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 فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان

 شهر کابل

 (۵شماره )

 ۱/۱/۵۶۳۳مورخ 

ماه قوس که در شهر کابل دایر  ۱و  ۷گه تاریخی درباره توشیح و اعالم قانون اساسی جمهوری افغانستان لویه جر

گردید قانون اساسی جمهوری افغانستان را بداخل سیزده فصل و یکصد و چهل و نه ماده بمثابه مهمترین وثیقه ملی 

 .به تصویب رسانید

تیکه لانون اساسی برایم تفویض نموده لانون اساسی ج.ا را که از تاریخ تصویب نافذ گردیده بخاطر یمطابك به صالح

 ین صلح و آرامش، تحمك کامل مشی مصالحه ملی، سعادت مردم و ترلی افؽانستان عزیز توشیح و اعالم میدارم.تام

 دوکتور نجیب هللا

 رئیس جمهور افغانستان

 

  

ACKU



 فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان

 (۴۳۴شماره )

 ۷/۶/۵۶۳۱مورخ 

 اساسی درباره توشیح و اعالم تعدیل قانون

م لانون اساسی، تعدیالت در لانون اساسی را که از تاریخ تصویب دوم ماده یک صد و چهل و نه م فمرهبه تاسی از حک

گه مورخ هفت و هشت ماه جوزای سال سیزده صد و شصت و نه، نافذ میباشد، به منظور تحمك آرمان لویه جر

مشی مصالحه ملی و در زمین افؽانها، و تحمك کامل  تاریخی مردم افؽانستان بخاطر تامین صلح و آرامش در سر

 .جهت سعادت مردم و ترلی افؽانستان عزیز، توشیح و اعالم میدارم

 نجیب هللا

 رئیس جمهور افغانستان
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 فهرست

 ممدمه

 اساسات نظام سیاسی :فصل اول

 التصادی –اساسات نظام اجتماعی  :فصل دوم

 تابعیت، حموق آزادیها و مکلفتیهای اساسی اتباع. :فصل سوم

 لویه جرگه. :فصل چارم

 رئیس جمهور :فصل پنجم

 شورای ملی :فصل ششم

 شورای وزیران :فصل هفتم

 لضاء :فصل هشتم

 څارنوالی : فصل نهم

 شورای لانون اساسی فصل دهم:

 اداره فصل یازدهم:

 سیاست خارجی فصل دوازدهم:

 احکام متفرله فصل سیزدهم:
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 بسم میحرلا نمحرلا هللا

ما افؽانستان مشحون از مبارزات لهرمانانه مردم دلیر ما به خاطر استمالل، تمامیت تاریخ پر افتخار وطن محبوب 

 ارضی حاکمیت ملی، وحدت ملی دموکراسی و ترلی اجتماعی می باشد.

های ملی سیاسی و وطن دوست سیاست مصالحه ری افؽانستان متکی بر حمایت نیرودر مرحله کنونی، دولت جمهو

 رد.ملی را فعاالنه به پیش می ب

گردیده است، با پیروی از اساسات دین نما ی که در میهن ما و جهان معاصر رونابرین، با نظرداشت تحوالت تاریخب

ممدس اسالم با رعایت سنن و شعایر پسندیده افؽانی، مبتنی بر حمایك تاریخ و فرهنگ کشور، با احترام به مواریث 

 حد و اعالمیه جهانی حموق بشر، به منظور: ارزنده نهضت مشروطیت و در مطابمت با منشور ملل مت

 حفظ استمالل، دفاع از تمامیت ارضی و تحکیم حاکمیت ملی. -

 دستیابی به صلح سراسری و تعمیك وحدت ملی. -

 تامین عدالت و دموکراسی. -

 اعمار مجدد و رشد متوازن التصادی، اجتماعی و ارتمای سطح زندگی مردم. -

 ر در عرصه بین المللی.افزایش نمش و اعتبار کشو -

 ایجاد شرایط مساعد به خاطر تثبیت مولؾ حمولی و بی طرفی دایمی افؽانستان و ؼیر نظامی شدن آن. -

نه، لانون ه جوزای سال هزار و سه صدو شصت وما نماینده گان مردم افؽانستان در لویه جرگه مورخ هفت و هشت ما

هزار و سه صد و شصت و شش را که دارای سیزده فصل و یک اساسی مصوب لویه جرگه مورخ نهم ماه لوس سال 

 صد و چهل و نه ماده بود، به مثابه عالیترین وثیمه ملی، ذیال تعدیل نمودیم.
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 فصل اول

 اساسات نظام سیاسی

 ماده اول:

 می باشد. ، ؼیر لابل تجزیه و اسالمی بوده، بر تمام للمرو خود دارای حاکمیتجمهوری افؽانستان دولت مستمل، واحد

 حاکمیت ملی در جمهوری افؽانستان به مردم تعلك دارد.

 مردم حاکمیت ملی را توسط لویه جرگه و شورای ملی اعمال میکنند.

 

 ماده دوم:

 دین افؽانستان دین ممدس اسالم است.

ن لانون در جمهوری افؽانستان هیچ لانون نمی تواند منالض اساسات دین ممدس اسالم و دیگر ارزشهای مندرج ای

 اساسی باشد.

 ماده سوم:

جمهوری افؽانستان کشور ؼیر منسلک بوده در پیمانهای نظامی شامل نمی شود و تاسیس پایگاه های نظامی خارجی 

 را در للمرو خود اجازه نمی دهد.

 ماده چهارم:

 دفاع از استمالل، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی از جمله وظایؾ اساسی دولت است.

 لابلیت دفاعی کشور را تامین و لوای مسلح را تجهیز می نماید. دولت امنیت و

 ماده پنجم:

ؽانستان احزاب سیاسی مشروط بر تعدد احزاب سیاسی اساس سیستم سیاسی جمهوری افؽانستان میباشد. در جمهوری اف

 کیل شده می توانند.ن که مرامنامه، اساسنامه و فعالیت آنها مؽایر احکام لانون اساسی و لوانین کشور نباشد تشای

 تشکیالت و منابع مالی حزب سیاسی ؼیر علنی بوده نمیتواند.

 حزبی که مطابك احکام لانون تشکیل میشود، بدون مجوز لانونی منحل شده نمیتواند.

 څارنواالن نمی توانند در مدت تصدی وظیفه عضویت حزب سیاسی را داشته باشند.لضات و 

 ماده ششم:

 گردید.این ماده لؽو 

ACKU



 ماده هفتم:

 تشکیل سازمانهای اجتماعی در جمهوری افؽانستان طبك لانون مجاز است.

 ماده هشتم:

 از جمله زبانهای ملی کشور پشتو و دری زبانهای رسمی میباشد.

 ماده نهم:

نشان دولتی جمهوری افؽانستان دارای تصویر آفتاب در حال طلوع، محراب و منبر در متن سبز محاط با خوشه گندم 

 فیته دارای سه رنگ سیاه، سرخ و سبز می باشد. و

 ماده دهم:

بیرق دولتی جمهوری افؽانستان دارای سه رنگ میباشد که به شکل لطعات سیاه، سرخ و سبز از باال به پایین به 

 صورت افمی به اندازه مساوی والع شده است.

 جمهوری افؽانستان لرار دارد.به آن، نشان دولتی االیی هر دو روی بیرق، به طرؾ چودر ربع لسمت ب

 طول بیرق نسبت به عرض آن دو چند میباشد.

 ماده یازدهم:

 پایتخت جمهوری افؽانستان شهر کابل است.

 ماده دوازدهم:

 این ماده لؽو گردید.
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 فصل دوم

 اساسات نظام اجتماعی اقتصادی

 ماده سیزدهم:

 جمهوری افؽانستان کشور کثیرالملیت است.

همه جانبه تفاهم، دوستی و همکاری همه ملیتها، الوام و لبایل کشور را به منظور تأمین برابری دولت سیاست رشد 

سیاسی التصادی، اجتماعی، فرهنگی رشد و انکشاؾ سریعتر مناطك عمب مانده از لحاظ اجتماعی التصادی و 

 فرهنگی تعمیب می کند.

