د افغانستان انتقالي اسالمي دولت
د عدلیې وزارت
رسمي جریده
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د چاپ نېټه :د  ۲۸۳۱هـ.ش کال د تلې د میاشتې ( - )۱۲پرله پسې ګڼه ()۳۲۱

در این شماره:
 -۲حکم شماره ( )۹۱۲۴مؤرخ  ۲۸۳۱/۷/۱۱مقام محترم ریاست دولت انتقالی اسالمی افغانستان در مورد نشر
قانون احزاب سیاسی و مقرره طرز ثبت احزاب سیاسی.
 -۱فرمان شماره ( )۷۸مؤرخ  ۲۸۳۱/۷/۱۱رئیس دولت انتقالی اسالمی افغانستان در باره انفاذ قانون احزاب
سیاسی و مقرره طرز ثبت احزاب سیاسی.
 -۸قانون احزاب سیاسی.
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دولت انتقالی اسالمی افغانستان
شماره)۹۱۲۴( :
تاریخ۲۸۳۱/۷/۱۱ :
محترم قانونپوه عبدالرحیم کریمی وزیر عدلیه !
لانون احزاب سیاسی بداخل ( )۵فصل و ( )۵۵ماده و ممررۀ طرز ثبت احزاب سیاسی بداخل ( )۳فصل و ( )۰۱ماده
که از طرف مجلس عالی وزراء تصویب و از جانب ما به اساس فرمان شماره ( )۳۳مؤرخ  ۰۳۳۵/۳/۵۵منظور
گردیده است به شما ارسال شد تا به نشر آن در جریدۀ رسمی الدام نمائید.

حامد کرزی
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رئیس دولت انتقالی اسالمی افغانستان

فرمان
رئیس دولت انتقالی اسالمی افغانستان در بارۀ انفاذ قانون احزاب سیاسی و مقررۀ طرز ثبت احزاب
سیاسی
شماره)۷۸( :
تاریخ۲۸۳۱/۷/۱۱:
مادۀ اول:
لانون احزاب سیاسی را بداخل ( )۵فصل و ( )۵۵ماده و ممرره طرز ثبت احزاب سیاسی را بداخل ( )۳فصل و ()۰۱
ماده که باساس مصوبۀ شماره ( )۵۳مورخ  ۰۳۳۵/۶/۰۳از طرف مجلس عالی وزراء تصویب گردیده است ،توشیح
میدارم.
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مادۀ دوم:

این فرمان از تاریخ نشر در جریده رسمی نافذ میگردد.

حامد کرزی

رئیس دولت انتقالی اسالمی افغانستان

بسـم هللا الرحمن الرحیم
قانون احزاب سیاسی
فصل اول
احکام عمومی
مادۀ اول:
این لانون در روشنی حکم مادۀ سی و دوم لانون اساسی سال  ۰۳۳۳هـ.ش به منظور توضیح طرز تأسیس ،نحوه
فعالیت ،حموق ،وجایب و انحالل احزاب سیاسی در افغانستان ،وضع گردیده است.
مادۀ دوم:
حزب سیاسی به مفهوم این لانون جمعیت سازمان یافته است از اشخاص حمیمی که طبك احکام این لانون و اساسنامه
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مربوط ،برای نیل به اهداف سیاسی در سطح ملی یا محلی فعالیت مینماید.
مادۀ سوم:

اساس سیستم سیاسی دولت افغانستان مبتنی بر دموکراسی و تعدد احزاب سیاسی میباشد.

فصل دوم

طرز تأسیس و ثبت احزاب

مادۀ چهارم:

اتباع افغانستان که در سن رای دهی لرار داشته باشند ،بدون در نظرداشت لومیت ،نژاد ،زبان ،جنسیت ،دین،
تحصیل ،شغل ،نسب ،دارائی و محل سکونت در کشور ،میتوانند آزادانه حزب سیاسی را تأسیس نمایند.
مادۀ پنجم:
احزاب سیاسی مطابك احکام این لانون به صورت آزادانه فعالیت نموده و در برابر لانون دارای حموق و وجایب
مساوی می باشند.
مادۀ ششم:
احزاب سیاسی فعالیت های ذیل را انجام داده نمیتوانند:
 -۰تعمیب اهداف منالض اساسات دین ممدس اسالم.

