د افغانستان اسالمي جمهوریت
د عدلیې وزارت
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رسمي جریده

فوق العاده ګڼه

قانون تشکیل ،وظایف و صالحیت های کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی

نمبر مسلسل)۱۲۰۷( :
تاریخ نشر )۲۶( :حوت سال  ۱۳۹۴هـ.ش

فرمان تقنینی رئیس جمهوری اسالمی افغانستان در مورد توشیح قانون تشکیل ،وظایف و صالحیت
های کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی
شماره)۱۵۹( :
تاریخ۱۳۹۴/۱۲/۹ :
به تأسی از حکم مادۀ ( )۷۹قانون اساسی افغانستان ،طرح قانون تشکیل ،وظایف و صالحیت های کمیسیون مستقل
انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی را که بر اساس مصوبۀ شماره ( )۴۰مؤرخ  ۱۳۹۴/۱۱/۲۱کابینۀ جمهوری اسالمی
افغانستان به داخل ( )۵فصل و ( )۲۹ماده تصویب گردیده است ،توشیح می دارم.
این فرمان از تاریخ توشیح نافذ و همراه با مصوبۀ کابینه و قانون مذکور در جریدۀ رسمی نشر گردد.
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محمد اشرف غنی

رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسالمی افغانستان در مورد قانون تشکیل ،وظایف و صالحیت های کمیسیون
مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی
شماره)۴۰( :
تاریخ۱۳۹۴/۱۱/۲۱ :
طرح قانون تشکیل ،وظایف و صالحیت های کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی در جلسۀ شماره
( )۴۰مؤرخ  ۱۳۹۴/۱۱/۲۱کابینۀ جمهوری اسالمی افغانستان به داخل ( )۵فصل و ( )۲۹ماده تصویب گردید.

محمد اشرف غنی
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان
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فهرست مندرجات
قانون تشکیل ،وظایف و صالحیت های کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی
فصل اول
احکام عمومی
ماده

عنوان

مادۀ اول:

مبنی ۱ ............................................................

مادۀ دوم:

اهداف ۱ ..........................................................

مادۀ سوم:

تأسیس ۱ ..........................................................
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مادۀ چهارم:

صفحه

نام اختصاری ۱ ..................................................

فصل دوم

تشکیل و طرز فعالیت کمیسیون

مادۀ پنجم:

تشکیل کمیسیون ۲ ...............................................

مادۀ ششم:

مکلفیت های اعضای کمیسیون و رئیس داراالنشاء ۲ ........

مادۀ هفتم:

شرایط عضویت کمیسیون ۳ ....................................

مادۀ هشتم:

گزینش کاندیدان عضویت در کمیسیون ۳ ......................

مادۀ نهم:

تعیین اعضای کمیسیون ۴ .......................................

مادۀ دهم:

تحلیف ۴ ...........................................................

مادۀ یازدهم:

حاالت از دست دادن عضویت کمیسیون ۴ .....................

مادۀ دوازدهم:

مصئونیت از تعقیب عدلی ۵ .....................................

مادۀ سیزدهم:

جلسات کمیسیون ۵ ...............................................

مادۀ چهاردهم:

تصامیم و فیصله های کمیسیون ۶ ..............................

فصل سوم
وظایف و صالحیت های کمیسیون
مادۀ پانزدهم:

وظایف و صالحیت ها ۶ ...........................................

مادۀ شانزدهم:

وظایف و صالحیت های رئیس کمیسیون ۸ .......................

مادۀ هفدهم:

داراالنشاء ۸ ..........................................................

مادۀ هجدهم:

استخدام کارکنان ۹ ...................................................

مادۀ نزدهم:

رعایت مقرره طرز سلوک ۹ .......................................

مادۀ بیستم:

موانع استخدام ۹ ......................................................
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فصل چهارم

تشکیل ،وظایف و صالحیت های کمیسیون شکایات

مادۀ بیست و یکم:

کمیسیون مرکزی شکایات ۱۰ ...........................................

مادۀ بیست و دوم:

گزینش کاندیدان عضویت کمیسیون مرکزی شکایات ۱۰ ..............

