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 ایتړا قانون اساسي د ېک افغانستان په
 ېک ورځان په احکامو یاسالم د پرتله نویقوان اساسي د افغانستان د او

 مه برخهشپږ
 
 :قوانين وضعي -1

 ناباورهې باند قوانینو الهي پهې چ سره توپیرې د دي، رواج مهال اوسې ک ولنوټ او وادونوېه په قوانین وضعي
ې دغس مرسته په درک کمزوري خپل د انسانان دي، شويړ جو کوشش په انسان د قوانین ولډ دغهې ک وادونوېه

 او شويړ جو خوا له بشر دې یعن وضعي قوانینې دغسې مخې همد له کوي، وضعه واسطه په پارلمانونو د قوانین
 تشریع اسالمي د لپاره انفاذ د قوانین وضعيې ک وادونوېه اسالمي ینوځ په هم هڅ که ي،ېږنوم قوانین شوي وضعه

 شي نه مخالف( شریعت اسالمي) احکامو الهي د قوانین وضعي او يېږک وضعه سره نیولوې ک پام په احکامو د
 نویقوان د ېچ کله نو ،کوي تصریح اصل دغه ماده( ۳) قانون اساسي دې ک افغانستان پهې چ هګرنڅ لکه ،یداېک

 دا یدلېک وضع یش هن قانون مخالف سره احکامو او باورونو له عتیشر ياسالم د او یو عتیشر یاسالم منبع
 یاسالم له نیقوان ولټ نشته وي یشو ړجو نه فکر انسان د ېچ قانون یوضع ېک ولنهټ افغاني په ېچ يږېک جوته

 دليېنوم مدون نیقوان ېک افغانستان په او وړوک ذکر هغو د مو ېمخک ېچ اخلي نهیسرچ نه منابعو هغو له عتیشر
 .دي شوي نیتدو ېک قانون په او نقل را کتابونو فقهي لوېالبېب اسالمي له ېچ شي

 .مړک معرفي ېک مطلب لېب په اسناد تقنیني وڅتر ،بولم الزمه داې ک برخهې د په بحث د
 
 :تعريف هغو د او ولونهډ اسنادو تقنيني د ېک افغانستان په: مطلب ميدو
 رډې قانونې ک اسنادو تقنیني په سره نیولوې ک نظر په قوت خپل د البته ي،ېږک شلېو ولونوډ مختلفو په اسناد نینيتق

 ی.دړی پیاو او غوره ولوټ له قانون اساسي همې ک قوانینو په. يېږک لګڼ سندړی پیاو
 شوي معرفيې داسې کڅ تر په محک دې فقر( ۱) دې ماد( ۳) د قانون د مراحلی ط د اسنادو تقنیني د اسناد تقنیني

 : دي
 د او ضمیمه تعلیق، الغا، حذف، ایزاد، تعدیل،ې ک هغو په او اساسنامه مقرره، فرمان، تقنیني قانون، اسناد تقنیني)

 .(ولري صبغه تقنینيې چ ده، مصوبه هغه حکومت
 :له دي عبارت ولډ الندي په اسناد تقنینيټ پربنس حکم دې مادۍ پورتن د
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 :قانون: ړیلوم
ې ولټ ته سند تقنیني دغه. اخلي سرچینهې تر اسناد تقنیني راتلونکي نورې چ ،ید سند تقنیني مهم رډې هغه قانون

 او حقوق اتباعو خپلو دې اندړو پرې ولنټ د یا واې اندړو پر بل یو دې مخ له هغه د وڅتر لري، تیاړاې ولنټ
 تقنیني په ،یړک معرفي تفصیل په موې ک پرکيڅ يړلوم پهې چګې انې څولټ حقوقو افاقي د. يړک تنظیم مکلفیتونه

 د موارد الندیني وڅتر و،ګڼ الزمه داې ک برخهې د په بحث خپل د لري، قوانین مشخص لپاره ولنوټ دې ک برخو
 :وړک معرفيې ک برخه په قانون

 معرب قانون پهې ک رامرګ پهې ژب عربي د اوی د کانونې ی اصلې چ ده، کلمه التیني قانون د قانون تعريف: - ۱
 کارول معنا په مقیاس او کش خط د اوی دی شو اقتباس خهې څژب عربي لهې ک ژبو دري او توښپ پهې چ ،یشو

