د افغانستان اسالمي دولت
د عدلیې وزارت
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رسمی جریده

فرمان شماره ( )۶۰۹مؤرخ  ۷/۱۰/۱۳۷۲رئیس دولت اسالمی
افغانستان در بار ٔه الغای قانون تنظیم مناسبات ارضی

شمار ٔه دوم  ۱۶میزان  ۱۳۷۳نمبر مسلسل ()۷۶۹

فرمان رئیس جمهوری اسالمی افغانستان
شماره ()۶۰۹
تاریخ۱۳۷۲/۱۰/۷ :
فرمان تقنینی در باره الغای قانون تنظیم مناسبات ارضی ،اعاده حقوق مالیکن اصلی زمین و استرداد زمین های توزیع شده
ایکه بعد از ( )۷ثور  ۱۳۵۷از اثر اسناد تقنینی دولت وقت سلب یا اخالل گردیده است.
ماد ٔه اول:
این فرمان به پیروی از اساسات دین مبین اسالم بمنظور اعاد ٔه حقوق از دست رفته مالکین اصلی و رفع مشکالت ناشی از
تطبیق فرمان شماره هشتم شورای انقالبی وقت ضمایم مربوط بآن ،قانون تنظیم مناسبات ارضی منتشر ٔه جرید ٔه رسمی
شماره ( )۶۵۸مؤرخ  ۱۵دلو  ۱۳۶۶و سایر فرامین و احکام مربوط به توزیع زمین صادر میگردد.
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ماد ٔه دوم:

شخصیکه به اساس اسناد مندرج ماد ٔه اول این فرمان قبأل مستحق شناخته شده و زمین دریافت نموده است دربار ٔه وی
اجراآت ذیل عملی گردد:

 -۱هر گاه زمین توزیع شده از جمل ٔه ملکیت اشخاص باشد زمین مذکور به مالک اصلی یا ممثل قانونی وی و در صورت
فوت به ورث ٔه شرعی متوفی مسترد گردد.

 -۲هرگاه زمین توزیع شده از جمل ٔه امالک دولتی باشد ،شخصیکه قبأل زمین دریافت نموده مکلف است قمیت زمین را به
نرخ روز استرداد مط ابق به قمیت زمیت پلوان شریکان یا زمین اهالی محالتیکه زمین در آن موقعیت دارد به اقساط
مساویانه پنج سال به دولت بپردازد .شخصیکه زمین در تصرف وی قرار میگیرد با پرداخت آخرین قسط مالک زمین
شناخته میشود.
ماد ٔه سوم:
شخصیکه ساح ٔه زمینداری وی بنام مازاد نصاب قبآل اخذ و تا حال به توزیع آن اقدام نگردیده باشد در مورد اجراآت ذیل
عملی گردد:
 -۱هر گاه ساحه زمینداری به حالت اولی قرار داشته باشد به مالک اصلی ،ممثل قانونی یا ورث ٔه شرعی متوفی مسترد می
گردد.

 -۲هر گاه در ساح ٔه زمینداری از طرف دولت فارمهای زراعتی احداث یا ساخاتمانها و تأسیسات عام المنفعه بنا شده
باشد .الزم است دولت قیمت زمین را به اقساط مساویانه پنج سال به مالک اصلی ،ممثل قانونی یا ورث ٔه متوفی بپردازد.
در تثبیت قیمت زمین حالت اولی آن بدون در نظر داشت ارزشیکه فارمها ،ساختمانها یا تأسیسات به بار آورده در نظر
گرفته میشود.
 -۳هر گاه ساح ٔه زمینداری تحت ماستر پالن شهری قرار داشته باشد در مورد مطابق احکام قوانین مربوط اجراآت بعمل
آید.
ماد ٔه چهارم:
شخصیکه به اساس اسناد مندرج ماد ٔه اول این فرمان قبآل زمین دریافت و در آن مخالف احکام اسناد تقنینی نافذه وقت
تصرفات مالکانه نموده باشد در مورد اجراآت ذیل عملی گردد:
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 -۱هر گ اه تصرفات شخصیکه زمین قبآل دریافت نموده یا ممثل قانونی یا ورثه شرعی وی موجب انتقال ملکیت شده باشد،
دریافت کننده ،ممثل قانونی یا ورث ٔه شرعی متوفی مکلف است قیمت زمین را به نرخ روز استر داد به مالک اصلی ،ممثل
قانونی یا ورث ٔه شرعی متوفی بپردازد.

