هوهللا

نمره --

KU
اصولنامه

تابعیت در افغانستان
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( ۰۰۳۳جلد)

تعداد طبع
د کابل په عمومی مطبعی کښی چاپ شو

بسم هللا الرحمن الرحیم
اصولنامه تابعیت
(فصل اول)
تابعیت اصلیه ،تابعیت اکتسابیه ،حقوق تابعیت-:
 -:۱عموم افرادیکه در افغانستان اقامت می کنند افغان و تبعۀ افغان هستند باستثنای کسانیکه مددار
م دق است و حکومت افغانستان بر مدار

تابعیدت هن دا م در و

تابعیت هن ا اعتراضی ندارد.

 -:۲عموم افرادیکه از پدر و مادر تبعۀ افغانی در داخد و یدا خدارم مم،کدتغ افغانسدتان متو دد شدد اندد افغدان و تبعدۀ افغدان
هستند.
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 -:۳افرادیکه ب ورت قیط در افغانستان متو د شد اند افغان و تبعۀ افغان هستند.

 -:۴افرادیکه در افغانستان از پدر و مدادر اننبدی تو دد شدد اندد مشدروط برینکده یکدی از وا ددین هن دا در افغانسدتان متو دد و
متوا یا ً در افغانستان اقامت نمود باشند افغان و تبعۀ افغان هستند.

 :۵افرادیکه در افغانستان از پدر و یا مادر و یا از وا دین تبعۀ خارنه متو د شد و بسن رشدد رسدید و بعدد از هن تمامدا ً در
افغانستان سکونت اختیار کنند افغان و تبعۀ افغان هستند.
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تبصره

ا ف -:اوالد سفرا و وزرای مختار و هیئت نمایند گدان سیاسدی و قونسد هدای مسد،کی و هیئدت رسدمیه هن از تطبیدق احکدام
ا

 ۴و  ۵مستثنی شمرد میشوند.

ب :سن رشد قانون تابعیت افغانی هند سا است.

م :افددراد ا د  ۴و  ۵میتواننددد بعددد از رسددیدن رشددد تمددام تددا یکسددا تابعیددت دو ددت پدددر خددود را قبددو کننددد بشددرطیکه بددا
درخواست نامۀ خود ت دیق دو ت پدر خود شانرا رانع باینکه هن ا را تبعۀ خود می شناسد ضمیمه کرد باشند.
 -:۶افرادیکه از مما د

خارنده در مم،کدت افغانسدتان همدد و در مددت اقامدت خدوی

افغانستان با او معام،ۀ تبعۀ افغانی شد و در خا

تابعیدت ا د،یۀ خدود را پوشدید و در

افغانستان امالکی که مخ وص افغان ا است خرید و ما

باشند و یا معامالت تنارت و زراعت دارند افغان و تبعۀ افغان هستند.

مدا مواشدی

 -:۷اتباع خارنه اگر در مدت پنج سا به خدمت حکومت افغانستان در خارم بود و یا در مندافع عامدۀ افغدانی مسداعدت و
اعانه الیقه کرد باشند بشرط تقدیم درخواست تابعیت بالرعایت میعاد اقامت ا

( )۹افغان و تبعۀ افغدان قبدو و محسدوب

میشوند.
 -:۸اتباع خارنه که شرط مدت اقامت ا

( )۹را پور نکرد اگر حکومت افغانستان اسدتثنا ًً او را بتابعیدت افغدانی قبدو

میکند افغان و تبعۀ افغان محسوب میشود.
 -:۹افرادیکه مدت پننسا متوا ی و یا متناوب در افغانستان اقامت میکنند بشرطیکه بسن رشد تمام رسید و مرتکدب ننحدۀ
م م و یا ننایات نشد باشند در

ورت تقدیم درخواست تابعیت افغان و تبعۀ افغان قبو و محسوب می شوند.

 -:۱۱افرادیکه تابعیت افغان را تح ی کرد اند خانم و اوالدشان نیز تبعۀ افغان محسوب میشوندغ اگر اوالد

غیر پد

از

بسر رسیدن بسن رشد تمام در مدت یکسا درخواست تحریری قبو تابعیت سابق پدر خدود را بدوزارت خارنده تقددیم کنندد
تبعۀ افغان شناخته نخواهند شد.
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تبصره

تاثیر تابعیت پدر در حق اوالد کبیر او که در تاریخ درخواست نامه پدر بعمر رشد تمام رسید اثر بخ

نیست.

