.

رعايت حقوق بشر:
ماده  س�وم: )1( كاركنان محابس و توقیف خانه ها، سارنواالن، قضات و ساير اشخاصي كه به نحوی از 
انحا با محبوسین و اشخاص تحت توقیف سرو كار دارند، مكلف اند حین اجرای وظايف، با مح��بوسین 
و اش��خاص تحت توقیف، حقوق بشر را رعايت نموده، با آنها بدون در نظرداشت قوم، تابعیت، مذهب، 
دين، نژاد، رنگ، جنس )زن و مرد( زبان، موقف اجتماعی يا سیاس��ی و ساير مالحظات تبعیضی، طور 

بی طرفانه برخورد نمايند.
)2( شرايط معیشتی محبوسین و اشخاص تحت توقیف از طرف ادارات محابس و توقیف خانه ها طوری 
فراهم می ش��ود كه  تأثیرات جانبدارانه نداش��ته باش��د و باعث ضیاع حقوق و جلوگیری آزادی آنها در 

محبس و توقیف خانه نگردد.
محدوديت حقوق:

م�اده  چه�ارم: )1( حقوقي ك��ه مطابق احكام اين قانون برای محبوس��ین و اش��خاص تحت توقیف 
پیش��بینی گرديده اس��ت از طرف آمرين محابس و توقیف خانه ها محدود يا سلب شده نمی تواند، مگر 
اينكه نظم، دسپلین و امنیت محبس يا توقیف خانه در خطر باشد. در اين صورت وزير عدلیه می تواند 
اين حقوق را قسماً برای مدت موقت محدود نمايد. داليل محدوديت حقوق در فايل های مربوط درج 

مي گردد.
)2( آمري��ن محابس و توقیف خانه ها می توانند در حاالت اس��تثنايی، به منظ��ور جلوگیری از خطرات 

احتمال��ی تدابی��ر احتیاطی مندرج فق��ره  )1( اين ماده  را اتخاذ و در مدت )24( س��اعت تأيید رئیس 
عمومی محابس و وزير عدلیه را رسماً در زمینه  اخذ نمايند و به والی گزارش دهند.

)3( آمرين محابس و توقیف خانه ها مكلف اند، از اجراآت مندرج فقره های )1و2( اين ماده به سارنوالی 
مربوط نیز اطالع دهند.

)4( در صورت رفع حالت مندرج فقره  )1( اين ماده، حقوق و آزادی های مندرج اين قانون به محبوس 
يا شخص تحت توقیف اعاده مي گردد.

برخورد با محبوسين:  
م�اده  پنجم: )1( كاركنان محابس مكلف اند با محبوس��ین طوری بر خورد مناس��ب نمايند كه بعد از 

رهايی، ايشان به حیث شهروندان تابع قانون وارد جامعه گردند.
)2( مس��ؤولین محابس و توقیف خانه ها مكلف اند به منظور اس��تفاده  بهتر محبوسین و اشخاص تحت 
توقی��ف از حقوق قانون��ی، آنها را به گروپ ه��ای جداگانه نظر به نوعیت ج��رم، خصوصیات، عادات و 

احساس مشترک تقسیم نمايند.
)3( مس��ؤولین توقیف خانه ها مكلف اند تس��هیالت الزم تربیوی و زمینه  اشتغال به كارهای جسمانی را 

به متهمیني كه انتظار محاكمه را دارند، فراهم كنند.
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فصل دوم
محالت سلب آزادی

مفهوم محالت سلب آزادی:
ماده  ششم: محالت سلب آزادی به مفهوم اين قانون عبارت اند از:

1- محبس 
2- توقیف خانه 

تعريف محالت سلب آزادی:
ماده  هفتم: )1( توقیف خانه: محلی اس��ت كه اشخاص متهم در حال انتظار محاكمه در آن نگهداری 

مي  شوند.
)2( محبس: محلی اس��ت كه در آن اش��خاصی كه به حكم نهايی محكمه محكوم علیه قرار گرفته اند، 

نگهداری مي شوند.
نظارت و توقيف اشخاص در داخل محبس:

ماده  هش�تم: )1( هرگاه نظارت يا توقیف مظنونین و متهمین بنا بر عوامل  امنیتی و مش��كالت نظم 
و دس��پلین در نظارتخانه يا توقیف خانه ممكن نباش��د، چنین اشخاص به اس��اس پیشنهاد پولیس يا 

سارنوال با رعايت حكم مندرج ماده  نهم اين قانون در محابس نگهداری شده می توانند.
)2( مس��ؤولین محابس مكلف اند، اش��خاص مندرج فقره  )1( اين ماده را جدا از محبوس��ین نگهداری 

نمايند.
جدايی محابس و توقيف خانه های زنان و مردان: 

ماده  نهم: )1( محابس و توقیف خانه های زنان از مردان جدا می باشد.
)3( محبوس��ین و متهمیني كه س��ن ايشان از )18( سال باالتر و از )25( سال كمتر باشد، در محابس 
و توقیف خانه های جداگانه نگهداری مي ش��وند، در صورت عدم امكان، چنین اش��خاص در بخش های 

جداگانه  محابس و توقیف خانه ها نگهداری مي شوند.
)4( احكام مندرج فقره های )1( و )2( اين ماده در مورد جدا نگهداشتن اطفا ل و نوجوانان از بزرگساالن 

نیز قابل رعايت می باشد.
رعايت نظم و امنيت: 

ماده  دهم: )1( در صورتي كه محبوس��ین و متهمین نس��بت س��لوک و روش نادرس��ت، سبب بروز 
مشكالت برای ساير محبوسین و متهمین و اداره  محابس و توقیف خانه ها گردند، ايشان در محابس و 

توقیف خانه های دارای امنیت خوب تر )رژيم خاص(  نگهداری می شوند.
)2( هرگاه محابس و توقیف خانه های دارای امنیت خوب  تر وجود نداش��ته باشد، محبوسین و متهمین 

من��درج فق��ره  )1( اين ماده در  بخش��ی از محبس و توقیف خانه ای كه امنیت خوب تر داش��ته باش��د، 
نگهداری می شوند.

محبوسين معلول و مريض:  
ماده  يازدهم: محبوس��ین و اش��خاص تحت توقیف مصاب به امراض روانی و جس��می، زنان باردار و 
معلولین در مراكز صحی محابس و توقیف خانه ها نگهداری مي  ش��وند. در صورت عدم موجوديت مراكز 

صحی، چنین اشخاص در قسمت های خاص صحی آن نگهداری می شوند.
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فصل سوم
تشکيل و تنظيم محابس

موقعيت ساحوی محابس: 
م�اده  دوازده�م: )1( در مركز هر واليت يک، يک باب محبس و توقیف خانه مردانه و زنانه به صورت 

جداگانه تأسیس و اعمار می گردد.
)2( در مركز هر ولسوالی يک باب توقیف خانه تأسیس می گردد.

)3(  تأسیس، تقسیم بندی و مسدود ساختن محابس از صالحیت وزارت عدلیه مي باشد.
شورای عالی محابس: 

ماده  س�يزدهم: ب��ه منظور تنظیم مؤثر فعالیت ه��ای مربوط محاب��س و توقیف خانه ها، رهبری امور 
آن  و هماهن��گ س��اختن فعالیت های وزارت ه��ا و ادارات ذي ربط در زمینه، ش��ورای عالی محابس و 

توقیف خانه ها به تركیب ذيل تشكیل می گردد: 
1- وزير عدلیه به حیث رئیس.

2- معاون لوی سارنوال به حیث عضو.
3- نماينده  با صالحیت ستره محكمه به حیث عضو.

4- معین وزارت امور داخله به حیث عضو.
5- معین وزارت صحت عامه به حیث عضو.

6- معین وزارت معارف به حیث عضو.
7- معین وزارت كار و امور اجتماعی به حیث عضو.

8- معین وزارت امور زنان به حیث عضو.
9- معاون رياست عمومی امنیت ملی به حیث عضو .

10- نماينده  كمیسیون مستقل حقوق بشر به حیث عضو.
11- يک نماينده از جامعه  مدنی به تشخیص وزير عدلیه به حیث عضو.

12- رئیس عمومی محابس  و توقیف خانه ها به حیث منشی.
رهبری امور محابس: 

ماده  چهاردهم: ش��ورای عالی محابس و توقیف خانه ه��ا رهبری كلیه امور محابس و توقیف خانه ها را 
در سطح كشور به عهده دارد.

برگزاری جلسات:
ماده  پانزدهم: )1( شورای عالی محابس و توقیف خانه ها به صورت عادی در هر سه ماه يک بار تشكیل 

جلسه می دهد. 

جلسات فوق العاده به اثر تصمیم رئیس شورا يا پیشنهاد يک ثلث اعضاء داير شده می تواند .
)2(  جلسات شورای عالی در غیاب وزير عدلیه تحت رياست معین وزارت عدلیه داير می گردد.

پيشنهاد تعديل قانون و وضع مقرره:
ماده  شانزدهم: )1( شورای عالی می تواند تعديالت الزم را در اين قانون پیشنهاد نمايد.

)2( ش��ورای عالی به منظور تطبیق بهتر احكام اين قانون، مقرره ها را پیش��نهاد و لوايح و طرزالعمل ها 
را وضع و تصويب می نمايد.

اداره  مركزی: 
ماده  هفدهم: )1( رياس��ت عمومی محابس و توقیف خانه ها اداره  مركزی تنظیم كلیه امور محابس و 

توقیف خانه ها بوده، از تأسیسات مربوط آنها مراقبت می نمايد.
)2( رياست عمومی محابس و توقیف خانه ها جزء تشكیل وزارت عدلیه بوده، وظايف خويش را مطابق 
اح��كام اين قانون، مق��رره، طرز العمل و لوايح مربوط و هدايات ش��ورای عالی محابس و توقیف   خانه ها 

انجام مي  دهد.
پوليس محابس:

ماده  هجدهم: )1( پولیس محابس و توقیف خانه ها تابع وزارت عدلیه و مسؤول نظم و امنیت داخلی 
و خارجی محابس و توقیف خانه ها می باشند.

)2( پولی��س محاب��س و توقیف خانه ها مكلف اند امنیت خارجی تأسیس��ات محابس و توقیف خانه های 
مربوط را الی فاصله پنجصد متر تأمین نمايند مشروط به اينكه داخل ساحه  امنیتی پولیس نباشد.

)3( پولیس محابس و توقیف خانه ها حق ندارند، حین اجرای وظیفه  در داخل محبس و توقیف خانه ها 
با خود اس��لحه حمل نمايند. آمرين  محابس و توقیف خانه ها می توانند در حاالت استثنايی و خطرناک 
حمل اسلحه را اجازه داده، در زمینه راپور آن را با ذكر داليل به رياست عمومی محابس و توقیف خانه ها 

ارائه نمايند.
)4( استخدام، تبديل، ترفیع، تقاعد، رخصتی، مريضی و ساير امور ذاتی پولیس محابس و توقیف خانه ها 

الی انفاذ سند تقنینی خاص آن تابع قانون امور ذاتی افسران می باشد.
)5( در محابس زنانه پولیس زنانه استخدام می گردد.

ساير موظفين:
 ماده  نوزدهم: )1( محابس و توقیف خانه ها دارای مأمورين ملكی اداری، مبصرين و كاركنان خدمات 

اجتماعی می باشد كه وظايف خويش را مطابق اليحه  مربوط انجام می دهند.
)2( وزارت های معارف، كار و امور اجتماعی، صحت و امور زنان هريک در قسمت خويش مكلف اند در 

رابطه به توظیف كاركنان مندرج فقره  )1( اين ماده با وزارت عدلیه همكاری نمايند.
نگهداری مظنونين، متهمين و محبوسين:

ماده  بيستم: )1( مظنونین و متهمین در توقیف خانه های ولسوالی و يا واليتی نگهداری مي شوند كه 
قضايای شان تحت رسیدگی عدلی قرار دارند. 

)2( اش��خاص محكوم به حبس در محابس��ی نگهداری می ش��وند كه به محل س��كونت فامیلهای شان 
نزديک باشند.

)3( مس��ؤولین محابس و توقیف خانه ها، اش��خاص مندرج فقره های )1 و 2( اين ماده را با نظرداش��ت 
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احكام قانون تنها به رؤيت اسناد رسمی پذيرفته می توانند.
)4( متهمي كه دوسیه  نسبتی اش طبق حكم مندرج فقره  )3( ماده ششم قانون اجراآت  جزايی موقت 
برای محاكم در مدت معینه تكمیل ش��ده نتواند، اداره  محبس و يا توقیف خانه مكلف است پانزده روز 

قبل از ختم میعاد معینه به سارنوالی و محكمه  مربوطه از تكمیل مدت متذكره كتباً اطالع دهند.
در ص��ورت ع��دم ارائه ج��واب، اداره  محبس و يا توقیف خانه، ش��خص محبوس يا توقیف ش��ده را رها 

می نمايد.
تبديل محل حبس:

ماده  بيست و يکم: مدت حبس محكوم بها در يک محبس سپری می گردد.  
در صورتي كه فامیل محبوس از يک محل به محل ديگری طور دايمی نقل مكان نمايد، در اين صورت 
انتقال محبوس به استثنای حكم مندرج ماده  دهم اين قانون تنها به اجازه  وزير عدلیه صورت می گیرد.

نظارت از تطبيق قوانين:
ماده  بيس�ت و دوم: نظارت از رعايت يكس��ان قوانین و برخورد مس��اويانه و مناسب با محبوسین و 
اشخاص تحت توقیف در محابس و توقیف خانه ها توسط اداره  سارنوالی مربوط صورت مي گیرد. ادارات 
محابس و توقیف خانه  ها مكلف اند تمام مطالبات س��ارنوال مبنی بر رعايت احكام قوانین را در اجراآت 

مربوط  عملی نمايند.

فصل چهارم
شرايط و وضع عمومی محابس و توقيف خانه ها

خصوصيات ساختمان:
ماده  بيست و سوم: )1( محابس و توقیف خانه ها با رعايت ارزشهای اسالمی و اصول و شرايط معیاری 

سازمان ملل متحد اعمار می گردد.
)2( وزارت عدلیه مكلف اس��ت، س��اختمان های موجود محابس و توقیف خانه ها را با رعايت ارزش های 

اسالمی، اصول و شرايط معیاری سازمان ملل متحد عیار نمايد.
خصوصيات معيشت: 

م�اده  بيس�ت و چهارم: )1( ادارات  محابس و توقیف خانه ه��ا مكلف اند محابس و توقیف خانه ها را با 
وسايل صحی مناسب مجهز و محیط آن را به صورت درست و نظیف نگهداری نمايند.

