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 مقدمه  

 الرحمن الرحیمهللا بسم ا

رب العالمین و الصلوه و السالم علی سید االنبیاء و المرسلین محمد )ص ( و علی آله و هللا الحمدا"
   "اصحابه اجمعین

 ما مردم افغانستان: 

ها و بی عدالتی کل به مشیت حق تعالی و اعتقاد به دین مقدس اسالم، با در ک)ج( و تو  خداوند کبا ایمان راسخ به ذات پا 
ها، مبارزات تاریخی، جهاد و اریکما وارد آمده است، با تقدیر از فدا  شورکه بر کشماری های گذشته و مصایب بینابسامانی

ه افغانستان واحد و کاین  کشور، با در کمقاومت بر حق تمام مردم افغانستان و ارج گذاری به مقام واالی شهدای راه آزادی 
پارچه به همه اقوام و مردم این سرزمین تعلق دارد، با رعایت منشور ملل متحد و با احترام به اعالمیه جهانی حقوق بشر، به کی
ی بر اراده کشور، به منظور تاسیس نظام متکمیت ملی و تمامیت ارضی کیم وحدت ملی و حراست از استقالل، حا کنظور تحم

راسی، به منظور ایجاد جامعه مدنی عاری از ظلم، استبداد، تبعیض و خشونت و مبتنی بر قانونمندی، عدالت کمردم و دم
ها و حقوق اساسی مردم، به منظور تقویت بنیادهای سیاسی، اجتماعی، یرامت و حقوق انسانی و تامین آزادکاجتماعی، حفظ 

نان این سرزمین، و سرانجام، به کشور، به منظور تامین زندگی مرفه و محیط زیست سالم برای همه سا کاقتصادی و دفاعی 
های تاریخی، فرهنگی و ا واقعیتالمللی، این قانون اساسی را مطابق بمنظور تثبیت جایگاه شایسته افغانستان در خانواده بین

هزار و  کو مقتضیات عصر، از طریق نمایندگان منتخب خود در لویه جرگه مورخه چهاردهم جدی سال ی شورکاجتماعی 
 ردیم.  کابل تصویب کسیصد و هشتاد و دو هجری شمسی در شهر 

 دولت   -فصل اول  

   ماده اول  
   باشد.  واحد و غیرقابل تجزیه میافغانستان، دولت جمهوری اسالمی، مستقل، 

  ماده دوم  
دین دولت جمهوری اسالمی افغانستان، دین مقدس اسالم است. پیروان سایر ادیان در پیروی از دین و اجرای مراسم 

   باشند.  ام قانون آزاد میکشان در حدود احدینی

 ماده سوم  
 ام دین مقدس اسالم باشد.  کاح تواند مخالف معتقدات ودر افغانستان هیچ قانون نمی

 ماده چهارم    
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ند. ملت افغانستان که به طور مستقیم یا توسط نمایندگان خود آن را اعمال میکمیت ملی در افغانستان به ملت تعلق دارد کحا 
، ک، هزاره، ازبکتاجیل از اقوام پشتون، که تابعیت افغانستان را دارا باشند. ملت افغانستان متشکعبارت است از تمام افرادی 

. بر هر فرد از افراد ملت باشدمییی، نورستانی، ایماق، عرب، قرغیز، قزلباش، گوجر، براهوی و سایر اقوام من، بلوچ، پشهکتر 
 گردد.  . هیچ فردی از افراد ملت از تابعیت افغانستان محروم نمیشودمیلمه افغان اطالق کافغانستان 

 گردد.  اهندگی توسط قانون تنظیم میامور مربوط به تابعیت و پن

 ماده پنجم   
میت ملی و تمامیت ارضی و تامین امنیت و قابلیت کام این قانون اساسی و سایر قوانین، دفاع از استقالل، حا کتطبیق اح 

.  باشدمیشور از وظایف اساسی دولت کدفاعی     

   ماده ششم  
رامت انسانی، حمایت حقوق بشر، تحقق کجامعه مرفه و مترقی بر اساس عدالت اجتماعی، حفظ  کدولت به ایجاد ی

 .  باشدمیلف کشور مکشاف متوازن در همه مناطق کراسی، تامین وحدت ملی، برابری بین همه اقوام و قبایل و انکدمو 

 ماده هفتم  
ه افغانستان به آن ملحق شده است و اعالمیه جهانی ک المللیبینالدول، میثاق های دولت منشور ملل متحد، معاهدات بین

رات جلوگیری ک. دولت از هر نوع اعمال تروریستی، زرع و قاچاق مواد مخدر و تولید و استعمال مسکندمیحقوق بشر را رعایت 
   ند.  کمی

 ماده هشتم  
تمامیت ارضی و عدم مداخله، حسن همجواری، احترام شور را بر مبنای حفظ استقالل، منافع ملی و کدولت سیاست خارجی   

 نماید.  متقابل و تساوی حقوق تنظیم می

 ماده نهم
دولت و طرز استفاده درست از  ک. حفاظت و اداره امالباشندمییت دولت کمعادن و سایر منابع زیرزمینی و آثار باستانی مل

   دد.  گر عامه توسط قانون تنظیم می کمنابع طبیعی و سایر امال

 ماده دهم  
ام قانون، تشویق، حمایت و کها و تشبثات خصوصی را مبتنی بر نظام اقتصاد بازار، مطابق به احگذاریدولت، سرمایه سرمایه

   .  نمایدمیمصونیت آن ها را تضمین 

 ماده یازدهم  
   .گرددمیشور و مصالح مردم، توسط قانون تنظیم کامور مربوط به تجارت داخلی و خارجی، مطابق به ایجابات اقتصادی 

 ماده دوازدهم  
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ام کشور، مطابق به احک. نشر پول و طرح و تطبیق سیاست پولی باشدمیزی دولتی و مستقل کمر  ک، بانکدر افغانستان بان
. نمایدمیمیسیون اقتصادی ولسی جرگه مشوره کزی در مورد چاپ پول با کمر  ک. بانباشدمیزی کمر  کقانون، ازصالحیت بان

 .  شودمیتوسط قانون تنظیم  کیل و طرز فعالیت این بانکتش

 ماده سیزدهم    
های موثر طرح های پیشه وران، پروگرامشاف صنایع، رشد تولید، ارتقای سطح زندگی مردم و حمایت از فعالیتکدولت برای ان

 .  نمایدمیو تطبیق 

   ماده چهاردهم
ان و بهبود کشاف زراعت و مالداری، بهبود شرایط اقتصادی، اجتماعی و معیشتی دهقانان و مالداران و اسکدولت برای ان

ن و توزیع ک. دولت به منظور تهیه مسنمایدمیهای موثر طرح و تطبیق وچیان، درحدود بنیه مالی دولت، پروگرامکزندگی 
 .  نمایدمیانات مالی، تدابیر الزم اتخاذ کام قانون و در حدود امکبه احهای عامه برای اتباع مستحق، مطابق یتکمل

پانزدهم   ماده    
لف است در مورد حفظ و بهبود جنگالت و محیط زیست تدابیر الزم اتخاذ نماید.  کدولت م   

 ماده شانزدهم  
 شور.  کیی، نورستانی، پامیری و سایر زبان های رایج در منی، بلوچی و پشهکی، تر کهای پشتو، دری، ازباز جمله زبان 

 .  باشندمیهای رسمی دولت پشتو و دری زبان
نمایند، آن لم میکیی، نورستانی، بلوچی و یا پامیری تمنی، پشهکی، تر کهای ازبی از زبانکثریت مردم به یکه ا کدر مناطقی 

. دولت برای گرددمیو نحوه تطبیق آن توسط قانون تنظیم  باشدمیزبان عالوه بر پشتو و دری به حیث زبان سوم رسمی 
های گروهی به . نشر مطبوعات و رسانهنمایدمیشاف همه زبانهای افغانستان پروگرامهای موثر طرح و تطبیق کتقویت و ان
 .  گرددمیور حفظ شک)اصطالحات( علمی و اداری ملی موجود در  . مصطلحاتباشدمیشور آزاد کهای رایج در تمام زبان

 ماده هفدهم  
ز دینی تدابیر کشاف تعلیمات دینی، تنظیم و بهبود وضع مساجد، مدارس و مرا کدولت برای ارتقای معارف در همه سطوح، ان

 .  نمایدمیالزم اتخاذ 

 ماده هجدهم
 رم)ص( استوار است.  کشور بر هجرت پیامبر ا کمبدا تقویم 

 .  باشدمیار ادارات دولتی تقویم هجری شمسی کمبنای 
 .  گرددمیثور تعطیل عمومی است. سایر رخصتی ها توسط قانون تنظیم  8اسد و  28روزهای جمعه، 

 ماده نوزدهم    
ب است از:  کبیرق افغانستان مر    
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نار هم واقع که به صورت عمودی، به اندازه های مساوی، از چپ به راست، در کهای سیاه، سرخ و سبز سه قطعه با رنگ
 شده، عرض هر رنگ برابر نصف طول آن است و در وسط آن نشان ملی افغانستان قرار دارد.  

