نکاح خط(عقد نامه)
طی مراحل و مدارک مورد نیاز جهت ترتیب نکاح خط(عقدنامه)
 -1داشتن مدارک قانونی(پاسپورت-کارت آمایش سال جاری)
 -2تشکیل پروفایل و دریافت نوبت در سامانه نوبت دهی سفارت(عقدنامه) ،متقاضیان مکلف اند که در زمان ثبت نام
به موارد از جمله مهریه،تاریخ عقد،تاریخ تولد،محل تولد،و اسپیل نام به التین توجه جدی نمایند که بعد از صدور
عقدنامه به علت ثبت سیستمی امکان هیچ نوع اصالحات و تغییرات نمی باشد.
 -3مراجعه به باجه  6جهت دریافت احکام و فیش بانکی.
 -4مراجعه به باجه  12جهت انجام امور اداری.
 -5حضور ناکح و منکوحه به سفارت با یکی از اعضای خانواده منکوحه(پدر-مادر-برادر) به عنوان محرم شرعی
آن( .کسانیکه دارای فرزند می باشند و گواهی تولد آن را در دست دارند ویا کارت آمایش و پاسپورت اقامتی
که کد خانوار آنها یکسان باشد نیاز به محرم شرعی منکوحه(خانم) ندارند)سفارت جهت رفع مشکل متقاضیان به
رویت اسناد متذکره همکاری می نماید.
 -6حضور دو نفر شاهد با اهلیت.
 -7کلیه خانم هایکه اقامت خارج از کشور دارند،می بایست گواهی تجرد با تایید ،از کشور مقیم ارائه نمایند
 -8یک قطعه عکس جدید 4*4.5با پشت زمینه سفید از تمام افراد.
 -9مبلغ  50دالر/دالر پول بابت پرداخت محصول عقد نامه،که بعد از بررسی اسناد توسط مسوول بخش چک پرداختی
به متقاضی داده می شود
 -10کاپی مدارک از تمام افراد ،پاسپورت از صفحه اول،صفحه اعتبار و صفحه اقامت آن و اگر کارت آمایش داشته
باشند کپی آن را ارایه نمایند.
ماده هفتاد و هفتم :طرزالعمل امور قونسلی

نکاح :سند رسمی است که در آن شرح عقد ازدواج میان ناکح و منکوحه شهرت شهود و اندازه مهر تعیین و تحریر میگردد.
ماده هفتاد و چهارم:اهلیت ازدواج وقتی کامل میگردد که ذکور سن (18سالگی) اناث سن (  16سالگی) و الزم به ذکر
است،کسانیکه شوهر آنها در خارج از کشور زندگی می کنند دختر باید سن ( )18را تکمیل نموده باشند (.عقد صغیره کمتر از 15
سال به هیچ وجه جواز ندارد)
موانع ازدواج عبارت اند از:

 -1منکوحه در قید نکاح و عدت غیرباشد.
 -2عدم تکمیل سن قانونی ناکح و منکوحه.
 -3غیر مسلمان بودن ناکح و مسلمان بودن منکوحه.
-4

وجود حرمت دایمی با موقت بین ناکح و منکوحه

حصر وراثت
طی مراحل و مدارک مورد نیاز جهت ترتیب حرصوراثت
-1

داشنت مدارک هویتی از متوفی و وارثین آن.

-2

تقاضای کتبی ورثه،یکی از وارثین ویا وکیل قانونی وی/آنها.

-3

ثبت نام اینرتنتی در سامانه نوبت دهی سفارت(حرصوراثت).

-4

ارایه تصدیق وفات متوفی،گواهی فوت متوفی(اگر متوفی در افغانستان فوت منوده است،گواهی فوت متوفی
می بایست مزین با مهر و تایید وزرات امور خارجه جمهوری اسالمی-کابل ویا منایندگی های آن در والیات
باشد/برسد.

