
  

  

  

  

  

 

  

  اهللا ا����ن ا����م�م � 
  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  شناسنامه

 قانون اساسی جمهوری فدرال اسالمی افغانستان: نام کتاب

 زکریا اصولی: کننده تدوین

 ذکریا محمدی: آرایی تایپ و صفحه

 ١٣٩٦ یزانم: نوبت چاپ

  نسخه١٠٠٠: گان شماره

  ٩٧٨- ٩٩٣٦- ١- ٠١٤١- ٨: شابک

  



  

 

 

  

  

  سخن نخست

 »افغانـستان مـسوده قـانون اساسـی جمهـوری اسـالمی«در که ه گون همان

حـزب حرکـت اسـالمی « هجـری خورشـیدی متعلـق بـه ١٣٦٩منتشره سال 

کـه  دانم، این صورت فشرده الزم به تذکر می جا نیز به متذکر شدم؛ این» افغانستان

یـک سـند تـاریخی، » ١انون اساسی جمهوری فدرال اسالمی افغانـستانق«

در سـال » حزب وحدت اسـالمی افغانـستان«ه از طرف است ک... حقوقی و

 تالش بـر . هجری خورشیدی در حد یک پیشنهاد مطرح گردیده بود ١٣٧٢
ً
لزوما

این است که تمام قوانین اساسی افغانستان که در حد یک طرح باقی مانـده اسـت 

در یکی از مقاطع تـاریخی تـدوین شـده و و از طرف یک جریان سیاسی و یا هم 

دسـت نـشر سـپرده شـود تـا   بـه، اسـتویب و توشیح را سپری نکردهمراحل تص

  .خالءهای مطروحه تاریخی، حقوقی و سیاسی در متون علمی مرفوع گردد

بختانــه امــروزه گفتمــان علمــی در میــان اقــشار مختلــف جامعــه در  خــوش

یکـی از ایـن مباحـث . شـدن اسـت های گوناگون درحـال رشـد و نهادینـه زمینه

دلیـل . هـم بـه سـطح قـانون اساسـی ینی افغانـستان اسـت؛ آننقدونظر اسناد تقن

دهـی از  های تقنینـی، آگـاهی گذاری ها رفع نواقص سیاست گسترش این گفتمان

                                                 
 .١٠٠ الی ٧٣  هجری خورشیدی، صص١٣٧٤و تابستان سال ، بهار ٤ و ٣ سال اول، شماره سراج،. ١



در چند سـال اخیـر بـا . های قوانین و تعمیم حاکمیت قانون است مزایا و کمبودی

گیــری نهادهــای تعلیمــی و تحــصیلی خــصوصی، امیــد بــرای تقویــت  کلشــ

وشـنود،  تـر شـده اسـت و ایـن رونـِد گفـت فراخـوان علمـی بـیشتر  بیش هرچه

طلبـی و  درحقیقت فرهنگ تساهل و تسامح را میان مردم تقویت بخـشیده، تفـوق

  .کند پروری را نفی می خشونت

ضـمانت ... شاید هم نتایج برخواسته از هـر نشـست، گردهمـایی، گفتمـان و

انستان روشنگری کنـد و اصـول تواند در میان مردم افغ اجرایی نداشته باشد اما می

قـانون «گونـه کـه متـذکر شـدم  همـان. معقول علمی و منطقی را اساس بگـذارد

تر در متون مرتبط به رشته حقـوق  کم» اساسی جمهوری فدرال اسالمی افغانستان

امیدوارم با نشر این سند بااهمیـت . و تاریخ معاصر افغانستان یادآوری شده است

گان، نویسندگان و استادان محتـرم  نقدونظر همه فرهیختهتاریخی، بار دیگر شاهد 

را در مـورد نـشر نـسخه جا دارد از همه دوستانی که نقدونظری . ها باشیم دانشگاه

 انـد،  هجری خورشیدی چاپ اول و دوم کرده١٣٨٢اصلی قانون اساسی مصوب 

 انـد تـا همچنان از دوستانی که همکاری علمی، تخنیکی کرده. گزاری کنم سپاس

عبـدالمبین : گـزار هـستیم؛ از جملـه این قانون اساسی تدوین گـردد، نیـز سـپاس

عمران خیرزاد، عـارف اخالقـی، محمد مسلم، همایون شریفی، سهراب بخشی، 

 خلیـل اللـه مجـددی، عبدالبـشیر لطیفـی و زاده مجددی، نجیب آقا صاحب خان

  .کنم های مزید استدعا می شان موفقیت  برای)ج( از بارگاه خداوندابراهیمی

  اصولیزکریا 

ـ افغانستانابل ک



 

 

 

  اشاره

طـرح نـویس  آنچه می خوانید متن پیش

پیشنهادی حزب وحدت اسالمی افغانستان 

 در کابـل بـا ابتکـار و ٧٢است که در سـال 

پیشنهاد استاد شهید عبدالعلی مزاری دبیرکل 

حزب وحدت اسالمی افغانستان تهیه شـده 

  .بود

البته الزم به ذکر است که این متن هنـوز 

ـت به اد شـهید و طور نهایی مورد تـصویب اس

سایر مسؤولین حزب وحدت قرار نگرفته بود 

  .اما اصول و کلیات آن از نظر آنان گذشته بود

ـتن ایـن پـیش نـویس را جهـت  اکنون م

ـتفاده نظـــران و  ی صـــاحب مطالعـــه و اســ

  .سپاریم چاپ می مندان به عالقه

  )سراج(

  مقدمه

وطن عزیـز مـا افغانـستان یـک کـشور 

ــدین هز ــاریخ چن ه ارســالباســتانی و دارای ت

 تقـاطع باشـد کـه در قلـب آسـیا، نقطـه می

مدنیتهای قدیمی سواحل مدیترانه، هندوچین 

موقعیت داشته که همین موقعیـت حـساس 

ــان ــه جه ــولتیکی آن توج ــشایان جیوپ  و گ

خود جلب و  متجاوزین را در درازنای تاریخ به

ـتیالگران ــ ـــاوز اس ـــورد تج ـــارجی و م  خ

. قرار گرفتـه اسـتلشکرکشیهای استعماری 

ردم این سرزمین از تجاوز سکندر مقدونی م

الی شکست قطعی امپراطوری بریتانیای کبیر 

ـتی و آزادگـی را از آن خـود  تنها وطـن نه دوس

بـرای سـایر مردمـان منطقـه و ساخت بلکه 

  .حیث مرکز الهام مبدل گشتجهان ب

زمـــانی کـــه نظامهـــای مـــستبد و 

پرست، بر اریکه قـدرت جـا گرفتـه و  بیگانه

گردیدنـد،  وشت مردم آزاده مـیحاکم بر سرن

و اقوام باهم بـرادر را از ملیتها سعی نمودند تا 

زندگی باهمی یکدیگر دور نگهدارند تا ارگان 

ـبات  در پندار و کردارشان رشد نکرده و مناس

 سرد و کرخت باشد و یـا تا حدودیآنها بین 

پوشی از حقوق  با دادن امتیاز به یکی و چشم

نیها، تعصبات ناروا و  بدبید زمینهدیگری ایجا

راه انداخته  ها را در بینشان به جویی حتی ستیزه

 روزی بـه حاکمیـت ظالمانـه تا خود چنـد

  .خویش ادامه دهند

حکام ظالم وقت، برای مردم مسلمان ما 

کمتر مجال استفاده از منابع سرشار طبیعـی 

کشور و مزایای تمـدن بـشری را داده کـه در 

مانی نـصیب  عقباتفاقی و  نتیجه آن فقر، بی

  .مردم ما گردیده است
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 بزرگـی دنبال کودتای هفت ثور فاجعه به

در تاریخ کشور ما رخ داد و آن عبارت است 

از هجوم و اشغال وطن عزیـز مـا از جانـب 

قــوای ســرخ شــوروی کــه در نتیجــه آن 

ــه ــان بیگان ــدمردمی  جاسوس ــت و ض پرس

در مقابل این تجاوز ننگین، . قدرت رسیدند به

ان و شهیدپرور، دلیر و وطنپرست مردم مسلم

  :فرماید ما به اساس حکم صریح قرآن که می
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پـا   در یک صـف واحـد جهـاد بـه»اض

 و یا قبول هرگونه قربانی، فـداکاری، استندوخ

شهادت، تحمل شـکنجه، زجـر سـلولهای 

 مهاجرت بـا بیکرانهای تاریک زندان و رنج

 ایستادگی )ج(اراده پوالدین و توکل به خداوند

ـنگرهای نموده  با تشکیل احزاب سیاسی، س

 جهادی را ایجاد و سرانجام طی چهارده سال

تنها وطـن را از لـوث قـوای  جهاد مقدس نه

پاک کردند، بلکه سـایر آنها متجاوز و نوکران 

مــردم مــسلمان و ملــل جهــان را از چنگــال 

  .الحادیشان نجات دادند

اکنون که انقالب اسالمی، بر بنیاد ایمان 

ــام  ــاک و احک ــرآن پ ــه ق ــخ ب ــاد راس و اعتق

بخش آن با ثمره جهـاد کبیـر چهـارده  نجات

ن صدها هزار شهید، معلول، بیـوه، ساله، داد

شـمار مـادی و معنـوی  یتیم و خسارت بـی

هـی  خاطر تحقق و پیاده به
ٰ
شدن نظام عدل ال

ی آن دولـت  به پیروزی رسیده کـه در نتیجـه

سالمی در کشور استقرار یافته و زمینه را برای ا

خاطر ایجاد دولـت  تأمین عدالت اسالمی به

ری، تـساوی ی وسیع، برادری و برابـ با قاعده

حقوق و آبادی و عمران کشور هموار نمـوده 

است؛ حزب وحـدت اسـالمی افغانـستان 

منظور حل عادالنه مـسأله  معتقد است که به

گوناگون نژادی، های ملی و خاتمه دادن به نفاق

لسانی و منطقوی بهتـرین شـکل حاکمیـت 

اسالمی در کـشور، ایجـاد سـاختار دولتـی 

 تقسیمات اشت با درنظردبرپایه اصول فدرال

ملـی، تـاریخی، هـای ملکی براساس ویژگی

ــاعی  ــصات اجتم ــایر مشخ ــی و س فرهنگ

منظور حل عادالنه مـسایل  لهذا به. باشد می

سیاسی، اقتـصادی، اجتمـاعی، فرهنگـی و 

مـان مـسوده ایـن  زده بازسازی کشور جنـگ

  .دارد قانون اساسی را طرح و تقدیم می

  نظام سیاسی: فصل اول

غانـستان جمهـوری فدولت ا: ماده اول

 مستقل، واحـد و غیرقابـل ،فدرالی اسالمی

تجزیـه بـوده و بــر تمـام قلمـرو خــود دارای 

  .باشد حاکمیت می
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حاکمیت ملی به مردم مسلمان افغانستان 

ـته، . تعلق دارد قدرت دولت از مردم برخواس

وسیله  دهی، به مردم از طریق انتخابات و رأی

این قدرت را مقننه، اجراییه و قضاییه های ارگان

اجراییه و قـضاییه های ارگان. نمایند اعمال می

مکلفند از قانون و عدالت اطاعت و پیـروی 

  .نمایند

دین رسمی مـردم افغانـستان : ماده دوم

دین مبین اسالم و مذاهب رسمی آن جعفری 

  .باشد و حنفی می

ــوم ــاده س ــوانین در : م ــلی ق ــع اص منب

 افغانستان اساسات دین مقدس اسالم بوده و

تواند مناقض احکام اسالم و  هیچ قانونی نمی

  .این قانون اساسی باشد

تشکیل و فعالیت احـزاب : ماده چهارم

سیاسی در کشور مجاز اسـت مـشروط بـر 

با اساسـات اسـالم، اصـول آنها برنامه اینکه 

های دموکراسی، عـدالت اجتمـاعی و ارزشـ

واالی انسانی موافق بـوده و منـابع مـالی آن 

  .علنی باشد

ـتقالل ـ  حزبی که اهداف و اعمال آن اس

سیاسی و حاکمیت ملی کـشور را بـه خطـر 

مواجه سازد مخالف قـانون اساسـی دانـسته 

ــاره انحــالل آن  شــده و محکمــه عــالی درب

  .نماید تصمیم اتخاذ می

العمــوم  قــضات، مــدعی: مــاده پــنجم

 قوای مسلح در مـدت  و منسوبین)سارنوال(

 تواننـد عـضویت حـزب تصدی وظیفه نمی

  .سیاسی را داشته باشند

مـردم حـق دارنـد در برابـر : ماده ششم

شخص، مقام و حزبی که قـانون اساسـی را 

  .کنند مقاومت نشان دهند رعایت نمی

ـتقالل سیاسـی، : ماده هفتم دفـاع از اس

حاکمیــت ملــی، تمامیــت ارضــی، حفــظ 

آوردهـای انقـالب اسـالمی، تجهیـز  دست

و اردو، امنیـت (مادی و معنوی قوای مسلح 

از وظایف اساسی دولـت اسـالمی ) پولیس

  .است

ملــی هــای از جملــه زبان: مــاده هــشتم

  .رسمی میباشدهای کشور، دری و پشتو زبان

نشان دولتی افغانستان مطابق : ماده نهم

ــانون ) ١٠١(مــاده ) ١٦(حکــم فقــره  ــن ق ای

اساسی از طرف شورای ملی فـدرال طـرح و 

  .گردد تصویب می

رالی بیــرق جمهــوری فــد: مــاده دهــم

باشـد  اسالمی افغانستان دارای سه رنگ مـی

که به شکل قطعات سیاه، سرخ و سبز از باال 

صورت افقی به اندازه مساوی واقع  به پایین به

در ربـع قـسمت بـاالیی هـر دو . شده است

روی بیرق به طرف چوبه آن نشان جمهوری 

  .فدرالی اسالمی افغانستان قرار دارد
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 آن  بیـرق نـسبت بـه عـرضطول بیـرق

  .باشد دوچند می

پایتخت جمهوری فدرالی : ماده یازدهم

  .اسالم افغانستان شهر کابل است

ایاالت جمهوری فدرالی : ماده دوازدهم

  :اسالمی افغانستان عبارتند از

ـ ایالت غرجـستان کـه مرکـز آن شـهر ١

  .باشد بامیان می

ــهر ٢ ــز آن ش ــه مرک ــخ ک ــت بل ـ ایال ــ

  .باشد مزارشریف می

ه مرکز آن شهر هـرات ـ ایالت هرات ک٣

  .باشد می

ـــ ایالــت کنــدهار کــه مرکــز آن شــهر ٤

  .باشد کندهار می

ـ ایالـت ننگرهـار کـه مرکـز آن شــهر ٥ ـ

  .باشد آباد می جالل

ـ ایالت کابل که مرکـز آن شـهر کابـل ٦

  .باشد می

قانون اساسی جمهـوری : ماده سیزدهم

فدرالی افغانستان توسـط کمیـسیون تـدوین 

جلس مؤسـسان آنـرا قانون اساسی طرح و م

  .دارد تصویب می

هر ایالـت دارای قـانون : ماده چهاردهم

امـا . باشـد اساسی و قوانین فرعی خاص می

قانون اساسی و قـوانین فرعـی هـیچ ایالـت 

مخالف با قانون اساسی جمهـوری فـدرالی 

  .تواند اسالمی کشور وضع شده نمی

قــانون اساســی و قــوانین ایــالتی توســط 

التی طــرح و توســط شــورای ایــالتی هــر ایــ

مجلـس شــورای ملـی فــدرال بـه تــصویب 

  .رسد می

ــانزدهم ــاده پ ــدنظر در : م ــرای تجدی ب

تشکیالت اساسی واحدهای اداری و تعیین 

ـــسیون  ـــاالت کمی ـــایی ای ـــدود جغرافی ح

باصالحیتی از جانب دولت توظیف گردیده 

و نظریات کمیـسیون توسـط شـورای ملـی 

  .گردد فدرال تصویب می

 مالحظــه عالیــق بــه: شــانزدهممــاده 

ــضیات  ــوری، مقت ــاریخی، کلت منطقــوی، ت

اقتصادی و سازگاری اخالقـی و اجتمـاعی، 

از آنهـا الحاق ایاالت به همدیگر و انفـصال 

یکدیگر و تجدید سازمان و ایجـاد تغییـر در 

حــدود جغرافیــایی ایــاالت و ایجــاد ایالــت 

جدید براساس اراده مردمان ایاالت مطابق به 

  .از استاحکام این قانون مج

سیاست خارجی، دفاعی، : ماده هفدهم

امنیت ملی، نشر پـول، تجـارت خـارجی و 

المللـی   بینهداتقراردادهای خارجی و معا

جمهوری فدرالی اسالمی افغانستان تحـت 

اداره مستقیم دولت مرکزی فدرالی قرار دارد و 

الـذکر  توانـد در مـوارد فـوق هیچ ایالتی نمی
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 بدون اجازه دولـت مرکـزی فـدرا
ً
ل مـستقال

