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و شميره   ٤ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال پ: ياد ير و لولـ، ه غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

ه                     پروفيسور دوکتور محمد طاهر هاشمی :ليکوال  ٠٨-٠٥-٢٠١١  ني
  استاد حقوق و علوم سياسی

 

 کميسيون مستقل نظارت بر تطبيق قانون اساسی
   قانون اساسی١٢١کميسيون فاقد صالحيت و در تضاد صريح با ماده 

  
  قانون ١٥٧اده   جناب رئيس جمهور افغانستان کميسيون نظارت بر تطبيق قانون اساسی را بر مبنای تجويز مً رااخي

آن متوصل ه  جناب رئيس جمهوربً ما متداول در افغانستان و آنچه دايمکااساسی تاسيس و اعضای آنرا نيز بر بنياد مح
در اين مقال آرزو نداريم تا در مورد صالحيت های رئيس جمهور که در قانون اساسی . ميگردند، تعيين نمو دند

برد اين   بايد توجه داشت که نحوه بکار گيری و بکارً اما جدا. مدازيوضاحت و صراحت دارد بحثی را براه بان
در رابطه به اعمال اين صالحيت ها و مطابقت آن با مصالح  ی خاص جناب رئيس جمهور، سواالتی رات هاصالحي
ادر در ذهن هموطنان ما متب) متعهد به حمايت و حفاظت آن ميباشند براساس قانون اساسی، که رئيس جمهور (ملی

ی را کسب يت هابه اين مفهوم که رئيس جمهور بحيث ممثل حاکميت ملی، از طريق قانون اساسی صالحي. ميسازد
بنا بر آن اين صالحيت ها نه  . مشروط و مبتنی است به مصالح ملیً و اصوالً   ت ها کالمينمايد که اعمال اين صالحي

. درجهت تحقق آمال ملی بايد مورد استفاده و عمل قرار گيرد پيوند و ارتباط با مصالح ملی و بصورت مجرد بلکه در
.                                                                    بهر صورت اين بحث مبسوطی است که متقاضی مقاله و بحث مفصل ديگری است

تشکيل گميسيونی بنام کميسيون )  ١٥٧ماده (بحث ما بآن مواد قانون اساسی است که در دراين کوتاه سخن روی 
گميسيون مستقل نظارت بر تطبيق قانون : " به اين عبارت که. نظارت بر تطبيق قانون اساسی را تجويز مينمايد

 تائيد ولسی جرگه اعضای اين کميسيون از طرف رئيس جمهور به. اساسی مطابق به احکام قانون تشکيل ميگردد
 را ازين کميسيون سلب نموده ١٥٧  صالحيت مجوزه درماده ً که اصوال) ١٢١ماده  (و ديگری."  تعيين ميگردند

بررسی مطابقت قوانين، فرامين تقنينی، معاهدات بين الدول و ميثاق های بين المللی با قانون :"به اين متن که .است
." کومت و يا محاکم مطابق به احکام قانون از صالحيت ستره محکمه ميباشداساسی و تفسير آنها بر اساس تقاضای ح

مقايسه متنی اين دو ماده و تحليل ماهيت و مضمون حقوقی هردو، تضاد مضمون و ماهيت را ميان آنها بر  مقارنه و
  :به اين شرح که. مال می سازد

ون اساسی ميدهد که اعضای آن از طرف رئيس  اولی دستور تاسيس کميسيونی را بمنظور نظارت بر تطبيق قانۀماد
 ً صرف نظر از اينکه اين ماده بحيث بنيان گذار يک اصل در قانون اساسی بايد به گونه کامال. جمهور تعيين ميگردد

نا مشخص  ؛ صالحيت نظارتی کميسيون را در رابطه به تطبيق قانون اساسی بسيارمغشوش و ميگرديددمتفاوت انشا
 وظيفه نظارت بر تطبيق قانون اساسی و چگونگی آنرا دارد ً  مطابق به اين ماده کميسيون صرفا.ستجلوه گر ساخته ا

ماده هشتم قانون کميسيون مستقل نظارت ) ١(در حاليکه جزء . که  به هيچوجه تفسيرقانون اساسی را احتوا نمی نمايد
، اس تقاضای رئيس جمهور، شورای ملی استفسير احکام قانون اساسی به: " بر تطبيق قانون اساسی به اين عبارت