مادۀ بیست و سوم:

تعیین اعضای کمیسیون مرکزی شکایات ۱۰ ............................

مادۀ بیست و چهارم:

کمیسیون های والیتی شکایات ۱۱ ........................................

مادۀ بیست و پنجم:

داراالنشاء کمیسیون مرکزی شکایات ۱۱ ................................

مادۀ بیست و ششم:

استخدام کارکنان ۱۲ .......................................................

فصل پنجم
احکام متفرقه
مادۀ بیست و هفتم:

مصئونیت امنیتی ۱۲ .......................................................

مادۀ بیست و هشتم:

نشریه ،نشان و مهر ۱۲ ....................................................

مادۀ بیست و نهم:

تاریخ انفاذ ۱۲ ...............................................................

قانون تشکیل ،وظایف و صالحیت های کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی
فصل اول
احکام عمومی
مبنی
مادۀ اول:
این قانون به تأسی از احکام مواد سی و سوم و یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی افغانستان ،وضع گردیده است.

اهداف
مادۀ دوم:
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اهداف این قانون عبارت اند از:

 -۱تنظیم امور مربوط به تشکیل ،وظایف ،صالحیت ها و طرز فعالیت کمیسیون مستقل انتخابات.

 -۲تنظیم امور مربوط به تشکیل ،وظایف ،صالحیت ها و طرز فعالیت کمیسیون شکایات انتخاباتی.

تأسیس
مادۀ سوم:

( )۱کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون مرکزی شکایات انتخاباتی در چوکات دولت جمهوری اسالمی افغانستان تأسیس
و در فعالیت های خویش از استقالل کامل برخوردار می باشند.

( )۲کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی در انجام فعالیت های خویش احکام قانون اساسی افغانستان،
قانون انتخابات ،این قانون و سایر قوانین نافذ کشور را مالک عمل قرار می دهند.

نام اختصاری
مادۀ چهارم:
( )۱کمیسیون مستقل انتخابات منبعد در این قانون بنام کمیسیون یاد می گردد.
( )۲کمیسیون شکایات انتخاباتی منبعد در این قانون بنام کمیسیون شکایات یاد می گردد.
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فصل دوم
تشکیل و طرز فعالیت کمیسیون
تشکیل کمیسیون
مادۀ پنجم:
( )۱کمیسیون دارای تشکیل ذیل می باشد:
 -۱دفتر مرکزی.
 -۲داراالنشاء.
 -۳دفاتر والیتی.

انتخاب می شوند:
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( )۲رئیس ،معاون و منشی کمیسیون از میان اعضاء توسط خود آنها به اساس رأی آزاد ،سری و مستقیم به ترتیب ذیل

 -۱رئیس کمیسیون برای مدت دو سال و شش ماه.
 -۲معاون و منشی کمیسیون برای مدت یک سال.

( )۳حدود وظایف و صالحیت های معاون ،منشی و سایر اعضای کمیسیون در الیحۀ وظایف داخلی که از جانب کمیسیون
تصویب می گردد ،تعیین می شود.

مکلفیت های اعضای کمیسیون و رئیس داراالنشاء
مادۀ ششم:

( ) ۱رئیس ،معاون ،منشی و اعضای کمیسیون و رئیس داراالنشاء مکلف اند ،وظایف خویش را بی طرفانه و مسئوالنه،
مطابق به احکام قانون اساسی افغانستان ،این قانون و سایر اسناد تقنینی انجام دهند.
( )۲رئیس ،معاون ،منشی ،اعضای کمیسیون و رئیس داراالنشاء حین تصدی وظیفه ،حق اشتراک در فعالیت های سیاسی
و نظامی و اشتغال به وظایف دیگر دولتی و غیر دولتی را ندارند.
اشتغال به امور تدریسی در مؤسسات تعلیمی و تحصیلی که مانع اجرای وظیفه اصلی نگردد ،از این حکم مستثنی می
باشد.
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شرایط عضویت کمیسیون
مادۀ هفتم:
شخصی به حیث عضو کمیسیون تعیین شده می تواند که واجد شرایط ذیل باشد:
 -۱داشتن تنها تابعیت افغانستان.
 -۲داشتن تحصیالت عالی حد اقل لیسانس.
 -۳داشتن اهلیت ،شهرت نیک و تجربۀ کاری حد اقل پنج سال در ادارات دولتی یا غیر دولتی.
 -۴تکمیل حد اقل سن سی و پنج سالگی.
 -۵عدم محکومیت به جرایم ضد بشری و جنایت.
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 -۶عدم عضویت در احزاب سیاسی حین تصدی وظیفه.