  .عمل نماید

هرگـاه بـر اثـر انعقـاد : ماده هیجـدهم

 دولـت مرکـزی بـا دول قرارداد و معاهـدات

خارجی، اوضاع و شـرایط ایالـت و ایـاالتی 

متأثر گردد باید دولت مرکزی قبل از آن بـا آن 

ا ایاالت مذاکره و تفاهم نموده تـدابیر یایالت 

  .الزم اتخاذ نماید

رتبه کـه در  یمأمورین عال: ماده نوزدهم

مقامات عالیه دولت مرکزی فدرال استحکام 

افغانستانی که های و همچنان سفرا و دیپلومات

ــین ــل ب ــارج و محاف ــین  در خ ــی تعی الملل

گردند از تمام ایاالت براسـاس اهلیـت و  می

ــا تعــداد نفــوس شــان انتخــاب  متناســب ب

  .شوند می

ساکن در کشور به های ملیت: ماده بیستم

 در تشکیل قوای مـسلح و شان تناسب نفوس

  .گردند قوای امنیت ملی سهیم می

ـ پولیس هـر ایالـت از مـردم آن ایالـت 

  .گردد تشکیل می

 چگونگی پرداخـت: ویکم ماده بیست

مالیه، محصول، عواید بـه دولـت و مـسایل 

مالی بین دولت و ایـاالت و بودجـه ایـاالت 

  .گردد توسط قانون تنظیم می

لوگیری از خاطر ج به: ودوم ماده بیست

فاجعه ملی و یا سـانحه بـزرگ، هـر ایالـت 

توانــد از پــولیس ســایر ایــاالت، قــوای  مــی

سرحدی، قوای مسلح، تجهیزات و امکانات 

  .مقامات دولتی استمداد نمایند

در صـورتیکه خطـر : وسوم ماده بیست

فاجعه و سـانحه از حـدود جغرافیـایی یـک 

ایالت فراتـر رود، دولـت مرکـزی فـدرال بـه 

دهـد تـا   ایاالت همجوار دستور مـیادارات

قوای پولیس و تجهیـزات خـود را در اختیـار 

انـد  ایاالتی که در معرض خطر واقع گردیـده

قرار داده به قـوای سـرحدی و قـوای مـسلح 

دهد که قـوای پـولیس و مقامـات  دستور می

تدابیر و قیودی . اداری ایالتی را تقویت نمایند

 از میان باگردد  که در چنین حاالت وضع می

  .گردد رفتن خطر بدون تأخیر رفع می

تمـام مقامـات : وچهـارم ماده بیـست

دولتی مرکـزی فـدرال و مقامـات ایـالتی بـه 

متقابــل قــانونی و اداری هــای یکــدیگر کمک

  .دهند انجام می

هر عملی که هدف : وپنجم ماده بیست

و ایاالت ها، اقوام  آن ایجاد دشمنی بین ملیت

 عمل آمـاد
ً
گی بـرای جنـگ باشد مخصوصا

تجاوزکارانه، مخالف قـانون اساسـی اعـالم 

  .گردد گردیده، جرم قابل مجازات تلقی می

اسـلحه و وسـایل : وشـشم ماده بیست

ـتقالل، تمامیـت  نظامی که برای دفـاع از اس

ارضی و حاکمیت ملی و دفع و طرد تجـاوز 
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ـتعمال،  خارجی تدارک دیـده مـی شـود، اس

زه دولــت انتقـال و اســتفاده از آن بــدون اجــا

  .مرکزی و حکم قانون مجاز نیست

در صـورت بـروز : وهفـتم ماده بیست

و منازعات بین ایاالت قـضیه بـه اختالفات 

ــصله  ــاع و فی ــدرال ارج ــالی ف ــه ع محکم

  .گردد می

  اساسات نظام اجتماعی: فصل دوم

جمهوری فـدرالی : وهشتم ماده بیست

. اسالمی افغانستان کشور کثرالملّیت اسـت

ویه روحیه برابری و برادری، دولت سیاست تق

هـا،   دوستی، همکاری متقابل ملّیـت،تفاهم

منظور تأمین عـدالت  اقوام و قبایل کشور را به

سیاسی، اقتصادی، اجتماعی های  در عرصه

  .نماید و فرهنگی تعقیب می

منظور رشـد  دولت به: ونهم ماده بیست

فرهنگ، زبان، ادبیات و فلکلور مردم تـدابیر 

  .دهد رده و آنرا انکشاف میالزم اتخاذ ک

ــی ــاده س ــدرالی : ام م ــوری ف در جمه

اســالمی افغانــستان خــانواده رکــن اساســی 

خـانواده براسـاس . دهد جامعه را تشکیل می

احکام اسالم، اخالق و عنعنات ملی تشکیل 

گردیده و دولت حرمـت و خـصایل اصـیل 

اسالمی و ملی آنـرا حفـظ نمـوده بـه رشـد 

ی جامعـه توجـه خانواده در مناسبات داخلـ

  .کند می

منظور حفظ سالمت جامعـه  ـ دولت به

 صحت طفل و مـادر و تربیـه ی تأمین درباره

  .نماید سالم اطفال تدابیر الزم اتخاذ می

 تعلیمات عالیه اسـالم، :ویکم ماده سی

دوســتی، رســوم و  ناخــالق اســالمی، وطــ

 ملــی، زیربنــای معنــوی عنعنــات پــسندیده

 دولـت بـه حفـظ جامعه ما را تشکیل داده  و

  .باشد حرمت، ترویج و تعمیل آن مکلف می

دولــت از حقــوق : ودوم مــاده ســی

زن در برابــر خــانواده و جامعــه هــای مکلفیت

حمایت نمـوده تـساوی حقـوق اسـالمی و 

ــی،  ــات سیاس ــرد را در حی ــانونی زن و م ق

ــضمین  ــصادی ت اجتمــاعی، فرهنگــی و اقت

  .نماید می

دولــت بــه تربیــه و : وســوم مــاده ســی

الت جوانان و نوجوانـان توجـه نمـوده مشک

شرایط الزم را جهت پرورش سـالم بـدنی و 

  .آورد فراهم میآنها استعدادهای فکری 

حق زنـدگی، آزادی، : وچهارم ماده سی

ــات  ــق اشــتراک در حی ــصیل، ح ــار، تح ک

سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، حق 

ــام ــأمین معیــشت در ای ــأمین صــحت و ت  ت

 بـر اثـر مـرض، بیکاری، حق بازنشـستگی

 معلولیـت ناشـی از اجـرای کهولت سـن و
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وظیفــه و حقــوق خــانواده شــهدا از طــرف 

جمهوری فدرالی اسالمی افغانستان تضمین 

  .گردد می

  اساسات اقتصادی: فصل سوم

ــنجم مــاده ســی دولــت سیاســت : وپ

اقتصادیی را که هدف آن بـسیج و بکـاربردن 

ماندگی،  خاطر رفع عقب تمام منابع کشور به

اد شرایط کار، ارتقای سطح زندگی مردم، ایج

ی، تحکیم و توسعه اقتصادی عتکامل اجتما

باشد عملی نموده و به ایـن  و رفاه جامعه می

انکــشافی اقتــصادی و هــای منظــور پالن

  .نماید اجتماعی را تنظیم و تطبیق می

در جمهوری فـدرالی : وششم ماده سی

اسالمی افغانستان ملکیت از تعرض مصون 

  .است

 ملکیـت بـه اشـکال :وهفـتم ده سیما

ـتلط، جمعـی، اوقـاف،  مختلف دولتی، مخ

های خصوصی، شخصی و ملکیت سـازمان

سیاسی و اجتمـاعی وجـود دارد و دولـت از 

  .کند قانونی حمایت میهای تمام انواع ملکیت

منـابع زیرزمینـی، : وهـشتم مـاده سـی

 و  یـزرعهـا، اراضـی بـایرلم جنگلها، چراگاه

بع اساسی انرژی، آبدات المالک، معادن، منا

تــاریخی، تأسیــسات رادیــو، تلویزیــون، 

تأسیسات مخابراتی، بندهای بزرگ زراعتی و 

انرژی، بنادر و خطوط مواصـالتی از جملـه 

  .باشد دولت میهای ملکیت

 خــصوصی جهــت گــذاری ـــ ســرمایه

ها، منابع انرژی،  جنگلها و چراگاهه از استفاد

  طبقمعادن، خرید و فروش وسایل مخابراتی

  .قانون مجاز است

ـ در جمهوری فدرالی اسالمی افغانستان 

در کنار بانکها، بیمه و ترانـسپورت زمینـی و 

سهامی، بیمه، های هوایی دولتی، ایجاد بانک

هوایی و زمینـی خـصوصی و های ترانسپورت

  .مختلط طبق قانون مجاز است

ـ تأسیس و فعالیت نماینـدگی بانکهـا و 

  .جاز استبیمه خارجی طبق قانون م

 دولت در ایجاد، تقویه و :ونهم  سیماده

گـــسترش مؤســـسات تعـــاونی اســـالمی 

  .نماید مساعدت می

انفرادی های دولت از فعالیت: ماده چهلم

وران، اهــل حرفــه و صــنعت، صــنایع  پیــشه

  .کند مستظرفه و صنایع دستی حمایت می

هــای دولــت بانک: ویکــم مــاده چهــل

ــی  ــامالتی، رهن ــادراتی، مع ــی، ص و زراعت

تجارتی را تقویه و شرایط های تعمیراتی و بانک

  .نماید را برای مردم تسهیل میآنها استفاده از 

دولـت بـه دهقانـان و : ودوم ماده چهل

هـای زمینداران کمک نموده و در ایجـاد فارم

عادی و مکانیزه زراعتی، مالداری و مرغداری 



 8 / قانون اساسی جمهوري فدرال اسالمی افغانستان

 و آبادی اراضی المزروع خصوصی و مختلط

  .ایدنم مساعدت مؤثر می

 دولت شـرایط الزم را :وسوم ماده چهل

برای رشد مالداری و ارتقای سـطح زنـدگی 

  .سازد  آماده میمالداران

 دولـت سـرمایه و :ماده چهل و چهارم

ــرمایه ــذاری س ــهگ ــصوصی را ب ــور   خ منظ

ــوده و  ــضمین نم ــی ت ــصاد مل ــشاف اقت انک

ــرمایداران ــشاف اشــتراک س ــی را در انک  مل

صــنایع  تجــارت، ســاختمان، ترانــسپورت،

خفیفه و ثقیله، ایجاد مؤسـسات تحقیقـات 

ـنعتی، تولیـدی، زراعـت و حفـر علمی،  ص

عمیق اعمار بندهای کوچک برق، های چاه

صحی طبق قانون تشویق و های  کلنیکایجاد

  .کند حمایت می

 ملـی در ـ دولت از سرمایه و سرمایداران

برابر رقابت سرمایه خارجی حمایت کـرده و 

 کریدتی، گمرکی و حین تنظم سیاست مالی،

  .گیرد را طبق قانون در نظر میآنها قیم، منافع 

منظــور رفــع  بــه: وپــنجم مــاده چهــل

ماندگی و جبران آن و ایجاد زندگی مرفه  عقب

و نــوین مطــابق مقتــضیات عــصر و زمــان، 

ــالی،  ــدگی ع ــه ســطح زن ــریع ب وصــول س

گذاری خصوصی، مختلط داخلی و  سرمایه

ـنایع ثهـای  خارجی را در عرصـه قیلـه و ص

خفیفه، راه آهن، نفت و گاز، بنـدهای بـزرگ 

برق نساجی، سمنت، ذوب آهن، فابریکات 

مواصـالتی، هـای آالت و راه تولیـد ماشـین

. کند و حمایت میدولت طبق قانون تشویق 

گـذاری خـارجی  مشروط بر اینکـه سـرمایه

  .مغایر منافع ملی کشور نباشد

در جمهوری فدرالی : وششم ماده چهل

فغانستان اشخاص خارجی حقوق اسالمی ا

مالکیت عقاری را ندارنـد فـروش عقـار بـه 

ــدگی ــر های نماین ــارجی ب ــی و دول خ سیاس

المللی   باالمثل و به مؤسسات بیناساس رویه

 بعد از موافقه باشد که افغانستان عضو آن می

) پارلمـان(حکومت و تصویب شورای ملی 

  .مجاز است

ـتمالک ملکّیـت : وهفتم ماده چهل اس

ی از جانب دولت تنها به مقصد تأمین شخص

ــه  ــوض عادالن ــدل ع ــه و در ب مــصالح عام

مـصادره ملکیـت بـدون . گیرند صورت می

حکم قانون و فیصله محکمه به هـیچ وجـه 

  .جایز نیست

ــل ــاده چه ــشتم م ــه و : وه ــه مالی تأدی

اخذ . محصول به دولت مکلفیت اتباع است

هیچ نوع مالیه و محصول بدون حکم قـانون 

اندازه مالیه و محصول و طـرز . تمجاز نیس

تادیه آن با رعایت عـدالت اسـالمی توسـط 

  .گردد قانون تعیین و تنظیم می
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ــخاص و  ــورد اش ــم در م ــن حک ـ ای ــ

  .گردد مؤسسات خارجی نیز تطبیق می

دولت در مورد حفـظ : ونهم ماده چهل

طبیعی و استفاده معقول از های طبیعت، ثروت

ــیط ــود مح ــابع آن، بهب ــظ  من ــست، حف زی

جنگالت، جلوگیری از آلـودگی آب و هـوا، 

حفظ و بقای عالم حیوانات و نباتات، تدابیر 

  .نماید الزم اتخاذ و عملی می

تطبیـق و گـسترش اوزان، : ماده پنجاهم

ـتندرد مقیاســها و محکهــا  بــا نــورم و سـ

المللی در سراسر کـشور وظیفـه دولـت  بین

  .باشد می

تابعیت، آزادی، حقوق : فصل چهارم

  وجایب اتباع کشوراساسی و 

تابعیـت جمهـوری : ویکـم ماده پنجاه

فدرالی اسالمی افغانستان بـرای تمـام اتبـاع 

حـصول و سـلب . مساوی و یکسان اسـت

  .گردد تابعیت توسط قانون تنظیم می

ـــ هــر شخــصیکه تابعیــت جمهــوری 

فدرالی اسالمی افغانستان را طبق قـانون دارا 

  .شود باشد افغان نامیده می

 هیچ افغان بعلت اتهام :ودوم ماده پنجاه

یک جرم بـه دولـت خـارجی تـسلیم داده  به

  .شود نمی

هیچ افغان در داخل و : وسوم ماده پنجاه

  .گردد خارج کشور تبعید نمی

اتبـاع جمهـوری : ماده پنجاه و چهارم

 افغانستان در خـارج تحـت فدرالی اسالمی

حمایت دولت قرار داشته و دولت از حقوق و 

  .کند حمایت مینها آمنافع قانونی 

جمهـوری فـدرالی : وپنجم ماده پنجاه

اتباع های اسالمی افغانستان از حقوق و آزادی

خارجی مقیم در افغانستان حمایت نموده و 

مکلفند احکـام قـانون اساسـی و سـایر آنها 

  .قوانین افغانستان را رعایت کنند

اتبـاع جمهـوری : وشـشم ماده پنجـاه

 از زن و مـرد فدرالی اسالمی افغانستان اعـم

بـدون درنظرداشــت تعلقـات ملیــت، نــژاد، 

لسان، قبیله، دین، مذهب، عقیـده سیاسـی، 

تحصیل و شغل و دارایـی، موقـف دولتـی و 

اجتماعی، محل سکونت و اقامـت در بـابر 

قانون دارای حقوق و وجایـب یکـسان بـوده 

  .گیرند مورد تبعیض و یا امتیاز قرار نمی

طبیعـی زندگی حـق : وهفتم ماده پنجاه

انسان است، هیچکس بدون مجوز قانونی و 

  .شرعی از این حق محروم نمیگردد

کرامـت انـسان از : وهـشتم ماده پنجاه

تعرض مصون اسـت و دولـت مکلـف بـه 

  .باشد حمایت از آن می
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 آزادی حـق طبیعـی :ونهـم ماده پنجـاه

