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 1نظام حقوقي  و سياسي در افغانستان جديد
 

 

 2غالم حيدر عالمه

 

 چکیده
اكنون در افغانستان پس  .كند يم يريز يو پ يبين ن كشور پيشآدر  را ينظام حقوق ،هركشوربه عنوان مهمترين قانون يقانون اساس

قانون  را در پرتو "در افغانستان جديد  ينظام حقوق "اين مقاله . جديد تصويب شده است يقانون اساسي داخل ياز پايان يافتن جنگها

 يرسم يزبانها  ،ملي حاكميت  ،نوع نظام  ،منابع اين قانون ،جديد يانون اساسق .است قرار داده يبحث وبررس ، موردمزبور ياساس

 .بيان كرده است را يوشيوه نظارت بر قانون اساس  وقضاييه  مقننه ، مجريه ساختار قوه ،حقوق و وظايف ملت ، و رايج

ان درافغانسااات يطورعام براي مردم ايران جهت اشااانايي با نظام حقوقه ايران وب يجامهه حقوق يطور خاص براه مطاالهاه اين مقاله ب  

عالوه براين از انجا كه هزاران  .باشاااد يمفيد وراهگشاااا م -يجامهه ايران باا  فرهنا   وهم دين هم همسااااياه  كشاااور – يكنون

 .خواهد بود ينها نيزخواندني آانتشار مقاله حاضر در اين فصلنامه برا ،برند يبه سر م در ايران يمهاجرافغانستان
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   مقدمه
سااي اساااكند. قانون ريزي ميقانون اساااسااي هر كشااور نظام حقوقي و سااياسااي  را در آن كشااور ترساايم و پايه

ت قانون اسااسي افغانستان براسا  موافقت نامه بن تدوين ررديده اس  افغانساتان نيز از اين قاعده مساتيني نيسات.   

كاه باا حضاااور احزاا افغاانساااتاني ااحزاا مجاهدينر و رروه رم و همننين نمايندران رروه قير  و برخي     

 آلمان انهقاد يافت.« بن»در شهر  1131زمستان سال نمايندران مستقل، با نظارت سازمان ملل و جامهه جهاني در 

در اين موافقت نامه پيش بيني شاده بود كه اداره انتقالي موظف اسات كميسيوني را جهت تهيه پيش نويس اين   

كميساايون تسااويداتدوين پيش نويس ر  1131ميزان امهر ماهر سااال  11ساارانجام در تاريخ  قانون تدارك بييند.

نفر با فرمان حامد كرزي، رييس اداره انتقالي آغاز به كار كرد. اعضاااي كميساايون   9ز قانون اساااسااي مركب ا 

تدوين، پيش نويس متني را آماده كردند و آ ن را براي  مرور مجدد در اختيار رروهي سي نفره به نام كميسيون 

 تدقيق قانون اساسي رذاشتند.

سااساي براي آراهي عموم مردم  منتشر شد. دو ماه   متن كامل مساوده قانون ا  1131عقرا اآبانر  11در تاريخ 

متن نهايي قانون اسااااساااي در لويه جرره تاريسي از ساااوي   1131جدي ساااال  11پس از اين تاريخ، يهني در 

حامد كرزي رييس دولت انتقالي اساالمي،    1131دلو  6نمايندران مردم افغانساتان تصاويب ررديد. بارخره در   

توشيحاتاييدر نمود و انفاذااجراير آن را اعالم داشت. در اواخر برج دلوا اسفند ر متن قانون اساسي افغانستان را 

ماده  161فصل و  11قانون مزبور داراي  1قانون ياد شاده در شاي ه جهاني اينترنت در اختيار عموم رذاشاته شد.   

 باشد.مي

ذرا يه ريزي ررديده است، مروري ردر نوشاتار حاضر بر نظام حقوقي افغانستان كه در قانون اساسي ياد شده پا 

 خواهيم داشت. اميد است، نوشتار حاضر در  شناسايي نظام حقوقي اين كشور موثر و مفيد باشد.

 

 منابع قانون اساسي افغانستان

توان پي برد كه قانون مورد مطالهه در تدوين خويش از با مرور بر قوانين اسااسي كشورهاي جهان به خوبي مي 

 ي الهام ررفته و به عيارت ديگر تيهيت از چه آرمانها و اعتقادات و ارزشهايي را رزم شمرده است.هايچه انديشه

 د:توان به عنوان منابع اين قانون برشمربا توجه به اين  امر و با دقت در قانون اساسي افغانستان امور ذيل را مي

 دين مقدس اسالم -الف

 شده است:مقدمه  قانون اساسي  با اين عيارت آغاز 

با ايمان راسااخ به ذات پاك خدواند اجر و توكل بر مشاايت حق تهالي و اعتقاد به دين مقد  اسااالم ... اين  »  

 « . قانون اساسي را ... تصويب كرديم

جمله فوق نشاانگر آن است كه قانون اساسي مزبور با درنظر داشتن چنين اعتقادي به تصويب رسيده و در مواد  

تواند الهام ررفته شاده اسات. در ماده ساوم تصريح شده است كه در افغانستان هيا قانوني نمي   آن از اين اعتقاد 

 مسالف مهتقدات و اح ام دين مقد  اسالم باشد.
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 ب: دموكراسي 

به منظور تاساايس نظام مت ي بر اراده مردم و دموكراسااي .. اين » در مقدمه قانون اساااسااي چنين آمده اساات:   

 در ماده ششم،  دولت به تحقق دموكراسي.... م لف ررديده است.« . قانون اساسي را .... تصويب كرديم 

 ج: حقوق بشر

ز به اين نتيجه رسيد كه براي جلوريري ا جامهه جهاني  پس از پشات سر رذاشتن جن  دهشتناك دوم جهاني 

جنگهاي خونين ديگر در آينده و اسااتقرار حاالح در جهان، نارزير از پذيرش اين امر اساات كه  انسااان به اعتيار  

انسااان بودن از  حقوقي برخوردار باشااد وحقوق مزبور براي تمامي ابنا  بشاار قطع نظر از تفاوتهاي نقادي، قومي، 

 به رسميت شناخته شود. زباني، ديني و مذهيي

 1966ميالدي تصويب ررديد. در سال  1913به منظور رسيدن به هدف فوق اعالميه جهاني حقوق بشر در سال 

عنوان ميياق بين المللي حقوق مدني و ميالدي باه اين اعالمياه جنياه الزام آوري بسشااايده شاااد و مفادآن تحت     

گي، به عنوان دو موافقت نامه  از سااوي دولتها به تصااويب  سااياسااي و ميياق بين المللي حقوق اقتصااادي و فرهن 

شااور شااود. كرساايد. امروزه در عرف بين المللي از اعالميه و دو ميياق مزبور به عنوان منشااورحقوق بشاار ياد مي

 1افغانستان هم اعالميه جهاني حقوق بشر را تصويب نموده و هم عضو دو ميياق بين المللي ياد شده، بوده است.

ي الهام هاي حقوق بشرجه به مطالب فوق، قانونگذار  افغانساتان  در تدوين قانون اسااساي جديد از انديشاه    با تو

ررفته ،  تحقق و تيييت اين حقوق را از جمله  اهداف خويش برشاامرده اساات. در مقدمه قانون اساااسااي مورد    

جامهه مدني عاري از ظلم، اسااتيداد، با احترام به اعالميه جهاني حقوق بشاار و به منظور ايجاد »بحث آمده اساات: 

تيهيض و خشاااونات و ميتني بر قانونمندي، عدالت اجتماعي، حفا كرامت و حقوق انسااااني و تامين آزاديها و   

 « . حقوق اساسي مردم ... اين قانون اساسي را.... تصويب كرديم 

رخوردار بوده اساات كه تنها به از ديدراه  تدوين كنندران قانون اساااسااي، حقوق بشاار از آن اندازه از اهميت ب

اند بل ه در ماده شاشام، دولت به حمايت از حقوق بشر م لف شده است. در   عيارت فوق در مقدمه اكتفا ن رده

جاي ديگر تصاريح شاده است كه دولت  اعالميه جهاني حقوق بشر و  ميياقهاي بين المللي  كه افغانستان به آنها    

 .كندملحق شده است،  را  رعايت مي

بديهي اسات كه دو ميياق بين المللي ياد شاده  از جمله ميياقهايي هساتند كه دولت افغانساتان بدانها ملحق شده     

اسات. عالوه بر تصريحات فوق،  فصلي طورني در اين قانون به حقوق اساسي اتياع اختصاص داده شده  كه در  

ده سي اتياع افغانستان به رسميت شناخته شآن ي ايک موضوعات  اعالميه جهاني حقوق بشر به عنوان حقوق اسا

توان نتيجه ررفت كه دين مقد  اساالم، انديشاه دموكراسي و حقوق بشر   ا .ا فصال دومر. از مطالب فوق مي 

 باشد   و  قانون مزبور با الهام از ارزشهاي فوق تدوين شده است.در زمره منابع قانون اساسي افغانستان مي
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ين قسمت اين است كه از ديد تدوين كنندران قانون اساسي،  اسالم با دموكراسي و ن ته  شاايسته  اهميت در ا 

حقوق بشار سازراري و هماهنگي دارد و ررنه  مهقول نيود كه از آنها در كنار هم، چه در مقدمه و چه در مواد،  

 ياد شود.

 نوع نظام -1

ه حاكم بر كشور مربوطه است. راجع بسياسي  -ي ي از مطالب مهم هر قانون اسااساي تشريح نوع نظام حقوقي   

 توان بررسي نمود:قانون اساسي افغانستان، نوع نظام حقوقي اين كشور را از سه جنيه مي

 نوع نظام از جنبه اعتقادات ديني 1-2

به اين مهنا كه نظام دولتي از يک سااو جمهوري و بر طيق  5دولت افغانسااتان  دولت جمهوري اسااالمي اساات. 

