
 

 قانون اساسی افغانستان

 ح پادشاه افغانستانیتوش

 که ازیا جرگه یهد افغانستان را که از طرف لوی محمد ظاهر شاه پادشاه افغانستان مسوده قانون جدهللا یالمتوکل عل ما

ح ینام خداوند بزرگ توشده بیب گردیتصو افت،یدر شهر کابل انعقاد  ش ـه ۱۳۴۳هژدهم تا بیست و هشتم ماه سنبله سال 
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ده و تاکنون در کشور نافذ بود با یب گردیتصو ش ـه ۱۳۰۹ جرگه سال یهرا که از طرف لو یسر از امروز قانون اساس

 .میاعالم میدار یم آن ملغیتمام ضما

 محمد ظاهر شاه

  د افغانستان پادشاه
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 بسم هللا الرحمن الرحیم

 به نام خداوند توانا و دادگر

 .یخ و فرهنگ ملیات تاریات زمان عصر و بر اساس واقعیافغانستان مطابق به مقتض یات ملیم حیتنظ منظورب

 .مساواتن عدالت و یتأم بمنظور

 .یو اجتماع یاقتصاد - یاسیس یق دموکراسیتطب بمنظور

 .یو رفاه افراد و حفظ نظم عموم ین آزادیتأم یبرا ن و ارکان دولتئوتنظیم ش بمنظور

 .حیاتی افغانستان نکشاف متوازن تمام امورا ربمنظو

 و در نهایت:

 .یو حفظ کرامت انسان یبر اساس تعاون اجتماع یمرفه و مترق ۀتشکیل یک جامع بمنظور

در  وسته،یوقوع پب یبشر ۀیک جزء جامعک ملت و یث یما بح یکه در زندگان یخیما مردم افغانستان با درک تحوالت تار

 یزندگان یشوایپو  حضرت محمد ظاهر شاه پادشاهیادت اعلیبه ق م،یانمیدی فوق را حق همه جوامع بشر یها که ارزشیحال

 .مینده وضع کردیآ یخود و نسلها یرا برا یاساس ن قانونیفغانستان اا یمل
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 فصل اول

 دولت

 .ه استیر قابل تجزیواحد و غ مستقل مشروطه، یافغانستان دولت پادشاه -لاو ۀماد

 .در افغانستان به ملت تعلق دارد یت ملیحاکم

 .قانون دارا باشندت افغانستان را مطابق به احکام یکه تابع یملت افغانستان عبارت است از تمام افراد

 .میشودافغان اطالق  ۀبر هر فرد از افراد مذکور کلم

 .میگردداجراء  یاز طرف دولت مطابق به احکام مذهب حنف ینیر دیشعا .ن مقدس اسالم استین افغانستان دید -دوم ۀماد

ش ین مربوط به آداب و آسایکه قوانیخود در داخل حدود یمراسم مذهب یستند در اجراین اسالم نید رویآن افراد ملت که پ

 .باشندمیآزاد  ،میکندن ییعامه تع

 .میباشد یرسم یزبانها یو در توښپ افغانستان یزبانها ۀاز جمل -سوم ۀماد

 یهابه اندازه یصورت عمودسرخ و سبز که ب اه،یس یست از سه قطعه برنگهارق افغانستان مرکب ایب -چهارم ۀماد

در وسط نشان محراب و  .ستمقدار هر رنگ معادل نصف طول آن عرض .کنار هم واقع شده از چپ به راست در یمساو

 .گندم احاطه شده است ۀرق نصب و از دو طرف به دو خوشیآن دو ب ۀد جا دارد که در گوشیرنگ سفمنبر ب

 .تخت افغانستان شهر کابل استیپا -پنجم ۀماد

 فصل دوم

 پادشاه

 .ل میکندیرا تمث یت ملیحاکمدر افغانستان پادشاه  -ماده ششم

و مرکز وحدت  ینگهبان قانون اساس ت ساحه،یفظ ا ستقالل و تماماح ن مقدس اسالم،یاساسات د یپادشاه حام -ماده هفتم

 .افغانستان میباشد یمل

 .باشد یرو مذهب حنفید از تبعه افغانستان، مسلمان و پیپادشاه با -ماده هشتم
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 د:میباش یف آتیحقوق و وظا یپادشاه دارا -ماده نهم

 .افغانستان یاردواعالی ادت یق -۱

 .متارکهاعالن حرب و  -۲

 .جرگه هیر کردن و افتتاح لویدا -۳

 .شوری یافتتاح اجالس عاد -۴

 .ر نمودن و افتتاح اجالس فوق العاده شورییدا -۵

 .منحل ساختن شوری و اصدار فرمان انتخابات مجدد -۶

 .ابدییانجام م شوری خ انحاللیمدت سه ماه از تار انتخابات مجدد در خالل

 .ن و اعالم انفاذ آنیح قوانیتوش -۷

 .ینین تقنیفرام اصدار -۸

 .احکام قانون به مطابق ن الدولیغرض عقد معاهدات باعتبار نامه ب یاعطا -۹

 .ن الدولیح معاهدات بیتوش -۱۰

 .آنها یاعظم و قبول استعفا شنهاد صدریبه پ ءن وزراییتع -او یاعظم و قبول استعفا ن صدرییتع -۱۱

 .آن یاعضا ۀمذکور از جمل ۀجرگ سین رئییمشرانو جرگه و تع یر انتخابیغ ین اعضاییتع -۱۲

 .ستره محکمه یالقضات و اعضا ین قاضییتع -۱۳

 .رتبه مطابق به احکام قانون ین و صاحب منصبان عالیموران و تقاعد میین و تقاعد قضات و تعییتع -۱۴

 ین المللیسسات بوافغانستان نزد م دایمی ندگانین نماییتع. یافغانستان نزد دول خارج یاسیس یهایندگین سران نماییتع -۱۵

 .یخارج یاسیندگان سینما یهاو قبول اعتماد نامه

 .اعالم حالت اضطرار و خاتمه دادن به آن -۱۶
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 .ف و عفو مجازاتیتخف -۱۷

 .میشود سکه بنام پادشاه ضرب -دهم ماده

 .میگرددها نام پادشاه ذکر در خطبه -ازدهمیماده 

 .میشودنشان از طرف پادشاه مطابق به احکام قانون اعطاء  -ماده دوازدهم

 .باشدنمی یاز مادیچ نوع امتیان متضمن هنش یاعطا

 .میگرددن ییتع یدر بودجه دولت مطابق به قانون مصارف پادشاه یمصارف پادشاه -زدهمیماده س

ن ییتع ین قانون اساسیکه احکام ا میگیردصورت  ین فصل در داخل حدودیمندرج ا یها تیاستفاده صالح -اردهمه چدما

 .نموده است

ستره  یحکومت و اعضا ،یخانواده پادشاه یل و واجب االحترام است و با حضور اعضائور مسیپادشاه غ -ماده پانزدهم

 :آوردیرا بجا م یدر برابر جلسه مشترک هر دو جرگه شوری حلف آت محکمه

 میبسم هللا الرحمن الرح

اساسات مقدس اسالم را  جالله را حاضر دانسته، که در کافه اعمال خود خداوند جل کنمیاد میم سوگند یعظ یبنام خدا

با استعانت و  .ن دولت و حقوق مردم را حفاظت کنمیقوان ت ساحه،یتمام استقالل وطن، را حراست، یقانون اساس ت،یحما

ملت  یخود را در راه سعادت و ترق یم و مساعینما یا فغانستان پادشاه یاز بارگاه پروردگار بر طبق احکام قانون اساس

 .افغانستان بکار برم

انتقال  ین قانون اساسید بر حسب احکام ایشاه شهحضرت محمد نادر یاعل ۀافغانستان در خانواد یپادشاه -ماده شانزدهم

 .مینماید

 یقاض صدر اعظم، مشرانو جرگه، جرگه، یولساس ید به مجلس مرکب از رئینما ءستعفاهر گاه پادشاه اراده ا -ماده هفدهم

خود را  یویه جرگه را دائر میکند و استعفادر خالل مدت هفت روز لبعد پادشاهی اطالع داده ر دربار یالقضات و وز

از اراده  ءد که استعفایق نمایه جرگه تصدیکه لویدر صورت. مینمایدبه جرگه مذکور ابالغ یا توسط وزیر دربار  شخصا  

 .میشودپادشاه نافذ شمرده  یق آن استعفایخ تصدیپادشاه نشأت نموده از تار

 .دبایمیبه پسر بزرگش انتقال  یپادشاه -ا وفات پادشاه ی أدر موقع استعف -دهمژماده ه
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به پسر دوم او  یده نباشد پادشاهیذکر گرد یساسن قانون ایکه در ا یط پادشاهیکه پسر بزرگ پادشاه واجد شرایدر صورت