انسان بوده و ایـن حـق جـز آزادی دیگـران، 

  .نداردمنافع عامه و احکام قانون، حدودی 

تمــام اتبــاع جمهــوری : مــاده شــصتم

فدرالی افغانستان در انتخاب شـغل، حرفـه، 

مسلک، محل کار و زیست و محل آموزش 

  .و پرورش آزادند

اتبـاع جمهـوری : ویکـم ماده شـصت

فــدرالی اســالمی افغانــستان دارای حــق 

مــسافرت و انتخــاب آزاد محــل ســکونت و 

توانـد  دولت مـی. باشند اقامت در کشور می

منظور حفظ امنیت و نظم عامه و جلوگیری  هب

از شیوع امراض، مسافرت، سکونت و اقامت 

 محدود و یا ممنوع سازد
ً
  .را در مناطق موقتا

اتباع حق دارند طبق : ودوم ماده شصت

قانون به خارج کشور مـسافرت نمـوده و بـه 

  .وطن عودت نمایند

جمهوری فـدرالی : وسوم ماده شصت

 مناسبک و مراسـم یاسالمی افغانستان اجرا

دینی و مذهبی را برای تمام مسلمانان کـشور 

تضمین میکند و پیروان سایر ادیان در اجرای 

باشند اما تبلیغ  مراسم مذهبی خویش آزاد می

گونه عقاید و اجرای مراسمی کـه  و اظهار آن

بر وحدت ملی و امنیت کـشور صـدمه وارد 

نموده مناقض احکـام دیـن اسـالم باشـد و 

و ملیتها جاد دشمنی در میان اقوام و موجب ای

 ممنـوع 
ً
مردم سـاکن در کـشور گـردد اکیـدا

  .است

اتباع حـق دارنـد : وچهارم ماده شصت

ی امـور  در زندگی سیاسی، اجتماعی و اداره

صــورت مــستقیم و یــا از طریــق  دولــت بــه

  .نمایندگان خود شرکت نمایند

 اتبـاع دارای حـق :وپنجم ماده شصت

شدن بوده شـرایط و  ابانتخاب کردن و انتخ

رز استفاده از این حق توسط قـانون تنظـیم ط

  .گردد می

اتبـاع دارای حـق : وششم ماده شصت

از این حـق آنها باشند و  آزادی فکر و بیان می

وسیله گفتن، نوشتن، رسـم تـصویر، نـشر  به

کتب، مجالت و جراید و سایر وسایل طبـق 

  .نمایند قانون استفاده می

بع و نشر کتـب، ط: وهفتم ماده شصت

مجلــه، روزنامــه و جرایــده طبــق قــانون آزاد 

  .است

در حالت اضطرار : وهشتم ماده شصت

و یا زمان جنگ باالی مطبوعـات، جرایـد و 

جمعی کنترول محدود و  سایر وسایل ارتباط

مؤقت وضع گردیده که بعد از رفع آن حالت، 

  .گردد شده مرفوع می محدودّیت وضع

ــصت ــاده ش ــم م ــت آز: ونه ادی دول

تحقیقات علمی، هنری، کلتوری و ابتکارات 



 11 / زکریا اصولی

ادبی را تضمین نموده و وسایل تشویق الزم را 

  .سازد برای این منظور فراهم می

صـورت  اتباع حق دارند به: ماده هفتادم

آمیز بدون اطالعیه قبلی بـه دولـت  مسالمت

ها مطابق آیی  گردهم.اجتماعات تشکیل دهند

  .قانون جواز دارد

 اتباع حـق دارنـد کـه :یکمماده هفتادو 

سیاسی، اجتمـاعی، اقتـصادی، های سازمان

ـنعتی و تحقیقـاتی طبـق قـانون  فرهنگی، ص

کــه  هــایی تــشکیل ســازمان. ایجــاد نماینــد

مخـالف مــصالح علیـای مملکــت و دارای 

  .خصلت نظامی باشد جواز ندارد

ــاد و دوم ــاده هفت ــق :م ــاع دارای ح  اتب

شکایت، انتقـاد و پیـشنهاد فـردی و دسـت 

دولـت و مـسئولین هـای جمعی بوده و ارگان

 و انتقـادات موظفند به شکایات، پیشنهادات

که قانون تعیـین کـرده رسـیدگی و در موعدی

خاطر انتقاد ممنوع  تعقیب به. اجراآت نمایند

  .است

 برائت ذمه، حالـت :ماده هفتاد و سوم

متهم تا زمانیکه به حکم قطعی . اصلی است

ـناخته محکمه محکوم نشده باشد بیگ نـاه ش

  .شود می

شود مگـر  ـ هیچ عملی جرم شمرده نمی

  .مطابق با احکام قانون

توان توقیف نمود مگر  ـ هیچکس را نمی

 محکمه باصالحیت و مطـابق بـا به استیذان

  .احکام قانون

تـوان مجـازات نمـود  ـ هیچکس را نمی

مگر به حکم محکمه باصالحیت و مطـابق 

که مرتکب با احکام قانون و متناسب به جرمی

  .گردیده است

ـ جرم امر شخصی است، با ارتکاب آن 

  .گردد شخص دیگر مجازات نمی

 و یا توسط وکیل 
ً
ـ متهم حق دارد شخصا

  .مدافع از خود دفاع کند

جـزای مخـالف : ماده هفتاد و چهـارم

کرامت انـسانی، شـکنجه و تعـذیب جـواز 

  .ندارد

ـ گرفتن اقرار، شهادت یا اظهار از متهم یا 

وسـیله تهدیـد، تخویـف و  دیگر بهشخصی 

  .اکراه ممنوع است

ـتهم و یـا  ـ اقرار، اظهار و شهادتیکه از م

وسـیله تهدیـد، تخویـف و  شخص دیگر به

هرگـاه . شـود اعتبـار نـدارد اکراه گرفتـه مـی

موظفین خدمات عامه، متهم و یا شخـصی 

منظـور گـرفتن اقـرار، اظهـار و یـا  دیگر را به

ه تعمیل شکنجه شهادت شکنجه نماید و یا ب

  .گردد امر نماید، مطابق قانون مجازات می
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 به امر مقامات مافوق، مرتکب را ـ استناد

از مجازات ناشی از ارتکاب اعمـال خـالف 

  .دهد قانون برائت نمی

ــنجم ــاد و پ ــاده هفت ــودن : م ــدیون ب م

ــده  ــلب آزادی وی ش ــب س ــخص موج ش

طرز و وسایل تحصیل دین توسط . تواند نمی

  .گردد یقانون تنظیم م

ــشم ــاد و ش ــاده هفت ــوری : م در جمه

ــدرالی اســالمی افغانــستان، حرمــت و  ف

گـردد  مصونیت منزل و مسکن تضمین مـی

شمول نماینده دولت بدون اجازه  کس به هیچ

توانـد در آن داخـل  ساکن و اهل منـزل نمـی

گردیده و یا تفتیش نماید مگـر در حاالتیکـه 

  .قانون اجازه دهد

ت محرمیـت دولـ: ماده هفتاد و هفـتم

مراسالت، مخـابرات تلفـونی و تلگرافـی را 

شمول نماینده  هیچکس به. نماید تضمین می

تواند بدون حکم قانون به تفتـیش  دولت نمی

ـتراق سـمع مخـابرات اقـدام  مراسالت و اس

  .نماید

ــشتم ــاد و ه ــاده هفت ــاع : م ــاه اتب هرگ

ــستان از  ــالمی افغان ــدرالی اس ــوری ف جمه

اجتمـاعی و  هایدولتـی و سـازمانهای ارگان

ور حین اجرای وظیفـه سیاسی و مسئولین ام

نــد دارای حــق جبــران خــساره متــضرر گرد

  .باشند می

ـ شرایط و طـرز جبـران خـساره توسـط 

  .گردد قانون تنظیم می

 هـر نـوع تجـاوز بـر :ماده هفتاد و نهم

شخصی، مصونیت زندگی و سـایر های آزادی

قـانونی اتبـاع جـرم بـوده، های حقوق و آزادی

 متجاوز اقامه دعـوی جزایـی و مـدنی باالی

بـران دولـت تعـویض و ج. گیرد صورت می

که مورد تجاوز خساره عادالنه را برای شخصی

  .کند قرار گرفته تضمین می

اتباع جمهـوری فـدرالی : ماده هشتادم

ـــستان ـــالمی افغان ـــت اس ـــا درنظرداش  ب

جامعه مطابق رشته تخصـصی های نیازمندی

لتـی و خویش دارای حق احـراز وظـایف دو

  .باشند انتخاب شغل می

 بدون حکم قانون ـ عزل کارمندان دولت

  .و حکم محکمه باصالحیت جواز ندارد

 دولـت جمهـوری :ماده هشتاد و یکم

فدرالی اسالمی افغانستان تعیین ساعات کار، 

اندازه مـزد، ایـام رخـصتی، ایـام تعطیـل بـا 

ــاش، ــار و ایــام مع ــرایط ک ــونگی ش  چگ

ــام بی ــأمین ای ـتراحت، ت ــوق اسـ ــاری حق ک

 متقاعدین و حقوق معلولینیکه معلولیت شان

ناشی از اجرای وظیفه شـده باشـد و حقـوق 

  .کند بازماندگان شهدا را طبق قانون تنظیم می
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اتبــاع جمهــوری :  و دوممــاده هــشتاد

فدرالی اسالمی افغانستان دارای حق تعلیم و 

  .باشند و تحصیل رایگان میتربیه 

 و تجهیـز حمنظور ارتقای سط ـ دولت به

جامعه به علوم و تکنولوژی معاصـر و رشـد 

سیستم تحصیالت عالی و تربیـه کادرهـای 

ــاری،  ــدایی اجب ــأمین تعملیــات ابت ملــی، ت

تعلیمات عمومی تخنیکی حرفوی و مسلکی 

ــاذ  ــدابیر الزم را اتخ ــسوادی ت ــای بی و امح

  .نماید می

ـ ایجاد مؤسسات تعلیمی و تحصیلی در 

صیلی دولت برابر که با معیارهای تح صورتی

باشد بخش خـصوصی طبـق قـانون مجـاز 

  .است

 منظـور دولـت بـه: ماده هشتاد و سـوم

ــه و خــدمات صــحی  حفــظ صــحت عام

سراسری ملی و جلوگیری از امـراض واگیـر 

 پـرورشمراکز خدمات صحی و مؤسسات 

ــعه داده و از ایجــاد  ــب را توس ــوران ط دکت

مؤسسات و خدمات طبی خصوصی که بـا 

 مطـابق قـانون . برابر باشـدمعیارهای دولتی

  .نماید حمایت می

ـ دولت درباره توسعه خـدمات صـحی 

ساالن، معلـولین  رایگان، تأمین صحت کهن

کار، جنگ و وارثین شـهدا، تـأمین صـحت 

  .نماید طفل و مادر تدابیر الزم اتخاد می

دولــت از : مــاده هــشتاد و چهــارم

تحقیقـات علمـی، فنـی و هنـری تـشویق و 

از حقـوق مـادی و معنـوی حمایت نموده و 

مؤلفان، مخترعان و محققان حراست نمـوده 

علمـی، فنـی و هنـری را در نتایج تحقیقات 

  .جامعه و زندگی اجتماعی و ترویج مینماید

اتبـاع جمهـوری : ماده هشتاد و پـنجم

فدرالی اسالمی افغانستان مکلفند احکام این 

قـانون اساســی و سـایر قــوانین افغانــستان را 

  .ندرعایت نمای

ـند  ـ بی خبری از احکام قانون، عذر و س

  .شود برائت شمرده نمی

هـر تبعـه کـشور : ماده هشتاد و ششم

 این قـانون ٤٨مکلف است طبق حکم ماده 

  .به دولت مالیه و محصول تأدیه کند

ــتم ــاع افغــانی : مــاده هــشتاد و هف اتب

ـتقالل  سیاسـی، تمامیـت مکلفند کـه از اس

 شـرایط ارضی و حاکمیت ملی دفاع نماینـد

خدمت در قوای مـسلح مطـابق بـه احکـام 

  .گردد قانون تنظیم می

دولـت از حقـوق : ماده هشتاد و هشتم

اتبــاع حمایــت نمــوده هــای اساســی و آزادی

اتبـاع هـای شرایط الزم را برای انجـام مکلفیت

هـیچکس حـق نـدارد از . سـازد فراهم مـی

یهای مندرج این قانون اساسی حقوق و از آد

ت و مصالح علیای وطن و علیه امنیت مملک
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سایر های منافع عامه و بر ضرر حقوق و آزادی

  .اتباع استفاده نماید

دولت مکلف است : ماده هشتاد و نهم

جهت جلوگیری از فرار مغزها، شـرایط الزم 

ــرای  ــاعی را ب ــی و اجتم ــصادی، سیاس اقت

بازگشت دانـشمندان و متخصـصین افغـانی 

  .مقیم خارج کشور به وطن ایجاد نماید

منظور  دولت مکلف است به: ماده نودم

 اطمینان هموطنان مهاجر، مناطق بازگشت با

ها را از وجود انـواع  مزروعی، مسکونی و راه

سـازی نمـوده و  مینها و مـواد منفجـره پـاک

  .شان مساعد نماید شرایط الزم زندگی را برای

  مجلس مؤسسان: فصل پنجم

مجلــس مؤســسان : مــاده نــود و یکــم

ده کـه ره تقنینیه مؤقـت بـودوصرف برای یک

منظور تصویب اولین قانون اساسی دولت  به

فدرال اسالمی کـشور، نماینـدگان منتخـب 

  .گردند مردم دعوت می

ــود و دوم ــاده ن ــسان : م ــس مؤس مجل

  : استمتشکل است

  .ـ رئیس جمهور و معاونان آن١

  .ـ رهبران احزاب جهادی کشور٢

  .ـ وزرای دولت٣

  .اوالقضات و معاونان  ـ قاضی٤

لوی ( العمومّیت  ـ رئیس عمومی مدعی٥

  ).سارنوال

ـ از هر پنجاه هزار نفر یک نفر نماینـده ٦

براســاس انتخابــات عمــومی، آزاد، ســری و 

  .مستقیم

ـــ اعــضای کمیــسیون مؤظــف طــرح ٧

  .تسوید قانون اساسی

شونده  شخص انتخاب: ماده نود و سوم

برای عـضویت در مجلـس مؤسـسان بایـد 

  . بداندخواندن و نوشتن را

هیأت اداری مجلس : ماده نود و چهارم

مؤســسان توســط خــود مجلــس مؤســسان 

در طرزالعمل مجلـس آنها تصویب و تعداد 

  .گردد تعیین می

مجلـس مؤسـسان : ماده نـود و پـنجم

ــدرالی  ــوری ف ــی جمه ــانون اساس ــین ق اول

اسالمی افغانـستان را تـصویب نمـوده و بـه 

  .رساند توشیح رئیس جمهور می

کار مجلس مؤسسان :  ششمماده نود و

بعد از تصویب اولین قانون اساسـی دولـت 

  .یابد فدرالی اسالمی کشور خاتمه می

  شورای ملی فدرال: فصل ششم

 شورای ملـی فـدرالی : نود و هفتمماده

مظهر اراده مردم افغانستان اسـت و از قاطبـه 

ت نمایندگی می
ّ
  .کند مل
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ـ مردم افغانستان از طریق شـورای ملـی 