ات تواند مسالف مهتقدني بر دموكراساي و مردم سارري است و از سوي ديگر هيا قانوني نمي آراي مردم و ميت

دين دولت جمهوري اساالمي افغانستان، دين مقد  اسالم است. اليته پيروان  6و اح ام دين مقد  اساالم باشاد.  

 7باشند.شان در حدود اح ام قانون آزاد ميساير اديان در پيروي از دين و اجراي مراسم ديني

ي ي از دساتاوردهاي مهم قانون اسااساي جديد افغانستان براي مردم اين كشور، تاكيد بر  دين مقد  اسالم به    

عنوان دين رسامي كشاور اسات و لذا مانند برخي از قوانين اسااساي در رذشاته، در كنا ر دين رسمي بر مذهب       

 دانندرا مشمول و تابع اين قانون اساسي ميجمهيت مسلمان كشور خود  %99بنابراين   3خاحي تاكيد نشده است.

و اين رونه نيسات كه مانند رذشاته، بسشاي از جمهيت كشاور كه متهلق به مذهب خاحي است، از سوي قانون     

 مزبور به رسميت شناخته نشده باشند . 

نستان اويقري ديگر قانون اساسي جديد اين است كه در جاي خود، اح ام كليه  مذاهب اسالمي موجود در افغ

 دارد:ام در اين خصوص  چنين مقرر ميرا به رسميت شناخته است.  ماده ي صد و سي

براي  كنند. هرراهمحاكم در قضاااياي مورد رساايدري، اح ام اين قانون اساااسااي و ساااير قوانين را تطييق مي»  

وي از محاكم به پير اي از قضااياي مورد رسايدري، در قانون اسااسي و ساير قوانين ح مي موجود نياشد،   قضايه 

مايد ناح ام فقه حنفي ودر داخل حدودي كه اين قانون اسااساي وضاع نموده، قضيه را به نحوي حل وفصل مي   

 « .كه عدالت را به بهترين وجه تامين نمايد 

ن ته مهم در اين ماده قانوني اين اسات كه دعوا به حاورت عادرنه حل و فصال شود. نتيجه اين خواهد بود كه    

ارد فقدان ح م قانوني، محاكم ملزم به پيروي از برداشتهايي از اح ام فقه حنفي است كه موافق با عدالت در مو

در اين ماده آن اسااات كه محاكم در حل و فصااال دعوا به نظريات يا « تامين عدالت»باشاااد. مفهوم مسالف قيد 

 برداشتهاي غير عادرنه از اح ام فقه حنفي ترتيب اثر  نسواهند داد.  

                                                 
 ماده اول  -5

 ماده سوم-6

 ماده دوم -7

دين افغانستان دين مقد  اسالم است. شهاير ديني از طرف دولت »داشت : كه مقرر مي 1111بنگريد به : ماده دوم قانون اساسي به عنوان نمونه  -3

 «رردد.مطابق به اح ام مذهب حنفي اجرا  مي

 .111، قم ، ص 1171اپ اول، آورنده : سرور دانش، مركز فرهنگي نويسندران افغانستان، چبه نقل از متن كامل قوانين اساسي افغانستان، ررد
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 رويد:اده ي صد و سي و ي م ميم

محاكم براي اهل تشايع، در قضااياي مربوب به احوال شاسصايه، اح ام مذهب تشيع را مطابق به اح ام قانون     » 

نمايند. در ساير دعاوي نيز ارر در اين قانون اساسي و قوانين ديگر ح مي موجود نياشد، محاكم قضيه تطييق مي

 «نمايند.فصل مي را مطابق به اح ام اين مذهب حل و

 كند:ماه فوق دو مفهوم را بيان مي

پيروي كرده است و محاكم « تيهيت احوال شسصيه افراد از مذهب آنها»اول: اين ماده از احل حقوقي مهروف 

را ملزم نموده است تا در رسيدري به مسائل مربوب به احوال شسصيه شيهيان، قضيه را مطابق با مذهب اهل تشيع 

ايند. دراين باره ن ته شااايان ذكر اين اساات كه عالوه بر اكيريت شاايهيان افغانسااتان كه شاايهه     حل و فصاال نم

اهل »باشند،  اقليتي از شيهيان مهتقد به مذهب شيهه اسماعيلي ااسماعيليهر هستند. كلمه عشاري يا جهفري مي اثني

م وق در اين ماده از قانون اساسي، محاكدر ماده فوق شامل  هر دو دسته از شيهيان مي شود. بنابراين واژه ف« تشيع

سااازد كه نساايت به شاايهيان اسااماعيليه، قضاااياي راجع به احوال شااسصاايه آنها را مطابق به مذهب  را موظف مي

 اسماعيلي، حل و فصل نمايند

 مكند كه در حاورتي محاكم  قضيه را مطابق به اح ا ام ، اين ماده نيز تاكيد ميدوم: به مانند ماده ي صاد وساي  

نمايند كه در قانون اسااسي و قوانين عادي ح مي در آن مورد  نياشد. پس مفهوم  مذهب تشايع حل و فصال مي  

ام اين اسات كه براي حفا نظم عمومي در تمامي موارد، نسايت به اهل تسنن و تشيع احل بر   مواد ي صاد وساي  

موضوعي قانون موجود نياشد، نوبت به اسات.  قانون رزم الرعايه اسات و هر راه در   « قانوني بودن»رعايت جنيه 

 رسد.پيروي از اح ام فقهي مي

 : نوع نظام از جنبه تفكيك قوا 2-2
و نيمه  رانه با ي ديگر را، نظام نيمه رياستيقانون اسااساي جديد نوع نظام از نظر تف يک قوا و ارتياب قواي سه  

رخي به ريري مربوب به امور مهم كشااور بپيش بيني كرده اسات. بدين ترتيب كه حااالحيتهاي تصاميم  9پارلماني

 رييس جمهور،  بهضي  به قوه مقننه و برخي هم به طور مشترك به هردو وارذار ررديده است . 

 رردد:در اين قسمت اين حالحيتها، به طور خالحه در سه دسته ذيل بررسي مي

 اختصاحي رييس جمهورالف: حالحيتهاي 

در همه كشاااورهاي جمهوري،  رياسااات جمهور به طورطييهي با توجه به مقام خود  از مجموعه اي اختيارات  

رساامي و تشااريفاتي  برخوردار اساات . اين رونه اختيارات رييس جمهور در قانون اساااسااي افغانسااتان نيز مورد  

به ذكر  حااالحيتهاي انحصاااري  رييس جمهور  در بحث  واقع  شااده اساات. به منظور خودداري  از اطاله بحث 

 رسيدري  به امور مهم كشور اكتفا مي كنيم : 

 مراقيت از اجراي قانون اساسي -1

 قواي مسلح افغانستان 7قيادت اعالي -1

                                                 
 اين واژه به مهناي فرماندهي عالي است.  -7

، 1171شر يلدا، تهران ، ، ن هاي حقوق اساسيبايستهبراي آشنايي با ويقريهاي رژيمهاي رياستي و پارلماني بنگريد به: قاضي ا دكتر ابولفضلر،  - 9

 171-163حص 
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 اتساذ تصميم رزم در حالت دفاع از تماميت ارضي و حفا استقالل. -1

 شصت و نهم اين قانون اساسي.داير نمودن لويه جرره به استيناي حالت مندرج در ماده  -1

 ماده فوق در بسش مسئوليت سياسي و جزايي رييس جمهور توضيح داده خواهد شد.

تهيين، تقاعدادستور بازنشستگي ر و قيول استهفا و عزل قضات، حاحب منصيان قواي مسلح،  -5

 پليس و امنيت ملي و مامورين عالي رتيه مطابق به اح ام قانون.

 ابق با اح ام قانون.تسفيف وعفو مجازات مط -6

حق مراجهه به آراي عمومي مردم افغانساتان در موضاوعات مهم ملي، سياسي، اجتماعي و يا    -7

   11اقتصادي

 

 حالحيتهاي اختصاحي قوه مقننه -ا

بديهي اسات كه قوه مقننه  از حاالحيتهايي  برخوردار است كه جنيه تقنيني دارند. اين مساله در قسمت مربوب   

ساي خواهد شاد. مطلب مورد نظر حاالحيتهاي قوه مقننه به لحاس  ساياسي و كنترل و نظارت بر     به قوه مقننه  برر

 قوه مجريه است ،  تا نشان دهيم چگونه  پارلمان نيز در اداره سياسي كشور سهيم است.  