)2( ادارات محابس و توقیف خانه ها برای هر محبوس و ش��خص تحت توقیف چپركت و بس��تر خواب 
جداگانه را تهیه می نمايد.

)3( وزارت عدلیه به همكاری وزارت صحت در مورد مس��احت محل بود و باش، اندازه روش��نی اتاق و 
امور مربوط به تهويه  محابس و توقیف خانه ها تدابیر الزم را اتخاذ می نمايند.

تغذيه: 
ماده  بيس�ت و پنجم: )1( ادارات محابس و توقیف خانه ها برای محبوسین و اشخاص تحت توقیف با 
درنظرداش��ت س��ن، حالت صحی به خصوص حالت بارداری و والدت، كار و موسم، آب و غذای صحی 

و مناسب تهیه می نمايند.
)2( كمیت وكیفیت غذا توسط وزارت صحت عامه نظارت گرديده و مطابق مینوی منظورشده از طرف 

شورای  وزيران  تثبیت می گردد.
تمرينات ورزشی:  

ماده  بيس�ت و شش�م: محبوس��ین حق دارند روزانه برای مدت كه حداقل دو ساعت در فضای آزاد 
گش��ت و گذار نموده يا تمرينات س��پورتی را اجراء نمايند. آمر محبس می تواند اين مدت را در حاالت 
خاص و اس��تثنايی برای مدت كه كمتر از يک س��اعت نباشد، كاهش دهد. در اين صورت آمر محبس 

مكلف است از اجراآت خويش سارنوالی مربوط را مطلع سازد.
خدمات صحی:

ماده  بيس�ت و هفتم: )1( ادارات محابس و توقیف خانه ها مكلف اند برای محبوسین و اشخاص تحت 
توقیف خدمات صحی  رايگان را به همكاری وزارت صحت عامه فراهم نمايند.
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)2( در صورت��ي كه ت��داوی و معالجه محبوس يا تحت توقیف مريض در مركز صحی داخل محبس يا 
توقیف خانه نا ممكن باش��د آمر محبس يا توقیف خانه می تواند به اساس پیشنهاد داكتر موظف، مريض 
را به ش��فاخانه مناس��ب خارج از محبس يا توقیف خانه انتقال و سارنوالی مربوط را از اجراآت خويش 

مطلع سازد.
آمر محبس يا توقیف خانه مكلف است باهمكاری قوماندانی امنیه  تدابیر الزم احتیاطی را غرض تأمین 

امنیت وی فراهم نمايد.
)3( داكتر موظف قواعد صحی و حفظ الصحه، غذای روزمره را كنترول و حداقل دوبار در هفته اتاق های 

بود و باش و خدمات محبوسین و اشخاص تحت توقیف را معاينه  نمايد.
)4( محبوسین و اشخاص تحت توقیف مشكوک  از لحاظ صحی يا مبتال به امراض ساری، در قسمت های 

خاص و جداگانه  محابس و توقیف خانه ها نگهداری مي شوند.
كار، تعليم و تربيه:

ماده  بيس�ت و هش�تم: ادارات محابس و توقیف خانه ها مكلف اند، كتابخانه های مجهز را تأس��یس و 
زمین��ه  مطالع��ه، عبادت، كار، تعلیم و تربیه، آموزش حرفوی، فعالیت های تفريحی و فرهنگی و س��اير 

سهولت های الزم را برای محبوسین و اشخاص تحت توقیف فراهم نمايند.

فصل پنجم
طرز برخورد با محبوسين و اشخاص تحت توقيف  

ترتيب دوسيه برای محبوسين و اشخاص تحت توقيف:
ماده  بيس�ت و نهم: )1( برای محبوس��ین  و اشخاص تحت توقیف دوسیه ترتیب مي شود كه در آن 

سوابق شخص، موقف قانونی، معاينات و سوابق صحی و تمامی معلومات مربوط درج می گردد.
)2( موظفی��ن محابس و توقیف خانه ها مكلف اند حین دخول محكوم و متهم به محبس و توقیف خانه، 

غرض ارزيابی مقدماتی در مورد شخصیت، طرز تفكر و مشكالت با وی مصاحبه نمايند.
 )3( محبوس يا متهم به اس��اس ارزيابی مندرج فقره )1( اين ماده تعیین گروپ گرديده و حقايق به 

دست آمده در دوسیه مربوط وی درج می گردد.
نقش جامعه مدنی:

م�اده  س�ی ام: )1( مؤسس��ات غیرحكومتی و س��ازمان های اجتماعی اي كه مص��روف انجام خدمات 
اجتماعی اند، می توانند  در كه داخل محابس و توقیف خانه ها فعالیت نمايند، مش��روط بر اينكه به نفع 
محبوس��ین و اشخاص تحت توقیف بوده، مخالف احكام و عقايد دين مبین اسالم نباشد و اجاره قبلی 

وزارت عدلیه را حاصل نموده باشند.
)2( طرز فعالیت مؤسسات مندرج فقره )1( اين ماده از طرف آمرين محابس 

و توقیف خانه ها، بعد از مشوره با سارنوالی مربوط تعیین می گردد.
ارتباط با فاميل: 

ماده  س�ی و يکم: )1( محبوسین و اشخاص تحت توقیف حق دارند در محالت خاص تحت كنترول 
موظفین از طريق مالقات ها، پس��ت و ساير وس��ايلي كه نظم را برهم نزند، با فامیل خويش در تماس 

باشند.
)2( موظفین محابس و توقیف خانه ها می توانند، مالقات های اشخاص مندرج فقره )1( اين ماده را تنها 
از طريق ديدن مراقبت نمايند طوری كه خالف شرع نباشد  و مراسالت ايشان را نیز از نظر بگذرانند.

)3( آمري��ن محاب��س و توقیف خانه ها مي توانند، به اس��اس اجازه كتبی س��ارنوال ي��ا محكمه مربوط، 
مراسالت و مكاتبات محبوسین و اشخاص تحت توقیف را كنترول نموده، مورد بازرسی قرار دهند.

تعليم و آموزش حرفوی: 
م�اده  س�ی و دوم : ادارات محابس مكلف اند، مطاب��ق پروگرام های منظور ش��ده وزارت معارف برای 
محبوسین، با نظر داشت احوال شخصی آنها، كورس های آموزشی تربیوی و حرفوی را به سطح ابتدايی 

و عالی تنظیم نمايند.
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كار:
ماده  س�ی و س�وم: )1( ادارات محابس می توانند فعالیت های صناعتی و زراعتی محابس مربوط را از 
طريق تصدی های دولتی و شركت  های خصوصی تنظیم نمايند. ساعات كار و رخصتی ها مطابق احكام 

قانون كار عیار می گردد.
)2( محبوس��ین زراعت پیشه، هنر پیشه و صنعت كار از س��اير كارهای معمولی معاف بوده، می توانند 

مطابق حرفه و شغل، كارهای مربوط را انجام دهند.
)3( محبوس��ین حق دارند در مقابل كار حق الزحمه دريافت نمايند. اندازه  حق الزحمه از طرف شورای 

عالی محابس تعیین و تثبیت می گردد. 
ادای مناسک دينی و مذهبی: 

ماده  سی و چهارم: محبوسین و اشخاص تحت توقیف حق دارند، عبادات و مناسک دينی و مذهبی 
را با رعايت حقوق ديگران، آزادانه اداء و تعلیمات دينی خويش را كسب نمايند.

مفاهمه ضروری در حاالت خاص:
ماده  س�ی و پنجم: )1( محبوس��ین و اش��خاص تحت توقیف حق دارند از دخول يا انتقال ش��ان به 

محابس و  توقیف خانه ها، به اقارب مربوط اطالع دهند.
)2( مس��ؤولین محابس و توقیف خانه ها مكلف اند، در صورت دريافت اطالع، به محبوس��ین و اشخاص 
تح��ت توقیف از وف��ات و يا مريضی خطرناک اقارب ش��ان بالفاصله اطالع دهند. اق��ارب بدين منظور 

عبارتند از زوج، زوجه، پدر، مادر، فرزند، برادر، خواهر، پدركالن، مادركالن، نواسه، خسر و خشو. 
)3( مس��ؤولین محابس و توقیف خانه ها مكلف اند، از فوت يا مريضی خطرناک محبوس��ین و اش��خاص 

تحت توقیف به اقارب آنها كه خود معرفی نموده اند، بال فاصله اطالع دهند.
تدفين:

ماده  سی و ششم: هر گاه محبوس يا شخص تحت توقیف فوت گردد، جسد میت به اقارب اش تسلیم 
داده مي ش��ود در صورت عدم موجوديت اقارب يا امتناع آنها از تس��لیمی، بع��د از معاينه طب عدلی، 
میت توسط اداره محبس تكفین و تدفین گرديده و مصارف از طرف ادارات محابس و توقیف خانه های 

مربوط پرداخته مي شود.
رخصتی: 

ماده  س�ی و هفتم: )1( به منظور حفظ بهتر روابط فامیلی محبوس��ین ب��ا فامیل و محیط بیرون از 
محبس و تأمین احس��اس تابعیت از قانون در داخل و خارج محبس برای محبوس��ین با درنظرداشت 
ح��االت الی مدت بیس��ت روز رخصت داده مي ش��ود. محكومین جرم جنايت از اين حكم مس��تثنی 

می باشد.
طرز استفاده از اين رخصتی توسط اليحه جداگانه تنظیم مي گردد.

)2( در حاالت مندرج فقره )2( ماده سی و پنجم اين قانون، سارنوال مربوط صالحیت دارد به اساس 
پیشنهاد آمر محبس، برای محبوسین غرض عیادت يا تكفین و تدفین الی مدت هفت روز اجازه رفتن 

به خانه را بدهد. طرز استفاده ازين اجازه از طرف سارنوال مشخص می گردد.
)3( در صورت تخطی محبوس حین اس��تفاده از حدود رخصتی مندرج فقره )2( اين ماده كه توس��ط 
سارنوا ل مشخص گرديده است، مسؤولین محابس صالحیت دارند، اجازه را لغو و از موضوع به سارنوال 

مربوط اطالع بدهند.
)4( مدت رخصتی های مندرج فقره های )1 و 2( اين ماده در دوره  حبس محاسبه می گردد.

دخول به محابس و توقيف خانه ها:
ماده  س�ی و هش�تم: )1( به استثنای مسؤولین و موظفین مربوط هیچ شخص نمی تواند بدون اجازه 

وزارت عدلیه به محابس و توقیف خانه ها داخل شود.
)2( اشخاص ذيل می توانند بدون اخذ اجازه قبلی به محابس و توقیف خانه ها داخل شوند:

1- رئیس جمهور، معاونین وی و اعضای كابینه.
2- اعضای ستره محكمه مندرج ماده يک صد و هفدهم قانون اساسی.

3- رؤسای مجلسین شورای ملی و معاونین آنها.
4- اعضای شورای ملی و والییان به محابس واليت مربوط شان.

5- لوی سارنوال.
6- رئیس كمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.

7- اعضای شورای عالی محابس و توقیف خانه ها.
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فصل ششم
طرز و شرايط سپری نمودن مدت حبس و توقيف

مکلفيت های محبوسين و اشخاص تحت توقيف: 
ماده  س�ی و نهم: )1( محبوس��ین و اشخاص تحت توقیف مكلف اند، نظم و انضباط داخلی محابس و 

توقیف خانه ها را، طبق لوايح مربوط رعايت نمايند.
)2( محبوسین و اشخاص تحت توقیف كه با عمل خويش به دارايی منقول يا غیر منقول دولت عمداً 

خسارت وارد نمايند، مكلف اند آن را جبران نمايند.
)3( حجم خساره وارده و ضرر جبران آن توسط هیئت فنی تعیین و به اطالع محبوس يا شخص تحت 
توقیف رسانیده مي شود. در صورتي كه خساره طور رضاكارانه جبران نگردد، محكمه در مورد تصمیم 

مقتضی اتخاذ می نمايد.
جدا  نگهداشتن )قرنطين( دوامدار:

ماده  چهلم: محبوس��ین و اش��خاص تحت توقیف در حاالت ذيل، از ساير محبوسین و اشخاص تحت 
توقیف طور دوامدار در محالت جداگانه نگهداری مي  شوند:

1- در صورت موجوديت معاذير صحی دايمی.
2- در صورت آشوبگری دوامدار، كه مانع اجراآت قانونی كار كنان محابس و توقیف خانه ها گردد.

3- در صورتي كه شخص توقیف شده تحت استنطاق قرار داشته باشد.
4- ساير حاالتي كه در لوايح مربوط پیشبینی گرديده است.

تالشی: 
ماده  چهل و يکم: )1( مسؤولین محابس و توقیف خانه ها صالحیت دارند، محبوسین و اشخاص تحت 

توقیف را به طوري كه وقار و حیثیت آنها مورد لطمه واقع نگردد، تالشی نمايند.
)2( تالشی مرد توسط مسؤولین مرد و تالشی زن توسط مسؤولین زن صورت می گیرد.

مکافات: 
ماده  چهل و دوم: )1( محبوس��ین و اش��خاص تحت توقیف كه نظم و دس��پلین مربوط را به صورت 
درس��ت رعايت نموده و رويه نیک از خود تبارز دهند، با نظرداش��ت حاالت از طرف مسؤولین محابس 

و توقیف خانه ها، با اعطاء مكافات تشويق می گردند.
)2( انواع و حاالت مكافات توسط اليحه جداگانه تنظیم می گردد.

تأديب:
ماده  چهل و س�وم: )1( محبوس��ین  و اش��خاص تحت توقیف كه نظم و دس��پلین مربوط را رعايت 

ننمايند، با نظرداشت حاالت از طرف مسؤولین محابس و توقیف خانه ها ذياًل تأديب می گردند:
1- هشدار به شكل انفرادی.

2- هشدار در محضر عام.
3- محروم نمودن از كار و ساير فعالیت های معمولی حد اكثر الی مدت پانزده روز.

4- لغو اجازه رخصتی.
)2( زن های حامله و مادران شیرده صرف با نظرداشت احكام مندرج اجزاء )1 و2 ( فقره )1( اين ماده 

تأديب می گردند.
)3( مدت تأديب مندرج اجزاء )3 و 4( فقره )1( اين ماده در مورد زنها و مردهايی  كه بین س��ن )18 

الی 25( سالگی قرار دارند، از نصف بیشتر بوده نمی تواند.
تنفيذ مکافات و تأديب: 

م�اده  چهل و چهارم: )1( اعط��اء مكافات و تطبیق تأديب از طرف آمري��ن محابس و توقیف خانه ها 
صورت می گیرد.