ر زنــدگی سیاســی مملکــت ســهم فــدرال د

  .گیرند می

اعضای شورای ملی : ماده نود و هشتم

گیری عمومی، مـساوی،  فدرال از طریق رأی

آزاد، سری و مستقیم براساس تعـداد نفـوس 

برای یکدوره تقنینی چهارسـاله طبـق قـانون 

  .شوند انتخاب می

سن قانون عـضویت در : ماد نود و نهم

 ٢٥ن تکمیل شورای ملی فدرال برای مرد و ز

دهنـده در تمـام  سال و سن قانونی بـرای رأی

ــل هــای  عرصــه ــاتی تکمی  ســال ٢٠انتخاب

  .باشد می

دهـی و انتخـاب  ـ شرط اشتراک در رأی

  .باشد تذکره تابعیت میشدن، داشتن 

رز انتخابات در قـانون طـ سایر شرایط و 

  .گردد انتخابات تنظیم می

شورای ملی فدرال در اولین : ماده صدم

حیث رئیس و دو  ه خویش یک نفر را بهجلس

حیـث  حیث نایب رئیس دو نفر را به نفر را به

منشی و نایب منشی برای مـدت دو سـال از 

  .نماید بین اعضای خویش انتخاب می

شورای ملی فدرالی : ماده یکصد و یکم

  :باشد ذیل میهای دارای صالحیت

 ٥٠ـ تعدیل قانون اساسی بـه پیـشنهاد ١

ی ملی و موافقـت مقـام فیصد اعضای شورا

ــه  ــالی ب ــه ع ــوری و محکم ــت جمه ریاس

  .تصویب سه ربع اعضای شورای ملی فدرال

ــیس جمهــور و ٢ ــول اســتعفای رئ ـــ قب

  معاونان او

ـ تصمیم بر عزل، تحقیـق و محاکمـه ٣

رئیس جمهور و معاونان او در حالت حکـم 

  . این ماده٤فقره 

ـ هرگاه رئیس جمهور و یـا معاونـان او ٤

ـتهم جـرم به ارتکاب  و یـا خیانـت بـزرگ م

گردند، موضوع به اساس در خواسـت یـک 

ثلث اعضا در مجلس شـورای ملـی فـدرال 

 هرگـاه .گیرد مطرح و مورد غور و بررسی می

دوثلث اعضای شورا آنرا وارد دانـست در آن 

 جهت تعقیب، تحقیق، تعیین کیفر و صورت

ــا معاونــانمجــازات رئــیس جمهــور  او  و ی

  .گردد یل می اختصاصی تشکمحکمه

  :ـ اعضای محکمه اختصاصی عبارتند از

حیث رئیس  رئیس محکمه عالی به) الف

  .محکمه اختصاصی

حیـث  رئیس شورای ملی فـدرال بـه) ب

  .نایب رئیس محکمه اختصاصی

 ،العمومیت رئیس دیوان عالی مدعی) ج

حیث منشی رئیس محکمه  به) لوی سارنوال(

  .اختصاصی

حیـث  بهرئیس محکمه قانون اساسی ) د

  .عضو رئیس محکمه اختصاصی
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بان و منشیان شورای ملـی فـدرال نای) هـ

  .حیث عضو رئیس محکمه اختصاصیب

حیث  رؤسای شورای ایاالت فدرال به) و

  .عضو رئیس محکمه اختصاصی

توانــد از  ایـن محکمـه اختـصاصی مـی

و ) سـارنوال(العموم  قضات، پولیس، مدعی

ــق ــراد اداری و مــسلکی در مــسایل تحقی  اف

افراد اخیرالذکر عضو محکمه . استفاده نماید

اختصاصی نبـوده و حـق رأی و قـضاوت را 

یـان تحقیـق در تمام این حاالت جر. ندارند

 آن طبق قـانون حفـظ سری بوده و افشاکننده

  .گردد اسرار دولت مجازات می

ـ محکمه اختصاصی مکلف است که از 

 روز فیصله ٥٠آغاز تشکیل در مدت حداکثر 

این فیصله نهـایی بـوده . ادر نمایدخود را ص

  .طلب نیست استیناف

ـ در صورتیکه محکمه اختصاصی بعـد 

از فیصله الزم داند، جریان بـه اطـالع عامـه 

  .شود رسانیده می

ــیس  ــوق معــاون اول رئ ــت ف ـــ در حال

جمهــوری از مقــام ریاســت جمهــوری 

  .نماید سرپرستی می

ـ در صورتیکه معاون اول نیز معین جـرم 

د، معاون دوم رئیس جمهور از مقام متهم گرد

  .نماید ریاست جمهوری سرپرستی می

ـتهم  ـ هرگاه معاون دوم نیز معین جـرم م

صورت وظایف مقـام ریاسـت باشد، در آن 

 ملـی فـدرال تـا جمهوری را رئیس شـورای

  .گیرد یعهده م هفیصله محکمه اختصاصی ب

ـ هرگاه رئیس جمهور و یا معاونان او نزد 

 برائت حاصل نماید تـا محکمه اختصاصی

خــتم دوره ریاســت جمهــوری بــه وظــایف 

ولی به هیچ وجـه در . دهند خویش ادامه می

  .توانند دوره بعدی کاندید شده نمی

ـ هرگاه رئیس جمهور و یا معاونان او نظر 

ــه فیــصله محکمــه اختــصاصی محکــوم  ب

ــدرال . شــوند شــناخته مــی شــورای ملــی ف

 ١١٨ده  مـا٣کمیسیون را توظیف تا طبق فقره 

این قانون اساسی، انتخابات عمومی را برگزار 

  .نماید

، تعدیل و لغو قوانین، فرامین ـ تصویب٥

به رئیس جمهور غـرض آنها تقنینی و تقدیم 

از جانـب رئـیس آنهـا توشیح و اعالم الغای 

  .جمهور

انکشافی، اقتصادی های ـ تصویب پالن٦

و اجتماعی و تایید گزارش حکومت در مورد 

  .ها اجرای آن

ـ تصویب و عقـد و فـسخ معاهـدات ٧

الـدول و تـصویب الحـاق بـه  دوجانبه بـین

  .ها المللی و انفصال از آن معاهدات بین
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ــدرالی٨ ــت ف ــه دول ــصویب بودج ـ ت  ــ

و بودجه ایاالت و بررسی اسالمی افغانستان 

  .ها گزارش در مورد اجرای آن

ـ تصویب ایجاد ایالت جدید و الحاق ٩

ــه همــدیگر و تــص ویب تغییــرات ایــاالت ب

جغرافیایی ناشـی از ایجـاد ایالـت جدیـد و 

  .الحاق ایاالت به همدیگر

تصویب حدود جغرافیایی ایاالت و ـ ١٠

  .ها واحدهای اداری آن

  .فدرالهای ـ ایجاد و لغو وزارتخانه١١

ـ تصویب اخذ قرضه از دول خارجی ١٢

  .ها و اعطای قرضه و امتیازات به آن

  .متارکهموافقت با اعالن جنگ و ـ ١٣

ـ اتخاذ تصمیم در مسایل مهمی که به ١٤

  .سرنوشت کشور تعلق دارد

هـا و القـاب  و مـدالآنها ـ وضع نـش١٥

  .افتخاری طبق قانون

ـ تـصویب نـشان دولـت جمهـوری ١٦

فدرالی اسالمی افغانستان و تصویب سـرود 

  .دری و پشتوهای ملی به زبان

ـ تایید برقراری و قطع روابـط بـا دول ١٧

  .المللی ؤسسات بینخارجی و م

ـ استماع جواب قوه اجراییه در مـورد ١٨

شان در جلسه  های اجراآت شامل صالحیت

  .استجواب

ـ اعطای رأی اعتماد یا سلب اعتماد از ١٩

  .کابینه و اعضای آن

 شوراهای روحه مطـ تصویب قوانین٢٠

  .ایاالت فدرال

مجلس شورای ملی : ماده یکصد و دوم

د کمیـسیون را از فدرال در اولین اجالس خو

بـین اعــضای خــود جهــت بررســی وثــایق 

ایـن کمیـسیون . کنـد عضویت انتخاب می

نتایج بررسی را به مجلس شورای ملی فدرال 

  .دهد ارش میذگ

رئـیس مجلـس : ماده یکـصد و سـوم

شورای ملـی فـدرال رهبـری و تـأمین نظـم 

در غیــاب رئــیس . عهــده دارد مجلــس را بــه

ان مجلـس  آن را یکی از نایبمجلس وظایف

  .دهد میانجام 

ـ اجالس عادی شورای ملـی فـدرال در 

  .باشد سال هفت ماه و در دو موعد می

ـ اجالس اول از هفتـه اول بـرج حـوت 

ویکــم بــرج جــوزا خــتم  شــروع و بــه ســی

  .گردد می

 شـروع و ـ اجالس دوم از اول برج سنبله

  .گردد ام برج عقرب ختم می روز سی

ــس  ــالس مجل ــورتیکه در اج ـ در ص ــ

 بودجه ساالنه و یـا پـالن ورای ملی فدرالش

انکشافی دولت مطرح باشد، مدت اجالس 
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مجلس شورای ملی الی تصویب آن تمدیـد 

  .گردد می

که تـصویب بودجـه قبـل از ـ در صورتی

ودجه سال  سال مالی صورت نگیرد، بشروع

 سال جدید تطبیق گذشته الی تصویب بودجه

  .گردد می

ای ملی العاده مجلس شور ـ اجالس فوق

براساس تصمیم رئیس جمهور، مطالبه رئیس 

مجلس شورای ملی فدرال و یا تقاضای یک 

  .تواند ربع اعضای مجلس دایر شده می

اولـین اجـالس : ماده یکصد و چهارم

وسـیله رئـیس  دوره تقنینیـه شـورای ملـی بـه

ـتم جمهو ر طی مـدت سـی روز بعـد از خ

  .شود ابات فراخوانده میانتخ

به استثنای حاالتی : ماده یکصد و پنجم

که اخذ تصمیم در آن بـه اکثریـت دو ثلـث 

مجموع آرای اعضا و یا باالتر تصریح و قیـد 

 نصاب مجلس شورای ملی با گردیده باشد،

حضور دو ثلث اعضای آن تکمیل و تصمیم 

مجلـس بـه اکثریــت آرای اعـضای حاضــر 

  .گردد اتخاذ می

اجالس شـورای : ماده یکصد و ششم

مگر اینکه مجلس بـه سـری ملی علنی بوده 

جریـان مباحثـات . بودن آن تـصمیم بگیـرد

  .گردد مجلس ثبت می

 به مقـر شـورا  ـ هیچکس نمی
ً
تواند عنفا

 مطابق به احکام قانون متخلفین. داخل شود

  .گردد مجازات می

مجلـس شـورای : ماده یکصد و هفتم

 وظایف داخلی خود را وضع و  وملی اصول

  .نماید تصویب می

مجلـس بـرای :  هـشتمماده یکـصد و

ـــوعات  ـــصل موض ـــق و مف ـــه دقی مطالع

موردبحث، طبق احکـام اصـول و وظـایف 

  .نماید داخلی خود کمیسیونها را تعیین می

شورای ملی فـدرال : ماده یکصد و نهم

نهاد یک ثلـث  صالحیت دارد براساس پیش

اعضای خود جهت تحقیق اجراآت کابینه در 

 تحقیـق تعیـینهای مرکز و ایاالت کمیـسیون

  .نماید

ـ ترکیب و طرزالعمل کمیـسیون تحقیـق 

  .گردد در اصول وظایف داخلی تثبیت می

شورای ملی فدرال : ماده یکصد و دهم

ــیس و  حــق دارد در جلــسه استیــضاح از رئ

ــخ  ــد پاس ــیحات بخواه ــأت وزرا توض هی

صورت تحریـری و یـا شـفاهی  استیضاح به

  .گردد ارائه می

توانـد براسـاس  ـ شورای ملی فدرال مـی

شده موضوع سلب اعتماد از رئیس  پاسخ ارائه

هیأت وزرا و یا اعضای آنرا مورد بررسی قرار 

هیأت وزرا که مورد سلب اعتمـاد قـرار . دهد
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گیرد تا تشکیل کابینه جدیـد بـه وظـایف  می

  .دهند خود ادامه می

اعـضای کابینـه : ماده یکصد و یازدهم

توانند با کسب اجازه از رئیس شورای ملی  می

ل با رأی مشورتی در جلسات عمومی و فدرا

  .آن اشتراک نمایندهای کمیسیون

ــم ــصد و دوازده ــاده یک ــضای : م اع

شورای ملی فدرال در اجالس خویش دارای 

  .باشند حق رأی و اظهار نظر می

خـاطر  ـ هیچ عضو شورای ملی فدرال به

رأی با اظهار نظر در داخل و یا خارج شورای 

  .گیرد یملی مورد تعقیب عدلی قرار نم

ـ به استثنای حاالت جرم مشهود، عضو 

شورای ملی بدون موافقه شورای ملی فدرال و 

در حالت بین دو اجالس شورای ملی فدرال 

بدون موافقت هیأت اداری آن مورد تعقیـب 

  .تواند عدلی قرار گرفته نمی

ـ هرگاه عضو شورای ملی در حالت جرم 

مشهود گرفتـار گـردد بایـد بـه هیـأت اداری 

  .لس شورای ملی فدرال اطالع داده شودمج

مقامـات ذیـل : ماده یکصد و سیزدهم

حق پیشنهاد، وضع، تعدیل و لغو قانون را بـه 

  :باشند شورای ملی دارا می

  .ـ رئیس جمهور١

مجلـس شـورای ملـی های ـ کمیسیون٢

  .فدرال

 ـ حداقل عشر اعضای مجلس شورای٣

  .ملی فدرال

  .ـ هیأت وزرا٤

  .محکمه عالیـ ٥

ـ ٦ ــدعیــ ــالی م ــوان ع ــت  دی العمومی

  ).سارنوالی(

که وضـع، تعـدیل و لغـو در صـورتیـ ٧

قانون موجب افزایش و یا کاهش عواید دولت 

  .گردد مشوره با هیأت وزرا ضروری است

تـصاویب : ماده یکـصد و چهـاردهم

شورای ملـی فـدرال بعـد از توشـیح رئـیس 

  .گردد جمهور نافذ می

 ـ در صورتیکه رئیس جمهور به تـصمیم

تواند آنـرا  شورای ملی موافقه نداشته باشد می

 روز بعد از تاریخ تقدیم با تذکر ٣٠در ظرف 

  . فدرال مسترد نمایددالیل به شورای ملی

ـ هرگاه رئیس جمهور بعد از سپری شدن 

تاریخ تقدیم تصاویب شورای ملی را مـسترد 

ـترداد هرگـاه  ننمود و همچنان در صورت اس

ــی فــدرال مو ــس شــورای مل ضــوع مجل

مستردشده را دوباره بـا اکثریـت آرای اعـضا 

 ه،تصویب نماید تصمیم نافـذ شـمرده شـد

رئیس جمهور ملکف است آنرا توشیح نموده 

  .و انفاذ آنرا اعالم نماید

ــانزدهم ــصد و پ ــاده یک ــوانین و : م ق

دری های مصوبات شورای ملی فدرال به زبان
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تـوان آنـرا بـه  رسـد و مـی و پشتو به نشر مـی

  .کشور نیز نشر نمودهای ایر ملیتسهای زبان

طرز فعالیـت : ماده یکصد و شانزدهم

های مجلس شورای ملی فـدرال و کمیـسیون

دایمی آن توسط طرزالعمل مجلس شـورا در 

مطابقت با احکام قانون اساسی و قوانین نافذه 

  .گردد کشور تنظیم می

  رئیس جمهور و معاونان او: فصل هفتم

هور، رئیس جم: ماده یکصد و هفدهم

رئیس دولـت و عـالیترین شخـصیت ملـی 

ــــت ــــشور اس ــــور از . ک ــــیس جمه رئ

اسالمی، حاکمیـت آوردهای انقالب  دست

ـتقالل سیاسـی،  ملی، تمامیـت ارضـی، اس

 قـانون و وحـدت قانون اساسی، حاکمیـت

ملی حمایت نموده، حـدود قـوای دولـت را 

در اجـرای وظـایف آنهـا ش قجهت تأمین ن

  .کند ملی و اسالمی رعایت می

قانونی در های ـ رئیس جمهور از صالحیت

هـای عرصه تقنینیه، اجراییـه، قـضاییه و ارگان

ایالتی فدرال مطابق احکام این قانون اساسی 

  .باشد  میو سایر قوانین کشور برخوردار

رئیس جمهور : ماده یکصد و هیجدهم

توسط آرای عمـومی و مـستقیم مـردم بـرای 

  .گردد  سال انتخاب می٤مدت 

تواند پـیش از دو دوره  نمیـ یک شخص 

  .حیث رئیس جمهور انتخاب گردد به

ـ رئیس جمهور نزد شورای ملی مسؤول 

  .باشد ارش میذبوده و مکلف به ارائه گ

منظور انتخاب رئیس جمهور جدید،  ـ به

 روز قبل از ٦٠شورای ملی فدرال طی مدت 

ختم دوره صالحیت رئیس جمهور انتخابات 

  .نماید را برگزار می

ــاد ــوزدهمم ــصد و ن ــه : ه یک ــر تبع ه

جمهوری فدرالی اسالمی افغانستان که سن 

 سالگی را تکمیـل کـرده باشـد، خـود و ٣٠

همسر وی از والدین افغان متولـد شـده و از 

حقــوق مــدنی و سیاســی برخــوردار باشــد 

  .تواند حیث رئیس جمهور انتخاب شده می به

رئـیس جمهـور : ماده یکصد و بیـستم

دن در شورای ملـی فـدرال بعد از انتخاب ش

  :آورد جا می حلف آتی را به

نام خداوند عظیم و توانا سـوگند یـاد  به«

جال  کنم که در  تمام اعمال خود الله جل می

له را حاضر و ناظر دانسته، احکام دین مبـین 

اسالم را اطاعـت، قـانون اساسـی و قـوانین 

دولت را حمایت، استقالل وطـن، تمامیـت 

اظت، حقـوق مـردم و ارضی مملکت را حف

  .اساسی اتباع را حراست نمایمهای آزادی

ــا اســتعانت از بارگــاه پروردگــار تمــام  ب

مساعی خود را در برقراری عدالت در جامعه 
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و در راه سعادت مردم و ترقی ملت افغانستان 

