د افغانستان اسالمي جمهوریت
د عدلیې وزارت
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رسمي جریده

فوق العاده ګڼه

قانون احزاب سیاسی

تاریخ نشر )۱۵( :سنبله سال  ۱۳۸۸هـ.ش

نمبر مسلسل)۹۹۶( :

ریاست جمهوری اسالمی افغانستان
شماره)۸۸۲۰( :
تاریخ۱۳۸۸/۶/۷ :
محترم سرور دانش وزیر عدلیه !
قانون احزاب سیاسی را که به اساس مصووبۀ شومار ( )۹۲مورر  ۱۳۸۷/۳/۸هیئو متوط ش شوورال م وی ر ( )۵فصو و
( )۲۵موا طصووویب و بووه طأسووی از ح وود مووا ( )۹۴قوانون اساسووی عری وۀ نامووۀ شوومار ( )۲۲۰۸موورر  ۱۳۸۸/۳/۳۰فطوور
وزیر ول

ر امور پارلمانی وبار به ولسی جرگه اعا گر ی بو  ،شی مصوبۀ شمار ( )۱۴۲مرر  ۱۳۸۸/۳/۱۳بوا

و ث ث آرال ک اعضاء و با قبو ط ی ما هفطد مج ا فیص ۀ قب ی را مور طصویب قرار ا انو  ،همورا بوه مصووبه و
ط ی بشما ارسا نمو د طا به نشر آن ر جری رسمی اق اد نماین .
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حامد کرزی

رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

ولسی جرگه
مصوبه
قانون احزاب سیاسی به دو ثلث آرای کل اعضاء
شمارۀ مسلسل)۱۴۲( :
تاریخ تصویب۱۳۸۸/۳/۱۳ :
بووه طأسووی از ح وود مووا نووو و ارووارد قووانون اساسووی افوانسووطان ولسووی جرگووه ر ج سووۀ عمووومی روز ارارشوونبه موورر
 ۱۳۸۸/۳/۱۳تویش قانون احزاب سیاسی را مج ا به و ث ث آرال ک اعضاء به ات ( )۵فصو و ( )۲۵موا طصوویب
نمو .
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با احترام

څارنوال عبدالستار خواصی
منشی ولسی جرگه

فهرست مندرجات
قانون احزاب سیاسی
فصل اول
احکام عمومی
ماده

صفحه

عنوان

مادۀ اول:

مبنی ۱ .............................................................................

مادۀ دوم:

مفهوم حزب ۱ .....................................................................

فصل دوم
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طرز تأسیس و ثبت احزاب سیاسی

مادۀ سوم:

تعدد احزاب ۲ ...............................................................................

مادۀ چهارم:

تأسیس حزب ۲ .............................................................................

مادۀ پنجم:

آزادی فعالیت ۲ .............................................................................

مادۀ ششم:

فعالیت های ممنوعه ۲ .....................................................................

مادۀ هفتم:

دفتر مرکزی حزب و تأمین امنیت آن ۳ ...................................................

مادۀ هشتم:

مرجع ثبت ۳ ................................................................................

مادۀ نهم:

رد ثبت حزب ۳ .............................................................................

مادۀ دهم:

حق مراجعه به محکمه ۳ .................................................................

مادۀ یازدهم:

آغاز فعالیت حزب ۴ .......................................................................

مادۀ دوازدهم:

حقوق حزب ثبت شده ۴ ...................................................................

مادۀ سیزدهم:

عضویت حزب ۴ ...........................................................................

فصل سوم
امور مالی
مادۀ چهاردهم:

شفافیت منابع تمویلی حزب ۵ ............................................................

مادۀ پانزدهم:

منابع تمویل حزب ۵ .......................................................................

مادۀ شانزدهم:

مسئولیت امور مالی حزب ۵ .............................................................

فصل چهارم
انحالل حزب سیاسی
مادۀ هفدهم:

حاالت انحالل حزب ۶ ......................................................................

مادۀ هجدهم:

انحالل حزب توسط محکمه ۶ .............................................................

