
وزرا یعال مجلس 7233 ـ 6 ـ 71 مورخ 32 شماره مصوبه   

   

الرحيم ارحمن هللا بسم   

یسياس احزاب قانون   

اول فصل   

یعـــــــــمومـــــــــــــــــــــــ امکاحــــــــــــــــــــ   

   

   

: اول ماده ً   

 بمنظور یورشيدخ 7232 سال یاساس قانون دوم و یس ماده مکح یدرروشن قانون اين 

 افغانستان در یسياس احزاب انحالل و وجايب ، حقوق ، فعاليت نحوه ً ، تاسيس طرز

.است گرديده وضع  

: دوم ماده ً   

 طبق هک یحقيق اشخاص از است يافته سازمان جميعت قانون اين مفهوم به یسياس حزب 

 یمحل يا یمل طحس در یسياس اهداف به نيل یبرا مربوط اساسنامه ً و قانون اين امکاح

.نمايد یم فعاليت  

: سوم ماده ً   

 یسياس احزاب تعدد و یراسکدمو بر یمبتن افغانستان دولت یسياس سيستم اساس 

.ميباشد  

دوم فصل   

احزاب ثبت و تاسيس طرز   

: چهارم ماده ً   



 نژاد ، قوميت نظرداشت در بدون باشند داشته قرار یده یرا سن در هک افغانستان اتباع 

 شورکدر ونتکس محل و یداراي ، نسب ، شغل ، تحصيل ، دين جنسيت، ، زبان ،

.نمايند تاسيس را یسياس حزب آزادانه ميتوانند  

: پنجم ماده ً   

 قانون بر برا در و نموده فعاليت آزادانه بصورت قانون اين امکاح مطابق یسياس احزاب 

.باشند یم  یمساو ووجايب حقوق یدارا  

: ششم ماده ً   

: دهند انجام را ذيل یها فعاليت نميتوانند یسياس احزاب   

.باشد اسالم مقدس دين اساسات مناقض هک نمايند تعقيب را یاهداف.  7   

 تبليغ را قوه از استفاده يا نمايند تهديد قوه با ، نمايند استفاده خشونت يا قوه از.  3 

.نمايند  

.نمايند کتحري را یبمذه يا یلسان يا ینژاد يا یقوم تعصب.  2   

 یآزاد و حقوق بر برا در را مشهود خطر و زده برهم را عامه امنيت و نظم عمدا.  3 

.نمايد ايجاد افراد یها  

.مسلح یقوا یها نيرو با یتبان يا ینظام يالتکتش داشتن.  5   

. یخارج منابع از تمويل.  6   

: هفتم ماده ً   

 و مصئونيت دولت. ميباشد شورک داخل در آن یها ینمايندگ و یسياس حزب یزکمر دفتر 

.مينمايد تامين را یسياس احزاب دفاتر امنيت  

: هشتم ماده ً   

.ميگردد ثبت عدليه وزارت طرف از یسياس احزاب( 7)   

.ميگردد تنظيم جداگانه مقرره ً توسط یسياس احزاب ثبت و تاسيس طرز( 3)   