  ».کار برم به

رئـیس : ویکـم ماده یکـصد و بیـست

منـدرج های جمهور عالوه بر سایر صالحیت

ذیـل های اساسـی دارای صـالحیتاین قانون 

  :باشد می

  .ـ قیادت اعالی قوای مسلح کشور١

ـ اعالن و متارکه جنگ به موافقه شورای ٢

  .ملی فدرال

ـ تعیین اعضای کمیسیون طرح تسوید ٣

  .قانون اساسی

ـ اعالن انتخابات برای تدویر مجلـس ٤

  .مؤسسان

ـ دعوت، دایر کـردن و افتتـاح شـورای ٥

 ٣ی حالت مندرج فقـره ملی فدرال به استثنا

  . این قانون اساسی١٠١ماده 

ــالس ٦ ــاح اج ــودن و افتت ــر نم ـ دای ــ

  .العاده شورای ملی فدرال فوق

ـ توشیح قانون اساسی و سایر قـوانین و ٧

  .و صدور فرامین تقنینیآنها اعالم انفاذ 

ـ اعطــای اعتبارنامــه بــه٨ غــرض عقــد  ـ

  .الدول مطابق احکام قانون معاهدات بین

الـدول بعـد از  معاهدات بینـ توشیح ٩

  .تصویب شورای ملی فدرال

ـ معرفی معاونان رئـیس جمهـور بـه ١٠

  .ها منظور تأیید تقرر آن شورای ملی فدرال به

ا معاونان رئـیس جمهـور معاون ی) الف

 افغانستان بوده خود و همسران شان باید تبعه

 حقـوق از والدین افغان متولد و واجـد تمـام

  .مدنی و سیاسی باشند

معاونان رئیس جمهور بعد از اخـذ ) ب

تایید شورای ملی حلف آتـی را بـه حـضور 

اعضای مجلـس شـورای ملـی فـدرال بجـا 

  :آورند می

 ســوگند یــاد )ج( بــزرگنــام خداونــد بــه«

ـنم کـه قـانون اساسـی و دیگـر قـوانین  می ک

ــستان را  ــالمی افغان ــدرالی اس ــوری ف جمه

ـنم و تمـام محترم شـمارم  و از آن پیـروی ک

 از حقـوق و منـافع وقف دفاعخود را نیروی 

ملی نمـوده از اهـداف انقـالب اسـالمی و 

 فدرالی اسالمی افغانستان حمایت جمهوری

  ».نمایم

ـ مطالبه عزل معاونان رئیس جمهور از ١١

  .شورای ملی فدرال

 وزار غرض اخـذ رأی ـ معرفی هیأت١٢

  .اعتماد به شورای ملی فدرال

منظــوری وزرا بعــد از کــسب رأی ـــ ١٣

اعتماد از شورای ملی فدرال و قبول استعفای 

  .آنان

ــد از ١٤ ــالتی بع ــای ای ــور رؤس ـ منظ ــ

ــق  ــدرال و تعلی ــت ف ــورای ایال ــصویب ش ت

  .در حالت اضطرار طبق قانونآنها صالحیت 
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ـ منظـوری انفکـاک، تقـرر، ترفیـع و ١٥

 قــضات، تقاعــد اعــضای محکمــه عــالی،

  . و افسران عالیرتبه طبق قانونکارمندان

ذ تصمیم در مـورد نظرخـواهی ـ اتخا١٦

بـه مـسایل عمـده سیاسـی، عمومی راجـع 

  .اقتصادی و اجتماعی

  .ـ عفو و تخفیف مجازات١٧

سیاسی های  منظوری سران نمایندگی- ١٨

ــوری  ــارجی و منظ ــزد دول خ ــستان ن افغان

نمایندگان دایمی جمهوری فدرالی اسـالمی 

المللـی و قبـول  افغانستان نزد مؤسسات بین

  .نمایندگان سیاسی خارجی هایاعتمادنامه

ـ اعالم حالت اضطرار و خاتمه دادن ١٩

  .به آن طبق قانون

 افتخـاری و اعطـای ـ اعطای القاب٢٠

  .ها طبق قانون و مدالآنها نش

 منظوری سرود ملی و نشان دولتـی ـ٢١

  .بعد از تصویب شورای ملی فدرال

ـــ اعــالم الغــای قــوانینی کــه عــدم ٢٢

وسط محکمـه مطابقت آن با قانون اساسی ت

  .عالی قانون اساسی تثبیت شده باشد

ــت ٢٣ ـتگاه اداری ریاس ــاد دسـ ـ ایج ــ

  .جمهوری

هایی کـه در  ـ اعمال سایر صالحیت٢٤

این قانون اساسی و سایر قوانین کشور بـه آن 

  .تصریح شده باشد

: مــــاده یکــــصد و بیــــست و دوم

 تـصدی  او در مدت و معاونانجمهور رئیس

ا با دولت انجام وظیفه هیچ معامله انتفاعی ر

  .توانند داده نمی

معاونـان : ماده یکصد و بیست و سوم

رئیس جمهور نزد رئیس جمهـور و شـورای 

ملــی فــدرال در قــسمت اجــراآت وظیفــوی 

  .باشند خویش مسؤول می

رئـیس : ماده یکصد و بیست و چهارم

جمهـــور بـــه غیـــر از حـــاالت بیمـــاری 

ـتعفا یـا حالـت العالج و دوامدار، صعب  اس

 این قانون اساسی الی ١٠١ ماده ٤قره مندرج ف

ختم دوره صالحیت بـه وظیفـه خـود ادامـه 

  .دهد می

ـ در تمام حاالتیکه رئیس جمهور نتوانـد  

وظایف خود را ایفا نماید وظایف او از طرف 

  .گردد معاون اول رئیس جمهور اجرا می

که معاون اول رئیس جمهور ـ در صورتی

 قـانون  ایـن١٠١ مـاده ٤نیز با حالـت فقـره 

اساسی مواجه باشد یکـی دیگـر از معاونـان 

  .گیرد وظایف رئیس جمهور را به عهده می

 رئیس جمهور که همه معاونین ـ درحالی

 این قانون اساسـی ١٠١ ماده ٤با حالت فقره 

مواجه باشند، وظایف رئیس جمهور را رئیس 

  .نماید شورای ملی فدرال اجرا می
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 در حالت: وپنجم ماده یکصد و بیست

رئیس جمهور استعفای خـود را اراده استعفا، 

ــدیم  ــدرال تق ــی ف ــورای مل ــه ش  ب
ً
ــستقیما م

  .نماید می

در : مــاده یکــصد و بیــست و شــشم

حالت استعفا یا وفات رئیس جمهور، معاون 

اول او الی انتخاب رئیس جمهـور جدیـد از 

  .نماید مقام ریاست جمهوری سرپرستی می

ـ در صورت نبودن معـاون اول، معـاون 

عهـده  دوم وظایف ریاست جمهـوری را بـه

  .گیرد می

ـ در چنین حالت، شـورای ملـی فـدرال 

 ١١٨مکلف به اجرای حکم فقره سـوم مـاده 

  .باشد این قانون اساسی می

  هیأت وزرا: فصل هشتم

هیـأت : ماده یکصد و بیست و هفـتم

وده ان عالی اجرائیوی و اداری دولت بوزرا ارگ

ی وظیفـه و تحت رهبری رئیس جمهور ایفا

  .نماید می

ه افغانستان بـوده و خـود و ـ وزرا باید تبع

شان از والدین افغان متولـد و واجـد همسران

  .تمام حقوق مدنی و سیاسی باشند

هیـأت : ماده یکصد و بیست و هشتم

ذیـــل های وزار دارای وظـــایف و صـــالحیت

  :باشد می

ـ تطبیـق سیاسـت داخلـی و خـارجی ١

اساسات دین کشور مطابق به احکام قانون و 

  .مقدس اسالم

ـــ٢ ـ اداره، ان ــ ـــور سـ ـــت ام جام، مراقب

  .ها و سایر دوایر و مؤسسات دولتی وزارتخانه

ـ صـدور تـصامیم اجرائیـوی و اداری ٣

طبق قـوانین و فـرامین صـادره و نظـارت بـر 

  .تطبیق آنها

  .ـ تسوید قوانین و وضع مقررات٤

ـ ترتیب و تنظیم بودجه دولت و اتخـاذ ٥

تحکام وضــع اقتــصادی و تــدابیر بــرای اســ

ــرض  ــدیم آن غ ــالیو تق ــولی و م ــستم پ سی

  .تصویب شورای ملی فدرال

انکـشافی دولـت و هـای ـ طـرح پالن٦

تقدیم آن غرض تـصویب بـه شـورای ملـی 

  .فدرال و اتخاذ تدابیر برای تطبیق و اجرای آن

ـ اخذ قروض داخلی و خارجی و تأدیه ٧

  .آن بعد از تصویب شورای ملی فدرال

 تدابیر الزم و مؤثر جهت از بین ـ اتخاذ٨

بردن هر نوع فساد اداری مطـابق بـا احکـام 

  .قانون

  ـ تأمین نظم و امنیت عمومی٩

عقد قراردادها با ممالک و مؤسسات . ١٠

  .خارجی مطابق به احکام قانون

کـه ایـن قـانون ـ اجرای سـایر وظایفی١١

  . باشداساسی و قوانین به هیأت وزرا سپرده
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هیأت وزرا : ت و نهمماده یکصد و بیس

برای تنظیم امور اجرائیوی خـویش مقـررات 

ا یـاین مقررات مناقض نـص . کند وضع می

روحیه این قانون اساسی و سایر قوانین نافـذه 

  .تواند کشور بوده نمی

هیـأت وزرا در : ام ماده یکـصد و سـی

مدت تصدی وظیفه هیچ معامله انتفـاعی را 

  .توانند با دولت انجام داده نمی

هیأت وزرا در : ویکم ده یکصد و سیما

برابر رئیس جمهور و شورای ملـی فـدرال در 

  .باشند قسمت اجراآت خود مسؤول می

 اتهـام جـرم :و دوم ماده یکصد و سـی

علیه وزیر یا وزرا از طرف یک ثلث اعـضای 

  .تواند شورای ملی تقاضا شده می

طبـق آنهـا ـ تعقیب، تحقیق و محاکمـه 

یـن قـانون اساسـی  ا١٠١ مـاده ٤حکم فقره 

  .گیرد صورت می

  قوه قضاییه فدرال: فصل نهم

 قوه قـضاییه :سوم  وماده یکصد و سی

یک رکـن مـستقل دولـت بـوده و مرکـب از 

محکمه عالی و محـاکم دیگـری کـه طبـق 

  .باشد گردد، می قانون تشکیل می

محکمـه : وچهـارم ماده یکصد وسـی

 ارگان قوه قضاییه فدرال بـوده عالی، عالیترین

القضات و معاونان  قاضی: رکب است ازکه م

  .القضات و اعضا قاضی

ـ تعداد مجموعی اعضای محکمه عالی 

  .نباید از پانزده نفر بیشتر باشد

ــصدوسی ــاده یک ــنجم م ــیس : وپ رئ

حیــث  جمهــور یکنفــر از قــضات را بــه

  .نماید القضات تعیین می قاضی

اعــضای : وشــشم مــاده یکــصدوسی

کمـه محهـای محکمه عالی و رؤسای دیوان

عــالی و رؤســای محــاکم بــه پیــشنهاد 

القضات و منظـوری رئـیس جمهـور  قاضی

  .گردند تعیین و مقرر می

: وهفـــــتم مـــــاده یکـــــصدوسی

ت به پیشنهاد رئیس هیأت القضات ایال رئیس

القــضات و   ایالــت، مؤافقــه قاضــیاجراییــه

ــرر  ــین و مق ــور تعی ــیس جمه ــوری رئ منظ

  .گردد می

یس ـ سایر قضات ایالتی بـه پیـشنهاد رئـ

 ضات و منظـوری رئـیس هیـأت اجراییـهالق

  .گردند ایالت، تعیین و مقرر می

اعــضای : وهــشتم مــاده یکــصدوسی

  .باشند محکمه عالی دارای صفات ذیل می

 سالگی را تکمیـل و تابعیـت ٣٠ـ سن ١

  .دولت فدرال اسالمی افغانستان را دارا باشد
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از احکام فقه اسالمی، قوانین مدنی و ـ ٢

فی داشته و دارای امانـت و حقوقی آگاهی کا

  .تقوا باشد

ـ محکوم به حرمـان از حقـوق مـدنی ٣

  .نشده باشد

القضات  قاضی: ونهم ماده یکصدوسی

و اعضای محکمه عالی قبل از اشغال وظیفه 

حلف آتی را به حضور رئیس جمهـور بجـا 

  :آورند می

 ســوگند یــاد )ج(نــام خداونــد بــزرگ بــه«

مانـت و کنم که وظیفه قضا را بـا کمـال ا می

شرافت اجرا نمـوده حـق، عـدالت و قـوانین 

قـانون های اسالمی و سـایر احکـام و ارزشـ

اساسی و قوانین جمهـوری فـدرال اسـالمی 

افغانستان را رعایت نموده و در همه احوال و 

 را حاضر دانـسته از )ج(اجراآت خود خداوند

  ».حقوق مردم و عدالت حمایت نمایم

ت  در تمـام مقامـا:ماده یکصدوچهلم

 ثلـث قـضات آن از پیـروان قوه قـضاییه، دو

 قــضات آن از مــذهب حنفــی و یــک ثلــث

  .باشد پیروان مذهب جعفری می

صالحیت : ماده یکصد و چهل و دوم

قضا شامل رسیدگی به تمام دعاوی است که 

شـمول  ن اشخاص حقیقی یا حکمی بـهآدر 

الیـه قـرار  دولت به صفت مدعی یـا مـدعی

ابق به احکام قانون گرفته و در پیشگاه قضا مط

  .گردد اقامه می

محاکم در : ماده یکصد و چهل و سوم

 رسیدگی خود طبق مـواد ایـن قضایای مورد

قانون اساسی و قوانین دولت فدرال و احکام 

  .نماید شریعت اسالم حکم می

 از قـضایای مـورد ـ هرگـاه بـرای قـضیه

رسیدگی در قانون اساسـی و قـوانین دولـت 

اشـد در آن صـورت فدرال حکمی موجود نب

محکمه مطابق اساسات شریعت اسالم کـه 

عدالت را به بهترین وجه تأمین نماید حکـم 

  .کنند صادر می

در : مــاده یکــصد و چهــل و چهــارم

صورت علنی اجرا  محاکم کشور محاکمه به

گردد و هـر کـس حـق حـضور را در آن  می

  .مطابق به احکام قانون دارد

ـــصله ـ فی ــ ـــای  ـ ـــاکم ه ـــی مح قطع

در صورتیکه محکمـه . تعمیل استال واجب

شخص را محکوم بـه اعـدام نمایـد توشـیح 

  .رئیس جمهور شرط است

ـتثنایی  ـ محکمه می تواند در حالـت اس

جلسات را سّری دایر نماید ولی اعالن حکم 

  .هرحال باید علنی صورت گیرد به

ـ محاکم مکلف اند، دالیل حکـم را در 

  .فیصله خویش ذکر نمایند
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 کـشف :ل و پـنجمماده یکصد و چه