 -۵استفاده از لوه یا خشونت یا تهدید یا تبلیغ استفاده از لوه.
 -۳تحریک به تعصب لومی یا نژادی یا مذهبی یا سمتی.
 -۳ایجاد خطر مشهود در برابر حموق و آزادی های افراد و برهم زدن عمدی نظم و امنیت عامه.
 -۵داشتن تشکیالت نظامی یا تبانی با نیروهای لوای مسلح.
 -۶تمویل از منابع خارجی.
مادۀ هفتم:
دفتر مرکزی حزب سیاسی و نمایندگی های آن در داخل کشور میباشد.
دولت مصئونیت و امنیت دفاتر احزاب سیاسی را تأمین مینماید.
مادۀ هشتم:
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( )۰احزاب سیاسی از طرف وزارت عدلیه ثبت میگردد.

( )۵طرز تأسیس و ثبت احزاب سیاسی توسط ممرره جداگانه تنظیم میگردد.
مادۀ نهم:

وزارت عدلیه میتواند ثبت احزاب سیاسی را که واجد شرایط ذیل نباشند ،رد نماید:
 -۰احزاب سیاسی که شرایط مندرج مادۀ ششم این لانون را رعایت نه نمایند.
 -۵احزاب سیاسی که تعداد اعضای آن حین ثبت ،کمتر از هفتصد نفر باشند.
 -۳حزب سیاسی که عین نام حزب ثبت شده لبلی را اختیار نموده باشد.
مادۀ دهم:

در صورتیکه وزارت عدلیه ثبت حزب سیاسی را رد نماید ،درخواست دهنده حك دارد به محکمه ذیصالح مراجعه
نماید.
مادۀ یازدهم:
حزب سیاسی میتواند بعد از ثبت رسما ً به فعالیت آغاز نماید.
مادۀ دوازدهم:
حزب سیاسی ثبت شده ،دارای حموق ذیل میباشد:

 -۰فعالیت سیاسی مستمل.
 -۵اتحاد یا ائتالف سیاسی مؤلت یا دایمی با سایر احزاب سیاسی.
 -۳ابراز نظر آزاد و علنی به صورت شفاهی یا تحریری در مورد مسایل سیاسی ،اجتماعی ،التصادی و فرهنگی و
گرد هم آئی صلح آمیز.
 -۳تأسیس ارگان نشراتی مستمل.
 -۵دسترسی به رسانه های جمعی ،به مصرف حزب سیاسی.
 -۶معرفی کاندید در تمام انتخابات.
 -۳استفاده از سایر حموق مطابك اهداف و وظایف مندرج اساسنامه.
مادۀ سیزدهم:

حاصل نمایند.
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( )۰اتباع کشور که سن هجده سال را تکمیل و حك رای دهی را لانونا ً دارا باشند ،میتوانند عضویت حزب سیاسی را

( )۵شخص نمیتواند همزمان عضویت بیش از یک حزب سیاسی را کسب نماید.

( )۳لضات ،څارنواالن ،کادر رهبری لوای مسلح ،افسران ،خورد ضابطان و افراد نظامی ،پولیس و منسوبان امنیت
ملی در دوره تصدی و انجام وظایف شان عضویت حزب سیاسی را کسب نموده نمی توانند.

فصل سوم

امور مالی

مادۀ چهاردهم:

منابع تمویل و مصارف حزب سیاسی علنی و شفاف میباشد.
مادۀ پانزدهم:
( )۰حزب سیاسی از منابع آتی تمویل شده میتواند:
الف – پرداخت حك العضویت ها.
ب – اعطای کمک بالعوض توسط شخص حمیمی داخلی ،ساالنه الی مبلغ دو میلیون افغانی.
ج – از درک عواید اموال منمول و غیر منمول حزب.
د – مساعدت دولت حین برگذاری انتخابات.