 .میکندر انتقال آخ یو همچنان ال

به  یپادشاه باشد، یط پادشاهینداشته باشد که واجد شرا یبدهد و پسر ءا استعفایهر گاه پادشاه وفات کند  -زدهمماده ن

به  ینباشد پادشاه یط پادشاهین برادر پادشاه واجد شرایکه بزرگتریدر صورت .مینمایدن برادر پادشاه انتقال یبزرگتر

 .یابد یاخر انتقال م یان برادران بال فاصله بعد از او واقع باشد و همچنان الیکه از نظر سن میبرادر

 ین پادشاه از جمله بازماندگان پسریجانش باشد، یط پادشاهینداشته باشد که واجد شرا یکه پادشاه برادریر صورتد

 مرکب از لویه جرگه، ین حالت انتخاب پادشاه توسط مجلسیدر ا .میگرددد انتخاب یحضرت محمد نادر شاه شهیاعل

خ وفات یروز از تار ن مجلس در صورت وفات در خالل مدت پانزدهیا .میگیردستره محکمه صورت  یو اعضا حکومت

ن مجلس به یم ایتصم .میشودخ نفاذ آن از طرف صدر اعظم دائر یدر خالل مدت هفت روز از  تار ءو در صورت استعفا

 .میشودث پادشاه انتخاب شده نافذ شمرده یحکه ب یو بعد از موافقت شخص میگرددحاضر ا تخاذ  یاعضا یت آرایاکثر

 .میشودب پادشاه شناخته ئر دربار نایوز ن پادشاه،یفای او تا انتخاب جانشخ وفات پادشاه با نفاذ استعیاز تار

ا یشخص .ن میکندییل خود تعیث وکیک یا چند نفر را به حید یخارج مملکت بنماه سفر بکه پادشاه ارادیهنگام -ستمیماده ب

شود یکه از طرف پادشاه به او داده م یتیرا در حدود صالح یمور پادشاهاب پادشاه بوکالت از او ایاشخاص مذکور در غ

 .دیاجرا مینما ین قانون اساسیبر طبق احکام ا

 :ن نمیشوندیل تعیث وکیل بحیاشخاص ذ

 .صدر اعظم -۱

 .جرگه یولساس یرئ -۲

 .س مشرانو جرگهیرئ -۳

 .القضات یقاض -۴

ل یکه سن مذکور را تکمیباشد تا موقع ل نکردهیست را تکمین او سن بیهر گاه پادشاه وفات کند و جانش -کمیست و یماده ب

د یذکر گرد (زدهمن)که در ماده یباشد مجلسکه ملکه وجود نداشته یدر صورت .ردیگیابت پادشاه را به عهده میملکه ن دکنمی

 .ندیکنب پادشاه انتخاب مئث ناید به حیحضرت محمد نادر شاه شهیاعل یرا از جمله بازماندگان پسر یشخص
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که سن مذکور را  یل نکرده باشد تا موقعیست را تکمین او سن بید و جانشینما ءهر گاه پادشاه استعفا -ست و دومیماده ب

د یحضرت محمد نادر شاه شهیاعل یرا از جمله بازماندگان پسر یده شخصیزدهم ذکر گردن ۀکه در مادیمجلس کند،میل یتکم

 .دینمایپادشاه انتخاب م ثیحب

 .د شرایط مندرج ماده هشتم باشدجباید واو وکیل پادشاه  ئبنا -ست و سومیماده ب

 .میکند رااج ین قانون اساسیرا بر طبق احکام ا ینائب پادشاه امور پادشاه

ت مندرج فقره دوم و ماده نهم به مشوره حکومت استفاده یعهده داشته باشد از صالحابت پادشاه را بیکه ملکه نیدر صورت

 .میکند

 .ن عهده به مشاغل دیگر اشتغال ورزدیا یدر مدت تصد ب پادشاه نمیتواندئان

چگاه یگردد هین مییب پادشاه تعئبه صفت نا ین قانون اساسیست و دوم ایکم و بیست و یکه بر حسب احکام مواد بیشخص

 .شودیانتخاب نم افغانستان ث پادشاهیحب

 .ل نمیشودیتعد یاساسن قانون ین فصل پادشاه ایمواد مربوط به جانش یابت پادشاهیدر دوره ن

عم  یابنا عم و شان و پسر و دختر و برادر و خواهر پادشاه و ازواج و زوجات و ابناء و بنات -مست و چهاریماده ب

 .میدهندل یرا تشک یپادشاه خانواده پادشاه

 .دینمایبعد از پادشاه و ملکه اخذ موقع م یدولت خانواده پادشاه یفات رسمیدر تشر

 .میشودن ییتع یدر بودجه مصاف پادشاه یشاهمصارف خانواده 

 .ن میگرددییمیباشد و مطابق به احکام قانون تع یالقاب مختص به خانواده پادشاه

 را احراز نمیکنند: یف آتیورزند و وظایت نمیشمول یاسیدر احزاب س یخانواده پادشاه یاعضا

 .وزارت و یعظم صدارت -۱

 .ت شورییعضو -۲

 .ت ستره محکمهیعضو -۳

 .کنندیات حفظ میمادام الح یپادشاه ۀت خود را بصفت عضو خانوادیثیح یخانواده پادشاه یاعضا
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 فصل سوم

 مردم یف اساسئحقوق و وظا

 .دارند یف مساوئحقوق و وظا از در برابر قانونیض و امتیتمام مردم افغانستان بدون تبع -ست و پنجمیماده ب

م میگردد یگران و منافع عامه که توسط قانون تنظید ین حق جز آزادیا .انسان است یعیحق طب یآزاد -ست و ششمیماده ب

 .ندارد یحدود

و کرامت انسان  یت آزادیدولت به احترام و حما .ردیپذی انفکاک نمو  و کرامت انسان از تعرض مصون است یآزاد

 .میباشدمکلف 

 .ده باشدیارتکاب آن نافذ گردکه قبل از یمگر به موجب قانون میشودجرم شمرده ن یچ عملیه

بر طبق حکم محکمه با صالحیت که بعد از محاکمه علنی و حضوری صادر توان مجازات نمود مگر میچکس را نیه

 گردیده باشد.

 هیچکس را نمیتوان مجازات نمود مگر مطابق به احکام قانونیکه قبل از ارتکاب فعل مورد اتهام نافذ گردیده باشد.

 .ا گرفتار نمود مگر بر طبق احکام قانونیب یتعق توانیکس را نمچیه

 .ت و مطابق به احکام قانونیف نمود مگر بر طبق حکم محکمه با صالحیتوان توقیکس را نمچیه

 .میشودگناه شناخته یرد بیگنه قرار یمحکمه محکوم عل یکه به حکم قطعیمتهم تا وقت .است یحالت اصل ۀبرائت ذم

 .میکندت نیسرا یگریاو به شخص د رب ءق جزایف متهم و تطبیا توقی یگرفتار ب،یتعق .است یک امر شخصیجرم 

 ب،یآن شخص تحت تعقچه اگر  ،گریق از شخص دیبه مقصد کشف حقا یحت نمیتواندکس چیه .انسان جواز ندارد تعذیب

 .ا امر دهدیاو اقدام کند  تعذیبباشد به  ءا محکوم به جزایف و یا توقی یگرفتار

  .باشد جواز ندارد یکه مخالف کرامت انسانئین جزاییتع

 .اعتبار ندارد شودله اکراه بدست آورده یوسگر بیا شخص دیکه از متهم یاظهار

ٌ بیکامل در حالت صحت عقل به ارتکاب جرم یرضاکه متهم ب یست از اعترافاقرار بجرم عبارت او نسبت داده که قانونا

 .مینمایدت یشده در حضور محکمه با صالح
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 .ن کندییل مدافع تعیاو متوجه شده وکب که قانونا   یدفع اتهام یشخص حق دارد براهر 

ل ئطرز و وسا .نمیتواندون شده یمد یا محدود شدن آزادیگر موجب سلب یک شخص در برابر شخص دیون بودن یمد

 .ددرمیگم ین توسط قانون تنظیل دیتحص

که قانون ممنوع قرار یار کند مگر در مناطقید و مسکن اختیاز ساحه دولت خود سفر نما ۀنقط هر افغان حق دارد در هر

 .عودت کند به آن د ویخارج افغانستان سفر نماحق دارد مطابق به احکام قانون بن هر افغان یهمچن .داده است

 .میشودد در داخل افغانستان و خارج از افغانستان محکوم نیچ افغان به تبعیه

 .میشودسپرده ن یک جرم به دولت خارجیچ افغان به علت اتهام به یه -ست و هفتمیماده ب

ا حکم یبدون اجازه ساکن  نمیتواندکس به شمول دولت چیه .از تعرض مصون است یمسکن شخص -ست و هشتمیماده ب

 .دیش نمایرا تفتآن ایح شده به مسکن کسی داخل شود یکه در قانون تصریر از حاالت و طرزیغت و بیمحکمه با صالح

