گزارش کاری دیپارتمنت تحقیق و انکشاف قوانین
دیپارتمنت تحقیق و انکشاف قوانین مطابق حکم فقرة پنجم مادة هشتم قانون کمیسیون مستقل نظارت بر
تطبیق قانون اساسی ایجاد شده ودر تشکیل خود دارای رئیس ،دو نفر متخصص و یک نفر مددیر اجرائید
است.
این دیپارتمنت ک فعالی تهای آن بر مبنای تطبیق هرچ بهتر قانون اساسی اسدتوار اسدت ،اهدداف کداری
خویش را بیشتر بر محور ارائ طرحهدای مشدخص بد منظدور تددوین قدوانینی کد در قدانون اساسدی پدیش
بینی شده ،متمرکز می سازد؛ زیرا زمانی می توان از تطبیق دقیدق قدانون اساسدی نظدارت و حمایدت کدرد
ک تمامی قوانین ک در قانون اساسی پیش بینی شده است تدوین گردیدده و نافدش شدده باشدد .از همدین لحداظ
دیپارتمنت تحقیق و انکشاف قوانین در این راستا فعالیت های خویش را با جددیت دنبدال کدرده ،تدیش مدی
ورزد تا در راستای انکشاف امور قانون گشاری از مجرای ادارات شیربط گامهای ارزنده ای را بردارد.
انواع فعالیت های وظیفوی اجرا شده
از آنجائیک یکی از وظایف مهم و اساسی این دیپارتمنت فعالیت در راستای انکشاف قوانین می باشد،
برای تحقق این هدف ،طرحهای استداللی و استنادی شیدل را بد منظدور انکشداف امدور قانونیدشاری ارائد
نموده است:
 )1ارائ طرح تدوین "قانون تفسیر قوانین" متکی ب مادة  121قانون اساسی؛
تحلیل موضوع :قوانین ،مجموع ای از کلمات و عباراتی اند ک قانونیشار ب نمایندگی از سوی جامع
برای تبیین حکم خاصی بکار میگیرد .بکارگیری این کلمات و جملد بنددیهای قدانونی ،مبتندی بدر مفهدوم
رایج و محمول بر معانی عرفی میباشد .یعنی قانونیشار هر جامع ای با زبان همان جامع سخن میگوید
ن با زبان ساختیی یا عاریتی ک با فهم عمومی جامع بییان باشد.
قانون برای اداره جامع و پاسخ ب نیازهای اجتماعی است .قانونیشار در پشت الفاظ قانونی ،اهداف و
اغراض خاصی را دنبال مدینمایدد و هدر قدانونی محصدول علدل و دالئدل خاصدی اسدت کد مجموعدة اینهدا
بد "روح قدانون"موسدوم اسدت .بندابراین ،تفسدیر منطوقدات قدانونی بایدد همدراه بدا روح قدانون وسدازگار بدا
نیازهای واقعی جامع باشد و در داخل چارچوب قانونی صورت گیرد ک اساسا فلسفة تفسیر نیز در ایدن
واقعیت نهفت است کد قدانون را پویدا و زندده نید مدیدارد .بندابراین ،قاضدی و مراجد تفسدیر ،در تفسدیر
قانون باید ب واقعیتهای اجتمداعی و انتظدارات عمدومی جامعد توجد نمایدد و قدانون را مانندد یدک موجدود
بیجان ،تلقی نکند ،بلک باید آن را ب متن جامع ارجداع و پیامهدای جدیدد از آن بییدرد کد ایدن ارجداع و
پیام نیز باید در داخل یک چوکات قانونی منحصدر و محددود گدردد تدا قضدات و مراجد تفسدیر نتوانندد در
تفسیر قوانین از سییق و عییق شخصی شان کار گیرند.
دیپارتمنت تحقیق و انکشداف قدوانین بدا در ضدرورت و اهمیدت ایدن موضدوع ،طرحدی قدانون تفسدیر
قدوانین را تهید و ضددرورت تددوین ایدن قددانون را بد صددورت مفصدل در طدرح مددشکور تسدجیل و محضددر
اعضای محترم تقدیم داشت است ،تا در زمین از طرف مقام محترم و اعضدای کمیسدیون تصدمیم مقتضدی
اتخاش گردد.