مادۀ نزدهم:

رسیدگی به درخواست انحالل حزب ۶ ....................................................

مادۀ بیستم:

مطالبه رد قضات ۶ ........................................................................

مادۀ بیست ویکم:

حق شرکت رهبر حزب در جلسه محکمه ۷ .............................................

مادۀ بیست و دوم:

ذکر دالیل انحالل حزب در فیصله ۷ ......................................................
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فصل پنجم

احکام نهایی

مادۀ بیست و سوم:

مراحل ثبت حزب ۷ ........................................................................

مادۀ بیست و چهارم:

منع استفاده از موقف حزبی ۷ ...........................................................

مادۀ بیست و پنجم:

انفاذ ۷ ......................................................................................

بسم هللا الرحمن الرحیم
قانون احزاب سیاسی
فصل اول
احکام عمومی
مبنی
مادۀ اول:
این قوانون ر روشونی ح ود موا ( )۳۵قوانون اساسوی سوا  ۱۳۸۲هو..ش بوه منووور طوضویر شورز طأسویس ،نحوو ف الیو ،
حقوق ،وجایب و انحال حزاب سیاسی ر افوانسطان وضع گر ی اس .

مادۀ دوم:
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مفهوم حزب

حزب سیاسوی بوه مفروود ایون قوانون جم یو سوازمان یافطوۀ اسو از اشوتا

مربوش ،برال نی به اه اف سیاسی ر سشر م ی و مح ی ف الی می نمای .

1

حقیقوی کوه شبوق اح واد ایون قوانون و اساسونامۀ

فصل دوم
طرز تأسیس و ثبت احزاب سیاسی
تعدد احزاب
مادۀ سوم:
اساس سیسطد سیاسی ول جمرورل اسالمی افوانسطان مبطنی بر یموکراسی و ط

احزاب سیاسی می باش .

تأسیس حزب
مادۀ چهارم:
اطباع افوانسطان که سن ( )۲۵سالگی را ط می نمو باشن  ،مشابق اح اد قانون می طوانن آزا انوه حوزب سیاسوی را طأسویس

آزادی فعالیت
مادۀ پنجم:
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نماین .

احزاب سیاسی مشابق اح اد این قانون به صور
می باشن .
فعالیت های ممنوعه
مادۀ ششم:

آزا انه ف الی

نموو و ر برابور قوانون ارال حقووق و وجایوب مسواول

احزاب سیاسی ف الی هال عی را انجاد ا نمی طوانن .

 -۱پیرول از اه اف مناقض اح اد ین مق س اسالد و ارزش هال من رج قانون اساسی افوانسطان.
 -۲اسطفا از قو یا تشون یا طر ی یا طب یغ اسطفا از قو .
 -۳طحریک به ط صبا

قومی ،نژا ل ،معهبی یا سمطی.

 -۴ایجا تشر مشرو ر برابر حقوق و آزا ل هال افرا و برهد ز ن عم ل نود و امنی عامه.
 -۵اشطن طش یال نوامی یا طبانی مسطن با نیرو هال قوال مس ر.
 -۶وابسطگی سیاسی و طموی از منابع تارجی.
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دفتر مرکزی حزب و تأمین امنیت آن
مادۀ هفتم:
فطر مرکزل حزب سیاسی ر ات کشور و ف الی
امنی

هال آن ر ات و توارج کشوور مجواز موی باشو  .ولو مصورنی و

فاطر احزاب سیاسی را ر مرکز و محال طأمین می نمای .

مرجع ثبت
مادۀ هشتم:
( )۱احزاب سیاسی از شرف وزار ع لیه ثب می گر .
( )۲شرز طأسیس و ثب

احزاب سیاسی طوسش مقرر ج اگانه طنوید می گر .

رد ثبت احزاب
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مادۀ نهم:

( )۱وزار ع لیه می طوان ثب احزاب سیاسی را که واج شرایش عی نباش  ،ر نمای :
 -۱احزاب سیاسی که شرایش من رج ما ششد این قانون را رعای نه نماین .
 -۲احزاب سیاسی که ط ا اعضاء آن حین ثب کمطر از

هزار نفر باشن .