 ی به تدریج مهیا می سازد.دولت زمینه ایجاد واحد های اداری را بر مبنای خصوصیات مل

 ماده چهاردهم:

دولت به منظور رشد فرهنگ، زبان و ادبیات مردم تدابیر الزم اتخاذ کرده میراث شایسته فرهنگ، رسوم زبان، 

 ادبیات و فلکلور تمام ملیت ها، الوام و لبایل را حفظ نموده، انکشاؾ می دهد.

 ماده پانزدهم:

 اساسی جامعه را تشکیل میدهد.در جمهوری افؽانستان خانواده رکن 

 دولت به منظور تامین صحت طفل و مادر و تربیه اطفال تدابیر الزم اتخاذ می نماید.

 ماده شانزدهم:

دولت از نسل جوان مواظبت دایمی نموده، شرایط الزم تعلیم و تربیه، تامین کار، تفریح، استراحت پرورش معنوی و 

 د استعداد نوجوانان و جوانان مساعدت می کند.جسمی آنها را فراهم آورده در جهت رش

 ماده هفدهم:

دولت به منظور اعمار منازل مسکونی دولتی و کوپراتیفی امور ساختمانی را توسعه داده، در امر ساختمان منازل 

 شخصی مساعدت می کند.

 ماده هژدهم:

ه خاطر رفع عمب مانده گی، ارتمای دولت سیاسی التصادی را که هدؾ آن بسیج و به کار بردن تمام منابع کشور ب

التصادی جامعه میباشد، عملی می نماید و به این منظور پالن های  –سطح زنده گی مردم، تکامل ساختار اجتماعی 

 انکشاؾ التصادی و اجتماعی را تنظیم و تطبیك می کند.
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 ماده نزدهم:

اولاؾ، خصوصی، شخصی و ملکیت سازمانهای ملکیت در جمهوری افؽانستان به اشکال دولتی، مختلط کوپراتیفی، 

 سیاسی و اجتماعی وجود دارد.

 ملکیت از تعرض مصون است.

 دولت از تمام انواع ملکیت لانونی حمایت می کند.

 ماده بیستم:

در جمهوری افؽانستان منابع زیرزمینی، جنگلها چراگاه ها معادن، منابع اساسی، انرژی آبدات تاریخی تاسیسات رادیو 

 زیون، تاسیسات مخابراتی بند های بزرگ بنادر و خطوط مواصالتی از جمله ملکیت های دولت می باشند.تلوی

سرمایه گذاری بخش خصوصی جهت استفاده از جنگلها، چراگاه ها، منابع انرژی، معادن و خرید و فروش وسایل 

 مخابراتی، طبك لانون مجاز است.

و ترانسپورت هوائی دولتی، ایجاد بانکهای سهامی، بیمه و ترانسپورت  در جمهوری افؽانستان در کنار بانکها بیمه

 هوائی مختلط و ترانسپورت زمینی خصوصی و مختلط طبك لانون مجاز است.

 در جمهوری افؽانستان فعالیت نماینده گی بانکها و موسسات بیمه خارجی طبك لانون مجاز است.

 ماده بیست و یکم:

 کوپراتیؾ ها مساعدت کرده، اشتراک داوطلبانه مردم را در آن تشویك می کند.دولت در امر تمویه و گسترش 

 ماده بیست و دوم:

دولت فعالیت های انفرادی پیشه وران و شرکت داوطلبانه آنها را در اتحادیه های صنفی و کوپراتیؾ ها تشویك و 

، مواد خام و فروش محصوالت شان حمایه نموده در امر ارتمای سطح مهارت حرفوی پیشه وران، تامین وسایل کار

 کمک های همه جانبه مبذول می دارد.

 ماده بیست و سوم:

دولت به منظور احیا و انکشاؾ زراعت، کمک های متمم زراعتی را به دهمانان و زمین داران انجام میدهد و در 

 اعدت موثر می نماید.ایجاد فارم های زراعتی و میکانیزه مختلط و خصوصی و آبادی زمین های بکر و بایر مس

 ماده بیست و چهارم:

دولت برای کوچیان و مالداران امکان استفاده از چراگاه ها را طبك لانون تضمین نموده جهت ایجاد شرایط مساعد 

 برای رشد مالداری، فروش محصوالت بهبود شرایط التصادی اجتماعی و معیشتی آنها مساعدت می کند.
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 ماده بیست و پنجم:

وونیت سرمایه گذاری خصوصی را به منظور انکشاؾ التصاد ملی تضمین نموده اشتراک سرمایه داران دولت مص

ملی را در انکشاؾ صنایع تجارت، ساختمان، ترانسپورت زراعت و عرصه های خدمات طبك لانون تشویك و حمایه 

 می کند.

از سکتور خصوصی در ممابل رلابت با دولت مناسبات سودمند و همه جانبه را با متشبثان خصوصی توسعه داده و 

سرمایه خارجی حمایه می کند و حین تنظیم سیاست مالی، کریدتی، گمرکی و لیم منافع سکتور خصوصی را طبك 

 لانون در نظر میگیرد.

 ماده بیست و ششم:

 این ماده لؽو گردید.

 ماده بیست و هفتم:

 ر جمهوری افؽانستان طبك لانون تشویك می نماید.دولت به منظور رشد التصاد ملی سرمایه گذاری خارجی را د

 ماده بیست و هشتم:

در جمهوری افؽانستان اشخاص خارجی حك ملکیت عماری را ندارند فروش عمار به نماینده گی های سیاسی و دول 

کومت خارجی بر اساس رویه بالمثل و به موسسات بین المللی که جمهوری افؽانستان عضو آن باشد بعد از موافمه ح

 مجاز می باشد.

 ماده بیست و نهم:

 حك وراثت ملکیت طبك شریعت اسالم توسط لانون تضمین میگردد.

 ماده سی ام:

 استمالک طبك لانون تنها به ممصد تأمین منافع عامه در بدل عوض عادالنه و لبلی صورت میگیرد.

 مصادره ملکیت بدون حکم لانون و فیصله محکمه جایز نیست.

 م:ماده سی و یک

 گردد.ها، اندازه و انواع مالیه و محصول تعین می ساس لانون و عدالت اجتماعی معیاردر جمهوری افؽانستان بر ا

 ماده سی و دوم:

دولت به منظور حفظ طبیعت ثروتهای طبیعی و استفاده معمول از منابع طبیعی، بهبود محیط زیست، جلوگیری از 

 وانات و نباتات تدابیر الزم اتخاذ و عملی می کند.بمای عالم حیاآلوده گی آب و هوا، حفظ و 
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 فصل سوم

 تابعیت، حقوق، آزادیها و مکلفیت های اساسی اتباع

 ماده سی و سوم:

 تابعیت جمهوری افؽانستان برای تمام اتباع مساوی و یکسان است.

 حصول و از دست دادن تابعیت و سایر مسایل مربوط آن توسط لانون تنظیم می گردد.

 خصیکه تابعیت جمهوری افؽانستان را طبك لانون دارا باشد افؽان نامیده میشود.هر ش

 ماده سی و چهارم:

 هیچ یک از اتباع جمهوری افؽانستان در داخل و یا خارج کشور تبعید نمی شود.

 ماده سی و پنجم:

 هیچ یک از اتباع جمهوری افؽانستان بدولت خارجی تسلیم داده نمیشود.

 ماده سی و ششم:

آنها دفاع  یاتباع جمهوری افؽانستان در خارج کشور تحت حمایت دولت لرار دارند. دولت از حموق و منافع لانون

 کرده رابطه افؽانهای ممیم خارج را با کشور تحکیم می بخشد و به منظور بازگشت آنها بوطن مساعدت می کند.

 ماده سی و هفتم:

ارجی و اشخاص بدون تابعیت ممیم افؽانستان را طبك لانون تضمین جمهوری افؽانستان حموق و آزادی های اتباع خ

 می کند. آنها مکلؾ اند لانون اساسی و لوانین جمهوری افؽانستان را رعایت کنند.

 ماده سی و هشتم:

ابتاع جمهوری افؽانستان اعم از زن و مرد بدون نظر داشت تعلمات ملیت، نژاد، لسان، لبیله، دین، مذهب، عمیده 

ی، تحصیل، شؽل، نسب، دارایی، مولؾ اجتماعی، محل سکونت و الامت در برابر لانون دارای حموق و مکلفیت سیاس

 های مساوی می باشند.

 تعیین هر نوع امتیاز ؼیر لانونی و یا تبعیض نسبت به حموق و مکلفیت های اتباع ممنوع است.