ه در دو گوشه آن دو بیرق و در وسط آن در قسمت ک باشدمینشان ملی افغانستان عبارت از محراب و منبر به رنگ سفید 
و اشعه خورشید در حال طلوع و در قسمت تحتانی آن  "برکا هللا ا"و  "هللامحمد رسول ا"، "هللال اله اال ا" کلمه مبار کفوقانی، 

 های گندم احاطه شده است.  لمه افغانستان، جا داشته و از دو طرف باخوشهکهجری شمسی و  1298تاریخ 
   .  دگردمیطرز استفاده از بیرق و نشان ملی توسط قانون تنظیم 

   ماده بیستم  
 .  باشدمیو نام اقوام افغانستان  "برکا هللا ا"ر کسرود ملی افغانستان به زبان پشتو و با ذ

   م  کماده بیست و ی
 .  باشدمیابل کپایتخت افغانستان شهر 

 حقوق اسایس و وجایب اتباع   -فصل دوم 

 ماده بیست و دوم  
هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است. اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجایب 

 .  باشندمیمساوی 

 ماده بیست و سوم  
 .  گرددمیزندگی موهبت الهی و حق طبیعی انسان است. هیچ شخص بدون مجوز قانونی از این حق محروم ن

 ماده بیست و چهارم  
 ، حدودی ندارد. گرددمیه توسط قانون تنظیم کآزادی حق طبیعی انسان است. این حق جز آزادی دیگران و مصالح عامه 

 .  باشدمیلف کرامت انسان مکرامت انسان از تعرض مصون است. دولت به احترام و حمایت آزادی و کآزادی و 

 ماده بیست و پنجم  
گناه شناخته وم علیه قرار نگیرد، بیکمه با صالحیت محکم قطعی محکه به حکاصلی است. متهم تا وقتی برائت ذمه حالت 

 .  شودمی

 ماده بیست و ششم  
 .  کندمیعمل شخصی است. تعقیب، گرفتاری یا توقیف متهم و تطبیق جزا بر او به شخص دیگری سرایت ن کجرم ی

 ماده بیست و هفتم  
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توان تعقیب، اب آن نافذ گردیده باشد. هیچ شخص را نمیکه قبل از ارتکم قانونی ک، مگر به حشودمینهیچ عملی جرم شمرده 
مه با صالحیت کم محکمجازات نمود، مگر به ح تواننمیام قانون. هیچ شخص را کگرفتار و یا توقیف نمود، مگر بر طبق اح

 نافذ گردیده باشد.  اب فعل مورد اتهام که قبل از ارتکام قانونی کو مطابق به اح

 ماده بیست و هشتم  
، مگر بر اساس معامله بالمثل و پیمان های شودمیاز اتباع افغانستان به علت اتهام به جرم، به دولت خارجی سپرده ن کهیچ ی

 .  شودمیوم نکمحه افغانستان به آن پیوسته باشد. هیچ افغان به سلب تابعیت و یا تبعید در داخل یا خارج افغانستان کبین الدول 

 ماده بیست و نهم  
شف حقایق از شخص دیگر، اگر چه تحت تعقیب، گرفتاری کد حتی به مقصد تواننمیعذیب انسان ممنوع است. هیچ شخص 

رامت انسانی باشد، ممنوع که مخالف کند یا امر بدهد. تعیین جزایی کوم به جزا باشد، به تعذیب او اقدام کیا توقیف و یا مح
   است.  

   ماده سی ام  
راه به دست آورده شود، اعتبار ندارد. اقرار به جرم عبارت است که از متهم یا شخص دیگری به وسیله ا کاظهار، اقرار و شهادتی 

   مه با صالحیت.  کامل و در حالت صحت عقل، در حضور محکاز اعتراف متهم با رضایت 

   م  کماده سی و ی
ند. متهم حق دارد به کیل مدافع تعیین کبرای دفع اتهام به مجرد گرفتاری و یا برای اثبات حق خود، و  تواندمیهر شخص 

مه حاضر گردد. دولت در ک، در محکندمیه قانون تعیین کمجرد گرفتاری، از اتهام منسوب اطالع یابد و در داخل میعادی 
المات، مراسالت و مخابرات بین متهم و ک. محرمیت مایدنممییل مدافع تعیین کبضاعت و قضایای جنایی برای متهم بی

   .  گرددمیالی مدافع توسط قانون تنظیم کهای و . وظایف و صالحیتباشدمییل آن، از هر نوع تعرض مصون کو 

   ماده سی و دوم  
 .  گرددمی. طرز و وسایل تحصیل دین توسط قانون تنظیم شودمیمدیون بودن شخص موجب سلب یا محدود شدن آزادی وی ن

 ماده سی و سوم  
. شرایط و طرز استفاده از این حق توسط قانون تنظیم باشندمیردن و انتخاب شدن را دارا کاتباع افغانستان حق انتخاب 

 .  گرددمی

 ماده سی و چهارم  
خود را به وسیله گفتار، نوشته، تصویر و یا وسایل دیگر، با رعایت ر کآزادی بیان از تعرض مصون است. هر افغان حق دارد ف

 ام مندرج این قانون اساسی اظهار نماید.  کاح
ام مربوط کام قانون، به طبع و نشر مطالب، بدون ارایه قبلی آن به مقامات دولتی، بپردازد. احکهر افغان حق دارد مطابق به اح

   .  گرددمیبه مطابع، رادیو و تلویزیون، نشر مطبوعات و سایر وسایل ارتباط جمعی توسط قانون تنظیم 

 ماده سی و پنجم  
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ها تاسیس نمایند. اتباع ام قانون، جمعیتکاتباع افغانستان حق دارند به منظور تامین مقاصد مادی و یا معنوی، مطابق به اح
ه: مرامنامه و اساسنامه حزب، کیل دهند، مشروط بر اینکام قانون، احزاب سیاسی تشکطابق به احافغانستان حق دارند، م

یالت و منابع مالی حزب علنی کهای مندرج این قانون اساسی نباشد، تشام دین مقدس اسالم و نصوص و ارزشکمناقض اح
سیاسی و یا دیگر منابع خارجی نباشد. تاسیس و  یالت نظامی و شبه نظامی نداشته باشد، وابسته به حزبکباشد، اهداف و تش

یل کام قانون تشکه مطابق به احکفعالیت حزب بر مبنای قومیت، سمت، زبان، و مذهب فقهی جواز ندارد. جمعیت و حزبی 
   .  شودمیمه با صالحیت منحل نکم محک، بدون موجبات قانونی و حشودمی

   ماده سی و ششم  
   اتباع افغانستان حق دارند برای تامین مقاصد جایز و صلح آمیز، بدون حمل سالح، طبق قانون اجتماع و تظاهرات نمایند.  

   ماده سی و هفتم  
توب باشد و چه به وسیله تلفن، تلگراف و وسایل دیگر، از کآزادی و محرمیت مراسالت و مخابرات اشخاص چه به صورت م

   ام قانون.  کحق تفتیش مراسالت و مخابرات اشخاص را ندارد، مگر مطابق به اح تعرض مصون است. دولت

   ماده سی و هشتم  
مه باصالحیت کن یا قرار محکد بدون اجازه سا تواننمین شخص از تعرض مصون است. هیچ شخص، به شمول دولت، کمس

داخل شود یا آن را تفتیش نماید. در مورد جرم ن شخص که در قانون تصریح شده است، به مسکو به غیر از حاالت و طرزی 
ور کند. مامور مذکن شخص داخل شود یا آن را تفتیش کمه، به مسکبدون اجازه قبلی مح تواندمیمشهود، مامور مسئول 

   مه را حاصل نماید.  کقرار مح کندمیه قانون تعیین کلف است بعد از داخل شدن یا اجرای تفتیش، در خالل مدتی کم

   ماده سی و نهم  
ه قانون ممنوع قرار داده است. هرافغان کند، مگر در مناطقی کن اختیار کشور سفر نماید و مسکهر افغان حق دارد به هر نقطه 

ند. دولت از حقوق اتباع افغانستان در خارج از کام قانون به خارج افغانستان سفر نماید و به آن عودت کحق دارد مطابق به اح
   .  نمایدمیت شور حمایک

   ماده چهلم  
یت کام قانون. ملک، مگر در حدود احشودمییت و تصرف در آن منع نکسب ملکیت از تعرض مصون است. هیچ شخص از کمل

یت شخص، تنها به مقصد کمل ک. استمالشودمیمه با صالحیت مصادره نکم قانون و فیصله محکهیچ شخص، بدون ح
. تفتیش و اعالن دارایی شخص، تنها به باشدمیتامین منافع عامه، در بدل تعویض قبلی و عادالنه، به موجب قانون مجاز 

   م قانون صورت می گیرد.  کح

   م  کماده چهل و ی
ام قانون کمایه گذاری، مطابق به احیت اموال عقاری را ندارند. اجاره عقار به منظور سرکاشخاص خارجی در افغانستان حق مل

 .  باشدمیمجاز 
ام که افغانستان عضو آن باشد، مطابق به احک المللیبینفروش عقار به نمایندگی های سیاسی دول خارجی و به موسسات 

   .  باشدمیقانون، مجاز 
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   ماده چهل و دوم  
م کند. هیچ نوع مالیه و محصول، بدون حکام قانون به دولت مالیه و محصول تادیه کلف است مطابق به احکهر افغان م

. این گرددمی. اندازه مالیه و محصول و طرز تادیه آن، بارعایت عدالت اجتماعی، توسط قانون تعیین شودمیقانون، وضع ن
عواید تادیه شده، به حساب واحد  . هر نوع مالیه، محصول وشودمیم در مورد اشخاص و موسسات خارجی نیز تطبیق کح

   .  شودمیدولتی تحویل داده 

 ماده چهل و سوم  
ه تا درجه لیسانس در موسسات تعلیمی دولتی به صورت رایگان از طرف دولت تامین کتعلیم حق تمام اتباع افغانستان است 

مین تعلیمات متوسطه اجباری، پروگرام موثر لف است به منظور تعمیم متوازن معارف در تمام افغانستان، تاک. دولت مشودمی
   ند.  کنند، فراهم کلم می که به آنها تکهای مادری را در مناطقی طرح و تطبیق نماید و زمینه تدریس زبان

   ماده چهل و چهارم  
شور، کوچیان و امحای بی سوادی در کشاف تعلیم برای زنان، بهبود تعلیم کلف است به منظور ایجاد توازن و انکدولت م

   پروگرامهای موثر طرح و تطبیق نماید.  

  ماده چهل و پنجم  
ام دین مقدس اسالم و فرهنگ ملی و مطابق با اصول علمی، طرح و تطبیق کدولت نصاب واحد تعلیمی را، بر مبنای اح

   .  نمایدمیاتب را، بر مبنای مذاهب اسالمی موجود در افغانستان، تدوین کو نصاب مضامین دینی م کندمی

   ماده چهل و ششم  
تاسیس و اداره موسسات تعلیمات عالی، عمومی و اختصاصی وظیفه دولت است. اتباع افغانستان می توانند به اجازه دولت به 

تاسیس موسسات تعلیمات  تواندمیتاسیس موسسات تعلیمات عالی، عمومی، اختصاصی و سوادآموزی اقدام نمایند. دولت 
ام قانون اجازه دهد. شرایط شمول در موسسات تعلیمات کمطابق به اح عالی، عمومی و اختصاصی را به اشخاص خارجی نیز

   .  گرددمیعالی دولتی و سایر امور مربوط به آن، توسط قانون تنظیم 

   ماده چهل و هفتم  
اشف راتضمین ک. دولت حقوق مولف، مخترع و نمایدمیدولت برای پیشرفت علم، فرهنگ، ادب و هنر پروگرامهای موثر طرح 

ام قانون، کو استفاده موثر از نتایج آن را، مطابق به اح کندمیو تحقیقات علمی را درتمام عرصه ها تشویق و حمایت  نمایدمی
   تعمیم می بخشد.  