 -۳حزب سیاسی که عین ناد حزب ثب ش قب ی را اتطیار نمو باش .

( )۲احزاب سیاسی که قبال ر وزار ع لیه ثب ش ان با ر نور اش موا این قانون ر م

شش ما ب

از نشر آن

ر جری رسمی مج ا ثب گر ن .
حق مراجعه به محکمه
مادۀ دهم:
ر صورطی که وزار ع لیه ثب

حزب سیاسی را ر نمای  ،رتواس

3

هن حق ار به مح مۀ عیصالح مراج ه نمای .

آغاز فعالیت حزب
مادۀ یازدهم:
( )۱حزب سیاسی می طوان ب
( )۲جوازنامۀ ف الی

از ثب رسما به ف الی آغاز نمای .
و محطووال آن از شورف وزار ع لیوه طرطیوب و بوه حوزب

حزب سیاسی سون حقووقی اسو کوه شو

اعشا می گر .
حقوق حزب ثبت شده
مادۀ دوازدهم:
حزب سیاسی ثب

ش

ارال حقوق عی می باش :

 -۱ف الی سیاسی مسطق .
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 -۲اطحا یا ائطالف سیاسی مرق یا ایمی با سایر احزاب سیاسی.

 -۳ابراز نور آزا و ع نی به صور شفاهی یا طحریرل ر مور مسای سیاسی ،اجطماعی ،اقطصا ل و فرهنگی و گر هد
آئی ص ر آمیز.

 -۴طأسیس ارگان نشراطی مسطق .

 -۵سطرسی به رسانه هال جم ی ،به مصرف حزب سیاسی.
 -۶م رفی کان ی ر طماد انطتابا .

 -۷اسطفا از سایر حقوق مشابق اه اف و ووایف من رج اساسنامه.
عضویت حزب
مادۀ سیزدهم:

( )۱اطباع کشور که سن هج سا را ط میو و حوق رال هوی را قانونوا ارا باشون  ،موی طواننو عضووی حوزب سیاسوی را
حاص نماین .
( )۲شت

نمی طوان همزمان عضوی بیش از یک حزب سیاسی را کسب نمای .

( )۳اعضال سطر مح مه ،قضا  ،څارنواالن ،هیئ رهبرل قوال مس ر ،افسران ،تور ضابشان و افرا نوامی ،پوولیس
و منسوووبین امنی و م ووی ،اعضوواء کمیسوویون هووال مسووطق نوووار بوور طشبیووق قووانون اساسووی ،حقوووق بشوور ،کمیسوویون مسووطق
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انطتابا

و کمیسیون اصالحا ا ارل ر ور طصو ل و انجواد وووایف شوان عضووی حوزب سیاسوی را کسوب نموو نموی

طوانن .

فصل سوم
امور مالی
شفافیت منابع تمویلی حزب
مادۀ چهاردهم:
منابع طموی و مصارف حزب سیاسی ع نی و شفاف می باش .
منابع تمویل حزب
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مادۀ پانزدهم:

( )۱حزب سیاسی از منابع آطی طموی ش می طوان :
 -۱پر ات حق ال ضوی ها.

 -۲اعشال کمک بالعوض طوسش اشتا

حقوقی و ح می ات ی ،ساالنه الی مب غ پنج م یون افوانی.

 -۳از رک عوای اموا منقو و غیر منقو .
 -۴مساع

ول حین برگعارل انطتابا .

 -۵سایر مساع

ها از شرف اعضاء.

( )۲حزب م ف اس عوای من رج فقر ( )۱این ما را ر فاطر مربوش ثب و به حساب م ینه شام بانک ساز .
مسئولیت امور مالی حزب
مادۀ شانزدهم:
( )۱رهبرل حزب ر ور طص ل تویش مسئولی امور مالی حزب را به عر

ار .