 ماده سی و نهم:

 وز لانونی ازین حك محروم نمی گردد.زنده گی حك طبیعی انسان است هیچ کس بدون مج

 ماده چهلم:

 در جمهوری افؽانستان آزادی اجرای مناسک دینی و مذهبی برای تمام مسلمانان تضمین می گردد.
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 پیروان سایر ادیان در اجرای مراسم مذهبی شان آزاد می باشند.

ر تکاب سایر اعمال خالؾ منافع هیچ شخص نمی تواند به منظور تبلیؽات ضد ملی و ضد مردمی، ایجاد دشمنی وا

 جمهوری افؽانستان از دین سوء استفاده کند.

 ماده چهل و یکم:

 آزادی حك طبیعی انسان است این حك جز آزادی دیگران و منافع عامه که توسط لانون تنظیم میگردد حدودی ندارد.

 ند.آزادی و کرامت انسانی از تعرض مصئون بوده دولت آنرا احترام و حمایت می ک

 برائت ذمه حالت اصلیست متهم تا زمانی که به حکم لطعی محکمه محکوم نشده بیگناه شناخته می شود.

 هیچ عملی را نمیتوان جرم شمرد، مگر مطابك به احکام لانون.

هیچکس را نمیتوان تولیؾ نمود،  .م نمود مگر مطابك به احکام لانونهیچکس را نمیتوان گرفتار و متهم به ارتکاب جر

 گر به استیذان از محکمه با صالحیت و مطابك به احکام لانون.م

هیچکس را نمیتوان مجازات نمود، مگر به حکم محکمه مطابك به احکام لانون و متناسب به جرمی که مرتکب شده 

 است.

 جرم امر شخصیست و با ارتکاب آن شخص دیگر مجازات نمیشود.

 خود دفاع کند.متهم حك دارد شخصا و یا توسط وکیل مدافع از 

 ماده چهل و دوم:

گرفتن الرار، شهادت یا اظهار از  .نسانی، شکنجه و تعذیب جواز ندارددر جمهوری افؽانستان جزای مخالؾ کرامت ا

 متهم یا شخص دیگر بوسیله اکراه و تهدید ممنوع است.

 .اظهار یا شهادتیکه از متهم یا شخص دیگر به وسیله اکراه گرفته شود اعتبار ندارد

هرگاه موظؾ خدمات عامه متهم یا شخص دیگر را به منظور گرفتن شهادت، اظهار و یا الرار شکنجه نماید، یا به 

 تعمیل شکنجه امر کند مطابك لانون مجازات می گردد.

 استناد به امر ممامات مافوق مرتکب را از ارتکاب اعمال خالؾ لانون برائت نمی دهد.

 ماده چهل و سوم:

 خص، موجب سلب آزادی وی شده نمی تواند.مدیون بودن ش

 طرز و وسایل تحصیل دین، توسط لانون تنظیم میگردد.
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 ماده چهل و چهارم:

 در جمهوری افؽانستان مصوونیت مسکن تضمین میگردد.

هیچ شخص به شمول نماینده دولت بدون اجازه ساکن و به ؼیر از حاالت و طرزیکه در لانون تصریح گردیده، 

 به مسکن شخص داخل شود و یا آنرا تفتیش کند.نمیتواند 

 ماده چهل و پنجم:

 در جمهوری افؽانستان محرمیت مکاتیب، مخابره های تیلفونی و تیلگرافی تضمین می گردد.

هیچ شخص به شمول نماینده دولت نمیتواند بدون حکم لانون به تفتیش مخابره های تیلفونی، تیلگرافی و مکاتیب الدام 

 ورزد.

 چهل و ششم:ماده 

اتباع جمهوری افؽانستان که از ارگانهای دولتی، سازمانهای اجتماعی و مسوولین امور حین اجرای وظیفه بصورت 

ؼیرلانونی متضرر میگردند دارای حك جبران خساره می باشند. شرایط و طرز جبران خساره توسط لانون تنظیم می 

 گردد.

 ماده چهل و هفتم:

حك دارند در زندگی اجتماعی، سیاسی و اداره امور دولت بصورت مستمیم و یا از طریك اتباع جمهوری افؽانستان 

 نمایندگان خود شرکت نمایند.

 ماده چهل و هشتم:

شرایط و طرز استفاده ازین حك توسط  .اتباع جمهوری افؽانستان دارای حك انتخاب کردن و انتخاب شدن می باشند

 لانون تنظیم می گردد.

 :ماده چهل و نهم

 اتباع جمهوری افؽانستان دارای حك آزادی فکر و بیان می باشند.

 اتباع میتوانند از این حك بصورت علنی، شفاهی و تحریری طبك لانون استفاده کنند.

 سانسور مطبوعات لبل از نشر جواز ندارد.

 ماده پنجاهم:

 میز و اعتصاب می باشند.اتباع جمهوری افؽانستان طبك لانون دارای حك اجتماعات، تظاهرات مسالمت آ
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 ماده پنجاه و یکم:

 اتباع جمهوری افؽانستان دارای حك شکایت، انتماد پیشنهاد انفرادی و جمعی می باشند.

ارگانهای دولتی، سازمان های اجتماعی و مسوولین امور موظؾ اند به شکایات، پیشنهادات و انتمادات در موعدیکه 

 اجراآت الزم به عمل آورند.لانون تعیین کرده رسیده گی نموده 

 تعمیب بخاطر انتماد ممنوع است.

 ماده پنجاه دوم:

 اتباع جمهوری افؽانستان دارای حك کار و دریافت مزد مساوی در ممابل کار مساوی می باشند.

ی دولت از طریك وضع و تطبیك لوانین عادالنه و مترلی کار شرایط الزم را برای استفاده اتباع ازین حك مساعد م

 سازد.

 ماده پنجاه و سوم:

 تحمیل کار اجباری ممنوع است.

اجرای کار اجباری در حالت جنگ، آفات طبیعی و سایر حاالتی که حیات و آسایش عامه را تهدید کند ازین امر 

 مستثنی میباشد.

 ماده پنجاه و چهارم:

وظایؾ دولتی و  ازرحك اح رایاتباع جمهوری افؽانستان با نظر داشت نیازمندی جامعه مطابك رشته تخصصی دا

 انتخاب شؽل می باشند.

 ماده پنجاه و پنجم:

اتباع جمهوری افؽانستان دارای حك استراحت میباشند دولت تعیین ساعات کار و رخصتی نوبتی با مزد و چگونگی 

سسات شرایط کار را در روز های رخصتی، جشن ها و اعیاد تنظیم کرده، شرایط استراحت، گسترش شبکه های مو

 فرهنگی، هنری، رشد تربیت بدنی، ورزش و تفریحات سالم را مساعد می سازد.

 ماده پنجاه و ششم:

 اتباع جمهوری افؽانستان دارای حك آموزش رایگان می باشند.

دولت به منظور امحای بیسوادی، تعمیم تعلیم و تربیه متوازن، آموزش به لسان مادری، تامین تعلیمات ابتدائی اجباری، 

های ملی، ستم تحصیالت عالی جهت تربیه کادرترش تدریجی تعلیمات عمومی تخنیکی حرفوی و مسلکی و رشد سیگس

 تدابیر الزم اتخاذ می کند.

در جمهوری افؽانستان ایجاد موسسات تعلیمی و تحصیلی توسط سکتور خصوصی و اشخاص خارجی طبك لانون 

 مجاز است.
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 ماده پنجاه و هفتم:

نستان دارای حك صحت و تامینات اجتماعی می باشند. دولت از طریك توسعه همه جانبه و متوازن اتباع جمهوری افؽا

سیستم خدمات طبی سراسری ملی، توسعه شفاخانه ها، مراکز صحی پرورش دوکتوران طب و کارمندان خدمات 

صی، بهبود طبی، جلوگیری از امراض همگانی، توسعه خدمات صحی رایگان تنظیم و تشویك خدمات طبی خصو

 تأمینات مادی برای کهن ساالن، معلولین جنگ و کار و بازمانده گان شهداء تدابیر الزم اتخاذ می نماید.

 ماده پنجاه و هشتم:

 اتباع جمهوری افؽانستان دارای حك آزادی فعالیت های علمی، تخنیکی و هنری میباشند.

