دافغانستان اسالمي جمهوریت
دعدلیې وزارت
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رسمي جریده

فوق العاده ګڼه

ضمیمۀ شماره ( )۱قانون اصول محاکمات تجارتی

تاریخ نشر )۸۲( :حوت سال  ۱۹۳۱هـ.ش نمبر مسلسل)۱۸۱۱( :

فرمان
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان
در مورد توشیح فیصلۀ هیئت مختلط مجلسین شورای ملی پیرامون ضمیمۀ شماره ( )۱قانون اصول
محاکمات تجارتی
شماره)۸۰۲( :
تاریخ۱۹۳۱/۱۱/۱۰ :
مادۀ اول:
به تأسی از احکام جزء ( )۶۱مادۀ ( )۱۶و فقرۀ ( )۲مادۀ ( )۶۱۱قانون اساسی افغانستان ،فیصلۀ شماره ( )۲۵۶مؤرخ
 ۶۱۳۵/۶۱/۶۱هیئت مختلط مجلسین شورای ملی را در مورد ضمیمۀ شماره ( )۶قانون اصول محاکمات تجارتی طیی

مادۀ دوم:
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( )۶۶ماده ،توشیح می دارم.

این فرمان از تاریخ توشیح نافذ ،همراه با فیصلۀ هیئت مخیتلط مجلسیین شیورای ملیی و میتن ضیمیمۀ متیذکره در جرییدۀ
رسمی نشر گردد.

دمحم اشرف غنی

رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

دولت جمهوری اسالمی افغانستان
شورای ملی
فیصله
فرمان تقنینی شماره ( )۲۶مؤرخ  ۱۹۳۱/۱/۷رئیس جمهور ،جمهوری اسالمی افغانستان در مورد
ضمیمۀ شماره ( )۱قانون اصول محاکمات تجارتی منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره ( ۹ ،۸ ،۱و )۶
سال ۱۹۶۹
شماره)۸۱۶( :
تاریخ۱۹۳۱/۱۰/۱۹ :
به تأسی از حکم مادۀ صدم قانون اساسی جمهیوری اسییمی افغانسیتان ،هیئیت مخیتلط مجلسیین شیورای ملیی بیه ترکیی
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سه ،سه نفر از اعضای هر جرگیه ،فرمیان تقنینیی شیماره ( )۱۶میؤرخ  ۶۱۳۵/۵/۷رئیی

جمهیور ،جمهیوری اسییمی

افغانستان در مورد ضمیمۀ شماره ( )۶قانون اصول محاکمیات تجیارتی منتشیرۀ جرییدۀ رسیمی شیماره ( ،۱ ،۲ ،۶و )۶
را با یک سلسله تعدییت بداخل ( )۶۶ماده در جلسۀ روز دوشنبه مؤرخ  ۶۱۳۵/۶۱/۶۱فیصله نمود.

رئیس هیئت مختلط
حاجی دمحم هاشم

معاون هیئت مختلط
دمحم رحیم حسن یار

ضمیمۀ شماره ( )۱قانون اصول محاکمات تجارتی منتشرۀ جراید رسمی شماره ( ۹ ،۸ ،۱و )۶
سال ۱۹۶۹
منظور وضع
مادۀ اول:
این ضمیمه به منظور رسیدگی به قضایای مالکیت فکری وضع گردیده است.
تصامیم محکمه در قضایای مربوط به مالکیت فکری
مادۀ دوم:
( )۶محکمه در قضایای مربوط به حقوق مالکیت فکری ،حفیظ اسیناد و میدار

میرتبط بیه دعیوی ،جهیت جلیوگیری از

تخلف و دخول کاالهای تورید شده از قلمرو گمرکی کشور که بعد از ترخیص گمرکی صورت می گیرد ،تصیامیم الزم
را اتخاذ می نماید.
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( )۲محکمه می تواند ،در قضایای مربوط به حقوق مالکیت فکری ،مدعی را که حق مالکیت فکیری وی نقیگ گردییده
و یا معروگ به نقگ باشد ،جهت اتخاذ تدابیر احتیاطی ،به فراهم آوری اسناد و مدار

معتبر ،مکلف نماید.