: نهم ماده ً   

: نمايد رد نباشد، ذيل شرايط واجد هک را یسياس احزاب تثب ميتواند عدليه وزارت   



.باشند نموده نه رعايت را قانون اين ششم ماده مندرج شرايط هک یسياس احزاب ـ 7   

.باشند نفر هفتصد از مترک ثبت حين آن یاعضا تعداد هک یسياس احزاب ـ 3   

.باشد نموده اختيار را یقبل شده ثبت نام عين هک یسياس احزاب ـ 2   

: دهم ماده ً   

 به دارد حق دهنده درخواست ، نمايد رد را یسياس حزب ثبت عدليه وزارت هکدرصورتي 

.نمايد مراجعه ذيصالح مهکمح  

: يازدهم ماده   

.نمايد آغاز فعاليت به رسما ثبت از بعد ميتواند یسياس حزب   

: دوازدهم ماده ً   

: شدميبا ذيل حقوق یدارا شده ثبت یسياس حزب   

.مستقل یسياس فعاليت ـ 7   

.یسياس احزاب ساير با یدايم يا موقت یسياس ائتالف يا اتحاد  ـ 3   

 ، یسياس مسايل درمورد یتحرير يا یشفاه صورت به یعلن و آزاد نظر ابراز ـ 2 

.آميز صلح یآي گردهم و یفرهنگ ، یاقتصاد ، یاجتماع  

.مستقل ینشرات ارگان تاسيس ـ 3   

.یسياس حزب مصرف به یجمع ارتباط یها رسانه به یسترسد ـ 5   

.انتخابات درتمام انديدک یمعرف ـ 6   

.اساسنامه مندرج ووظايف اهداف مطابق حقوق ساير از استفاده  ـ 1   

: سيزدهم ماده ً   

 باشند دارا قانونا را یده یرا حق و ميلکت را سال هجده سن هک شورک اتباع( 7) 

.نمايند حاصل را یسياس حزب عضويت ميتوانند  

.نمايد سبک را یسياس حزب کي از بيش عضويت همزمان نميتواند شخص( 3)   



 خوردضابطان و پوليس ، افسران ، مسلح یقوا یادررهبرک ، سارنواالن ، قضات( 2) 

 ینم نموده سبک را یسياس حزب عضويت شان وظايف انجام و یتصد دردوره ً ینظام

.توانند  

سوم فصل   

یمــــــال امـــــور   

   

:چهاردهم ماده ً   

.ميباشد شفاف و یعلن یسياس حزب مصارف و تمويل منابع   

: پانزدهم ماده ً   

: ميتواند شده تمويل یآت منابع از یسياس حزب( 7)   

. ها العضويت حق پرداخت ـ 7   

 ليونم دو مبلغ یال ساالنه یداخل یحقيق شخص توسط بالغوض کمک یاعطا  ـ 3 

.یافغان  

.حزب منقول غير و منقول اموال عوائد کدر از ـ 2   

. انتخابات یبرگزار حين دولت یسبسايد ـ 3   

 داده یعلن و شفاف بصورت هک یراسکدمو طرفدار یالملل بين یسازمانها اعانه ـ 5 

.ميشود  

.اعضاء طرف از ها مساعدت ساير ـ 6   

 به و ثبت مربوط دفاتر در را ماده اين( 7) فقره مندرج عوائد است لفکم حزب( 3) 

.نمايد کبان شامل معينه حساب  

: شانزدهم ماده ً   

.دارد بعهده را یحزب امور مسئوليت خويش یتصد دردوره حزب یرهبر( 7)   

 صالحيت با نماينده تن چند يا کي مربوط یمال مصارف یاجرا غرض حزب یرهبر( 3) 



.ندک یم یمعرف کبان به را آنها یامضا و تعين رسما خود  

 دفتر در یقانون و یشرع اسناد برويت یسياس احزاب منقول غير و منقول اموال  (2) 

.ميگردد ثبت ماليه وزارت حزب به مربوط  

چهارم فصل   

یسيـــــــــاســــــــــــ حزب انـــــــحالل   

   

: هفدهم ماده ً   

: ذيل التدرحا مگر تواند  ینم شده منحل یسياس حزب   

 يا ، نمايد تهديد قوه از استفاده با يا ، شود متوسل قوه به یسياس حزب هکصورتي در ـ 7 

 بوده مسلح ینيروها یدارا يا برد، ارک به یقانون نظم برانداختن یبرا را قوه از استفاده

.باشد داشته قرار یتبان در مسلح یقوا با يا  

 موثر ماده اين( 7) جز مندرج حاالت از یجلوگير امر در یقانون تدابير هکصورتي در ـ 3 

.نشود واقع  

.نمايند عمل قانون اين و یاساس قانون امکاح مخالف هکصورتي در ـ 2   

:هجدهم ماده ً   

 قانون امکاح مطابق را یسياس حزب انحالل مکح وزيرعدليه یتقاضا بنابر مهکمح ستره 

.مينمايد صادر  

: نزدهم ماده ً   

ميباشد عاجل آجنداء تابع یسياس حزب انحالل درخواست به یرسيدگ( 7)   