 )2ارائ طرح تدوین "قانون مبارزه با جرایم الکترونیکی"
تحلیل موضوع :از آنجائیک با ایجاد تحوالت نوین از ده سال گششدت بد ایدن طدرف ،تحدوالت شدیرفی
در استفاده از کامپیوتر و انترنیت در کشور ما بوجود آمده است ،بناء محتمل است ک برخی از افراد نفد
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خواه و نف جو ،در این فضای مجازی دست ب ارتکداب برخدی از جدرایم بدزرن بزنندد و مرتکدب جدرایم
مختلفی از قبیل فریبکداری الکترونیکدی ،انتقدال پدول از حسدابات بدانکی دییدران بد حسداب خدود ،از کدار
انداختن سیستم های حسابی و مالی ،جاسوسی هدای الکترونیکدی ،افشدای اسدرار حکدومتی و امنیتدی و …
گردند.
این درحالی است ک قوان ین جزایی کشور ما چنین اعمال را جرم قلمداد ننمدوده اسدت؛ درایدن صدورت
اگر قانونی در این زمین وض وتدوین نیردد با ارتکاب چنین جرایمی دو حالت متصور است:
الف :مجرمین با استناد ب اصل قانونی بودن جرایم وجزا ها ممکدن اسدت از تطبیدق مجدازات وعددالت
فرار نموده وب اعمال مجرمان شان ادام دهند؛
ب :درین صورت ممکن است قضات با استفاده از تفسیر قوانین وقیاس باعث نقض اصل قانونی بودن
جرایم وجزا ها گردند ک این نیز عاری از نقص وعیب نخواهد بود.
ب همین دلیدل ایدن دیپارتمندت طرحدی را تحدت عندوان ضدرورت تددوین قدانون مدشکور بد مقدام محتدرم
کمیسیون ارائ داشت است و نیز ب منظور بررسی ضرورت وجودی چنین قانون ،جلسة علمی ای را ب
اشددترا نمایندددگان وزارت جلیلدة عدلید  ،وزارت محتددرم مخددابرات ،وزارت محتددرم امددور داخلد  ،نمایندددة
پوهنخی حقوق پوهنتون کابل ب ریاست محترم پوهندوی عدالتخواه معاون کمیسیون تددویر نمودندد کد در
نتیج این نشست تمامی مشترکین بر ضرورت وجودی این قانون تاکید کردند.
موضوع مشکور طی پیشنهاد مشخص ب رئیس جمهور ارائ گردیده و از آن طریق ب وزارت محتدرم
مخابرات وظیف سپرده شده است تا مسودة قانون مشکور را تهی نمایند.
 )3ارائد طددرح ب د منظددور تدددوین "قددا نون اسددتفاده از بیددرق و نشددان ملددی" متکددی ب د مددادة  11قددانون
اساسی؛
تحلیل موضوع :با دقت بیشدتر بد مدادة  11قدانون اساسدی ،در مدی یدابیم کد وجدود ایدن مداده حدا از
اهمیت بیرق است ول از سر ب توجه شاید متر ب بیرق و نحوة استفاده از آن اهمیت داده ایم ،ب آن
خواست باشیم ب توج باشدیم .نبدود قدانون طدرز اسدتفاده از بیدرق ،باعدث شدده اسدت د بیدرق زیبدای
کشور نتواند ب جاییاه حقیق خود نزدیك تر شود .با مال تاسف بیرق س رنگ افغانسدتان هدر از گداهی
بددر فددراز ادارات دولتددی یددا غیددر دولتددی ،برفددراز کددوه و بددام و درخددت بددا رنددگ و روی آفتدداب خددورده ،در
شاید چندین ماه آن را با ب مهري
پارچ های کهن و نا مناسب ،حتی در ماشین های سواری و ...
ب دست نور و نسیم می سپارند ب چشم می خورد ک تمامی این نا بسامانی ها و اسدتفاده هدای ندا شایسدت
از بیرق زیبای کشور ب دلیل نداشتن قانون مشخص طرز استفاده از بیرق است.