   ماده چهل و هشتم 
ارگر و سایر امور مربوط به آن توسط قانون تنظیم کار و کار، رخصتی با مزد، حقوق کار حق هر افغان است. تعیین ساعات ک

   .  باشدمیام قانون، آزاد ک. انتخاب شغل و حرفه، در حدود احگرددمی

  ماده چهل و نهم  
ه حیات و آسایش عامه را تهدید کار اجباری ممنوع است. سهم گیری فعال در حالت جنگ، آفات و سایر حاالتی کتحمیل 

   ار بر اطفال جواز ندارد.  ک. تحمیل باشدمیافغان ند، از وجایب ملی هر ک
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 ماده پنجاهم  
شور تدابیر الزم اتخاذ نماید. اداره اجراآت کلف است، به منظور ایجاد اداره سالم و تحقق اصالحات در سیستم اداری کدولت م

دسترسی به اطالعات از ادارات دولتی ام قانون عملی می سازد. اتباع افغانستان حق کامل و مطابق به احکخود را با بیطرفی 
. این حق جز صدمه به حقوق دیگران و امنیت عامه حدودی ندارد. اتباع افغانستان بر باشندمیام قانون دارا کرا در حدود اح

   ام قانون به خدمت دولت پذیرفته می شوند.  کاساس اهلیت و بدون هیچ گونه تبعیض و به موجب اح

   م  کماده پنجاه و ی
مه دعوا کبرای حصول آن در مح تواندمیو  باشدمیه از اداره بدون موجب متضرر شود، مستحق جبران خساره کهر شخص 

مه با صالحیت به تحصیل کم محکد بدون حتواننمیه در قانون تصریح گردیده است، دولت کند. به استثنای حاالتی کاقامه 
 ند.  کحقوق خود اقدام 

   ماده پنجاه و دوم  
. دولت نمایدمیام قانون تامین کدولت وسایل وقایه و عالج امراض و تسهیالت صحی رایگان را برای همه اتباع مطابق به اح

. دولت به منظور کندمیام قانون تشویق و حمایت کز صحی خصوصی را مطابق به احکتاسیس و توسعه خدمات طبی و مرا 
   .  نمایدمیو محلی تدابیر الزم اتخاذ شاف ورزشهای ملی کتقویت تربیت بدنی سالم و ان

   ماده پنجاه و سوم  
دولت به منظور تنظیم خدمات طبی و مساعدت مالی برای بازماندگان شهدا و مفقودین و برای بازتوانی معلولین و معیوبین و 

قوق متقاعدین را تضمین نموده، . دولت حنمایدمیام قانون، تدابیر الزم اتخاذ کسهم گیری فعال آنان در جامعه، مطابق به اح
الزم به عمل می  کمکام قانون کهنساالن، زنان بی سرپرست، معیوبین و معلولین و ایتام بی بضاعت مطابق به احکبرای 
   آورد.  

  ماده پنجاه و چهارم  
سالمت جسمی و روحی یل می دهد و مورد حمایت دولت قرار دارد. دولت به منظور تامین کن اساسی جامعه را تشکخانواده ر 

ام دین مقدس اسالم، تدابیر الزم اتخاذ کخانواده باالخص طفل و مادر، تربیت اطفال و برای از بین بردن رسوم مغایر با اح
   .  کندمی

   ماده پنجاه و پنجم 
   .  گرددمیری توسط قانون تنظیم کلفیت عسکدفاع از وطن وجیبه تمام اتباع افغانستان است. شرایط اجرای دوره م

   ماده پنجاه و ششم  
ام کام قانون اساسی، اطاعت از قوانین و رعایت نظم و امن عامه وجیبه تمام مردم افغانستان است. بی خبری ازاحکپیروی از اح

   .  شودمیقانون عذر دانسته ن

   ماده پنجاه و هفتم  
. این اشخاص در حدود قواعد حقوق کندمیدولت حقوق و آزادیهای اتباع خارجی را در افغانستان، طبق قانون تضمین 

 .  باشندمیلف کبه رعایت قوانین دولت افغانستان م المللیبین
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   ماده پنجاه و هشتم  
میسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را ک، دولت به منظور نظارت بر رعایت حقوق بشر در افغانستان و بهبود و حمایت از آن

 تواندمیمیسیون کایت نماید. کمیسیون شکدر صورت نقص حقوق بشری خود، به این  تواندمی. هر شخص نمایدمیتاسیس 
یل و طرز فعالیت کموارد نقص حقوق بشری افراد را به مراجع قانونی راجع سازد و در دفاع از حقوق آنها مساعدت نماید. تش

   .  گرددمیمیسیون توسط قانون تنظیم ک این

   ماده پنجاه و نهم  
میت کد با سوء استفاده از حقوق و آزادیهای مندرج این قانون اساسی، بر ضد استقالل، تمامیت ارضی، حا تواننمیهیچ شخص 

     ند.  کو وحدت ملی عمل 

     مجهوررییس _فصل سوم 

   ماده شصتم  
های اجراییه، تقنینیه، های خود را در عرصهدولت جمهوری اسالمی افغانستان قرار داشته، صالحیتجمهور در راس رییس

اندید ریاست ک. باشدمیدارای دو معاون، اول و دوم،  جمهوررییس. کندمیام این قانون اساسی، اعمال کقضاییه، مطابق به اح
در حالت غیاب،  جمهوررییسدارد. معاون اول ملت اعالم می اندید شدن خود بهکجمهوری نام هر دو معاون را همزمان با 

، جمهوررییس. در غیاب معاون اول کندمیام مندرج این قانون اساسی، عمل کجمهور، مطابق به احاستعفا و یا وفات رییس
   .  کندمیام مندرج این قانون اساسی عمل کمعاون دوم مطابق به اح

   م  کماده شصت و ی
ثریت بیش از پنجاه فی صد آرای رای دهندگان از طریق رای گیری آزاد، عمومی، سری و مستقیم کسب ا کبا  جمهوررییس

در اول جوزای سال پنجم بعد از انتخابات پایان می یابد. انتخابات به منظور تعیین  جمهوررییس. وظیفه گرددمیانتخاب 
. هرگاه در دور اول هیچ گرددمیبرگزار  جمهوررییسار کیان جدید در خالل مدت سی الی شصت روز قبل از پا جمهوررییس

ثریت بیش از پنجاه درصد آرا را به دست آورد، انتخابات برای دور دوم در ظرف دو هفته از تاریخ اعالم کاندیدان نتواند ا کاز  کی
ت کرا را در دور اول به دست آورده اند، شر ه بیشترین آکاندیداهایی کو در این دور تنها دو نفر از  گرددمینتایج انتخابات برگزار 

اندیداهای کی از ک. هرگاه یشودمیشناخته  جمهوررییسند، کسب کثریت آرا را که ا کاندیدی ک. در دور دوم انتخابات، نمایدمی
نماید، انتخابات  ریاست جمهوری در جریان دور اول یا دوم رای گیری و یا بعد از انتخابات و قبل از اعالم نتایج انتخابات وفات

   .  گرددمیام قانون برگزار کمجدد مطابق به اح

 ماده شصت و دوم  
 :  باشدمی، واجد شرایط ذیل شودمیاندید که به ریاست جمهوری کشخصی 

 شور دیگری را نداشته باشد.  کتبعه افغانستان، مسلمان و متولد از والدین افغان بوده و تابعیت  -1
 تر نباشد.  مکاندید شدن سن وی از چهل سال کدر روز  -2
 وم نشده باشد.  کاب جرایم ضد بشری، جنایت و یا حرمان از حقوق مدنی محکمه به ارتکاز طرف مح -3

م مندرج این ماده در مورد معاونین کانتخاب گردد. ح جمهوررییسد بیش از دو دوره به حیث تواننمیهیچ شخص 
   .  گرددمیجمهور نیز تطبیق رییس

http://www.ekhtebar.com/
http://www.ekhtebar.com/


   

    

11 
 

 ماده شصت و سوم  
گردد، حلف)سوگند( آتی را به جا میه توسط قانون تنظیم کالعمل خاص جمهور قبل از تصدی وظیفه، مطابق به طرزرییس

 آورد:  می

نم. که دین مقدس اسالم را اطاعت و از آن حمایت کنم کالرحمن الرحیم به نام خداوند بزرگ)ج( سوگند یاد می هللا بسم ا
میت ملی و تمامیت ارضی افغانستان کاساسی و سایر قوانین را رعایت و از تطبیق آن مواظبت نمایم. از استقالل، حا قانون 

نم و با استعانت از بارگاه پروردگار متعال و پشتیبانی ملت، مساعی خود کحراست و حقوق و منافع مردم افغانستان را حفاظت 
   ار برم.  کرا در راه سعادت و ترقی مردم افغانستان ب

   ماده شصت و چهارم  
 :  باشدمیها و وظایف ذیل رئیس جمهور دارای صالحیت

 مراقبت از اجرای قانون اساسی،   .1
 شور به تصویب شورای ملی،  کتعیین خطوط اساسی سیاست  .2
 قیادت اعالی قوای مسلح افغانستان،   .3
 ه به تایید شورای ملی،  ک)جنگ( و متار  اعالم حرب .4
 اتخاذ تصمیم الزم در حالت دفاع از تمامیت ارضی و حفظ استقالل،   .5
 .فرستادن قطعات قوای مسلح به خارج افغانستان به تایید شورای ملی .6
 دایر نمودن لویه جرگه به استثنای حالت مندرج ماده شصت و نهم این قانون اساسی،   .7
 اعالن حالت اضطرار به تایید شورای ملی و خاتمه دادن به آن،   .8
 افتتاح اجالس شورای ملی و لویه جرگه،   .9