اگر متوفی در در داخل ایران فوت منوده است،گواهی فوت متوفی می بایست مزین با مهر و تایید وزارت امور خارجه
جمهوری اسالمی باشد/برسد.
-5

حضور سه نفر اقرارکننده و دو نفر شاهد حتمی می باشد(به اساس نظر تدقیقی شورایعالی سرته محکمه،اقرار سه
نفر مقرین(اقرار کنندگان) که در وثیقه حرص وراثت به منایندگی از جامعت مردم درج میابد،در حقیقت اخبار
از وقوع واقعه ای معین است نه شهادت).

-6

مبلغ  125دالر بابت پرداخت محصول حرص وراثت ،که بعد از بررسی اسناد توسط مسوول بخش چک پرداختی
به متقاضی داده می شود.

-7

دو قطعه عکس  3*4از متام افراد.

-8

کاپی مدارک هویتی از متام افراد.
ماده سی و دوم/طرزالعمل امور قونسلی
وثیقه حرص وراثت  :سندی است که حایز اهمیت اثبات وفات مورث و انحصار ورثه مستحق االرث متوفی می
باشد،که به غرض ترکه و تقسیم مرتوکه،فروش مرتوکه،اخذ حقوق تقاعد،معلومات مورث با اشخاص حقیقی و
حکمی ویا دعوی مرتوکه که یکی از ورثه متوفی به نیابت از دیگر ورثه ویا توسط وکیل قانونی وی،دعوی را
پیش می برد،ترتیب می شود به نحوی که،هیچ یک از ورثه مکتوم مناند.
به عباره دیگر :سندی است که به اساس آن ورثه مستحق االرث متوفی تثبیت و مشخص می گردد.

ماده سی و چهارم :طرزالعمل امور قونسلی
حرصوراثت در داخل کشور توسط محاکم مربوطه و در خارج از کشور توسط بخش قونسلی منایندگی های سیاسی
و قونسلی جمهوری اسالمی افغانستان ترتیب میگردد.
کتامن ورثه مستحق االرث،جرم قانونی پنداشته شده و نیز موجب ابطال سند حرصوراثت می شود.

زوجیت خط
طی مراحل و مدارک مورد نیاز جهت صدور زوجیت خط
 -1داشتن مدارک هویتی(پاسپورت -کارت آمایش).
 -2ارایه در خواست کتبی از جانب یکی از زوجین.
 -3حضور زوجین حین ترتیب وثیقه زوجیت.
 -4حضور سه نفر اقرا رکننده و اقرا رآنها مبنی بر ازدواج زوجین.
 -5حضور دو نفر شاهد مبنی بر معرفت اشخاص اقرار کننده.

ماده هشتاد و چهارم :طرزالعمل امور قونسلی

تبصره :به منظور حل مشکل آنعده اتباع افغانستان مقیم خارج که قبالٌ ازدواج نموده و فاقد نکاح نامه
باشند و در عین حال نکاح آنها باقی باشد،نمایندگی ها میتوانند بعد از علم آوری دقیق با شرایط ذیل
اقرا خط تصدیق ازدواج(وثیقه زوجیت) صادر نمایند:
وثیقه مجردی
طی مراحل مورد نیاز جهت ترتیب گواهی تجرد
 -1داشتن اسناد قانونی(پاسپورت-کارت آمایش سال جاری).
 -2تشکیل پروفایل و دریافت توبت در سامانه نوبت دهی سفارت(گواهی تجرد).
 -3حضور دختر با یکی از اعضای درجه یک خانواده اش(پدر،مادر،برادر).
 -4حضور سه نفر اقرار کننده.
 -5حضور دو نفر شهود(شاهد) با اهلیت.
 -6مبلغ  50دالر پول بابت محصول گواهی تجرد ،که بعد از بررسی اسناد توسط مسوول بخش چک پرداختی به
متقاضی داده می شود،الزم به ذکر است که مبلغ متذکره را متقاضی مکلف است در بانک ملی -شعبه
میرزایی شیرازی به حساب ارزی سفارت واریز نمایند.
 -7یک قطعه عکس  3*4از متام افراد.
 -8کپی مدارک از متام افراد.
ماده نود و یکم
وثیقه مجردی :سند رسمی است که طی آن از صورت تجرد(مجرد بودن) شخص به اقرار سه نفر اقرا کننده و شهادت دو
نفر شاهد تصدیق بعمل می آید.