ت خود داخل یلئومحکمه به مس یقبل ۀبدون اجازه او یا اجاز به مسکن شخص میتواندل ئومور مسادر موارد جرم مشهود م

 ۀصلیف میکندن ییکه قانون تعیش در خالل مدتیتفت یا اجرایدخول از مور مذکور مکلف است بعد ام .ش کندیرا تفتا آنیشود 

 .دیمحکمه را حاصل نما

 .ت از تعرض مصون استیملک -ست و نهمیب ماده

 .میشودت مصادره نیمحکمه با صالح ۀصلیچ شخص بدون حکم قانون و فیت هیملک

 .میباشدموجب قانون مجاز و عادالنه ب یض قبلین منافع عامه، در بدل تعویت شخص تنها به مقصد تأمیاستمالک ملک

ن منافع یت به منظور تأمیطرز استمالک ملک .مگر در حدود قانون میشودت و تصرف در آن منع نیکس از کسب ملکچیه

 .میشود یم و رهنمونیعامه توسط قانون تنظ

 .میگیردحکم قانون صورت شخص تنها ب یئش و اعالن دارایتفت

بر  یدول خارج یاسیس یها یندگیفروش عقار به نما .ندارند یت اموال عقاریدر افغانستان حق ملک یدول و اتباع خارج

 .بعد از موافقه حکومت مجاز میباشدکه دولت افغانستان عضو آن باشد ین المللی ایسسات بولمثل و به ماه بایاساس رو

گر یل دئا وسایتلفون و تلگراف و  ۀلیوست مخابرات اشخاص چه بصورت مکتوب باشد و چه بیو محرم یآزاد -ماده سیم

 .از تعرض مصون است
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 .ت و مطابق به احکام قانونیبا صالح ۀصله محکمیاشخاص را ندارد مگر به موجب فش مخابرات یدولت حق تفت

ش یت خود به تفتیولئمحکمه بمس یقبل ۀبدون اجاز میتواندول ئمور مسام میگرددف یکه در قانون تعر - در حاالت عاجل

محکمه را  ۀصلیف میکندن ییقانون تعکه یش در خالل مدتیتفت یمور مذکور مکلف است بعد از اجراام .مخابرات اقدام کند

 .دیحاصل نما

 .ان از تعرض مصون استیبفکر و  یآزاد -کمیو  یماده س

 .قانون اظهار کند باحکام ا امثال آن مطابقیر یتصو نوشته، له گفتار،یوسهر افغان حق دارد فکر خود را ب

 .بپردازد یآن به مقامات دولت یارائه قبلاحکام قانون به طبع و نشر مطالب بدون هر افغان حق دارد مطابق ب

 .میشوداحکام قانون داده و نشر مطبوعات تنها باتباع دولت افغانستان مطابق ب یس مطابع عمومیاز تأسیاجازه و امت

 .دولت استون مختص بیزیو و تلویراد ۀر دستگاه عامه فرستندیس و تدویسات

ن مقاصد جایز و صلح امیز بدون حمل سالح مطابق به احکام قانون یتأماتباع افغانستان حق دارند برای  -و دوم یماده س

  .بدون اجازه قبلی دولت اجتماع نمایند

  .دنیس نمایساها ت تیمطابق به احکام قانون جمع ییا معنو یمین مقاصد مادأباع افغانستان حق دارند بمنظور تات

 :نکهیل دهند مشروط بر ایتشک یاسیاتباع افغانستان حق دارند مطابق به احکام قانون احزاب س

 ین قانون اساسیمندرج ا یها شده مناقض ارزش ءآن بنا یرو الت احزابیکه تشکئیهاحزب و مفکوره تیفعالو هدف  -۱

 .نباشد

 .باشد یحزب علن یو منابع مال التیتشک -۲

 .میشودو حکم ستره محکمه منحل ن یابد بدون موجبات قانونییل میکه مطابق به احکام قانون تشکیحزب

 یبرا میتواندو  میباشدمستحق جبران خسارت  شوداداره بدون موجب متضرر  که از یهر شخص -و سوم یماده س

 .اقامه کند یحصول آن در محکمه دعو

 .اقدام کند خود ل حقوقیت به تحصیبدون حکم محکمه با صالح میکندح یکه قانون تصریجز در حاالتب نمیتوانددولت 
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 .میشوداز طرف دولت و اتباع افغانستان فراهم  یصورت مجانام افراد افغانستان است و بم حق تمیتعل -و چهارم یماده س

همه افراد افغانستان مطابق  یه برایم و تربیالت مناسب تعلیست که در آن تسهیدن به مرحله این ساحه رسیهدف دولت در ا

 .به احکام قانون فراهم گردد

 .دیق نمایوضع و تطب یثرور تمام افغانستان پروگرام مم متوازن معارف دیمتع یدولت مکلف است برا

 .دولت است ۀفیه وظیم و تربیو نظارت تعل یرهنمون

 .است یه شده حتمیل آن از طرف دولت تهئکه وسا یتمام اطفال در نقاط یبرا یئمات ابتدایتعل

ن ساحه اتباع افغانستان حق دارند یدر خارج ا .دولت است ۀفیتنها حق و وظ یو عموم یم عالیتعلمؤسسات س و اداره یتأس

 .ندیس نمایتأس یو سواد آموز یمکاتب اختصاص

 .میگرددم ین مکاتب توسط قانون تنظیل در چنیط تحصیم و شرایس، نصاب تعلیشروط تأس

ن مکاتب تنها یاز ا .بدهد یمکاتب خصوصس یاجازه تأس یاشخاص خارجمطابق به احکام قانون ب میتواندحکومت 

 .استفاده کنند میتوانند یاشخاص خارج

 .ق کندیتو وضع و تطبښپ یه زبان ملیانکشاف و تقو یبرا یثرودولت موظف است پروگرام م -مو پنج یماده س

همه  یمتوازن براصورت ه از امراض و عالج آنرا بیل وقائدولت موظف است در حدود توان خود وسا -مو شش یماده س

تمام افراد  یمناسب برا یالت صحیست که در آن تسهیدن به مرحله این ساحه رسیهدف دولت در .ه کندیها ته افغان

 .افغانستان فراهم گردد

 .را داشته باشدآن یست که قدرت اجرایهر افغان ۀضیکار حق و فر -مو هفت یماده س

ست که در آن حقوق و منافع اصناف کارگران یدن به مرحله ایرس میگرددم کار وضع یتنظ یکه برا ینیهدف عمده قوان

 .ابدیم یتنظ یصورت عادالنه و مترقان بیفرمان کارگران و کاریط مساعد کار فراهم گردد، روابط بیشرا .ت شودیحما

 .دنمیشورفته یخدمت دولت پذت و بموجب احکام قانون بیاتباع افغانستان به اساس اهل

 .میباشدآزاد  مینمایدن ییکه قانون تعیطیحرفه در داخل شرا انتخاب شغل و

م یمنظور تنظکه ب میشودن ینیق قوانیمانع تطب یم کار اجباریتحر دولت باشد جواز ندارد یاگر چه برا یل کار اجباریتحم

 .میگرددن منافع عامه وضع یتأم یبرا یت دسته جمعیفعال
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ه بدون حکم قانون یچ نوع محصول و مالیه .ه کندیه و محصول تادیدولت مالهر افغان مکلف است به  -و هشتم یماده س

 .میشودوضع ن

ن حکم در مورد اشخاص یا .میگرددن ییتوسط قانون تع یت عدالت اجتماعیآن با رعا ۀیطرز تاد محصول و ه ویاندازه مال

 .میشودق یز تطبین یخارج

 افغانستان است فه مقدس تمام اتباعیدفاع از وطن وظ -مو نه یماده س

 .باشندیمطابق به احکام قانون مکلف م یخدمت عسکر یکافه اتباع افغانستان به اجرا

 ت نظم و امن عامه،یرعا ن،یاطاعت به قوان و احترام به پادشاه، یداروفا ،یاز احکام قانون اساس یرویپ -ماده چهلم

 .افغانستان میباشدفه تمام مردم یوظ یات ملیانت منافع وطن و اشتراک در حیص

 فصل چهارم

 شوری

 .میکند یندگیملت نما ۀمردم آنست و از قاطب شوری افغانستان مظهر اراده -کمیماده چهل و 

ن یک حوزه معیکه از یهر عضو شوری در حال .میگیرندمملکت سهم  یاسیات سیمردم افغانستان به توسط شوری در ح

 .دهدیافغانستان را مدار قضاوت خود قرار م یمصالح عموم یاانتخاب شده در موقع اظهار ر

 .جرگه و مشرانو جرگه یولسا :میباشددو مجلس  یشوری دارا -مماده چهل و دو

حکام قانون از طرف م مطابق بایو مستق یسر - یعموم - جرگه توسط انتخابات آزاد یولس یاعضا -مماده چهل و سو

ن ییتعداد و ساحه حوزه ها توسط قانون تع .میگرددم یتقس یانتخاب یهاحوزهن منظور به یاافغانستان ب .میشودمردم انتخاب 

