د افغانستان جمهوریت
د عدلیی وزارت
قانون حالت اضطرار
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رسمی جریده

شماره بیست و چارم  ۰۳حوت ۷۰۳۱
نمبر مسلسل ۳۸۱ -

فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان
شماره ۷۱۷۸
تاریخ ۷۰۳۱ /۷۱ /۷
در باره توشیح قانون حالت اضطرار

مطابك بحکم فمره ( )۲ماده ( )۵۷لانون اساسی لانون حالت اضطرار را که از طرف شورای وزیران بداخل ( )۵۷ماده
به تصویب رسیده توشیح و انفاذ آنرا اعالم میدارم.
این فرمان همراه با لانون متذکره و مصوبه شورای وزیران در زمینه جهت نشر در وسایل اطالعات جمعی و جریده
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رسمی بمراجع ذیربط گسیل گردد.

نجیب هللا

رئیس جمهور افغانستان

مصوبه شورای وزیران جمهوری افغانستان
شورای وزیران جمهور افغانستان به تاسی از حکم فمره ( )۵فرمان شماره ( )۵۸۴۱مورخ  ۵۰۳۵ /۵۵ /۰۳رئیس
جمهور در مورد اعالن حالت اضطرار و در مطابمت با حکم فمره ( )۵ماده ( )۴۵لانون اساسی تصویب میدارد.
لانون حالت اضطرار بداخل ( )۵۷ماده تصویب است این لانون مطابك به حکم فمره ( )۲ماده ( )۵۷لانون اساسی غرض
توشیح به رئیس جمهور ارائه گردد.
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قانون حالت اضطرار
ماده اول:
این لانون بتاسی از حکم فمره  ۷ماده  ۵۸۸لانون اساسی بمنظور تعیین صالحیت و چگونگی فعالیت ارگانهای دولتی و
تنظیم حیات سیاسی جامعه در مدت زمانیکه حالت اضطرار دوام مینماید وضع میگردد.
ماده دوم:
مطابك بحکم ماده  ۵۸۰لانون اساسی هرگاه به علت جنگ ،خطر جنگ ،بحران و یا حاالت مماثلی که حفظ استمالل
حاکمیت م لی و تمامیت ارضی یا امنیت داخلی از مجاری ایکه توسط لانون اساسی تعیین شده ناممکن گردد رئیس جمهور
میتواند حالت اضطرار را اعالن کند اعالن و تعیین تاریخ انفاذ حالت اضطرار مطابك بحکم فمره  ۵۵ماده  ۵۷و حکم ماده
 ۵۸۰لانون اساسی توسط رئیس جمهور صورت میگیرد.

ماده سوم:
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فرمان رئیس جمهور در زمینه از طریك و سایل اطالعات جمعی باطالع عامه رسانیده میشود.

در مدت حالت اضطرار رئیس جمهور بر عالوه صالحیت های مندرج ماده  ۵۷لانون اساسی و لوانین نافذه دارای
صالحیتهای ذیل میباشد.
الف:

 -۵تمدید دوره صالحیت شورای ملی.

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

 -۰اعطای برخی از صالحیت های محاکم به محاکم اختصاصی و محاکم لوای مسلح.

 -۸تعلیك و یا تحدید اعتبار مواد  ۷۳،۸۱،۸۳،۸۷،۸۸،۰۳فمره اخیر ماده  ۷۵ماده  ۷۰و  ۳۳لانون اساسی.
ب:
 -۵رهبری شورای عالی دفاع وطن مطابك با احکام لانون.
 -۲تدویر و ریاست جلسات شورای وزیران.
 -۰ایجاد محاکم و څارنوالی های اختصاصی.
 -۸الغای مصوبات شورای وزیران در صورت مغایرت آن با احکام لانون اساسی و لوانین نافذه.