پولیس بوده تعقیب، تحقیق و جرایم از طرف 

ــدعی ــرف م ــوی آن از ط ــه دع ــوم  اقام العم

باشـد  که جـزء قـوه قـضاییه مـی) سارنوال(

  .گیرد مطابق به احکام قانون صورت می

در هـیچ : ماده یکصد و چهل و ششم

توان امور مربوط  حالت به استثنای جنگ نمی

 قضاییه دولت به قضا را از دایره صالحیت قوه

فدرال به نحویکه در این فصل معین گردیـده 

  .خارج ساخته و به مقام دیگری تفویض نمود

ـ این حکم مانع تشکیل محاکم نظـامی 

حدود صالحیت محاکم نظـامی . گردد نمی

منحصر به جرایم منسوبین قوای مسلح بوده 

تشکیل و صالحیت آن توسط قـانون تنظـیم 

  .گردد می

رئـیس : و هفـتمماده یکصد و چهـل 

تواند در مورد اعضای محکمه  جمهوری می

عالی و رئیس آن بعد از مروز هر چهار سـال 

  .از تاریخ تعیین شان تجدیدنظر نماید

القضات و اعضای محکمه عالی  ـ قاضی

القضات به استثنای حالـت منـدرج  و رئیس

 این قانون اساسی قبل از انقـضای ١٥٠ماده 

شان  ر از وظایفچهار سال به هیچ وسیله دیگ

  .شوند برطرف نمی

قاضـی : ماده یکصد و چهل و هـشتم

 و اعضای محکمه عالی به استثنای القضات

 این قـانون اساسـی بعـد از ١٥٠حالت ماده 

ختم قانونی دوره خدمت بـرای بقیـه مـدت 

  .گردند حیات از امتیازات قانونی مستفید می

قاضـی : ماده یکـصد و چهـل و نهـم

 و قـضات ه عـالیالقضات، اعضای محکم

توانند طبق احکام قانون از وظیفه   میعالیرتبه

از طـرف آنهـا استعفای . قضا استعفا بدهند

  .گردد رئیس جمهور منظور می

یک ثلـث هرگاه : ماده یکصدوپنجاهم

ــه ــی، محاکم ــورای مل ــضای ش ــی اع  قاض

القضات، یک یا چند عضو محکمه عالی را 

لی براساس اتهام جرم تقاضا نماید و شورای م

فدرال این تقاضا را به اکثریت دو ثلث اعـضا 

ـبکدوش  ـتهم از وظیفـه س تصویب نماید، م

  .گردد می

ـ شورای ملی فدرال هیأت باصالحیتی را 

از میـان اعــضای خـویش جهــت تعقیــب، 

ـتهم بـا متهمـین تعیـین  تحقیق و محاکمه م

  .کند می

ـ این هیأت تحت ریاست رئیس شورای 

حکـم قـانون ملی فدرال متهم را مطـابق بـه 

محاکمه نموده، درصورتیکه جرم متهم ثابت 

گردد او را از وظیفه عـزل و بـه جـزا محکـوم 

  .سازد می

محکمـه : ماده یکصد و پنجاه و یکـم

 محـاکم و امـور عالی، تشکیالت و اجراآت
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قضایی را مطابق با احکام این قانون اساسی و 

قانون تشکیالت و صالحیت محاکم قضایی 

  .نماید تنظیم می

بودجه قـوه : ماده یکصد و پنجاه و دوم

القـضات بـه مـشوره  قضاییه از طرف قاضی

حیث یـک جـز  هیأت وزرا ترتیب گردیده به

بودجه دولت به شورای ملـی فـدرال تقـدیم 

تطبیق بودجـه قـضا از صـالحیت . شود می

  .باشد القضات می قاضی

محکمـه : ماده یکصد و پنجاه و سوم

امور قـضایی تواند در ساحه تنظیم  عالی می

قوانین را تـسوید و بـه شـورای ملـی فـدرال 

  .پیشنهاد نماید

در مورد : ماده یکصد و پنجاه و چهارم

مأمورین و سایر کارکنان اداری قـوه قـضاییه، 

احکام قوانین مربـوط بـه مـأمورین و سـایر 

  .باشد کارکنان اداری دولت نافذ می

تبـدیل، : ماده یکصد و چهل و پـنجم

ول استعفا و مؤاخذه قـضات ترفیع، تقاعد، قب

  .گیرد مطابق به احکام قانون صورت می

بـرای : ماده یکصد و پنجـاه و شـشم

قضات معاش مناسب توسـط قـانون تعیـین 

  .گردد می

قاضـی : ماده یکصد و پنجاه و هفـتم

 در مـدت القضات و اعضای محکمه عالی 

تصدی وظیفه هیچ معامله انتفاعی را با دولت 

  .ندتوان انجام داده نمی

العمومیت  مدعی: فصل دهم

  )سارنوال(

 مـدعی :ماده یکصد و پنجاه و هـشتم

 بخشی از قوه قضاییه )سارنوالی(العمومیت 

بوده و متشکل از رئیس عمومی، معـاونین و 

  .باشند سایر سارنواالن می

نظارت بـر : ماده یکصد و پنجاه و نهم

تطبیق، اجرا و رعایت یکسان قوانین از طرف 

، ادارات، مؤســسات دولتــی و هــا وزارتخانــه

اجتماعی، ایاالت، احزاب سیاسی، مسئولین 

) سارنوالی(العمومیت  عهده مدعی و اتباع به

  .باشد می

 رئیس عمـومی :ماده یکصد و شصتم

رهبـری ) لـوی سـارنوال (العمومیـت مدعی

ـــت ارگان ـــای فعالی ـــدعیه ـــت م  العمومی

  .عهده دارد را به) سارنوالی(

 رئـیس :ماده یکصد و شصت و یکـم

العمومیــت بــه  عمــومی و معــاونین مــدعی

القـضات و منظـوری رئـیس  پیشنهاد قاضی

) سارنواالن(ها  العموم جمهور و سایر مدعی

العمومیـت  به پیشنهاد رئیس عمومی مـدعی

القـضات  و منظوری قاضـی) لوی سارنوال(

  .گردند تعیین می
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رئـیس : ماده یکصد و شـصت و دوم

ایالــت ) لــوی سـارنوال(العمومیـت  مـدعی

 اجراییه ایالت و براساس پیشنهاد رئیس هیأت

لوی (العمومیت  مؤافقه رئیس عمومی مدعی

القـضات  مرکزی و منظوری قاضی) سارنوال

  .شود مقرر می

ایالت براساس های العموم ـ سایر مدعی

العموم ایالت و منظوری  پیشنهاد رئیس مدعی

  .شوند رئیس هیأت اجراییه ایالت مقرر می

تشکیل، :  و شصت و سومماده یکصد 

ـــت  ـــرز فعالی ـــالحیت و ط ـــب، ص ترکی

توسـط قـانون ) سارنوالی(العمومیت  مدعی

  .گردد تنظیم می

  محکمه قانون اساسی: فصل یازدهم

ــارم ــصت و چه ــصد و ش ــاده یک : م

 جمهـوری فـدرالی محکمه قـانون اساسـی

 منظور مراقبت و نظارت اسالمی افغانستان به

  و معاهـداتاز مطابقت قوانین، اسناد تقنینی

المللی با قانون اساسی و تفسیر قوانین در  بین

  .گردد چوکات قوه قضاییه ایجاد می

ــنجم ــصت و پ ــصد و ش ــاده یک : م

های  قـانون اساسـی دارای صـالحیتمحکمه

  :باشد ذیل می

بررسی مطابقـت قـوانین، فـرامین ) الف

المللــی بــا قــانون  تقنینــی و معاهــدات بــین

  .اساسی

  .تفسیر قانون اساسی)  ب

 درباره مسایل قانونیهای   ارائه مشوره)ج

  .ناشی از قانون اساسی به رئیس جمهور

ــاره مطابقــت و عــدم ) د ــراز نظــر درب اب

  .مطابقت اسناد تقنینی با قانون اساسی

منظـور  ارائه پیشنهادات مشخص بـه)   ه

گذاری به مراجع  بهبود و انکشاف امور قانون

  .مربوط

و محکمـه قــانون اساســی منازعــات ) و

اختالفات قانونی را که حکم صریح در قانون 

اساسی نداشته باشد و بین مراجع دولتی و یا 

بین اشخاص و دولت مورد منازعه باشد حل 

  .نماید و فصل می

ــشم ــصت و ش ــصد و ش ــاده یک : م

محکمه قـانون اساسـی متـشکل از رئـیس، 

  .باشد معاون، منشی و ده نفر عضو می

 اعضای : ماده یکصد و شصت و هفتم

محکمه قانون اساسـی بـه پیـشنهاد قاضـی 

 و منظوری رئیس جمهـور فـدرالی القضات

  .گردند اسالمی افغانستان تعیین و مقرر می

ــشتم ــصت و ه ــصد و ش ــاده یک : م

تشکیل و طرز فعالیت محکمه قانون اساسی 

  .گردد توسط قانون تنظیم می
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  اداره: فصل دوازدهم

اداره : مـاده یکـصد و شـصت و نهــم

 اسالمی افغانستان براساس جمهوری فدرالی

واحدهای اداره مرکزی و ایالتی طبـق قـانون 

  .گردد تنظیم می

اداره مرکــزی  :مــاده یکــصد و هفتــادم

 جمهوری فدرالی اسالمی افغانستان متشکل

  .باشد رات مربوطه آن میاز هیأت وزرا و ادا

ـ اداره ایالتی جمهوری فدرالی اسـالمی 

ــشکل ــستان مت ــات، افغان ــاالت، والی  از ای

  .باشد ها و نواحی می ها، شاروالی ولسوالی

 واحـدهای متـذکره باالترتیـب ـ در رأس

مسئول هیـأت وزرا، رئـیس هیـأت اجراییـه 

ها، شاروال و آمـرین   ولسوالها، الی وایالت،

  .نواحی قرار دارند

والیهـا : ماده یکـصد و هفتـاد و یکـم

ــت،  ــه ایال ــیس اجرایی ــشنهاد رئ براســاس پی

تصویب شورای ایالـت و منظـوری مـسئول 

  .گردند هیأت وزرا مقرر می

پیـشنهاد والـی و هـا براسـاس  ـ ولسوال

منظوری رئیس هیأت اجراییـه ایالـت مقـرر 

گردند شاروالیها و آمرین نواحی براساس  می

  .گردند قانون شاروالیها انتخاب می

  سیاست خارجی: فصل سیزدهم

سیاسـت : ماده یکصد و هفتـاد و دوم

خارجی جمهوری فدرالی اسالمی افغانستان 

 برمبنای تأمین منافع ملی، تحکیم استقالل و

حاکمیت ملی، تمامیت ارضی کشور، حفظ 

امنیت جهانی، حسن همجـواری، تـساوی 

جانبــه همکــاری  حقــوق و انکــشاف همــه

  .باشد المللی استوار می بین

جمهوری : ماده یکصد و هفتاد و سوم

فدرالی اسـالمی افغانـستان سیاسـت عـدم 

حیـث اصـل مهـم سیاسـت  انسالک را بـه

کی از مثابه ی خارجی خویش دنبال کرده و به

گزاران جنبش عدم انـسالک در جهـت  بنیان

  .کند نیل به اهداف آن تالش می

فـدرالی : ماده یکصد و هفتاد و چهارم

اسالمی افغانستان خواهان برقراری و تحکیم 

مناسبات نیک با کشورهای اسـالمی بـرادر، 

کشورهای دوست و همه کشورهای جهـان 

مبتنی بر اصول تساوی حقوق، احترام متقابل 

 تمامیت ارضی،  استقالل، حاکمیت ملی،به

ــی  ــور داخل ــاوز در ام ــه و تج ــدم مداخل ع

یکدیگر، عدم توسل به زور، تهدید یا قوه، رد 

هرگونه مداخله علنی و مخفی، عدم اشتراک 

ــای در پیمان ــرای ه ــامی اســتعماری، اج نظ
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المللی مطابق به اصول و موازین  تعهدات بین

  .باشد الملل می شده حقوق بین قبول

جمهوری :  ماده یکصد و هفتاد و پنجم

فدرالی اسالمی افغانـستان مـوادات منـشور 

سازمان ملل، اعالمیه جهانی حقوق بـشر و 

المللـی را  سایر تـصمیمات و مقـررات بـین

  .کند رعایت می

 فیصله
ً
 و یا تماما

ً
های  ـ در صورتیکه قسما

المللــی کــه تنهــا وســیله تــأمین منــافع  بــین

گری باشد  وز و سلطهاستعمار، استثمار، تجا

و به ضرر ملل و کشورهای مسلمان و جهان 

هـا را غیرعادالنـه  تمام گردد، این نوع فیـصله

  .داند دانسته خود را مکلف به اجرای آن نمی

: مـــاده یکـــصد و هفتـــاد و شـــشم

ــستان از  ــالمی افغان ــدرالی اس ــوری ف جمه

مبارزات برحـق مردمـان مـسلمان و جهـان 

، دموکراسـی، خاطر صلح، استقالل ملـی به

شـان  ترقی اجتماعی و حق تعیین سرنوشـت

پشتیبانی نموده بر ضد استعمار، صهیونیزم و 

  .کند فاشیزم مبارزه می

جمهوری : ماده یکصد و هفتاد و هفتم

 خاطر فدرالی اسالمی افغانستان در مبارزه به

ــام ــالح ع ــع س ــسابقات  خل ــع م ــام، قط وت

تسلیحاتی در زمین و فضا، عدم گـسترش و 

ای و کیمیـاوی و  هـستههای ی سـالحامحا

 از بــین بــردن ســایر انــواع کــشتار جمعــی،

نظامی خارجی، رفـع تـشنجات های پایگاه

المللی و استقرار نظم عادالنـه  منطقوی و بین

  .کند اقتصادی جهانی پشتیبانی می

  حالت اضطرار: فصل چهاردهم

هرگـاه : ماده یکصد و هفتـاد و هـشتم

ل آن کـه خطر جنگ، جنگ، اغتشاش و امثا

استقالل، حاکمیت ملی و امنیت داخلـی را 

نحویکه تأمین آن در  به خطر مواجه سازد، به

نـاممکن گـردد، این قانون مـشخص شـده 

حالت اضطرار از طرف رئیس جمهور بعد از 

موافقه رئیس شـورای ملـی فـدرال و قاضـی 

  .گردد القضات اعالم می

هرگــاه : مـاده یکـصد و هفتــاد و نهـم

مـاه دوام نمایـد،  یش از یکحالت اضطرار پ

برای تمدید آن تصویب شورای ملـی فـدرال 

  .شرط است

ــت :مــاده یکــصد و هــشتادم  در حال

تواند  اضطرار، مجلس شورای ملی فدرال می

العـاده بـه رئـیس جمهـور  فوقهای صالحیت

  .واگذار نماید

در حالت : یکم ماده یکصد و هشتاد و

تواند بعد از اخـذ  اضطرار رئیس جمهور می

القـضات  مؤافقه رئیس شورای ملی و قاضـی

  .ی اختصاصی ایجاد نماید محکمه
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در حالت  :دوم ماده یکصد و هشتاد و

تواند بعد از اخذ  اضطرار، رئیس جمهور می

موافقه شورای ملی فدرال پایتخـت کـشور را 

 در محل دیگر انتقال دهد
ً
  .مؤقتا

هرگـاه : ماده یکصد و هـشتاد و سـوم

رای ملـی فـدرال در دوره وکالت اعضای شو

ـتم گـردد، رئـیس  جریان حالت اضـطرار خ

 بعــد از موافقـه مجلــس توانـد جمهـور مــی

شورای ملی فدرال جریان انتخابات جدید را 

معطل قرار داده و دوره وکالت اعضای شورای 

ملی فدرال را تا ختم حالت اضـطرار تمدیـد 

  .نماید

ـتم حالـت اضـطرار بالوقفـه  ـ بعد از خ

  .گردد  میانتخابات برگزار

در : مـاده یکـصد و هـشتاد و چهـارم

حالت اضـطرار، قـانون اساسـی جمهـوری 

  .شود فدرالی اسالمی افغانستان تعدیل نمی

هرگاه در : ماده یکصد و هشتاد و پنجم

ــیس  ــالحیت رئ ــطرار دوره ص ــت اض حال

جمهور خاتمه یابد، مجلـس شـورای ملـی 

فدرال میعاد خدمت رئـیس جمهـور را الـی 

  .نماید ار تمدید میختم حالت اضطر

ـتم حالـت اضـطرار مطـابق  ـ بعد از خ

 ایـن قـانون اساسـی رئـیس ١١٨حکم ماده 

  .گردد جمهور جدید انتخاب می

  تعدیل: فصل پانزدهم

اصـل : ماده یکصد و هشتاد و شـشم

پیروی از اساسات اسالم و نظـام جمهـوری 

فدرال اسالمی کشور مطابق بـا احکـام ایـن 

  .دشو قانون اساسی تعدیل نمی

نظـر بـه : ماده یکصد و هشتاد و هفتم

ایجابات عصر، مواد این قانون اساسی مطابق 

  .گردد  تعدیل می١٠١ ماده ١حکم فقره 

طـرح : ماده یکصد و هشتاد و هـشتم

تعدیل قانون اساسی هر ایالـت بـه پیـشنهاد 

اکثریت اعضای شورای آن ایالـت و موافقـه 

 بـه رئیس اجراییـه ایالـت غـرض تـصویب

فدرال تقدیم و بعـد از تـصویب ی شورای مل

شورای ملی و توشـیح رئـیس جمهـور نافـذ 

  .گردد می

  احکام انتقالی: فصل شانزدهم

اولـین : ماده یکـصد و هـشتاد و نهـم

قانون انتخابات توسط فرمان تقنینـی رئـیس 

  .گردد جمهور نافذ و اعالن می

با انفاذ ایـن قـانون : ماده یکصد و نودم

رمان انتخابات اساسی رئیس جمهور موقت ف

رئـیس جمهـور جدیـد را بـه اسـاس قــانون 

  .دارد  میمانتخابات اعال

ــود و یکــم ــیس :مــاده یکــصد و ن  رئ

ــانون  ــا احکــام ق ــد مطــابق ب جمهــور جدی
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انتخابات، انتخابات اعضای شورای ملـی را 