موق مولفان و مخترعان را حفظ و تحمیمات علمی را در های علمی را تامین، حلت پیشرفت منظم علم و تربیه کادردو

 تمام عرصه ها تشویك و حمایه کرده، استفاده موثر از نتایج تحمیمات علمی را تعمیم می بخشد.

 ماده پنجاه و نهم:

 اتباع جمهوری افؽانستان دارای حك مسافرت و انتخاب آزاد محل سکونت و الامت در کشور می باشند.

منظور حفظ امنیت و نظم عامه، جلوگیری از شیوع امراض، حفظ حموق و آزادی های اشخاص، دولت میتواند ب

 ممنوع لرار دهد. ا  لامت را در بعضی مناطك کشور مولتمسافرت، سکونت و یا ا

 ماده شصتم:

 اتباع جمهوری افؽانستان حك دارند طبك لانون بخارج کشور مسافرت و بوطن عودت کنند.

 ماده شصت و یکم:

 تبعه جمهوری افؽانستان مکلؾ است لانون اساسی و لوانین جمهوری افؽانستان را رعایت کند. هر

 بی خبری از احکام لانون عذر پنداشته نمیشود.

 ماده شصت و دوم:

 اتباع جمهوری افؽانستان و اشخاص خارجی مکلؾ اند به دولت طبك لانون مالیه و محصول بپردازند.

 ماده شصت و سوم:

 طن، استمالل، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور مکلفیت پرافتخار اتباع جمهوری افؽانستان میباشد.دفاع از و

 شرایط خدمت در لوای مسلح مطابك به احکام لانون تنظیم میگردد.
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 ماده شصت و چهارم:

 هم میسازد.دولت شرایط الزم را برای استفاده از حموق و آزادی های اساسی و انجام مکلفیت های اتباع فرا

هیچ کس حك ندارد از حموق و آزادی های مندرج در لانون علیه منافع عامه و به ضرر حموق و آزادی های سایر 

 اتباع استفاده نماید.

 فصل چهارم

 لویه جرگه

 ماده شصت و پنجم:

 لویه جرگه مطابك به سنن ملی و تاریخی عالیترین مظهر اراده مردم افؽانستان می باشد.

 و ششم:ماده شصت 

 لویه جرگه متشکل است از:

 رئیس جمهور و معاونان رئیس جمهور. -۱

 اعضای شورای ملی. -۲

 صدراعظم، معاونان صدراعظم و اعضای شورای وزیران. -۳

 لاضی المضات و معاونان لاضی المضات. -۴

 لوی څارنوال. -۵

 رئیس شورای لانون اساسی. -۶

 روسای شورا های والیات. -۷

گه به انتخاب مردم، از طریك رایگیری عمومی، مساوی، آزاد، سری یت بتعداد وکالی آنها در ولسی جراز هر وال -۸

 و مستمیم.

گی، اجتماعی و روحانی که توسط رئیس جمهور حد اکثر پنجاه نفر از جمله شخصیت های سیاسی علمی فرهن -۹

 تعیین میشوند.
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 ماده شصت و هفتم:

 ذیل میباشد:لویه جرگه دارای صالحیت های 

 تصویب و تعدیل لانون اساسی. -۱

 انتخاب و لبول استعفای رئیس جمهور. -۲

 جنگ و متارکه.موافمت به اعالن  -۳

 گیرد.اتخاذ تصمیم در مورد مهمترین مسایلیکه به سرنوشت کشور ارتباط می  -۴

 ماده شصت و هشتم:

ه باشد لویه جرگه توسط رئیس جمهور دعوت، افتتاح و به استثنای حاالتیکه درین لانون اساسی طور دیگر پیشبینی شد

 جلسات آن تحت ریاست او یا شخص دیگری که رئیس جمهور بحیث نایب خود تعیین کند دایر می شود.

 نصاب لویه جرگه با حضور دو ثلث مجموع اعضای آن تکمیل می گردد.

 تصامیم لویه جرگه به اکثریت آرای مجموع اعضای آن اتخاذ می گردد.

 ماده شصت و نهم:

در حالت انحالل ولسی جرگه، اعضای آن الی انتخاب ولسی جرگه جدید عضویت خود را به حیث اعضای لویه جرگه 

 حفظ مینمایند.

 ماده هفتادم:

 انتخابات لویه جرگه توسط لانون و طرزالعمل آن توسط خود لویه جرگه تنظیم می گردد.

 فصل پنجم

 رئیس جمهور

 ماده هفتاد و یکم:

رئیس جمهور در راس دولت لرار داشته صالحیت های خود را در عرصه های تمنینیه، اجرائیه و لضائیه مطابك 

 احکام این لانون اساسی و لوانین جمهوری افؽانستان تعمیل می کند.
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 ماده هفتاد و دوم:

 رئیس جمهور به اکثریت آرای اعضای لویه جرگه برای مدت هفت سال انتخاب میشود.

 شخص نمیتواند بیش از دو بار به حیث رئیس جمهور انتخاب گردد.یک 

 رئیس جمهور نزد لویه جرگه مسوول و مکلؾ به ارائه گزارش می باشد.

بمنظور انتخاب رئیس جمهور جدید لویه جرگه طی مدت سی روز لبل از ختم دوره صالحیت رئیس جمهور دعوت 

 می گردد.

 ماده هفتاد و سوم:

گی را تکمیل کرده و خود و همسروی از والدین افؽان متولد و ( سال۴۴)مهوری افؽانستان که سن هر تبعه مسلمان ج

 از حموق مدنی و سیاسی برخوردار باشد بحیث رئیس جمهور انتخاب شده میتواند.

 ماده هفتاد و چارم:

 رئیس جمهور بعد از انتخاب در لویه جرگه خلؾ آتی را بجا می آورد:

سوگند یاد می کنم که اساسات دین ممدس اسالم را حمایت، لانون اساسی را رعایت و از تطبیك  ))بنام خداوند بزرگ

 آن مواظبت نموده از استمالل، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افؽانستان حراست کنم.

ردم، حموق و آزادیهای اساسی اتباع را حفاظت نمایم و تمام مساعی خود را بخاطر تامین عدالت اجتماعی، سعادت م

 تحکیم صلح و ترلی کشور به کار برم.((

 ماده هفتاد و پنجم:

 رئیس جمهور عالوه بر سایر صالحیتهای مندرج این لانون اساسی، دارای صالحیت های آتی میباشد:

 لیادت اعالی لوای مسلح. -۱

 توشیح لوانین و مصوبات شورای ملی. -۲

 به تشکیل حکومت. ____موظؾ_تعیین صدراعظم  -۳

گه، و لبول نظوری تمرر صدراعظم، معاونان صدراعظم و وزراء بعد از کسب رای اعتماد از جانب ولسی جرم -۴

 استعفای آنان.

 تدویر و ریاست جلسات شورای وزیران عنداللزوم. -۵

 منظوری انسالک لضات و منظوری تمرر، ترفیع و تماعد لضات، کارمندان و افسران عالیرتبه، طبك لانون. -۶

ر خواهی عمومی یا مراجعه به آرای عامه )ریفراندم( راجع به مسایل عمده نظتدویر ذ تصمیم در مورد اتخا -۷

 سیاسی، اجتماعی و التصادی.
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 عفو و تخفیؾ مجازات. -۸

 گیهای دیپلوماتیک جمهوری افؽانستان در کشور های دیگر و سازمانهای بین المللی. تعیین روسای نماینده -۹

 های دیگر در جمهوری افؽانستان.گیهای دیپلوماتیک کشورمه های روسای نماینده لبول اعتماد نا -۱۴

 بری عمومی و لسمی و خاتمه دادن به آنها. اعالم حالت اضطرار، سفر -۱۱

 گ و متارکه به موافمه لویه جرگه.اعالم جن -۱۲

 اجازه نشر پول و ریفورم پولی طبك لانون. -۱۳

 بك لانون.گی طاعطای تابعیت و پناهنده  -۱۴

 اعطای نشانها، مدالها و الماب افتخاری طبك لانون. -۱۵

 منظوری سرود ملی جمهوری افؽانستان. -۱۶

الؽای لوانین و سایر اسناد تمنینی که عدم مطابمت آنها با لانون اساسی توسط شورای لانون اساسی تثبیت شده  -۱۷

 باشد.