له أدر حاليکه مسئ. صالحيت تفسير قانون اساسی را به اين کميسيون تفويض نموده است" ستره محکمه و حکومت
تفسير قانون اساسی از چنان ارزش و اهميت حقوقی برخوردار است که  صراحت و صرافت کامل آن در قانون 

فرامين تقنينی،  ، قانون اساسی  تفسير قوانين١٢١ه  هرگاه مادً ضمنا. يشودواجبات حقوقی پنداشته م اساسی از
ون از بر اساس تقاضای حکومت و يا محاکم مطابق به احکام قان"  الدول و ميثاقهای بين المللی رًامعاهدات بين

 صالحيت های ستره  چنين استنتاج ميگردد که تفسير قانون اساسی نيز بايد ازً ، منطقاميداند" صالحيت ستره محکمه
زيرا هرگاه يک ارگان عالی قضائی همچون ستره محکمه مطابق به نص صريح قانون اساسی حايز . محکمه باشد

 ۀصالحيت تفسير سائر متون معتبر حقوقی باشد، چرا صالحيت تفسير قانون اساسی  بصورت استثنائی از داير
قانون اساسی منجانب ستره محکمه با منطق و روش  تفسير ً ضمنا. محکمه عالی خارج ساخته شودصالحيت اين 

بسيار همخوانی ) که تازه در سيستم حقوقی ما بصورت کنده و جسته نفوذ نموده است(کشور های آنگلو ساکسون 
، از طرف جناب آقای )تفسير قانون اساسی(ض اين صالحيت خوانندگان ارجمند بياد خواهند داشت که تفوي.  دارد

به صراحت ١٢١زيرا تفسير قانون اساسی در ماده (کمه سر و صدا های زيادی را براه انداخت کرزی به ستره مح
نظارت " از ً  قانون اساسی که صرفا١٥٧تن ماده م پس چگونه از). الزم به ستره محکمه تفويض نگرديده است

ساسی ت تفسير قانون اصحبت مينمايد، چنين افاده گرفت که اين کميسيون صالحي" کميسيون بر تطبيق قانون اساسی
، ستره اس تقاضای رئيس جمهور، شورای ملیتفسيراحکام قانون اساسی به اس:" درج اين عبارت. را نيز دارد

 در جزء يکم ماده هشتم قانون کميسيون مستقل نظارت بر تطبيق قانون اساسی بحيث يکی از" محکمه و حکومت
در واقعيت هيچگونه دليل منطقی . راده واقعی مقنن همخوانی ندارد با اً ، قطعاوظايف و صالحيت های اين کميسيون



 
 

 
و شميره   ٤تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

فلهذا به جرئت ميتوان نتيجه  . به تفسير قانون اساسی از جانب کميسيون ارائه شده نميتواند١٥٧مبنی برداللت ماده 
 قانون ١٥٧گرفت که جزء يکم ماده هشتم قانون کميسيون مستقل نظارت بر تطبيق قانون اساسی در تضاد با ماده 

له أ، بايد به اين مسئبيق قانون اساسی را تدوين نمودندآنانيکه قانون کميسيون مستقل نظارت بر تط. اساسی قرار دارد
اما تشکيل چنين  توجه ميداشتند که مواد قانون اساسی به اصول ساختاری يک نظام سياسی و حقوقی توجه داشته و

اما قانون عادی نميتواند و يا مقنن عادی صالحيت آنرا . ی حواله ميدهدساختار ها را از لحاظ ارگانيک به قانون عاد
با . ماهيت آن گردد ندارد که در اصل وضع شده در ماده قانون اساسی به گونه ای تصرف نمايد که موجب تغيير در

ون نظارت بر تطبيق قان" برای " تشکيل کميسيون مستقل" اصل عبارت است از ١٥٧در ماده : اين توضيح که
اصل عمده و يا مضمون عمده اين ماده ". تعيين اعضای آن از طرف رئيس جمهور به تائيد ولسی جرگه"و " اساسی

استقالل کميسيون، تعيين اعضا و بقيه مسائل اوصاف و شروط کميسيون . است" نظارت برتطبيق قانون اساسی" 
ب دلخواه و صوابديد خود توجيه و تعبير نموده و را بر حس" نظارت"حال مقنن عادی نميتواند کلمه . پنداشته ميشود