ماده نود و یکم:
بخش قونسلی نمایندگی های سیاسی و قونسلی جمهوری اسالمی افغانستان میتوانند وثیقه مجردی را به اتباع افغانستان تحت
شرایط ذیل صادر نمایند:
 -1طبق نظر تدقیقی ستره محکمه،اتباع افغانستان که قبل از تکمیل سن قانونی( 18سالگی) به خارج از کشور مهاجر و یا مسافر
شده و سند اقامت کشور مقیم را داشته باشند،نمایندگی ها می توانند وثیقه مجردی را به رویت سند اقامت،اقرا سه نفر اقرار
کننده و شهادت دو نفر شاهد ترتیب و صادر نمایند.
 -2اتباع افغانستان که قبل از تکمیل سن قانونی از افغانستان به یکی از کشورها مهاجر و بعداً در کشور سومی سکونت اختیار
نموده باشند،نمایندگی میتواند با ارایه سند معتبر اقامت و تجرد از کشور قبلی،وثیقه مجردی وی را تایید و یا در صورت
ضرورت به حضور داشت سه نفر اقرار کننده و دو نفر شاهد وثیقه مجردی ترتیب نمایند.
 -3اتباع افغانستان که بعد از تکمیل سن قانونی ( 18سال) به خارج از کشور مسکن گزین شده باشند وثیقه مجردی خویش را
از محاکم در داخل کشور ترتیب نمایند.در این حالت نمایندگیها در خواست کتبی شخص را با مشخصات کامل وی از
قبیل( :نام-نام پدر-نام پدرکالن-محل سکونت،قریه،ناحیه،ولسوالی،والیت-شماره تذکره،صفحه،جلد و شماره ثبت) را
به مرکز ارسال و ضمناً یکنفر از اقارب شخص را غرض پیگیری موضوع و اخذ وثیقه مجردی از محکمه مربوطه رسماً
معرفی نمایند.

وکالت
طی مراحل و مدارک مورد نیاز جهت ترتیب وکالت خط
 -1موکل /موکلین باید عاقل،بالغ و در مورد آنچه وکیل میگیرد،صالحیت و تصرفات قانونی داشته باشد.
 -2تشکیل پروفایل و دریافت نوبت در سامانه نوبت دهی سفارت(وکالت خط).
 -3ارایه درخواست کتبی موکل که در آن موضوع و صالحیت وکیل به شکل واضح تحریر گردیده باشد(،موکل در
درخواست خویش تذکر دهد که دارای تمام صفات قانونی خویش بوده و میباشد بدون جبر و اکراه و به رضایت خویش
اقرار مینماید)
 -4کپی مدارک و دو قطعه عکس 3*4از وکیل.
 -5حضور دو نفر شاهد با اهلیت.
 -6دو قطعه عکس  3*4از تمام افراد
 -7کپی مدارک از تمام افراد (موکل/موکلین-وکیل و شاهدان)
 -8مبلغ  125دالر پول بابت محصول وکالت خط ،که بعد از بررسی اسناد توسط مسوول بخش چک پرداختی به متقاضی داده
می شود.

ماده چهل و یکم :طرزالعمل امور قونسلی
وکالت :عقدیست که به موجب آن موکل شخص دیگری را در تصرفات قانونی و معلوم خویش،قایم مقام خود
می سازد.