 گاه اداری ریاست جمهوری.ایجاد دست -۱۸

 سایر صالحیت ها طبك لانون. اعمال -۱۹

 میتواند برخی از صالحیتهای لانونی خود را به معاونان رئیس جمهور تفویض نماید.رئیس جمهور 

 ماده هفتاد و ششم:

رئیس جمهور بجز از حاالت بیماری صعب العالج و دوام دار و یا استعفاء الی ختم دوره صالحیت به وظایؾ خود 

دوام میدهد. در تمام حاالتیکه رئیس جمهور نتواند وظایؾ خود را ایفا نماید این وظایؾ از طرؾ معاون اول رئیس 

 جمهور اجراء می شود.

ار، مرگ و یا استعفای رئیس جمهور، لویه جرگه توسط معاون اول او به در صورت از دست دادن دایمی لابلیت ک

 منظور انتخاب رئیس جمهور جدید طی مدت یک ماه دعوت می شود.

 در حالت استعفاء، رئیس جمهور استعفای خود را مستمیما به لویه جرگه ارائه می کند.
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 فصل ششم

 شورای ملی

 ماده هفتاد و هفتم:

 عالیترین ارگان تمنینی جمهوری افؽانستان میباشد. شورای ملی )پارلمان(

 ماده هفتاد و هشتم:

 شورای ملی متشکل از دو مجلس ولسی جرگه و سنا می باشد.

 ماده هفتاد و نهم:

وکالی مردم در ولسی جرگه از طریك رایگیری عمومی، مساوی، آزاد سری و مستمیم برای یک دوره تمنینیه پنج 

 میشوند. ساله، طبك لانون انتخاب

 اعضای مجلس سنا )سناتوران( به ترتیب ذیل انتخاب و تعیین میشوند:

ایگیری عمومی، مساوی، آزاد، سری و از هر والیت دو نفر برای مدت پنج سال به انتخاب مردم، از طریك ر -۱

 مستمیم.

 از جمله اعضای شورای هر والیت دو نفر برای مدت سه سال به انتخاب شورای مربوط. -۲

گی، افراد خبیر، دانشمند و با اعتبار، برای مدت چهار سال، یک ثلث بالیمانده از جمله شخصیت های ملی، فرهن -۳

 به تعیین رئیس جمهور.

 ماده هشتادم:

 تعداد، شرایط طرز انتخاب و انتصاب اعضای شورای ملی مطابك لانون تنظیم می گردد.

 ماده هشتاد و یکم:

 حیتهای مندرج این لانون اساسی، دارای صالحیتهای ذیل میباشد:شورای ملی، عالوه بر سایر صال

 تصویب، تعدیل و لؽو لوانین و فرامین تمنینی و تمدیم آنها به رئیس جمهور جهت توشیح. -۱

 تفسیر لوانین. -۲

 تصویب عمد و فسخ معاهدات دو جانبه و تصویب الحاق به معاهدات بین المللی و انفصال از آنها. -۳

 گزارش حکومت در مورد اجرای آنها.اجتماعی و تائید  –ب پالن های انکشاؾ التصادی تصوی -۴

 گزارش در مورد اجرای آن.تصویب بودجه دولتی و بررسی  -۵

 ایجاد واحد های اداری و تعدیل آنها. -۶
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 تاسیس و لؽو وزارتها. -۷

 فی و مطالبه رئیس جمهور.اتخاذ تصمیم در مورد تعیین و عزل معاونان رئیس جمهور به اساس معر -۸

 اجازه اخذ لرضه به دولت و اعطای امتیاز دارای اهمیت اساسی در التصاد ملی به شمول اعطای انحصار. -۹

 وضع نشانها، مدالها و الماب افتخاری، طبك لانون. -۱۴

 یگر و سازمان های بین المللی.تائید برلراری روابط با دول د -۱۱

 اعضای حکومت در مورد اجراآت شامل صالحیت حکومت در جلسه استجواب. استماع جواب صدراعظم و -۱۲

 ماده هشتاد و دوم:

 جرگه دارای صالحیت های اختصاصی ذیل میباشد:ولسی 

 اتخاذ تصمیم در مورد اعطای رای اعتماد و یا سلب اعتماد از شورای وزیران و یا یکی از اعضای آن. -۱

النهای انکشاؾ التصادی اجتماعی و بودجه دولتی در صورت اختالؾ نظر بین اتخاذ فیصله نهایی راجع به طرح پ -۲

 گه و سنا.ولسی جر

 ماده هشتاد و سوم:

هر مجلس شورای ملی در اولین اجالس، کمیسیونی را از بین اعضای خود جهت بررسی وثایك، انتخاب میکند این 

 کمیسیون نتایج بررسی را به مجلس مربوط گزارش میدهد.

 تاد و چهارم:ماده هش

ولسی جرگه از جمله اعضای خود برای تمام دوره تمنینیه در اولین اجالس، هیئت اداری را به ترکیب رئیس، دو 

 معاون و دو منشی انتخاب می کند.

سنا از جمله اعضای خود، هیئت اداری را به ترکیب رئیس برای مدت پنج سال، دو معاون و دو منشی را برای مدت 

 می کند.یکسال انتخاب 

روسای مجالس شورای ملی، رهبری و تامین نظم جلسات مربوط را به عهده دارند. در ؼیاب روسا وظایؾ آنها را 

 یکی از معاونین انجام می دهد.

 ماده هشتاد و پنجم:

 اجالس عادی شورای ملی ساالنه دو بار در هفته اول ماه سنبله و هفته اول ماه حوت دایر می شود.

عادی شورای ملی سه ماه می باشد. در صورتیکه در اجالس شورای ملی بودجه ساالنه یا پالن مدت هر اجالس 

 انکشافی مطرح باشد مدت اجالس شورای ملی لبل از تصویب آن خاتمه یافته نمی تواند.
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هرگاه تصویب بودجه لبل از شروع سال مالی صورت نگیرد، بودجه سال گذشته تا زمان تصویب بودجه سال جدید 

 طبیك می شود.ت

اجالس فوق العاده شورای ملی بر اساس تصمیم رئیس جمهور، مطالبه رئیس هر یک از مجالس و یا تماضای یک 

 خمس اعضای هر مجلس دایر شده می تواند.

 ماده هشتاد و ششم:

 مجالس شورای ملی به صورت جداگانه یا مشترک تشکیل جلسه میدهد.

 ؾ روسای آن بالنوبه رهبری میشود.جلسات مشترک مجالس شورای ملی، از طر

 افتتاح و اختتام اجالس شورای ملی توسط رئیس جمهور صورت میگیرد.

اولین اجالس دوره تمنینیه شورای ملی بوسیله رئیس جمهور طی مدت سی روز بعد از ختم انتخابات ولسی جرگه 

 دعوت می شود.

 ماده هشتاد و هفتم:

ثلث اعضای آن تکمیل میشود تصمیم هر مجلس به اکثریت آرای مجموع نصاب هر مجلس شورای ملی با حضور دو 

 اعضای آن اتخاذ می گردد.

 ماده هشتاد و هشتم:

 جلسات جداگانه و مشترک مجالس شورای ملی علنی می باشد مگر اینکه مجلس به سری بودن آن تصمیم بگیرد.

 جریان مباحثات هر دو مجلس ثبت می گردد.

 ماده هشتاد و نهم:

مجلس شورای ملی، کمیسیونهای دایمی را از بین اعضای خود، جهت بررسی ممدماتی و آماده ساختن مسایل داخل هر 

 صالحیت هر مجلس، انتخاب میکند.

 ماده نودم:

هر مجلس شورای ملی صالحیت دارد در صورت لزوم کمیسیون های تحمیك، تفتیش و سایر کمیسیون های مولتی را 

 ایجاد کند.

 العمل کمیسیون های تحمیك و تفتیش توسط هر یک از مجالس شورای ملی تنظیم میگردد.وظایؾ و طرز

 ماده نود و یکم:

اعضای ولسی جرگه حك دارند در جلسه استیضاح صدراعظم و یا هر یک از اعضای حکومت را مورد استیضاح 

 لرار دهند، پاسخ به استیضاح به صورت تحریری یا شفاهی ارائه میگردد.
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 ه میتواند بر اساس پاسخ ارائه شده موضوع سلب اعتماد از حکومت را بررسی کند.ولسی جرگ

 در صورتیکه حکومت مورد سلب اعتماد لرار گیرد تا تشکیل شورای وزیران جدید به وظایؾ خود ادامه میدهد.