 قانون اساسي جديد  حالحيتهاي اختصاحي ذيل را  به قوه مقننه اعطا  نموده است:

 استيضاح وزرا -1

تواند از هر يک از وزرا استيضاح به عمل هامجلس مردمر به پيشانهاد بيسات در حاد كل اعضا مي   ولساي جرر 

ند. راي كجرره موضوع راي عدم اعتماد را بررسي ميآورد. هر راه توضايح ارايه شده قانع كننده نياشد، ولسي 

 اكيريت آراي كل اعضاااي عدم اعتماد از وزير بايد حااريح، مسااتقيم و براسااا  دريل موجه باشااد. اين راي به

 رردد. اماده نود و دو رولسي جرره حادر مي

 سوال از وزرا -1

تواند از هر يک از وزرا در موضااوعات مهين سااوال هر يک از از كميساايونهاي هر دو مجلس شااوراي ملي مي

 هد.بدتواند پاسخ خود را به حورت  شفاهي يا كتيي ارايه نمايد. شسصي كه از او سوال به عمل آمده، مي

 و بودجه دولتي 11اتساذ تصميم راجع به برنامه هاي ان شافي -1

 تاييد يا رد مقرريها اپرداخت هار مطابق با اح ام اين قانون اساسي اماده نود و يک ر -1

 تش يل كميسيون تحقيق راجع به اعمال ح ومت -5

ن ح ومت، كميساايوولسااي جرره حااالحيت دارد به پيشاانهاد يک ثلث اعضااا، جهت بررسااي و مطالهه اعمال 

 خاص تهيين نمايد. اماده نود ر

 

 حالحيتهاي مشترك رييس جمهور و قوه مقننه -ج

 قانون اساسي حالحيتهاي ذيل را به طور مشترك به عهده رييس جمهور و تصويب شوراي ملي رذاشته است:

                                                 
 قانون اساسي افغانستان  61همننين رك . ماده   11

 برنامه هايي براي توسهه كشور   11
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 تهيين خطوب اساسي سياست كشور -1

 اعالن حرا اجن ر و متاركه -1

 به خارج افغانستانفرستادن قطهات قواي مسلح  -1

 اعالن حالت اضطرار و خاتمه دادن به آن -1

تهيين وزرا، لوي خارنوال ا دادستان ر ، رييس بانک مركزي، رييس امنيت ملي و رييس سره  -5

 مياشتا كميته هالل احمرر 

 اديوان عالي كشوررتهيين رييس و اعضاي ستره مح مه -6

 

 

 نوع نظام از جنبه اداري -3-2
 امروزه در كشورهاي جهان  دو  نظام اداري  متمركز و غير متمركز در جامهه حاكم است .  

نياز  ثياتي موجود در افغانستان ايجاد تمركز در كشور راتدوين كنندران قانون اساسي جديد با توجه به بي

ا  اسالمي افغانستان براس اند. اداره جمهوريميرم دانسته و  براي اداره كشور نظام متمركز را انتساا نموده

رردد. اماده ي صد و سي وششر. ح ومت واحدهاي اداره مركزي و ادارات محلي، طيق قانون، تنظيم مي

با حفا احال مركزيت به منظور تساريع و بهيود امور اقتصاادي، اجتماعي و فرهنگي و ساهيم كردن هر چه     

زم را مطابق به اح ام قانون به اداره محلي بيشااتر مردم در ان شااافاتوسااههر و حيات ملي، حااالحيتهاي ر  

 نمايد. اماده ي صد و سي و نهرتفويض مي

در كنار واحدهاي اداره مركزي، در سراسر افغانستان تاسيس شوراهاي ذيل نيز در قانون اساسي پيش بيني 

 ررديده است:

 شوراهاي وريتي ااستانر -الف

 شوراهاي ولسوالياشهرستانر   -ا

 هااروستاهارهشوراهاي قري -ج

 

 حاكميت ملي -3

حاكميت ملي در افغانسااتان به ملت تهلق دارد كه به طور مسااتقيم يا توساان نمايندران خود آن را اعمال   

 كند. اماده چهاررمي

 

 زبانهاي رسمي و رايج -4

ناخته شزبانهاي پشاتو و دري زبانهاي رسامي افغانساتان هساتند. در كنار اين دو، ديگر زبانهاي رايج به رسميت     

ر اي، نورستاني، پاميري و ساير زبانهاي رايج دشاده در قانون اسااساي عيارتند از: ازب ي، تركمني، بلوچي، پشاه    

 ر16كشور اماده 
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. عالوه بر اين  اندبدين ترتيب  تمامي زبانهاي رايج در افغانساتان  از ساوي قانون اساسي به رسميت شناخته شده  

شد، ي حاضر بر آن تاكيد شده است و در قوانين اساسي قيلي مشاهده نميدساتاورد جديدي كه در قانون اسااسا   

 دارد:موضوع رسمي بودن زبان سوم در مناطق مورد ت لم است. در اين باره  ماده شانزدهم چنين مقرر مي

در مناطقي كه اكيريت مردم به ي ي از زبانهاي ازب ي، تركمني، پشاااه اي، نورساااتاني، بلوچي و پاميري ت لم »

 «.باشد.نمايند، آن زبان عالوه بر پشتو و دري به حيث زبان سوم رسمي ميمي

در همين ماده به منظور حمايت از زبانهاي رايج در افغانساتان تاكيد شاده است كه دولت براي تقويت و توسهه   

ي به تمام هاي رروههماه زباانهااي افغاانساااتان برنامه هاي موثر طرح و اجرا مي نمايد. نظر مطيوعات و رساااانه     

باشاد. حمايتهاي ذكر شاده از زبانهاي رايج، دساتاورد مهم قانون اساسي جديد    زبانهاي رايج در كشاور آزاد مي 

 رود.در جهت رعايت حقوق اقليتها به شمار مي

 

 حقوق ملت -5

ي ي از ن ات بساايار بارز و برجسااته در قانون اساااسااي جديد به رسااميت شااناختن حقوق و آزاديهاي مردم      

نسااتان اساات. تمايز و برجسااتگي آن از اين جهت اساات كه فهرساات اين حقوق و آزاديها هماهن  با اسااناد افغا

 تر از قوانين اساسي پيشين به اين موضوع پرداخته است.المللي حقوق بشر است و مفصلبين

 نمود: توان خالحهحقوق و آزاديهاي به رسميت شناخته شده در اين قانون اساسي را در عناوين ذيل مي

 منع تيهيض و امتياز بين اتياع افغانستان از جمله منع تيهيض جنسي ميان زن و مرد؛ -1

 حق حيات -1

 حق آزادي -1

 حق كرامت انساني -1

 برائت ذمه -5

 شسصي بودن جرم -6

 احل قانوني بودن جرايم و مجازاتها -7

 منع عطف به ما سيق شدن قوانين -3

ميل و پيمانهاي بين المللي كه منع اساااترداد افراد باه دولت خارجي مگر براساااا  مهامله به    -9

 افغانستان به آن پيوسته باشد.

 منع تهذيب اش نجهر -11

 منع سلب تابهيت -11

 منع تيهيد -11

 منع مجازات مسالف كرامت انساني -11

 اعتيار بودن اقرا و شهادت از روي اكراهبي -11

 حق برخورداري از وكيل در دعاوي -15

 منع سلب آزادي به دليل مديون بودن -16
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 انتساا شدن احق شركت در انتساباترحق انتساا كردن و  -17

 آزادي بيان -13

 آزادي مطيوعات -19

 حق تاسيس جمهيت اانجمن و اتحاديهر -11

 آزادي احزاا سياسي -11

 حق بررزاري اجتماعات و تظاهرات -11

 آزادي و محرميت مراسالت و مسابرات از سوي اشساص -11

 منع تهرض به مس ن شسص امنع ورود به منزلر -11

 افغانستانآزادي رفت و آمد در داخل و خارج  -15

 احترام به مال يت و منع تهرض به آن -16

 حق برخورداري از تهليم و رايگان بودن آن از سوي دولت -17

 حق برخورداري از آموزش زبان مادري -13

 آزادي تهليمات ديني متهلق به تمامي مذاهب اسالمي موجود در افغانستان -19

 سوي افرادحق تاسيس موسسات تهليمات عالي، عمومي و اختصاحي و سواد آموزي از  -11

 احترام به حقوق مال يت مهنوي -11

 حق كار -11

 منع كار اجياري -11

 منع تحميل كار بر اطفال -11

 حق اخذ اطالعات از ادارات دولتي -15

 حق استسدام در ادارات دولتي بدون تيهيض و براسا  اهليت اشايستگير -16

 حق دريافت خسارت وارده بر افراد توسن ادارات دولتي -17

 دوران تقاعدحق برخورداري از حقوق و مزاياي  -13

 حمايت از خانواده به ويقه تامين سالمت جسمي و روحي خانواده و تربيت اطفال -19

 تضمين حقوق و آزاديهاي اتياع خارجي در افغانستان -11

 حق برخورداري از خدمات و تسهيالت بهداشتي -11

 وظايف ملت -1

است و از سوي همان طور كه ذكر شاد فصال دوم قانون اسااساي جديد، از يک سو حقوق ملت را بيان كرده     

 ديگر وظايف ملت را تحت عنوان وجايب اتياع نام برده است.

 براسا  مواد مربوطه در اين فصل از موارد ذيل به عنوان وجايب يا وظايف اتياع افغانستان نام برده شده است:

پرداخات ماليه و محصاااول به دولت به ح م قانون و رعايت عدالت اجتماعي اماده چهل و   -1

 دور
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ل تذكر اين اسات كه در ماده مزبور اين وجييه مقيد به دو قيد است ي ي ح م قانون و ديگري عادرنه  ن ته قاب

بودن اين دساتور قانوني. مفهوم مسالف اين دو قيد آن اسات كه وضع مالياتهاي غير قانوني و يا توام با تيهيض و   

 بدون رعايت عدالت اجتماعي از سوي دولت ممنوع است.