( )۱شخصییی کییه تییدابیر احتیییاطی را درخواسییت مییی نماییید ،مکلییف اسییت ،معلومییات الزم را بییرای تشییخیص کییاال هییای
مربوط ،جهت اجرای اقدامات مؤقتی به دستر

محکمه ،قراردهد.

( )۶هرگییاه در قضییایای حقییوق مالکیییت فکییری ،شییخص نتوانیید ،دعییوی خییویه را طبییق قضیییه در مییدت مناسی کییه از
طرف محکمه تعیین می گردد ،درج کتا ثبیت نمایید ،در ایین صیورت میدعی علییه میی توانید ،لغیو تیدابیر احتییاطی را
درخواست نماید.

( )۵محکمه در قضایای مالکیت فکری به اسا

مطالبیه میدعی علییه در یکیی از حیاالت ذییل ،درخواسیت کننیده تیدابیر

احتیاطی را ،مکلف به جبران خساره وارده به مدعی علیه می نماید:

 -۶در صورتی که تدابیر احتیاطی از طرف محکمه لغو گردیده باشد.
 -۲در صورتی که تدابیر احتیاطی بر اسا

مروز زمان ،عمل یا غفلیت شخصیی کیه درخواسیت تیدابیر را نمیوده ،لغیو

گردیده باشد.
 -۱در صورتی که به اثبات برسد که حقوق مالکیت فکری نقگ نگردیده یا در معرگ نقگ قرار ندارد.
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صدور حکم با رعایت اصل قبول شده حقوق مالکیت فکری
مادۀ سوم:
محکمه در مورد قضایای حقوق مالکیت فکری مطابق احکام قانون با رعایت اصیول قبیول شیدۀ حقیوق مالکییت فکیری
حکم صادر می نماید.
تصمیم محکمه در مورد خساره جبران ناپذیر
مادۀ چهارم:
( )۶هرگاه قضایا مربوط به حقوق مالکیت فکری باشید و تیأخیر باعیخ خسیاره جبیران نا یذیر بیه صیاح حیق گیردد ییا
اسناد و مدار

معتبر از بین رفته باشد ،محکمه مطابق احکام این قانون تصمیم اتخاذ می نماید.

( )۲هرگاه در قضایای مربوط به حقوق مالکیت فکری حکم تدابیر احتیاطی درغیا محکوم علیه صادر گردییده باشید،
محکمه آنرا به طرف های ذیدخل بدون تأخیر ،ابیغ می نماید.
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( )۱محکمه بر اسا

درخواست مدعی علیه بعد از ابییغ بیه طیرف هیای ذییدخل در میورد تیدابیر احتییاطی و بررسیی

مجدد در زمان مناس  ،اقدامات الزم را اتخاذ می نماید.

( ) ۶حقوق طرف هیای ذییدخل قابیل سیمع بیوده ،محکمیه میی توانید در میورد تائیید ،رد ییا تغیییر تیدابیر احتییاطی فیصیله
صادر نماید.

مکلفیت درخواست کننده تدابیر احتیاطی به ارایه تأمینات
مادۀ پنجم:

در قضایای مربوط به حقوق مالکیت فکری ،محکمۀ ذیصیح درخواست کننده تیدابیر احتییاطی را بیه ارائیه تأمینیات بیه
منظور حمایت مدعی علیه و جلوگیری از سوء استفاده مکلف می نماید.
اتخاذ تدابیر به منظور حمایت معلومات محرم
مادۀ ششم:
در قضایای حقوق مالکییت فکیری رئیی

محکمیه بیه منظیور تشیخیص و حماییت معلومیات محیرم و میدار

قضیه ،تدابیر الزم را اتخاذ می نماید.

2

مربیوط بیه

عدم انکشاف قضیه
مادۀ هفتم:
مدعی نمی تواند ،بیشتر از آنچه مطالبه نموده ،به منظور دریافیت جبیران خسیاره قضییه را انکشیاف دهید .در صیورتی
که خارج از محدوده دعوی ثبت شده باشد.
حکمیت
مادۀ هشتم:
حکمیت در قضایای حقوق مالکیت فکری مطابق احکام قانون صورت می گیرد.
ادعای مربوط به نقض حقوق اختراع
مادۀ نهم:

آن قابل تطبیق است:
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هرگاه ادعا مربوط به نقگ حقوق اختراع به منظور بدست آوردن روسه یک محصول باشید ،میوارد ذییل بیرای اثبیات

 -۶محکمه می تواند مدعی علیه را مکلف سازد ،ثابت نماید که روسه بدست آوری محصول یکسان از روسه اختراع
ثبت شده ،متفاوت است.