 قبول استعفای معاونین ریاست جمهوری،   .10
زی، رییس امنیت ملی و رییس سره میاشت)هالل احمر( کمر  کل(، رییس بانک)دادستان  تعیین وزرا، لوی خارنوال .11

 و قبول استعفای آنها،   به تایید ولسی جرگه و عزل
 مه)دیوان عالی قضایی( به تایید ولسی جرگه،  کتعیین رییس و اعضای ستره مح .12
تعیین و تقاعد، قبول استعفا و عزل قضات، صاحب منصبان قوای مسلح، پولیس و امنیت ملی و مامورین عالی رتبه  .13

 ام قانون،  کمطابق به اح
 ،  المللیبینتعیین سران نمایندگی های سیاسی افغانستان نزد دول خارجی و موسسات  .14
 قبول اعتمادنامه های نمایندگان سیاسی خارجی در افغانستان،   .15
 توشیح قوانین و فرامین تقنینی،   .16
 ام قانون،  کاعطای اعتبارنامه به غرض عقد معاهدات بین الدول مطابق به اح .17
 ام قانون،  کمطابق به احتخفیف و عفو مجازات  .18
 ام قانون،  کها و القاب افتخاری مطابق به احها، نشاناعطای مدال .19
 ام قانون،  کشور مطابق به احکها به منظور بهبود اداره میسیونکتاسیس  .20
   ها و وظایف مندرج این قانون اساسی.  سایر صالحیت .21
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   ماده شصت و پنجم  
در موضوعات مهم ملی سیاسی، اجتماعی و یا اقتصادی به آرای عمومی مردم افغانستان مراجعه نماید.  تواندمی جمهوررییس

   ام این قانون اساسی و یا مستلزم تعدیل آن باشد.کمراجعه به آرای عمومی نباید مناقض اح

   ماده شصت و ششم  
 جمهوررییس. کندمیای مردم افغانستان را رعایت در اعمال صالحیتهای مندرج این قانون اساسی، مصالح علی جمهوررییس

د در زمان تصدی وظیفه از مقام تواننمیند. رییس  جمهور کیت های دولتی را بفروشد یا اهدا کم قانون ملکد بدون حتواننمی
   خود به ملحوظات لسانی، سمتی، قومی، مذهبی و حزبی استفاده نماید.  

   ماده شصت و هفتم  
 جمهوررییسه مانع اجرا وظیفه شود، معاون اول کو یا مریضی صعب العالج  جمهوررییسعفا و عزل یا وفات در صورت است

. نمایدمیاستعفای خود را شخصًا به شورای ملی اعالم  جمهوررییسرا به عهده می گیرد.  جمهوررییسصالحیتها و وظایف 
، صورت می گیرد. در گرددمیمه تعیین کاز طرف ستره محه کتثبیت مریضی صعب العالج توسط هیات طبی با صالحیت 
م این قانون اساسی کجدید طبق ماده شصت و ی جمهوررییساین حاالت در خالل مدت سه ماه انتخابات به منظور تعیین 

 د:  انجام ده تواندمیموقت امور ذیل را  جمهوررییسدر زمان تصدی به حیث  جمهوررییس. معاون اول گرددمیبرگزار 
 تعدیل قانون اساسی،   -1
 عزل وزرا،   -2
 مراجعه به آرای عامه.   -3

اندید نمایند. در صورت غیاب کام این قانون اساسی خود را به ریاست جمهوری کتوانند مطابق به احمی جمهوررییسمعاونین 
   .  گرددمی، وظایف معاون اول توسط رئیس جمهور تعیین جمهوررییس

 ماده شصت و هشتم  
به تایید ولسی  جمهوررییساستعفا و یا وفات نماید، عوض وی شخص دیگری توسط  جمهوررییسی از معاونین کگاه یهر 

 .  گرددمیجرگه تعیین 
در صورت وفات همزمان رئیس جمهور و معاون اول وی، بالترتیب معاون دوم، رییس مشرانو جرگه، رییس ولسی جرگه و وزیر 

را به عهده  جمهوررییسم مندرج ماده شصت و هفتم این قانون اساسی وظایف کبه حی بعد دیگری مطابق کخارجه ی
   گیرند.  می

   ماده شصت و نهم  
اب جرایم کبه ارت جمهوررییس. اتهام علیه باشدمیام این ماده مسئول کدر برابر ملت و ولسی جرگه مطابق به اح جمهوررییس

ه این تقاضا از کتقاضا شود. در صورتی  تواندمیل اعضای ولسی جرگه کثلث  کضد بشری، خیانت ملی یا جنایت، از طرف ی
. هرگاه لویه جرگه نمایدمیماه لویه جرگه را دایر  کل آرای ولسی جرگه تایید گردد، ولسی جرگه در خالل مدت یکطرف دو ثلث 

مه خاص کوظیفه منفصل و موضوع به محاز  جمهوررییسل اعضا تصویب نماید، کثریت دو ثلث آرای کاتهام منسوب را به ا 
مه کل است از رییس مشرانو جرگه، سه نفر از اعضای ولسی جرگه و سه نفر ستره محکمه خاص متشک. محگرددمیمحول 

ام کگیرد. در این حالت احصورت می گرددمیه از طرف لویه جرگه تعیین کبه تعیین لویه جرگه، اقامه دعوی توسط شخصی 
 .  گرددمیو هفتم این قانون اساسی تطبیق مندرج ماده شصت 
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 ماده هفتادم  
بعد از ختم دوره خدمت به استثنای حالت عزل،  جمهوررییس. گرددمیتوسط قانون تنظیم  جمهوررییسمعاش و مصارف 

 .  شودمیام قانون مستفید کبرای بقیه مدت حیات از حقوق مالی دوره ریاست جمهوری مطابق به اح

 ومت  ک ح  _فصل چهارم 

 م  کماده هفتاد و ی
. تعداد وزرا و وظایف شان توسط قانون نمایدمیاجرای وظیفه  جمهوررییسه تحت ریاست کل است از وزرا کومت متشکح

 .  گرددمیتنظیم 

 ماده هفتاد و دوم  
 :  باشدمی، واجد شرایط ذیل شودمیه به حیث وزیر تعیین کشخصی 

شور دیگری را نیز داشته باشد، ولسی جرگه صالحیت کاندید وزارت تابعیت کتنها حامل تابعیت افغانستان باشد، هرگاه  -1
 تایید و یا رد آن  را دارد،  

 باشد،   کاری و شهرت نیکدارای تحصیالت عالی، تجربه  -2
 متر نباشد،  کسن وی از سی و پنج سال  -3
 وم نشده باشد.  کبشری، جنایت و یا حرمان از حقوق مدنی محاب جرایم ضد کمه به ارتکاز طرف مح -4

 ماده هفتاد و سوم  
وزرا می توانند از اعضای شورای ملی یا خارج از آن تعیین شوند. هرگاه عضو شورای ملی به حیث وزیر تعیین شود، عضویت 

 .  گرددمیین م قانون تعیکخود را در شورا از دست می دهد و در عوض وی شخص دیگری مطابق به ح

 ماده هفتاد و چهارم  
 وزرا قبل از تصدی وظیفه حلف آتی را به حضور رئیس جمهور، به جا می آورند:  

ه دین مقدس اسالم را حمایت، قانون اساسی و سایر کنم کالرحمن الرحیم به نام خداوند بزرگ)ج( سوگند یاد می هللا بسم ا
نم و کقوانین افغانستان را رعایت، حقوق اتباع را حفاظت و از استقالل، تمامیت ارضی و وحدت ملی مردم افغانستان حراست 

 در همه اعمال خود خداوند)ج( را حاضر دانسته، وظایف محوله را صادقانه انجام دهم.  

 ماده هفتاد و پنجم  
 :  باشدمیومت دارای وظایف ذیل کح
 م،  کام این قانون اساسی و سایر قوانین و فیصله های قطعی محا کتعمیل اح -1
 ،  المللیبینحفظ استقالل، دفاع از تمامیت ارضی و صیانت منافع و حیثیت افغانستان در جامعه  -2
 تامین نظم و امن عامه و از بین بردن هر نوع فساد اداری،   -3
 ، تنظیم وضع مالی دولت و حفاظت دارایی عامه،  ترتیب بودجه -4
 ی،  کنالوژیکشافی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و تکطرح و تطبیق پروگرامهای ان - 5
 ارایه گزارش به شورای ملی در ختم سال مالی درباره امور انجام شده و پروگرام های عمده سال مالی جدید،   -6
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 ومت دانسته شده است.  کقانون اساسی و قوانین دیگر از وظایف حه به موجب این کانجام سایر وظایفی  -7

 ماده هفتاد و ششم  
. این مقررات باید کندمیشور و تنظیم وظایف خود مقررات وضع و تصویب کومت برای تطبیق خطوط اساسی سیاست کح

 مناقض نص یا روح هیچ قانون نباشد.  

 ماده هفتاد و هفتم  
، اجرا کندمیه این قانون اساسی و سایر قوانین تعیین کوزرا وظایف خود را به حیث آمرین واحدهای اداری در داخل حدودی 

 و ولسی جرگه مسئولیت دارند.   جمهوررییسمی نمایند. وزرا از وظایف مشخصه خود نزد 

 ماده هفتاد و هشتم  
صد و سی و چهارم کو یا سایر جرایم متهم گردد، قضیه با رعایت ماده یاب جرایم ضد بشری، خیانت ملی کهرگاه وزیر به ارت

 .  گرددمیمه خاص محول کاین قانون اساسی به مح

 ماده هفتاد و نهم  
در حالت تعطیل ولسی جرگه درصورت ضرورت عاجل، به استثنای امور مربوط به بودجه و امور مالی،  تواندمیومت کح  

. فرامین تقنینی باید در شودمیم قانون را حایز کند. فرامین تقنینی بعد از توشیح رئیس جمهور حکفرامین تقنینی را ترتیب 
ه از طرف شورای ملی رد شود، از کخالل سی روز از تاریخ انعقاد نخستین جلسه شورای ملی به آن تقدیم شود و در صورتی 

.  گرددمیاعتبارساقط   

 ماده هشتادم    
   ند در زمان تصدی وظیفه از مقام خود به ملحوظات لسانی، سمتی، قومی، مذهبی و حزبی استفاده نمایند.  تواننمیورزا 

 شورای ملی   _فصل پنجم 

 م  کماده هشتاد و ی
شورای ملی )قوه مقننه( دولت جمهوری اسالمی افغانستان به حیث عالی ترین ارگان تقنینی مظهر اراده مردم آن است و از 

. هر عضو شورا در موقع اظهار رای، مصالح عمومی و منافع علیای مردم افغانستان را مدار کندمیت نمایندگی قاطبه مل
 قضاوت قرار می دهد.  