  .تفسير قانون اساسی را شامل اين توجيه و تعبير نمايد
بردی کلمه وسعت کار ، مفهوم لغوی واز نظر عمق معنی " تفسير" و" رت نظا"  توجه بايد داشت که ميان ً ضمنا

  .ترادف به کار برده نميشودتفاوت وجود دارد و به هيچصورت در زبان قانون و حقوق بحيث کلمات م
 به هيچصورت تفسير قانون اساسی را وظيفه کميسيون ١٥٧ تذکر داده شود که چون ماده ً له هم بايد جداأئاين مس

، تفسير قانون اساسی را  جزء صالحيت های ستره محکمه بحساب  بنا به عدم دقت و توجه مقنن١٢١ ندانسته و ماده
ن حکم نمود که به فحوای مفاد  ماده قانون اساسی و سياق کالم و بخصوص به می توان چنيً منطقا .نياورده است

 متن ً اصوال. کمه شمرده شوداساس توانائی های مسلکی ستره محکمه بايد تفسير قانون اساسی از وظايف ستره مح
معاهدات بين  نی،، فرامين تقنيون اساسی و بررسی مطابقت  قوانينتفسير قان" : بايد چنين انشاد ميگرديد١٢١ماده 

مطابق به احکام  الدول و ميثاق های بين المللی  با قانون اساسی و تفسيرآنها  بر اساس تقاضای حکومت و يا محاکم،
  ."قانون از صالحيت ستره محکمه ميباشد

تره  جناب رئيس جمهور صالحيت تفسير قانون اساسی را به سً ه ياد خواهند داشت که يکبار قبالهموطنان ارجمند ما ب
بر اساس آنچه گفته  محکمه تفويض نمود و اين عمل ولو برای يک مرتبه، تعاملی را در زمينه  بجا گذاشته است و

  . دارد که اين تعامل در سيستم حقوقی مورد عمل قرار گيردجاآمديم،
 و اين قانون اساسی به صراحت وظيفه کميسيون مستقل نظارت برتطبيق قانون اساسی رامشخص می سازد ١٥٧ماده 

به مفهوم ديده " نظارت" ضمن اينکه کلمه . است" نظارت بر تطبيق قانون اساسی " نظارتی يعنی ً صالحيت صرفا
، نظارت بر تطبيق قانون اساسی به هيچوجه عت حقوقی الزم بر خوردار نميباشدبانی  و باال بينی  از  عمق و وس

ر قانون اساسی مستوجب فهم عميق و درک درست احکام تفسي. شامل صالحيت تفسيرقانون اساسی  شده نميتواند
ه صالحيت تفسير قانون اساسی و در صورتی ک. قانون اساسی است که جز با دانش وسيع حقوقی ميسر شده نميتواند

لهذا صالحيت . ر تطبيق قانون اساسی سلب شده استر متون حقوقی بنا بر آنچه گفته آمديم از کميسيون نظارت بئسا
منطق حقوقی هم ايجاب .  به کميسيون تفويض شده است نيز محل تطبيق قرار گرفته نميتواند١٥٧ که درماده نظارتی 

يعنی اينکه از يکطرف صالحيت بررسی . نمی نمايد که چنين يک دو گانگی غير موجه در سيستم حقوقی ايجاد گردد
بحيث عاليترين و با صالحيت ترين ( ه محکمه مطابقت متون معتبر حقوقی با قانون اساسی و تفسير اين متون به ستر

رگان مستقل ديگری بنام کميسيون مستقل نظارت بر تطبيق تفويض گردد و در پهلوی آن ا) ائیمرجع حقوقی و قض
  قانون اساسی صالحيت تفسير قانون اساسی 

  .را به خود اختصاص بدهد) عاليترين وثيقه ملی(
  

تصادم ميان  ، تزلزل وير موجه در سيستم حقوقی موجب ضعفگانگی غ چنين دوً  متذکر شديم که منطقاً قبال
چنانجه ولسی جرگه بدون توجه . اين مسئله از همين آوان مرحله مشهود و قابل درک است. سسات حقوقی ميگرددؤم

ناسانه به تناقضات قانون کميسيون مستقل نظارت بر تطبيق قانون اساسی با مواد قانون اساسی و بدون ارزيابی کار ش
رت بر ، قانون کميسيون مستقل نظا خويش١٠/٠٦/١٣٨٧جلسه عمومی مورخ  قانون اساسی در ١٥٧ و ١٢١مواد 