)2( مكاف��ات و تأدي��ب من��درج مواد چه��ل و دوم و چهل و س��وم اين قانون در دوس��یه های مربوط 
محبوسین و اشخاص تحت توقیف درج می گردد.

شکايات: 
م�اده  چه�ل و پنجم: )1( محبوس��ین و اش��خاص تح��ت توقیف ح��ق دارند، به آمري��ن محابس و 
توقیف خانه ها، رئیس عمومی محابس، س��ارنوال، وزير عدلیه، كمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 

و شورای ملی شكايات شفاهی و كتبی خويش را تقديم نمايند. 
شكايات كتبی قبل از رسیدگی در دفتر مربوط ثبت می گردد.

)2( شكايات و عرايضي كه به سارنوالی، محاكم يا ساير ادارات دولتی راجع است، توسط اداره  محبس 
و توقیف خانه در مدت )24( ساعت طور محرمانه به مراجع مربوط ارسال می گردد.

)3( مراجع مندرج فقره های )1 و 2( اين ماده مكلف اند، در مورد رفع ش��كايات در حدود احكام قانون 
تصامیم الزم اتخاذ نمايند.

استعمال قوه: 
ماده  چهل و شش�م: )1( اس��تعمال قوه  فزيكی علیه محبوسین يا اشخاص تحت توقیف جواز ندارد، 
مگ��ر اينكه محبوس يا ش��خص تحت توقیف در حالت ف��رار، مقاومت يا تجاوز بر ديگران بوده و يا هم 

موجب بی نظمی  گردد كه جلوگیری از آن به طريق ديگری ممكن نباشد.
)2( در صورت استعمال قوه فزيكی، موظفین مربوط مكلف اند، موضوع را به آمرين محبس و توقیف خانه 

اطالع دهند.
آمرين محبس و توقیف خانه غرض تثبیت حقايق مكلف اند، بالفاصله موضوع را بررس��ی نموده، نتايج 

بررسی را به رياست عمومی محابس كتباً اطالع دهند.
)3( حاالت استعمال قوه فزيكی در اليحه جداگانه مشخص می گردد.

انتقال:
ماده  چهل و هفتم: )1( محبوس��ین و اش��خاص تحت توقیف بنا بر داليل امنیتی، محاكمه و معاذير 
صحی از يک محبس و توقیف خانه به محبس و توقیف خانه ديگر توس��ط پولیس محابس انتقا ل داده 
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شده می توانند.
)2( انتقا ل محبوس��ین يا اش��خاص تحت توقیف مرد توسط پولیس مرد و انتقال محبوسین زن توسط 

پولیس زن صورت مي گیرد.
انتقال تحت مراقبت: 

ماده  چهل و هش�تم: )1( محبوس��ین و اش��خاص تحت توقیف مندرج ماده چهل و هفتم اين قانون 
طبق اليحه مربوط پولیس محابس تحت مراقبت خاص انتقال می گردند.

)2( طرز انتقال تحت مراقبت خاص توسط اليحه جداگانه تنظیم می گردد.
رهايی متهم:

ماده  چهل و نهم: )1( متهم از توقیف خانه در حاالت ذيل رها مي گردد:
1- در حالت مندرج فقره )4( ماده بیستم  اين قانون.

2- در حالتي كه سارنوا ل قرار رهايی متهم را صادر نموده باشد.
3- در حالتي كه محكمه حكم به برائت متهم صادر نموده باشد.

)2( جه��ت تطبیق حكم مندرج فقره )1( اين ماده نقل قرار س��ارنوال ي��ا پارچه ابالغ حكم به آمريت 
توقیف خانه تسلیم داده مي شود

رهايی محبوس: 
ماده  پنجا هم: )1( رهايی محبوس از محبس در حاالت ذيل صورت می گیرد:

1- در حالت ختم مدت محكوم بها.
2- در حالت عفو عمومی يا خصوصی.

3- در حالت لغو حكم نهايی محكمه بر اس��اس تجديد نظر، به نحوی كه حكم جديد منجر به برائت 
يا مجازات غیر از حبس يا مجازات حبسی گرديده كه مدت آن قباَلً در محبس سپری شده باشد.

4- در حالت رهايی مشروط.
5- در ساير احوالي كه در قانون پیشبینی شده باشد.

)2( جه��ت تطبی��ق احكام مندرج فقره )1( اين ماده نقل س��ند رهايی به اداره محبس تس��لیم داده 
مي شود.

)3( اداره محبس حق ندارد، محبوس را اضافه از مدت محكوم بها در محبس نگهداری نمايد.
)4( اداره محبس مكلف اس��ت قبل از رهايی، ادارات س��ارنوالی و پولیس مح��ل را از رهايی محبوس 

اطالع دهد.

فصل هفتم
نظارت از محابس و توقيف خانه ها

مرجع ذي  صالح: 
ماده  پنجاه و يکم: )1( اداره سارنوالی مرجع با صالحیت نظارت بر تطبیق قانونیت و كنترول موازين 

حقوق بشر در محابس و توقیف خانه ها می باشد.
)2( ادارات محاب��س و توقیف خانه ها مكلف اند تمام مطالبات س��ارنوال مبنی بر رعايت احكام قانون و 

موازين حقوق بشر را در نظر گرفته، مطابق آن اجراآت نمايند.
كميته نظارت:

ماده  پنجاه و دوم: )1( به منظور نظارت از رعايت نظم داخلی محابس و توقیف خانه ها و طرز برخورد 
كاركن��ان مربوط، كمیته نظ��ارت محابس و توقیف خانه ها در مركز و واليات به تركیب ذيل تش��كیل 

می گردد:
1- آمرين محبس و توقیف خانه هر يک در بخش مربوط به حیث رئیس.

2- نماين��دگان اداره  س��ارنوالی مربوط ب��ه حیث عضو )يک نماينده در كمیت��ه نظارت محبس و يک 
نماينده در كمیته نظارت توقیف خانه ها(.

3- آمرين تعلیم و تربیه محبس و توقیف خانه ها هر يک در بخش مربوط به حیث عضو.
)2( كمیت��ه من��درج فقره )1( اين ماده در هر پانزده روز يكب��ار از محبس و توقیف خانه مربوط ديدن 

نموده، گزارش خويش را به رياست عمومی محابس ارسال می نمايد.
)3( رياس��ت عمومی محابس و توقیف خانه ها توحید گزارشات واصله را غرض اتخاذ تصامیم قانونی به 

وزير عدلیه ارائه می نمايد.
)4( به تشخیص وزيرعدلیه، گزارش يا بخشی از آن غرض اتخاذ تصامیم قانونی به شورای عالی محابس 

و توقیف خانه ها محول می گردد.
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فصل هشتم
احکام متفرقه

پناه دادن موقت: 
ماده  پنجاه و س�وم: آمرين محبس و توقیف خانه می توانند به تش��خیص اداره  س��ارنوالی و استیذان 
وزير عدلیه  اشخاصی را كه شديداً تهديد گرديده و سالمت جسمی ايشان در معرض خطر جدی واقع 

باشد، به تقاضای كتبی شخص در محبس و توقیف خانه موقتاً پناه دهند.
تهيه راپور از محبس يا توقيف خانه

ماده پنجاه و چهارم: )1( تهیه راپور صدادار، گرفتن عكس و فلم از محابس، توقیف خانه ها و اشخاص 
مظنون، متهم، محكوم توس��ط خبرنگاران و رس��انه ها به اجازه اشخاص مظنون، متهم و محكوم جواز 

دارد.
)2(  آمرين محابس و توقیف خانه ها وظیفه دارند به استثنای حاالت اضطراری بعداز اجازه وزارت عدلیه 
و ديدن اس��ناد خبرنگاران چک و تالش��ی و سايل ژورنالیس��تیكی به ايشان اجازه دخول به محبس را 

بدهند.
انقال زن محبوس باردار به شفاخانه

ماده پنجاه و پنجم: )1( در صورتی كه زن محبوس باردار باش��د، آمرين محابس وظیفه دارند كه بر 
مبنی فقره دوم ماده بیس��ت و هفتم اين قانون زن محبوس باردار را در وقت معینه والدت به مش��وره 
داكتر به شفاخانه انتقال دهند، و جريان موضوع به سارنوال مربوط و رئیس عمومی محابس گزار داده 

شود.
)2( ت��ا زمان��ی كه از طرف داكتر اطمنان صحت كامل داده نش��ده باش��د، زن مريض می تواند كه در 

شفاخانه بماند. مدتی را كه موصوفه در شفاخانه می گذراند به حساب حبس وی محسوب می شود.
مالقات اطفال با مادران يا پدران محبوس شان

ماده پنجاه و ششم: )1( دولت مكلف است زمینه حضور اطفالی را كه به همرای مادران يا پدران شان 
در داخل محبس به سر می برند تا سن هفت سالگی در محل مخصوص به گونه  فراهم نمايد كه والدين 

بتوانند در طول شبانه روز كودک خود را مالقات نمايند.
)2( بعد از س��ن هفت س��الگی و در صورت دوام حبس مادر و يا پدر اطفال به پرورش��گاه های دولتی 
انتقال می يابند. همراه بودن طفل با پدر مطابق ش��رايط فوق فقط در صورتی جواز دارد كه سرپرستی 

طفل به پدر منحصر باشد.
تاريخ انفاذ:

ماده  پنجاه و هفتم: اين قانون از تصويب شورای ملی و توشیح رئیس جمهور از تاريخ نشر در جريده  

رس��می نافذ می گردد، با انفاذ آن، قانون محابس و توقیف خانه ها منتشره  جريده  رسمی شماره  )852( 
مورخ 1384/3/10 ملغی شمرده مي شود.
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قانون نظارت بر تطبيق استراتيژي مبارزه 
عليه فساد اداری

اداره عالي نظارت مکلف اس�ت دارايي اعضاي ش�وراي ملي، ش�ورا هاي واليتي و 
ولس�والي ها، معينان وزارت ها، روس�اي ادارات و کميس�يون هاي مستقل، سفرا، 
والي ها و شاروال ها و معاونان آنها، قضات، سارنواالن، افسران وزارت هاي دفاع 
ملي و امور داخله، ولسواالن، مامورين رتبه دوم و باالتر از آن کارکنان بخش هاي 
امور مالي، حسابي و تدارکاتي را قبل از اشغال وظيفه و همه ساله ثبت، رسيدگي 

و عنداللزوم نشر نمايد.
فقره دوم ماده دوازدهم

فرمان
رئيس جمهوري اسالمي  افغانستان درباره توشيح 

قانون نظارت بر تطبيق ستراتيژی مبارزه عليه فساد اداری

شماره : )63( 
تاريخ : 31/ 4 / 1387 

م�اده اول : به تأس��ی از حكم ماده هفتاد و نهم قانون اساس��ی افغانس��تان، قان��ون نظارت بر تطبیق 
س��تراتیژی مبارزه علیه فس��اد اداری را كه به اساس مصوبه ش��ماره )17( مورخ 1387/4/16 شورای 
وزيران جمهوری اسالمی افغانستان بداخل )5( فصل و )22( ماده تايید گرديده است، توشیح می دارم.

حامد كر زي
رئيس جمهوري اسالمي افغانستان
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فصل اول 
احکام عمومي  

مبني
ماده اول: اين قانون در روشني احكام مندرج ماده هفتم، جزء )3( ماده هفتاد و پنجم و ماده يكصد 
و چهل و دوم قانون اساس��ي افغانس��تان و رعايت میثاق ملل متحد علیه فساد اداري به منظور تنظیم 

امور مربوط به نظارت بر تطبیق ستراتیژي مبارزه علیه فساد اداري وضع گرديده است.
اهداف

ماده دوم: اهداف اين قانون عبارت اند از:
1.  اتخاذ تدابیر جهت نظارت بر تطبیق ستراتیژي و طرزالعمل اصالح اداره و مبارزه علیه فساد اداري 

در تمام ادارات، غرض جلوگیري و مبارزه موثر علیه فساد اداري.
2.  مراقبت از اجراآت ادارات در مورد قضاياي فساد اداري.

3.  ارزيابي از تطبیق تدابیر اتخاذ شده در امر اصالح اداره و مبارزه علیه فساد اداري.
4.  تأمین شفافیت در اجراآت ادارات جهت حصول اطمینان از حساب دهي.

5. ايجاد اداره و مديريت سالم امور عام المنفعه بر مبناي صداقت وظیفوي و مسؤلیت حساب دهي.
6.  حراست از ملكیت هاي عامه و اشخاص.

7.  تحكیم و تعمیم حاكمیت قانون.
فساد اداري

ماده س�وم: ارتكاب اعمال ذيل توس��ط مؤظفین ادارات دولتي يا منسوبین ساير مراجع مندرج ماده 
هفتم اين قانون فساد اداري شمرده مي شود:

1.  رشوت.
2. اختالس.

3.  سرقت اسناد. 
4.  اتالف غیر مجاز اوراق و اسناد رسمي.

5. تجاوز از حدود صالحیت قانوني.
6.  سوء استفاده موقف وظیفوي.

7.  ممانعت در روند يا اخالل تطبیق عدالت.
8.  استفاده از امكانات دولتي و اوقات رسمي در امور شخصي.

9.  امتناع و استنكاف از وظیفه بدون عذر قانوني.
10.  كتمان حقیقت.
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11.  افزايش غیر قانوني دارايي.
12.  تزوير اسناد.

13.  انتحال وظیفه )وانمود ساختن صالحیت يا اجرا يا امتناع اموري كه شخص به آن مؤظف نباشد.(
14.  اخذ هر نوع تحفه به منظور اجرا يا امتناع از كار در امور مربوط.

15.  تعلل در اجراي وظیفه محوله.
16.  عدم رعايت قواعد سلوكي اداره مربوط.

17.  دخیل س��اختن مالحظات قومي، منطقوي، مذهبي، حزبي، جنس��یتي و شخصي در اجراي امور 
محوله.

18.  اجرا و يا امتناع ساير اعمال مندرج استراتیژي مبارزه علیه فساد اداري.
اداره مسؤول

ماده چهارم: اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتیژي مبارزه علیه فساد اداري به حیث عالي ترين اداره 
هماهنگ كننده و نظارت كننده تطبیق اس��تراتیژي طرزالعمل اصالح اداره و مبارزه علیه فساد اداري 

در سطح كشور بوده، در اجراآت خود مستقل و نزد رئیس جمهور مسؤول مي باشد.
نام اختصاري

ماده پنجم: اداره عالي نظارت بر تطبیق استراتیژي مبارزه علیه فساد اداري در اين قانون به نام اداره 
عالي نظارت ياد مي گردد.