 ماده هشتاد و دوم  
د در تواننمی. هیچ شخص باشدمیل از دو مجلس، ولسی جرگه )مجلس نمایندگان( و مشرانو جرگه )سنا( کشورای ملی متش

 وقت عضو هر دو مجلس باشد.   کی

 ماده هشتاد و سوم  
 اعضای ولسی جرگه توسط مردم از طریق انتخابات آزاد، عمومی، سری و مستقیم انتخاب می گردند.  
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ار آغاز کار ولسی جرگه به تاریخ اول سرطان سال پنجم، بعد از اعالن نتایج انتخابات به پایان می رسد و شورای جدید به کدوره 
. تعداد گرددمی. انتخابات اعضای ولسی جرگه درخالل مدت سی الی شصت روز قبل از پایان دوره ولسی جرگه برگزار مایدنمی

. حوزه های انتخاباتی و سایر مسایل مربوط باشدمیثر دو صد و پنجاه نفر کاعضای ولسی جرگه به تناسب نفوس هر حوزه حدا 
ه نظام انتخاباتی، نمایندگی عمومی و کدر قانون انتخابات باید تدابیری اتخاذ گردد . گرددمیبه آن در قانون انتخابات تعیین 

یل زن در ولسی جرگه کشور تامین نماید و به تناسب نفوس از هر والیت طور اوسط حداقل دو و کعادالنه را برای تمام مردم 
 عضویت یابد.  

 ماده هشتاد و چهارم  
 تخاب و تعیین می شوند:  اعضای مشرانو جرگه به ترتیب ذیل ان

 نفر به انتخاب شورای مربوط برای مدت چهار سال،   کاز جمله اعضای شورای هر والیت، ی -1
 نفر به انتخاب شوراهای مربوط برای مدت سه سال،   کاز جمله اعضای شوراهای ولسوالی های هر والیت، ی -2
ثلث باقی مانده از جمله شخصیت های خبیر و با تجربه به شمول دو نفر از نمایندگان معلولین و معیوبین و دو نفر  کی -3

تعداد پنجاه فی صد از این اشخاص را از  جمهوررییسوچی ها به تعیین رئیس جمهور برای مدت پنج سال. کنمایندگان 
، عضویت خود را در شورای مربوطه از شودمیه به حیث عضو مشرانو جرگه انتخاب ک. شخصی نمایدمیبین زنان تعیین 

 .  گرددمیام قانون تعیین کدست داده، به عوض او شخص دیگر مطابق به اح

 ماده هشتاد و پنجم  
ذیل  نندگان واجد اوصافکمیل شرایط انتخاب ک، عالوه بر تشودمیاندید یا تعیین که به عضویت شورای ملی کشخصی 

 :  باشدمی
 رده باشد،  کسب کاندید یا تعیین شدن، تابعیت دولت افغانستان را کتبعه افغانستان بوده یا حداقل ده سال قبل از تاریخ  -1
 وم نشده باشد،  کاب جرایم ضد بشری، جنایت و یا حرمان از حقوق مدنی محکمه به ارتکاز طرف مح -2
اندید یا تعیین کسالگی را در روز  35اندید شدن و اعضای مشرانو جرگه سن کسالگی را در روز  25اعضای ولسی جرگه سن  -3

 رده باشند.  کمیل کشدن ت

 ماده هشتاد و ششم  
 .  گرددمیام قانون تدقیق کمیسیون مستقل انتخابات مطابق به احکوثایق انتخاباتی اعضای شورای ملی توسط 

 ماده هشتاد و هفتم  
دوره تقنینیه و دو نفر  کنفر از اعضای خود را به حیث رییس برای ی کار، یکاز دو مجلس شورای ملی، در آغاز دوره  کهر ی

. این کندمیسال انتخاب  کرا به حیث نایب رییس اول و نایب دوم و دو نفر را به حیث منشی و نایب منشی برای مدت ی
دهند. وظایف هیات اداری در اصول وظایف داخلی هر مجلس یل میکتشاشخاص هیات اداری ولسی جرگه و مشرانو جرگه را 

   .  شودمیتعیین 

 ماده هشتاد و هشتم  
یل می کمیسیون ها تشکاز دو مجلس شورای ملی برای مطالعه موضوعات مورد بحث، طبق اصول وظایف داخلی،  کهر ی

 دهد.  
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 ماده هشتاد و نهم  
 میسیون خاص تعیین نماید. کومت، کثلث اعضا جهت بررسی و مطالعه اعمال ح کیولسی جرگه صالحیت دارد به پیشنهاد 

 .  گرددمیمیسیون در اصول وظایف داخلی ولسی جرگه تنظیم کالعمل این یب و طرز کتر 

 ماده نودم  
 :  باشدمیهای ذیل شورای ملی دارای صالحیت

 تصویب، تعدیل یا لغو قوانین و یا فرامین تقنینی،   -1
 ی،  کنالوژیکشافی اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و تکپروگرامهای انتصویب  -2
 تصویب بودجه دولتی و اجازه اخذ یا اعطای قرضه،   -3
 ایجاد واحدهای اداری، تعدیل و یا الغای آن،   -4
 یا فسح الحاق افغانستان به آن،   المللیبینتصدیق معاهدات و میثاقهای  - 5
 اساسی.   سایر صالحیتهای مندرج این قانون -6

 م  کماده نود و ی
 :  باشدمیولسی جرگه دارای صالحیتهای اختصاصی ذیل 

 م ماده نود و دوم این قانون اساسی،  کاز وزرا مطابق به ح کاتخاذ تصمیم در مورد استیضاح از هر ی -1
 شافی و بودجه دولتی،  کاتخاذ تصمیم راجع به پروگرامهای ان -2
 ام این قانون اساسی.  کمطابق به اح تایید یا رد مقرری ها )انتصاب ها( -3

 ماده نود و دوم  
از وزرا استیضاح به عمل آورد. هر گاه توضیح ارایه شده  کاز هر ی تواندمیل اعضا کولسی جرگه به پیشنهاد بیست فی صد 

ریح، مستقیم و بر . رای عدم اعتماد از وزیر باید صکندمیقناعت بخش نباشد، ولسی جرگه موضوع رای عدم اعتماد را بررسی 
 .  گرددمیل اعضای ولسی جرگه صادر کثریت آرای کاساس دالیل موجه باشد. این رای به ا 

 ماده نود و سوم  
ه کاز وزرا در موضوعات معین سوال نماید. شخصی  کاز هر ی تواندمیهای هر دو مجلس شورای ملی میسیونکاز  کهر ی

 شفاهی یا تحریری بدهد.  جواب  تواندمیاز او سوال به عمل آمده، 

 ماده نود و چهارم  
ه در این قانون کرسیده باشد، مگر این جمهوررییسه به توشیح کقانون عبارت است از مصوبه هر دو مجلس شورای ملی 

آن  تواندمیبا مصوبه شورای ملی موافقه نداشته باشد،  جمهوررییسه کاساسی طور دیگری تصریح گردیده باشد. در صورتی 
ه ولسی کر دالیل به ولسی جرگه مسترد نماید. با سپری شدن این مدت و یا در صورتی کروز از تاریخ تقدیم با ذ 15را در ظرف 

 .  گرددمیل اعضا تصویب نماید، مصوبه توشیح شده محسوب و نافذ کجرگه آنرا مجددا با دو ثلث آرای 

 ماده نود و پنجم  
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مه توسط کومت یا اعضای شورا و در ساحه)بخش( تنظیم امور قضایی از طرف ستره محکپیشنهاد طرح قانون از طرف ح
 ومت صورت می گیرد.  کصورت گیرد. پیشنهاد طرح قانون در مورد بودجه و امور مالی صرف از طرف ح تواندمیومت کح

 ماده نود و ششم  
ه ک شودمیار داخل کلیف جدید یا تنقیص عایدات دولت باشد، به شرطی در فهرست کهر گاه پیشنهاد طرح قانون، حاوی ت

 جبران نیز پیش بینی شده باشد.   کدر متن پیشنهاد، مدر 

 ماده نود و هفتم  
. ولسی جرگه پیشنهاد طرح قانون را، به شمول گرددمیومت نخست به ولسی جرگه تقدیم کپیشنهاد طرح قانون از طرف ح

. ولسی جرگه کندمیل تصویب یا رد ک کور مالی و پیشنهاد اخذ و یا اعطای قرضه را، بعد از بحث به صورت یبودجه و ام
ماه به تاخیر اندازد. ولسی جرگه طرح قانون پیشنهاد شده را بعد از تصویب به  کد طرح پیشنهاد شده را بیش از یتواننمی

. شورای ملی به اتخاذ تصمیم در مورد کندمیدر مورد آن تصمیم اتخاذ روز  15سپارد. مشرانو جرگه در ظرف مشرانو جرگه می
ومت ایجاب رسیدگی عاجل را نماید، اولویت که به اساس پیشنهاد حکشافی دولت کطرح قوانین، معاهدات و پروگرامهای ان

پنجم اعضای  کاز تایید یی از دو مجلس صورت گیرد، بعد کنفر از اعضای ی 10می دهد. هرگاه پیشنهاد طرح قانون از طرف 
 .  گرددمیار آن مجلس داخل که پیشنهاد به آن ارایه شده است، در فهرست کمجلسی 

 ماده نود و هشتم  
. تصمیم شودمیومت از طریق مشرانو جرگه توام با نظریه مشورتی آن به ولسی جرگه تقدیم کشافی حکبودجه دولت و پروگرام ان