شتر حاصل یب یاحوزه خود مطابق به احکام قانون رکه در  یداوطلب .میگرددل انتخاب یک نفر وکیاز هر حوزه  .میشود

 .میشودل شناخته یوک میکند

هر گاه شوری  میشونده است انتخاب ینیدوره تقنک یسال که  ۴ مدت یجرگه برا یولس یاعضا -مماده چهل و چهار

 آن خ ختمیتار یول  .گرددیه انتخاب مینیدوره تقن به احکام این قانون اساسی منحل شود ولسی جرگه جدید برای یک مطابق

 .ده افتتاح شودیت گردیو نهم تثب پنجا ۀکه در مادیخیتارکه جرگه ما بعد ب شود میم یتنظ یطور

 :میشوندانتخاب  تعیین و لیب ذیمشرانو جرگه به ترت یاعضا -ماده چهل و پنجم

 .میشوندن ییمدت پنج سال از طرف پادشاه تع یر و با تجربه برایاز جمله افراد خب ءک ثلث اعضای -۱
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 :میشوندانتخاب  یبر حسب آت ءگر اعضایدو ثلث د -۲

 .ندکیت مشرانو جرگه انتخاب میعضومدت سه سال ب یخود را برا یک نفر از جمله اعضایت یهر جرگه وال -الف

ت مشرانو یعضومدت چار سال ب یم برایو مستق یسر - یعموم آزاد - ق انتخابیک نفر را از طریت ین هر والیساکن -ب

 .کنندیجرگه انتخاب م

ا انتخاب ین ییتع ت شورییعضوبه کیاشخاص .میگرددن ییط انتخاب کنندگان در قانون انتخابات تعیشرا -ماده چهل و ششم

 :ل باشندیط انتخاب کنندگان واجد اوصاف ذیل شراید عالوه بر تکمیبا میشوند

 .ت دولت افغانستان را کسب کرده باشندیا انتخاب تابعین ییخ تعیده سال قبل از تار قال  ا -۱

 .محکوم نشده باشند یاسیاز طرف محکمه به حرمان از حقوق س ین قانون اساسیبعد از نفاذ ا -۲

 .خواندن و نوشتن بدانند -۳

ا ین ییرا در موقع تع یمشرانو جرگه سن س یو اعضا ست و پنج را در موقع انتخابید سن بیجرگه با یولس یاعضا -۴

 .ل کرده باشندیانتخاب تکم

 یکنان ادارگر کارین و دیمورام صاحب منصبان و افراد اردو، قضاوت، حکومت، یس و اعضایرئ -ماده چهل و هفتم

 .ا انتخاب شوندین ییت شوری تعیعضوفه بیوظ یدر هنگام تصد میتوانندن

 .ک وقت عضو هر دو جرگه باشدیدر  نمیتواندکس چیه -ماده چهل و هشتم

 .ردیپذیانتخابات مطابق به احکام قانون صورت م ین قانون اساسیت احکام ایبا رعا -ماده چهل و نهم

جرگه داخل شده  دو ک ازیچ یجرگه در فهرست کار ه یه ولسینیر دوره تقنیاخ ل قانون انتخابات در دو سالیشنهاد تعدیپ

 .نمیتواند

 .میگرددق یت در هر جرگه توسط خود جرگه تدقیق عضویوثا -ماده پنجاهم

 .میشودن ییف داخل هر جرگه تعیق در اصول وظایق وثایطرز تدق

ا خارج از آن یفه در داخل شوری یوظ یهنگام اجراکه یا هیا نظری یاچ عضو شوری به علت ریه -مکیماده پنجاه و 

 .میگیردقرار ن یب عدلیدارد مورد تعقیابراز م
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دهد و یست اطالع مکه متهم عضو آنیاول از موضوع به جرگهئمور مسأم - متهم شود یک عضو شوری به جرمیهر گاه 

اجازه  میتواندجرگه ، میگیردقرار  یب عدلیاجازه بدهد متهم تحت تعق ءت دو ثلث اعضایکثرابعد از آنکه جرگه مذکور ب

 .دیمسترد نما ءت دو ثلث اعضایخود را به اکثر

قرار دهد  یب عدلیتحت تعق میباشدکه او عضو آن یامتهم را بدون اجازه جرگه میتواندول ئمور مسار مورد جرم مشهود مد

 .دیو گرفتار نما

 هاطالع جرگه مربوطمکلف است موضوع را بال فاصله ب ولئمس موراجاب کند میف را ایتوق ا  قانون یب عدلیهر گاه تعق

ل جرگه یکه اتهام در هنگام تعطیدر صورت .میتواندف شده یکه جرگه مذکور اجازه بدهد متهم توقیبرساند و در صورت

 نده جرگه جهت اخذیآ ۀن جلسیت به نخستئهی ۀصلیف .میگرددجرگه حاصل  یت ادارئف از هییرد اجازه توقیصورت بگ

 .میشودم ارائه یتصم

 .اشتغال ورزند یگریبه شغل د میتوانندشوری ن یاعضا -مماده پنجاه و دو

 .میباشدگر مشاغل آزاد نیزراعت و د لن حکم شامیا

 .میگرددن ییشوری معاش مناسب مطابق به احکام قانون تع یاعضا یبرا -مماده پنجاه و سو

خود را مطابق  ۀیخود در موضوع مورد مباحثه نظر همربوط ۀجرگهر عضو شوری حق دارد در  -مماده پنجاه و چهار

 .اظهار کند یف داخلیبه اصول وظا

 .کنندیهر دو جرگه در وقت واحد به صورت جداگانه اجالس م -مماده پنجاه و پنج

 .ر کندیجرگه جلسه فوق العاده خود را دا یولسال یدولت در مدت تعط ۀمطالعه طرح بودج یمشرانو جرگه میتواند برا

 .میشودر ئجلسه مشترک هر دو جرگه دا میگرددا اجالس ساالنه از طرف پادشاه افتتاح یه ینیکه دوره تقن یدر موقع

 .ک از دو جرگه اشتراک ورزدیدر جلسات هر  میتواندحکومت  -مماده پنجاه و شش

 .خود مطالبه کند ۀحکومت را در جلس یا اعضایس یحضور رئ میتواندهر جرگه 

ده نفر از  ا اقال  یس جرگه یرئ - س حکومتیرئ هنکیمگر ا .میباشد یهر دو جرگه علنمباحثه جلسات  -مپنجاه و هفتماده 

را یامباحثه أت دو ثلث اعضیکثربا میتواندجرگه  ردیخواست را بپذن درید و جرگه ایخواست نمابودن آنرا در یسر أاعض

 .بسازد یباره علنصورت گرفته دو یسر بطور که
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 .میگرددان مباحثه هر دو جرگه ثبت یجر

 .میشوندن مطابق به احکام قانون مجازات یمتخلف .به مقر شوری داخل شود فا  نمیتواند عنس کچیه

آراءی ت یکثرم هر جرگه بایده تصمیذکر گرد ین قانون اساسیدر ا حا  یکه حکم آن صریجز در مورد -مماده پنجاه و هشت

 .میگرددحاضر اتخاذ  یاعضا

تعداد  میگرددزان آغاز یست و دوم میخ بیتارمیکنند که ب ئردا یک اجالس عادیهر جرگه در هر سال  -پنجاه و نهمماده 

 .میگرددم یخ آغاز اجالس و مدت آن توسط قانون تنظیصورت تارنیدر .میتواندد شده یتوسط قانون تزئ هاجالس ساالن

 .دید نماین مدت را تمدیا میتواندجاب کار هر جرگه یدر صورت ا .مدت کار هر جرگه در هر سال هفت ماه است

آن اجالس فوق  یک خمس از اعضایا یاز دو جرگه  یکیس یا رئیخواست حکومت ل بامر پادشاه، بدریدر هنگام تعط

 .میشودالعاده شوری دائر 

 .میگرددابد ختم ی یدو جرگه صدور م یساوکه بعد از مشوره با ر یجلسه فوق العاده توسط فرمان پادشاه

 .میشودن یین از طرف پادشاه تعآ ین اعضایس مشرانو جرگه از بیرئ -مماده شصت

هر جرگه از بین اعضای خود یکنفر نائب اول  .نفر را بحیث رئیس انتخاب میکندکیخود  ین اعضایجرگه از ب یولس

 .میکندانتخاب  یک نفر نائب منشیو  یک نفر منشیس یرئیس یک نفر نائب دوم رئ

 .میدهندل یجرگه را تشک یت ادارئفوق هیاشخاص 

مشرانو جرگه در آغاز  یب منشئو نا یمنش س،ینائبان رئ .میشوده انتخاب ینیجرگه در آغاز دوره تقن یولسا یت ادارئهی