 ماده نود و دوم:

لسات مجلسین شورای ملی و اعضای شورای وزیران میتوانند، با کسب اجازه رئیس جلسه، با رای مشورتی در ج

 کمیسیون های دایمی آنها شرکت نمایند.

 ماده نود و سوم:

 اعضای شورای ملی در اجالس جداگانه و مشترک دارای حك رای و اظهار نظر می باشند.

هیچ عضو شورای ملی به خاطر رای یا اظهار نظر در داخل یا خارج اجالس شورای ملی مورد تعمیب عدلی لرار 

 .نمی گیرد

عضو شورای ملی بدون موافمه مجلس مربوط و در بین دو اجالس شورای ملی بدون موافمه هیئت اداری آن به 

 استثنای حاالت جرم مشهود گرفتار و تولیؾ شده نمیتواند و مورد تعمیب عدلی لرار نمی گیرد.

 ربوط اطالع داده شود.هرگاه عضو شورای ملی در حالت جرم مشهود گرفتار گردد باید به هیئت اداری مجلس م

 ماده نود و چهارم:

 ممامات ذیل حك پیشنهاد وضع، تعدیل و لؽو لانون را به هر یک از مجلسین شورای ملی، دارا میباشند:

 رئیس جمهور. -۱

 کمیسیون های دایمی مجلسین شورای ملی. -۲

 حد الل عشر اعضای هر مجلس. -۳

 شورای وزیران. -۴

 ستره محکمه. -۵

 رنوالی.لویه څا -۶

در صورتی که وضع، تعدیل و لؽو لانون افزایش مصارؾ و یا کاهش عواید دولت را به بار آورد، موافمه لبلی 

 گردد.حکومت در زمینه حاصل می

 ماده نود و پنجم:

به استثنای حاالتی که درین لانون اساسی طور دیگر پیشبینی شده است، تصامیم یک مجلس در مورد صالحیتهای 

 ه هشتاد و یکم به مجلس دیگر فرستاده میشود.مندرج ماد
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در صورتی که تصویب یک مجلس از جانب مجلس دیگر رد شود، به منظور نیل به توافك، هیئت مختلط به تعداد 

 مساوی، از اعضای هر دو مجلس ایجاد میگردد.

رئیس جمهور نافذ شمرده تصمیم هیئت مختلط که به دو ثلث آرای اعضای هیئت اتخاذ گردیده باشد، بعد از توشیح 

 میشود.

هرگاه هیئت مختلط موفك به رفع اختالؾ نظر نشود، موضوع در جلسه مشترک مجلسین شورای ملی بررسی و 

 تصمیم در آن باره به اکثریت آرای اعضای جلسه مشترک اتخاذ میگردد.

 ماده نود و ششم:

 تصامیم شورای ملی، بعد از توشیح رئیس جمهور، نافذ میگردد.

ر صورتی که رئیس جمهور به تصمیم شورای ملی موافمه نداشته باشد میتواند آنرا در ظرؾ سی روز از تاریخ د

 تمدیم، با تذکر دالیل، به شورای ملی مسترد نماید.

با سپری شدن مدت سی روز و همچنان در صورتی که مجالس شورای ملی در جلسات جداگانه اجالس آینده خود آن 

 ی اعضاء مجددا تصویب نماید، تصمیم نافذ شمرده میشود و رئیس جمهور آنرا توشیح مینماید.را به دو ثلث آرا

 ماده نود و هفتم:

، لاضی المضات و رئیس شورای لانون مرئیس جمهور میتواند در مشوره با روسای ولسی جرگه، سنا، صدراعظ

عالم نماید. انتخابات مجدد در خالل مدت سه اساسی، انحالل ولسی جرگه یا شورای ملی را با ذکر دالیل موجبه آن ا

 ماه بعد از انحالل ولسی جرگه یا شورای ملی، صورت میگیرد.

 انحالل ولسی جرگه یا شورای ملی جدید الی یک سال بعد از انتخابات مجدد، صورت گرفته نمیتواند.

 ر لابل انحالل میباشد.ولسی جرگه یا شورای ملی، در جریان شش ماه اخیر دوره صالحیت رئیس جمهور، ؼی

 ماده نود و هشتم:

لوانین و مصوبات شورای ملی به لسان های پشتو و دری به نشر میرسد و میتوان آنرا بزبان های سایر ملیت های 

 کشور نشر نمود.

 ماده نود و نهم:

با احکام  طرز فعالیت هر مجلس شورای ملی و کمیسیونهای دایمی آن توسط طرزالعمل مجلس مربوط، در مطابمت

 لانون اساسی و لوانین نافذ، تنظیم میگردد.
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 فصل هفتم

 شورای وزیران

 ماده صدم:

 شورای وزیران )حکومت( عالیترین ارگان اجرائیوی جمهوری افؽانستان میباشد.

 شورای وزیران مرکب است از:

 صدراعظم. -

 معاونان صدراعظم. -

 وزراء. -

 ماده یک صد و یکم:

ولین اجالس دوره تمنینیه خط مشی سیاست داخلی و خارجی ترکیب حکومت را جهت اخذ رای صدراعظم موظؾ در ا

 اعتماد به ولسی جرگه ارائه و معرفی می کند.

صدراعظم بعد از اخذ رای اعتماد و منظوری رئیس جمهور خط مشی سیاست داخلی خارجی و اعضای حکومت را 

 به سنا ارائه و معرفی می کند.

 م:ماده یک صد و دو

 شورای وزیران در برابر ولسی جرگه و رئیس جمهور مسوول و مکلؾ به ارائه گزارش میباشد.

 ماده یک صد و سوم:

 شورای وزیران دارای وظایؾ و صالحیتهای ذیل میباشد:

 طرح و تطبیك خط مشی سیاست داخلی و خارجی. -۱

جتماعی ترتیب بودجه دولتی، تطبیك پالنها و تامین اجرای امور التصاد ملی، طرح پالنهای انکشاؾ التصادی و ا -۲

 گزارش مبنی بر اجرای آنها به شورای ملی.بودجه و ارائه 

اتخاذ تدابیر بمنظور دفاع از منافع عامه، حمایت تمام اشکال ملکیت لانون تامین نظم و امنیت عامه و حراست از  -۳

 حموق و آزادی های اتباع.

یگر و موسسات بین المللی روابط دیپلوماتیک و عمد موافمتنامه ها با دول درهبری مناسبات خارجی، برلراری  -۴

 طبك لانون.

 گانهای وابسته به شورای وزیران به تأیید رئیس جمهور.ایجاد ادارات و ار -۵
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 تصویب ممرره و اساسنامه در حدود صالحیت طبك لانون. -۶

 به رئیس جمهور.ارائه ممرره ها، اساسنامه ها و مصوبات شورای وزیران  -۷

 اعمال سایر صالحیتها طبك لانون. -۸

 ماده یک صد و چهارم:

هنگام تعطیل شورای ملی و یا انحالل ولسی جرگه شورای وزیران در صورت ضرورت عاجل میتواند در مورد در 

 د.مسایل شامل صالحیت شورای ملی به استثنای مسایل مربوط بودجه و امور مالی، فرامین تمنینی وضع نمای

 فرامین تمنینی بعد از توشیح رئیس جمهور نافذ شمرده می شود.

شورای وزیران فرامین تمنینی را که مطابك حکم این ماده لانون اساسی وضع گردیده در اولین اجالس شورای ملی 

ملی جهت منظوری ارائه مینماید. فرامین تمنینی در صورتیکه از طرؾ شورای ملی رد شود از تاریخ تصمیم شورای 

 از اعتبار سالط میگردد.

رئیس جمهور میتواند در خالل دو اجالس شورای ملی یا در جریان انحالل ولسی جرگه بر اساس پیشنهاد صدراعظم 

بعضی از اعضای حکومت را سبکدوش و یا اعضای جدید را تعیین نماید این موضوع در اولین اجالس ولسی جرگه 

 جهت اتخاذ تصمیم ارائه می گردد.