. هرگاه نظر به عواملی تصویب بودجه شودمینافذ شمرده  جمهوررییسنو جرگه بعد از توشیح ولسی جرگه بدون ارایه به مشرا
ومت در خالل ربع چهارم ک. حگرددمیقبل از آغاز سال مالی صورت نگیرد، تا تصویب بودجه جدید، بودجه سال گذشته تطبیق 

. حساب قطعی بودجه سال نمایدمیرای ملی تقدیم سال مالی، بودجه سال آینده را با حساب اجمالی بودجه سال جاری به شو
د تواننمیام قانون، به شورای ملی تقدیم  میگردد. ولسی جرگه کمالی قبل، در خالل مدت شش ماه سال آینده، مطابق به اح

اخیر اندازد. ه شامل بودجه نباشد، بیش از پانزده روز به تکماه و اجازه اخذ و یااعطای قرضه را  کتصویب بودجه را بیش از ی
ند، پیشنهاد تصویب شده محسوب کهرگاه ولسی جرگه در این مدت راجع به پیشنهاد اخذ و یا اعطای قرضه تصمیم اتخاذ ن

 .  گرددمی

 ماده نود و نهم  
شافی یا موضوع مربوط به امنیت عامه، تمامیت ارضی و که در اجالس شورای ملی، بودجه ساالنه یا پروگرام انکدر صورتی 

 د خاتمه یابد.  تواننمیشور مطرح باشد، مدت اجالس شورا قبل از تصویب آن کاستقالل 

 ماده صدم  
مجلس از طرف مجلس دیگر رد شود، برای حل اختالف هیات مختلط به تعداد مساوی از اعضای هر دو  کهر گاه مصوبه ی  

ه هیات مختلط نتواند ک. در صورتی شودمی، نافذ شمرده جمهوررییس. فیصله هیات بعد از توشیح گرددمییل کمجلس تش
در جلسه بعدی آن را با دو ثلث  تواندمیند، مصوبه رد شده به حساب می آید. در این حالت ولسی جرگه کاختالف نظر را رفع 

 .  شودمینافذ شمرده  جمهوررییسنو جرگه بعد از توشیح ند. این تصویب بدون ارایه به مشراکل اعضا تصویب کآرای 
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 م  کصد و یکماده ی
 ه در هنگام اجرای وظیفه ابراز می دارد، مورد تعقیب عدلی قرار نمی گیرد.  کهیچ عضو شورای ملی به علت رای یا نظریه ای 

 صد و دوم  کماده ی
دهد و ه متهم عضو آن است، اطالع میکگاه عضو شورای ملی به جرمی متهم شود. مامور مسئول از موضوع به مجلسی هر 

ه او کتحت تعقیب عدلی قرار گیرد. در مورد جرم مشهود، مامور مسئول  میتواند متهم را بدون اجازه مجلسی  تواندمیمتهم 
فتار نماید. در هر دو حالت ، هرگاه تعقیب عدلی قانونًا توقیف را ایجاب عضو آن  میباشد، تحت تعقیب عدلی قرار دهد و گر 

لف است موضوع را بالفاصله به اطالع مجلس مربوط برساند و تصویب آن را حاصل نماید. اگر اتهام کند، مامور مسئول مک
گردد و موضوع به اصل  میدر هنگام تعطیل شورا صورت بگیرد، اجازه گرفتاری یا توقیف از هیات اداری مجلس مربوط ح

 .  شودمیور جهت اخذ تصمیم ارایه کنخستین جلسه مجلس مذ

 صد و سوم  کماده ی
حضور وزرا را در  تواندمیورزند. هر مجلس شورای ملی  کاز دو مجلس شورای ملی اشترا  کوزرا می توانند در جلسات هر ی

 ند.  کجلسه خود مطالبه 

 صد و چهارم  کماده ی
به  تواندمینند. جلسات هر دو مجلس در موارد ذیل کهر دو مجلس شورای ملی در وقت واحد به صورت جداگانه جلسه می 

 دایر شود:   کطوری مشتر 
 ،  گرددمیافتتاح  جمهوررییسه دوره تقنینیه یا اجالس ساالنه از طرف کدر موقعی  -1
 .  نمایدمیشورای ملی ریاست  کرگه از جلسات مشتر ضروری تشخیص دهد. رییس ولسی ج جمهوررییسه کدر صورتی  -2

   صد و پنجم  کماده ی
نفر از اعضای شورای ملی، سری بودن آن را  10ه رییس مجلس یا حداقل کمگر این باشدمیجلسات شورای ملی علنی 

 د عنفا به مقر شورای ملی داخل شود.  تواننمیدرخواست و مجلس این خواست را بپذیرد. هیچ شخصی 

 صد و ششم  کماده ی
ت کو تصامیم آن با شر  گرددمیمیل کثریت اعضا تکاز دو مجلس شورای ملی، هنگام رای گیری با حضور ا  کنصاب هر ی

 ه این قانون اساسی طور دیگری تصریح نموده باشد.  ک، مگر در مواردی شودمیثریت آرای اعضای حاضر اتخاذ کا 

 صد و هفتم  کماده ی
. در صورت باشدمیار هر دو اجالس شورا، در هر سال نه ماه ک. مدت کندمیشورای ملی در هر سال دو اجالس عادی دایر 

 دایر شود.   جمهوررییسدر ایام تعطیل به امر  تواندمیند. جلسات فوق العاده شورا کاین مدت را تمدید  تواندمیایجاب، شورا 

 صد و هشتم   کماده ی
ه به طور دایم مانع اجرایی وظیفه گردد، تعیین کات، استعفا و عزل عضو شورای ملی و یا معلولیت یا معیوبیتی در حاالت وف

ام قانون صورت می گیرد. امور مربوط به حضور و غیاب کنماینده جدید برای مدت باقی مانده دوره تقنینیه، مطابق به اح
 .  ددگر میاعضای شورای ملی در اصول وظایف داخلی تنظیم 
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 صد و نهم   کماده ی
 ار شورای ملی قرار گیرد.  کد در فهرست تواننمیسال اخر دوره تقنینیه،  کپیشنهاد تعدیل قانون انتخابات، در ی

 لویه جرگه   _فصل ششم 

 صد و دهم  کماده ی
 ل است از:  ک. لویه جرگه متشباشدمیلویه جرگه )مجمع نخبگان( عالی ترین مظهر اراده مردم افغانستان 

 اعضای شورای ملی،   -1
 مه و لوی ثارنوالی کروسای شوراهای والیات )استان ها( و ولسوالی ها )شهرستان ها(، وزرا، رییس و اعضای ستره مح -2

 ت ورزند.  کل( می توانند در جلسات لویه جرگه بدون حق رای شر ک)دادستانی 

 صد و یازدهم   کماده ی
 :  گرددمیلویه جرگه در حاالت ذیل دایر 

 شور،  کمیت ملی، تمامیت ارضی و مصالح علیای کاتخاذ تصمیم در مورد مسایل مربوطه به استقالل، حا  -1
 ام این قانون اساسی،  کتعدیل اح -2
 م مندرج ماده شصت و نهم این قانون اساسی.  کمطابق به ح جمهوررییسمه کمحا  -3

 صد و دوازدهم   کماده ی
نفر را به حیث معاون و دو نفر را به حیث منشی و  کنفر را به حیث رییس و ی کمیان اعضا یلویه جرگه در اولین جلسه، از 

   .  کندمینایب منشی انتخاب 

 صد و سیزدهم   کماده ی
ه در این ک. تصامیم لویه جرگه، جز در مواردی گرددمیمیل کثریت اعضا تکنصاب لویه جرگه هنگام رای دهی، با حضور ا 

 .  گرددمیل اعضا اتخاذ کثریت آرا کر گردیده، با ا کصریحا ذقانون اساسی 

   صد و چهاردهم   کماده ی
ربع اعضا سری بودن آن را درخواست نماید و لویه جرگه این درخواست را  که یک، مگر اینباشدمیمباحثات لویه جرگه علنی 

 بپذیرد.  

 صد و پانزدهم   کماده ی
صد و دوم این قانون اساسی، در مورد اعضای آن کم و یکصد و یکام مندرج در مواد یکاحدر هنگام دایر بودن لویه جرگه، 

  .  گرددمیتطبیق 

 قضا   _فصل هفمت 

 صد و شانزدهم   کماده ی
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مه )دیوان کسترمح کب است از یک. قوه قضائیه مر باشدمین مستقل دولت جمهوری اسالمی افغانستان کقوه قضاییه ر 
. ستره گرددمییالت و صالحیت آنها توسط قانون تنظیم که تشکم ابتداییه کاستیناف )تجدید نظر( و محا م کعالی(، محا 

 مه به حیث عالی ترین ارگان قضایی در راس قوه قضاییه افغانستان قرار دارد.  کمح

 صد و هفدهم   کماده ی
ام مندرج فقره آخر ماده کبا تایید ولسی جرگه و با ارعایت اح جمهوررییسه از طرف کعضو  9ب است از کمه مر کسترمح

 گردند:  صد و هجدهم این قانون اساسی در آغاز به ترتیب ذیل تعیین میکپنجاهم و ماده ی

 سال. 10سه نفر برای مدت مدت هفت سال  و سه نفر برای مدت نفر برای مدت چهار سال، سه 

ی از اعضا را به حیث رییس کی جمهوررییس. تعیین اعضا برای دوبار جواز ندارد. باشدمیسال  10تعیینات بعدی برای مدت 
صد و بیست و هفتم این قانون اساسی،  کمه به استثنای حالت مندرج ماده یک. اعضای ستره محکندمیمه تعیین کسترمح

 تا ختم دوره خدمت از وظایف شان عزل نمی شوند.  