 ذراندن دوره م لفيت عس رياخدمت سربازير اماده پنجاه وپنجردفاع از وطن و ر -1

پيروي از اح ام قانون اسااااساااي، اطاعت از قوانين و رعايت نظم و امنيت عمومياماده پنجاه  -1

 وششر

 اطالع يافتن از قوانين. -1

 منع اقدامات ضد استقالل، تماميت ارضي، حاكميت و وحدت ملي اماده پنجاه و نهر. -5

ه در مورد اخير كلمات حاكميت و وحدت ملي كلي و ميهم اساات. لذا ام ان تفساايرهاي رزم به ذكر اساات ك

رردد كه آيا اعتراض به حاكميت در افغانستان و نقد اعمال فردي وجود دارد. دراين رابطه اين سوالها مطرح مي

زادي ل حق آح ومت، اقدام بر ضاد حاكميت تلقي نسواهد شد. در چنين فزضي بايد پرسيد: پس محدوده اعما 

طور منظور از وحدت  همين بيان كه در ي ي از مواد قيل براي ملت به رساميت شاناخته شاده بود، تا كجاست    

ملي چيسات  آيا اعتراضاات عليه تيهيضاهاي قومي، نقادي، مذهيي و زباني مغاير با وحدت ملي شناخته نسواهد    

 به دامنه اين دو احطالح قلمفرسايي كنند واقداماترسد كه حقوقدانان كشور راجع شد  بنابراين رزم به نظر مي

ها حقوق و آزاديهاي ملت محدود مشاامول ضااديت با حاكميت و وحدت ملي را مشااسص كنند تا با اين بهانه  

 نگردد.

 

 قوه مجريه-7

دارد كه ح ومت متش ل است از وزرا كه تحت رياست رييس ماده هفتاد و ي م قانون اسااسي جديد مقرر مي 

 نمايد.جراي وظيفه ميجمهور ا

با توجه به ماده فوق، قوه مجريه افغانساتان مركب از رييس جمهور و وزرا است كه رييس جممهور رييس قوه   

مجريه دانسته شده است. به علت جلوريري از تهدد وپراكندري در رياست قوه مجريه و حفا تمركز در آن، بر 

اعظم انسست وزيرر در اين قانون اساسي پيش بيني نشده ميالدير نقش حدر 1961ا 1111خالف قانون اساسي 

اساات. در اينجا سااوالي كه مطرح مي رردد اين اساات كه آيا رييس جمهور فقن رييس قوه مجريه اساات يا از   

 اختياراتي در وظايف دو قوه ديگر ا مقننه و قضاييهر هم برخوردار است.

مهور رييس ج» رويد: قانون اساسي جديد كه مي  در پاساخ به اين ساوال بايد رفت كه منظور از ماده شاصت   

هاي اجراييه، تقنينيه و در را  دولت جممهوري اسااالمي افغانسااتان قرار داشااته، حااالحيتهاي خود را در عرحااه

، اين اساات كه رييس جمهور عالوه بر حااالحيتهاي «قضاااييه، مطابق به اح ام اين قانون اساااسااي اعمال مي كند

تقنيني و قضاايي نيز برخوردار اسات. اكنون بنگريم كه مواد قانون اسااسي جديد تا چه     اجرايي، از حاالحيتهاي 

 اندازه حالحيتهاي تقنيني و قضايي به رييس جمهور اعطا  كرده است 

رانه در وظايف ي ديگر از احااول مهم دموكراسااي و بدون ترديد احاال تف يک قوا و عدم دخالت قواي سااه

قدرت و تقسيم آن مانع انحصار قدرت در دست يک تن ودر نتيجه مانع استيداد  مردم سارري است. زيرا توزيع
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ژاك روسااو و منتساا يو بر رعايت تف يک قوا  رردد و به همين دليل بوده اساات كه انديشاامنداني چون ژان مي

 اند.تاكيد فراواني كرده

رردد كه رييس جمهور در در نوشااتار حاضاار مشااسص مي  « نوع نظام از جنيه تف يک قوا»از بررسااي بسش  

كند و در اين زمينه هيا حاااالحيتي ندارد. فقن وي از حيطاه وظايف قوه مقننه يهني اقانونگذارير دخالت نمي 

ساسي ين و مراقيت از اجراي قانون ااين نظر وظيفه، تضمين اجراي قوانين را به عهده دارد كه توشيحا تاييدر قوان

 توان نام برد.هايي از اين امر ميرا به عنوان نمونه

رساد اين است كه آيا توشيح قانون از سوي رييس جمهور نوعي اختيار است يا  ساوالي كه در اينجا به ذهن مي 

ا آن توشااايح ن رد، آي وظيفاه  و باه عياارت ديگر ارر رييس جمهور بر خالف اراده نمايندران ملت، قانوني را   

 رردد قانون در كشور رزم ارجرا نمي

 دارد:  ماده نودوچهارم  قانون اساسي در پاسخ به اين پرسش مقرر مي

قانون عيارت اسات از مصوبه هر دو مجلس شوراي ملي كه به توشيح رييس جمهور رسيده باشد... در حورتي  

ا تواند آنرا ظرف پانزده روز از تاريخ تقديم بته باشد ميكه رييس جممهور با مصاوبه شاوراي ملي موافقت نداش  

ذكر دريل به ولسي جرره مسترد نمايد. با سپري شدن اين مدت و يا در حورتي كه ولسي جرره آنرا با دو ثلث 

 رردد. آراي كل اعضا تصويب نمايد، مصوبه توشيح شده محسوا و نافذ مي

دد  كه قانونگذاري انحصاراً وظيفه شوراي ملي اقوه مقننهر است و رراز عيارات ماده فوق به خوبي آشا ار مي 

رييس جمهوري موظف به توشايح قوانين اسات و عدم توشايح وي، در حورت احرار مجلس بر قانون مربوطه،    

 رسد كه عيارت ماده شصت در نسيت دادنهيا تاثيري بر سرنوشت قانون ياد شده نسواهد داشت. لذا به نظر مي

 نيني به رييس جممهور، داراي اش ال باشد.حالحيت تق

همانطور كه در رذشته اشاره شد، قانون اساسي جديد  اما حاالحيت و اختيارات رييس جمهور در قوه قضااييه:  

حاالحيتهاي خاص و حاالحيتهاي مشاترك ابا قوه مقننهر در تهيين مديريت قوه قضاااييه و نصااب وعزل قضات    

رييس جمهور اعطا كرده اسات. رييس جمهور شااسصاااً از حالحيت نصب و   وتقاعد و قيول اساتهفاي آنها را به 

اي ستره تواند رييس و اعضعزل قضاات و تقاعد و قيول استهفاي آنها برخوردار است و به تاييد ولسي جرره مي 

 را تهيين نمايد. اديوان عالي كشوررمح مه

ق نتيجه ريري كرد كه رييس جمهور بر طي توانبنابراين از مجموع آننه در اين قساامت بيان شااد اين رونه مي 

قانون اسااساي جديد احاالتاً رييس قوه مجريه مي باشاد و در عين حال از حاالحيت تهيين روساي قوه قضاييه و      

 قضات آن نيز برخوردار است.

 شرايط رييس جمهور 1-7

 كند:ماده شصت و دوم شراين ذيل را براي نامزد رياست جمهوري بيان مي

 تان، مسلمان و متولد از والدين افغان بوده و تابهيت كشور ديگري را نداشته باشد.تيهه افغانس -1

 در روز نامزد شدن، سن وي از چهل سال كمتر نياشد. -1

از طرف مح ماه باه ارت ااا جرايم ضاااد بشاااري، جناايت و يا محروميت از حقوق مدني       -1

 مح وم نشده باشد.
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 مسئوليت جزايي رييس جمهور  2-7

رويد: رييس جمهور در برابر ملت و ولساااي جرره مطابق به اح ام اين ماده مسااائول  ميكه  69حااادر مااده  

شود. حال به طور مطلق بيان شده است و شامل مسئوليت سياسي هم مي باشاد، ميني بر اين است كه مسئوليت مي

ت اده درباره مسااائوليرردد كه اين مو با مراجهه به ادامه آن آشااا ار مي« مطابق اين ماده»آن اه باا توجه به قيد   

 اي راجع به مسئوليت سياسي رييس جمهور دربر ندارد.جزايي است نه سياسي. پس قانون اساسي جديد مقرره

 آيد:مسئوليت جزايي رييس جمهور در حورت اتهام به ارت اا جرايم ذيل  پديد مي

 اتهام به جرايم ضد بشري؛ -1

 خيانت ملي؛ -1

 جنايت. -1

ز ساه جرم ياد شاده، به تش يل مح مه خاص محاكمه رييس جمهور منجر   متهم شادن رييس جمهور به ي ي ا 

رردد. تشاريفات آن بدين حاورت است كه هرراه يک ثلث كل اعضاي ولسي جرره ي ي از اتهامات فوق   مي

را به رييس جمهور وارد بدانند، قضايه را در مجلس طرح مي كنند و در حاورت تاييد دو ثلث كل آراي ولسي   

نمايد. هرراه لويه جرره اتهام منساااوا را به اكيريت در  طول يک ماه لويه جرره را داير مي جرره، اين جرره

دو ثلث آراي كل اعضااا  تصااويب نمايد، رييس جمهور از وظيفه منفصاال و موضااوع به مح مه خاص محول   

ز ارردد. مح مه خاص متشاا ل اساات از رييس مشاارانو جرره، سااه نفر از اعضاااي ولسااي جرره و سااه نفر  مي

اعضاي ستره مح مه به تهيين لويه جرره. در اين حورت فرد مسئول اقامه دعوا عليه رييس جمهور از سوي لويه 

 شود.جرره تهيين مي

 شرايط وزرا 3-7

تنها داراي تابهيت افغانسااتان باشااد. ولي هرراه فرد نامزد وزارت، تابهيت كشااور ديگري را نيز دارا باشااد،    -1

 د و يا رد فرد مزبور براي وزارت را دارد.ولسي جرره حالحيت تايي

 داراي تحصيالت عالي، تجربه كاري و شهرت نيک باشد؛-1

رساااد كه منظور تدوين كنندران محترم قانون احاااطالح تجربه كاري در اين فقره كلي اسااات، ولي به نظر مي

ي و زيرا احل اهليت، شايستگاساسي دارا بودن تجربه كاري در زمينه امور مربوب به وزارت مورد تصدي باشد؛ 

 د.شكند. بهتر بود كه در متن قانون اساسي به اين امر تصريح ميتسصص محوري اين امر را اقتضا  مي

 سن وي از سي و پنج سال كمتر نياشد؛   -1

از طرف مح ماه باه ارت ااا جرايم ضاااد بشاااري، جناايت و يا محروميت از حقوق مدني       -1

 دو ر.مح وم نشده باشد ا ماده هفتادو 

 مسئوليت سياسي و جزايي وزرا 4-7

قانون اسااساي جديد هر دو نوع مسائوليت را براي وزرا پيش بيني كرده اسات. در مورد مسئوليت سياسي مقرر     

 ررديده است كه:

 وزرا از وظايف مشسصه خود نزد رييس جمهور و ولسي جرره مسئوليت دارند اماده هفتاد و هفت ر.
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از جنيه تف يک قوا ذكر شاااد كه قوه مقننه به عنوان ضااامانت اجراي مسااائوليت   در بحاث مربوب به نوع نظام 

تواند وي را مورد استيضاح و سوال قرار دهد. رييس جمهور هم در حورت احراز بي كفايتي ساياساي وزير، مي  

 تواند وي را عزل كند.سياسي وزير، مي

 دارد:اين ماده اشهار ميمسئوليت جزايي وزير در ماده هفتاد و هشتم مقرر ررديده است. 