رئيس جمهور کشور اين مصوبه را .  و با اکثريت دو ثلث آرای کل اعضا تصويب نمودً تطبيق قانون اساسی رامجددا
شورای عالی ستره محکمه . ه محکمه ارجاع نمودبنا بر تناقض بعضی از مواد آن با احکام قانون اساسی به ستر

 به يک سلسله تناقضات بين قانون کميسيون مستقل ٢٥/٠١/١٣٨٨مورخ) ٥(ضمن اصدار قرار قضائی شماره 
بايد اذعان نمود که . نظارت بر تطبيق قانون اساسی و مواد ومتن قانون اساسی توضيحات مبسوطی ارائه نموده است

معهذا اين  . مستدل ارائه گرديده است ، موجه وی ستره محکمه در بسی موارد مستندی عالتوضيحات و ايرادات شورا
تضاد های متنی و ماهيتی با قانون  با همه تناقضات،) قانون کميسيون مستقل نظارت بر تطبيق قانون اساسی( قانون

  .افذ گرديدبه دست نشر سپرده شد و ن١٣٨٨ سرطان سال ١٥ مورخه ٩٨٦اساسی در جريده رسمی نمبر 
با قانون اساسی و  ...قانون اساسی صالحيت بررسی مطابقت قوانين، فرامين تقنينی، ١٢١بر اساس حکم صريح ماده 

صالحيت . تفسير آنها بر اساس تقاضای حکومت و يا محاکم مطابق به احکام  قانون از صالحيت ستره محکمه ميباشد



 
 

 
و شميره   ٤تر ٣  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

 از ً با قانون اساسی صراحتا) نون عادیبحيث يک قا( ون اساسیمطابقت قانون کميسيون مستقل نظارت بر تطبيق قان
آن ه اما بدون آنکه تو ضيحات و ايرادات ستره محکمه در نظر گرفته شود و يا ب. صالحيت های ستره محکمه ميباشد

  قانون اساسی و تقابل مبرهن١٢١اين عمل تخلف صريح از ماده . ترتيب اثر داده شود قانون کميسيون نافذ گرديد
. حاالت دشواری را در قبال خواهد داشت اين روال ادامه خواهد داشت و. ولسی جرگه و ستره محکمه را بيان ميدارد

مسئوليت اين امر خطير متوجه آنانی خواهد بود که در کمسيون تفاهم لويه جرگه  متن اصلی قانون اساسی را بر حکم 
 ولسی جرگه افغانستان که بنا بر بعضی ً ضمنا .دادنداراده های غير ملی و خود خواهانه مورد دستبرد قرار 

ملحوظات و بدون توجه به تناقضات قانون کميسيون و بدون در نظر داشت مالحظات ستره محکمه اين قانون را به 
  .اکثريت دو ثلث آرا مورد تصويب قرار داد، در اين مسئوليت سهيم خواهد بود

  
  :ميگردد که آز آنچه گفته آمديم چنين مستفاد :  نتيجه
ی با قانون اساسی و تفسير آنها  بر رسی مطابقت قوانين، فرامين تقنينی، معاهدات بين الدول و ميثاق های بين الملل- ١
از صالحيت های مختص به ستره محکمه ميباشد که کميسيون به هيچوجه )  قانون اساسی١٢١مطابق به ماده (

  . نميتواند به آن صالحيت ها تشبث نمايد
مستوجب اين " با قانون اساسی و تفسير انها منطقا ) ١٢١مندرج درماده (  بررسی مطابقت متون معتبر حقوقی – ٢

  .امر است که تفسير احکام قانون اساسی نيز بايد از صالحيت های ستره محکمه باشد
  
 را نيز در زمينه بجا  تعاملیً ف رئيس جمهوربه ستره محکمه  قبال  تفويض صالحيت تفسير قانون اساسی  از طر- ٣

  . گذاشته است که مويد مدعای مندرج در فقره دوم ميباشد
  
،  تشخيص صالحيت های آن موجب تصادم موجوديت کميسيون مستقل نظارت برتطبيق قانون اساسی بنا بر عدم– ٤

در نهايت سبب گرديده و موجب دوگانگی و ) فی مابين اين کميسيون و ستره محکمه ( تعارض و تداخل صالحيت ها 
 عدم توانائی و ظرفيت های حقوقی کميسيون و همچنان ً اين دو گانگی و ضمنا. شور ميگرددضعف سيستم حقوقی ک

