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 یجمهور در پرتو قانون اساس سییکار ر انیپا ایادامه 

و  یدر امور حقوق یمراجع معتبر و مستقل پژوهش یاز سو یجامع حقوق لیو تحل یتوجه به نبود کارشناس با

در  یاحکام قانون اساس ریانتخابات و مرجع تفس ریچون تأخ یافغانستان در موارد یسکوت احکام قانون اساس

آمده از منظر قانون  شیپ تیوضع لیحلتا به ت شود یمبرم دانسته م ازین نکیآمده، ا شیپ تیوضع یبررس ۀنیزم

 .نافذ در افغانستان پرداخته شود نیقوان ریو سا یاساس

سال پنجم بعد از  یجمهور در اول جوزا سییر ۀفیوظ» ،یقانون اساس ۶1دوم ماده  ۀابتدا، بر اساس فقر در

نشده است  حیتصر یسال پنجم به طور انتزاع یکه اول جوزا شودیم دهیفقره د نیدر ا «ابدی یم انیانتخابات پا

 ی)اول جوزا نهی  موعد مع حیبعد از تصر لهمهم دانسته شده است و بالفاص زیت نانتخابا یبلکه موضوع برگزار

 تیکه موضوع رعا یا به همان اندازه گریآمده است. به عبارت د زیفقره، موضوع انتخابات ن نیسال پنجم( در ا

هر نوع  یجمهور بعد از انتخابات به هدف نف سییکار ر انیپا تیسال پنجم مهم است، موضوع رعا یاول جوزا

 .ارزنده است یاز منظر قانون اساس زیچون حکومت موقت، ن یگریطرح د ایقدرت و  یخال

کار  انیروز قبل از پا ۶0تا  30انتخابات در خالل  یموعد برگزار ،یقانون اساس ۶1سوم ماده  ۀطبق فقر اً،یثان

 یاز احکام قانون اساس ۀفقر نیا حیدر انتخابات، نقض صر ریتأخ شده است. هر نوع ینیبشیجمهور پ سییر

به طور  ویدر چند سنار دیبا زیانتخابات ن ریبر تأخ یمبن یمتعدد یاست تا عوامل ازی. البته نگرددیمحسوب م

 :رندیقرار گ یحقوق یجداگانه مورد بررس

 ونیسیکم یاعضا ایجمهور و  سییر یکار از کند یدر انتخابات، ناش ریکه تأخ یاول: درصورت یویسنار

مرتبط به مراقبت از  ،یقانون اساس ۶۴اول ماده  ۀجمهور به نقض فقر سییصورت، ر نیانتخابات باشد، در ا

کرده  اریسکوت اخت یسقانون اسا زیآن ن ییضمانت اجرا ۀمتوسل شده است که در عرص یقانون اساس یاجرا

 .پا برجا است زین ونیسیکم یاعضا یحقوق تیفرع آن مسوولاست و به 

مندرج در فقره  یشده نییاز مشکل در نفس موعد تع یناش تواندیدر انتخابات م ریتأخ گریدوم: عامل د یویسنار

جمهور بعد از انتخابات است که از نظر  سییکار ر انیپا یهمانا اول جوزا ـ برا ـ یقانون اساس ۶1سوم ماده 

 سییکار ر انیروز قبل از پا ۶0 یال 30 خاللانتخابات در  یبرا ونیسیکم یهایگشروع آماد یکیو تخن یفن

از نظر  هایگفصول، اتخاذ آماد نیو در ا باشد یفصل بهار م لیجمهور، مصادف به اواخر فصل سرما و اوا

 یمقدور است.  بناً، قانون اساس ریانتخابات غ ونیسیکم یبرا ریدوردست و سردس در اکثر مناطق یو فن یکیتخن

اول  یانتخابات به جا یدر رابطه به موعد برگزار لیمبرم به تعد ازیکشور ن ییایجغراف اتیدر مطابقت با مقتض

 .دارد ندهیدر آ یبرج سنبله در مطابقت با احکام قانون اساس ایبرج جوزا به اول برج اسد 
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از مالحظات  یقانون انتخابات ناش 10۴در انتخابات، طبق فقره اول ماده  ریکه تأخ یسوم: در صورت یویسنار

انتخابات بنا بر  یچو )عدم امکان برگزارحاالت مماثل آن هم ای یعیحوادث و آفات طب ،یتیچون اوضاع امن

 یگندیاصل نما جه،یهوا( که در نت یسرد لینداشتن به مناطق دوردست به دل یدسترس ایکشور و  یاوضاع جو