هرراه وزير به ارت اا جرايم ضد بشري، خيانت ملي و يا ساير جرايم متهم رردد، قضيه با رعايت ماده ي صد 

رردد. در ماده ي صد و سي و چهارم مقرر ررديده و ساي وچهارم اين قانون اساسي به مح مه خاص محول مي 

ي، وظيفهر منسوبين قواي مسلح، پليس و موظفين امنيت ملاسات كه كشاف و تحقيق جرايم وظيفوي ادرراستاي   

ه شاود كه ماده هفتاد و هشتم تشريفات رسيدري ب رردد. بدين ترتيب مشااهده مي توسان قانون خاص تنظيم مي 

جرايم وزرا را مانند تشريفات رسيدري به جرايم ناشي از وظيفه، نسيت به منسوبين قواي مسلح، پليس و مقامات 

 دانسته است.امنيت ملي  

 قوه مقننه -8

قوه مقننه در افغانسااتان عيارت اساات از شااوراي ملي و اين شااورا متشاا ل اساات از دو مجلس ولسااي جرره و  

شود مشارانو جرره اماده هشاتاد و يکر. در قسمتهاي پيشين اشاره شد كه مصوبات شوراي ملي قانون ناميده مي  

ه ساااومي به نام لويه جرره وجود دارد كه وظايف آن به امااده نود و چهاارر. راذشاااته از اين دو مجلس، جرر   

 مجلس مؤسسان در ديگر كشورها شياهت دارد.

 پردازيم كه شاامل ولسي جرره و مشرانو در اين قسامت ابتدا به طور كلي به مساايل مربوب به شاوراي ملي مي   

 ره بيان مي شود؛ دررردد. آن راه مساايل اختصاحي هر يک از دو مجلس ولسي جرره و مشرانو جر جرره مي

 پايان اعضا  و  وظايف لويه جرره ذكر خواهد شد.

 شوراي ملي 1-8

در اين قسامت پيش از پرداختن به مساايل و حاالحيتهاي اختصاحي هر يک از دو مجلس شوراي ملي اولسي    

 جرره و مشرانو جررهر برخي مسايل مشترك دو مجلس شوراي ملي به حورت رذرا بيان مي شود.

 شرايط اعضا  2-1-8

تيهه افغانساتان بوده يا حداقل ده ساال قيل از تاريخ نامزدي يا تهيين شدن، تابهيت دولت افغانستان را كسب    -1

 كرد باشد؛

 از طرف مح مه به ارت اا جرايم ضد بشري، جنايت و يا حرمان از حقوق مدني مح وم نشده باشد؛ -1

روز نامزد شدن و اعضاي مشرانو جرره سن سي و پنج اعضااي ولسي جرره سن بيست و پنج سالگي را در   -1

 سالگي را در روز نامزدي يا تهيين شدن ت ميل كرده باشند اماده هشتاد و پنجر.

 صالحيتها 3-1-8

 باشد:شوراي ملي داراي حالحيتهاي ذيل مي

 تصويب، تهديلاتغييرر يا لغو قوانين و يا فرامين تقنيني؛ -1

 ان شافي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و ت نالوژي يافنير؛ 11تصويب برنامه هاي -1

                                                 
 پروررامها  11
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 تصويب بودجه دولتي و اجازه اخذ يا اعطاي قرضه؛ -1

 ايجاد واحدهاي اداري، تهديل و يا الغاي آن؛ -1

 تصديق مهاهدات و ميياقهاي بين المللي يا فسخ الحاق افغانستان به آن؛ -5

 ساير حالحيتهاي مندرج اين قانون اساسي اماده نودر. -6

نظور از ساير حالحيتها، حالحيتهايي چون موارد ذكر شده  در ماده شصت و چهار كه شورا و رييس جمهور م

 باشد.مشتركاً بر عهده دارند يا مفاد ماده شصت و نهم مي

 مصونيت سياسي نمايندگان  4-1-8

اشند تا بتوانند اسي آزاد ببر طيق احل تف يک قوا و استقالل قوه مقننه، نمايندران بايد در هررونه اظهار نظر سي

با كمال اساتقالل و بدون هيا فشاار سياسي نظرات خود را راجع به كليه مسايل سياسي كشور ابراز دارند. به اين   

 رردد.احل، احل مصونيت سياسي نماينده مجلس، اطالق مي

 دارد:رر ميقانون اساسي جديد افغانستان به اين مساله توجه داشته است و در ماده ي صد و ي م مق

دارد، مورد تهقيب عدلي اي كه در هنگام اجراي وظيفه ابراز ميهيا عضاااو شاااوراي ملي به علت راي يا نظريه

 ريرد.قرار نمي

 مسئوليت جزايي نمايندگان  5-1-8

برخالف مصونيت سياسي، در زمينه ارت اا جرايم، براي نمايندران مسئوليت جزايي در نظر ررفته شده است. 

رسد، زيرا ارت اا جرم خارج از وظايف نمايندري است و از اين نظر نيايد بين نماينده منطقي به نظر مي اين امر

مجلس و بقيه افراد ملت تفاوتي وجود داشاته باشاد. اليته با توجه به حسااسايت وظايف نمايندري و پيشگيري از     

ر مورد يب نماينده با تهقيب عادي دتهقييهااي بي مورد و آميسته با اغراض ساااياساااي، تشاااريفات مربوب به تهق  

جرايم، تفاوت دارد. دراين رابطه قانون اسااساي جديد مقرر داشاته اسات كه هرراه عضو شوراي ملي به جرمي     

 دهد.متهم شود، مامور مسئول قيل از تهقييب، موضوع را به مجلسي كه متهم عضو آن است اطالع مي

تهم را بدون اجازه مجلساي كه او عضو آن است، تحت تهقيب  تواند مدر مورد جرم مشاهود، مامور مسائول مي  

 شاااود اين اسااات كه بر طيقعدلي قرار دهد و ررفتار نمايد. اليته ايرادي كه در فقره اخير اين ماده مشااااهده مي

اي با ررفتاري يا بازداشت و دستگيري احول حاكم بر محاكمات جزايي در تمامي جرايم، ارت اا جرم مالزمه

توان فردي را تحت تهقيب قرار داد. بهد از حااادور ح م ميني بر حيس و ل اه بادون ررفتااري هم مي   نادارد، ب 

اي حااالح و مسااتقل در يک محاكمه علني و برخوردار از ويقه ريهاي انصاااف و بي بازداشاات از سااوي مح مه

 11فردي عادي.توان آزادي انساني را سلب نمود، چه فرد مزبور نماينده باشد و يا طرفي و عدالت، مي

 مصونيت شوراي ملي  6-1-8

امروزه  در حقوق اسااسي ي ي از احول مهم به رسميت شناخته شده براي حفا استقالل مجالس قانونگذاري،  

شود. قانون اساسي جديد افغانستان هم به اين احل توجه دارد و احال مصاونيت پارلمان است و بر آن تاكيد مي  

 كند:تاكيد مي

                                                 
 .115، ص 1131، جلد دوم، انتشارات سمت، تهران، آيين دادرسي كيفريآشوري ا دكتر محمدر،  - 11
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 اند عنفاً به مقر شوراي ملي داخل شود اماده ي صد و پنجر.توهيا شسصي نمي

 علني بودن جلسات شوراي ملي  7-1-8

ي ي از احاول راجع به طرز كار پارلمان احال علني بودن جلساات آن اسات. مزيت احال مزبور اين است كه      

و اقدامات  كار آنها مطلع باشنداند، دائماً از نتايج مردم كه نمايندراني را براي تدوين قوانين كشور انتساا كرده

هااي جمهي و  آنهاا را زير نظر بگيرناد. عالوه بر اين مزيات ديگر علني بودن جلساااات و پسش آن از رسااااناه     

 مطيوعات، آراهي مردم از قوانين است.

 رويد:به همين خاطر ماده ي صد و پنجم قانون اساسي جديد مي

س مجلس يا حداقل ده نفر از اعضااي شاوراي ملي سري   باشاد مگر اين كه ريي جلساات شاوراي ملي علني مي  

 بودن آن را درخواست نمايند و مجلس اين درخواست را بپذيرد.