.ميباشد یعلن یسياس حزب انحالل درخواست به یرسيدگ حين مهکمح جلسات( 3)   

: بيستم ماده ً   

 مهکدرمح حزب انحالل یرسيدگ حين دارد حق یسياس حزب صالحيت با نماينده يا رهبر 

.نمايد مطالبه مهکمح رهست یعال یشورا از را مربوط قضات يا رئيس رد  



 ، شود دانسته موجه مهکمح ستره یعال یشورا نزد قضات يا رئيس رد داليل هرگاه 

.مينمايد تعيين را ديگر قضات يا رئيس مهکمح ستره یعال یشورا  

: مکي و بيست ماده ً   

 یسياس حزب موضوع یرسيدگ حين دارد حق یسياس حزب صالحيت با نماينده يا رهبر  

.نمايد ارايه را خود داليل نموده تکشر مربوطه درجلسه همکدرمح  

: دوم و بيست ماده ً   

.نمايد رکذ خود فيصله در را یسياس حزب انحالل بر یمبن داليل است لفکم مهکمح   

 طريق از و بوده ینهاي و یقطع یسياس حزب انحالل مورد در ذيصالح مهکمح مکح 

.ميرسد نشر به یجمع یها رسانه  

پنجم فصل   

ینـــــــهايــــــ امکاحـــــــــــــ   

   

: سوم و بيست ماده ً   

 ، نمايد یط قانون اين امکاح مطابق را ثبت مراحل اند لفکم یسياس یوسازمانها احزاب 

.توانند ینم ردهک استفاده قانون اين مندرج حقوق از آن درغير  

: چهارم و بيست ماده ً   

 از توانند ینم آنها یرهبر درک و یدولت یتجارت و یمال تموسسسا و ادارات مسئولين 

.نمايند استفاده یسياس احزاب ضرر يا نفع به خويش موقعيت  

: پنجم و بيست ماده ً   

 یسياس احزاب قانون آن انفاذ با و نافذ یرسم جريده ً در نشر ازتاريخ قانون اين 

.ميشود شمرده یغمل 7262ـ 71 ـ32 مورخ( 122) شماره یرسم جريده  منتشره  

   

   



 *************  

یسياس احزاب ثبت طرز مقرره ً   

اول فصل   

یعـــــمومـــــ امکاحـــــــــــ   

   

: اول ماده ً   

 امور تنظيم بمنظور ، یسياس احزاب قانون هشتم ماده دوم فقره ً مکح مطابق مقرره اين 

.است گرديده وضع یسياس احزاب ثبت طرز و درخواست یبررس به مربوط  

: دوم ماده ً   

 و درخواست یبررس ، ثبت به مربوطه امور انسجام بمقصد را اداره ً عدليه وزارت 

.مينمايد ايجاد یسياس احزاب اساسنامه  

دوم فصل   

آن ثبت مراحل و درخواست یبررس   

: سوم ماده ً   

 به هکخصيش ويا موسسان گروپ توسط یسياس حزب تاسيس بر یمبن درخواست( 7) 

.ميگردد ارايه عدليه وزارت به است، گرديده صالحيت تفويض یو  

 ثبت اداره ً توسط مرامنامه و اساسنامه به توام یسياس حزب تاسيس درخواست( 3) 

.ميگيرد قرار یبررس مورد احزاب  

: چهارم ماده ً   

: ميباشد ذيل مطالب یحاو مقرره اين سوم ماده ً مندرج درخواست( 7)   

.آن یاصل آدرس و یسياس حزب نام ـ 7   



.دهندگان درخواست شهرت ـ 3   

تمويل منابع ـ 2   

.حزب هويت ننده ًک تثبيت کمدار ساير شعارو ، سمبول ـ 3   

.مقرره اين منضمه ً فورمه طبق حزب یاعضا عضويت مثبته اسناد ارايه ـ 5   

.حزب مرامنامه ً و اساسنامه ارايه ـ 6   

.مينمايد اتخاذ تصميم درخواست رد يا قبول مورد در ماهکي مدت یال عدليه وزارت( 3)   

