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افغانستان در مورد توشیح  يرئیس جمهوري اسالم ۲۲/۰۱/۰۸۳۱رخ ( مؤ۴۳فرمان شماره ) -۲

 لانون میانجیگري )مصالحه( تجارتي.

 .گري )مصالحه( تجارتيلانون میانجی
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 جمهوری اسالمی افغانستان 

 ( ۰۳۳۸۲شماره: )

  ۲۳/۰۱/۰۸۳۱تاریخ: 

 ! محترم سرور دانش وزیر عدلیه

شورای وزیران به داخل  ۵۳/۰۱/۰۵۳۳( مٔورخ ۵۳لانون میانجیگری )مصالحه( تجارتی که به اساس مصوبهٔ شماره )

توشیح  ۵۲/۰۱/۰۵۳۳( مٔورخ ۴۳( ماده تصویب و از جانب ما به حیث فرمان تمنینی شماره )۵۳( فصل و )۵)

 گردیده است، به شما ارسال شد تا به نشر آن در جریدهٔ رسمی الدام نمائید.

 

 حامد کرزی

 رئیس جمهوری اسالمی افغانستان
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 فرمان

 رئیس جمهوری اسالمی افغانستان در مورد توشیح لانون میانجیگری )مصالحه( تجارتی 

 ( ۴۳شماره: )

 ۲۲/۰۱/۰۸۳۱تاریخ: 

 مادٔه اول: 

شماره  بهٔ صالحه( تجارتی را که به اساس مصو( لانون اساسی افغانستان لانون میانجیگری )م۲۴بتأسی از حکم مادهٔ )

( ماده تصویب گردیده است، به حیث فرمان ۵۳( فصل و )۵ان به داخل )شورای وزیر ۵۳/۰۱/۰۵۳۳( مٔورخ ۵۳)

 تمنینی توشیح میدارم.

 مادٔه دوم: 

( ۵۱وزیر عدلیهٔ جمهوری اسالمی افغانستان و وزیر دولت در امور پارلمانی مٔوظف است این لانون را در خالل )

 تمدیم نماید.روز از تاریخ انعماد نخستین جلسهٔ شورای ملی به شورای ملی 

 مادٔه سوم: 

 تاریخ توشیح نافذ و در جریدهٔ رسمی نشر گردد. این فرمان تمنینی از

 

 حامد کرزی

 رئیس جمهوری اسالمی افغانستان
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 فهرست مندرجات

 ری )مصالحه( تجارتی گلانون میانجی

 فصل اول 

 احکام عمومی 

 صفحه         عنوان    ماده

 ۰...........................................هدف....................................  اول: مادهٔ 

  ۰اصطالحات........................................................................  مادٔه دوم:

  ۰............عدم تحمیل راه حل منازعه..........................................  مادٔه سوم:

 ۰انصراف از تطبیك................................................................  مادٔه چهارم:

  ۲ساحٔه تطبیك......................................................................  مادٔه پنجم:

 ۲تطبیك.................................................................حاالت عدم   مادٔه ششم:

 فصل دوم

 طرز میانجیگری 

 ۲آغاز میانجیگری...................................................................  مادٔه هفتم:

 ۲..............................رد دعوت.............................................  مادٔه هشتم:

 ۲اجرای میانجیگری.................................................................  مادٔه نهم:

 ۸ماللات میانجی.....................................................................  مادٔه دهم:

 ۸......................طرح...................................................ارائه   مادٔه یازدهم:

 ۸برخورد منصفانه..................................................................  مادٔه دوازدهم:

  ۸............عدم جمع آوری مدارک...............................................  مادٔه سیزدهم:

 ۴عدم افشای حکم...................................................................  مادٔه چهاردهم:

 ۴پذیرش مدارک.....................................................................  مادٔه پانزدهم:
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  ۴..................................................ختم عملیه میانجیگری..........  مادٔه شانزدهم:

 فصل سوم

 احکام متفرله 

  ۱نمش میانجی به حیث حکم.......................................................  مادٔه هفدهم:

  ۱........................................مدت تعلیك.................................  مادٔه هجدهم:

  ۱معرفی میانجی.....................................................................  مادٔه نزدهم:

 ۱افشای معلومات....................................................................  مادٔه بیستم:

  ۳................................................محرمیت معلومات.................  مادٔه بیست و یکم:

 ۳توافك به روند حکمیت یا رسیدگی لضایی......................................  مادٔه بیست و دوم:

 ۳تطبیك موافمتنامه.................................................................. مادٔه بیست و سوم:

  ۳وضع ممرره و طرزالعمل ها...................................................... چهارم: بیست ومادٔه 

 ۳تاریخ انفاذ.......................................................................... پنجم: مادٔه بیست و
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 بسم میحرلا نمحرلا هللا

 )مصالحه( تجارتیلانون میانجیگری 

 فص اول 

 احکام عمومی 

 هدف

 مادٔه اول:

این لانون بمنظور تشویك طرفین منازعهٔ تجارتی به حل و فصل سریع، عادالنه و بیطرفانه از طریك میانجیگری 

 )مصالحه(، فراهم آوری تسهیالت در زمینه و سایر امور مربوط به آن، وضع گردیده است.

 اصطالحات

 مادٔه دوم:

 اصطالحات آتی در این لانون مفاهیم ذیل را افاده مینماید:

میانجی: عبارت از یک شخص حمیمی یا بیشتر از آن است که به اساس توافك طرفین، غرض حل و فصل منازعه  -۰

 مربوط تعیین میگردند.

ساس درخواست و رت از عملیهٔ الزم االجرای است که به تاسی از آن میانجی به اابمیانجیگری )مصالحه(: ع -۵

 توافك طرفین، خدمات بیطرفانه را بمنظور حل و فصل سریع و عادالنه منازعات التصادی و تجارتی انجام میدهد.

معاملهٔ تجارتی: شامل کلیه مناسبات دارای ماهیت تجارتی و التصادی میباشد که به اساس لرارداد یا غیر آن  -۵

 استوار باشد.

 یصالح تجارتی افغانستان میباشد.محکمه: عبارت از محکمهٔ ذ -۴

 عدم تحمیل راه حل منازعه

 مادٔه سوم:

 میانجی نمی تواند راه حل پیشنهاد شده منازعه را باالی طرفین تحمیل نماید.

 انصراف از تطبیك 

 مادٔه چهارم:

 طرفین میتوانند به انصراف از تطبیك احکام این لانون موافمه نمایند.
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 ساحٔه تطبیك 

 مادٔه پنجم:

احکام این لانون باالی تمام طرفین منازعه لابل تطبیك بوده، مگر اینکه موافمه طبك حکم مندرج مادهٔ چهارم این لانون 

 صورت گرفته باشد.

 حاالت عدم تطبیك 

 مادٔه ششم:

 هر گاه میانجی از طرف محکمه یا حکمیت تعیین گردد، احکام این لانون لابل تطبیك نمیباشد.

 فصل سوم 

 طرز میانجیگری 

 آغاز میانجیگری

 مادٔه هفتم:

مورد حل و فصل منازعه از تاریخ آغاز میگردد که طرفین منازعه به حضور و شرکت در آن  عملیهٔ میانجیگری در

 توافك مینمایند.