گزینش کاندیدان عضویت در کمیسیون
مادۀ هشتم:

( )۱به منظور گزینش کاندیدان عضویت در کمیسیون های انتخاباتی ،از طریق بررسی اسناد و تشخیص اهلیت و
شایستگی آنها ،کمیته یی به ترکیب ذیل ایجاد می گردد:
 -۱رئیس ولسی جرگه.
 -۲رئیس مشرانو جرگه.
 -۳رئیس ستره محکمه.

 -۴رئیس کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان.
 -۵رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.
 -۶نمایندۀ منتخب نهاد های جامعه مدنی مرتبط به انتخابات.
 -۷نمایندۀ منتخب نهاد های جامعه مدنی مدافع حقوق زن.

( )۲نخستین جل سۀ کمیتۀ گزینش تحت ریاست مسن ترین عضو دایر می شود و رئیس کمیته گزینش ،توسط اعضای آن
انتخاب می گردد.

3

( )۳اشخاص واجد شرایط مندرج مادۀ هفتم این قانون می توانند ،خود را به عضویت کمیسیون ،کاندید و خلص سوانح
خویش را در خالل مدتی که از طرف کمیتۀ گزینش اعالن می شود ،به کمیتۀ مذکور تسلیم نمایند.
مدت تعیین شده از یک هفته کمتر بوده نمی تواند.
( )۴اسناد مدار اعتبار تحصیل و تابعیت اشخاص مندرج فقرۀ ( )۳این ماده از طرف کمیته گزینش پذیرفته می شود.
کمیته می تواند اسناد مشکوک متقاضیان عضویت در کمیسیون های انتخاباتی را غرض حصول اطمینان به مراجع ذیربط
راجع سازد.
( )۵در خالل مدت یک ماه بعد از ختم میعاد دریافت درخواست عضویت ،کمیتۀ گزینش بیست و هفت تن کاندید دارای بلند
ترین و مناسب ترین معیار های قانونی را با رعایت ترکیب ملی و جنسیتی ،به اساس رأی گیری به ریاست جمهوری
معرفی می نماید.
( )۶جلسات کمیته گزینش طبق طرزالعمل جداگانه که توسط کمیته تصویب می شود طور علنی دایر می گردد.

مادۀ نهم:
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تعیین اعضای کمیسیون

رئیس جمهور از میان کاندیدان مندرج فقرۀ ( )۵مادۀ هشتم این قانون نه تن را به شمول حد اقل دو زن با رعایت ترکیب
ملی به حیث اعضای کمیسیون برای یک دوره شش ساله تعیین می نماید.

تحلیف
مادۀ دهم:

اعضای کمیسیون قبل از احراز موقف ،تحلیف آتی را در حضور رئیس جمهور و رؤسای مجلسین شورای ملی توسط
رئیس ستره محکمه به جا می آورند:

بنام خداوند بزرگ (ج) سوگند یاد میکنم که تمام وظایف محوله را منحیث عضو کمیسیون مستقل انتخابات ،با صداقت،
ایمانداری ،ا ستقالل ،بی طرفی کامل و غیر جانبدارانه مطابق به احکام قانون اساسی افغانستان و سایر قوانین کشور انجام
دهم.