استقالليت
ماده ششم: هیچ شخصي و مقامي مانع اجراآت اداره عالي نظارت، جهت نظارت از تطبیق استراتیژي 

مبارزه علیه فساد اداري در ادارات نمي شود.
ساحه تطبيق 

ماده هفتم: احكام اين قانون با رعايت طرزالعمل هاي خاص باالي ادارات و اشخاص ذيل قابل تطبیق 
مي باشد:

1. ادارات دولتي و عهده هاي انتخابي.
2.  كمیسیون هاي مستقل.

3. بانک هاي طرف معامله با دولت.
4. مؤسسات غیر دولتي ) )N.G.Os، مؤسسات بین المللي و تشثبثات خصوصي طرف معامله مالي با 

دولت در چارچوب میثاق ملل متحد علیه فساد اداري و ساير معاهدات بین المللي.

فصل دوم
تشکيل و وظايف صالحيت اداره عالي نظارت

تشکيل:
ماده هشتم: )1( اداره عالي نظارت واحد بودجوي مستقل بوده، متشكل از رئیس، معاون يا معاونان، 

رؤساي مركزي و حوزوي و اعضاي مسلكي و اداري مي باشد.
)2( رئیس اداره عالي نظارت از طرف رئیس جمهور تعیین مي گردد. استخدام ساير كاركنان آن طبق 

احكام قانون صورت مي گیرد.
)3( اداره عالي نظارت بودجه خويش را ترتیب نموده و غرض طي مراحل از راه بودجه ملي به شوراي 
وزيران ارائه مي نمايد. اداره عالي نظارت بودجه خويش را طور مستقالنه مطابق قوانین مربوط تطبیق 

مي نمايد.
)4( جزئیات تشكیل طبق احكام قانوني طي مراحل مي گردد.

وظايف
ماده نهم: اداره عالي نظارت داراي وظايف و صالحیت هاي ذيل مي باشد:

1.  نظارت بر تطبیق استراتیژي و طرزالعمل اصالح اداره و مبارزه علیه فساد اداري.
2. پیشنهاد در مورد تجديد نظر بر استراتیژي مندرج جزء )1( اين ماده به رئیس جمهور.

3. طرح پالن و پروگرام جهت نظارت بر تطبیق اس��تراتیژي اصالح اداره و مبارزه علیه فس��اد اداري و 
ارائه آن غرض اخذ منظوري به مقام رياست جمهوري.

4.  انجام مطالعات الزم جهت دريافت شیوه هاي مؤثر و مناسب به مقصد نظارت بر تطبیق استراتیژي 
اصالح اداره و مبارزه علیه فساد اداري.

5. اتخاذ تدابیر الزم و مؤثر جهت از بین بردن علل و اسبابي كه موجب ايجاد فساد اداري مي گردد.
6.  س��فارش به اداره مربوطه در مورد ش��یوه هاي اس��تفاده معقول از امكانات مادي و تخنیكي در امر 

جلوگیري از فساد اداري.
7.  نظارت از اجراآت ادارات در مورد تطبیق استراتیژي مبارزه علیه فساد اداري.

8.  ارائه ياد داشت مبني بر اصالح اداره و جلو گیري از فساد اداري به اداره مربوط.
9.  ارزيابي چگونگي شفافیت، شايستگي، لیاقت و عدالت در مراحل استخدام.

10. حصول اطمینان از تطبیق و رعايت قوانین، فرامین و ساير اسناد تقنینی در رابطه به مبارزه علیه 
فساد اداري.

11.  ارائه پیش��نهاد به رئیس جمهور در باره متوقف س��اختن امور تداركاتي و فروش يا اجاره اموال يا 
امالک دولتي كه عدم شفافیت و مؤثريت آن حین نظارت تثبیت مي گردد.
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12.  ارزيابي مجدد اسناد بررسي شده در صورت موجوديت داليل مؤجه.
13.  مطالبه اسناد و معلومات مورد نظر از ادارات و اشخاص مندرج ماده هفتم اين قانون.

14.  ارزيابي چگونگي ساده سازي طرزالعمل هاي اجراآت ادارات مندرج ماده هفتم اين قانون.
15. رسیده گي به شكايت هاي ناشي از فساد اداري از طريق مراجع مربوط.

16. برقراري و توس��عه مناس��بات توآمیت ها با ادارات مماثل دول متحابه و مؤسس��ات بین المللي و 
تشريک مساعي در زمینه.

17.  تدوير كورس ها، س��یمینار ها، وركشاپ ها و كنفرانس ها غرض ارتقاي ظرفیت و مؤثريت كاري 
كاركنان در امر مبارزه علیه فساد اداري در مركز و واليات.

18. نشر فعالیت هاي ساالنه اداره عالي نظارت جهت آگاهي عامه.
19. ارائه گزارش منظم در مورد اجراآت و دست آورد هاي اداره عالي نظارت به مقام رياست جمهوري.

20.  ساير وظايفي كه از جانب رئیس جمهور محول مي شود.

فصل سوم
تواميت با ادارات

تواميت با اداره تفتيش و كنترول
ماده دهم: اداره عالي نظارت، فعالیت هاي مالي و حس��ابي مش��كوک ادارات و اشخاص مندرج ماده 
هفت��م اين قانون را جهت بازرس��ي به اداره عمومي تفتیش و كنت��رول محول مي نمايد. اداره عمومي 
تفتیش و كنترول مكلف است موضوع را بازرسي نموده و نتیجه را به اداره عالي نظارت گزارش دهد.

همکاري ادارات 
ماده يازدهم: ادارات مكلف اند در تحقق اهداف مندرج اين قانون با اداره عالي نظارت در موارد ذيل 

همكاري نمايند:
1. فراهم آوري تسهیالت الزم براي مؤظفین اداره عالي نظارت حین بررسي موضوعات مورد نظر.

2. ارائه اسناد، معلومات و توضیحات الزم به مؤظفین اداره عالي نظارت عندالمطالبه.
3. توظیف كاركنان متخصص مسلكي عندالمطالبه جهت همكاري با مؤظفین اداره عالي نظارت حین 

بررسي.
4.  ارائه گزارش در مورد تحقق نتايج بررسي هاي قبلي.

ثبت و نشر دارايي
م�اده دوازده�م: )1( اداره عالي نظ��ارت دارايي مقامات مندرج ماده يكص��د و پنجاه و چهارم قانون 

اساسي افغانستان را ثبت، رسیده گي و عنداللزوم نشر مي نمايد.
)2( اداره عالي نظارت مكلف است دارايي اعضاي شوراي ملي، شورا هاي واليتي و ولسوالي ها، معینان 
وزارت ها، روساي ادارات و كمیسیون هاي مستقل، سفرا، والي ها و شاروال ها و معاونان آنها، قضات، 
س��ارنواالن، افس��ران وزارت هاي دفاع ملي و امور داخله، ولس��واالن، مامورين رتبه دوم و باالتر از آن 
كاركنان بخش هاي امور مالي، حس��ابي و تداركاتي را قبل از اش��غال وظیفه و همه ساله ثبت، رسیده 

گي و عنداللزوم نشر نمايد.
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فصل چهارم
احکام متفرقه

انفصال مؤقت و تعقيب عدلي
ماده س�يزدهم: )1( هر گاه در نتیجه بررس��ي، مؤظف خدمات عامه در ارتباط با فساد اداري مظنون 

واقع شود، غرض تعقیب عدلي به سارنوالی معرفي مي گردد.
)2( هر گاه قاضي در ارتباط به فساد اداري مظنون واقع شود يا از اجراي اموري كه مكلف به انجام آن 

است، تخلف ورزد، اداره عالي نظارت موضوع را به ستره محكمه احاله مي نمايد.
مصؤنيت اطالع دهنده و شاهد

ماده چهاردهم: )1( اشخاصي كه در كشف قضاياي فساد اداري با حسن نیت به حیث اطالع دهنده 
يا در جريان تحقیق و محاكمه به حیث شاهد همكاري يا اسناد و مدارک مؤجه را ارايه نموده باشند، 
از هر نوع فشار و تهديد و رفتار غیر موجه مصؤن بوده، حسب احوال براي اطالع دهنده مكافات اعطأ 

مي گردد.
)2( افش��اي هويت اطالع دهنده، ش��اهد، اهل خبره و ارائه كننده اسناد و مدارک بدون رضايت آن ها 

ممنوع مي باشد.
محروميت از حقوق

ماده پانزدهم: )1( مجازات تعلیقي در مورد مرتكبین جرايم فساد اداري ممنوع مي باشد.
)2( اش��خاصي كه به اتهام جرايم فس��اد اداري به حبس بیش��تر از سه س��ال الي ده سال محكوم مي 
گردن��د، از تاريخ ختم مجازات براي مدت دو س��ال به حیث كارك��ن در ادارات دولتي يا كانديد عهده 

هاي انتخابي پذيرفته نمي شود.
)3( اش��خاصي من��درج فق��ره )2( اين ماده از مزاي��اي فرامین عفو و تخفیف مج��ازات رئیس جمهور 

مستفید شده نمي توانند.
شرايط پذيرش

ماده ش�انزدهم: اش��خاصي به حیث رئیس، معاون، رؤساي مركزي و حوزوي و اعضاي مسلكي اداره 
عالي نظارت پذيرفته شده مي توانند كه عالوه بر داشتن شرايط مندرج قانون كاركنان خدمات ملكي 

واجد شرايط ذيل نیز مي باشند:
1. داشتن تحصیالت عالي لیسانس يا باالتر از آن.

2.  عدم محكومیت به جرايم جنحه يا جنايت.
3. عدم عضويت در احزاب سیاسي در دوره تصدي وظیفه.

فراهم آوري زمينه آموزش تخصصي
ماده هفدهم: اداره عالي نظارت به منظور مبارزه مؤثر و فعال، زمینه آموزش تخصصي كاركنان خود 
و س��اير ادارات ذيربط، س��ارنواالن و قضاتی را كه در كشف و رسیده گي قضاياي فساد اداري ذيدخل 

مي باشند، فراهم مي نمايد.
ارايه گزارش

ماده هجدهم: ادارات كنترول و تفتیش، پولیس، سارنوالی و محكمه از اجراآت خود در مورد قضاياي 
فساد اداري به اداره عالي نظارت گزارش مي دهند.

ايجاد سارنوالی و ديوان
ماده نزدهم: )1( اداره لوی سارنوالی به منظور تحقیق جرايم فساد اداري و اقامه دعوي علیه مرتكبین 
آن، سارنوالی مبارزه علیه جرايم فساد اداري را در مركز و واليات طبق احكام قانون ايجاد مي نمايد.

)2( س��تره محكمه به منظور رسیده گي قضاياي جرايم فساد اداري، ديوان هاي جرايم فساد اداري را 
طبق احكام قانون در مركز و واليات ايجاد مي نمايد.
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فصل پنجم
احکام نهائي

عدم اخالل صالحيت
ماده بيستم: احكام اين قانون صالحیت هاي قانوني سارنوالی و محكمه را اخالل نمي نمايد.

وضع لوايح و طرزالعمل ها 
ماده بيست و يکم: اداره عالي نظارت به منظور تطبیق بهتر احكام اين قانون مقرره ها را پیشنهاد و 

لوايح و طرزالعمل ها را وضع و تصويب مي نمايد.
انفاذ

ماده بيس�ت و دوم: اين قانون از تاريخ توش��یح نافذ و در جريده رسمي نشر مي گردد و با انفاذ آن، 
قانون مبارزه علیه ارتشأ و فساد اداري منتشره جريده رسمي شماره )838( مؤرخ 1383/7/20 ملغي 

شمرده مي شود.
تاريخ نشر در جريده رسمی: 8/ 5/ 1387

قانون رسانه های همگانی

1. ه�ر ش�خص ح�ق آزادی فکر و بي�ان را دارد. طل�ب، حصول و انتق�ال معلومات، 
اطالعات و نظريات در حدود احکام قانون بدون مداخله از طرف مس�ئولين دولتی 
ش�امل اين حق اس�ت. اي�ن حق در برگيرن�ده فعاليت آزاد وس�ايل پخش، توزيع و 

دريافت معلومات نيز می باشد.
2.  دول�ت آزادی رس�انه ه�ای همگانی را حمايت، تقويه و تضمي�ن می نمايد. هيچ 
ش�خص حقيقی يا حکمی به ش�مول دولت و ادارات دولتی نم�ی تواند فعاليت آزاد 
رسانه های خبری يا معلوماتی را منع ، تحريم، سانسور يا محدود نموده و يا طور 
ديگری در امور نشرات رسانه های همگانی و معلوماتی مداخله نمايد. مگر مطابق 

احکام اين قانون.
ماده چهارم
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فرمان
رئيس جمهوري اسالمي  افغانستان درباره 

انفاذ قانون رسانه های همگانی

شماره : )116( 
تاريخ : 1384/9/27 

ماده اول : قانون رس��انه های همگانی را كه به اساس مصوبه شماره )34( مورخ 1384/9/26 از طرف 
مجلس عالی وزراء به داخل )9( فصل و )42( ماده تصويب گرديده است، توشیح میدارم.

ماده دوم: اين فرمان از تاريخ نشر در جريده رسمی نافذ میگردد.

حامد كر زي
رئيس جمهوري اسالمي افغانستان

فهرست
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فصل اول
احکام عمومی

ماده اول: اين قانون با در نظر داش��ت اصول و احكام دين مبین اس��الم و به تأسی از حكم ماده سی 
و چهارم قانون اساس��ی و رعايت ماده نوزدهم اعالمیه جهانی حقوق بشر، به منظور تأمین حق آزادی 

فكر و بیان و تنظیم فعالیت رسانه های همگانی در كشور وضع گرديده است.
ماده دوم: اهداف اين قانون عبارت اند از:
1.  حمايت و تضمین حق آزادی فكر و بیان.

2. حمايت از حقوق ژورنالیستان و تأمین شرايط فعالیت آزاد رسانه ها. 
3. ترويج و انكشاف رسانه های همگانی، آزاد، مستقل و كثرت گرا.