دیپارتمنت تحقیق و انکشاف قوانین با در ضرورت و اهمیت این موضدوع ،طدرح قدانون اسدتفاده از
بیرق و نشان ملی را ب صورت مفصل ترتیب و بد مقدام محتدرم کمیسدیون ارائد داشدت تدا در زمیند از
طرف مقام محترم و اعضای کمیسیون تصمیم مقتضی اتخاش گردد.
در نتیج مسودة قانون طرز استفاده از بیرق توسط ریاست محترم تقنین وزارت محترم عدلی ترتیدب
و عنقریب جهت تصویب ب ولسی جرگ ارسال و نهایی خواهد گردید.
 )4ارائ طرح در رابط ب وض قانون مشخص ب منظور نحوة جبران خسدارات اشخاصدیک بددون
موجب از ادارات متضرر می گردند (متکی ب مادة  11قانون اساسی(
تحلیددل موضددوع :مطددابق قواعددد حقددوقی و قواعددد فقهددی "الضددرر" و "تسددبیب" هددرکس مسددئول جبددران
خسارات وارده بر دییری ناشی از عمل خود می باشد .این قاعده در سیستم حقدوقی جهدان مدورد پدشیرش
قرار گرفت است .از طرفی ادارات ب خصوص قضات و محاکم نیز در مقدام صددور حکدم و اجدرای آن،
عاری از اشتباه نیستند ،ک مطابق قدانون اساسدی افغانسدتان ادارات اعدم از ارگانهاهدای کشدفی ،تحقیقدی و
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محاکم ،ملزم ب جبران خسارات وارده ناشی از عملکرد های شان می باشند .مادة  11قانون اساسی لزوم
جبران خسارا ت وارده ناشی از عملکرد ادارات را مورد توج قرار داده و بدا درایدت مقدنن ایدن موضدوع
در قانون اساسی گنجانیده شده است.
مطددابق مددادة  11قددانون اساسددی ،چنانچ د در اکددر عملکددرد هددای ادارات بدددون موجددب ضددرر و زیددان
متوج کسی گردد شخص متضرر می تواند علی اداره مشکور در محکم اقام دعوی کند.
چنانچ در این زمین مادة  11قانون اساسی چنین مشعر است " :هرشدخص کد از اداره بددون موجدب
متضددرر شددود مسددتحق جبددران خسدداره مددی باشددد و مددی توانددد بددرای حصددول آن در محکم د دعددوی اقام د
کند"....
بندا بدر همدین ملحدوظ دیپارتمندت تحقیدق و انکشداف قدوانین طرحدی را بد منظدور تددوین قدانون جبدران
خسارا ت برای اتخاش تصدمیم محضدر اعضدای محتدرم کمیسدیون ارائد نمودندد تدا موضدوع فدوق از طدرف
اعضا مورد بحث قرار گرفت و تصمیم مقتضی اتخاش گردیده و بددین ترتیدب از یدک طدرف در رعایدت و
حمایت ماده  11قانون اساسدی گدامی برداشدت شدده و از طدرف دییدری گدامی باشدد در عرصد انکشداف
قوانین ب هدف حمایت از اصل عدالت.
 )5تحقیق و اظهار نظدر در رابطد مسدوده ی "طدرز العمدل محافظدت رجدال برجسدتة دولتدی ،رهبدران
جهادی ،رؤسا و اعضای مجلسین شورای ملی ،مسئولین پروس های ملی و مامورین عالی رتبة محلی"
 )6تحقیق و اظهار نظر در رابط ب مسودة قانون تنظیم خددمات پسدتی افغانسدتان (حسدب درخواسدت
وزارت محترم مخابرات و تکنالوژی معلوماتی)
 )7مطالع دقیق مسوده قانون بیرق و نشان ملی (واصل وزارت جلیل عدلی )و اظهار نظر در رابط
ب آن.
دستآوردها و نتایج حاصل شده از اجراآت
فراهم آوری زمین های وض و تدوین قوانین بد منظدور تطبیدق هرچد بهتدر قدانون اساسدی؛ تحریدک
انییزه های قانونونیشاری مراج قانونیشار در امر تسوید و تصویب قوانین؛ شناسایی قدوانین مدورد نیداز
در روشنایی قانون اساسی.
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