ماده چهل و دوم :طرزالعمل امور قونسلی

تبصره :وکالت خط،سند رسمی حقوقی بوده که طی آن موکل یا موکلین،شخص دیگری را به حضور داشت
شهود در تصرفات قانونی و معلوم،قایم خود میسازد .به عبارت دیگر وکالت نامه سندی است که طی آن صالحیت
های حقوقی یک شخص به شخص دیگر انتقال می یاید.
وکالت خط در مورد عقار و جایداد های موروثی
ماده پنجا و هشتم :طرزالعمل امور قونسلی
تبصره :به اساس نظر تدقیقی ستره محکمه،نمایندگی های سیاسی و قونسلی افغانستان در خارج،از ترتیب وکالت
نامه در مورد عقار و جایداد های موروثی،قبل از ترتیب وثیقه حصر وراثت جد ًا خود داری نموده و وکالت نامه
های فوق الذکر بعد از ترتیب وثیقه حصر وراثت و مبتنی بر آن صادر نمایند تا از ضیاع حقوق ورثه جلوگیری
به عمل آید.

وکالت خط جهت ترتیب اقرار نامه از داخل افغانستان
مدارک مورد نیاز؛  – 1تشکیل پروفایل و دریافت نوبت در سامانه نوبت دهی سفارت (وکالت خط)  -2در خواست کتبی از طرف یکی از
زوجین -3حضور دو نفر شاهد با اهلیت-4کپی از مدرک وکیل با دو قطعه عکس -5 3*4کپی از تمام صفحات عقد نامه رسمی (سفارت-
محاکم افغانستان) 6-دو قطعه عکس  3*4از تمام افراد(موکل/موکلین-وکیل-شاهدان)

حضانت
طی مراحل و مدارک مورد نیاز جهت ترتیب حضانت
 -1داشتن مدارک قانونی از شوهر و همسر با فرزند/فرزندان(پاسپورت-کارت آمایش-گواهی تولد فرزند/فرزندان)
 -2حضور پدر و مادر الزامیست،در صورت فوت ارایه تصدیق گواهی فوت متوفی.
 -3ارایه درخواست کتبی از طرفین.
 -4تشکیل پروفایل و دریافت نوبت در سامانه نوبت دهی سفارت(حضانت).
 -5دو قطعه عکس  3*4از تمام افراد .
 -6حضور دو نفر شاهد با اهلیت.
 -7کپی مدارک از تمام افراد.
 -8مبلع  10دالر بابت محصول حضانت ،که بعد از بررسی اسناد توسط مسوول بخش چک پرداختی به متقاضی داده می
شود،الزم به ذکر است که مبلغ متذکره را متقاضی مکلف است در بانک ملی -شعبه میرزایی شیرازی به حساب
ارزی سفارت واریز نمایند.

ماده  )1(-236حضانت :عبارت از حفاظت و پرورش طفل است در صورتیکه طفل به حفاظت و پرورش زن محتاج
باشد .پسر  7سال و دختر  9سال ( )2حضانت حق اشخاصیست که باساس این قانون تنظیم گریده است.

ماده  -237مادر نسبی در خالل زوجیت و بعد از تفریق به حفاظت و پرورش طفل حق اولویت دارد.مشروط بر اینکه
واجد شرایط اهلیت حضانت باشد.
ماده  -238زنیکه حضانت طفل را بعهده می گیرد باید عاقله،بالغه و آمینه بوده که خوف ضیاع طفل نسبت عدم وارسی
وی متصور نباشد و توان حفاظت و پرورش طفل داشته باشد.
ماده  -239زنانیکه حق حضانت طفل را دارند بترتیب درجه استحقاق عبارت اند از :
 -1مادر،مادر مادر یا باالتر از آن  -2مادر پدر  -3خواهر اعیانی -4خواهر اخیافی -5خواهر عالنی-6دختر خواهر
اعیانی-7دختر خواهر اخیافی-8دختر خواهر عالنی-9خاله اعیانی-10خاله اخیافی-11خاله عالنی-12خاله اعیانی
پدر-13خاله اخیافی پدر14خاله عالنی پدر-15عمه مادر -16عمه پدر
ماده  -240هرگاه اشخاص مندرج ماده ( )239این قانون وجود نداشته یا فاقد شرایط حضانت اهلیت حضانت باشند،حق
حضانت به عصابت طفل به ترتیب میراث انتقال می نماید.
ماده  -241هرگاه اشخاص مندرج مواد ( 239و  )240این قانون وجود نداشته باشد یا فاقد شرایط اهلیت حضانت
باشند.طفل جهت حفاظت پرورش به نزدیکترین محرم از ذوی االرحام وی به ترتیب درجه استحقاق،به اشخاص ذیل
سپرده می شود.
 -1پدر مادر -2برادر اخیافی-3پسر برادر-4کاکای اخیافی-5مامای اعیانی-6مامای عالنی-7مامای اخیافی