 -۲در صورتی که محصول بدست آمده از روسه اختراع ثبت شده ،جدید باشد و محصول یکسان بدون رضایت مالک
حق اختراع تولید گردیده باشد ،مکلف به ثابت نمودن آن می باشد.

 -۱در صورتی ذکر دالیل مؤجه ،مفاد مشروع مدعی علیه در مورد ساخت ،حمایت و اسرار تجارتی آن مدنظر کرفتیه
می شود.

رسیدگی به قضایای حقوق مالکیت فکری مطابق اسناد و مدارک
مادۀ دهم:
محکمه قضایای حقوق مالکییت فکیری را مطیابق اسیناد و میدار

بیا نظیر داشیت فرصیت هیای کیه بیه طیرفین داده میی

شود ،رسیدگی می نماید.
درج موارد در حکم محکمه
مادۀ یازدهم:
( )۶درقضایای مرتبط به مالکیت فکری موارد ذیل در حکم محکمه درج می گردد:
 -۶جلوگیری از تخلف و دخول کاالهای تورید شده از قلمرو گمرکی.
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 -۲جبران خساره برای شخص متضرر که حقوق مالکیت فکری وی نقگ گردیده است.
 -۱تأدیه مقدار خساره از طرف متخلف به منظور جبران مصارف مالک حق به شمول حق الزحمۀ وکیل.
 -۶بر گرداندن ول یا مفاد شخص متضرر.
 -۵از بین بردن کاالهای بدست آمده یا خارج کردن آن از قلمرو گمرکیی ،مشیروط براینکیه بیه مالیک حیق ضیرر وارد
نگردد.
 -۱مواد یا سایر لوازم که در تولید کاالهای حاصل شده از تخطی از قلمرو گمرکی خارجی گردد.
اخراج کاال طوری صورت گیرد که کمترین خطر را درآینده داشته باشد.
( )۲محکمه موارد ذیل را حین صدور حکم مطابق احکام این ماده رعایت می کند:
 -۶هیچ نوع جبران خساره در ارتباط به خارج سازی و یا از بین بردن اموال حاصل شده از تخطی یا موادی که برای
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استفاده و ایجاد آن بکار می رود صورت نمی گیرد.

 -۲درنظر گرفتن تناس میان شدت و خفت تخطی و نفع شخص ثالخ.

( )۱هرگاه تخطی مربوط بیه عیییم تق لبیی تجیارتی باشید ،عییوه بیر حیذف عیییم از تیرخیص کیاال هیا از طرییق قلمیرو
گمرکی جلوگیری به عمل می آید .این حکم شامل حاالت استثنایی نمی گردد.

( )۶هرگاه شخص درخواست کننده از طرزالعمل های نافذه سوء استفاده کند ،محکمه می تواند علیه وی حکم صیادر و
او را به رداخت مصارف مدعی علیه بشمول حق الزحمه وکیل آن مکلف نماید.
اعالم فیصله های محکمه بشکل علنی
مادۀ دوازدهم:

فیصلۀ محکمه در قضایای مالکیت فکری که بشکل سری اتخاذ می گردد ،بعد ازامضیای اعضیای جلسیۀ قضیایی بیرای
طرفین بشکل علنی اعیم می گردد.
استیناف طلبی
مادۀ سیزدهم:
فیصله ها و قرار های صادرۀ محاکم تحتانی در مورد حقوق مالکیت فکری ،مطیابق احکیام قیانون قابیل اسیتیناف طلبیی
است.
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انفاذ
مادۀ چهاردهم:
این ضمیمه از تاریخ توشیح نافذ و در جریدۀ رسمی نشرگردد و با انفاذ آن ضمیمۀ شماره ( )۶قیانون اصیول محاکمیات
مدنی منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره ( )۶۲۲۲مؤرخ  ۶۱۳۵/۵/۷ملغی می گردد.
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