 ه یک صد و پنجم:ماد

 حکومت در حاالت آتی منحل میگردد:

 استعفای صدراعظم. -۱

 بیماری صعب العالج و دوامدار و یا فوت صدراعظم. -۲

 جرگه از حکومت.سلب اعتماد ولسی  -۳

 ختم دوره تمنینیه. -۴

 جرگه یا شورای ملی.انحالل ولسی  -۵

حکومت جدید تحت سرپرستی یکی از اشخاص مندرج ماده در تمام این حاالت حکومت که منحل گردیده، الی تشکیل 

 )صدم( لانون اساسی که از طرؾ رئیس جمهور توظیؾ میگردد، به وظیفه خود دوام میدهد.

 ماده یک صد و ششم:

 تشکیل، ترکیب و طرز فعالیت شورای وزیران توسط لانون تنظیم می گردد.
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 فصل هشتم

 قضا

 ماده یک صد و هفتم:

 ه( یک رکن مستمل دولت می باشد.لضا )لوه لضائی

 ماده یک صد و هشتم:

 لضاوت در جمهوری افؽانستان صرؾ توسط محکمه طبك لانون، صورت میگیرد.

 لوه لضائیه مرکب است از ستره محکمه و محاکم دیگری که طبك لانون تشکیل میگردند.

 ماده یک صد و نهم:

م واحد لضایی کشور لرار داشته مرکب است از لاضی ستره محکمه بحیث عالیترین ارگان لضایی در راس سیست

 المضات، معاونان لاضی المضات و اعضا.

ستره محکمه بر طبك احکام لانون فعالیتهای محاکم را نظارت نموده، تطبیك یکسان لانون را در فعالیتهای محاکم 

 تامین می کند.

 ماده یک صد و دهم:

 طبك لانون توسط رئیس جمهور تعیین میگردند.لاضی المضات، معاونان و اعضای ستره محکمه 

 لاضی المضات نزد رئیس جمهور مسوول و مکلؾ به ارائه گزارش میباشد.

 ماده یک صد و یازده هم:

 محاکم در لضاوت خود مستمل بوده صرؾ تابع لانون می باشند.

 کمه صورت می گیرد.رسیده گی و صدور حکم توسط محاکم بر اساس اصل تساوی طرفین در برابر لانون و مح

 ماده یک صد و دوازدهم:

 لضات حین بررسی لضایا، احکام لانون اساسی و لوانین جمهوری افؽانستان را تطبیك مینمایند.

در حاالتیکه لانون صراحت نداشته باشد، محکمه لضایا را طبك احکام شریعت اسالم به نحوی حل و فصل مینماید که 

 امین نماید.عدالت را به بهترین وجه ممکن ت

 ماده یک صد و سیزدهم:

در محاکم جمهوری افؽانستان محاکمه بصورت علنی اجرا میشود. حاالتیکه لضایا در جلسات سری رسیده گی می 

 شود، توسط لانون تعیین می گردد.

ACKU



 ابالغ حکم محکمه در همه حاالت علنی است.

 ماده یک صد و چهاردهم:

به لسان های پشتو و دری و یا به لسان اکثریت ساکنین محل صورت  رسیده گی و حل و فصل لضا یا در محاکم

 میگیرد.

اگر طرؾ دعوی لسانی را که محاکمه توسط آن صورت میگیردند اند، حك آشنائی با مواد و اسناد لضیه توسط 

 ترجمان و حك صحبت در محکمه به زبان مادری برایش تضمین می گردد.

 ماده یک صد و پانزدهم:

 محاکم باید مدلل باشد و اسباب حکم در آن ذکر گردد.فیصله های 

فیصله های لطعی محاکم واجب التعمیل است به استثنای حکم به اعدام که بعد از منظوری رئیس جمهور تعمیل می 

 گردد.

 ماده یک صد و شانزدهم:

 تشکیل، ترکیب، صالحیت و طرز فعالیت محاکم توسط لانون تنظیم می شود.
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 فصل نهم

 الیڅارنو

 ماده یک صد و هفدهم:

څارنوالی جمهوری افؽانستان سیستم واحد مبتنی بر اصل مرکزیت بوده، متشکل است از لویه څارنوالی و 

 یگری که طبك لانون تشکیل میگردند.څارنوالیهای د

 ماده یک صد و هژدهم:

 څارنوالی کشور را به عهده دارد.گانهای څارنوال رهبری فعالیت ارلوی 

 څارنوالی در اجراآت خویش مستمل بوده صرؾ تابع لانون و لوی څارنوال میباشند.ارگانهای 

 ماده یک صد و نزدهم:

 گردند.لوی څارنوال و معاونان لوی څارنوال طبك لانون، توسط رئیس جمهور تعیین می 

 گزارش می باشد.څارنوال نزد رئیس جمهور مسوول و مکلؾ به ارائه لوی 

 ماده یک صد و بیستم:

ارت عالی بر تطبیك و رعایت یکسان لوانین از طرؾ تمام وزارت ها، ادارات، موسسات دولتی، مختلط، نظ

څارنوال و خصوصی، کوپراتیفها، احزاب سیاسی و سازمان های اجتماعی، مسوولین امور و اتباع بر عهده لوی 

 څارنواالن تحت اثر او می باشد.

 ماده یک صد و بیست و یکم:

 گردد.الحیت و طرز فعالیت څارنوالی توسط لانون تنظیم می تشکیل، ترکیب، ص
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 فصل دهم

 شورای قانون اساسی

 ماده یک صد و بیست و دوم:

شورای لانون اساسی جمهور افؽانستان بمنظور مرالبت از مطابمت لوانین، سایر اسناد تمنینی و معاهدات بین المللی با 

 لانون اساسی ایجاد می گردد.

 یست و سوم:ماده یک صد و ب

 شورای لانون اساسی دارای صالحیت های ذیل می باشد:

 بررسی مطابمت لوانین لرامین تمنینی و معاهدات بین المللی با لانون اساسی. -۱

 ارائه مشوره های حمولی درباره مسایل ناشی از لانون اساسی به رئیس جمهور. -۲

 ماده یک صد و بیست و چهارم:

 ظور تعمیل صالحیت های خود حك دارد:شورای لانون اساسی به من

گردد مطالعه و راجع به مطابمت آنها با لانون اساسی ابراز اسناد تمنینی ایکه جهت توشیح به رئیس جمهور ارائه می -۱

 نظر نماید.

گذاری که لانون اساسی حکم می کند پیشنهادات مشخص را در زمینه اجرای تدابیر به منظور انکشاؾ امور لانون -۲

 رئیس جمهور ارائه نماید. به

 ماده یک صد و بیست و پنجم:

شورای لانون اساسی متشکل از رئیس، معاونان، منشی از رئیس، معاون، منشی و هشت عضو می باشد که توسط 

 رئیس جمهور تعیین می شوند.

 ماده یک صد و بیست و ششم:

 گزارش میباشد.شورای لانون اساسی در ممابل رئیس جمهور مسوول و مکلؾ به ارائه 

 ماده یک صد و بیست و هفتم:

 تشکیل و طرز فعالیت شورای لانون اساسی توسط لانون تنظیم میگردد.
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 فصل یازدهم

 اداره

 ماده یک صد و بیست و هشتم:

 اداره جمهوری افؽانستان بر اساس واحد های اداره مرکزی و محلی طبك لانون تنظیم می گردد.

 اداره محلی متشکل از واحد های اداره والیات، ولسوالیها، شهر ها و نواحی می باشد. جمهوری افؽانستان از لحاظ

 در راس واحد های متذکره بالترتیب والیها، ولسوالیها، شاروالها و آمرین نواحی لرار دارند.

 در هر والیت و ولسوالی شورای والیت و شورای ولسوالی طبك لانون تشکیل میشود.

 ی ولسوالی یک یک نفر را از بین اعضای خود به حیث رئیس و منشی انتخاب می کنند.شورای والیت و شورا

 دوره صالحیت شورای والیت و شورای ولسوالی سه سال است.

 ماده یک صد و بیست و نهم:

شورای والیت و شورای ولسوالی طبك لانون در تامین اهداؾ انکشافی دولت در محل سهم گرفته، به اداره درباره 

 د و انکشاؾ امور مربوط مشوره میدهد.بهبو

 برای اعضای شورای والیت و شورای ولسوالی حك الحضور مناسب پرداخته میشود.

 ماده یک صد و سی ام:

 به منظور اداره امور شهر ها و نواحی، مجالس شاروالیها و نواحی طبك لانون تشکیل میگردد.