 روش تصويب قوانين در شوراي ملي   8-1-8

انون رردد. ولسي جرره پيشنهاد طرح قپيشنهاد طرح قانون از طرف ح ومت نسست به ولسي جرره تقديم مي

 كند.يا رد مي را.... بهد از بحث، تصويب

 سپارد.ولسي جرره طرح قانون پيشنهاد شده را بهد از تصويب به مشرانو جرره مي

 كند. اماده نود و هفتر.مشرانو جرره ظرف پانزده روز در مورد آن تصميم اتساذ مي

ريرد ويا از طرف اعضااي شوراي ملي و در  پيشانهاد طرح قانون يا از طرف ح ومت اقوه مجريهر حاورت مي  

 رردد اماده نود و پنجر.ساحه امحدودهر تنظيم امر قضايي از طرف ستره مح مه باز از سوي ح ومت ارايه مي

اما بر ع س، در مورد بودجه دولت و برنامه ان شاافي ح ومت، پيشانهاد طرح از سوي مشرانو جرره به ولسي   

شااود اماده نود و شاامرده ميرردد. تصااميم ولسااي جرره بهد از توشاايح رييس جمهور نافذ   جرره تقديم مي

 هشتر.

 جلسات شوراي ملي   9-1-8

 كنند  اماده ي صد و چهارر.هردو مجلس شوراي ملي در وقت واحد به حورت جدارانه جلسه مي

از آنجا كه بر اسا  آننه در ماده نود و هفتم تصريح شده است، پيشنهاد طرح قانون بايد ابتدا در ولسي جرره  

ار ريرد و در نهايت تصاويب رردد و ساپس به مشارانو جرره فرساتاده شود، پس به اين     مورد بحث وبررساي قر 

ترتيب جلسااات مشاارانو جرره بايد بهد از طي شاادن مراحل فوق در ولسااي جرره  بررزار رردد؛ با اين وضااع   

ر دتصاريح به بررزاري همزمان ادر وقت واحدر جلسات دو مجلس به چه مهنا خواهد بود  مگر اين كه عيارت  

 به طور موسع تفسير رردد. وقت واحد

رذشاته از جلساات جدارانه هريک از مجالس، جلساات مشترك نيز  براي آنها پيش بيني ررديده است وآن     

 در دو مورد ذيل است:

 در موقهي كه دوره تقنيني يا اجال  سارنه از طرف رييس جمهور افتتاح رردد. -1

 در حورتي كه رييس جمهور تشسيص دهد. -1

 كند اماده ي صد و چهارر.ولسي جرره در جلسات مشترك شوراي ملي رياست ميرييس 

 روش حل اختالف بين دو مجلس  11-1-8
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هرراه مصاوبه يک مجلس از طرف مجلس ديگر رد شود، براي حل اختالف هيات مستلن به تهداد مساوي از  

 شود.اعضاي هردومجلس تش يل مي

 شود. در حورتي كه هيات مستلن نتواند اختالف نظرافذ شمرده ميفيصاله هيات بهد از توشيح رييس جمهور ن 

تواند در جلسه بهدي آن را با دو را رفع كند، مصاوبه، رد شده محسوا مي شود. در اين حالت ولسي جرره مي 

ثلث آراي كل اعضاا تصاويب كند. اين تصاويب بدون ارايه به مشارانو جرره بهد از توشيح رييس جمهور نافذ     

 شود اماده حدر.شمرده مي

رردد وآن برتر بودن ولساااي جرره بر از مجموع دو ماده حاااد و ي صاااد و چهارم نتيجه ديگري نيز عايد مي 

مشرانو جرره است؛ به اين حورت كه در ماده حد بهد از حصول اختالف بين مجلسين و عدم رفع آن با تش يل 

سااي جرره ساپرده شااده اساات و همننين در ماده  هيات مستلن، اختيار نهايي تصاويب قانون مورد اختالف به ول 

 ي صد و چهارم، رياست جلسات مشترك دو مجلس در اختيار رييس ولسي جرره رذاشته شده است.

 ولسي جرگه )مجلس مردم(  11-1-8

 الف: روش انتخاب و تعداد اعضا
 رردند....مياعضاي ولسي جرره توسن مردم از طريق انتسابات آزاد، عمومي، سري و مستقيم انتساا 

 ومر.باشد اماده هشتاد و ستهداد اعضاي ولسي جرره به تناسب نفو  هر حوزه حداكير دوحدوپنجاه نفر مي

 ب : صالحيتهاي اختصاصي
 باشد:ولسي جرره داراي حالحيتهاي اختصاحي ذيل مي

اتساذ تصااميم در مورد اسااتيضاااح هر يک از وزرا مطابق به ح م ماده نود و دوم اين قانون    -1

 اساسي.

 اتساذ تصميم راجع به برنامه هاي ان شافي و بودجه دولتي؛ -1

 تاييد يا رد مقرري هااپرداخت هار مطابق به اح ام اين قانون اساسي اماده نودويکر -1

 

 مشرانو جرگه )مجلس بزرگان(  11-1-8

ن به آ بر خالف ولسااي جرره كه تمامي اعضاااي آن انتسابي اساات، دو ثلث مشاارانو جرره انتسابي ويک ثلث

 تهيين رييس جمهور است.

 دو ثلث انتسابي عيارتند از:

از جمله اعضااااي شاااوراي هر وريت، يک نفر به انتساا شاااوراي مربوطه براي مدت چهار  -1

 سال؛

از جمله اعضااي شوراهاي ولسواليهاي هر وريت، يک نفر به انتساا شوراهاي مربوطه براي   -1

 مدت سه سال.

 جمهور عيارت است از:و يک ثلث انتصابي از سوي رييس 

از جملاه شاااسصااايتهااي خيير و با تجربه به شااامول دو نفر از نمايندران مهلولين و مهيوبين و دو نفر از     - 1   

 كوچيهااعشايرر براي مدت پنج سال.
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براي رعايت نصااا حضاور زنان در مجالس شوراي ملي، رييس جمهور تهداد پنجاه درحد از اين اشساص را   

 نمايد اماده هشتاد و چهارر.ن مياز بين زنان تهيي

رزم به تذكر اسات كه در قانون اسااساي مورد بحث، براي مشرانو جرره حالحيت اختصاحي پيش بيني نشده    

 است.

 لويه جرگه )مجلس موسسان(   2-8

ا رتوان در زمره قوه مقننه به شامار آورد، زيرا اعضااي شوراي ملي كه وظيفه قانونگذاري   لويه جرره را نيز مي

ه اي كه به دوش لويه جرره رذاشتاند و عالوه بر اين، دو وظيفه از ساه وظيفه به عهده دارند نيز عضاو اين جرره 

 شده است، جنيه قانونگذاري دارد.

 اعضاي لويه جرگه  1-2-8
 اعضاي اين لويه جرره عيارتند از:

 اعضاي شوراي ملي -1

 روساي شوراهاي وريات و ولسواليها اماده ي صد و دهر -1

 صالحيتهاي لويه جرگه  2-2-8
 باشد:لويه جرره داراي حالحيتهاي ذيل مي

ح و مصااال يتماميت ارضاااتساذ تصااميم در مورد مسااايل مربوب به اسااتقالل، حاكميت ملي، -1

 كشور ؛  يعليا

   يتهديلاتغييرر اح ام قانون اساس -1

ا ماده ي صدو  ييس جمهور مطابق به ح م مندرج ماده شصت و نهم قانون اساسيمحاكمه ر -1

 يازده ر

 

 قوه قضاييه  -9 

ايل قوانين در حيطه مسي قوه قضاييه است. اين قوه مسئول اجرا  سه رانه در هر كشور يساومين قوه از قوا 

از مهمترين وظايف  يافراد اساات. ي  يو تجار ي، جزاييو اختالفات حقوق يو حل و فصاال دعاو يقضاااي

قل و مست يرردد كه در كشاور دساتگاه قضاي   يمين ماعدالت آنگاه ت يعدالت اسات. اجرا  ياين قوه اجرا

 حل وفصل نمايد.  يطرف يحورت منصفانه و با كمال به را ب يكار آمد وجود داشته باشد و دعاو

ر محاكم كشااورها د 11فانهمنصاا يدادرساا يرعايت مهيارها ،راز مياحث مهم حقوق بشاا يامروزه ي 

 يمهيارهار NGOا يبين الملل يدولت غير يساااازمان ملل و ديگر ساااازمانها ياسااات. بر اثر تالشاااها

يان ب  متهدد يدر اسااناد بين الملل –بايد از آنها برخوردار باشااد  يكه هر مح مه ا -محاكمه منصاافانه

 ياز سو شود، يررفتار م ياتهام در پنجه عدالت جزاي وارد شدنمتهم با  از يک سو، 15ررديده اسات. 

                                                 
11Trial  fair 

15  W hat is a fair Trail? A basic guide to legal standards and practice, lawyers committee for human 

Rights, New york , USA , march 2000. 
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 توقع مجازات بزه ار و جيران ارت اا يافته باشاااد، بزه ديدران آن، كاه جرم واقهاً  يواقهديگر در م

تواند ميان آنها  يطرف و مستقل است كه م يب خساارت خويش را دارند؛ در اين ميان مح مه حالح، 

 كند و عدالت را اجرا نمايد. يبه حق داور

ق در آينده از اوحاااف فو جديد افغانسااتان، يشااده در قانون اساااساا  ياميدواريم كه قوه قضاااييه پيش بين

 برخوردار باشد . 

