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مصوبات جلسة عادی کمیسیون مستقل نظارت بر
تطبیق قانون اساسی
کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی به
تاریخ  1991/4/18تحت 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 :بررسی گزارش دیپارتمنت نظارت از مؤسسات و
سازمان های دولتی در مورد شکایت تعدادی از افسران جهادی
وزارت دفاع ملی مبنی بر رعایت نشدن حق تقاعد آنان به
صورت برابر با افسران غیر جهادی؛
در این مورد متن گزارش تحلیلی دیپارتمنت متذکره بررسی و
به تصویب رسید که دیپارتمنت یاد شده طی مکتوب رسمی در
زمینه از وزارت محترم دفاع ملی توضیح بخواهد که بر اساس
چه دلیل قانونی درحالیکه سابقه خدمت افسران جهادی را در
ترفیع آنها منظور اما در حق تقاعد شان محاسبه نمی کنند.
مستند قانونی این تفاوت در اجرا و تطبیق قانون میان
افسران جهادی و غیر جهادی از سوی وزارت محترم متذکره
توضیح داده شود .در غیر این صورت  ،اگر وزارت محترم دلیل
قانونی قناعت بخش در زمینه نداشته باشد ،اجراآت مذکور خالف
اصل تطبیق یکسان قانون بر همگان (برابری همه در برابر
قانون) که از اصول و مواد مهم قانون اساسی است تشخیص داده
خواهد شد.
موضوع دوم :بررسی چگونگی نظارت از موارد نقض موازین
محاکمۀ عادالنه

در نهادهای کشفی،

عدلی و قضایی؛
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با توجه به این که مواردی زیاد از نقض موازین محاکمۀ
عادالنه مصرح در قانون اساسی توسط ارگانهای کشفی و عدلی
شهر کابل در مورد شهروندان عادی از افراد گوناگون به
سمع اعضای کمیسیون می رسد ،و با توجه به این که نظارت
از رعایت و تطبیق قانون اساسی از وظایف مندرج قانون
اختصاصی این کمیسیون میباشد در این زمینه به تصویب رسید
که دیپارتمنت نظارت از مؤسسات و سازمانهای دولتی به
استناد جزء دوم مادۀ ( )1قانون کمیسیون بر اساس گزارش
دقیق و مشخص افراد حقیقی از وقوع موارد نقض قانون اساسی
در قضایای معینه و یا بر اساس شکایات اشخاص حقیقی و
حکمی که از سوی ارگانهای مندرج مادۀ ( )9قانون کمیسیون
به این کمیسیون احاله می شود نقض و یا عدم نقض موازین
محاکمۀ عادالنه را در قضایای متذکره بررسی کند.
دیپارتمنت یاد شده موظف گردید راهکار عملی آن را طرح و
تطبیق نماید.
موضوع سوم :بررسی وظایف و مسؤلیت های دولت در برابر
انتخابات

سال

3131

ریاست

جمهوری

و

انتخابات

شوراهای

ولسوالی ها ،قریه ها ،شاروالی ها و شورای شاروالی ها ؛
به منظور تطبیق بیش از پیش قانون اساسی با تفاق آرا الزم
دانسته شد که از نگاه قانون اساسی هم قانون انتخابات و
هم روند های اجرایی و آمادگی ها در مورد انتخابات ریاست
جمهوری ،شوراهای والیتی ،شوراهای ولسوالی ها و قریه ها،
شوراهای شاروالی ها و انتخاب شاروال ها تحت بررسی دقیق
این کمیسیون قرار گیرند و در راستای اجرای این وظیفه به
تصویب رسید که طرح قانون انتخابات از مراجع مربوط
مطالبه گردد و هم چنین توسط دیپارتمنت تشریح قانون
اساسی و مشوره های حقوقی طی طرحی چارچوب کلی روند های
اجرایی انتخابات و این که ،تطبیق روندهای اجرایی متذکره
به تفکیک جزء وظایف کدام سازمانها و ارگانهایی میباشند،
2

دافغانستان اسالمی جمهوری دولت
دولت جمهوری اسالمی افغانستان
د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې خپلواک کمیسیون

کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون
اساسی
شمارة مسلسل 64:
9
شماره :

Independent Commission for Overseeing the Implementation
Of Constitution
تاریخ 1991/4/11:

ریاست دفتر
مدیریت عمومی اجرائیه

ترتیب داده و به مجلس کمیسیون جهت تصویب و اقدامات بعدی
ارایه داده شود.
موضوع چهارم :بررسی مسودۀ طرزالعمل تدویر جلسات
دیپارتمنت های شش گانه؛
مسودۀ طرزالعمل تدویر جلسات دیپارتمنت های شش گانه که
از طرف دیپارتمنت مطالعه قوانین و در یافت تناقضات آن
با قانون اساسی ارایه شده بود مورد بحث قرار گرفت و در
ضمن موافقت کلی با تشکیل چنین جلسات ،مقرر شد که متن
مسوده توسط اعضای محترم مطالعه و در مجلس بعدی کمیسیون
مطرح و بررسی گردد.
/
) مورخ
موضوع پنجم :بحث و بررسی مکتوب شماره (
 3133/وزارت دفاع ملی به اساس هدایت مقام محترم ریاست
دولت جمهوری اسالمی افغانستان؛
در این مورد مقرر شد توسط منشی کمیسیون پیش نویس نظریۀ
کمیسیون در روشنایی مادۀ ( )159و جزء اول و سوم مادۀ
( )64قانون اساسی تنظیم و جهت بحث و بررسی به مجلس بعدی
کمیسیون ارایه گردد.
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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