 1.يېږک
 سره ضمانت اجرایي لهې چ ده، عبارت خهګې څولټ له قواعدو حقوقي الزامي کلي هغو دې: ک اصطالح په قانون
 .يېږک وضعه لپاره تنظیم د نظم دې ولنټ د خوا لهې قوې واکمن دګ غبر

 پهې چ سره نیولوې ک نظر په ېماد ېدغ د نویقوان اساسي د افغانستان د :ېد قانون سرچين ېپه افغانستان ک - ۲
( ۱۶ې )خپل د قانون مراحلی ط د اسنادو تقنیني د ،یداېنافذ شي نه مخالف شریعت اسالمي د قانونېڅ ه افغانستان

 : کوي تصریحې داسې سرچین اسنادو تقنیني دې کڅ تر پهې ماد
 دې طرح ابتدایي د سند تقنیني دې چ دي، مکلف انستیتیوت او سونونهېکم مندرجې مادې سموارلڅ د قانون دغه د)

 :يړک پیل هګټ په خهڅ سرچینو الندینیو له کار تسوید
 شریعت؛ اسالمي.  ۱
 قانون؛ اساسي.  ۲
 اسناد؛ تقنیني نافذ.  ۳
 ؛ښېکر اساسي سیاست د وادېه د.  ۴
 ؛یدی شو الحاق ورسره نستانافغاې چ معاهدات او ونونهړت یوالړن.  ۵
 اسناد؛ تقنیني مشابه وادونوېه نورو د.  ۶
 عرف؛ سالمې ولنټ د.  ۷
 او نظریات شوي خپاره ونکوڅېړ او متخصصینو د مراجعو نیزوڅېړ او علمي دې ک موضوعړ و پام په.  ۸
 اندیزونه؛ړو
 2ې.سرچینې نور.  ۹

 د ي،ېږک لګڼ هګتو په سرچینو او مصدرونو د قوانینو مدونو دې ک افغانستان په یو هرې پس بل په یو موارد پورتني
 په سره ترتیب پهې مخ له قوت د موارد پورتنيې یعن کوي، پیروي خهڅ مخکینیو له یوه هر سرچینو وروستیو
 قوانین، نور قانون، اساسيې چ سره توضیحې د. يشی داځېرګ منابع او مصادر نیتدو د قوانینو دې ک افغانستان

 له شریعت اسالمي دې چې سرچینۍ نړلوم د عرفې ولنټ د ،یدی شو الحاق ورسره افغانستانې چ ونونهړت یوالړن
 ی.داېک شي نه مخالف قانون اساسي د قوانین فرعي هګهمدارن اوی داېک شي نه مغایر ده، عبارت خهڅ احکامو
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ې چ ي،ېږک شلېو ولونوډ مختلفو په نظره له موضوع د یا نظره له فرع او اصل د قوانین :ېانين او ډولونه يقو - ۳
 :له دي عبارت ولډ الندي په
 

 ا( اساسي قانون:
 د) القوانین ام د قانون اساسي اضافه، په بحث هغه د ېشو ذکر ېمخک ېاویتګړانځ او فیتعر قانون ياساس د

 د افغانستان د موې اندړو. اخلي سرچینه او منشا نه هغه له قوانین ورن کهځ ي،ېږیاد هم نوم په( مور د قوانینو
 په پیله له تښپیدای د قوانینو مدونو د قوانین اساسي اوهې چ ،ړوک بحث هړاې د پهې ک سیر تاریخي په قوانینو

 .دي شوي نافذې پور اوسه ترې ک دورو مختلفو پهې ک افغانستان
 

 قوانين: ب( فرعي
 عادي یا انیکوګار دې ک برخو مختلفو په وروسته خهڅ قانون اساسي لهې چ دي، عبارت خهڅ اسنادو تقنیني هغو له

 . يېږنافذ او خپارهې ک جریده رسمي په وروسته توشیح له میزع د وادېه د او تصویب له شکل په قوانینو
 عبارت یو هرې چ ي،ېږک شلېو قوانینو عادي او انیکوګار په او شوي ودلې ښک ټچار پهې اندړو قوانین فرعي