 -۷تحدید و یا تعلیك دوره صالحیت ارگانهای محلی لدرت و اداره دولتی برای یک مدت معین.
 -۳تفویض صالحیت رسیده گی جرایم دارای عوالب سنگین به محاکم اختصاصی.
ماده چهارم:
در حالت اضطرار شورای عالی دفاع وطن بمثابه ارگان عالی رهبری سیاسی نظامی ایجاد میگردد.
ترکیب و تعیین صالحیت شورای عالی دفاع وطن توسط لانون جداگانه تنظیم میگردد.
ماده پنجم:
در مدت زمان دوام حالت اضطرار الدامات آتی از طرف دولت مجاز است.
الف:
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 -۵استمالک امالک اشخاص بمنظور تامین اهداف این لانون.

 -۲تفتیش منازل بمنظور جستجوی اشیای مختص بجرم و یا اشخاص مظنون علیه امنیت داخلی و خارجی ج.۵.
 -۰تفتیش صحبتهای تیلفونی ،مخابراتی ،تیلگرافی و سایر انواع مخابرات بمنظور کشف حمایك مربوط بجرم.
 -۸سانسور مطبوعات لبل از نشر توسط څارنوالی اختصاصی امنیت ملی.
 -۷تعمیب بخاطر انتمادیکه حفظ نظم و امن عامه را مختل نماید.
 -۳اجرای کار اجباری بمنظور تحمك امن و نظم عامه.

 -۵ایجاد ممانعت بر مسافرت و یا الامت اتباع در بعضی مناطك کشور.
 -۴وضع لیود بر مسافرت و عودت اتباع بخارج و داخل کشور.

 -۱وضع لیود شبگردی در تمام کشور و یا بعضی از والیات و شهرها.
ب:
موظفین خدمات عامه مکلف اند در ظرف  ۸۴ساعت نتایج الدامات خویشرا در مورد تطبیك حکم فمرات  ۲،۵و  ۰جز الف
این ماده به اطالع محکمه ذیصالح برسانند.

ماده ششم:
در مدت حالت اضطرار اتباع نمی توانند به اجتماعات ،تظاهرات و اعتصابات مبادرت ورزند.
ماده هفتم:
حمل سالح بدون مجوز ارگانهای ذیصالح دولت ممنوع است حامل غیر لانونی سالح گرفتار و توسط محکمه ذیصالح
مجازات میشود.
ماده هشتم:
در مدت اضطرار رئیس محاکم عالی لوای مسلح و اختصاصی امنیت ملی با نظر داشت ماده ( )۲۵لانون تشکیالت و
صالحیت محاکم گزارشات خود را به رئیس جمهور و لاضی المضات ارائه مینمایند.
ماده نهم:
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در مدت حالت اضطرار احکام دیوانهای ابتدایی محاکم لوای مسلح و اختصاصی و امنیت ملی نهایی میباشد.
حکم به اعدام و حبس دوام در محاکم فوق الذکر ازین امر مستثنی بوده و لابل رسیده گی استینافی میباشد.
ماده دهم:

در مدت حالت اضطرار امور مربوط به تامینات مادی ترانسپورتی ،تخنیکی و حفاظت محاکم لوای مسلح و امنیت ملی
بالترتیب بعهده وزارت های دفاع و امنیت جمهوری افغانستان میباشد.
ماده یازدهم:

در حالت اضطرار احکام جزایی مندرج در لوانین جرایم عسکری و جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی جمهوری
افغانستان به شکل مشدده آن تطبیك میشود.
ماده دوازدهم:
در مدت حالت اضطرار تعیین مسوولین کمیته های اجرائیوی شورا های محلی از طرف رئیس جمهور صورت میگیرد.
ماده سیزدهم:
هرگاه حالت اضطرار از سه ماه بیشتر دوام نماید برای تمدید آن موافمه لویه جرگه شرط است ،درین حالت لویه جرگه
مطابك به احکام فصل چهارم لانون اساسی و لانون انتخابات لویه جرگه دایر میگردد.

ماده چهار دهم:
ختم حالت اضطرار توسط رئیس جمهوراعالن میگردد.
احکام این لانون در حالت اضطرار مرعی االجرا میباشد.
ماده پانزدهم:
این لانون بعد از توشیح رئیس جمهور نافذ و در وسایل اطالعات جمعی و جریده رسمی نشر میگردد.
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