مراحل انتخابات صدمه  تیکه به مشروع نیا ایانتخابات ناممکن سازد و  ریو عادالنه بودن را در تدو یعموم

طبق همان فقره ماده انتخابات  قیو تعل قیبر تعو یشده در قانون انتخابات مبن ینیبشیپ زمیبه مکان توانیرسانند، م

 یا تهیکم دییبا تا ونیسیاز طرف کم شنهادیپ زمیمکان نیشده است، توجه نمود. در ا حیکه تصر یا وهیبه ش 10۴

 ونیسیکم سییمحکمه و ر استره سییر ،یمل یشورا نیمجلس سانییر ت،یامن یشورا یو اعضا سییمتشکل از ر

 ازیو در صورت ن ماهچهار  یموعد انتخابات برا دیآرا، به تمد تیبا اکثر یقانون اساس قیمستقل نظارت بر تطب

 .اقدام شود گریچهار ماه د یبه ادامه آن برا

 تی. صالحنشده است ینیبشیپ یقانون اساس ریمحکمه مرجع تفس استره ،یبر اساس احکام قانون اساس ثالثاً،

 ریجانب اقدام اخ کیساکت است. ضمناً، از  نهیزم نیدر ا زین یرا هم ندارد و قانون اساس یقانون اساس ریتفس

مناقض روح و نص  شیکه در نفس خو یقبل یهامشابه را در دوران حکومت یاحکام قبل تواند یمحکمه نماستره

جمهور دوباره استناد کند.  سییکار ر دیمالک قرار داده و به تمد ییقضا هیرو یاند، به مثابه بوده یقانون اساس

 .فاسد است ایفاسد بنا شود، باطل  ایه بر باطل چهر آن ،یاست که بر اساس قواعد فقه نیمنطق آن ا

 یتا حد زین آمده شیپ تیدر وضع یمحکمه در دو مورد طبق احکام قانون اساس دخالت استره گریاز جانب د یول

 :مقدور است

 یعاد نیقوان ریمطابقت و تفس یبه بررس تواند یمحکمه م استره ،یون اساسقان 121اول: طبق ماده  یویسنار

حکومت بپردازد. به طور مثال در رابطه به  یبنا بر تقاضا یاحکام قانون اساس ییدر روشنا ینیتقن نیو فرام

 ازیهم در صورت ن ایانتخابات و  یبرگزاردر  قیو تعل قیبر تعو یالذکر در قانون انتخابات مبن فوق 10۴ماده 

حکومت  یبا تقاضا تواندیمحکمه م کارشان، استره یبر ادامه یجمهور مبن سییر یاز سو ینیبه صدور فرمان تقن

 .اقدام کند یه متذکره قانون اساسدر مطابقت با ماد

 انیم یدعوا ثیحمن یقانون اساس 120طبق ماده  تواند یدر موارد نادر م زیمحکمه ن دوم: استره یویسنار

 یبه مثابه یو دولت یقیاشخاص حق ی( به مثابهیجمع ای ی)به طور انفراد یجمهور استیانتخابات ر یدایکاند

 ریغ ایو  میچون مداخله مستق یوارددر م ترشیکند. البته کاربرد آن ب یگدیموضوع رس نیبه ا یشخص حکم

مشخص )چون  یدایو منابع دولت به نفع کاند التیتسه ها،ییدر امور انتخابات و سوء استفاده از دارا میمستق

 .قانون انتخابات متصور است 10( طبق فقره اول و دوم ماده ییاجرا سییجمهور و ر سییر

نافذه افغانستان  نیقوان ریو سا یقانون اساس هیا در نظر داشتن شرح فوق، بر اساس نصوص و روحب تینها در

و از جانب  یحکومت موقت منتف جادیطرح ا یقدرت برا یجانب موضوع خال کیاز  شده، ادی یو قواعد فقه

 یقبت درست از اجرابر نقض و مرا یدر قبال مردم مبن شان تیجمهور توأم با مسوول سییکار ر یادامه گر،ید

در موعد  شان یقانون یهاتیصالح دیمنجر به تحد تواند،یبه موقع انتخابات م یبرگزار ینهیدر زم یقانون اساس

 .مانده گردد یباق
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 یانتخابات در قانون اساس ریراه حل در مورد تأخ ینیبشیپ ،یقانون اساس ریمرجع تفس نییو تع لیبا تعد الوتاً،ع

 شیپ یهاتیچو وضعراهنما در هم دیکل یکشورها به مثابه ریمانند سا یقانون اساس دیشرح تسو یو گردآور

 .را رفع کند ندهیموجود در آ یخال تواندیآمده، م

 

  

 

  

 