 صد و هجدهم   کماده ی
 :  باشدمیمه واجد شرایط ذیل کسترمحعضو 

 متر نباشد،  کسال  40سن رییس و اعضا در حین تعیین از  -1
 تبعه افغانستان باشد،   -2
 افی داشته باشد،  کدر علوم حقوقی و یا فقهی تحصیالت عالی و در نظام افغانستان تخصص و تجربه  -3
 باشد،   کدارای حسن سیرت و شهرت نی -4
 وم نشده باشد،  کاب جرایم ضد بشری، جنایت و یا حرمان از حقوق مدنی محکمه به ارتکاز طرف مح - 5
 در حال تصدی وظیفه در هیج حزب سیاسی عضویت نداشته باشد.   -6

 صد و نوزدهم  کماده ی
 به جا می آورند:   جمهوررییسمه قبل از اشغال وظیفه، حلف آتی را در حضور کاعضای ستر مح

ام دین مقدس اسالم، که حق و عدالت را برطبق احکنم کالرحمن الرحیم به نام خداوند بزرگ)ج( سوگند یاد می هللا بسم ا
 مال امانت، صداقت و بی طرفی اجرا نمایم.  کنصوص این قانون اساسی و سایر قوانین افغانستان تامین نموده، وظیفه قضا را با 

 صد و بیستم  کماده ی
می، به شمول دولت، به حیث که از طرف اشخاص حقیقی یا حکیه شامل رسیدگی به تمام دعاوی است صالحیت قوه قضای

 ام قانون اقامه شود.  کمه مطابق به احکمدعی یا مدعی علیه در پیشگاه مح

 م  کصد و بیست و یکماده ی
ا قانون اساسی و تفسیر آنها بر اساس ب المللیبینبررسی مطابقت قوانین، فرامین تقنینی، معاهدات بین الدول و میثاق های 

 .  باشدمیمه کام قانون از صالحیت سترمحکم، مطابق به احکومت و یا محا کتقاضای ح

 صد و بیست دوم  کماده ی
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ه در این فصل تحدید شده، کد در هیچ حالت، قضیه یا ساحه یی را از دایره صالحیت قوه قضاییه به نحوی تواننمیهیچ قانونی 
م خاص مندرج مواد شصت و نهم، هفتاد و هشتم و کیل محا کم مانع تشکند. این حکخارج بسازد و به مقام دیگر تفویض 

یل و صالحیت این نوع ک. تشگرددمیری در قضایای مربوط به آن نکم عسکصد و بیست و هفتم این قانون اساسی و محا کی
 .  گرددمیم توسط قانون تنظیم کمحا 

 صد و بیست و سوم  کماده ی
م و امور مربوط به قضات توسط قانون کیل، صالحیت و اجراآت محا کام این قانون اساسی، قواعد مربوط به تشکبا رعایت اح

 .  گرددمیتنظیم 

   صد و بیست و چهارم  کماده ی
 باشدمینان اداری دولت نافذ کار کام قوانین مربوط به مامورین و سایر کنان اداری قوه قضاییه، احکار کدر مورد مامورین و سایر 

   ام قانون صورت می گیرد.  کمه مطابق به احکافات شان توسط ستره محک، ترفیع، تقاعد، مجازات و مکا کولی تقرر، انف

 صد و بیست و پنجم  کماده ی
ومت به کردیده، به حیث جزء بودجه دولت، توسط حمه ترتیب گکومت از طرف ستره محکبودجه قوه قضاییه به مشوره ح

   .  باشدمیمه ک. تطبیق بودجه قوه قضاییه از صالحیت ستره محشودمیشورای ملی تقدیم 

   صد و بیست و ششم  کماده ی
مه بعد از ختم دوره خدمت برای بقیه مدت حیات از حقوق مالی دوره خدمت مستفید می شوند مشروط بر کاعضای ستره مح

   ه به مشاغل دولتی و سیاسی اشتغال نورزند.  کاین

   صد و بیست و هفتم  کماده ی
مه را بر اساس اتهام به جرم ناشی از اجرای کمه رییس و یا عضو ستره محکثلث اعضای ولسی جرگه، محا  کهر گاه بیش از ی

ند، متهم از وظیفه عزل کل اعضا تصویب کثریت دوثلث کاب جنایت تقاضا نماید و ولسی جرگه این تقاضا را با ا کوظیفه یا ارت
   .  گرددمیمه توسط قانون تنظیم کمه و طرز العمل محا کیل محک. تشگرددمیمه خاص محول کو موضوع به مح

 صد و بیست و هشتم  کماده ی
قانون در آن حضور یابد. ام کو هر شخص حق دارد با رعایت اح گرددمیمه به صورت علنی دایر کم افغانستان، محکدر محا 

مه ضروری تشخیص گردد، جلسات سری دایر که در قانون تصریح گردیده، یا سری بودن محا کدر حاالتی  تواندمیمه کمح
 م باید به هر حال علنی باشد.  کند، ولی اعالم حک

 صد و بیست و نهم  کماده ی
م واجب التعمیل کند. تمام فیصله های قطعی محا کر ک، در فیصله ذنمایدمیه صادر کمی را کلف است اسباب حکمه مکمح

 باشد.   جمهوررییسه مشروط به منظوری کم به مرگ شخص کاست، مگر در حالت ح

 ام  صد و سیکماده ی
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نند. هرگاه برای قضیه یی از قضایای کام این قانون اساسی و سایر قوانین را تطبیق می کم قضایی مورد رسیدگی، احکمحا 
ام فقه حنفی و در داخل حدودی کم به پیروی از احکمی موجود نباشد، محا کدر قانون اساسی و سایر قوانین ح مورد رسیدگی،

 ه عدالت را به بهترین وجه تامین نماید.  ک نمایدمیه این قانون اساسی وضع نموده، قضیه را به نحوی حل و فصل ک

 م  کصد و سی و یکماده ی
نمایند. ام قانون تطبیق میکام مذهب تشیع را مطابق به احکمربوط به احوال شخصیه، احم برای اهل تشیع، در قضایای کمحا 

ام این مذهب کم قضیه را مطابق به احکمی موجود نباشد، محا کدر سایر دعاوی نیز اگر در این قانون اساسی و قوانین دیگر ح
 فصل می نمایند.  وحل

   صد و سی و دوم  کماده ی
گردند. تقرر، تبدل، ترفیع، مواخذه و پیشنهاد تقاعد قضات تعیین می جمهوررییسمه و منظوری کستره محقضات به پیشنهاد 

مه به منظور تنظیم بهتر امور اجرایی و قضایی وتامین ک. ستر محباشدمیمه کام قانون از صالحیت ستر محکمطابق به اح
 .  نمایدمیاصالحات الزم، آمریت عمومی اداری قوه قضاییه را تاسیس 

 صد و سی و سوم  کماده ی
ام قانون به حالت قاضی رسیدگی نموده، پس از کمه مطابق به احکاب جنایت متهم شود، ستره محکهر گاه قاضی به ارت

تقدیم و بامنظوری آن از  جمهوررییسمه اتهام را وارد بداند، پیشنهاد عزلش را به که ستره محکاستماع دفاع او، در صورتی  
   .  شودمیام قانون مجازات ک، قاضی متهم از وظیفه معزول و مطابق به احجمهوررییسطرف 

   صد و سی و چهارم  کماده ی
ام کمه از طرف ثارنوالی )دادستانی( مطابق به احکشف جرایم، توسط پلیس و تحقیق جرایم و اقامه دعوا علیه متهم در محک

یل، صالحیت و طرز فعالیت ثارنوالی ک. تشباشدمیقانون صورت می گیرد. ثارنوالی جزء قوه اجراییه و در اجراآت خود مستقل 
شف و تحقیق جرایم وظیفه ای منسوبین قوای مسلح، پلیس و موظفین امنیت ملی، توسط ک. گرددمیتوسط قانون تنظیم 
   .  گرددمیقانون خاص تنظیم 

   و سی و پنجم  صد کماده ی
مه کمه توسط آن صورت می گیرد، نداند، حق اطالع به مواد واسناد قضیه و صحبت در محکه محکاگر طرف دعوا زبانی را 

   . گرددمیبه زبان مادری، توسط ترجمان برایش تامین 

 فصل هشمت _ اداره  

   صد و سی و ششم  کماده ی
زی ک. اداره مر گرددمیزی و ادارات محلی، طبق قانون تنظیم کواحدهای اداره مر اداره جمهوری اسالمی افغانستان بر اساس 

نفر وزیر قرار دارد. واحد اداره محلی، والیت است. تعداد،  کدام یکه در راس هر ک گرددمیعده واحدهای اداری منقسم  کبه ی
ماعی و اقتصادی و موقعیت جغرافیایی یالت والیات و ادارات مربوط، بر اساس تعداد نفوس، وضع اجتکساحه، اجرا و تش

   .  گرددمیتوسط قانون تنظیم 
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   صد و سی و هفتم  کماده ی
زیت به منظور تسریع و بهبود اموراقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سهم گیری هر چه بیشتر مردم کومت با حفظ اصل مر کح

   .  نمایدمیام قانون، به اداره محلی تفویض کشاف حیات ملی، صالحیتهای الزم را مطابق به احکدر ان

   صد و سی و هشتم  کماده ی
. اعضای شورای والیتی، طبق قانون، به تناسب نفوس، از طریق شودمییل کشورای والیتی تش کدر هر والیت )استان( ی

 کگردند. شورای والیتی ی نین والیت برای مدت چهار سال انتخاب میکانتخابات آزاد، عمومی، سری و مستقیم از طرف سا 
 .  نمایدمینفر از اعضای خود را به حیث رییس انتخاب 

 صد و سی و نهم  کماده ی
، سهم گرفته و در گرددمیه در قوانین تصریح کشافی دولت و بهبود و امور والیت به نحوی کشورای والیتی در تامین اهداف ان

   .  نمایدمیاری اداره محلی اجرا کوالیتی وظایف خود را با هممسایل مربوط به والیت مشوره می دهد. شورای 

 صد و چهلم  کماده ی
ام کفعال مردم در اداره محلی، در ولسوالی ها )شهرستان ها( و قریه ها، مطابق به اح کبرای تنظیم امور تامین اشترا 

نین محل کومی، سری و مستقیم از طرف سا یل می گردند. اعضای این شوراها از طریق انتخابات آزاد، عمکقانونشوراها تش
   .  گرددمیام قانون تنظیم کوچیان در شوراهای محلی مطابق به احکبرای مدت سه سال انتخاب می شوند. سهم گیری 

   م  کصد و چهل و یکماده ی
. شاروال )شهردار( و اعضای مجالس شاروالی )شوراهای شهر(، شودمییل کبرای اداره امور شهری، شاروالی )شهرداری( تش

   از طریق انتخابات آزاد، عمومی، سری و مستقیم انتخاب می شوند. امور مربوط به  شاروالیها توسط قانون تنظیم  میگردند.  