 :لهی د
 

 ارګانيک قوانين:
 وضعهې ک برخه په صالحیتونو او تشکیل د هغه د لپاره انګار یو دې چ دي، عبارت خهڅ اسنادو تقنیني هغو له
 .ولري صراحتې ک قانون اساسي په اصل قانون هغه دې چې ک حالې اسد په ي،ېږک
 یو د خهڅ قوانینو نورو له قوانین انیکګار قیدونه دوه دغهې چ ،ېشو اشاره ته قیدونو دووې ک عبارت پورتني په
 سياسا پهې ی اصل او وي شوي وضعه لپاره انګار د) له دي عبارت قیدونه دوه دغه کوي، تهځرامن ونګډ په بل

 د قوانین دغه بیا و،ړک پیداې ک قوانینو په شرطونه او قیدونو یاد دوه دغهې رېچ که وي، موجودې( ک قانون
( ۱۱۶) قانون اساسي ل ـه ۱۳۸۲ دې چ قانون واک او تشکیل دې قو قضایه د لکه ي،ېږیاد نوم په قوانینو انیکوګار
 ،ید رکن خپلواک دولت جمهوري اسالمي د فغانستانا د قوه قضایه: لري صراحتې داس هړا په قانون یاد د ېماد

 دې ی واکونه او تشکیالتې چ ده، هړجو خهڅ محکمو ابتدایه او محکمو له استیناف د ،ېمحکمې سترې یو له قضایه
 .يېږتنظیمې الر له قانون

 : کوي تصریح دا ل هـ ۱۳۸۲ کال هماد( ۱۲۳) قانون اساسي دې ک برخهې د په
 په او قواعد مربوطې پور اجراأتو او صالحیت تشکیل، په محکمو د رعایت په حکمونو د قانون اساسيې د د)

 .(يېږتنظیمې الر له قانون دې چارې مربوطې پور قاضیانو
ړې ک معرفي هګتو په انګار دې ی قوه قضایه ي،ېږک لیدل شرطونه دوه سره وضاحت پهې ک تصریح پهې مادې یاد د

 دې قو قضایه د هماغه دا او يېږتنظیم واسطه په قانون د واکونه او شکیالتت انګار دغه دې چ کوي، تصریح او
 ی.د قانون انیکګار واک او تشکیل

 
 د کاري،ښ نومه خپل لهې چ هګرنڅ لکه قوانین انیکګار :المل دوېلېب د قوانينو انيکوګار د سره قوانينو عادي له
 همدغهې ک قدم يړلوم په المل تفکیک د قوانینو ولډ دغه د او يېږک وضعه لپاره صالحیت او تشکیل د انګار

 خپل د نسبت په قوانینو فرعي نورو د وروسته خهڅ قانون اساسي له قوانینې دغسې ورپس شو، یادې چ ،ید المل
 تهځرامن تضادځ ترمن قوانینو عادي او قوانینو انیکوګار دې رېچ که سره توضیحې د دي،ې اندړوې مخ له واکځ

 .يېږک ورکول ارجحیت ته قوانینو انیکوګار نسبت په نینوقوا عادي د نو شي،
 
 :نيوانعادي ق -1

 د یا او تنظیمويې برخې مختلف قواعدو حقوقي متني دې چ ،يد عبارت خهڅ ونوسند تقنیني هغه له نیقوان يعاد
 .ويړجو شکلیات پروسو اداري او اکماتيمح د واسطه په معیارونو او قواعدو حقوقي

 معرفي ولې ډالند په یو هرې چ ي،ېږک شلېو قوانینو شکلي او متني په قوانین عاديې مخ له محتواۍ پورتن د
 :يېږک
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 متني قوانين: -2
 دې ولنټ د اوړې کی اې ځک انځ پهې ی هګولټ قواعدو يمتن حقوقي دې چ دي، عبارت خهڅ اسنادو تقنیني هغو له

 .دي تنظیموونکي نظم
 حقوقي وګانڅ خصوصي او عمومي ولډ عام په وګانڅ روډې حقوقو افاقي( ملي) داخلي دټ پربنس متن پورتني د