 اسب پرداخته میشود.برای اعضای مجالس شاروالیها و نواحی حك الحضور من

شهر کابل و نواحی آن به ارتباط انتخاب نماینده گان برای لویه جرگه و شورای ملی، بالترتیب معادل والیت و 

 ولسوالیها می باشد.

 ماده یک صد و سی و یکم:

تنظیم  امور مربوط به اداره مرکزی و محلی و مصونیت و ثبات وظیفوی و سایر مسایل مربوط به کارکنان طبك لانون

 میگردد.
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 فصل دوازدهم

 سیاست خارجی

 ماده یک صد و سی و دوم:

سیاست خارجی جمهوری افؽانستان بر مبنای تامین منافع ملی، تحکیم استمالل و حاکمیت ملی، تمامیت ارضی کشور، 

لی استوار حفظ صلح و امنیت جهانی، همزیستی مسالمت آمیز، تساوی حموق و انکشاؾ همه جانبه همکاری بین المل

 است.

 ماده یک صد و سی و سوم:

جمهوری افؽانستان منشور سازمان ملل متحد، اعالمیه جهانی حموق بشر و سایر اصول و موازین لبول شده حموق 

 بین الملل را احترام و رعایت می کند.

 ماده یک صد و سی و چهارم:

ارجی دولت تعمیب کرده و به مثابه یکی از جمهوری افؽانستان سیاست عدم انسالک را به حیث اصل مهم سیاست خ

 بنیان گذاران جنبش عدم انسالک در جهت نیل به اهداؾ آن تالش می کند.

 ماده یک صد و سی و پنجم:

های همجوار و ها بخصوص کشورکیم مناسبات دوستانه با همه کشورجمهوری افؽانستان خواهان برلراری و تح

تماعی و التصادی آنها، مبتنی بر اصول تساوی حموق، احترام متمابل به اسالمی بدون نظر داشت نظام سیاسی، اج

استمالل، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر، عدم توسل به زور، تهدید و یا لوه، تمبیح 

ه حموق بین الملل می همه اشکال مداخله و تجاوز، اجرای صادلانه تعهدات بین المللی مطابك اصول و موازین لبول شد

 باشد.

 ماده یک صد و سی و ششم:

جمهوری افؽانستان از مبارزه مردمان و ملل به خاطر صلح استمالل ملی، دموکراسی، ترلی اجتماعی و حك ملل در 

 تعیین سرنوشت شان پشتیبانی نموده بر ضد استعمار، استعمارنو، صهیونیزم، راسیزم، اپارتاید و فاشیزم مبارزه میکند.

 ماده یک صد و سی و هفتم:

جمهوری افؽانستان از مبارزه بخاطر خلع سالح عام و تام، لطع مسابمات تسلیحاتی در زمین و فضا، عدم گسترش و 

امحای سالح هسته یی و کیمیاوی و سایر انواع سالح کشتار جمعی، از بین بردن پایگاه های نظامی خارجی، رفع 

 نوین و عادالنه التصادی و اطالعاتی بین المللی پشتیبانی می کند. تشنجات بین المللی و استمرار نظم

 ماده یک صد و سی و هشتم:

 در جمهوری افؽانستان تبلیػ جنگ ممنوع است.
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 فصل سیزدهم

 احکام متفرقه

 ماده یک صد و سی و نهم:

اد تمنینی مطابك به آن وضع لانون اساسی جمهوری افؽانستان دارای عالی ترین اعتبار حمولی بوده، لوانین و سایر اسن

 میگردد.

 ماده یک صد و چهلم:

دولت و تمام ارگانهای آن بر اساس لانون اساسی و لوانین جمهوری افؽانستان فعالیت کرده نظم حمولی، منافع جامعه، 

 حموق و منافع لانونی اتباع را تامین می کند.

زمان های اجتماعی، مسوولین امور و اتباع مکلؾ موسسات دولتی، کوپراتیفی، مختلط، خصوصی، احزاب سیاسی، سا

 به رعایت لانون اساسی و لوانین جمهوری افؽانستان میباشند.

 ماده یک صد و چهل و یکم:

 تعدیل لانون اساسی مستمیما توسط لویه جرگه صورت می گیرد.

یک ثلث و تایید دو ثلث اعضای  همچنان اتخاذ تصمیم در مورد تعدیل لانون اساسی به پیشنهاد رئیس جمهور یا پیشنهاد

 شورای ملی نیز صورت می گیرد.

درین حالت رئیس جمهور لویه جرگه را دایر میکند در صورتیکه لویه جرگه پیشنهاد تعدیل را وارد بداند لانون 

 اساسی را تعدیل و در ؼیر آن پیشنهاد تعدیل را رد می کند.

 در حالت اضطرار تعدیل لانون اساسی جواز ندارد.

 ماده یک صد و چهل و دوم:

برای رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، اعضای شورای ملی صدراعظم، معاونان صدراعظم اعضای حکومت، 

څارنوال و  لاضی المضات معاونان و اعضای ستره محکمه رئیس، معاون و منشی شورای لانون اساسی، لوی

 معاونان لوی څارنوال طبك لانون معاش تعیین میشود.

 اده یک صد و چهل و سوم:م

گاه به علت جنگ، خطر جنگ، بحران و یا حاالت مماثلی که حفظ استمالل، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی، یا هر

امنیت داخلی از مجاریی که توسط لانون اساسی تعیین شده ناممکن گردد، رئیس جمهور میتواند، در مشوره با روسای 

 ات و رئیس شورای لانون اساسی، حالت اضطرار را اعالم کند.مجلسین شورای ملی صدراعظم لاضی المض

 هرگاه حالت اضطرار از سه ماه بیشتر دوام نماید، برای تمدید آن موافمه لویه جرگه شرط است.
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 ماده یک صد و چهل و چهارم:

 در مدت حالت اضطرار رئیس جمهور دارای صالحیت های ذیل میباشد:

 ی.تمدید دوره صالحیت شورای مل -۱

 تفویض برخی از صالحیت های شورای ملی به شورای وزیران. -۲

 اعطای برخی از صالحیت های محاکم به محاکم اختصاصی و محاکم لوای مسلح. -۳

 ( لانون اساسی.۶۴و  ۵۳ماده  ۵۱فمره اخیر ماده  -۵۴-۴۹-۴۶-۴۵-۴۴-۳۴تعلیك و یا تحدید اعتبار مواد ) -۴

 ون.تعمیل سایر صالحیت ها طبك لان -۵

 ماده یک صد و چهل و پنجم:

در صورتیکه معاهدات یا میثالهای بین المللی که جمهوری افؽانستان آنرا عمد یا به آن الحاق نموده مؽایر احکام لوانین 

 جمهوری افؽانستان باشد به معاهده بین المللی و میثاق رجحان داده میشود.

 ماده یک صد و چهل و ششم:

رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور اعضای هیئتهای اداری مجلسین شورای ملی، بررسی اتهامات وارده بر 

صدراعظم، معاونان صدراعظم، اعضای شورای وزیران، لاضی المضات، معاونان و اعضای ستره محکمه، لوی 

 گردد.څارنوال، معاونان لویه څارنوالی و رئیس شورای لانون اساسی و طرز محاکمه آنان طبك لانون خاص تنظیم می

 ماده یک صد و چهل و هفتم:

در جمهوری افؽانستان اشخاصی که خود و یا همسرشان از والدین افؽان متولد نگردیده باشند، به حیث معاون رئیس 

څارنوال، افسر عالیرتبه و یا کارمند دیپلوماتیک جمهور، صدراعظم معاون صدراعظم وزیر و لاضی المضات لوی 

 تعیین شده نمی توانند.

 ه یک صد و چهل و هشتم:ماد

 گردد.با انفاذ این لانون اساسی اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افؽانستان از اعتبار سالط می

طی نافذ شمرده میشود که این لانون اساسی صادر گردیده بشرلوانین و سایر اسناد تمنینی که لبل از تاریخ انفاذ 

 متنالص با احکام این لانون اساسی نباشند.

 یک صد و چهل و نهم:ماده 

 این لانون اساسی از تاریخ تصویب لویه جرگه نافذ و توسط رئیس جمهور توشیح و اعالم میگردد.

 تعدیل درین لانون اساسی از تاریخ تصویب لویه جرگه نافذ و توسط رئیس جمهور توشیح و اعالم میگردد.
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