 پردازيم : ينحوه عمل رد و محاكم متهلق به قوه قضاييه م يدر اين قسمت به بررس

 اصول حاكم بر رويه محاكم   1-9

 ند :نكدارد كه محاكم در عمل رد خويش بايد از احول ذيل تيهيت  يجديد مقرر م يقانون اساس

 ر  111و  116احل استقالل ا مواد  -1

 ر  113ماده بودن محاكمه ا ياحل علن -1

 ر  119ماده احل مستند بودن ح م مح مه ا -1

 ر  111بودن جرايم و مجازاتها ا ماده  ياحل قانون -1

 محاكم قوه قضاييه  2-9

  عيارتند از : ،يبه تال يمحاكم در قوه قضاييه افغانستان به ترتيب، از عال

 ستره مح مه اديوان عالير -الف

 ناف    يمحاكم است -ا

 محاكم ابتداييه   -ج

ا و اما شراين اعض ؛مشسص خواهد شد يدرقوانين عادطرز الهمل و حالحيت محاكم استيناف و ابتداييه ،

 د:شو يجديد بيان شده است كه در اين قسمت به آن اشاره م يحالحيت ستره مح مه در قانون اساس

 محكمه ستره  -الف
رار افغانسااتان ق ياسااالم ي  قوه قضاااييه جمهورادر ر ،يترين ارران قضاااي يعال عنوانسااتره مح مه به 

 ماده ي صدو شانزده را .دارد

 اعضا و مدت خدمت آنها  -1الفر 

تهيين  جرره به ترتيب ذيل يساتره مح مه مركب است از نه عضو كه از طرف رييس جمهور با تاييد ولس 

 رردند : يم

 سه نفر به مدت چهار سال  

 سه نفر به مدت هفت سال  

 و سه نفر به مدت ده سال 

 بار دوم جايز نيست ا ماده ي صدوهفده ر يتهيين همين اعضا برا

 شراين اعضا   -1الفر

 باشد :  يعضو ستره مح مه واجد شراين ذيل م

 سن رييس و اعضا در حين تهيين ازچهل سال كمتر نياشد. -1
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 تيهه افغانستان باشد.  -1

ربه تسصااص و تج ي افغانسااتان و در نظام قضاااي يتحصاايالت عال يو يا فقه يدر علوم حقوق -1

 داشته باشد . يكاف

 حسن سيرت و شهرت نيک باشد.  يدارا -1

 يجناايت و يا محروميت از حقوق مدن ، ياز طرف مح ماه باه ارت ااا جرايم ضاااد بشااار     -5

 مح وم نشده باشد .

 ه رو هجد ا ماده ي صد .عضويت نداشته باشد ي، در هيا حزا سياسوظيفه يدر حال تصد -6

اظهار نظرها و  يوهم در بهد فقه يسااتره مح مه هم در بهد حقوق يازآنجا كه اعضااا رزم به ذكر اساات،

 يمرخطيركافاين ا يبرا ييا فقه يحرف تحصيالت حقوق  رسد كه يبه نظر م كنند، يرا ارايه م يتفسيرهاي

 يقوقح يشااد كه عضااو سااتره مح مه بايد هم تحصاايالت عال  يبهتربود كه دراين ماده رنجانده م .نياشااد

 .يهم فقه داشته باشد و

 
 اعضا   يوليت جزايئمس -1الفر

كرده  يس آن  پيش بينيستره مح مه و همننين ري ياعضا يرا برا يجديد  مسئوليت جزاي يقانون اسااس 

به  ،هاز وظيف ياتهام به جرم ناشاا ياساات .افراد ياد شااده در قيال دو نوع اتهام قابل محاكمه خواهند بود : ي 

به  در قيال اتهام يشااده باشااند و ديگر يانجام وظايف خويش مرت ب جرم يراساتا  اين مهنا كه هر راه در

 ارت اا جنايت.

يس يجرره محاكمه ر يولس يش از يک ثلث اعضاتشريفات محاكمه بدين حورت خواهد بود: هرراه بي

ا را با جرره اين تقاض ياز دو نوع اتهام ياد شده تقاضا نمايند و ولس ييا عضاو ساتره مح مه را بر اسا  ي   

 ردد.ر يمتهم از وظيفه عزل و موضوع به مح مه خاص محول م اكيريت دوثلث كل اعضا تصويب كند،

 ا ماده ي صدو بيست و هفت ر .رردد يتوسن قانون تنظيم م تش يل مح مه و طرز الهمل محاكمه

، نموده است يپيش بين قضات نيز يرا برا يمورد بحث، مسئوليت جزاي يشاايان ذكر است كه قانون اساس 

 يندر قيال خطيرترين جرايم يهتنها سااتره مح مه،  ياعضااا ياين مساائوليت را به مانند مساائوليت جزاي  اما

ن جالب توجه است كه در اي. نه در برابر جرايم متوسان و خفيف ا جنحه و خالفر  جنايات پذيرفته اسات، 

 .ستنشده ا ياز وظيفه اشاره ا يدر قيال جرايم ناش ير درباره مسئوليت قاضهو س يو سا  ماده ي صاد ماده ا

. لذا رردند يانجام وظايف خويش مم ن اساات مرت ب تسلفات يدر راسااتا قضااات نيزً حال آن ه مهمور

 شد. يم به اين جنيه از مسئوليت قضات نيز اشاره يناسب بود كه در قانون اساسم

 حالحيت ستره مح مه   -1الفر
 دارد: يو بيست و ي م مقرر م در اين باره ماده ي صد

و  ياسااااسااا  قانون با يبين الملل ي، مهاهدات بين الدول و ميياقهايمطاابقات قوانين، فرامين تقنين   يبررسااا

 باشد . يمطابق به اح ام قانون از حالحيت ستره مح مه م محاكم، ح ومت يا يتفسيرآنها براسا  تقاضا

 ستره مح مه عيارتنداز: يديگر وظايف و حالحيتها
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بيست  و تقاعد و مجازات قضاات ا ماده ي صد  ترفيعاارتقار، انف اكاعزلر،،راانتصااار تقر -1

 رهوس يو س و چهار و ي صد

 و بيست و پنجر  ماده ي صداجراي آن ا ودجه قوه قضاييه وترتيب ب -1

 ودور يو س قوه قضاييه ا ماده ي صد يو ادار يسيس آمريتارياستر عمومات -1

 

  ي )دادسرا(خارنوال -11

ض را نق يمي پردازند و پيمان جمه يوجود دارند كه به قانون شاا ن يهمواره در جوامع افراد بدون ترديد

  16وجود دارد. ياست كه در هر اجتماع يجرم پديده بهنجار اجتماع به عيارت ديگر .كنند يم

بنابراين بايد در  .دهد يدهد، جامهه در برابر آن واكنش نشاااان م يم يجرم رو يآنگااه كاه در جاامهاه ا    

يه است از اين اررانها قوه قضاي يوجود داشته باشد كه به امر مقابله با جرم بپردازد. ي  يهاي جامهه دساتگاه 

 بايد حادر كند. يعادرنه و مناسب با عمل و يح م اوكند و درباره  يكه مجرم را محاكمه م

 يافغانستان از آن ياد شده است، خارنوال ي، يا به احاطالح پشاتو كه در قانون اسااس   يارران ديگر دادساتان 

 يا دارد. به همان اندازه كه نقش مح مه در اجرااسااات كاه مقاام تهقياب جرم و وظيفه تحقيق در باره آنر   

ناكرده بزه مهم  از نيز در كشااف حقايق وتشااسيص بزه ار  ينقش خارنوال عدالت و انصاااف مهم اساات، 

ارر  .تدفرس يو به مح مه م مي كنداست كه دوسيه ا پرونده ر متهم را تهيه  يزيرا اين خارنوال. ومؤثراست

ام ندهد انج ياين وظيفه را به خوب تهقيب و تحقيق درباره جرم اساات، كشااف، مساائول كه مقام يخارنوال

 يا برع س مجرمان را كنندرناه را مجرم قلمداد  يمم ن اساات مح مه را به بيراهه رهنمون سااازد و افراد ب

 از چنگال عدالت خارج سازند.

 كشف جرايمرويد  يپرداخته است و م يو چهارم به خارنوال يو س ماده ي صاد  جديد در يقانون اسااسا  

مطابق اح ام قانون  ياز طرف خارنوال اقااماه دعوا علياه متهم در مح مه،    توسااان پليس و تحقيق جرايم و

 ريرد .  يحورت م

 يدرباره انجام وظايف از ساااو ار افغانساااتانذكه در اين ماده وجود دارد آن اسااات كه قانونگ ين ته مييت

ظيفه خود بايد و نيز يبه اين مهنا كه خارنوال كيد كرده اسااات.ات بودن ينيز براحااال قانون يمقامات خارنوال

بر طيق قانون انجام دهد و ازاعمال خودسارانه يا براسا  حب و   رادر تحقيق جرايم و اقامه دعوا عليه مجرم،

 يرخدر ب يمقام تهقيب يا خارنوال كند. يو غيره خوددار يزبان ،يقوم ،ي، اغراض سياسيشاسصا   يبغضاها 

مانند ايران  ،قوه قضاييه استقسمتي ازكشورها  يقوه مجريه است و در برخ بسشي از ،كشورها مانند فرانسه

                         17.ايرانر ياسالم يجمهور يو پنجاه و ششم قانون اساس احل ي صد 1ا بند 

                                                 
 جهت توضيح بيشتر به منابع ذيل مراجهه شود : -11

  116،ص 1177تهران ،،ي، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتيدانشنامه جرم شناس،  رحميدا  يو هاشم بيگ رحسين يكتر علاد يابرند آباد ينجف 

شركت  ،يانحرافات اجتماع ، رفريدها ممتاز و  171، ص  1131 تهران، ، انتشارات سمت،يشجاع يترجمه عل ،ينظر يجرم شناس ،رجرج ا ولد 