 قانون تومالیا د عایداتو پر قانون، جزا د لکهې ک برخه په حقوقو عمومي د دي، يړکی اې ځک انځ په قواعد متني
 په سره( میراث او وجایبو عیني، ،ۍکورن) برخو لوروڅ خپلو له قانون مدنيې ک برخه په حقوقو خصوصي د او

 .يېږک لګڼ تنظیموونکي قواعدو متني دې ک قوانینو متني
 
 شکلي قوانين: -3
 محاکماتي د اوړې کی اې ځک انځ پهې ی هګولټ قواعدو شکلي حقوقي دې چ ي،د عبارت خهڅ اسنادو تقنیني هغو له
 .تنظیموي شکلیات پروسو اداري او
ټ بنس شکلیاتو د پروسو اداري یا محاکماتي دې چ ي،ېږداخل قوانین هغهې ک برخهې د پهټ پربنس متن پورتني د
 قواعد حقوقي شکلیاتو دې پروس د محاکماتو دنيم د لپاره دعوو مدني د قانون اصولو د محاکماتو مدني د لکه دي،ږ

 دې پروس د محاکماتو ریزوګسودا د لپاره دعوو ریزوګسودا د قانون اصولو د محاکماتو ریزوګسودا د کوي، وضعه
 د پروسو دې محاکم او تحقیق کشف، د جرمونو د قانون اجراأتو جزایي د یا او کوي وضعه قواعد حقوقي شکلیاتو
 .کوي وضعه قواعد قوقيح لپاره شکلیاتو

 شکایت د اشخاصو د خهڅ ادارو عامه لهې چ شو،ی الړراوې ک مثال په قانون اجراأتو اداري دې ک برخو اداري په
 .کوي مراحلی طې مخ له قواعدو حقوقي د شکلیات

 
 وابځ هپ دي، شوي شلېوې ول شکلي او متني ولونوډ دوو په قوانین عادي :المل شېو د قوانينو شکلي او متني د
 فرمانې یواز دي، ساکن او نامتحرک قوانین متني دي،ې تیاوګړانځ قوانینو دغو دې ی الملې چ ي،ېږک ویلې ک

ړ و مجازاتو د حبس متوسط دې ی مرتکب اوی د جرم غالې چ بیانوي، دا( قانون جزا دډ )کو جزا د لکه صادروي،
 متني په احکام نورې دغس او يړورک نفقه تهې رمنېمې خپل وڅتر ده، وجیبه هېړم د داې ک قوانینو مدني په یا ،ید

 حقوقي مندرج قوانینو نافذه دې چ لپارهې د د عبارت بل په یا لري، نه تحرک تطبیق دې چ لري، شتونې ک قوانینو
 د قواعدو د قواعد شکلي ي،ړک پیدا جنبه تطبیقيې ی مؤیدات او يړک ترالسه تیاګړانځ ضمانت اجرایي د قواعد
 متنيې چ دي، قوانین شکلي دا کوي، مرسته هغو د شوي، تسجیلې ک قوانینو متني پهې چې ک برخه هپ تطبیق
ې ک حالې داس په ي،ګڼ جرم غال قانون جزا د نو و،ړک بیان که مثالونه یاد لکه تطبیقوي،ې ک برخه عملي په قوانین

 دې مخ له قواعدو خپلو دې ی وروسته خهڅ اثبات له ،ړیک تحقیقې ی هغه له او پیدا غل قانون اجراأتو جزایي دې چ
 د هغه د او محاکمه غلې مخ له قواعدو حقوقي شکلي د محکمه اوړې ک اقامه دعوه تهې محکم خاطر پهې محاکم

 .صادروي هړکېپرټ پربنس مجازاتو
 
 تقنيني فرمانونه: م:يدو

 یرخصت د شورا د نویقوان اساسي پخواني افغانستان دې چ ده، هګولټ قواعدو حقوقي الزامي هغو د فرمانونه تقنیني
 يړک صادر فرمانونه نيیتقن ېک حالت دغه هپ وڅتر وه يړورک واک دا ته حکومت لپاره لویمسا عاجلو د مهال پر
 .یلر تیثیح قانون د ېچ
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