د افغانستان انتقالي اسالمي دولت
د عدلیې وزارت
رسمي جریده
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د چاپ نېټه :د  ۲۸۳۱هـ.ش کال د تلې د میاشتې ( - )۱۲پرله پسې ګڼه ()۳۲۱

در این شماره:
 -۲حکم شماره ( )۹۱۲۴مؤرخ  ۲۸۳۱/۷/۱۱مقام محترم ریاست دولت انتقالی اسالمی افغانستان در مورد نشر
قانون احزاب سیاسی و مقرره طرز ثبت احزاب سیاسی.
 -۱فرمان شماره ( )۷۸مؤرخ  ۲۸۳۱/۷/۱۱رئیس دولت انتقالی اسالمی افغانستان در باره انفاذ قانون احزاب
سیاسی و مقرره طرز ثبت احزاب سیاسی.
 -۸مقرره طرز ثبت احزاب سیاسی.
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دولت انتقالی اسالمی افغانستان
شماره)۹۱۲۴( :
تاریخ۲۸۳۱/۷/۱۱ :
محترم قانونپوه عبدالرحیم کریمی وزیر عدلیه !
لانون احزاب سیاسی بداخل ( )۵فصل و ( )۵۵ماده و ممررۀ طرز ثبت احزاب سیاسی بداخل ( )۳فصل و ( )۰۱ماده
که از طرف مجلس عالی وزراء تصویب و از جانب ما به اساس فرمان شماره ( )۳۳مؤرخ  ۰۳۳۵/۳/۵۵منظور
گردیده است به شما ارسال شد تا به نشر آن در جریدۀ رسمی الدام نمائید.

حامد کرزی
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رئیس دولت انتقالی اسالمی افغانستان

فرمان
رئیس دولت انتقالی اسالمی افغانستان در بارۀ انفاذ قانون احزاب سیاسی و مقررۀ طرز ثبت احزاب
سیاسی
شماره)۷۸( :
تاریخ۲۸۳۱/۷/۱۱:
مادۀ اول:
لانون احزاب سیاسی را بداخل ( )۵فصل و ( )۵۵ماده و ممرره طرز ثبت احزاب سیاسی را بداخل ( )۳فصل و ()۰۱
ماده که باساس مصوبۀ شماره ( )۵۳مورخ  ۰۳۳۵/۶/۰۳از طرف مجلس عالی وزراء تصویب گردیده است ،توشیح
میدارم.
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مادۀ دوم:

این فرمان از تاریخ نشر در جریده رسمی نافذ میگردد.

حامد کرزی

رئیس دولت انتقالی اسالمی افغانستان

بسـم هللا الرحمن الرحیم
مقرره طرز ثبت احزاب سیاسی
فصل اول
احکام عمومی
مادۀ اول:
این ممرره مطابك حکم فمرۀ دوم مادۀ هشتم لانون احزاب سیاسی ،به منظور تنظیم امور مربوط به بررسی درخواست
و طرز ثبت احزاب سیاسی ،وضع گردیده است.
مادۀ دوم:
وزارت عدلیه ادارۀ را به ممصد انسجام امور مربوط به ثبت و بررسی درخواست و اساسنامۀ احزاب سیاسی ایجاد
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مینماید.

فصل دوم

بررسی درخواست و مراحل ثبت آن

مادۀ سوم:

( )۰درخواست مبنی بر تأسیس حزب سیاسی توسط گروپ مؤسسان و یا شخصیکه به وی تفویض صالحیت گردیده
است ،به وزارت عدلیه ارائه میگردد.

( )۵درخواست تأسیس حزب سیاسی توأم با اساسنامه و مرامنامه ،توسط ادارۀ ثبت احزاب ،مورد بررسی لرار
میگیرد.
مادۀ چهارم:
( )۰درخواست مندرج مادۀ سوم این ممرره ،حاوی مطالب ذیل میباشد:
 -۰نام حزب سیاسی و آدرس اصلی آن.
 -۵شهرت درخواست دهندگان.
 -۳منابع تمویل.
 -۴سمبول ،شعار و سائر مدارک تثبیت کنندۀ هویت حزب.