4. فراهم نمودن زمینه های مناس��ب برای اظهار فكر و احس��اس اتباع كشور و انعكاس حقايق به طور 
عادالنه توسط گفتار، نوشته، رسم ، تصوير، ثبت روی نوار، تمثیل، حركت و ساير پديده های علمی ، 

ادبی، هنری و چاپ و نشر.
5. رعايت اصل آزادی بیان و رسانه های همگانی مسجل در اعالمیه جهانی حقوق بشر با رعايت اصول 

و احكام دين مقدس اسالم.
6. كمک به منظور رشد سالم رسانه های همگانی به نحوی كه بتوانند وسايل موثر نشر اخبار صحیح 
، اطالعات، آموزش، تربیت و شكوفايی علم و ثقافت در كشور بوده، نظريات مردم را مطابق با معیارها، 

اصول و ارزشهای ژورنالیستی) صداقت، بی طرفی و توازن( انعكاس دهد.
اصطالحات

ماده سوم:اصطالحات آتی در اين قانون دارای مفاهيم ذيل می باشند:
1.  رسانه

وسیله انتقال پیام، معلومات و اطالعات با استفاده از وسايل آتی می باشد:
-  رسانه برقی: راديو، تلويزيون، شبكه كیبلی و اينترنت.

-  رس��انه چاپی: روزنامه، جريده )هفته نامه،نش��ريه پانزده روزه، ماهنامه، گاهنامه، فصلنامه ،سالنامه، 
پوستر و مجموعه خبری( 

2.  رسانه همگانی در اين قانون به انواع ذيل تقسیم می گردد:
-  رس��انه عامه: رس��انه ای اس��ت كه متعلق به عامه مردم بوده، از طريق دولت و نشر اعالنات تمويل 

می گردد.
-  رس��انه خصوصی: رس��انه ای است كه متعلق به اشخاص، سازمانهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و 

فرهنگی بوده و از طرف آنها تجهیز و تمويل می گردد.

3.  ژورنالیست:
ش��خص حرفه ای و مس��لكی است كه از طريق رس��انه ها مواد و محتوای نشراتی را تهیه و عرضه می 

نمايد.
4. مطبعه )چاپخانه(

دستگاه اقتصادی و تكنیكی است كه خدمات چاپی را انجام می دهد.
5. طابع:

ش��خص حقیقی يا حكمی )حقوقی( اس��ت كه به اس��اس ملكیت يا نمايندگی مالک ، متصدی امور 
چاپخانه می باشد.

6.  ناشر:
شخص حقیقی يا حكمی است كه اجازه چاپ و نشر آثار غیر موقوت را دارا مي باشد.

7. نشر:
عملیه انتقال پیام و خبر از طريق رسانه های همگانی است.

8. موسسه تولید فلم:
يک نهادی است كه در پرتو اساس نامه و اهداف خويش فلم های مستند و سینمايی و عكس و ساليد 

تولید می كند.
9. موسسه نشراتی:

شخصیت حكمی است كه به اساس اساسنامه تأسیس و نشرات رسانه های برقی، چاپی موقوت و غیر 
موقوت را مطابق به اهدافش نشر و پخش می نمايد.

10.  نهاد آموزشی ژورنالیزم:
نهادی است كه به صورت كوتاه مدت يا دراز مدت به آموزش مسلكی ژورنالیزم می پردازد.

11.  دارالترجمه:
موسسه حكمی است كه طبق اساسنامه حق دارد مطالب و مضامینی را از زبانی به زبان ديگر ترجمه 

كند.
12. آژانس خبر رسانی:

شخصیت حكمی است كه در عرصه ارتباطات، جمع آوری و رسانیدن اطالعات فعالیت می نمايد.
13.  شركت تبلیغات و اعالنات:

شخصیت حكمی تجارتی است كه مطابق اساسنامه به تبلیغات و اعالنات می پردازد.
14.  حق نسخه برداری )كاپی رايت(

داش��تن حق مالكیت معنوی و امتیاز انتشارات ثبت شده است كه در مطابقت با معیارهای قبول شده 
توسط قانون جداگانه تنظیم می شود.

15. صاحب امتیاز:
شخص حقیقی يا حكمی است كه به تأسیس و تدوير رسانه های برقی، چاپی، نهاد آموزش ژورنالیزم، 
چاپخانه، موسس��ه نش��راتی، دارالترجمه، آژانس خبر رس��انی، موسس��ه تولید فلم و شركت تبلیغات 

واعالنات می پردازد.
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16. مدير مسئول:
شخصی است كه مسئولیت امور نشراتی مربوط به موسسات مندرج جزء 13 اين ماده را به عهده دارد.

17.  راديو:
وسیله اطالع رسانی همگانی سمعی است.

18. تلويزيون:
وسیله اطالع رسانی همگانی سمعی و بصری است.

19.  شبكه كیبلی:
رس��انه همگانی سمعی و بصری اس��ت كه برنامه های گوناگون اطالعاتی، تعلیمی، تربیتی، فرهنگی و 

تفريحی ملی و بین المللی را برای مشتركین عرضه كند.
20.  اعالنات:

عرضه نوعی خدمات سمعی و بصری برای اشخاص حقیقی و يا حكمی است كه در رسانه های همگانی 
برقی و چاپی در بدل پول و يا ملحوظات مشابه آن انجام می شود.

21. اعانه:
اجرای هر نوع كمک ها توسط اشخاص حقیقی يا حكمی است كه به منظور يک امر معنوی يا مادی 
) شهرت نام، عالمت تجارتی، فعالیت های تولیدی و نظاير آن( برای رسانه های همگانی انجام میابد.

فصل دوم
حقوق و مکلفيت ها

آزادی فکر و بيان
ماده چهارم: 1. هر شخص حق آزادی فكر و بیان را دارد. طلب، حصول و انتقال معلومات، اطالعات 
و نظريات در حدود احكام قانون بدون مداخله از طرف مسئولین دولتی شامل اين حق است. اين حق 

در برگیرنده فعالیت آزاد وسايل پخش، توزيع و دريافت معلومات نیز می باشد.
2.  دولت آزادی رس��انه های همگانی را حمايت، تقويه و تضمین می نمايد. هیچ ش��خص حقیقی يا 
حكمی به ش��مول دولت و ادارات دولتی نمی تواند فعالیت آزاد رسانه های خبری يا معلوماتی را منع 
، تحريم، سانس��ور يا محدود نموده و يا طور ديگری در امور نش��رات رس��انه های همگانی و معلوماتی 

مداخله نمايد. مگر مطابق احكام اين قانون.
مطالبه معلومات 

ماده پنجم: هر ش��خص حق دارد معلومات را طلب و دريافت نمايد. دولت بنا بر تقاضای اتباع كش��ور 
معلوماتی را كه مطالبه می شود به دسترس آنان قرار می دهد، مگر اينكه معلومات مطالبه شده محرم 
بوده و افش��ای آن امنیت،منافع ملی و تمامیت ارضی كش��ور را به خطر مواجه س��ازد و يا به حقوق 

ديگران صدمه وارد نمايد.
حمايت قانونی

ماده ششم: 1.  ژورنالیستان در اجرای فعالیتهای مسلكی مربوط به نشر گزارشها و نظريات انتقادی 
مورد حمايت قانونی قرار می گیرند.

2. ژورنالیس��تان حق دارند از افش��ای منابع معلوماتی ش��ان خود داری نماين��د ، مگر اينكه محكمه 
ذيصالح در مورد افشای آن حكم نموده باشد.

حق جواب دادن
ماده هفتم: 1. هر شخص حقیقی يا حكمی كه از ناحیه يک رسانه همگانی مورد تعرض قرار گرفته، 
شخصیت، اعتبار و يا منافع مادی آن متضرر شده باشد حق دارد جواب رد آن را در عین رسانه بدهد.
2.  رسانه مربوطه بايد بدون فوت وقت جواب را به طور رايگان در عین رسانه در شماره يا نشر بعدی 

به نشر بسپارد.
3. جواب ارائه شده بايد عاری از ماهیت جرمی بوده و منحصر به جواب موضوع ادعا شده در آن رسانه 
باشد كه به شكل نوشتاری با امضای شخص متضرر و يا وكیل آن به مدير مسئول آن رسانه همگانی 

سپرده شود.
4. هر نوع شكايت در مورد عدم نشر جواب به كمیسیون مربوطه ارجاع می گردد.
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5.  حق جواب در مورد گزارش از جريان جلس��ات ش��ورای ملی و محاكم علنی صدق نمی كند مگر 
اينكه جريان جلسات مذكور توسط رسانه ای تحريف شده باشد.

عدم نشر جواب 
ماده هشتم: رسانه های همگانی در موارد زير میتواند از نشر جواب خودداری نمايند:

1. جواب خارج از موضوع بحث باشد.
2. جواب ديرتر از نود روز به رسانه واصل شده باشد.

تشکل صنفی
ماده نهم: ژورنالیس��تان و ساير اعضای رسانه های همگانی می توانند به منظور دفاع از منافع صنفی 

مربوط مطابق احكام قانون اتحاديه ها، انجمن ها و كانون های مستقل صنفی را ايجاد نمايند.

فصل سوم
تأسيس رسانه های چاپی

ماده دهم: 1. اتباع كش��ور ، احزاب سیاسی، س��ازمان های اجتماعی ، موسسات غیر دولتی داخلی و 
پناه گزينان كش��ورهای خارجی و ادارات دولتی می توانند مطابق احكام اين قانون رس��انه های چاپی 

را تأسیس نمايند.
2. نمايندگی های سیاس��ی خارجی در افغانس��تان با رعايت موازين ديپلماتیک می توانند به چاپ و 

نشر مجموعه خبری بپردازند.
3.  نمايندگی های مؤسس��ات بین المللی و بین الحكومتی می توانند در س��احات كارش��ان با كسب 
موافقت وزارت اطالعات و فرهنگ به نش��ر و پخش نش��رات موقوت و غیر موقوت بپردازند. گزارش ها 
و تحقیقات علمی نمايندگی های مؤسس��ات فوق از اين امر مس��تثنی ب��وده و نیاز به موافقت وزارت 

اطالعات و فرهنگ ندارد. 
4. مؤسس��ات غیر دولتی خارجی )NGOs( كه مطابق احكام قانون تأس��یس ش��ده باشند می توانند 
در س��احه كار تخصصی شان بعد از كس��ب اجازه وزارت اطالعات و فرهنگ و مديريت مسئولی اتباع 

افغانستان به نشر نشرات موقوت و غیر و موقوت بپردازند.
5.  رس��انه های چاپی مندرج جزء دوم ماده س��وم اين قانون بدون ثبت قبلی تأسیس و نشر شده می 
توانند. در صورتیكه نشريه قبل از ثبت نشر گرديده باشد، صاحب امتیاز مكلف است در مدت دو هفته 

نشريه خود را مطابق احكام اين قانون ثبت نمايد.
داشتن آدرس و ساير مشخصات

ماده يازدهم: رس��انه چاپی حاوی اس��م نشريه ، آدرس مش��خص ، نام و محل چاپخانه ، نام صاحب 
امتیاز و مدير مسئول و تاريخ نشر آن می باشد.
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فصل چهارم
تأسيس رسانه های همگانی برقی

ماده دوازدهم: اتباع كشور، احزاب سیاسی، سازمانهای اجتماعی، مؤسسات غیردولتی و شركت های 
خصوصی داخلی و ادارات دولتی می توانند طبق احكام اين قانون رسانه های برقی را تأسیس نمايند.

رسانه برقی عامه
راديو تلويزيون ملی افغانستان

ماده س�يزدهم: راديو تلويزيون ملی افغانس��تان رسانه همگانی متعلق به ملت افغانستان است كه در 
چوكات دولت جمهوری اسالمی افغانستان اداره و بودجه آن از طريق دولت واعالنات تأمین می گردد.

ماده چهاردهم: 
دس��تگاه مركزی راديو تلويزيون ملی در كابل موقعیت داش��ته و دس��تگاه های محلی آن در واليات 

مستقر می باشند.
مکلفيت ها و وظايف 

م�اده پانزدهم: راديو تلويزيون ملی مكلف اس��ت برنامه های خوي��ش را در پرتو اصول و احكام دين 
مبین اس��الم و ارزش��های ملی و معنوی ملت افغانس��تان عیار نموده و در برنامه های خويش اطالع 

رسانی، تعمیم آموزش دينی، علمی، فرهنگی ، اقتصادی و امنیت روانی و اخالقی را در نظر بگیرد.
برنامه های دينی و ملی

ماده ش�انزدهم: راديو تلويزيون ملی با رعايت بی طرفی كامل در جهت تأمین وحدت ملی و تقويه 
ارزش��های دينی و ملی كش��ور، بايد برنامه های خويش را به گونه ای تنظیم نمايد كه انعكاس دهنده 

فرهنگ، زبان، عقايد دينی و مذهبی تمامی اقوام ساكن در كشور باشد.
م�اده هفده�م: در حاالت اضطرار راديو تلويزيون ملی به طور كام��ل زير نظر رئیس دولت عمل می 

نمايد.
ماده هجدهم: راديو تلويزيون ملی افغانستان مكلف است تمام برنامه های ثبت و ضبط شده خويش 

را در آرشیف راديو تلويزيون ملی حفظ نمايد.

رسانه های برقی غير دولتی
م�اده نوزدهم: راديو تلويزيون های خصوصی فعالیتهای خويش را در روش��نايی قانون رس��انه های 

جمهوری اسالمی افغانستان انجام می دهند.
ماده بيس�تم: راديو تلويزيون های خصوصی مكلف ان در نشرات خويش اصول و احكام دين مقدس 

اسالم و ارزشهای ملی ، معنوی ، اخالقی و امنیت روانی ملت افغانستان را رعايت نمايند.

ماده بيس�ت ويکم: رادي��و تلويزيون های خصوصی در تهیه و تدوين كلی��ه پروگرام های خويش با 
رعايت احكام اين قانون آزادی كامل دارند.

رعايت توازن
ماده بيس�ت و دوم: راديو تلويزيون های خصوصی بايد در موضع گیری جناحها و ش��خصیت های 

سیاسی علیه يكديگر توازن را مراعات نموده و نظريات طرفین را به طور بی طرفانه نشر نمايند.
ماده بيس�ت و س�وم: راديو تلويزيون های خصوصی موظف اند كه مطالب ثبت و ضبط شده خويش 

را حداقل تا مدت يكسال در آرشیف خود نگهداری نمايند.
ماده بيس�ت و چهارم: هرگاه شخص حقیقی يا حكمی به شكل نوشتاری ادعا كند كه حق شان در 
پروگرام يک رس��انه همگانی ضايع گرديده ، می تواند آن را از آرش��یف آن رسانه اخذ و با پول خودش 

تكثیر و مورد استفاده قرار دهد.
ماده بيست و پنجم: رسانه های همگانی برقی در برنامه های آموزشی خويش مسائل صحت، محیط 

زيست ، اهمیت معارف و مضرات كشت، تولید و مصرف مواد مخدر و مسكرات را بگنجانند.
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فصل پنجم
اعالنات و اعانه

نشر اعالنات
ماده بيس�ت و ششم: رسانه های همگانی خصوصی می توانند اعالنات، پیامها، برنامه های سیاسی، 
دينی، مذهبی و اجتماعی اش��خاص حقیقی يا حكمی، ش��ركتهای تولیدی، تجارتی داخلی و خارجی، 

نهادهای سیاسی و فرهنگی ، احزاب و جناحهای سیاسی را طبق اين قانون نشر نمايند.
اعانه

ماده بيست و هفتم: اعانه برای رسانه های همگانی
1.  رس��انه های همگانی و مؤسس��ات مندرج در ماده بیست و هشتم اين قانون حق دارند از اشخاص 
حقیقی يا حكمی، مؤسس��ات كمک كننده ملی و بین المللی كه برای انكش��اف رس��انه های همگانی 

فعالیت می نمايند، اعانه دريافت نمايند.
2.  منبع و مبلغ اعانه بايد شفاف و روشن باشد.