 .دمیگردک سال انتخاب یمدت  یاجالس ساالنه برا

ر الزم اتخاذ یت در مقر جرگه تدابیمننظم و ا یقراربر یو برا .مینمایدس هر جرگه مباحثه جرگه مذکور را اداره یرئ

ب ئب اول نائاب نایل و در غب اوئس نایاب رئیدر غ .میگرددن ییتع یف داخلیس در اصول وظایف رئیر وظائسا .میکند

 .میکند ءس را اجرایفه رئیدوم وظ

فه یوظ یب منشئنا یاب منشیدر غ .مینماید یپرستجرگه را سر ءاالنشاو امور دار میکندرا ثبت هر جرگه مباحثات آن یمنش

 .میکند اءاو را اجر
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، یف داخلئطبق احکام اصول وظا ق و مفصل موضوعات مورد بحث بریدق ۀمطالع یهر جرگه برا -مکیماده شصت و 

 .مینمایدن ییانجمن ها تع

 .مینمایدخود را وضع  یف داخلئهر جرگه اصول وظا -ماده شصت و دوم

کم یست یکصد و بیانحالل شوری در حالت مندرج ماده  .به امر پادشاه منحل شود میتواند شوری -مماده شصت و سو

 .است یحتم

 .میباشدز یمشرانو جرگه ن یر انتخابیغ یانحالل شوری شامل اعضا

 .میکندن وضع یقوان ین قانون اساسیافغانستان مطابق به احکام ا یاتیم امور حیتنظ یشوری برا -مماده شصت و چهار

 .باشد ین قانون اساسیمندرج ا یها گر ارزشین مقدس اسالم و دیمناقض اساسات د نمیتواندچ قانون یه

 یت در اقتصاد ملیاهم یازات دارایامت یاعطا افغانستان به خارج، ین الدول، فرستادن قطعات اردویق معاهدات بیتصد

 ت شورییآن از صالح یکه اعطایازاتیامت .دباشیت شوری میشمول ا نحصار، اجازه نشر پول و اخذ قرضه از صالحب

 .میگرددن ییتوسط قانون تع میباشد

 .میباشدول ئجرگه مس یولساحکومت نزد  -مماده شصت و پنج

که از طرف  یحیمباحثه در مورد توض .ندیضاح نمایاز حکومت است میتواندجرگه  یولسا یاعضا -مماده شصت و شش

 .میباشدم جرگه منوط یبه تصم میشودحکومت داده 

 .دیال بنماون سیدر موضوعات مع ءا وزرایاز صدر اعظم  میتوانند شوری یاعضا -مماده شصت و هفت

 .گیرد مین جواب مورد مباحثه قرار نیا .بدهند یریا تحری یال به عمل آمده مکلف اند جواب شفووکه از آنها سیاشخاص

ق و مطالعه اعمال یخود جهت تحق یثلث از اعضاک یشنهاد یت دارد به پیجرگه صالح یولس -مماده شصت و هشت

 .دین نماییتع تحقیق آت اداره انجمنحکومت و اجرا

 .میگرددت یتثب یف داخلئالعمل انجمن در اصول وظاب و طرزیترک

ست از قانون عبارت .دهیح گردیتصر ین قانون اساسیدر ا یآن طرز عمل خاص یکه برایحاالت یاستثناب -مماده شصت و نه

ست از مصوبه موجود نباشد قانون عبارت نیکه چنیا در ساحه .ده باشدیح پادشاه رسیموافق هر دو جرگه که به توشمصوبه 

 .عت اسالمیشر یم فقه حنفااحک
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از طرف ستره  یئم امور قضایشوری و در ساحه تنظ یا اعضایشنهاد وضع قانون از طرف حکومت یپ -مماده هفتاد

 .پیشنهاد وضع قانون در مورد بودجه و امور مالی تنها از طرف حکومت صورت میگیرد .میتواندمحکمه صورت گرفته 

 .میتواندم شده یک از دو جرگه تقدیا ستره محکمه به هر یشنهاد وضع قانون از طرف حکومت یپ -کمیماده هفتاد و 

د ده نفر از یائرد بعد از تیاز دو جرگه صورت بگ یکی یشنهاد وضع قانون از طرف اعضایهر گاه پ -ماده هفتاد ودوم

 .میگرددشنهاد به آن ارائه شده در فهرست کار داخل یکه پیا جرگه یاعضا

که  میشوددر فهرست کار داخل  یشرطدات دولت باشد بیض در عایا تنقید یف جدیتکل یشنهاد وضع قانون حاویهر گاه پ

 .میشودق نیشنهاد وضع قانون از طرف ستره محکمه تطبیپ رن حکم بیشده باشد ا ینیش بیپ ،شنهاد مدرک جبرانیدر متن پ

د نخست به ا نجمن مربوط یاز دو جرگه داخل گرد یکیشنهاد وضع قانون در فهرست کار یپ یوقت -مماده هفتاد و سو

قرائت شده  ۀه انجمن در جرگیو بعد از آنکه انجمن نظر خود را در باره آن ابراز کرد طرح قانون با نظر میگرددمحول 

ا یرد  ۀپس طرح بار دوم قرائت شده در بارو س میشودگرفته  یدر مورد هر ماده رأ بعد .میگیردآن صورت  یبحث رو

 .میشودگرفته  یک کل رأیب آن به صورت یتصو

حل اختالف هیئت مختلط به تعداد  یگر رد شود برایک جرگه از طرف جرگه دیب یهر گاه تصو -مماده هفتاد و چهار

 .میگرددهر دو جرگه مطابق به احکام قانون دائر  یاز اعضا یمساو

ب یکه هیئت مختلط نتواند اختالف نظر را رفع کند تصویدر صورت .میشودح پادشاه نافذ شمرده یصله هیئت بعد از توشیف

آنرا  ندمیتواجرگه  ید ولسیه جدینیآمده باشد دوره تقنعمل جرگه ب یب از طرف ولسیرود هر گاه تصویرد شده به حساب م

 .میشودح پادشاه نافذ شمرده یب بدون ارائه به مشرانو جرگه بعد از توشین تصویب کند ایتصو ءاعضا یءت آرایاکثرب

 جرگه ین موفق نشود ولسآکه هیئت مختلط به حل یباشد در صورت ین مالیهر گاه اختالف دو جرگه در مورد طرح قوان

طرح بدون ارائه به مشرانو جرگه بعد از  .دیب نمایتصو ءاعضا یت آرایکثردر اجالس مابعد طرح مذکور را با میتواند

 .میشودشمرده  یح پادشاه قانونیتوش

س یرئ .میشودم یجرگه تقد یآن به ولس یه مشورتیق مشرانو جرگه و توأم با نظریبودجه دولت از طر -مماده هفتاد و پنج

ات انجمن مربوط در یبعد بودجه با نظر .میکندض یات مشرانو جرگه را به انجمن مربوط تقویجرگه بودجه و نظر یولس

ح یم بدون ارائه به مشرانو جرگه بعد از توشین تصمیا .میگرددم اتخاذ یآن تصم ۀو در بار میشودجرگه مطالعه  یولس

 .گردد میق یز تطبیحکومت ن یجرگه راجع به پالن انکشاف یکرات ولسان حکم در مورد مذیا .میشودپادشاه نافذ شمرده 

سال گذشته  ۀد بودجیسال جد ۀب بودجیرد تا تصویصورت نگ یب بودجه قبل از آغاز سال مالیتصو یهرگاه نظر به علل

 .میشودق یتطب
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 .م کندیجرگه تقد یک سال قبل را به ولسیبودجه  یم طرح بودجه حساب قطعیک ماه قبل از تقدی حکومت مکلف است اقال  

خ یجرگه در خالل مدت شش ماه از تار یخود را در مورد مصوبه ولس ۀصلیگاه مشرانو جرگه فهر -مماده هفتاد و شش

 .میشودنحساب گرفته ل بین مدت دوره تعطیدر سنجش ا .رودیوصول آن صادر نکند مصوبه مذکور قبول شده به شمار م

 یارم براو چ در ساحه مذکور فقره اول ماده شصت میتواندا انحالل شوری حکومت یل یدر هنگام تعط -مماده هفتاد و هفت

 .میشودح پادشاه حکم قانون را حائز ین بعد از توشین فرامیا .ب کندیترت ینین تقنیم امور عاجل فرامیتنظ

که از یگردد و در صورتم یبه شوری تقد ن جلسه شورییخ انعقاد نخستیروز از تار ید در خالل مدت سیبا ینین تقنیفرام

 .میگرددطرف شوری رد شود از اعتبار ساقط 

 فصل پنجم

 جرگه هیلو

 .اتیوال یها جرگه یساوشوری و ر یه جرگه مرکب است از اعضایلو -مماده هفتاد و هشت

 .کنندید حفظ میجد یشورر شدن یه جرگه تا دایلو یت خود را به صفت اعضایثیآن ح یدر حالت انحالل شوری اعضا