   صد و چهل و دوم کماده ی
 .  نمایدمییل کی، ادارات الزم را تشام و تامین ارزشهای مندرج این قانون اساسکدولت به مقصد تعمیل اح

 فصل مهن _ حالت اضطرار  

 صد و چهل و سوم  کماده ی
ه کهرگاه به علت جنگ، خطر جنگ، اغتشاش وخیم، آفات طبیعی و یا حالت مماثل، حفظ استقالل و حیات ملی از مجرایی 

با تایید شورای ملی در تمام یا بعضی از  جمهوررییسن گردد، حالت اضطرار از طرف کدر قانون اساسی تعیین شده، نامم
 . هرگاه حالت اضطرار بیش از دو ماه دوام نماید، برای تمدید آن، موافقت شورای ملی شرط است.  شودمیشور اعالم کساحات 

 صد و چهل و چهارم  کماده ی
از صالحیتهای شورای ملی را  مه، بعضیکبه مشوره روسای شورای ملی و ستره مح تواندمی جمهوررییسدر حالت اضطرار، 

 ومت انتقال دهد.  کبه ح

 صد و چهل و پنجم  کماده ی
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ام ذیل را معطل بسازد و یا کمه، تنفیذ احکبعد از تایید روسای شورای ملی و ستره مح تواندمی جمهوررییسدر حالت اضطرار، 
 بر آنها قیود وضع نماید:  

 فقره )نوبت( دوم ماده بیست و هفتم،   -1
 ماده سی و ششم،   -2
 فقره دوم ماده سی و هفتم،   -3
 فقره دوم ماده سی و هشتم،   -4

 صد و چهل و ششم  کماده ی
 .  شودمیدر حالت اضطرار، قانون اساسی تعدیل ن

 صد و چهل و هفتم  کماده ی
جدید منتفی گذاشته  هرگاه دوره ریاست جمهوری و یا دوره تقنینیه شورای ملی، در حالت اضطرار ختم شود، اجرای انتخابات

. هر گاه حالت اضطرار بیش از چهار ماه شودمیو اعضای شورای ملی تا چهار ماه تمدید  جمهوررییسشده، مدت خدمت 
. بعد از ختم حالت اضطرار، در خالل مدت دو ماه، انتخابات برگزار شودمیدعوت  جمهوررییسدوام نماید، لویه جرگه از طرف 

 .  گرددمی

 و چهل و هشتم   صدکماده ی
صد و چهل و پنجم این قانون اساسی به کصد و چهل و چهارم و یکه براساس مواد ماده یکدر ختم حالت اضطرار، اقداماتی 

   عمل آمده، بالفاصله از اعتبار ساقط می گردند.  

 فصل دمه _ تعدیل  

 صد و چهل و نهم  کماده ی
ام دین مقدس اسالم و نظام جمهوری اسالمی تعدیل نمی شوند. تعدیل حقوق اساسی اتباع صرف به کاصل پیروی از اح

. تعدیل دیگر محتویات این قانون اساسی، نظر به تجارب و مقتضیات عصر، با رعایت باشدمیمنظور بهبود حقوق آنان مجاز 
ثریت اعضای کیا ا  جمهوررییس، با پیشنهاد صد و چهل و ششم این قانون اساسیکام مندرج مواد شصت و هفتم و یکاح

 شورای ملی صورت می گیرد.  

   صد و پنجاهم  کماده ی
یل کتش جمهوررییسمه به فرمان کومت، شورای ملی وستره محکبه منظور اجرای پیشنهاد تعدیل، هیاتی از بین اعضای ح

ام فصل کو مطابق به اح جمهوررییس. برای تصویب تعدیل، لویه جرگه بر اساس فرمان کندمیگردیده، طرح تعدیل را تهیه 
 جمهوررییسند، بعد از توشیح کل اعضا طرح تعدیل را تصویب کثریت دو ثلث ک. هرگاه لویه جرگه با ا گرددمیلویه جرگه دایر 

   .گرددمینافذ 
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   ام متفرقه  ک فصل یازدمه _ اح 

   م  کصد و پنجاه و یکماده ی
زی و امنیت ملی، کمر  کمه، لوی ثارنوال، روسای بانک، وزرا، رییس و اعضای ستره محجمهوررییس، معاونین جمهوررییس

 ند هیچ معامله انتفاعی را با دولت انجام دهند.  تواننمیوالیان و شاروالیها در مدت تصدی وظیفه 

 ماده یکصد و پنجاه و دوم  
ند در تواننمیمه، لوی ثارنوال و قضات ک، وزرا، روسا و اعضای شورای ملی و ستره محجمهوررییس، معاونین جمهوررییس

   مدت تصدی وظیفه به مشاغل دیگری اشتغال ورزند.  

   صد و پنجاه و سوم  کماده ی
ند در احزاب تواننمیوبین امنیت ملی، در مدت تصدی وظیفه صقضات، ثارنواالن، صاحب منصبان قوای مسلح و پلیس و من

   سیاسی عضویت داشته باشند.  

   صد و پنجاه و چهارم  کماده ی
مه و لوی ثارنوال قبل و بعد از دوره خدمت، توسط ارگانی ک، وزرا، اعضای ستره محجمهوررییس، معاونین جمهوررییسدارایی 

   .  شودمی، ثبت، رسیدگی و نشر گرددمیه در قانون تعیین ک

   صد و پنجاه و پنجم  کماده ی
ام کشور مطابق به احکمیسیون مستقل انتخابات برای اداره و نظارت بر هر نوع انتخابات و مراجعه به آرای عمومی مردم در ک

   .  گرددمییل کقانون تش

   صد و پنجاه و ششم  کماده ی
ام کشور مطابق به احکبه آرای عمومی مردم در  میسیون مستقل انتخابات برای اداره و نظارت بر هر نوع انتخابات و مراجعهک

 .  گرددمییل کقانون تش

 ماده یکصد و پنجاه و هفتم 
میسیون از طرف ک. اعضای این گرددمییل کام قانون تشکمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی مطابق به احک

   به تایید ولسی جرگه تعیین می گردند.   جمهوررییس

 ام انتقایل  ک _ اح فصل دوازدمه 

   صد و پنجاه و هشتم  کماده ی
هجری شمسی به اعلی  کهزار و سی صد و هشتاد و ی که توسط لویه جرگه اضطراری سال یکلقب بابای ملت و امتیازاتی 

ام این قانون اساسی مادام الحیات برای کحضرت محمد ظاهرشاه، پادشاه سابق افغانستان،اعطا شده است، با رعایت اح
 .  باشدمیایشان محفوظ 
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 صد و پنجاه و نهم  کماده ی
. دولت انتقالی اسالمی افغانستان، شودمیمدت بعد از نفاذ این قانون اساسی تا تاریخ افتتاح شورای ملی، دوره انتقال شمرده 

 دهد:  در دوره انتقال وظایف ذیل را انجام می
 ین تقنینی مربوط به انتخابات ریاست جمهوری و شورای ملی و شوراهای محلی در مدت شش ماه،  اصدار فرام .1
متر کیالت اساسی در خالل مدت کار روی قانون تشکم و آغاز کیالت و صالحیت محا کاصدار فرامین در مورد تش .2

 سال،   کاز ی
 میسیون مستقل انتخابات،  کیل کتش .3
 انجام اصالحات الزم به منظور تنظیم بهتر امور اجرایی و قضایی،   .4
 ام این قانون اساسی.  کاتخاذ تدابیرالزم جهت آماده ساختن زمینه برای تطبیق اح .5

 ماده یکصد و شصتم
. کندمیار آغاز کام این قانون اساسی به کمنتخب، سی روز بعد از اعالم نتایج انتخابات، مطابق به اح جمهوررییساولین 

وقت صورت بگیرد. صالحیت  کو شورای ملی با هم در ی جمهوررییسوشش همه جانبه صورت می گیرد تا اولین انتخابات ک
مه موقت به کو ستره مح شودمیومت تفویض کهای شورای ملی مندرج در این قانون اساسی تا زمان تاسیس این شورا به ح

   .گرددمییل کتش جمهوررییسفرمان 

   م  کصد و شصت و یکماده ی
. بعد از دایر کندمیام این قانون اساسی، اعمال کشورای ملی، وظایف و صالحیت های خود را به مجرد تاسیس، مطابق به اح

یل کام این قانون اساسی تشکمه مطابق به احکومت و ستره محکروز، ح 30شدن اولین جلسه شورای ملی، در خالل مدت 
. نمایدمیند، اجرای وظیفه کار آغاز کمنتخب به  جمهوررییسه کگردند. رییس دولت انتقالی اسالمی افغانستان تا زمانی می

ومت کیل حکصد و پنجاه و نهم این قانون اساسی، الی تشکم فقره چهارم ماده یکاجرایی و قضایی دولت با رعایت ح هایارگان
ه از آغاز دوره موقت به بعد نافذ گردیده است، به اولین جلسه کدهند. فرامین تقنینی مه به وظایف خود ادامه میکو ستره مح

   .  باشندمیه از طرف شورای ملی لغو نگردیده باشند نافذ کگردند. این فرامین تا زمانی شورای ملی ارجاع می

   صد شصت و دوم  کماده ی
 . گرددمیاین قانون اساسی از تاریخ تصویب لویه جرگه نافذ و از طرف رییس دولت انتقالی اسالمی افغانستان توشیح و اعالم 

   .  باشدمیام آن ملغی کبا نفاذ این قانون اساسی، قوانین و فرامین تقنینی مغایر اح

 

 

 

  → کنید کلیک اینجا اختبار تلگرام کانال در عضویت برای← 
  →کنید کلیک اینجا اختبار تلگرام خبررسان در عضویت برای← 

  →کنید کلیک اینجا اختبار اینستاگرام صفحه پیگیری و عضویت برای← 
 → شوید عضو اختبار ایمیلی خبرنامه در مطالب، ترین تازه دریافت برای← 
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