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مصوبات جلسة عادی کمیسیون مستقل نظارت بر
تطبیق قانون اساسی
کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی به
تاریخ  1931/5/1تحت ریاست محترم پوهاند گلرح من قاضی
رئیس این کمیسیون با حضور اعضا تشکیل جل سه داد .در
این جلسه موضوعات ذیل مورد بحث و بررسی اعضا قرار
گرفت و در مورد آنها تصامیم مقتضی اتخاذ شد:
موضوع اول :تحلیل و بررسی دیدار هیئت عالی رتبه
کمیسیون از زندان پلچرخی و گزارش رسمی قوماندان زندان
متذکره و اخذ تصمیم مقتضی در پیوند با نظارت از اجراآت
نهاد های عدلی و قضایی در محتوای قانون اساسی؛
به تعقیب مصوبۀ مجلس عادی مورخ  1931/4/55کمیسیون مبنی بر
بررسی موارد نقض قانون اساسی در محاکم قوۀ قضایه و عدم
رعایت موازین محاکمۀ عادالنه بر اساس موارد مشخص ،دیدار
هیئت از زندانیان پلچرخی و گزارش رسمی قوماندان زندان
متذکره همراه با اسناد و شواهد در راستای عمل به وظیفه
متذکره ارزیابی شده و در این مورد تصامیم ذیل اتخاذ شد:
 .1رسیدگی به مشکالت زندانیان از طریق گفتگو با اعضای
شورای عالی محابس و توقیف خانه ها ،مسئولین مربوط و ترتیب
گزارش جامع و تحلیلی از موارد نقض قانون اساسی در رفتار
با زندانیان و ارایۀ آن به رئیس جمهور و شورای عالی ستره
محکمه؛
 .5توظیف منشی کمیسیون به عنوان مسئول و مدیر پیشبرد این
طرح؛ در این خصوص منشی کمیسیون موظف شد که چارچوب طرح
رسیدگی به مشکالت زندانیان پلچرخی و توقیف خانه های والیت
کابل و ترتیب گزارش تحلیلی متذکره در بند فوق را تدوین و
بخش رسیدگی به مشکالت زندانیان با
در چارچوب این طرح،
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رهبری و مدیریت معاون کمیسیون ،ترتیب گزارش با همکاری
دیپارتمنت نظارت از امور اجراآت وزارت ها و ادارات دولتی
و مسئول محترم آن به پیش برده شود.
موضوع دوم :بحث و بررسی در مورد پیش نویس طرح چارچوب
کلی روند های اجرایی انتخابات  4102ارایه شده از طرف
دیپارتمنت تشریح قانون اساسی و مشوره های حقوقی؛
پیش نویس طرح متذکره قرائت گردیده و قرار بر این شد
که اعضای محترم پیشنهادات مشخص خود را برای تکمیل آن در
مجلس بعدی کمیسیون ارایه دهند.
موضوع سوم :بحث و بررسی در مورد کوتاهی دولت
افغانستان در دفاع از حقوق اتباع زندانی خود در خارج
از کشور به طور خاص کشورهای همسایه؛
درین مورد به تصویب رسید که معاون کمیسیون مکتوبی را
خطاب به وزارت محترم امور خارجه ترتیب و به آن اداره
ارسال نمایند و در آن بر اساس قانون اساسی ،وظیفه دولت
در قبال دفاع از حقوق اتباع افغانستان در خارج از کشور
در چارچوب قواعد حقوق بین الدول و معاهدات دو جانبه
تذکر جدی داده شود و تصریح گردد که عدم توجه جدی مقامات
مسئول در این زمینه به مثابه نقض قانون اساسی به شمار
ً توسط محترم ایشان از معاون وزارت محترم
می آید .ضمنا
امور خارجه جهت شرکت در مجلس کمیسیون و بحث در این
زمینه دعوت به عمل آید.
دوکتور محمد امین
"احمدی"
منشی کمیسیون

پوهنمل عبدالمنیر
"دانش"
عضو کمیسیون

پوهنوال
محبوبه"حقوقمل"
عضو کمیسیون

پوهندوی عبدالقادر
"عدالتخواه"
معاون کمیسیون

پوهاند گلرحمن
"قاضی"
رئیس کمیسیون
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