 -۲هر گاه تصرفات اشخاص مندرج جزء ( )۱این ماده موجب تغییر شکل ساحه زمینداری گردیده و منجربه تنقیص قیمت
گردد ،ممثل قانونی یا ورث ٔه شرعی متوفی مکلف است زمین را مسترد وبمالک اصلی ،ممثل قانونی و در صورت فوت
بورث ٔه شرعی متوفی مسترد و خساره وارده را جبران نماید.
ماد ٔه پنجم:

شخصیکه ساح ٔه زمینداری داخل نصاب وی با ساحه زمینداری داخل نصاب شخص دیگر تفویض و بمنظور احداث پروژه
های عام المنفع ٔه دولتی اختصاص یا به اشخاص دیگر توزیع گردیده باشد در مورد اجراآت ذیل عملی میگردد:

 -۱هر گ اه زمین تفویض شده مورد ضرورت دولت باشد ،الزم است قمیت زمین را به نرخ روز استرداد و مطابق قمیت
زمین پلوان شریکان یا زمین اهالی محالتیکه زمین در آن موفقعیت دارد به شخصیکه زمین مازاد نصاب وی بدل تعویض
قرار گ رفته و در آن تصرف بعمل آورده تا ممثل قانونی وی و در صورت فوت به ورثه شرعی متوفی بپردازد.
 -۲هر گاه زمین تعویض شده به اشخاص توزیع گردیده در یک یا هر دو جهت تعویض تصرفات صورت گرفته باشد،
اجراآت ذیل رعایت گردد:
الف :در صورتیکه بدل تعویض از یک جهت مورد تصرف قرار گرفته باشد حقوق متضرر از حق اعاده شده متصرف
قابل جبران میباشد.

ب :در صورتیکه بدل تعویض از دو جهت مورد تصرف قرار گرفته باشد حقوق متضرر از طرف شخصیکه تصرف وی
خالف قانون بعمل آمده قابل جبران میباشد.
ماد ٔه ششم:
ادار ٔه عمومی امالک و تنظیم امور زمینداری وزارت زراعت بحیث واحد اول بود جوی فعالیت نموده مکلف است تشکیل
و بودج ٔه فعالیت ادارات مربوط ر طبق ضرورت در مرکز و والیات ترتیب و طی مراحل نماید.
ماد ٔه هفتم:
( )۱ادار ٔه عمومی امالک و تنظیم امور زمین داری وزارت زراعت مکلف است فورمه ها و دفتر مربوط به امالک و
تنظیم امور زمینداری را تهیه و بدسترس ادارات مربوط قرار بدهد.
( )۲هر گاه مالحظ ٔه محتویات دفتر مندرج فقر ٔه ( )۱این ماده حل مطلب شده نتواند کمیسیون مؤظف میتواند با استفاده

ماد ٔه ششم:
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ازدفاتر مراجع ذیربط پلوان شریکان یا معلومات اهالی محالتیکه زمین در آن موقعیت دارد اجراأت مقتضی نماید.

بمنظور رفع مشکالت و پرابلم های ناشی از تطبیق اسناد تقنینی مندرج ماد ٔه اول این فرمان و اعاد ٔه حقوق به مالکین
اصلی ،ممثل قانونی یا ورث ٔه شرعی متوفی کمیسیون های تشکیل میگردد:
 -۱کمیسیون امالک و تنظیم امور زمینداری ولسوالی.
 -۲کمیسیون امالک وتنظیم امور زمینداری والیت.
ماد ٔه نهم:

( )۱کمیسیون امالک و تنظیم امور زمین داری ولسوالی متشکل است از:
 -۱آمر امالک ولسوالی بحیث رئیس.

 -۲مسوول ترویج ولسوالی و نمایندگان وزارتهای مالیه ،آب و برق و اداره عمومی جیودیزی و کارتوگرافی (تیم کدستر)
بحیث اعضاء.
( )۲کمیسیون تصفی ٔه امالک و تنظیم امور زمینداری والیت متشکل است از:
 -۱مدیر عمومی امالک و تنظیم امور زمین داری والیت بحیث رئیس.