ر ئدا یه جرگه توسط فرمان پادشاهیست و دوم لویکم و بیست و یب ت احکام مواد نوزدهم،یبا رعا -مماده هفتاد و نه

 .میشود

 .میگرددق ین تطبآ یکم در مورد اعضایپنجاه و  ۀرگه حکم مادجه یدر هنگام دائر بودن لو -مماده هشتاد

بودن آن را  یست نفر از اعضاء سریا بینکه حکومت یمگر ا میباشد یجرگه علن هیلو ۀمباحث -مکیماده هشتاد و 

 .ردیبپذرا خواست ن دریه جرگه اید و لویخواست نمادر

 .میکنداست یجرگه ر هیس مشرانو جرگه از جلسات لویاب او رئیجرگه و در غ ولسیس یرئ -مماده هشتاد و دو

 .میکندانتخاب  یمنشث یخود به ح ین اعضایک نفر را از بیجلسه  نیلویه جرگه در اول

 یت آرایکثره جرگه بایم لویده تصمیذکر گرد ین قانون اساسیدر ا حا  یکه حکم آن صر یجز در مورد -مماده هشتاد و سو

 .میگرددحاضر اتخاذ  یاعضا

 .میشودم یجرگه توسط قانون تنظ هیالعمل لو، طرزین قانون اساسیت احکام ایبا رعا
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  ه است.دین گردییتع ین قانون اساسیکه در ا میباشد یئتهایصالح یداراه جرگه یلو -ماده هشتاد و چهارم

 فصل ششم

 حکومت

 یس و وزراء اعضایصدر اعظم رئ .وزراء و افغانستان متشکل است از صدر اعظمحکومت  -مماده هشتاد و پنج

 .باشندیحکومت م

 .م میگرددیشان توسط قانون تنظ فئو وظا تعدا وزراء

جرگه دارا  یولسات یت انتخاب شدن را به عضویاهل ین قانون اساسیکه بر طبق احکام ایشخص هر -مماده هشتاد و شش

 .ن شودییا عضو حکومت تعیس یث رئیبه ح میتواندباشد 

 .ن شوندییا خارج از آن تعیشوری  یاز اعضا میتوانندحکومت  یس و اعضایرئ .تولد شده باشدد افغان یس حکومت بایرئ

 .ت خود را در شوری از دست میدهدین شود عضوییا عضو حکومت تعیس یرئث یحکه بشوری هر عضو 

 .گر اشتغال ورزندیفه به مشاغل دیوظ یدر مدت تصد میتوانندصدر اعظم و وزراء ن -مماده هشتاد و هفت

 .ن میگرددییحکومت معاش مناسب توسط قانون تع یس و اعضایرئ یبرا -مماده هشتاد و هشت

 .میگرددل یث صدر اعظم موظف شده تشکیکه از طرف پادشاه به حیحکومت توسط شخص -مماده هشتاد و نه

جرگه پس از مباحثه راجع به اعتماد بر  و میشود یجرگه معرف یولساحکومت توسط صدر اعظم به  یاعضا و خط مش

 صادرحکومت  یس و اعضاین رئییراجع به تع یاعتماد فرمان پادشاه یدر صورت صدور رأ .میگیردم یحکومت تصم

 .میگردد

 .دیمینما یحکومت را به مشرانو جرگه معرف یسپس صدر اعظم خط مش

اعظم در هنگام انحالل شوری از بین برود حکومت جدید  هرگاه حکومت به علت فوت یا استعفای صدر -مماده نود

مشی انرا به ولسی جرگه م اعضای حکومت و خط اعظ در آغاز دورۀ تقنینیه جدید صدر .ن میشودیبفرمان پادشاه تعی

  .ی اعتماد مطالبه میکندأمعرفی و ر

 حکومت در احوال آتی از بین میرود: -مماده نود و یک

 ـ در حالت استعفاء یا فوت صدراعظم۱
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 .گه از حکومتجر ـ در حالت سلب اعتماد اولسی۲

 .نود و سوم در حالت اتهام رئیس یا تمام اعضای حکومت بجرم خیانت ملی مطابق به حکم مادهـ ۳

 .در حالت انحالل شوریـ ۴

 .در حالت ختم دورۀ تقنینیهـ ۵

 .در دو حالت اخیر حکومت توام با اولین جلسه لوی جرگه از بین می رود 

 :ز طرف پادشاه حکومت از بین میروداعظم پس از منظوری استعفاء ا در حالت استعفای صدر

  .ا تشکیل حکومت جدید اجراء میکندف صدراعظم را تئپادشاه وظااعظم یک نفر از وزراء بامر  در صورت فوت صدر

سوم از بین برود شخصیکه از طرف  در صورت که حکومت به علت اتهام بجرم خیانت ملی مطابق بحکم ماده نود و

 مذکور ولسی جرگه به تعقیب تصمیم لویه جرگه در مورد اتهامین میشود میتواند تا اولین جلسه پادشاه بحیث صدراعظم تع

 .ف صدراعظم را اجراء نمایدئی اعتماد وظاأقبل از حصول ر  -

  .در سائر احوال حکومتیکه از بین رفته تا تشکیل حکومت جدید بوظیفۀ خود دوام میدهد

ی سلب اعتماد از حکومت باید صریح و مستقیم باشد این رای در مورد حکوماتیکه در خالل دو دورۀ أر -مماده نود و دو

ول به تعقیب نفاذ این قانون اساسی بوجود می آیند به اکثریت دو ثلث آرأ و در مورد حکومت های ما بعد به تقنینی ا

 .اکثریت آرای اعضای اولسی جرگه صادر می گردد

هرگاه بیش از یک ثلث اعضای اولسی جرگه محاکمه صدراعظم یا تمام یا اکثر اعضای حکومت را بر  -منود و سو ۀماد

اساس اتهام بجرم خیانت ملی تقاضا نماید و اولسی جرگه این تقاضا را با اکثریت دو ثلث اعضأ تصویب کند حکومت 

مطالعه راپور هیئت لویه جرگه باکثریت دو از  اگر بعد .سقوط مینماید و لویه جرگه برای تعیین هیئت تحقیق دایر میگردد

هم در ستره محکمه اجرای محاکمه را الزم بداند یکنفر از اعضای اولسی جرگه را موظف مینماید تا علیه مت اءثلث اعض

 .دعوی اقامه کند

از نصف اعضای  حکم فقره فوق در حالتی نیز تطبیق میشود که اتهام خیانت ملی به یک یا چند نفر وزیر که تعداد شان

 .وش میشود ولی حکومت سقوط نمی کنددر نتیجه این اتهام متهم از وظیفه سبکد .حکومت بیشتر نباشد متوجه گردد

الزم جهت ، تعمیل فیصله های قطعی محاکم، اتخاذ تدابیر تعمیل احکام این قانون اساسی و تمام قوانین -مارماده نود و چ

فرهنگی و اقتصادی   - دارائی عامه انکشاف وضع اجتماعی وضع مالی دولت و حفاظت، تنظیم برقراری نظم و امن عامه

 .ه حکومت میباشدفغانستان در جامعۀ بین المللی وظیثیت افیمردم، حفظ استقالل، دفاع از تمامیت ساحه، صیانت منافع و ح
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ید مناقص نص یا روح هیچ قانون این مقررات با .ف خود بر اساس قوانین مقررات وضع میکندئحکومت برای تنظیم وظا

 .نباشد

اتی را که وضع آن از صالحیت ررسیاست حکومت را تعیین میکند و مقط اساسی ومجلس وزراء خط -مماده نود و پنج

 .حکومت میباشد تصویب مینماید

فعالیت حکومت را اداره و رهنمونی میکند و در اجراات آن هم آهنگی را  ،راعظم از مجلس وزراء ریاست می نمایدصد

 .تأمین مینماید

 .حفظ رابطه حکومت با پادشاه و شوری نیز وظیفۀ صدراعظم میباشد

وزراء وظایف خود را بحیث امرین واحد های اداری و بحیث اعضای حکومت تحت امر و رهنمائی صدراعظم در داخل 

 .ین تعیین میکند اجرا مینمایدقوان اساسی وحدودیکه این قانون 

نزد اولسی  و از وظائف مشخصۀ خود منفردا   صدراعظم و وزرا از سیاست عمومی حکومت مشترکا   -مماده نود و شش

 .جرگه مسئولیت دارند

از آن اعمال حکومت که در بارۀ آن بر طبق احکام این قانون اساسی فرمان پادشاهی را حاصل  صدراعظم  و وزرا

 .نیز مسئول میباشد .میکنند

 فصل هفتم

 قضاء

  .قوه قضائیه یک رکن مسقل دولت است و وظایف خود را در ردیف قوه مقننه و قوه اجرائیه انجام میدهد -مماده نود و هفت

 .عداد آن توسط قانون تعیین میگرددقوه قضائیه مرکب است از یک ستره محکمه و محاکم دیگری که ت -مماده نود و هشت