عدم مسولیت جرمی
طی مراحل و مدارک مورد نیاز جهت ترتیب عدم مسوولیت جرمی
 -1داشتن مدرک قانونی (پاسپورت-کارت آمایش)
 -2تشکیل پروفایل و دریافت نوبت در سامانه نوبت سفارت(عدم مسوولیت جرمی)
 -3کپی مدارک،پاسپورت(صفحه اول،صفحه اعتبار،صفحه اقامت) کارت آمایش/کپی آن
 -4در صورتیکه متقاضی از خارج کشور آمده باشد،کاپی مواهیر(مهرها) خروجی و دخولی
الزامیست.
ماده بیست و دوم :طرزالعمل امور قونسلی
آنعده از اتباع افغانستان و یا شهروندان خارجی که در کشور متوقف فیها مقیم اند و نیاز به تصدیق عدم مسولیت
جرمی از زمان سکونت در افغانستان دارند،باید درخواستی شان را مبنی بر تصدیق عدم مسولیت جرمی به
نمایندگی افغانستان تسلیم نموده و نمایندگی مکلف است تا درخواست متقاضی را اخذ و بعد از حصول
اطمینان،از موضوع مسولیت یا عدم مسولیت جرمی وی به مراجع ذیربذط در کشور میزبان اطالع دهند.

ماده بیست و سوم :طرزالعمل امور قونسلی
نمایندگی های سیاسی و قونسلی افغانستان در خارج،موظف اند که حین انعکاس درخواست متقاضی عدم
مسوولیت جرمی به مرکز،شهرت مکمل و آدرس دقیق وی (نام و تخلص،نام پدر،نام پدر کالن،شماره
تذکره(جد-صفحه -شماره ثبت)،قریه،ولسوالی/ناحیه و والیت در صورت امکان کاپی تذکره) وی را ضم
مکتوب به مرکز ارسال نمایند.
در صورتیکه متقاضی تبعه خارجی باشد،الزم است تا کاپی پاسپورت،ویزه افغانستان و مواهیر دخولی و خروجی
را به مرکز ارسال و هم چنان از تاریخ اقامت و محل اجرای وظیفه وی در افغانستان معلومات دهند.
ماده بیست و چهارم:طرزالعمل امور قونسلی
آنعده اتباع افغانستان که در خارج از کشور تولد یافته و به منظور مسافرت به کشور سومی نیاز به ورقه عدم مسولیت
جرمی دارند،نمایندگی ها میتوانند سند عدم مسولیت جرمی آنها را از مراجع ذیربط کشور محل تولد مطالبه و بعد از
طی مراحل قانونی در صورت ضرورت به تصدیق آن بپردازند.
ماده بیست و پنجم:طرزالعمل امور قونسلی
آنعده اتباع افغانستان که در خارج از کشور مقیم بوده و به منظور مسافرت به کشور سومی نیاز به ورقه عدم مسوولیت
جرمی دارند،نمایندگی ها میتوانند سند عدم مسولیت جرمی آنها را (در جریان مدت اقامت) از مراجع ذیربط کشور محل
اقامت مطالبه و بعد از طی مراحل قانونی در صورت ضرورت به تصدیق آن بپردازند.