 -:۱۱زن تبعۀ افغانی که حسب منوزات شرعی با تبعۀ خارنه ازدوام کند تبعۀ افغانی شناخته نمیشود اما عندا فراق قطعی
(طالق) و یا فوت شوهر بشرط ارائه سند ت دیق فراق و یا فوت شوهر افغان و تبعۀ افغان است.
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تبصره

زن تبعۀ افغانی که با تبعۀ خارنده ازدوام میکندد در افغانسدتان حدق اسدتمال
افغانی فروخته و قیمت هنرا اخذ می تواند.

نداشدته امدوا قیرمنقو دۀ خدود را بداالی تبعدۀ

 -:۱۲زن تبعۀ خارنه که با تبعۀ افغدانی ازدوام میکندد افغدان و تبعدۀ افغدان محسدوب میشدود اگدر زن بیدو و یدا مط،قده تبعدۀ
خارنه که با تبعۀ افغان ازدوام میکند از شوهر سابقه اتباع خارنه اوالد داشته باشد افغان و تبعۀ افغان محسوب میشود.

مگر بعد از رسیدن بسن رشد در مدت ششما استدعای قبو تابعیت دو ت پدررا نماید از تابعیت افغان خارم خواهد شد.
اگددر زن بسددبب ندددائی و یددا فددوت شددوهر افغددانی بتابعیددت ا دد،یه عددودت میکنددد بشددرط تقدددیم درخواسددت بدوزارت خارندده از
تابعیددت افغددانی خددارم و اوالد پدددر متبددوع افغددان تددا بسددن رشددد نرسددید افغددان و تبعددۀ افغددان اسددت هرگددا ایددن خددانم دارائددی
قیرمنقو در افغانستان دارد و یا بوراثت مستحق شود باالی تبعۀ افغان فروخته می تواند و اگر از تاریخ حکدم خدروم ا دی
یکسا فروخته نتوانست بتوسط حکومت فروخته پو قیمت هن برای

تادیه خواهد شد.

تبصره
احکام ا

( ) ۱۲ -۱۱ا و نامۀ هذا رانع بحقوق و دارائدی اتبداع دو دی تطبیدق میشدود کده هن دا ایدن حقدوق را بدرای اتبداع

افغانی داد باشند.
 :۱۳هرگا از اتباع افغانستان خود و یا پدر شان نظر به بعضی منبوریت های معقو تبدی تابعیت کدرد باشدند و بخواهندد
که بتابعیت ا ،یۀ خود رنوع کنند عندا و و درخواست نامه بتابعیت افغانی قبو میشوند.
 -:۱۴اشخا یکه تابعیت افغانستان را استدعا دارند می باید در ورق مخ وص تابعیت مستدعی شدد بذریعدۀ سدفارت خانده
ها و قونس خانه و مدیریت های خارنه و حکام والیات و یا مستقیما ً بوزارت امور خارنه بفرستند مشروط برینکده حداوی
مفاد ذی باشد:
ا ف -:اسم و ش رت خود و پدر و فامی .
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ب -:اسامی خانم و اوالد و احفادیکه تحت کفا ت او باشند.
م -:تف ی مونبات تر

تابعیت و اقامت قدیم و عزم و ارادۀ او.

د -:حتی االمکان ارائه اسناد و دالئ،یکه مبنی بر هویت و شخ یت او باشد.
هـ -:تف ی ثروت و شغ معینی که برای تأمین معا

ز -:اعتراف نامۀ ی

و پا تحریری چ ر ا .

م دق و یا ی

AC

و -:در

ورت امکان فوتوی

او الزم است.

سند رسمی بر عدم ننایت در مدت تابعیت وی.

تبصره

ا ف -:وزارت خارنه مدیریت خارنهغ حکام مک،دف میباشدند کده ددی ا و دو درخواسدت نامده بده شدخص مسدتدعی رسدید
بدهند در باب بعضی مستدعیانیکه در افغانستان میعاد اقامت احکام ا

( )۹ا دو نامۀ هدذا را پدور مینمایندد بدرای پدو ی

مح بن ت اعطای انازۀ اقامت اطالع بدهد.
ب -:دربارۀ اقامت تح ی کننددگان تابعیدت احکدام ا د ( )۸ا دو نامۀ ویدز مرعدی گردیدد و امدا مح دو اقامدت دایمدی
دریافت نخواهد شد.
 -:۱۵افرادیکه بمونب احکام ا و نامۀ هذا تابعیت افغانی را تح ی کرد و یا مینمایند از حقدوق تبعدۀ افغدانی حدق اسدتفاد
را دارند و ی بعد از اقامت د سا در افغانستان و ابراز خدمات فوق ا عاد که از طرف کابینۀ دو ت ت ددیق و از حضدور
م،وکانه منظور شود بمنا ب عا یه شام شد میتوانند.