هـ – سایر مساعدت ها از طرف اعضاء.
( )۵حزب مکلف است عواید مندرج فمره ( )۰این ماده را در دفاتر مربوط ثبت و به حساب معینه شامل بانک نماید.
مادۀ شانزدهم:
( )۰رهبری حزب در دوره تصدی خویش مسئولیت امور مالی حزب را به عهده دارد.
( )۵رهبری حزب غرض اجرای مصارف مالی مربوط یک یا چند تن نماینده با صالحیت خود را رسما ً تعیین و
امضای آنها را به بانک معرفی میمناید.
( )۳اموال منمول و غیر منمول احزاب سیاسی برویت اسناد شرعی و لانونی در دفتر مربوط به حزب و وزارت مالیه
ثبت میگردد.

فصل چهارم

مادۀ هفدهم:
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انحالل حزب سیاسی

حزب سیاسی منحل شده نمیتواند ،مگر در حاالت ذیل:

 -۰در صورتیکه حزب سیاسی به لوه متوسل شود ،یا با استفاده از لوه تهدید نماید یا استفاده از لوه را برای بر
انداختن نظم لانونی به کار برد ،یا دارای نیروهای مسلح بوده یا با لوای مسلح در تبانی لرار داشته باشد.
 -۵در صورتیکه تدابیر لانونی در امر جلوگیری از حاالت مندرج جزء ( )۰این ماده مؤثر والع نه شود.
 -۳در صورتیکه مخالف احکام لانون اساسی و این لانون عمل نمایند.
مادۀ هجدهم:

ستره محکمه بنابر تماضای وزیر عدلیه ،حکم انحالل حزب سیاسی را مطابك احکام این لانون ،صادر مینماید.
مادۀ نزدهم:
( )۰رسیدگی به درخواست انحالل حزب سیاسی تابع اجنداء عاجل میباشد.
( )۵جلسات محکمه حین رسیدگی به درخواست انحالل حزب سیاسی ،علنی میباشد.
مادۀ بیستم:
رهبر یا نماینده با صالحیت حزب سیاسی حك دارد حین رسیدگی انحالل حزب در محکمه ،رد رئیس یا لضات مربوط
را از شورای عالی ستره محکمه مطالبه نماید.

هر گاه دالیل رد رئیس یا لضات نزد شورای عالی ستره محمکه مؤجه دانسته شود ،شورای عالی ستره محکمه رئیس
یا لضات دیگر را تعیین مینماید.
مادۀ بیست و یکم:
رهبر نماینده با صالحیت حزب سیاسی حك دارد ،حین رسیدگی موضوع حزب سیاسی ،در جلسه محکمه مربوط
شرکت نموده دالیل خود را ارائه نماید.
مادۀ بیست و دوم:
محکمه مکلف است ،دالیل مبنی بر انحالل حزب سیاسی را در فیصله خود ذکر نماید.
حکم محکمه ذیصالح در مورد انحالل حزب سیاسی لطعی و نهائی بوده و از طریك رسانه های جمعی به نشر
میرسد.

فصل پنجم
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احکام نهائی

مادۀ بیست و سوم:

احزاب و سازمانهای سیاسی مکلف اند ،مراحل ثبت را مطابك احکام این لانون طی نمایند ،در غیر آن از حموق
مندرج این لانون استفاده کرده نمیتوانند.
مادۀ بیست و چهارم:

مسؤالن ادارات و مؤ سسات مالی و تجارتی دولتی و کدر رهبری آنها ،نمی توانند از مولف خویش به نفع یا ضرر
احزاب سیاسی استفاده نمایند.
مادۀ بیست و پنجم:

این لانون از تاریخ نشر در جریده رسمی نافذ و با انفاذ آن لانون احزاب سیاسی منتشره جریده رسمی شماره ()۳۳۳
مؤرخ  ۰۳۶۲/۰۱/۵۲ملغی شمرده میشود.