صالحیت قوه قضائیه شامل رسیدگی به تمام دعاوی ایست که در آن اشخاص حقیقی یا حکمی بشمول دولت به صفت 

 .شودمدعی یا مدعی علیه قرار گرفته و در پیشگاه آن مطابق به احکام قانون اقامه 

ن فصل تحدید شده یکه دردائره صالحیت قوه قضائیه دولت به نحوی زدر هیچ حالت قضیه یا ساحه ایرا اهیچ قانون نمیتواند 

ه این نوع محاکم بجرایم مقام دیگری تفویض کند این حکم مانع تشکیل محاکم عسکری نمیگردد ولی ساحخارج بسازد و ب

 .تشکیل و صالحیت محاکم عسکری توسط قانون تنظیم میشود .اردوی افغانستان منحصر میباشدمربوط ب

هرگاه یکنفر قاضی مرتکب جرمی شود  .ت به پیشنهاد قاضی القضات از طرف پادشاه تعیین میگردندقضا -مماده نود و نه

اند در ستره محکمه به حالت قاضی رسیدگی کرده بعد از استماع دفاع او پیشنهاد عزلش را به پادشاه تقدیم کرده میتو
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مواخذه و پیشنهاد تقاعد  - فیعتر - تبدیل .صورتیکه پیشنهاد مذکور از طرف پادشاه تائید گردد قاضی از وظیفه عزل میشود

 .قضات مطابق به احکام قانون از صالحیت ستره محکمه میباشد

مشاغل دیگری اشتغال یفه به قضات نمی توانند در مدت تصدی وظ .برای قضات معاش مناسب توسط قانون تعیین میگردد

 .ورزند

در محاکم افغانستان محاکمه بصورت علنی اجراء میشود و هر کس حق حضور را در آن مطابق به احکام  -مماده صد

ولی اعالم حکم  .محکمه میتواند در حالت استثنائی که در قانون تصریح گردیده باشد جلسات سری دائر کنند .قانون دارد

 .بگیردصورت  نا  باید بهرحال عل

 .میکنند در فیصله خود ذکر نمایند محاکم مکلف اند اسباب حکمی را که صادر

شخص که تعمیل حکم  گاست مگر در حالت حکم بمر تعمیلیصله های قطعی محاکم واجب التمام ف -مماده یکصد و یک

 .ه مشروط  به توشیح پادشاه میباشدمحکم

هرگاه  .محاکم در قضایای مورد رسیدگی خود احکام این قانون اساسی و قوانین دولت را تطبیق میکنند -مماده یکصد و دو

برای قضیه ای از قضایای مورد رسیدگی در قانون اساسی و قوانین دولت حکمی موجود نباشد محاکم به پیروی از 

ضع نموده در چنین احوال حکمی صادر اساسات کلی فقه حنفی شریعت اسالم در داخل حدودیکه این قانون اساسی و

 .به بهترین صورت ممکن تأمین نمایدمیکنند که در نظرشان عدالت را 

تحقیق جرایم از طرف مدعی العموم که جزء قوه اجرائیه دولت است مطابق به احکام قانون صورت  -مماده یکصد و سو

 .میگیرد

با رعایت احکام این قانون اساسی قواعد مربوط به تشکیالت، و اجراآت محاکم و امور مربوط به  -مماده یکصد و چهار

ق قضائی و توحید تشکیالت، صالحیت و طرزالعمل هدف عمده این قوانین توحید مراف .قضات توسط قانون تنظیم میگردد

 .محاکمه میباشد

 .طرف پادشاه تعیین میشود ستره محکمه مرکبست از نه عضو که از -مماده یکصد و پنج

 :میکند که دارای اوصاف ذیل باشند پادشاه اعضای ستره محکمه را از بین اشخاص تعیین

 .و پنج سالگی را تکمیل کرده باشد سیـ ۱

 .ه حکم ماده چهل و ششم داشته باشداهلیت انتخاب شدن بعضویت شوری را مطابق بـ ۲

 .افغانستان آگاهی کافی داشته باشدحقوق و نظام حقوقی  - اهداف ملی - از علم حقوقـ ۳
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 ت زیادتر نباشد به حیث قاضی القضاتصا که سن آن از چهل کمتر و از شپادشاه یکنفر از جملۀ اعضای ستره محکمه ر

 .تعیین می نماید

تعیین شان بوظایف  ده سال از تاریخ پادشاه میتواند بر تعیین قاضی القضات و اعضای ستره محکمه بعد از مرور هر

با رعایت این حکم و حکم ماده یکصد و ششم قاضی القضات و اعضای ستره محکمه به هیچ وسیله  .مذکور تجدید بنماید

 .دیگر از وظیفه شان برطرف نمیشوند

باستثنای حالت مندرج ماده یکصد و ششم قاضی القضات و اعضای ستره محکمه بعد از ختم دوره خدمت برای بقیه مدت 

 .الی دوره خدمت شان مستفید میشوندحیات از تمام امتیازات م

، عضو شوری یا رۀ خدمت شان رئیس یا اعضای حکومتاز ختم دو بعد قاضی القضات و اعضای ستره محکمه نمیتوانند

 .امور دولت باشندم

 .آن در احزاب سیاسی شمولیت ورزند قاضی القضات و اعضای ستره محکمه نمیتوانند در مدت تصدی وظیفه و بعد از

هرگاه بیش از یک ثلث اعضای اولسی جرگه محاکمه قاضی القضات یا یک یا چند عضو ستره  -مماده یکصد و شش

کثریت دو ثلث اعضاء د و جرگه مذکور این تقاضا را بااضا نمایقوظیفه تمحکمه را بر اساس اتهام بجرم ناشی از اجرای 

گه بعد از هرگاه لویه جر .فه سبکدوش میشود و لویه جرگه برای تعیین هیئت تحقیق دائر میگرددتصویب کند متهم از وظی

کثریت دو ثلث اعضاء محاکمه متهم را الزم بداند از بین اعضا یکنفر را جهت اقامه دعوی و هیئتی مطالعه راپور هیئت با

 .ر برای اجرای محاکمه تعیین میکندرا مرکب از هشت نف

العمل محاکمه جزائی که در ستره محکمه تطبیق شرانو جرگه متهم را مطابق به طرزت ریاست رئیس ماین هیئت تح

 .به جزاء محکوم میسازد میگردد محاکمه می نماید و در صورتیکه جرم متهم ثابت شود او را از وظیفه عزل کرده

 .ستره محکمه مرجع نهایی قضائی افغانستان است -مماده یکصد و هفت

 مینماید. محکمه تشکیالت و اجراآت محاکم و امور قضائی دولت را مطابق به احکام این قانون اساسی و قوانین تنظیمستره 

 .امور اداری محاکم اتخاذ میکند ستره محکمه تدابیر الزم را جهت تنظیم

ه بحیث یک جزء قضائیه از طرف قاضی القضات بمشوره حکومت ترتیب گردیده بعد از موافقه ستره محکم ۀقو هبودج

 .توسط حکومت به شوری تقدیم میشود بودجه دولت

قضائیه از صالحیت ستره محکمه میباشد در مورد مامورین و سائر کارکنان اداری قوه قضائیه احکام  هتطبیق بودجه قو

تقاعد شان مواخذه و  - عزل - ترفیع - ولی تعیین .قوانین مربوط به مامورین و سائر کارکنان اداری دولت نافذ میباشد

 .انون صورت میگیردقق وفتوسط ستره محکمه بر 

ACKU



 فصل هشتم

 اداره

 .ابق به احکام این فصل استوار استادارۀ افغانستان بر اصل مرکزیت مط -ماده یکصد و هشتم

 .میگردد که در راس هر کدام آن یک نفر وزیر قرار دارد نقسمون بیک عده واحد های اداری ماداره مرکزی بموجب قان

  .تعداد، ساحه اجزا و تشکیالت والیت توسط قانون تنظیم میگردد .واحد اداره محلی والیت است

 - عمومی - ی والیت جرگه توسط انتخابات آزاداعضا .در هر والیت یک والیت جرگه تشکیل میشود -ماده یکصد و نهم

 .طرف ساکنین والیت انتخاب میگرددمستقیم و سری از 

 .ود را بحیث رئیس انتخاب می نمایدوالیت جرگه یکنفر از اعضای خ

همچنین این جرگه برای  .سهم میگیرد میگردد حافی دولت بنحویکه در قوانین تصریوالیت جرگه در تأمین اهداف انکش

 .میدهدالیت به حکومت والیت مشوره بهبود امور انکشاف اوضاع عمومی و

 .مکاری حکومت والیت اجرا مینمایدف خود را به هئوالیت جرگه وظا

 .ش مناسب توسط قانون تعیین میگرددبرای اعضای والیت جرگه معا

اصول مندرج این فصل رعایت  برای تنظیم امور مربوط به اداره محلی قوانین وضع میگردد که در آن -مماده یکصد و ده