 رد دعوت 

 مادٔه هشتم:

ه در آن معین شده است، ( روز از تاریخ ارسال دعوت نامه یا مدتی ک۵۱هر گاه یکی از طرفین منازعه در خالل )

 رد شده تلمی میگردد. دعوت به مصالحه دریافت ننماید، لبولی دعوتنامه را مبنی بر مصالحه

 اجرای میانجیگری 

 مادٔه نهم:

 ( طرفین منازعه میتوانند در مورد نحوهٔ میانجیگری طور دیگری توافك نمایند.۰)

طرفین منازعه در مورد نحوهٔ اجرای میانجیگری، عملیهٔ را با ( میانجی میتواند در صورت عدم دستیابی به توافك ۵)

 نظرداشت اوضاع و شرایط لضیه، خواست های طرفین و حل سریع منازعه به نحویکه مناسب داند، انجام دهد.
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 ماللات میانجی 

 مادٔه دهم:

 میانجی میتواند با طرفین یکجا یا طور جداگانه ماللات یا تماس برلرار نماید.

 ه طرحارائ

 مادٔه یازدهم:

میانجی میتواند در هر یکی از مراحل عملیهٔ میانجیگری، طرح های خود را برای حل و فصل منازعه به طرفین ارائه 

 نماید.

 برخورد منصفانه

 مادٔه دوازدهم:

 میانجی مکلف است در هر حالت یا حین اجرای عملیهٔ میانجیگری با طرفین، برخورد منصفانه نماید.

 عدم جمع آوری مدارک 

 مادٔه سیزدهم:

و سایر اشخاصی که به نحوی از انحاء در عملیهٔ میانجیگری دخیل باشند، نمی توانند در روند میانجی، طرفین 

 حکمیت و رسیدگی لضایی در موارد ذیل، مدارک را فراهم آوری و منحیث شاهد ادای شهادت نماید:

دخیل شدن در عملیهٔ میانجیگری و یا تمایل طرف دیگر به سهمگیری در دعوت از جانب یکی از طرفین، بمنظور  -۰

 این عملیه.

 پیشنهاد توسط یکی از طرفین میانجیگری در رابطه به حل و فصل ممکنه منازعه. اظهار نظر یا ارائهٔ  -۵

 اظهارات یا اعترافاتی که توسط طرفین در خالل عملیهٔ میانجیگری صورت گرفته باشد. -۵

 پیشنهاداتی که توسط میانجی ارائه شده باشد. -۴

 تمایل یکی از طرفین مبنی بر پذیرش پیشنهادیکه برای حل و فصل منازعه توسط میانجی ارائه شده باشد. -۳

 سندی که صرف به منظور عملیهٔ میانجیگری ترتیب شده باشد. -۶
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 عدم افشای حکم

 مادٔه چهاردهم:

ات ذیصالح دولتی نمی توانند، حکم افشای معلومات مندرج  حکم مادهٔ بیست و یکم بورد حکمیت، محکمه یا سایر ممام

هر گاه معلومات متذکره مغایر حکم مندرج مادهٔ بیست و یکم این لانون به حیث مدرک ارائه  .این لانون را صادر نماید

ور تطبیك موافمتنامهٔ حل و فصل گردد، این مدارک لابل اعتبار نمی باشد، مگر اینکه افشای معلومات مذکور به منظ

 منازعه، الزم باشد.

 پذیرش مدارک

 مادٔه پانزدهم:

با نظرداشت حکم مندرج مادهٔ بیست و یکم این لانون، مدارکی که در روند حکمیت، رسیدگی لضایی و روند های 

 مشابه دیگری لابل پذیرش باشد، در عملیهٔ میانجیگری نیز پذیرفته شده میتواند.

 عملیٔه میانجیگریختم 

 مادٔه شانزدهم:

 میانجیگری در حاالت ذیل از تاریخ عمد یا اعالم خاتمه می یابد:

 در صورت عمد یا امضای موافمتنامهٔ حل و فصل منازعه توسط طرفین. -۰

 در صورتیکه میانجی اعالم نماید که مساعی در عملیهٔ میانجیگری بیشتر از این لابل توجیه نمی باشد. -۵

 در صورتی که طرفین، ختم عملیهٔ میانجیگری را به میانجی اعالم نمایند. -۵

 در صورتی که یکی از طرفین به طرف های دیگر و میانجی ختم عملیهٔ میانجیگری را اعالم نماید. -۴
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  فصل سوم

 احکام متفرله

 نمش میانجی به حیث حکم

 مادٔه هفدهم:

فعالً موضوع مورد بحث میانجیگری بوده، یا در منازعهٔ دیگری که از عین  تواند در منازعه ای که لبالً یایمیانجی نم

لرارداد یا رابطهٔ حمولی مرتبط به منازعات متذکره ناشی شده باشد، منحیث حکم عمل نماید، مگر اینکه طرفین در 

 زمینه موافمه نموده باشند.