  .دارد اعالم می

 بعد از تشکیل :ماده یکصد و نود و دوم

 ملی فدرال اسـالمی، رئـیس مجلس شورای

 کابینه مؤقت را هور جدید فرمان انحاللجم

صادر و کابینه جدید را بر طبـق روحیـه ایـن 

قانون اساسی توظیف و به مجلـس شـورای 

 اخـذ رأی اعتمـاد معرفـی ملی فدرال غرض

  .نماید می

تشکیل کابینـه جدیـد ـ در خالل مدت 

 اعتماد از شـورای ملـی فـدرال الی اخذ رأی

  .دهد میکابینه مؤقت به وظیفه خود ادامه 

مطابق حکم : ماده یکصد و نود و سوم

این قانون اساسی، رئیس جمهور ) ١٣٥(ماده 

  .نماید جدید، محکمه عالی را تعیین می

  قانون اساسی ایالت فدرال

 قانون اساسی جمهوری ضمیمه

  فدرال اسالمی افغانستان

  نظام سیاسی ایالت: فصل اول

 اسـالمی جمهـوری فـدرالی: ماده اّول

 کثیرالملّیت بـوده کـه بنـابر کشورافغانستان 

 اکثریت مـردم و عالیـق فرهنگـی، خواست

مذهبی، زبانی و سیاسی، ایـاالت در قلمـرو 

  .گردد آن تشکیل می

هر ایالت در جمهوری فدرالی : ماده دوم

اسالمی افغانستان مطابق قانون اساسی دارای 

جغرافیایی بوده و بر تمام قلمـرو حدود معین 

  .باشد  میخویش دارای حاکمیت

دین رسمی مردم ایالت، دین : ماده سوم

مقدس اسالم و مذاهب رسمی آن جعفری و 

  .باشد حنفی می

دفاع از استقالل سیاسـی، : ماده چهارم

حاکمیـت ملــی، تمامیــت ارضــی و حفــظ 

آوردهای انقـالب اسـالمی از جملـه  دست

  .باشد وظایف اساسی تمام مردم ایالت می

الـت دری رسمی ایهای زبان: ماده پنجم

  .و پشتو است

هــر ایالــت دارای قــانون : مــاده شــشم

اساسی است که با قانون اساسی جمهـوری 

ـته و  فدرالی اسالمی افغانستان مطابقت داش

  .گیرد خصوصیات ایالت را در نظر می

قانون اساسی ایالت توسـط : ماده هفتم

 و کمیسیون تدوین قانون اساسی ایالت طرح

 و تایید شورای بعد از نظرخواهی مردم ایالت

ایالتی بـه شـورای ملـی جمهـوری فـدرالی 

  .گردد اسالمی  جهت تصویب پیشنهاد می

منبـع اساسـی قـوانین در : ماده هـشتم

ایالت، اساسات دین مقدس اسـالم بـوده و 

تواند مناقض احکام شریعت  هیچ قانون نمی

توانـد منـاقض  اسالم بوده و هیچ قانون نمـی
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ــانون ا ساســی احکــام شــریعت اســالم و ق

جمهوری فدرالی اسالمی افغانـستان وضـع 

  .گردد

ایالـت دارای قـوای مـستقل : ماده نهـم

مقننــه، مجریــه و قــضاییه بــوده و در حــدود 

صالحیت خود مسایل مربوط را حل و فصل 

  .نماید می

هر ایالـت در پهلـوی بیـرق : ماده دهم

جمهوری فدرالی اسـالمی افغانـستان بنـابر 

 بیـرق و خصوصیات ایـالتی خـویش دارای

  .باشد نشان ایالتی نیز می

ایالــت در محــدوده : مــاده یــازدهم

: حاکمیت خـویش دارای واحـدهای اداری

مرکز ایالت، والیـت ولـسوالی، شـاروالی و 

  .باشد نواحی آن می

حدود ایالت و واحدهای : ماده دوازدهم

ــالتی و  ــورای ای ــت ش ــدون موافق اداری آن ب

  .دیاب تصویب شورای ملی فدرال تغییر نمی

ـ برای تعیین حـدود ایـاالت کمیـسیون 

ــالحیتی از  ــوری باص ــت جمه ــرف دول ط

ستان تعیـین گردیـده و فدرالی اسالمی افغانـ

 ایاالت را شورای ملی تـصویب حدود معینه

  .نماید می

ـبات بـین ایـاالت : زدهمیماده سـ مناس

برمبنای حسن تفاهم، تقویه روحیه بـرادری، 

برابــری، روابــط نیــک دوســتی و همکــاری 

  .تقابل استوار استم

ایــاالت حــق دارنــد : مــاده چهــاردهم

 
ً
 مفید تجارتی، فرهنگی و قراردادهای متقابال

غیـره را بــا هــم عقـد و از تجــارب یکــدیگر 

  .استفاده نمایند

مقامات ایالت با مقامات : ماده پانزدهم

ــستان و  ــالمی افغان ــدرالی اس ــوری ف جمه

متقابل قانونی های مقامات سایر ایاالت کمک

  .دهند اری را انجام میو اد

مردم ایالت برای حفـظ : ماده شانزدهم

منافع ایالت، از طریق شورای ایـالتی و بـرای 

حفظ منافع علیای کـشور از طریـق شـورای 

  .گیرند ملی سهم می

اقتصادی و های  ایالت پالن:ماده هفدهم

 جمهــوری فــدرالی اســالمی اجتمــاعی

افغانستان را در قلمرو خویش تطبیق نموده و 

مقامـات عالیـه دولتـی و اداری هـای  فیصله

جمهوری فدرالی اسالمی کـشور را عملـی 

  .سازد می

چگــونگی پرداخــت : مــاده هیجــدهم

آوری محصول، عواید و مـسایل  مالیا، جمع

  .گردد مالی ایالت توسط قانون تنظیم می

 مردم هر ایالت به تناسـب :ماده نوزدهم

ــسلح  ــوای م ــب ق ــویش در ترکی ــوس خ نف

  .ورزد اشتراک می
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ـ پولیس هـر ایالـت از مـردم آن ایالـت 

  .گردد تشکیل می

مــردم ایالــت حــق دارد، : مــاده بیــستم

 و همچنان براساس اصل شان متناسب نفوس

اهلیت و شایستگی در تمام مقامـات عالیـه 

هـا و  دولت مرکزی، قوای مسلح، سفارتخانه

دیپلماتیک در خـارج کـشور و های نمایندگی

  .ن و مقرر گردندالمللی تعیی محافل بین

اساسات نظام : فصل دوم

  اجتماعی اقتصادی

 ایالـت اصـل تقویـه :ویکم ماده بیست

روحیه همکاری، تفاهم، دوستی  و برادری را 

هــای  منظــور تــأمین عــدالت در عرصــه بــه

سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگـی در 

  .نماید میان مردم ایالت تعقیب می

ر رشد منظو ایالت به: ماده بیست و دوم

آوری و نـشر  فرهنگ، زبان و ادبیـات، جمـع

فلکلور مردم تدابیر الزم اتخاذ و آنرا انکشاف 

  .دهد می

 ایالت مکلف است :ماده بیست و سوم

حرمت و خـصایل اصـیل اسـالمی، ملـی، 

قومی و نژادی مردمان ایالت را حفظ نموده و 

به تقویه مناسبات داخلـی مـردم تـدابیر الزم 

  .اتخاذ نماید

منظـور  ایالت بـه:  بیست و چهارمماده

ی تأمین  حفظ سالمت ساکنان ایالت درباره

صحت طفل و مـادر و تربیـه سـالم اطفـال 

  .دارد توجه جدی مبذول می

تعلیمـات عالیـه : ماده بیست و پـنجم

دوستی، رسـم  اسالم، اخالق اسالمی، وطن

پسندیده مردم زیربنـای معنـوی های و رواج

یالـت بـه حفـظ، جامعه ما را تشکیل داده، ا

  .باشد حرمت، ترویج و تعمیل آن مکلف می

ایالت از حقوق و : ماده بیست و ششم

ــه  ــانواده و جامع ــر خ ــدمات زن در براب خ

  .کند حمایت می

ـ تساوی حقوق اسالمی و قـانونی زن و 

مرد را در حیات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی 

  .نماید و اقتصادی تضمین می

تربیه سالم ایالت به : ماده بیست و هفتم

جوانان و نوجوانان مطابق به روحیـه احکـام 

شریعت اسالم توجه نموده و شـرایط الزم را 

ـتعدادهای  جهت پرورش سـالم بـدنی و اس

  .سازد فکری آنان فراهم می

حـق زنـدگی، : ماده بیـست و هـشتم

ــق  ــسافرت و ح ــصیل، م ــار، تح آزادی، ک

ــاعی ــی اجتم ــدگی سیاس ـتراک در زن  ،اشـ

ق تـأمین صـحت، فرهنگی، اقتصادی و حـ

کـاری، بازنشـستگی،  تأمین معیشت ایام بی
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معلولیـت و حــق خــانواده شــهدا در ایالــت 

  .گردد مطابق قانون تضمین می

هـای  ایالـت پالن:ماده بیـست و نهـم

منظـور  انکشافی، اقتصادی و اجتماعی را بـه

بـرداری از تمـام منـابع ایـالتی  بسیج و بهـره

سـطح ماندگی، بلند بردن  خاطر رفع عقب به

زندگی مادی و معنوی مردم، ایجاد زمینه کار، 

ـ اقتصادی طـرح و تکامل ساختار اجتماعی  

ـ غـرض  تدوین نموده و از طریق هیأت وزار 

  .نماید تصویب به شورای ملی تقدیم می

ــی ــاده س ــت:ام م ــاالت ملکی  از  در ای

  .تعرض مصون است

بـه اشـکال مختلـف دولتـی، ـ ملکیت 

 و مختلط، جمعـی، خـصوصی، شخـصی

سیاســی و اجتمــاعی های ســازمانملکیــت 

هـای ملکیتایالت از تمـام انـواع . وجود دارد

  .کند قانونی حمایت می

ایالـت در رابطـه بـه : ویکـم ماده سـی

خصوصی های گذاری ملکیت دولتی، سرمایه

ــت  ــاد و فعالی ــارجی، ایج ــدگی و خ نماین

خارجی مطابق احکام قانون اساسی های بانک

فغانـستان عمـل جمهوری فدرالی اسالمی ا

  .نماید می

ــی و دوم ــاده س ــت پالن:م ــای  ایال ه

ـتخراج منـابع هـای  اقتصادی را در عرصه اس

هــا،   چراگــاهزیــرزمین، معــادن، اســتفاده از

بایر و المزروع، حفـظ های گیری از زمین بهره

 منابع اساسی  ایجاد و توسعهآبدات تاریخی،

انـــرژی، تأسیـــسات رادیـــو و تلویزیـــون، 

ها، بندهای بزرگ زراعتی  همخابرات، شفاخان

و انرژی، بنادر و خطوط مواصالتی را طرح و 

ــه  از طریــق هیــأت وزرا غــرض تــصویب ب

  .نماید شورای ملی فدرال تقدیم می

ایالت در ایجاد، تقویه : ماده سی و سوم

ــالمی  ــاونی اس ــسات تع ــسترش مؤس و گ

  .نماید مساعدت می

های ایالت در فعالیت: ماده سی و چهارم

کاران، اهـل حرفـه و   جمعی کسبه وانفرادی

صنعت، صنایع مستظرفه و صنایع دستی که 

یکی از محصوالت خوب و قـدیمی کـشور 

  .نماید رود تشویق و حمایت می شمار می به

 ایالت در مورد حفـظ :وپنجم ماده سی

طبیعی و استفاده معقول از های طبیعت، ثروت

زیست، حفظ جنگالت،  ها، بهبود محیط آن

وهوا، حفظ و ابقای  آلودگی آبجلوگیری از 

حیوانات و نباتات تدابیر الزم اتخاذ و علمی 

  .نماید می

 ایالت وظیفـه خـود :ماده سی و ششم

داند که نسبت به بسط و توسعه تعلیمات  می

کن نمـودن  اجباری رایگان، همگانی و ریشه

 و  ایجـادسوادی و سـوادآموزی عمـومی، بی

ند رادیـو،  مان ارتباط جمعیاستفاده از وسایل
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ــد  ــت رش ــات، درجه ــون و مطبوع تلویزی

عمومی، تأسیس و توسـعه مراکـز های آگاهی

علمی و تحقیقاتی، فراهم نمـودن امکانـات 

الزم غرض آموزش عـالی، بـسط و توسـعه 

مراکز طبی برای تـأمین صـحت و سـالمتی 

های مردم و تحصیل خودکفایی در تمام زمینه

ـنعتی و هنـری اقـدامات  علمی، فرهنگی ص

  .م نمایدالز

ــا ــتمده م ــی و هف ــت، اوزان، :س  ایال

ـتندارد  ها و محک مقیاس ها را بـا فـورم و اس

  .نماید المللی گسترش داده تطبیق می بین

ایالت احکـام مـواد : ماده سی و هشتم

فصل چهارم قانون اساسی جمهوری فدرالی 

اســالمی افغانــستان در رابطــه بــه تابعیــت، 

آزادی، حقوق اساسی و وجایـب اتبـاع را در 

  .نماید نظر گرفته عملی می

  )قوه مقننه(شورای ایالتی : فصل سوم

شورای ایـالتی مظهـر : ماده سی و نهم

ترین ارگـان تقنینـی ایالـت  اراده مردم و عالی

  .کند باشد که از اراده مردم نمایندگی می می

ـ مردم ایالت از طریق شورای ایـالتی در 

ـ اجتمــاعی ایالــت ســهم  زنــدگی سیاســی 

  .گیرد می

اعضای شـورای ایـالتی از : ده چهلمما

گیری عمومی، مساوی، سری، آزاد  طریق رأی

و مستقیم برای یک دوره تقنینی سه ساله طبق 

  .شوند قانون انتخاب می

سن قانونی عضویت : ویکم ماده چهل

 سـال و ٢٥در شورای ایالتی برای مـرد و زن 

 سـال ٢٠دهنده تکمیل  سن قانونی برای رأی

  .باشد می

دهـی و انتخـاب  در رأیشتراک ـ شرط ا

  .باشد شدن داشتن تذکره تابعیت می

ـ سایر شرایط و طرز انتخابات در قـانون 

  .گردد انتخابات خود ایالت تنظیم می

 اولـین اجـالس دوره :ماده چهل و دوم

وسـیله رئـیس هیـأت   شورای ایالتی بهتقنینیه

  روز بعد از ختم ٣٠اجراییه ایالت طی مدت 

  .شود انده میانتخابات فراخو

شـورای ایـالتی در : ماده چهل و سـوم

اولین اجالس خویش کمیـسیونی را از بـین 

اعضای خود جهت بررسی وثایق عضویت 

این کمیسیون نتایج بررسی . کند انتخاب می

را به مجلس شورای ایـالتی مربـوط گـزارش 

  .دهد می

شورای ایـالتی در : ماده چهل و چهارم

حیـث  بـهاولین جلسه خـویش یـک نفـر را 

 نفر ٢حیث نایب رئیس و  رئیس، دو نفر را به

حیث منشی و نایب منشی بـرای مـدت  را به

ونیم سال از بین اعضای خویش انتخاب  یک

  .کند می
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ونـیم سـال ایـن انتخابـات  ـ بعد از یک