 .میشود

  .ز افزون آن در اداره محلی میباشدی و تأمین اشتراک رورها تا درجه قاز جمله اهداف این قوانین تعمیم جرگه 

مجالس شاروالی از طریق انتخابات آزاد  .برای اداره امور شهری شاروالی ها تشکیل میشود -مماده یکصد و یازده

 .با رعایت احکام این فصل امور مربوط به شاروالی ها توسط قانون تنظیم میگردد .عمومی مستقیم و سری تاسیس میگردد

  .وظائف اداره توسط مامورین و سایر کارکنان اداری اجرا میشود -مماده یکصد و دوازده

 .برای مامورین و سائر کارکنان اداری معاش مناسب توسط قانون تعیین میگردد

 .ان اداری توسط قانون تنظیم میشودمامورین و سائر کارکن فئوظا و حقوق
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 فصل نهم

 حالت اضطرار

ه مماثلی که مملکت را با خطر مواج هرگاه به علت حرب، خطر حرب، اغتشاش وخیم یا حالت -مماده یکصد و سیزده

طرار از طرف پادشاه ضحالت اکن گردد محیات ملی از مجری ایکه در قانون اساسی تعیین شده نام سازد حفظ استقالل و

 .اعالن میشود

  .طرار بیش از سه ماه دوام نماید برای تمدید آن موافقت لویه جرگه شرط استضهرگاه حالت ا

 .ت های شوری را بحکومت انتقال دهددر حالت اضطرار پادشاه میتواند تمام یا بعضی صالحی -مماده یکصد و چهارده

طرار حکومت میتواند بعد از موافقه ستره محکمه تنفیذ احکام ذیل این قانون اساسی در حالت اض -مماده یکصد و پانزده

 :دعطل سازد یا بران قیودی وضع نمایرا توسط فرامین تقنینی م

 ـ حکم فقره اول ماده بیست و هشتم۱

 ـ حکم فقره سوم ماده بیست و نهم۲

 ـ حکم فقره دوم ماده سیم۳

 ـ حکم فقره اول ماده سی و دوم۴

 حکم فقره اول ماده سی و سومـ ۵

 .انتقال دهد محل دیگری غیر از شهر کابل موقتا  میتواند پایتخت را به در حالت اضطرار پادشاه  -مماده یکصد و شانزده

هرگاه دوره تقنینیه اولسی جرگه یا دوره خدمت یک قسمت از اعضای مشرانو جرگه در اثنای حالت  -مماده یکصد و هفده

اضطرار ختم شود پادشاه میتواند اجرای انتخابات جدید را ملتوی بگذارد و دورۀ تقنینیه اولسی جرگه یا دوره خدمت 

 .الت اضطرار بالفاصله انتخابات اجرا میگرددبعد از ختم ح .اعضای مذکور مشرانو جرگه را تا ختم اضطرار تمدید دهد

 .در حالت اضطرار قانون اساسی تعدیل نمیشود -مماده یکصد و هژده

در ختم حالت اضطرار اقداماتیکه بر اساس ماده یکصد و پانزدهم بعمل آمده بالفاصله از اعتبار  -مماده یکصد و نزده

 .ساقط میشود

اردهم از طرف حکومت بعمل آمده در مدت یک ماه از تاریخ دائر شدن نخستین اقداماتیکه بر اساس حکم ماده یکصد و چ

جلسه شوری بعد از ختم حالت اضطرار به شوری ارائه میشود و در صورتیکه شوری آنرا رد کند از اعتبار ساقط 

 .میگردد
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اعتماد اولسی جرگه را هرگاه در حالت اضطرار حکومتی تشکیل شده باشد که در اثر تطبیق ماده یکصد و چاردهم رای 

حاصل نکرده باشد موضوع رای اعتماد بر حکومت بالفاصله بعد از ختم حالت اضطرار در اولسی جرگه مورد مباحثه 

 .قرار گرفته راجع به آن تصمیم اتخاذ میشود

 فصل دهم

 تعدیل

احکام این قانون اساسی و اساس پادشاهی مشروطه مطابق به  -اصل پیروزی از اساسات اسالم  -مماده یکصد و بیست

 .ارزش های مندرج ماده هشتم تعدیل نمیشود

تعدیل دیگر محتویات قانون اساسی به پیشنهاد مجلس وزراء یا یک ثلث از اعضای اولسی جرگه یا مشرانو جرگه مطابق 

 .به احکام این فصل صورت میگیرد

عدیل ت عضای آن ضرورتیکند و در صوتیکه اکثریت االعه مپیشنهاد تعدیل را لویه جرگه مط -مماده یکصد و بیست و یک

س لن هیئت طرح تعدیل را به مشوره مجرا تصویب کند هیئتی از بین اعضاء جهت تهیه طرح تعدیل تعیین مینماید ای

 .وزراء و ستره محکمه تهیه نموده به لویه جرگه تقدیم میکند

طرح به پادشاه تقدیم میشود پادشاه شوری را منحل ساخته کثریت اعضاء طرح تعدیل را تصویب کند هرگاه لویه جرگه با

انتخابات مجدد در خالل چار ماه از تاریخ  .طرح تعدیل را باطالع عامه میرساند و تاریخ انتخابات مجدد را اعالم میکند

 .انحالل شوری  انجام می یابد

لویه جرگه طرح  .لویه جرگه را دائر میکندبه تعقیب افتتاح شوری و تشکیل حکومت پادشاه  -مماده یکصد و بیست و دو

تصویب لویه جرگه درین مورد به اکثریت دو ثلث اعضاء اتخاذ میشود  .تعدیل را مطالعه کرده متن آنرا قبول یا رد مینماید

 .بعد از توشیح پادشاه نافذ میگردد

 فصل یازدهم

 احکام انتقالی

 با رعایت محتویات این فصل، احکام این قانون اساسی از تاریخ توشیح و اعالم از طرف  -مبیست و سو ماده یکصد و

 .پادشاه نافذ میگردد

بعد از آنکه پادشاه این قانون اساسی را اعالم نماید مجلسین شوری ملی و اعیان منحل  -مارهماده یکصد و بیست و چ

 .شناخته میشود
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 .هجری شمسی افتتاح میگردد ۱۳۴۴جدید روز بیست و دوم میزان  شوری -مماده یکصد و بیست و پنج

  .مدت بین تاریخ اعالم این قانون اساسی و افتتاح شوری جدید دورۀ انتقال شمرده میشود

 .در دورۀ انتقال صالحیت شوری به حکومت تفویض میگردد

تاد و هفتم به طابق به احکام ماده هفموفق احکام این فصل صادر میگردد  فرامین تقنینی ایکه در خالل دوره انتقال بر

 .شوری ارائه میشود

اگر در اثنای دوره انتقال یکی از حاالتی ظهور نماید که بر طبق احکام این قانون اساسی وجود لویه جرگه را ایجاب میکند 

بق ماده هفتاد و هشتم دائر میشود چون در موقع مجلسین منحل شدۀ شوری ملی و اعیان دعوت گردیده لویه جرگه بر ط

ظهور یکی از حاالت مذکور هنوز جرگه های والیات بوجود نیامده لویه جرگه بدون وجود روسای جرگه های والیات 

 .تشکیل میگردد

 در دوره انتقال از جمله وظائف حکومت است که: -مماده یکصد و بیست و شش

 بات تشکیالت، اساسی، مطبوعات و تشکیالت و صالحیت قضائی را ترتیب نموده به فرامین تقنینی مربوط به انتخاـ ۱

 .پادشاه جهت توشیح تقدیم میکند

مسوده قوانین مربوط به احزاب سیاسی و جرگه های والیات را تهیه نموده به شوری ایکه بعد از ختم دورۀ انتقال دائر ـ ۲

 .میگردد، تقدیم کند

 .آماده ساختن زمینه برای تطبیق احکام این قانون اساسی اتخاذ نمایدتدابیر الزم را جهت ـ ۳

 .هجری شمسی تشکیل میگردد ۱۳۴۶ستره محکمه روز بیست و دوم میزان  -مماده یکصد و بیست و هفت

بیست و دوم و یکصد و پانزدهم این  - کمبیست وی - نزدهم - هفدهم - پانزدهم هرگاه در اثنای دوره انتقالی به تطبیق مواد

 .احکام مواد مذکور بدون شمول ستره محکمه یا قاضی القضات تطبیق میگردد - قانون اساسی ضرورت بیفتد

تشکیل ستره محکمه پادشاه صالحیت دارد بمنظور تأمین اجرای وظائف ستره  و در مدت بین تاریخ نفاذ این قانون اساسی

 .نمایدمحکمه تدابیر الزم اتخاذ 

این قانون اساسی صادر گردیده به شرطی نافذ شمرده میشود که  انفاذقوانینیکه قبل از تاریخ  -مماده یکصد و بیست و هشت

 .انین جدید آنرا الغاء نکرده باشدمناقض احکام این قانون اساسی نبوده قو
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