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مصوبات جلسة عادی کمیسیون مستقل نظارت بر
تطبیق قانون اساسی
کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی به
تاریخ  1191/11/11تحت ریاست محترم پوهاند گلرحمن قاضی
رئیس این کمیسیون با حضور اعضا تشکیل جلسه داد .در این
جلسه موضوعات ذیل مورد بحث و بررسی اعضا قرار گرفت و در
مورد آنها تصامیم مقتضی به عمل آمد:
موضوع اول :اتخاذ تصمیم عاجل در مورد ابراز مشورۀ حقوقی
کمیسیون در مورد نظارت څارنوالی از جریان کشف ،تطبیق قوانین،
تنفیذ احکام محاکم و موجودیت معاونیت در چوکات ادارۀ لوی
څارنوالی:
این موضوع به موجب احاله مشرانو جرگه شورای ملی در مورد
موادی از طرح قانون تشکیل و صالحیت لوی څارنوالی به بحث گرفته
شد .در مورد نظارت څارنوالی از جریان کشف نظر اکثر اعضای این
بود که مخالف مادۀ  114قانون اساسی است .برای بحث بیشتر و
دریافت نظر کارشناس ارگان های عدلی و قضایی چه در مورد
نظارت از جریان کشف و چه در نظارت از تنفیذ احکام قطعی
محاکم نمایندگان با صالحیت قوۀ قضائیه ،وزارت داخله و لوی
څارنوالی به مجلس کمیسیون دعوت شوند.
موضوع دوم :بحث روی مشورۀ حقوقی کمیسیون به جاللتمآب
رئیس جمهور در مورد چگونگی مذاکرات بین افغانستان و ایاالت
متحده آمریکا:
در این مورد به تصویب رسد که داکتر احمدی منشی کمیسیون
و مسئول دیپارتمنت تشریح قانون اساسی و مشوره های حقوقی
متن پیش نویس این نظریه را ترتیب و در مجلس فوق العاده
روز بعدی بحث و نهایی شود.
الز م به ذکر است که این مشوره ترتیب و مجلس فوق العاده
کمیسیون که از تاریخ  1191/11/11منعقد شده بود ،بعد از
بررسی به تصویب رسید.
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موضوع سوم :بحث و برسی در مورد مکتوب شماره  891مورخ
 8998/81/9دیپارتمنت تحقیق و انکشاف قوانین در پیرامون
مسودۀ پیشنهاد "وضع و تدوین تفسیر قوانین و مطابقت آن با
قانون اساسی؛
متن پیشنهاد تصویب و مقرر شد که دیپارتمنت متذکره آن را
به امضای رئیس کمیسیون رسانیده و از طریق کمیسیون به
ریاست جمهوری و شورای ملی ارسال گردد.
موضوع چهارم :بحث و بررسی روی مکتوب شماره  422مورخ
 8998/81/9دیپارتمنت تشریح قانون اساسی و مشوره های حقوقی
در مورد طرح قانون تنظیم خدمات پستی؛
هدایت معاون کمیسیون طرح
خود را در مورد تحریر و به
در این مورد به تصویب رسید
مربوطه کمیسیون در دو بخش

دیپارتمنت متذکره بر اساس
قانون یاد شده را بررسی و نظر
مجلس کمیسیون ارایه کرده است.
که نظریۀ دیپارتمنت توسط عضو
جداگانه ذیل تنظیم گردد:
الف .مواردی از طرح قانون که در مخالفت با قانون اساسی
باشد.
ب .مواردی از طرح متذکره که از لحاظ تخنیکی (فنون قانون
گذاری) مشکل داشته باشد.
موضوع پنجم :بحث و برسی مکتوب شماره  891مورخ 8998/81/9
دیپارتمنت تحقیق و انکشاف قوانین در مورد تدوین قانون
طرزالعمل استفاده از بیرق و نشان ملی؛
به اساس گزارش دیپارتمنت متذکره مبنی بر این که طرح
قانون متذکره در حال طی مراحل در وزارت محترم عدلیه است و
به تصویب رسید که نیاز به تعقیب نیست و موضوع خاتمه یافته
تلقی شد.
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