 -۲مسوول ترویج والیت و نماینده گان وزارتهای مالیه ،آب و برق و ادار ٔه عمومی جیودیزی و کارتوگرافی (تیم کدستر)
بحیث اعضاء.
ماد ٔه دهم:
کمیسیون های امالک و تنظیم امور زمین داری هر یک در ساحه مربوط دارای وظایف و صالحیت های ذیل میباشد:
 -۱اجرای سروی ساح ٔه زمینداری و تثبیت حدود اربعه زمین با تفکیک ملکیت اشخاص و دولت.
 -۲تصفی ٔه اسناد مربوط به امالک امور زمینداری در ساحه.
 -۳تصفی ٔه س احه زمینداری برویت اسناد مدار حکم و معلومات مراجع مربوط یا اظهار پلوان شریکان یا اهالی محالتیکه
زمین در آن موقعیت دارد.
 -۴تثبیت قمیت زمین ،تفاوت قیمت و جبران خساره مربوط بآن برویت معلومات مراجع مربوط و اظهار پلوان شریکان یا
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اهالی محالتیکه زمین درآن موقعیت دارد.

 -۵احال ٔه دعاوی مربوط به امالک و تنظیم امور زمینداری جهت حل و فصل به محاکم ذیصالح.
 -۶سایر وظایفی که به اساس مقررات لوایح امور زمینداری جهت حل و فصل مکلف میگردد.
ماد ٔه یازدهم:

شخصیکه به اساس حکم مندرج این فرمان مالک اصلی زمین شناخته شده اما نسبت غیابت وی استر داد زمین ممکن نباشد
به منظور حفظ مصلحت غایب محکم ٔه ذیصالح قیم (وکیل غایب) را تعین مینماید تا به مشور ٔه ادار ٔه عمومی امالک و
تنظیم امور زمینداری وزارت زراعت در حصه حفظ امالک و منافع غایب اقدام نماید.
ماد ٔه دوازدهم:

بمنظور اعاد ٔه حقوق مالکین اصلی که ازاثر تطبیق اسناد تقنینی مندرج ماد ٔه اول این فرمان سلب یا اخالل گردیده است
توزیع زمین های زراعتی دولتی قابل بهره برداری الی نفاذ قانون امالک و تنظیم امور زمین داری معطل قرار داده شود.
ماد ٔه سیزدهم:
هرگاه ساح ٔه زمینداری اشخاص یا دولت به اساس احکام یا اوامر مراجع دولتی یا تنظیمی مخالف اساسات شریعت اسالم
برای اشخاص اعم از قوماندانان ،مهاجرین یا سایر اتباع کشور توزیع گردیده یا توزیع گردد در مورد اجراآت ذیل قابل
رعایت است:

 -۱هر گاه زمین از جمله ملکیت اشخاص باشد بمالک اصلی ،ممثل قانونی و در صورت فوت به ورثه شرعی متوفی
مسترد گردد.
 -۲هر گاه زمین از جمله امالک دولتی باشد یا از مالک اصلی مندرج جزء ( )۱این ماده ورثه مستحق االرث باقی نمانده
باشد ،زمین به سر جمع امالک دولتی قید و با نظر داشت حکم ماده ( )۱۲این فرمان صرف از طرف دولت مورد بهره
برداری قرار گرفته میتواند.
 -۳درحاالت مندرج فقرات ( ۱و  )۲این ماده شخصیکه تصرف وی در زمین مخالف احکام قانون صورت گرفته است
حق مطالبه هیچ نوع جبران خساره را ندارد.
ماد ٔه چهاردهم:
ادارات ،مؤسسات ،تصدی های دولتی شاروالی ها و شرکت ها نمیتوانند بدون موافق ٔه رسمی ادار ٔه عمومی امالک و تنظیم
امور زمینداری وزارت زراعت و منظوری مقامات ذیصالح باالی زمین های زراعتی ساختمانها یا تأسیسات بنا نمایند.
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ماد ٔه پانزدهم:

اداره عمومی امالک و تنظیم امور زمینداری وزارت زراعت وظیفه دارد بمنظور تطبیق مؤثر این فرمان مقررات ،لوایح
و دستورالعمل ها وضع نماید.
ماد ٔه شانزدهم:

این فرمان بعد از توشیح نافذ و در جرید ٔه رسمی نشر گردد.

با انفاذ این فرمان احکام قانون تنظیم مناسبات ارضی منتشر ٔه جرید ٔه رسمی ( )۶۵۸مؤرخ  ۱۵دلو  ۱۳۶۶فرمان شماره
هشتم شورای انقالبی وقت و سایر اسناد تقنینی ایکه با حکمی از احکام آن در مغایرت قرارگیرد ملغی شناخته میشود.

پروفیسور برهان الدین (ربانی)
رئیس جمهور دولت اسالمی افغانستان