( )۲رهبرل حزب غرض اجرال مصارف مالی مربوش یک یا ان طن نماین با صوالحی توو را رسوما ط یوین و امضوال
آنرا را به بانک م رفی می نماین .
( )۳اموا منقو و غیر منقو احزاب سیاسی بروی اسنا شرعی و قانونی ر فطر مربوش به حزب و وزار مالیوه ثبو
می گر .
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فصل چهارم
انحالل حزب سیاسی
حاالت انحالل حزب
ماده هفدهم:
حزب سیاسی منح ش نمی طوان  ،مگر ر حاال عی :
 -۱ر صورطی که حزب سیاسی به قو مطوس شو  ،یا با اسطفا از قو طر ی نمای یوا اسوطفا از قوو را بورال بور انو اتطن
نود قانونی ب ار بر یا ارال نیرو هال مس ر بو یا به قوال مس ر ر طبانی قرار اشطه باش .
 -۲ر صورطی که ط ابیر قانونی ر امر ج وگیرل از حاال من رج جزء ( )۱این ما مرثر واقع نشو .

انحالل حزب توسط محکمه
مادۀ هجدهم:
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 -۳ر صورطی که متالف اح اد قانون اساسی و این قانون عم نماین .

سطر مح مه بنابر طقاضال وزیر ع لیه ،موضوع انحال حزب سیاسی را به مح موۀ عیصوالح محوو موی سواز و مح موۀ
عیصالح ح د انحال حزب سیاسی را مشابق اح اد قانون صا ر می نمای .
رسیدگی به درخواست انحالل حزب
مادۀ نزدهم:

( )۱رسی گی به رتواس انحال حزب سیاسی طابع اجن اء عاج می باش .

( )۲ج سا مح مه حین رسی گی به رتواس انحال حزب سیاسی ع نی می باش .
مطالبۀ رد قضات
مادۀ بیستم:

رهبر یا نماین با صالحی حزب سیاسی حق ار ر حین رسی گی انحال حزب ر مح مه ،ر رئیس یوا قضوا مربووش
را از شورال عالی سطر مح مه مشالبه نمای .
هرگا الی ر رئیس یا قضا نز شورال عالی سطر مح مه مرجوه انسوطه شوو  ،شوورال عوالی سوطر مح موه رئویس یوا
قضا

یگر را ط یین می نمای .
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حق شرکت رهبر حزب در جلسۀ محکمه
مادۀ بیست و یکم:
رهبر حزب یا نماین با صالحی

حزب سیاسی حق ار  ،حین رسی گی موضوع انحال حوزب سیاسوی ،ر ج سوۀ مح موۀ

مربوش شرک نمو  ،الی تو را ارائه نمای .
ذکر دالیل انحالل حزب در فیصله
مادۀ بیست و دوم:
مح مه م ف اس

الی مبنی بر انحال حزب سیاسی را ر فیص ۀ تو عکر نمای .

ح د مح مۀ نرایی ر مور انحال حزب سیاسی قش ی و نرائی بو و از شریق رسانه هال همگانی به نشر می رس .

فصل پنجم
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احکام نهایی

مراحل ثبت حزب
مادۀ بیست و سوم:

احزاب و سازمانرال سیاسی م ف ان  ،مراح ثب را مشابق اح اد این قانون شی نماین  ،ر غیر آن از حقوق من رج این
قانون اسطفا کر نمی طوانن .
منع استفاده از موقف حزبی
مادۀ بیست و چهارم:

مسوئوالن ا ارا و مرسسووا موالی و طجووارطی ولطووی و هیئو رهبوورل آنرووا ،نموی طواننو از موقوف تووویش بووه نفوع یووا ضوورر
احزاب سیاسی اسطفا نماین .
انفاذ
مادۀ بیست و پنجم:
این قانون از طاریخ نشر ر جری رسمی نافع و با انفاع آن قانون احزاب سیاسی منطشر جری رسمی شمار ( )۸۱۲مرر
 ۱۳۸۲/۷/۲۶م وی شمر می شو .
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