(فصل دوم)
ترک تابعیت ،سقوط تابعیت:
 -:۱۶تبعدۀ افغدان تابعیددت افغدانی را تددر

کدرد نمیتواندد مگددر در

دورتیکه بسددن رشدد تمدام رسددید و من،د

خروم تابعیت او را ت ویب کرد و او تع د کرد باشد که در مدت یکسا از تاریخ تر

عددا ی وزراً

تابعیدت خدود امدوا قیدر منقدو ی

را که دارا میباشد یا بوراثت مستحق میشود بفروشد.

(تبصره)
اطفا

غیر و کبیر این شخص افغدان و تبعدۀ افغدان اسدت از تابعیدت افغدانی خدارم نمیشدوند تدا من،د

عدا ی وزراً انداز

نداد باشد.
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 -:۱۷تبعۀ افغانی اگدر بالشدرایط ا د ( )۱۶تابعیدت دو دت خدارم را تح دی کدرد باشدد از تابعیدت افغدانی خدارم شدناخته
نمیشود مگر از همه گونه مشاق دو تی حکومت افغانی محروم شناخته خواهد شد.

 -:۱۸اگر حکومت افغانستان بخواهد ممکن است که عند االیناب و زوم قطعی در باب سدقوط تابعیدت بعضدی اشدخاص در
موارد ذی احکام

ادر فرماید-:

ا ف -:افرادیکه در خدمات عسکری و م،کی دو خارنه خدمت مینمایند.
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ب :افرادیکه خدمت انتماعی و اشترا

منافع ما ی خود را در افغانستان انراً نمی نمایند.

م -:افرادیکه در مم،کت خارنه اقامت دارند هرگا مع،وم شود که با حکومت افغانستان ح
قونس خانه های افغانی ق داً مراود ندارند.

ارتباط و عالقه و با سفارت و

د -:افرادیکه مرتکب خیانت م،ی شد از مم،کت افغانستان فرار مینمایند.

هـ -:افرادیکه ضد منافع عمومی و خ و ی م،ی افغانی نشریات و پروپاگند مینمایند.
 -:۱۹افرادیک ه مستدعی تابعیت افغانی میباشند اگر پد

از تداریخ

ددور سدند تابعیدت تدا مددت پدنج سدا مع،دوم شدود کده در

خارم مرتکب ننحۀ م دم و ننایدات بدود و یدا در مددت اقامدت مدرور زمدان حسدب احکدام ا د ( )۹مرتکدب ننحدۀ م دم و
ننایت شد باشد حکم خروم تابعیت وی

ادر خواهد شد.

فصل سوم
مالحظات اداری
 :۲۱ک،یه امور ت دیق و قبو تابعیت و انازۀ خروم و سقوط تابعیت منوط بت ویب و ت میم من،

عا ی وزراً میباشد.

تبصره
در وزارت خارنه وقتا ً فوقتا ً از هیئت اداری وزارت خارنه کمیسیونی تشکی و از طرف هن ا در باب عموم درخواست ها
و مونبات و استح ا و تر
من،

و سقوط تابعیت تحقیقات و تطبیقات ا و ی بعمد خواهدد همدد و بعدد بدرای اتخداذ ت دمیم بده

عا ی وزراً تقدیم خواهد شد.

 -:۲۱تمام مراح او یه تابعیت قرار ت ریح ا

 ۲۱بتوسط وزارت خارنه تکمید میشدود و ید

بدرای تطبیدق احکامدات
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ا و نامۀ هذا در داخ مم،کت وزارت داخ،ه مک،ف است.

 -:۲۲احکام مواد رانعۀ ا و تابعیت که قب ازین ا دو نامه مرعدی بدود اسدت بعدد از نشدر ا دو نامۀ هدذا م،غدی شدمرد
میشود.

 -:۲۳ا و نامۀ هذا از تاریخ نشر مرعی االنراست ادخا ا و نامۀ هذا را در نم،ۀ ا و نامه هدای دو دت امدر و بدانرای
مواد هن اراد مینمائیم.
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مورخه  ۱۶عقرب ۱۳۱۵