 -۵ارائه اسناد مثبتۀ عضویت اعضای حزب ،طبك فورمۀ منضمۀ این ممرره.
 -۶ارائه اساسنامه و مرامنامۀ حزب.
( )۵وزارت عدلیه الی مدت یکماه در مورد لبول یا رد درخواست تصمیم اتخاذ مینماید.
در صورتیکه درخواست فالد رعایت مطالب مندرج فمرۀ ( )۰این مادۀ و مادۀ ششم لانون احزاب سیاسی باشد ،ادارۀ
ثبت ،درخواست را غرض رفع نوالص به درخواست دهنده مولتا رد مینماید.
( )۳ادارۀ ثبت مکلف است در صورت وصول درخواست ،به درخواست دهنده رسید بدهد.
( )۴در صورتیکه وزارت عدلیه درخواست ثبت حزب سیاسی را رد نماید ،درخواست دهنده حك دارد به محکمۀ
ذیصالح مراجعه نماید.
حکم محکمۀ ذیصالح در مورد لبول یا رد درخواست لطعی و نهائی میباشد.
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مادۀ پنجم:

( )۰وزارت عدلیه در مورد درخواست و فورمه های منضمۀ آن که به صورت درست خانه پری گردیده است ،الی
مدت دو ماه در مورد ثبت آن تصمیم اتخاذ مینماید.

( )۵وزارت عدلیه درخواست حزب واجد شرائط مندرج این ممرره را در دفتر مربوط ثبت و به درخواست دهنده طی
مدت دو روز به صورت تحریری اطالع میدهد.
مادۀ ششم:

( )۰حزب سیاسی مکلف است ،در صورت تعدیل اساسنامه و یا مرامنامۀ خویش ،طی مدت ده روز بعد از تعدیل آن
توأم با یک نمل تصمیم مجمع عمومی و یا سایر ارگان های با صالحیت حزب به وزارت عدلیه اطالع دهد.
( )۵ادارۀ ثبت مکلف است تعدیل مندرج فمرۀ ( )۰این مادۀ را در دفتر مربوط ثبت نماید.

فصل سوم
احکام نهائی
مادۀ هفتم:
نام حزب سیاسی در حاالت ذیل از دفتر ثبت حذف میگردد:
 -۰در صورتیکه حزب سیاسی به اساس تصمیم کنگره یا مجمع عمومی آن ،به فعالیت خویش خاتمه دهد.
 -۵در صورتیکه حزب سیاسی به اساس حکم محکمه ذیصالح منحل اعالن گردیده و یا فعالیت آن ممنوع لرار داده
شده باشد.
مادۀ هشتم:
وزارت عدلیه رسمیت حزب سیاسی را که در دفتر ثبت ادارۀ مربوط ثبت گردد ،به مصرف حزب از طریك رسانه

مادۀ نهم:
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های جمعی به نشر میرساند.

احزاب سیاسی که در دفتر مربوط وزارت عدلیه ثبت گردیده باشند ،هفت روز لبل از تدویر انتخابات عمومی از
طرف وزارت عدلیه در رسانه های جمعی به اطالع عامه رسانیده میشود.
مادۀ دهم:

این ممرره بعد از نشر در جریدۀ رسمی نافذ و با انفاذ آن ممررۀ طرز تأسیس ،ثبت و انحالل احزاب سیاسی منتشرۀ
جریدۀ رسمی شماره ( )۳۴۷مؤرخ  ۰۳۳۱/۵/۳۰ملغی شمرده میشود.

فورمه درخواست عضویت حزب سیاسی
اسم ............................................................................................................................ .
ولد ............................................................................................................................. .
سن ................................................................................................................................ .
نمبر تذکره ..................................................................................................................... .
محل سکونت اصلی ........................................................................................................... .
محل سکونت فعلی .............................................................................................................. .
وظیفه ............................................................................................................... ...............
به این وسیله آروزمندی خود را جهت حصول عضویت (
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عضویت این حزب مستلزم آن است میپذیرم ،اساسنامه و اهداف (
حزب سیاسی دیگر نمیباشم.

) ابراز و تمام حقوق و وجایبی را که
) را تائید و اطمینان میدهم که عضو کدم

امضای داوطلب عضویت حزب

مربوط حزب سیاسی:

شخص فوق الذکر تبعه افغانستان بوده ،در سن رای دهی لرار داشته و تمام شرایط مورد نیاز عضویت حزب را دارا
میباشد.

امضای کارمند با صالحیت حزب