فصل ششم
تأسيس مطابع ومؤسسات فرهنگی

ماده بيس�ت و هشتم: اتباع كشور، احزاب سیاس��ی ، سازمانهای اجتماعی، شركتها و مؤسسات غیر 
دولت��ی داخلی و خارجی و ادارات دولتی حق دارند مطابق احكام اين قانون مطابع ، موسس��ات تولید 
فلم، نش��راتی،آموزش ژورنالیزم، دارالترجمه ،آژانس خبر رس��انی، ش��ركت های تبلیغات و اعالنات را 

تأسیس نمايند. 
ماده بيس�ت و نهم: اتباع كش��ور، احزاب سیاسی، س��ازمان های اجتماعی، شركتها و موسسات غیر 
دولتی داخلی و خارجی كه مؤسسات مندرج ماده بیست وهشتم اين قانون را تأسیس می نمايند، بايد 

جواز فعالیت آن را از وزارت اطالعات و فرهنگ اخذ نمايند.
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فصل هفتم
صاحب امتياز، شرايط و مکلفيت ها

داشتن صاحب امتياز
ماده س�ی ام: رس��انه های همگانی و مؤسسات مندرج در ماده بیس��ت وهشتم اين قانون بايد دارای 

صاحب امتیاز باشند. 
شرايط صاحب امتياز

ماده س�ی و يکم: صاحبان امتیاز رسانه های همگانی و مؤسسات مندرج در ماده بیست وهشتم اين 
قانون واجد شرايط ذيل می باشند:

)الف( اشخاص حقیقی:
1. داشتن سند تابعیت كشور.
2.  اكمال سن هجده سالگی

3.  محروم نبودن ازحقوق مدنی و سیاسی به اساس حكم محكمه با صالحیت
)ب( اشخاص حكمی:

1.  ثبت و راجستر در ادارات ذيربط دولت
2.  تثبت هويت افغانی توسط ادارات ذيربط مسئول.

اشخاص و نهادهای مندرج بند های 2و3 ماده دهم اين قانون از اين حكم مستثنی است.
3.  محروم نبودن از حقوق مدنی به اساس حكم محكمه با صالحیت.

اشخاص و مؤسسات خارجی بايد سند تابعیت كشور متبوع خويش را داشته باشند.
داشتن اساسنامه

ماده سی و دوم: صاحبان امتیاز رسانه های همگانی و مؤسسات مندرج در ماده بیست و هشتم اين 
قانون مكلف اند معلومات الزمه را در مورد رس��انه يا مؤسسه خويش و نحوه فعالیت آنها در اساسنامه 
مربوط كه در برگیرنده اهداف، تش��كیل ، صالحیتها و وظايف ، مبلغ س��رمايه و منبع مالی می باش��د 

تنظیم نمايند.
ثبت رسانه ها و مؤسسات فرهنگی.

ماده سی و سوم: صاحبان امتیاز رسانه های همگانی و مؤسسات مندرج در ماده بیست و هشتم اين 
قانون مكلف اند رسانه ها و مؤسسات خود را مطابق احكام مندرج در اين قانون ثبت نمايند.

ارائه معلومات غرض ثبت رسانه ها و مؤسسات فرهنگی
ماده س�ی و چهارم: )1( صاحبان امتیاز رس��انه های همگانی و مؤسس��ات مندرج در ماده بیست و 
هش��تم اي��ن قانون مكلف اند بیان نامه ای حاوی معلوم��ات ذيل را به خاطر ثبت به وزارت اطالعات و 

فرهنگ تقديم نمايند:
1. شهرت مكمل.

2. نوع فعالیت.
3.  اسم و محل فعالیت.
4. هدف و مرام فعالیت.

5.  منبع تمويل و اندازه سرمايه.
6. در رسانه های چاپی: تیراژ، زبان،نوع محتوای نشراتی، موعد چاپ، قطع و صحافت

7.  در رس��انه های برقی و مؤسس��ات مندرج ماده بیست و هشتم اين قانون: تثبیت كمیت و كیفیت 
ماشین آالت و تجهیزات.

داشتن آدرس و نشان مخصوص
ماده س�ی و پنجم:رس��انه های همگانی و موسسات مندرج در ماده بیس��ت و هشتم اين قانون بايد 

دارای آدرس، مهر و نشان مخصوص باشند.
حق مراجعه به محکمه

ماده س�ی و شش�م:هر گاه صاحب امتی��از تصمیم وزارت اطالعات و فرهن��گ را مبنی بر عدم ثبت 
ي��ا صدور جواز مغاير احكام قانون بداند می تواند به كمیس��یون مربوطه مراجعه نمايد.در صورت عدم 

قناعت می تواند به پیشگاه محكمه اقامه دعوی كند.
ماده س�ی و هفتم:1. انتقال ملكیت و امتیاز فعالیت ) فروش ، هبه و میراث ( رس��انه های همگانی و 

مؤسسات مندرج در ماده بیست و هشتم اين قانون مجاز است.
2. حق امتیاز فعالیت به شخصی انتقال يافته می تواند كه واجد شرايط مندرج اين قانون باشد.

3.  در صورت فروش و يا هبه نمودن ملكیت و يا حق امتیاز رسانه ها و مؤسسات فوق الذكر به شخص 
ديگر مراتب مندرج احكام اين قانون مجدداً تطبیق می گردد.

4. در صورت وفات يا از دست دادن اهلیت حقوقی صاحب امتیاز در مورد ملكیت مادی مطابق احكام 
اين قانون و قانون مدنی اجراآت می گردد و ملكیت معنوی آن به شخصی كه ورثه به وی توافق داشته 

و واجد شرايط مندرج احكام اين قانون باشد انتقال می يابد.
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فصل هشتم
مدير مسئول، شرايط و مکلفيت های آن

داشتن مدير مسئول
ماده س�ی و هشتم: رس��انه های همگانی و مؤسسات مندرج در ماده بیست و هشتم اين قانون بايد 

دارای مدير مسئول باشند.
ماده سی و نهم: شخصی به حیث مدير مسئول تعیین شده می تواند كه واجد شرايط ذيل باشد:

1.  داشتن سند تابعیت كشور
2.  اكمال سن بیست و يک سالگی

3.  داشتن سند تحصیالت مسلكی و يا داشتن تجربه مسلكی 3 ساله.
4. محروم نبودن از حقوق مدنی به حكم محكمه با صالحیت.

مسئوليت از نشر مضامين
ماده چهلم: مدير مس��ئول در برابر نش��ر مضامین، محتويات برنامه ه��ا ، تولید پروگرام های هنری، 
آموزش��ی و تبلغاتی خويش در رس��انه های همگانی يا مؤسس��ات مندرج در ماده بیست و هشتم اين 

قانون مسئول می باشد.

فصل نهم
شورای عالی رسانه ها

ماده چهل و يکم: )1( به منظور طرح و تدوين پالیس��ی رس��انه ای كشور ، شورای عالی رسانه ها به 
تركیب وزي��ر اطالعات فرهنگ، وزير مخابرات، نماينده دادگاه عالی )س��تره محكمه(، نماينده وزارت 
عدلیه، يک نماينده از كمیسیون مربوطه مجلس سنا )مشرانو جرگه(، دو نماينده از كمیسیون مربوطه 
مجلس نمايندگان )ولس��ی جرگه(، يک نفر عالم جید دينی به نمايندگی از وزارت حج و اوقاف و دو 
نماينده مس��لكی و باتجربه ژورنالیزم از جامعه ژورنالیس��تان و دو نفر ديگر از جامعه مدنی با پیشنهاد 

آنان برای مدت سه سال ايجاد می گردد.
)2( يک نفر از اعضای شورای عالی رسانه ها از طريق انتخابات آزاد از میان خودشان انتخاب میگردد.
)3(ش��یوه انتخاب چهار نفر از ژورنالیستان و جامعه مدنی به حیث عضو شورای عالی رسانه ها و طرز 

كار و فعالیت اين شورا توسط طرزالعمل )آيین نامه( جداگانه تنظیم می گردد.
)4( شورای عالی رسانه ها دارای وظايف و صالحیت های ذيل می باشد:

1.  طرح و تصويب پالیسی دراز مدت رسانه ای
2. پیشنهاد رئیس و اعضای كمیسیون رسانه های همگانی و رئیس و اعضای كمیسیون راديو تلويزيون 
ملی و رؤس��ای راديو تلويزيون های واليات و روس��ای خبرگزاری های دولتی از میان ش��خصیت های 

مسلكی، مستقل و دارای شهرت نیک غرض منظوری به رئیس جمهور.
3.  پیشنهاد بودجه راديو تلويزيون ملی به حكومت.

كميسيون رسانه های همگانی 
م�اده چهل و دوم: )1(به منظور تنظیم بهتر فعالیت رس��انه های همگانی كمیس��یون رس��انه های 
همگانی به تركیب نه نفر عضو از میان ش��خصیت های مسلكی،با تحصیالت عالی ،باتجربه ژورنالیزم و 

بی طرف با در نظر داشت تركیب قومی و جنسیتی ايجاد می گردد.
)2(چهار نفر از اعضای كمیس��یون برای مدت سه سال و پنج نفر ديگر آن برای مدت دو سال انتخاب 

می گردند.
)3( اعضای كمیسیون بیشتر از دو بار حق انتخاب شدن را ندارند.

)4(معاش اعضای كمیسیون مطابق قانون از بودجه دولت پرداخت می شود.
)5(طرز كار و فعالیت كمیسیون توسط اليحه جداگانه تنظیم می گردد.

ماده چهل و سوم: وظايف كميسيون رسانه های همگانی
كمیسیون مندرج در ماده چهل و سوم اين قانون دارای وظايف و صالحیت های ذيل می باشد:

1. بررسی درخواست متقاضیان رسانه های چاپی و مؤسسات مندرج در ماده بیست وهشتم اين قانون 
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و پیشنهاد منظوری ، ثبت و اعطای جواز آنان به وزارت اطالعات و فرهنگ.
2.  بررسی درخواست متقاضیان رسانه های برقی و پیشنهاد منظوری آن به وزارت اطالعات و فرهنگ 

بعد از تعیین فريكونسی به موافقه وزارت مخابرات.
3.  نظارت از فعالیت رسانه های همگانی .

4.  رسیدگی به شكايت از رسانه های همگانی و حل منازعات حقوقی آنان.
5.  احاله تخطی های جرمی رسانه های همگانی به مراجع عدلی.
6.  ارائه مشوره های تخنیكی به گردانندگان رسانه های همگانی.

7. نظارت بر امور مالی ، اداری و نشراتی راديو و تلويزيون ملی
8. تدقیق بودجه راديو و تلويزيون ملی و تقديم آن به شورای عالی رسانه ها.

9.  تقديم گزارش ساالنه به شورای عالی رسانه ها.
كميسيون راديو تلويزيون ملی افغانستان

ماده چهل و چهارم:)1( به منظور تنظیم بهتر راديو تلويزيون ملی ، كمیس��یون راديو تلويزيون ملی 
به تركیب هفت عضو برای مدت سه سال ايجاد می گردد.

)2( اعضای كمیس��یون مندرج فقره يک اين ماده با در نظر داش��ت توازن قومی و جنسیت متشكل از 
يک تن عالم دينی و يک تن حقوقدان، يک تن انجنیر مس��لكی، دو تن ژورنالیس��ت ، يک تن هنرمند 

مسلكی، و يک تن نماينده از جامعه مدنی می باشد.
)3( رئیس كمیسیون راديو و تلويزيون ملی رئیس اجرايی راديو و تلويزيون ملی نیز میباشد.

)4( كمیسیون مندرج فقره )2( اين ماده دارای وظايف و صالحیت های ذيل می باشد.
1. حفظ استقالل ، بی طرفی، حیثیت مسلكی راديو و تلويزيون ملی.

2.  ترتیب بودجه راديو تلويزيون ملی افغانستان و تقديم آن به كمیسیون رسانه های همگانی
3.  تطبیق بودجه راديو و تلويزيون ملی.

4.  ارائه گزارش ساالنه از فعالیتهای راديو و تلويزيون ملی به كمیسیون رسانه ها ی همگانی .
5.  جذ ب كمكها داخلی و خارجی برای تقويه راديو و تلويزيون ملی .

6. تطبیق احكام اساسنامه راديو تلويزيون ملی و قوانین مربوط.
7.  تطبیق پالیسی نشراتی تعین شده از سوی شورای عالی رسانه ها به نحوی كه ممثل تنوع قومی، 

زبانی و فرهنگی همه مردم افغانستان باشد.
)5( اعضای كمیسیون راديو و تلويزيون ملی افغانستان مستحق معاش مناسب می باشند كه از بودجه 

دولت پرداخته می شود.

فصل دهم
آثار و مطالبی كه توليد، چاپ و نشر آن ممنوع است:

م�اده چه�ل و پنجم: تولید، تكثیر، چاپ ونش��رگزارش ها و مطالب ذيل در رس��انه های همگانی و 
مؤسسات مندرج ماده بیست و هشتم اين قانون جواز ندارد:

1. آثار و مطالبی كه مغاير با اصول و احكام دين مقدس اسالم باشد.
2. آثار و مطالبی كه موجب توهین به ساير اديان و مذاهب باشد.

3. آثار و مطالبی كه موجب هتک حرمت، تحقیر و توهین به اشخاص حقیقی و يا حكمی گردد.
4. آثار و مطالبی كه افترا به اش��خاص حقیقی يا حكمی بوده و س��بب متضرر شدن شخصیت و اعتبار 

آنان گردد.
5 . آثار و مطالبی كه مغاير قانون اساسی بوده و در قانون جزاء جرم محسوب شود.