  51-61حص  ،1131انتشار، تهران،  يسهام

  61ص ، 1171تهران ،، انتشارات رنج دانش ، ياشرف يتدوين غالم رضا حجت،يمدن – يمجموعه قوانين اساس -11
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، اشدقوه مجريه ب بسشاي از ه و مساتقل از قوه قضاايي   ياما از ديدراه حقوقدانان، بهتر اين اسات كه خارنوال 

تهام و نهاد ايراد ا يزيرا خارنوال .از هم باشند يكند كه بايد جداي دو اقتضاا م  چون طييهت دورانه كار اين

و  يمقام داور ،اما مح مه ،جرم اساات كه چه بسااا مم ن اساات اين ادعا ناوارد باشااد   يمطرح كننده ادعا

ودن متهم رناه ب ياز دريل موثق، نساايت به مجرم بودن يا ب نظر بايد با قطع يلذا قاضاا .عدالت اساات ياجرا

 13طرف باشد. يالنظر و ب يخال

ا رعايت ر افغانستان خارنوال را مستقل از قوه قضاييه قرار داده و اين احل حقوق يقانون اساس خوشايستانه 

 رويد :  يو چهارم در ادامه م يو س نموده است. در اين راستا ماده ي صد

 باشد. يت خود مستقل مئياقوه اجراييه و در اجرا جزء يخارنوال

 

 تعديل)تغيير(  -11

 يضع مو يم ان خاحاا ي. به اين مهنا كه قوانين برادمحدود مي باشان  يو م ان يقوانين از نظر زمان مسالماً 

د شدن نياز به تغيير قوانين و روز آم ينيز با توجه به مقتضيات زمان بهد از مدت يهمننين از نظر زمان .دنشاو 

 يساس. هر چند با توجه به آن ه قانون اندنيست ينيز از اين قاعده مستين يشاود. قوانين اساس  ياحساا  م  هاآن

ر، تغيي، برخورداراسااات يارزش و اعتيار بلند مدت تر كند از ييک جامهه را بيان م يمهم ترين ارزشاااها

ه ارزشاااها از ديدرا ياز آنجا كه برخ اماشاااود.  ين نيز در نظر ررفته مهمين قانو يو احاااالح برا يبازنگر

ر قانون تغيير يا تهديل د شااود. يكيد مات يبر عدم تغييرآنها در قانون اساااساا اساات،اران بساايار مهم ذقانونگ

ست از ارزشها و احول تصريح شده ا يبر عدم تهديل برخ ؛ همننينشده است يافغانستان پيش بين ياسااسا  

 ا عيارتنداز:و آنه

   ياسالم ياز اح ام دين مقد  اسالم و نظام جمهور ياحل پيرو -الف

 اشد. ب يم كه اين امر جايز شود مگر به منظور بهيود حقوق آنان، ياتياع تهديل نم يحقوق اساس -ا

 به تجارا و مقتضيات عصر، با رعايت اح ام مندرج در ، نظرياما تهديل ديگر محتويات اين قانون اسااس 

 يمل يشورا يبا پيشانهاد اكيريت اعضا  ،يشاصات و هفتم و ي صاد وچهل وشاشام اين قانون اسااسا        مواد

و چهل وششم  رعايت مواد شاصت و هفتم و ي صد  از منظور. ريردا ماده ي صادو چهل ونهر  يحاورت م 

كه درقانون  يدريله اساات كه ب يبه موارد ناظر ياول اساات. ياضااطرار به موارد ناظر اين اساات كه هردو

حالحيتها و وظايف رييس ، يس جمهوريمهاون اول ر، ارر تصريح شده استاماده شاصت وهفتمر ياسااسا  

تهديل قانون  ،تواند انجام دهد ينم يرا كاه و  ياز اقاداماات   يدراين حاالات ي   بگيرد، جمهور را باه عهاده   

هديل ت يطرار قانون اساسكيد شده است كه در حالت اضاو چهل وششم هم ت ماده ي صد در  .است ياساس

 يته بهدآن ال يتهديل هم لويه جرره با اكيريت دوثلث كل اعضااا يشااود. مساائول تصااويب طرح نهاي  ينم

   .باشداماده ي صدو پنجاهر يم يس جمهوريازتوشيح ر
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 يمقامات دولت براي اعمال خاص يبرخ انجام ممنوعيت  -12

 يبرمردم درموقهيت برتر قراردارند وازاختيارات رساااترده امقااماات دولتي ازآنجاا كه به عنوان حاكمان    

همننين از آنجا كه  .اساااتفاده كنندازاين اختيارات ساااوء يرود كه راهي بيم آن م شاااوند، يبرخوردار م

 يكنترل و نظارت در قانون اساااساا يبه جا اساات كه اهرمها قدرت همواره در مهرض فساااد قراردارد بساايار

 هتجاز اين نظارتها  يحاااورت نگيرد. ي  اي اساااتفاده ساااوء يمقامات دولت ياز ساااو شاااود تا يپيش بين

 يمقامات دولت ياعمال از ساااو يارت اا برخ كردن ممنوع اعالم از وقوع اين روناه تسلفات،  يپيشاااگير

 .  است

ممنوع اعالم  يخاحاا يمقامات ح ومت يجديد  ارت اا اعمال ذيل را ازسااو يبدين منظور قانون اساااساا

 كرده است :

 كند.  را بفروشد يا اهدا يدولت يااموالرتواند بدون ح م قانون مل يتها يرييس جمهور نمالفر 

وظيفه ازمقام خود به ملحوظاتاررايش هاير  يتوانناد در زماان تصاااد   ينم  رييس جمهور و وزرا  ار
 .مواد شصت و ششم وهشتادراستفاده كنند ا يو حزب ي، مذهيي، قوميسمت ،يلسان

 با دولت  يجر منع انجام مهامله انتفاع
يس و يوزرا، ر ،ريس جمهويمهاونين ر ،ررييس جمهو كاه ازاين عمل منع شاااده اند عيارتنداز:  يمقااماات  

ار واليانااستانداره ،يو امنيت مل يبانک مركز يخارنوالادادستان كلر، رؤسا يلو ستره مح مه، ياعضاا 

  .و شاروالهاافرماندارهار ا ماده ي صدو پنجاه و يک ر

 وظيفه   يدر عدم جواز اشتغال به مشاغل ديگر درزمان تصد

وزرا، رؤساااا و  يس جمهور،يمهاونين ر يس جمهور،يكه از عمل فوق منع شاااده اند عيارتند از : ر يمقامات

 .خارنوال و قضات اماده ي صدو پنجاه و دور يو ستره مح مه، لو يمل يشورا ياعضا

بساااا  زيرا چه .طور مطلق حاااحيح نيساااته ن ته رزم به ذكر درباره اين ممنوعيت آن اسااات كه اين منع ب

را به عهده دارد  يباشااد كه همزمان كه مقام دولت يتسصااص و دانش مورد نياز يدارا يمم ن اساات فرد

 يردنياز داشته باشند ومحدود كردن چنين ف ين اساتاد ومحقق به و به عنوا ي نيزدانشاگاه ها ومراكزتحقيقات 

شااايد به همين دليل بوده اساات كه در  لطمه به پيشاارفت و توسااهه كشااور اساات.  ينوع ياجراي يبه كارها

 پذيرفته شده است.  اين استيناا كشوره يبرخ يقوانين اساس

يس يدارد ر يم ايران مقرر ياسااالم يجمهور يو چهل وي م قانون اساااساا  به عنوان نمونه احاال ي صااد

داشاااته  يتوانند بيش از يک شاااغل دولت ييس جمهور، وزيران و كارمندان دولت نميمهااوناان ر   جمهور،

 باشند.  

ز اين ا يدر دانشگاه ها ومؤسسات تحقيقات يآموزش يتصاريح ررديده اسات : سمتها  ذيل همين احال   در

 است. اح م مستين

   يسياسه ر منع عضويت در احزاا 

و  مسلح وپليس ي، حااحب منصايان قوا  نرقضاات، خارنوا  كه از اين امر منع شاده اند عيارتند از:  يمقامات

 . يمنسوبين امنيت مل
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  يكميسيون نظارت بر قانون اساس -13

از نقض آن پيش  يوجلورير يقانون اساااساا يحفاظت وحاايانت از ارزشااها از مسااايل مهم در مورد يي 

در  ؛دشو يم يپاسدار ياسات. امروزه در كشورها به دو شيوه از قانون اساس  ينهاد حافا قانون اسااسا   يبين

از طريق نهاد دادراه يا  ديگر يو دربرخ يقانون اساااساا  يبه نام شااورا يساايس نهادات  برخي كشااورها با

و نه  راه اول تيهيت شده جديد افغانستان نه از يدر قانون اساس ي به اين امر مي پردازند.مح مه قانون اسااس 

شده  يپيش بين«  يكميسيون مستقل نظارت بر تطييق قانون اساس»به نام  يبل ه يک نهاد نظارت ،از شايوه دوم 

رردنداماده ي صاادوپنجاه  يم جرره تهيين يييد ولسااايس جمهور به تيآن از طرف ر ياساات كه اعضااا 

 اح ام قانون ادر ماده فوق وعده داده اند كه اين كميسااايون مطابق ب ياران قانون اسااااسااا ذقانونگ .وهفتر

مات ضمانت اجرا داشتن تصمي ،آننه بيش از خود اين كميسيون مورد انتظار ملت است رردد. يتشا يل م 

 و توان محاكمه قانون ستيزان است.   يان قانون اساسضآن و اقتدار آن در مقابله با ناق

 فوق باشد. يويقرداراي بوب به تش يل اين كميسيون اميد كه درآينده قانون مر

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 