 قانون ششم ماده ً و ماده اين( 7)فقره مندرج مطالب رعايت فاقد درخواست هکدرصورتي 

 دهنده درخواست به نواقص رفع غرض را درخواست ثبت اداره ً ، باشد یسياس احزاب

.مينمايد رد مؤقتا  

.بدهد رسيد دهنده درخواست به درخواست وصول صورت در است لفکم ثبت اداره ً( 2)   

 درخواست ، نمايد رد را یسياس حزب ثبت درخواست عدليه وزارت هکدرصورتي( 3) 

.نمايد مراجعه ذيصالح مه ًکمح به دارد حق دهنده  

.ميباشد ینهاي و یقطع درخواست رد يا قبول درمورد ذيصالح مهکمح مکح   

: پنجم ماده ً   

 خانه درست بصورت هک آن منضمه ً یها فورمه و درخواست درمورد عدليه وزارت( 7) 

.نمايد یم اتخاذ تصميم آن ثبت درمورد ماه دو مدت یال ، است گرديده یپر  

 مربوطه دفتر در را مقرره اين مندرج شرايط واجد حزب درخواست عدليه وزارت( 3) 

.ميدهد اطالع یتحرير بصورت روز دو مدت یط دهنده درخواست به و ثبت  

: ششم ماده ً   

 مدت یط خويش مرامنامه ً يا و اساسنامه تعديل صورت در است لفکم یسياس حزب( 7) 

 با یها ارگان ساير يا و یعموم مجمع تصميم نقل کي با توام تعديل از بعد روز ده

.دهد اطالع عدليه وزارت به حزب صالحيت  

.نمايد ثبت مربوط دفتر در را ماده اين( 7) فقره ً مندرج تعديل است لفکم ثبت اداره ً( 3)   

سوم فصل   



ینــــــــهايــــــــ امکاحـــــــــــــــ   

   

: هفتم ماده ً   

: ميگردد حذف ثبت دفتر از ذيل حاالت در یسياس حزب نام   

 فعاليت به آن یعموم مجمع يا نگرهک تصميم اساس به یسياس حزب هکدرصورتي ـ  7 

.دهد خاتمه خويش  

 يا و گرديده اعالن منحل ذيصالح مه ًکمح مکح اساس به یسياس حزب هکصورتي در ـ 3 

.باشد شده داده قرار ممنوع آن فعاليت  

: هشتم ماده ً   

 ، گردد ثبت مربوطه اداره ً ثبت دفتر در هک را یسياس حزب رسميت عدليه وزارت 

.ميرساند نشر به یجمع یها رسانه طريق از حزب بمصرف  

: نهم ماده ً   

 از قبل روز هفت ، باشند گرديده ثبت عدليه وزارت مربوط دفتر در هک یسياس احزاب 

 عامه اطالع به یجمع یها رسانه در عدليه وزارت طرف از یعموم انتخابات تدوير

.ميشود رسانيده  

: دهم ماده ً   

 و ثبت ، اسيست طرز مقره ً آن نفاذ با و نافذ یرسم درجريده ً نشر از بعد مقرره اين 

 یملغ 7211|  5| 27 مورخ(  132)  شماره یرسم جريده ً منتشره ً یسياس احزاب انحالل

.ميشود شمرده  

   

   

   

یسياس حزب عضويت درخواست فورمه   

   



....................... اسم   

........................ ولد   

..................... سن   

................... یاصل ونتکس محل   

................. یفعل ونتکس محل   

   

   

 حقوق تمام و ابراز(        ) عضويت حصول جهت را خود یآرزومند وسيله اين به 

 اهداف و اساسنامه ، پذيرم یم است آن مستلزم حزب اين عضويت هک را یووجايب

.باشم ینم ديگر یسياس حزب دامک عضو هک ميدهم اطمينان و تائيد را  (    )  

   

   

   

حزب عضويت داوطلب یامضا   

   

   

   

یسياس حزب مربوط   

 شرايط تمام و داشته قرار یده یرا سن در ، بوده افغانستان تبعه ً رکالذ فوق شخص 

.ميباشد دارا را نيازحزب مورد  

   

حزب صالحيت با ارمندک یامضا   