6.  تبلیغ و ترويج اديان ديگر غیر از دين مقدس اسالم.
7.  افش��ای هويت و پخش تصاوير قربانیان خش��ونت و تجاوز به نحوی كه به حیثیت اجتماعی آنان 

صدمه وارد نمايد.
8. آثار و مطالبی كه به امنیت روانی و س��المت اخالقی افراد جامعه خصوصاً اطفال و نوجوانان آسیب 

می رساند.
سلب امتياز

ماده چهل و شش�م: )1(اش��خاص حقیقی يا حكمی كه رس��انه يا موسسه ای را در وزارت اطالعات، 
فرهنگ ثبت می نمايند در صورتی كه رس��انه چاپی از تاريخ ثبت الی مدت يک س��ال و رس��انه برقی 
و موسساس��ات مندرج در ماده بیس��ت و هشتم اين قانون از تاريخ ثبت الی مدت دوسال فعالیت های 

نشراتی خويش را آغاز ننمايند امتیاز آنها سلب می گردد.
)2( هرگاه صاحب امتیاز بعد از آغاز يک دوره فعالیت كار خود را متو قف سازد و صاحب امتیاز رسانه 
چاپی مدت يک سال وصاحب امتیاز رسانه برقی وموسسات مندرج ماده بیست و هشتم مدت دوسال 
مجدداً به فعالیت آغاز ننمايد امتیاز وی سلب می گردد. در صورت فعالیت مجدد مكلف به طی مراحل 

موارد مندرج ماده سی و يكم و سی و چهارم اين قانون می باشند.
)3( در صورت��ی تثبیت تخلف صاحب امتیاز از احكام مندرج اين قانون محكمه مربوطه میتواند امتیاز 

فعالیت آنرا سلب نمايد.
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فصل يازدهم
احکام متفرقه

حق تهيه فلم به اتباع خارجی
ماده چهل و هفتم: اتباع خارجی می توانند فلم های مس��تند و س��ینمايی را در كشور تهیه و تولید 
نمايند مش��روط بر اينكه معرفی نامه از وزارت امور خارج��ه و اجازه قبلی وزارت اطالعات، فرهنگ را 

اخذ نموده باشند.
اطالع از تغييرات در اساسنامه

ماده چهل و هش�تم: )1( مس��ئولین رسانه های همگانی و مؤسس��ات مندرج ماده بیست و هشتم 
اي��ن قانون مكلف اند هر نوع تغییراتی كه در چگونگی و يا توقف فعالیت، آدرس، اساس��نامه و س��اير 

مشخصات مندرج در اين قانون وارد نمايند وزارت اطالعات و فرهنگ را در جريان قرار دهند.
)2( مس��ئولین رسانه های همگانی و مؤسسات مندرج در ماده بیست و هشتم اين قانون مكلف اند به 
خاطر معلومات احصائیوی در آغاز هر سال از ادامه يا عدم ادامه فعالیت خود وزارت اطالعات و فرهنگ 

را در جريان قرار دهد
مکلفيت نمايندگی آژانس ها و رسانه های خارجی

م�اده چه�ل و نهم: )1( نمايندگی های آژانس ها و رس��انه های همگان��ی خارجی كه قصد فعالیت 
در داخل افغانس��تان را دارند مكل��ف اند با اخذ معرفی نامه از وزارت امور خارجه جمهوری اس��المی 
افغانس��تان، وزارت اطالعات و فرهنگ را كتباً ازكش��ور مربوطه، نوع فعالیت، مدت فعالیت شان مطلع 

ساخته و كارت مخصوص خبرنگاری دريافت نمايند.
)2( آژان��س ها و رس��انه های مندرج فقره 1 اين ماده مكلف به رعاي��ت حكم ماده چهل و پنجم اين 

قانون می باشند.
ثبت كتاب، رساله و ناشر

ماده پنجاهم: كتاب و رس��اله بعد از نش��ر توس��ط ناش��ر در وزارت اطالعات، فرهنگ ثبت گرديده و 
صاحب امتیاز آن مكلف است از هر كتاب، رساله و نشريه خود دو دو نسخه به وزارت اطالعات، فرهنگ 

و كتابخانه عامه بفرستد.
م�اده پنجاه و يکم: قوانین حق نس��خه برداری )كاپی رايت(: تش��كیل اتحادي��ه های صنفی، احكام 

جزائی تخلفات رسانه ها، اعالنات، طلب معلومات، به صورت قوانین جداگانه تدوين می گردند.
پرداخت ماليات

ماده پنجاه و دوم: از عوايد رس��انه های همگانی و مؤسس��ات مندرج ماده بیست و هشتم اين قانون 
طبق احكام قانون مالیه اخذ می گردد. نشريات چاپی موقوت و غیر موقوت از اين حكم مستثنی می 

باشند.
تاريخ انفاذ

ماده پنجاه و سوم:اين قانون از تاريخ نشر در جريده رسمی نافذ بوده و با انفاذ آن قانون رسانه های 
همگانی منتشره جريده رسمی شماره 871 مورخ 15 جدی سال 1384 هجری شمسی ملغی شمرده 

می شود.
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قانون دسترسی به اطالعات

)1( ادارات مکل�ف ان�د، اطالعات تقاضا ش�ده را به متقاضی ح�د اکثر در خالل مدت 
)10( روز کاری از تاريخ تس�ليمی فورم تقاضای اطالعات ارائه نمايند. در صورت 

موجوديت داليل مؤجه، اين مدت الی )3( روز کاری ديگر تمديد شده می تواند.
)2( ادارات مکلف اند، اطالعات تقاضا شده را به رسانه ها حد اکثر در خالل مدت )3( 

روز کاری از تاريخ رسيد فورم تقاضای اطالعات ارائه نمايند.
)3( ادارات مکلف اند، اطالعات تقاضا شده را که برای مصؤونيت اشخاص و حفظ 
جان يا آزادی شخص ضروری پنداشته شود، حد اکثر در خالل مدت )24( ساعت از 

تاريخ رسيد فورم تقاضای اطالعات، ارائه نمايند.

ماده ششم

فرمان
رئيس جمهوري اسالمي  افغانستان در مورد 

توشيح قانون دسترسی به اطالعات

شماره : )24( 
تاريخ : 1393/8/24 

ماده اول : به تأسی از حكم فقره )16( ماده )64( قانون اساسی افغانستان قانون دسترسی به اطالعات 
را كه بر اساس فیصله شماره )137( مورخ 1393/7/26 هیئت مختلط مجلسین شورای ملی به داخل 

)6( فصل و )32( ماده تصويب گرديده است، توشیح میدارم.
ماده دوم: اين فرمان و فیصله هیئت مختلط مجلس��ین ش��ورای ملی )30( روز بعد از نشر در جريده 

رسمی نافذ گردد.

محمد اشرف غنی
رئيس جمهوري اسالمي افغانستان
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فصل اول
احکام عمومی

مبنی:
مادۀ اول:اين قانون به تأس��ی از حكم مندرج فقرة س��وم مادة پنجاهم قانون اساسی افغانستان وضع 

گرديده است.
اهداف:

مادۀ دوم:اهداف اين قانون عبارت اند از:
1.تأمین حق دسترسی اتباع كشور به اطالعات از ادارات دولتی.

2. رعايت مادة نزدهم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاس��ی با در نظر داش��ت مادة س��وم قانون 
اساسی كشور.

3. حصول اطمینان از شفافیت و حساب دهی از اجراآت ادارات دولتی.
4. تنظیم طرز تقاضا و ارائه اطالعات.

اصطالحات:
مادۀ سوم: اصطالحات آتی در اين قانون مفاهیم ذيل را افاده می نمايد:

1. اطالعات: هر نوع سند و معلومات ضبط شده يا ثبت شده، نمونه و مودل می باشد.
2. اطالعات ش��خصی: معلومات منحصر به ش��خص اس��ت كه ش��امل نام، تخلص، آدرس های محل 
س��كونت و محل كار، وضعیت زندگی ش��خصی و خانوادگی، مكاتیب، مراس��الت، داد و ستد، حساب 

بانكی، رمز عبور و ساير معلوماتی كه به وظايف رسمی وی ارتباط نداشته باشد.
3. متقاضی: ش��خص حقیقی يا حكمی داخلی اس��ت كه اطالعات مورد نیاز را از ادارات دولتی تقاضا 

می نمايد.
4. نشر: انتشار و اشاعۀ اطالعات به شكلی است كه قابل دسترس و استفاده برای عامۀ مردم باشد.

5. ف��ورم تقاضای اطالعات: ورق مطبوع بهاداری اس��ت كه به منظ��ور درج مطالبات متقاضی مطابق 
احكام اين قانون بدسترس وی گذاشته می شود.

6. ادارات: ش��امل وزارت ها، رياست های عمومی مس��تقل، كمیسیون های دولتی، ادارات قوای ثالثه 
كش��ور، ادارات محلی و ش��وراهای واليتی، ولسوالی و قريه و شاروالی ها، مجالس شاروالی ها و تصدی 

ها و شركت های دولتی و مختلط و ساير ادارات می باشد.
7. ادارات غیر دولتی: مجموع س��ازمانها و نهادهائیكه بر مبنای قوانین نافذه كش��ور، خارج از چوكات 

ادارات دولتی تشكیل و فعالیت می نمايد.
8. جامعۀ مدنی: احزاب سیاسی و جمعیت هايی است كه طبق احكام قانون تشكیل می گردد.
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فصل دوم
طرز دسترسی به اطالعات

حق دسترسی به اطالعات:
متقاضی، حق دسترس��ی به اطالعات را طبق احكام اي��ن قانون از ادارات دارا می  مادۀ چهارم: )1( 

باشد.
)2( ادارات مكلف اند، طبق احكام مندرج اين قانون، اطالعات را بدسترس متقاضی و عامۀ مردم قرار 

دهند.
تقاضای اطالعات:

مادۀ پنجم: )1( متقاضی می تواند به منظور كس��ب اطالع��ات به مرجع مربوط اداره مراجعه و فورم 
تقاضای اطالعات را خانه پری نمايد.

)2( ادارات مكلف اند، به اطالعات تقاضا شده طور كتبی پاسخ ارائه نمايند.
ميعاد ارايۀ اطالعات:

مادۀ شش�م:)1(ادارات مكلف اند، اطالعات تقاضا ش��ده را به متقاضی حد اكثر در خالل مدت )10( 
روز كاری از تاريخ تسلیمی فورم تقاضای اطالعات ارائه نمايند. در صورت موجوديت داليل مؤجه، اين 

مدت الی )3( روز كاری ديگر تمديد شده می تواند.
)2(ادارات مكلف اند، اطالعات تقاضا شده را به رسانه ها حد اكثر در خالل مدت )3( روز كاری از تاريخ 

رسید فورم تقاضای اطالعات ارائه نمايند.
)3(ادارات مكلف اند، اطالعات تقاضا شده را كه برای مصؤونیت اشخاص و حفظ جان يا آزادی شخص 
ضروری پنداش��ته شود، حد اكثر در خالل مدت )24( س��اعت از تاريخ رسید فورم تقاضای اطالعات، 

ارائه نمايند.
مصارف ارايۀ اطالعات:

مادۀ هفتم:)1(هرگاه ارايۀ اطالعات تقاضا شده ايجاب مصارف را نمايد، متقاضی مكلف است مصارف 
آنرا بمالحظه اسناد تأديه نمايد، در غیر آن تقاضا رد می گردد.

)2(اندازة مصارف اطالعات تقاضا شده و نحوة پرداخت آن طبق طرزالعملی كه از طرف ادارات مربوط 
ترتیب و توسط كمیسیون نظارت بر دسترسی به اطالعات تصويب می گردد، تنظیم می شود.

روش ارايۀ اطالعات:
مادۀ هشتم:ادارات مكلف اند، اطالعات تقاضا شده را به يكی از روش های ذيل ارائه نمايند، مشروط 

بر اينكه به اصل سند صدمه وارد نگردد:
1.نقل اصل سند.

2.ياد داشت كتبی از اصل سند.
3.كاپی از اصل سند طور كتبی، صوتی يا تصويری.

4.ارايۀ اطالعات به شكل صوتی يا تصويری.
5.ارايۀ نمونه.

ارايۀ اطالعات از طريق مصاحبه:
مادۀ نهم: ارايۀ اطالعات از طريق مصاحبۀ خبر نگاران با مقامات و كاركنان دولتی، تابع احكام مندرج 

مواد ششم، هفتم، هشتم اين قانون نمی باشد.
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فصل سوم
اطالع رسانی

مرجع مسئول:
م�ادۀ ده�م: )1( ادارات مكلف اند، به منظور تأمین حق دسترس��ی اتباع كش��ور به اطالعات، مرجع 

مسئول اطالع رسانی را مشخص نمايند.
)2( مرجع مس��ئول اطالع رس��انی مندرج فقرة )1( اين ماده مكلف اس��ت، هويت مامورين مربوط و 

مشخصات تماس آنها را جهت آگاهی به دسترس عامۀ مردم قرار دهد.
وظايف مرجع مسئول اطالع رسانی:

مادۀ يازدهم: مرجع مسئول اطالع رسانی دارای وظايف ذيل می باشد:
1. تسلیم دهی فورم تقاضای اطالعات به متقاضی.

2. توضیح فورم تقاضای اطالعات به متقاضی مطابق احكام مندرج اين قانون.
3. ارايۀ فورم تقاضای اطالعات به مرجع مربوط غرض تهیۀ اطالعات.
4. حصول مجدد فورم مندرج جزء 3 اين ماده و ارايۀ آن به متقاضی.

5. همكاری با كاركنان مرجع مربوط در روش ارايۀ اطالعات.
6. حصول اطمینان از مطابقت اطالعات تهیه شده با احكام مندرج اين قانون.

7. نشر اطالعات در صفحۀ انترنتی اداره و ساير رسانه های همگانی.
8. انجام ساير وظايفی كه از طرف ادارة مربوط جهت بهبود امور اطالع رسانی به آن سپرده می شود.

رد فورم تقاضای اطالعات:
مادۀ دوازدهم: هرگاه فورم تقاضای اطالعات در مطابقت به احكام مندرج اين قانون ارائه نشده باشد، 

مرجع مسئول اطالع رسانی آنرا با ذكر داليل طور كتبی، رد می نمايد.
بررسی شکايات:

مادۀ سيزدهم: )1( هرگاه متقاضی به اطالعات ارايه شدة اداره قناعت نداشته باشد، می تواند شكايت 
خود را به مرجع مسئول اطالع رسانی مربوط طور كتبی ارائه نمايد.

) 2( مرجع مس��ؤل اطالع رس��انی مكلف اس��ت ، طی ) 3( روز كاری شكايت واصله را بررسی و غرض 
رفع آن مطابق احكام اين قانون تصمیم مقتضی اتخاذ نمايد.