 مدت تعلیك 

 مادٔه هجدهم:

 از تاریخ آغاز عملیهٔ میانجیگری به حالت تعلیك لرار میگیرد.مرور زمان در مورد حل و فصل منازعه، 

در صورتیکه عملیهٔ میانجیگری بدون دستیابی به موافمه حل و فصل خاتمه یابد، مدت مرور زمان از همین تاریخ 

 مجدداً آغاز میگردد.

 معرفی میانجی

 مادٔه نزدهم:

ا بعد از آن یا در جریان عملیهٔ میانجیگری راجع به شخص معرفی شده به حیث میانجی مکلف است لبل از انتصاب ی

شخصیت و سایر حوال مربوط به خود که موجب از بین رفتن شک و تردید در مورد استماللیت و بی طرفی اش 

 میگردد، به طرفین منازعه معلومات الزم ارائه نماید، مگر اینکه لبالً در مورد از جانب وی اطالع یافته باشند.

 ماتافشای معلو

 مادٔه بیستم:

در صورتیکه میانجی توسط یکی از طرفین در مورد منازعه معلومات دریافت نماید، میتواند آنرا به هر یک از طرف 

 دیگر ذیدخل در عملیهٔ میانجیگری آشکار نماید، مگر اینکه به حفظ محرمیت آن تاکید شده باشد.
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 محرمیت معلومات

 مادٔه بیست و یکم:

ا بمنظور تطبیك یافشای آن مطابك احکام این لانون تمام معلومات مربوط به عملیه ای میانجیگری به استثنای حاالتیکه 

موافمتنامهٔ حل و فصل منازعه الزم دانسته شود، طور محرم نگهداری میگردد، مگر اینکه طرفین طور دیگری موافمه 

 نموده باشند.

 لضاییتوافك به روند حکمیت یا رسیدگی 

 مادٔه بیست و دوم:

هر گاه طرفین روی میانجیگری توافك و صریحاً موافمه خویش را مبنی بر عدم آغاز عملیهٔ میانجیگری در خالل مدت 

ایی را در مورد یک منازعه بمیان میاورد، ضیداد معین روند حکمیت و رسیدگی لزمان معین یا تا زمانیکه یک رو

ار میباشد، مگر مذکور از طرف بورد حکمیت یا محکمه الی تحمك شرایط آن مدار اعتب ابراز نموده باشند، موافمتنامهٔ 

 این رویداد به مثابهٔ ختم موافمتنامهٔ میانجیگری تلمی نمیشود. .طرفین به اتالف مواجه باشداینکه حموق 

 تطبیك موافمتنامه

 مادٔه بیست و سوم:

اً مانند سایر موافمتنامه های نیامضاء نمایند، این موافمتنامه ع ه را عمد وهر گاه طرفین، موافمتنامهٔ حل و فصل منازع

 تجارتی و التصادی لابل تطبیك میباشد.

 العمل ها وضع ممرره و طرز

 مادٔه بیست و چهارم:

ها  العملرره ها را پیشنهاد و لوایح و طرزوزارت تجارت و صنایع میتواند به منظور تطبیك بهتر احکام این لانون، مم

 را وضع و تصویب نماید.

 تاریخ انفاذ

 مادٔه بیست و پنجم:

 این لانون از تاریخ توشیح نافذ و در جریدهٔ رسمی نشر گردد.
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