  .گردد تجدید می

 نفر ٣٠٠٠٠از هر : ماده چهل و پنجم

حیث نماینـده در شـورای ایـالتی  یک نفر به

  .گردد میانتخاب 

 رئـیس شــورای :مـاده چهـل و شـشم

عهده  ایالتی رهبری و تأمین نظم مجلس را به

در غیاب رئیس شورای ایالتی وظـایف . دارد

ــان ــرا یکــی از نایب ــالتی انجــام آن  شــورای ای

  .دهد می

مـدت اجـالس : ماده چهـل و هفـتم

شورای ایالتی توسط طرزالعمل عادی ساالنه 

  .دگرد خود شورای ایالتی تعیین می

العاده  اجالس فوق: ماده چهل و هشتم

شورای ایالتی براساس تصمیم رئیس هیـأت 

اجراییه ایالت، مطالبه رئیس شورای ایالـت و 

با تقاضای یک ربع اعضای مجلس شـورای 

  .تواند ایالت دایر شده می

 اجـالس شـورای :ماده چهـل و نهـم

ایالتی علنی بوده مگر اینکه شـورا بـه سـری  

  .گیردبودن آن تصمیم ب

ـ جریان مباحثات شـورای ایـالتی ثبـت 

  .گردد می

شـورای ایـالتی اصـول و : ماده پنجاهم

وظایف داخلـی خـود را وضـع و تـصویب 

  .نماید می

اعـضای شـورای : ماده پنجـاه و یکـم

ایالتی در اجالس خویش دارای حـق رأی و 

  .باشد اظهار نظر می

خـاطر رأی  ـ هیچ عضو شورای ایالتی به

ر داخل و یا خارج شورا مـورد با اظهار نظر د

ـتثنای حـاالت  تعقیب قرار نمی گیرد، بـه اس

  .جرم مشهود

ـ عضو شورای ایالتی بدون موافقت شورا 

و در حالت بین دو اجـالس شـورای ایـالتی 

ف و مـورد یـبدون موافقه هیأت اداری آن توق

  .تواند فته نمیرتعقیب عدلی قرار گ

 عضو شـورای ایـالتی در حالـت ـ هرگاه

 مشهود گرفتار گردد، باید به هیأت اداری جرم

  .شورای ایالتی اطالع داده شود

 شورای ایـالتی دارای :ماده پنجاه و دوم

  :باشد ذیل میهای صالحیت

ـ طرح تعدیل قانون اساسی ایالـت بـه ١

پیشنهاد یک ثلث و موافقت دو ثلث اعضای 

 ایالـت کـه شورا و تایید رئیس هیأت اجراییه

ی ملی فدرال پیشنهاد جهت تصویب به شورا

  .گردد می

 قبــول اســتعفای رئــیس، معــاون و ـــ ٢

  .اعضای هیأت اجراییه ایالت

ـ تصمیم بر عزل، تحقیـق و محاکمـه ٣

 اجراییـه، معـاونین و اعـضا در رئیس هیأت
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 اتهــام بـه ارتکـاب جــرم و  رحالـتحالـت

  .خیانت بزرگ

ـ هرگاه رئیس هیأت اجراییه ایالت متهم ٤

ب خیانـت قـرار گیـرد، به جرمی و یا ارتکـا

موضوع براساس درخواست یک ثلث اعضا 

در مجلس شورای ایالتی مطرح و تحت غور 

گیرد هرگاه دو ثلث اعضای  و بررسی قرار می

شـــورا آن را وارد دانـــست، در آن صـــورت 

 موضوع را جهت تعقیـب، تحقیـق و تعیـین

مجازات متهم به مقـام ریاسـت جمهـوری 

 از طرف فدرال اطالع و محکمه اختصاصی

  .گردد رئیس جمهور تعیین می

ـ الـی تعیـین و انتخـاب رئـیس هیـأت 

اجراییه جدید معاون ریـیس هیـأت اجراییـه 

  .نماید ایالت از وظایف او سرپرستی می

 ـ در صـورتیکه معـاون ریاسـت هیـأت

ـتهم گـردد رئـیس اجراییه  نیز به عین جـرم م

 ایالتی از مقام ریاست هیأت اجراییـه شورای

  .نماید سرپرستی می

رئیس هیـأت اجراییـه ـ در حالت وفات 

ایالت الی تعیین و انتخـاب هیـأت اجراییـه 

جدید، معـاون او وظـایف ریاسـت هیـأت 

  .گیرد عهده می اجراییه ایالت را به

ـ تعیین حدود جغرافیـایی واحـدهای ٦

اداری ایالت مربوط به تصویب شورای ملی 

  .فدرال

اتخاذ تصمیم در مسایل مهمی که به ـ ٧

  .سرنوشت ایالت تعلق دارد

ـ پیشنهاد تعدیل و لغو قوانین ایـالتی و ٨

طرح قوانین جدید بعد از موافقه رئیس هیأت 

غـرض تـصویب بـه  بـهآنها اجراییه و ارسال 

  .شورای ملی فدرال

ـ های طراح پالنـ ٩ انکـشافی اقتـصادی 

اجتماعی ایالت بعد از تاییـد رئـیس هیـأت 

  .زرای فدرال واجراییه و تقدیم آن به هیأت

ـ استماع جواب رئیس هیأت اجراییـه ١٠

  .شان های در مورد اجراآت شامل صالحیت

ـ اعطای رأی اعتماد و یا سلب اعتماد ١١

  .از هیأت اجراییه ایالت

ــالتی :مــاده پنجــاه و ســوم  شــورای ای

ــث  ــشنهاد ثل ــاس پی ــالحیت دارد، براس ص

اعضای خود جهت بررسی اجراآت هیـأت 

سوالیها و نـــواحی اجراییــه، والیــات، ولــ

  .کمیسیونی را توظیف نماید

شورای ایالتی حق : ماده پنجاه و چهارم

دارد، در جلـسه استیــضاح از رئـیس هیــأت 

  .توضیحات بخواهد) رئیس ایالت(اجراییه 

 و یا صورت تحریری ـ پاسخ استیضاح به

  .گردد شفاهی ارائه می

 پاسـخ تواند براسـاس ـ شورای ایالتی می

ع سـلب اعتمـاد رئـیس و شـده، موضـو ارائه
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اعضای هیأت اجراییه را مـورد بررسـی قـرار 

  .دهد

اعـضای هیـأت : ماده پنجـاه و پـنجم

توانند بـا کـسب اجـازه از رئـیس  اجراییه می

شورای ایالتی بـا رأی مـشورتی در جلـسات 

  .شورا اشتراک نمایندهای عمومی و کمیسیون

مقامات ذیل حـق : ماده پنجاه و ششم

غو قـوانین ایـالتی و طـرح پیشنهاد تعدیل و ل

  :باشند قوانین جدید را به شورای ایالتی دارا می

  ).رئیس هیأت اجراییه(ـ رئیس ایالت ١

  .ـ دو ثلث اعضای شورای ایالتی٢

  .ـ هیأت اجراییه٣

  .ـ رئیس قوه قضاییه ایالت٤

تصویب مقررات و : ماده پنجاه و هفتم

ــل ــد از  طرزالعم ــالتی بع ــورای ای ــا در ش ه

س هیـأت اجراییـه ایالـت نافـذ منظوری رئی

  .گردد می

نـشر تـصاویب، : تمشماده پنجاه و هـ

طرزالعملهــا و مقــررات شــورای ایــالتی بــه 

هـای رسمی کـشور بـوده و بـه زبانهای زبان

  .گردد اکثریت ساکنین محل نیز نشر می

 رئیس هیأت اجراییه: فصل چهارم

  ایالت و معاونان او

 هیـأت اجراییـه کـه :ماده پنجاه و نهـم

باشد عبارتند  الیترین ارگان اجراییه ایالت میع

از رئیس هیـأت، دو نفـر معاونـان و دو نفـر 

  .منشی

رئیس هیأت اجراییه ایالت : ماده شصتم

توسط آرای عمومی مردم ایالت برای مـدت 

  .گردد سه سال انتخاب می

ـــ یــک شــخص صــرف بــرای دو دوره 

  .تواند حیث رئیس ایالت انتخاب شده می به

الت نزد شورای ایالتی مـسؤول ـ رئیس ای

  .است

هر تبعه جمهوری : ماده شصت و یکم

ــستان کــه ســن  ــدرالی اســالمی افغان  ٣٠ف

سالگی را تکمیل و از حقوق مدنی و سیاسی 

حیث رئیس ایالت انتخاب  برخوردار باشد به

  .تواند شده می

ــصت و دوم ــاده ش ــأت : م ــیس هی رئ

اجراییــه ایالــت بعــد از انتخــاب شــدن، در 

  :آورد جا می یالتی حلف آتی را بهشورای ا

نام خداوند بزرگ و توانـا سـوگند یـاد  به«

کنم که در تمام اعمال و کردار خود، اللـه  می

جالله را حاضر و ناظر دانـسته، احکـام  جل

دین مقدس اسالم را اطاعت، قانون اساسی و 

ســایر قــوانین جمهــوری فــدرالی اســالمی 

مایـت، نستان و قانون اساسی ایالت را حاافغ

اساسی اتبـاع را حراسـت های حقوق و آزادی

  .نمایم
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ــا اســتعانت از بارگــاه پروردگــار تمــام  ب

مساعی خود را در برقراری عدالت در جامعه 

و در راه سعادت مردم و ترقی ملت افغانستان 

  ».بکار برم

 رئـیس هیـأت :ماده شـصت و سـوم

منــدرج در های اجراییــه ایالــت از صــالحیت

و ایـن قـانون اساسـی و قانون اساسی فدرال 

و سایر قوانین ایالتی در عرصه تقنینیه، اجراییه 

  .باشد قضاییه برخوردار می

رئـیس هیـأت : ماده شصت و چهـارم

منـدرج های اجراییه ایالت عالوه بر صالحیت

  :باشد آتی میهای این قانون، صالحیت

العاده   فوقـ دایر نمودن و افتتاح اجالس١

  .شورای ایالتی

انون اساسی ایالت و منظـوری ـ تایید ق٢

هـا و مـصوبات شـورای مقررات، طرزالعمل

  .ایالت و اعالم انفاذان

ـ معرفی معاونان و منشیان رئیس هیأت ٣

غرض تایید  اجراییه ایالت به شورای ایالتی به

شان از مقام  و استحصال منظوریآنها تعیین 

  .ریاست جمهوری فدرالی اسالمی کشور

عاونـان و منـشیان ـ مطالبه تایید عزل م٤

  .هیأت اجراییه از شورای ایالتی

منظـوری، تقـرر، انفکـاک، ترفیـع و ـ ٥

تقاعد قضات، افسران پولیس، قوای مسلح و 

  .کارمندان ملکی طبق قانون

ـ اتخاذ تـصمیم در مـورد نظرخـواهی ٦

ـ  عمومی راجـع بـه مـسایل عمـده سیاسـی 

  .اقتصادی و اجتماعی در سطح ایالت

در حالـت اراده : ماده شصت و پـنجم

استعفا، رئیس هیأت اجراییه ایالت استعفای 

 بـه شـورای ایالـت تقـدیم 
ً
خود را مـستقیما

  .نماید می

ـتعفای ـ در صورتیکه شـورای ایالـت  اس

وی را به اکثریت قاطع تاییـد نمایـد، رئـیس 

جمهور دولت فدرالی اسالمی افغانستان آنرا 

  .نماید منظور می

 قضاییه ایالت قوه: فصل پنجم

  )شورای قضایی(

ی  قـوه(قـضاء :  و شـشمماده شصت

  .باشد رکن مستقل ایالت فدرال می)  قضاییه

ــتم ــصت و هف ــاده ش ــضاوت در : م ق

ایالت، صرف توسط محکمه و طبـق قـانون 

  .گیرد صورت می

قوه قضاییه ایالت : ماده شصت و هشتم

 است از شورای قضایی ایالت و فدرال مرکب

ــشکی ــانون ت ــق ق ــه طب ــر ک ــاکم دیگ ل مح

  .گردند می

شـورای قـضایی : ماده شصت و نهـم

ترین ارگان قضایی  حیث عالی ایالت فدرال به

در رأس سیستم واحـد قـضایی ایالـت قـرار 
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رئیس (القضات  داشته، مرکب است از رئیس

، دو نفر معاون و چهـار نفـر )شورای قضایی

  .اعضا

شـورای قـضایی ایالـت : ماده هفتـادم

محـاکم را در های  فعالیتمطابق احکام قانون

ایالت مربوط نظارت نمـوده تطبیـق یکـسان 

  .محاکم تأمین میکندهای قانون را در فعالیت

رئـیس القـضات : مـاده هفتـاد و یکـم

پیشنهاد رئیس ایالت، معاونان و اعضای او به 

القضات  هیأت اجراییه ایالت، موافقت قاضی

دولت فدرال و منظور رئـیس جمهـور مقـرر 

  .گردند می

 ایالت به پیـشنهاد رئـیس ـ سایر قضات

القــضات و منظــوری رئــیس ایالــت مقــرر 

  .گردند می

ترفیع، تقاعد، استعفا : ماده هفتاد و دوم

و عزل رئیس القضات، معاونـان و اعـضای 

 قضات ایالت توسـط شورای قضایی و سایر

  .گردد قانون تنظیم می

قضات در قـضاوت : ماده هفتاد و سوم

یعت خود صرف تـابع قـانون و احکـام شـر

  .باشند مقدس اسالم می

صـالحیت قـضا : ماده هفتاد و چهارم

شامل رسیدگی به تمام دعاوی اسـت کـه در 

شـمول  آن اشخاص حقیقی یـا حکمـی بـه

الیـه قـرار  دولت به صفت مدعی یـا مـدعی

گرفته و به پیشگاه آن مطابق به احکام قـانون 

  .گردد اقامه می

ــنجم قــضات حــین : مــاده هفتــاد و پ

احکام قانون اساسی، قـوانین بررسی قضایا، 

دولت فدرال و احکام ایـن قـانون اساسـی را 

  .نمایند تطبیق می

ــانون صــراحت نداشــته  در حاالتیکــه ق

باشــد، محکمــه، قــضایای را طبــق احکــام 

وفـصل  نحوی حل شریعت مقدس اسالم به

نماید که عدالت را به بهترین وجه ممکن  می

  .تأمین نماید

، تم ایالـدر محاک: ماده هفتاد و ششم

. شـود صـورت علنـی اجـرا مـی محاکمه به

که قضایا در جلسات سری رسیدگی  حاالتی

  .گردد شود، توسط قانون تعیین می می

ـــصل ـ فی ــ ـــای  هـ ـــاکم ه ـــی مح قطع

در صورتیکه محکمـه . التعمیل است واجب

شخصی را محکوم به اعدام نمایـد، توشـیح 

  .رئیس جمهور شرط است

ت ـ ابالغ حکم محکمه در همـه حـاال

  .علنی است

رســـیدگی و : مــاده هفتــاد و هفــتم

پشتو های وفصل قضایا در محاکم به لسان حل

و دری و یا به لسان اکثریـت سـاکنین محـل 

  .گیرد صورت می
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محاکم باید مدلل باشـد و های  ـ فیصله

  .دالیل حکم در آن ذکر گردد

کـشف جـرایم از : ماده هفتاد و هشتم

ق و طرف پولیس ایالت بوده تعقیـب، تحقیـ

العموم سـارنوال  اقامه دعوی از طرف مدعی

باشـد، مطـابق  که جزء قوه قضاییه ایالت می

  .گیرد احکام قانون صورت می

شورای قضایی ایالت : ماده هفتاد و نهم

 تنظیم امور قضایی، قوانین را طرح و در ساحه

  .نماید به شورای ایالتی پیشنهاد می

تـــشکیل، ترکیـــب، : مـــاده هـــشتادم

رزالعمل محاکم ایالت توسط صالحیت و ط

  .گردد قانون تنظیم می

جایی که در این قـانون مـاده  از آن :تذکر

، بنده به مجموعه قوانین موجود نیست) ١٤١(

صــفحه ) ١٣٧٤(اساســی افغانــستان ســال 

ــردم) ٣٥٥( ــه ک ــودمراجع ــود نب و . ، موج

 شماره ، سال اول،فصلنامه سراجهمچنان به 

صــفحه ) ١٣٧٤(، بهــار و تابــستان )٤ و ٣(

موجــود ) ١٤١(مراجعــه کــردم، مــاده ) ٨٩(

محمد جاوید به تـاریخ  ا آقای دینببعد . نبود

 بعـد از ٢ الـی ١١ سـاعت ١٣٩٦اول میزان 

؛ ظهر صحبتی داشتیم پیرامون نبود ماده فوق

 به یادم است که این مـاده :آقای جاوید افزود

 .بنا به دالیلی حذف گردیده است