)3( هرگاه متقاضی به بررس��ی مندرج فقره )2( اين ماده قناعت نكند، می تواند به كمیس��یون نظارت 
دسترسی به طالعات مراجعه نمايد.

نشر ساالنه اطالعات 
ماده چهارم دهم: )1( ادارات مكلف اند، اطالعات ذيل را حد اقل سال يک مرتبه نشر نمايند:

1- تشكیل ، وظايف و صالحیت های اداره و گزارش اجراآت مربوطه .
2- وضعیت مالی اداره 

3- جرئیات خدمات مستقیم عرضه شده به مردم .
4- طرز رسیدگی به تقاضای اطالعات و شكايات مستقیم مردم .

5- اسناد تفنینی مربوطه .
6- لوايح ،طرزالعمل ها و رهنمود های مربوطه.
7- قراردادهای داخلی يا بین المللی مربوطه .

8- پالیسی؛ ستراتبژی و پالن های كاری مربوطه .
9- ساير موارد به تشخیص اداره .

)2( اداره مكلف اند ، به منطور حفظ و نگهداش��ت بهتر اس��ناد و اطالعات و به دسترسی قراردادن آن 
به متقاضیان ، بانک اطالعات )ديتابیس ( را ايجاد نمايند.

ممنوعيت ها 
)1( ارائه اطالعات در حاالت ذيل ممنوع می باشد:

1- در صورتی كه اس��تقالل ، حاكمیت ملی ، تمامیت ارضی ، امنیت ملی و منافع و مصالح ملی رابه 
خطر مواجه گرداند.

2- در صورتی كه سبب قطع روابط سیاسی ، اقتصادی وفرهنگی افغانستان به ساير كشورها گردد.
3- درصورتیكه جان ، مال يا آبرو و حیثیت شخص به خطر مواجه گردد.

4- در صورتی كه مانع كشف جرم يا مانع جلوگیری از ارتكاب جرم گردد.
5- درصورتی كه روند كش��ف ، تحقیق وتعقیب متهم يا اتخاذ تدابیر احتیاطی در اين زمینه را مختل 

سازد .
6- درصورتی كه روند محاكمه عادالنه وياتنفیذ حكم را اخالل نمايد.

7- درصورتی كه حريم خصوصی شخص رانقض نمايند.
8- در صورتی كه اطالعات ، مربوط موضوعات تجارتی ، ملكیت های ش��خصی و حس��اب بانكی بوده ، 

مگر اينكه در قوانین طور ديگری تشخیص شده باشد.
)2( حاالت ذيل ازاحكام مندرج اجزای 

)7و8( فقره )1( اين ماده مستثنی می باشد:
1- در صورتیكه محكمه ذيصالح در مورد افشای اطالعات شخصی تجويز اتخاذ نمايد.

2- در صورتی كه قانون حمايت حقوق مؤلف مصنف ، هنرمند و محقق ) كاپی رايت( و قانون حمايت 
از رقابت و ساير اسناد تقنینی را نقض نه نمايد.

3- تخلف از حكم مندرج فقره )1( اين ماده جرم بوده ، مرتكب آن تحت تعقیب عدلی قرارمی گیردو



قانون دسترسی به اطالعات    174175    مجموعه قوانین

فصل چهارم 
كميسيون نظارت دسترسی به اطالعات 

ايجاد كميسيون 
ماده ش�انزدهم: )1( به منظور تحقیق اهداف مندرج اين قانون ، كمیس��یون نظارت دسترس��ی به 
اطالعات كه منبعد در اين قانون به نام كمیس��یون يادمی ش��ود ، در مركز به تركیب ذيل ايجاد می 

گردد:
1- نماينده با صالحیت وزارت اطالعات و فرهنگ .

2- نماينده با صالحیت وزارت مخابرات و تكنالوژی معلوماتی .
3- نماينده با صالحیت وزارت اموز خارجه .
4- نماينده با صالحیت رياست امنیت ملی .

5- نماينده با صالحیت كمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان .
6- نماينده با صالحیت انجمن مستقل وكالی مدافع .

7- نماينده با صالحیت اتحاديه حقوق دانان افغانستان .
8- دو نفر نماينده منتخب اتحاديه صنفی خبرنگاران .

9- نماينده منتخب احزاب سیاسی .
10- دو نفر نماينده منتخب جامعه مدنی .

11- نماينده اطاق های تجارت و صنايع افغانستان .
)2( كمیس��یون ه��ای واليات بادر نظر داش��ت تركیبب مندرج فقره ) 1( اين م��اده از نماينده گان با 

صالحیت ادارات و نهاد های واليات مربوط تشكیل می گردد .
)2( اعضای كمیسیون های مندرج فقره )1و2( اين ماده برای مدت سه سال تعیین می گردند . تعیین 

مجدد آنها برای يک دوره ديگر مجاز می باشد.
)4(كمیس��یون های مندرج فقره های )1و2( اين ماده در اولین جلس��ه از میان اعضای خويش رئیس 
، معاون و منش��ی كمیسیون را برای مدت يک س��ال انتخاب می نمايند.انتخاب مجدد آنها برای يک 

دوره ديگر مجاز می باشد.
)5( اعضای كمیسیون مندرج فقره های )1و2( اين ماده مستحق حق الحضور می باشند كه اندازه آن 

از طرف وزارت اطالعات و فرهنگ پیشنهاد و ازطرف رئیس جمهور منظور می گردد.
)6( حق الحضور مندرج فقره )5( اين ماده از بودجه وزارت اطالعات وفرهنگ پرداخته می شود .

)7( طرز فعالیت كمیسیون طبق طرزالعملی كه ازطرف كمیسیون وضع می گردد. تنظیم می شود.

شرايط عضويت كميسيون 
ماده هفدهم:شخصی به حیث عضوكمیسیون مركزی و اليتی تعیین می شود كه واجد شرايط ذيل 

باشد:
1-داشتن تنها تابعیت افغانستان .

2-اكمال سن )30( سالگی .
3-داشتن حد اقل سند تحصیلی لسانس .

4-عدم محكومیت به حرمان از حقوق مدنی ، جنايت و جرايم ضد بشری .
5-داشتن سه سال تجربه كاری .

حاالت از دست دادن عضويت 
عضو كمیسیون مركزی و واليتی در حاالت ذيل عضويت خود را از دست می دهد: ماده هجدهم:)1( 

1-استعفای كتبی از عضويت دركمیسیون مربوط بعد از تائید اكثريت اعضاء و منظوری رئیس آن.
2-انفكاک از وظیفه در مرجع مربوطه .

3-مبتال شدن به امراض صعب العالجی كه مانع اجرای وظیفه وی گردد.
4-ثابت شدن ارائه معلومات نادرست مبنی برداشتن شرايط عضويت .

5-عدم اشتراک در چهارجلسه طورمتفرقه در سال بدون ارايه داليل مؤجه .
)2(هر گاه عضو كمیسیون دريكی از حاالت مندرج فقره )1( اين ماده عضويت خود را از دست بدهد، 
اداره يا نهاد مربوطه ، ش��خص ديگری واجد ش��رايط را برای مدت باقی مانده به عوض وی در خالل 

مدت ) 15 ( روز كاری معرفی می نمايد.
وظايف و صالحيت های كميسيون 

ماده نزدهم:كمیس��یون مركزی و واليتی در س��احه مربوط دارای وظايف و صالحیت های ذيل می 
باشد:

1- نظارت از پروسه دسترسی متقاضیان به اطالعات از ادارات و چگونگی ارايه آن .
2- بررسی شكايات متقاضیان .

3- مطالبه اسناد و مدارک از مراجع مسؤل اطالع رسانی ادارات در صورت ضرورت .
4- ارايه مشوره های الزم به متقاضیان و ادارات .

5- ارزيابی 
6- گزارش مراجع مسؤل اطالع رسانی ادارات .

7- ارايه گزارش ساالنه فعالیت های كمیسیون به رئیس جمهور و شورای ملی و نشر آن .
8- تقويت فرهنگ اطالع رسانی در كشور از طريق تدوير برنامه های آموزشی.

9-  نشر تصامیم كمیسیون جهت آگاهی عامه .
10- نظارت ازچگونگی تطبیق احكام اين قانون.

11- تصويب لوايح وطرزالعمل های مربوطه .
12- انجام ساير وظايف مندرج در اين قانون ..

تدوير جلسات كميسيون 
)1( جلس��ات عادی كمیسیون مركزی و واليتی در هر پانزده روز يكبار وجلسات فوق العاده آن به اثر 
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تقاضای رئیس كمیسیون يا پیشنهاد يک ثلث اعضا داير شده می تواند .
)2( نصاب تدوير جلسات كمیسیون حضور اكثريت اعضای آن می باشد.

)3( تصامیم كمیس��یون به اس��اس اكثريت آرای اعضای حاضر اتخاذ می گردد، در صورت تساوی آرا، 
طرفی كه رئیس به ان رآی داده است ، اكثريت شمرده می شود.

)4( كمیس��یون های واليات مكلف اند، گزارش اجراآت خويش را در هرس��ه ماه به كمیسیون مركزی 
ارائه نمايند.

)5( امور جلسات توسط طرزالعمل جداگانه تنظیم می گردد.
موعد ارايه گزارش مراجع مسؤل اطالع رسانی 

ماده بيس�ت ويکم: مراجع مس��ؤل اطالع رس��انی مكلف ان��د، گزارش اجراآت ماه��وار خويش رابه 
كمیسیون های مربوطه ارائه نمايند.

محدوديت ها 
)1( رئیس و اعضای كمیس��یون ها نمی توانند درجلس��ات تصمیم گیری كه ذينفع باش��ند ، اشتراک 

نمايند.
)2( رئیس و اعضای كمیس��یون ها نمی توانند حین اجرای وظیفه يا بعد از ترک آن اطالعاتی را كه 
كس��ب نموده اند و افش��ای آن مطابق احكام اين قانون ممنوع باش��د ، افشای يا از آن به نفع خود ويا 

اقارب خويش استفاده نمايد.
)3( هرگاه رئیس و اعضای كمیسیون از حكم مندرج فقره )2( اين ماده تخلف نمايند، متخلف مطابق 

احكام قانون تحت تعقیب عدلی قرار می گیرد .
تطبيق تصاميم كميسيون 

ماده بيست سوم: تصامیم كمیسیون نهايی بوده ، بعد از ابالغ قابل تطبیق می باشد.
امور اداری و اجرائيوی 

ماده بيس�ت چهارم: اموراداری و اجرائیوی كمیسیون در مركز از طرف وزارت اطالعات و فرهنک و 
در واليات از طرف رياست های اطالعات فرهنگ طبق طرزالعمل ، تنظیم وپیش برده می شود.

فصل پنجم 
رسيدگی به شکايات 

شکايات متقاضی 
ماده بس�يت و پنجم: )1( متقاضی می تواند ش��كايات خود را با رعايت احكام مندرج اين قانون ، به 

كمیسیون ارائه نمايد.
)2( كمیسیون مكلف است، شكايات را از تاريخ وصول آن در دو جلسه كاری بررسی نمايد و

)3( طرز بررسی شكايات ، اسناد و مدارک مربوطه طرزالعملی كه ازطرف كمیسیون مركزی وضع می 
گردد، تنظیم می شود.

)4( كمیسیون های واليتی شكايات ، اسناد و مدارک مربوطه را طبق طرزالعمل مندرج فقره )3( اين 
ماده بررسی می نمايند.
تخلفات و مؤيدات تاديبی 

ماده بسيت و ششم: )1( موارد ذيل تخلف از احكام اين قانون شناخته می شود :
1- ارائه اطالعات مغاير مندرجات فورم تقاضای اطالعات به متقاضی 

2- امتناع از ارايه اطالعات به متقاضی ، بدون ارايه داليل مؤجه ،.
3- ارايه معلومات خالف واقعیت به كمیسیون .

4- عدم ارايه اطالعات تقاضا شده در موعد معین .
5- عدم رعايت تصامیم و طرزالعمل های كمیسیون .

6- عدم ارايه گزارش مرجع مسؤل اطالع رسانی درموعد معین به كمیسیون .
)2(كمیس��یون در صورت تثبیت تخلف از حكم مندرج فقره )1( اين ماده ، حس��ب احوال به تطبیق 

يكی از مؤيدات تاديبی ذيل تصمیم اتخاذ می نمايد:
1- توصیه 

2- اخطاركتبی.
3-پشنهاد كسر معاش طبق احكام قانون به اداره مربوط.

)3(درص��ورت وق��وع تخلفات مندرج فقره )1( اين ماده كه منجر به بروز خس��ارات مادی يا معنوی با 
اشخاص حقیقی يا حكمی شود، مطابق احكام قانون جبران خساره می گردد.

)4( مراج��ع مربوطه مكلف اند مؤيدات تاديبی پیش��نهاد ش��ده را طبق قانون عمل��ی و از تطبیق آن 
كمیسیون را اطمینان دهند.
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فصل ششم 
احکام متفرقه 

قسمت فورم تقاضای اطالعات 
م�اده بيس�ت و هفتم: قیمت فورم تقاضای اطالعات ، ش��كل محت��وای آن از طرف وزارت اطالعات 
وفرهنگ ترتیب تثبیت و بعد از آن تائید كمیس��یون از طرف ش��عبه مربوطه  وزارت مالیه طبع و به 

دسترس عامه كذاشته می شود .
ادارات غيردوليتی 

ماده بيس�ت و هش�تم: ادارات غیر دولیتی نیز در ارايه اطالعات تقاضا شده مكلف به رعايت احكام 
مندرج اين قانون می باشند.

تثبت تخلف 
ماده بيست ونهم: كمیسیون در صورت تخلف ادارات غیر دولیتی از احكام مندرج اين قانون حسب 
احوال به يكی از مؤعدات تاديبی مندرج فقره )2( ماده بیس��ت و شش��م اين قنون تصمیم اتخاذ می 

نمايد.
 تحويل پول به بانک 

ماده سی ام : مبالغ حاصله ناشی از تطبیق احكام مندرج اين قانون ، به حساب واردات دولت تحويل 
بانک می گردد.

وضع لوايح ، طرز العمل ها و رهنمود ها 
ماده سی ويکم : كمیسیون مندرج فقره )1( ماده شانزدهم اين قانون می تواند به منظور تطبیق بهتر 

احكام اين قانون لوايح ، طرزالعمل ها و رهنمود های جداگانه را وضع نمايد.
انفاذ

ماده سی و دوم : اين قانون سی روز بعد از نشر در جريده رسمی نافذ می گردد.