نبود دساتير وتکيه گاه های صريح حقوقی مبنی بر صالحيت کميسيون زمينه را برای تقابل قوه قضائيه و اين 
 در تفکيک قواو سبب ظهوريک قوه نيمه قضائی که در در نهايت اين وضع موجب اخالل. کميسيون مساعد ميسازد

  .بين قوه مقننه، اجرائيه و قضائيه بنا بر ملحوظات در نوسان خواهد بود، ميگردد
  

 مقايسه و مقارنه دو ماده قانون اساسی  و صالحيت های ستره محکمه و کميسيون نظارت بر ً آنچه گفته آمديم صرفا
توصل گرديد که اين دو ماده از لحاظ متن و محتوا در تضاد بوده و منطق حقوقی قانون اساسی است و به اين نتيجه 

  .حکم برزايد بودن کميسيون نظارت برتطبيق قانون اساسی مينمايد
  

سوالی که دراين رابطه بصورت حتمی در ذهن خوانندگان خطور خواهد نمود اينست که چگونه و چرا تدوين کنندگان 
؟ بايد به پاسخ گفت که متن و نه چنين اهمالی را مرتکب شده اندتوجه نه نموده و يا چگوقانون اساسی به اين تضاد 

 حاوی ماده ای مبنی بر ايجاد کميسيونی بنام ١٣٨٢مصوبه نهائی کميسيون تدقيق قانون اساسی مورخه ميزان 
 وفشار های کميسيون تفاهم اين کميسيون بر مبنای خواست ها. کميسيون مستقل نظارت برتطبيق قانون اساسی نميباشد

ن و سازشکاران تشکيل و در عقب لويه جرگه که حين اجالس لويه جرگه  و با ترکيب و تبانی زور مندان، متنفذي
متن اصلی مصوبه . های بسته تغييرات خالف موازين حقوقی را در متن قانون اساسی وارد نمودند، بوجود آمددر

ستره محکمه مطابقت قوانين، فرامين تقنينی، "  : چنين تجويز نموده بود ١٢١ کميسيون تدقيق قانون اساسی در ماده
، صرف بر اساس تقاضای حکومت و يا محاکم بررسی ای بين المللی را با قانون اساسیمعاهدات بين الدول و ميثاق ه

  .و قرارالزم را در مورد صادرمی کند
  ."ين تقنينی را تفسير نمايدستره محکمه صالحيت دارد قانون اساسی، قوانين و فرام

  
 ١٢١ مندرج در متن کنونی طوری که گفته شد محصول کميسيون تفاهم لويه جرگه بوده و تضاد ميان مواد ١٥٧ماده 

 جدی ١٤مراجعه شود به  متن مورخه . (مسئوالنه همين کميسيون بوده است نيز ناشی ازبر خورد غير ١٥٧و 
١٣٨٣.(  

  
، منطق حقوقی و  قانون اساسی١٥٧ و ١٢١توای مواد فته شد، مقايسه و مقارنه متن و محبه هر صورت بنا بر آنچه گ

به اين امر توجه مبذول داشته و در اولين " ضرورت حفظ مناسبات سالم قوای سه گانه حکم مينمايد تا اوليای امور جدا
 ً عجالتا. يح را بر طرف نمايند قانون اساسی اين تضاد صر١٥٧فرصت ممکنه با تعديل قانون اساسی و حذف ماده 

و کميسيون مستقل نظارت بر تطبيق ) بحيث عاليترين نهاد قضائی( تخاصم ستره محکمه ً جلوگيری ازتقابل و احيانا



 
 

 
و شميره   ٤تر ٤  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

مستوجب آن است تا همه صالحيت های مربوط به )به منزله اورگان فاقد صالحيت حقوقی و قضائی(قانون اساسی 
 به ستره محکمه تفويض ً ر آنها و تفسير قانون اساسی عمالقانون اساسی و تفسيمطابقت قوانين و متون حقوقی با 

تمايالت اقتضائی آن مبتنی  در غير آن تشبثات بدون پشتيبانی قانونی کميسيون نظارت بر تطبيق قانون اساسی و. گردد
گی بر روابط و توازن قوا بر تقرب اين کميسيون به قوه مقننه و يا برای ارضای خواسته های قوه اجرائيه لطمه بزر

  .وارد خواهد آورد
  

  .  تا باشد که نظر با بصيرت شما چه خواهد بود
 

  پايان


