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مصوبات جلسة عادی کمیسیون مستقل نظارت بر
تطبیق قانون اساسی
کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی به
تاریخ های  1991/5/9-8تحت ریاست محترم پوهاند گلرحمن
قاضی رئیس این کمیسیون با حضور اعضا تشکیل جل سه داد.
در این جلسات موضوعات ذیل مورد بحث و بررسی اعضا قرار
گرفت و در مورد آنها تصامیم مقتضی اتخاذ شد:
موضوع اول :بررسی مکتوب شماره ( )0847مورخ 1931/5/8
کمیسیون مستقل حقوق بشر؛
کمیسیون مستقل حقوق بشر در مکتوب متذکره نظریه حقوقی
کمیسیون را از نگاه قانون اساسی کشور در مورد توقیف اداری
که در بند پنجم تفاهمنامۀ منعقده میان دولتین افغانستان و
ایاالت متحده آمریکا که در مورد انتقال مسؤلیت زندان بگرام
به دولت افغانستان به امضا رسیده ،پیش بینی شده است
مطالبه کرده است .در این مورد در مجلس کمیسیون فیصله به
عمل آمد که منشی کمیسیون متن پیش نویس نظریۀ حقوقی
کمیسیون را ترتیب و در مجلس بعدی جهت بحث و بررسی ارایه
دهد.
موضوع دوم :بررسی و اخذ تصمیم نهائی در مورد ارایۀ
لوی
جواب به مکتوب شماره ( )5775/340مورخ 1931/8/11
څارنوالی؛
لوی حارنوالی در مکتوب متذکره از کمیسیون مستقل نظارت بر
تطبیق قانون اساسی مطالبه کرده است که یافته های هیئت
نظارتی کمیسیون از موارد نقض حقوق متهمین ،مظنونین جهت
تعقیب عدلی در اختیار لوی حارنوالی قرار دهد ،در این مورد
به تصویب رسید که در قدم نخست طی جوابیه ای مختصر مواردی
از نقض حقوق متهمین و مظنونین به طور مستندبه مقام لوی
حارنوالی ارایه شود .در قدم دوم مطابق برنامۀ تحقیقی
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کمیسیون در مورد نقض موازین محاکمۀ عادالنه در توقیف خانه
ها ،نهادهای عدلی و محاکم والیت کابل  ،گزارش مستند تفصیلی
از موارد نقض محاکمه عادالنه ترتیب و به رئیس جمهور ،قوه
قضائیه ،مجلسین شورای ملی و به اداره لوی حارنوالی ارایه
گردد.
موضوع سوم :بحث و بررسی در مورد گزارش دیپارتمنت
تحقیق و انکشاف قوانین پیش بینی شده در قانون اساسی؛
دیپارتمنت متذکره در این گزارش نتیجه تحقیق و بررسی
خود را در موردقوانین پیش بینی شده در قانون اساسی از
این لحاظ که چه مقدار از این قوانین طرح و به تصویب
شورای ملی رسیده  ،ارایه داده است .در مجلس کمیسیون در
این مورد به تصویب رسید که اوالً توسط دیپارتمنت متذکره
تحقیق شود که چه مقدار از قوانین پیش بینی شده در قانون
اساسی ایجاب وضع قانون مستقل را می نماید و چه مقدار از
ً اولویت
آن ها قابل ادغام در یک قانون میباشد ،ثانیا
بندی دیپارتمنت از قوانین پیش بینی شده در قانون اساسی
در مجالس بعدی کمیسیون بررسی و در مورد آن تصمیم اخذ
شود.
موضوع چهارم :بحث و بررسی در مورد طرح پیشنهاد وضع
قانون تحت عنوان قانون حمایت از حقوق اتباع افغانستان
در خارج از کشور ارایه شده از سوی دیپارتمنت تحقیق و
انکشاف قوانین؛
با اصل طرح یاد شده به صورت اصولی موافقت به عمل آمد
اما تذکر داده شد که توسط دیپارتمنت متذکره به صورت
مستدل نشان داده شود که قوانین نافذۀ موجود ،معاهدات
دوجانبه و چند جانبه دولت افغانستان اسناد و رویه های
حقوق بین المللی جهت دفاع از حقوق اتباع افغانستان کافی
نبوده و با نبود چنین قانون ،نمایندگی های قونسلی کشور
در خارج و سایر نهادهای ذیربط نمی توانند از حقوق اتباع
افغانستان دفاع کنند و یا این که الزام قانونی ای که
نهادهای ذیربط را به گونه ای مؤثر ملزم به دفاع از حقوق
اتباع افغانستان کنند به وجود نمی آید.
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موضوع پنجم :بحث و بررسی فرمان شماره (1931/5/5 )85
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان در مورد تحقیق محتویات
بیانیۀ تاریخی اول سرطان  1931در اجالس فوق العاده شورای
ملی در محتوای قانون اساسی؛
در مجلس روز یکشنبه مورخ  1991/5/8کمیسیون بخش اول
فرمان قرائت و در محتوای قانون اساسی بررسی شد و ادامه
آن در مجلس فوق العادۀ کمیسیون که در روز دو شنبه مورخ
 1991/5/9تشکیل شده بود و قرائت و بررسی گردید .در نتیجه
این بررسی ،ضمن این که اصل فرمان مثبت ارزیابی شد الزم
دانسته شد که در مورد این فرمان سه نکته مهم طی یک
نظریۀ حقوقی به مقام محترم رئیس جمهور کشور یاد آوری و
خواهان رعایت آن ها گردد:
 .1کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی در راستای
قانون وظیفۀ
فرمان رئیس جمهور و حاکمیت بیش از پیش
نظارتی خویش را انجام و موارد نقض قانون اساسی را به
رئیس جمهور جهت جلوگیری از آن ها ارایه می نماید.
 .2جهت تطبیق و حاکمیت قانون اساسی الزم به نظر می رسد که
در سطح رهبری عالی دولت نیز مواردی که نقض قانون اساسی
به شمار می آید ،اقدام مقتضی جهت رفع آن به عمل آید.
 .9در موادی از فرمان مواردی محدود به چشم می خورد که
مطابقت با قانون اساسی نداشته و یا زمینه نقض قانون
اساسی را توسط حکومت و نهادهای عدلی و قضائی فراهم می
آورد.
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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