حاالت از دست دادن عضویت کمیسیون
مادۀ یازدهم:
( )۱عضو کمیسیون در حاالت ذیل عضویت خویش را از دست می دهد:
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 -۱اثبات داشتن تابعیت مضاعف.
 -۲اثبات تزویر در اسناد و مدارک تحصیلی.
 -۳حرمان از حقوق مدنی به حکم محکمۀ ذیصالح.
 -۴محکومیت به ارتکاب جرایم جنحه ،جنایت یا تخلفات و یا تقلبات انتخاباتی.
 -۵استعفاء.
 -۶اثبات شمولیت در احزاب سیاسی حین عضویت در کمیسیون.
 -۷نقض احکام قانون اساسی افغانستان ،قانون انتخابات ،این قانون و سایر قوانین نافذۀ کشور.
 -۸مبتال شدن به مریضی صعب العالج یا دوامدار که مانع اجرای وظیفه گردد.
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 -۹غیابت مسلسل اضافه از بیست روز بدون دالیل مؤجه قانونی.
 -۱۰عدم رعایت حکم مندرج مادۀ سیزدهم این قانون.

( )۲هر یک از اعضای کمیسیون می تواند ،استعفای خویش را کتبا به رئیس جمهور ارائه نماید.

( ) ۳در صورت وفات یا حاالت از دست دادن عضویت یک و یا چند عضو کمیسیون ،رئیس جمهور ،عضو یا اعضای
جدید را در خالل مدت یکماه از میان اعضای باقیماندۀ مندرج فقرۀ ( )۵مادۀ ،هشتم این قانون با رعایت ترکیب ملی و
جنسیتی تعیین می نماید.

( ) ۴در صورتی که رئیس ،معاون و منشی کمیسیون عضویت خویش را از دست دهند ،مطابق حکم فقرۀ ( )۲مادۀ پنجم
این قانون برای مدت باقیماندۀ دورۀ خدمت ،انتخابات مجدد بین اعضای کمیسیون صورت می گیرد.

مصئونیت از تعقیب عدلی
مادۀ دوازدهم:

عضو کمیسیون بدون حکم محکمۀ ذیصالح گرفتار ،توقیف و مورد تعقیب عدلی قرار گرفته نمی تواند ،حاالت جرم مشهود
از این حکم مستثنی است.

جلسات کمیسیون
مادۀ سیزدهم:
( )۱جلسات کمیسیون به تصمیم رئیس کمیسیون یا پیشنهاد سه عضو دایر شده می تواند.
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( )۲نصاب تدویر جلسات کمیسیون با حضور دو ثلث اعضاء تکمیل و تصامیم به اکثریت آرای اعضای حاضر جلسه اتخاذ
می گردد .در صورت تساوی آراء ،نظر طرفی که رئیس کمیسیون به آن رأی می دهد ،معتبر شناخته می شود.
( )۳جلسات کمیسیون در موارد تعیین تقویم انتخاباتی ،بررسی اسناد و صالحیت کاندیدان ،تعیین و تصدیق تعداد مراکز
ثبت نام و رأی دهی و تعداد محالت آن ،تهیه فهرست رای دهندگان ،تعیین حوزه های انتخاباتی ،چاپ و نشر مواد حساس
انتخاباتی ،شمارش آراء ،تصدیق و اعالن نتایج ،علنی می باشد ،نمایندگان احزاب سیاسی ،جامعه مدنی ،رسانه های
همگانی ،ناظرین و مشاهدین ملی و بین المللی در صورت داشتن اعتبار نامه می توانند در جلسات کمیسیون اشتراک
نمایند.

تصامیم و فیصله های کمیسیون
مادۀ چهاردهم:
اعضای کمیسیون مکلف اند ،حین اتخاذ تصامیم ،بیطرفی ،منافع علیای کشور ،احکام قانون اساسی افغانستان ،قانون
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انتخابات ،این قانون و سایر قوانین نافذه را در نظر گرفته و از هر نوع تبعیض و تعصب نژادی ،قومی ،منطقوی ،حزبی،
لسانی ،مذهبی و جنسیتی اجتناب ورزند.

فصل سوم

وظایف و صالحیت های کمیسیون

وظایف و صالحیت ها
مادۀ پانزدهم:

( )۱کمیسیون دارای وظایف و صالحیت های ذیل می باشد:

 -۱اداره و نظارت بر هر نوع انتخابات و مراجعه به آرای عمومی در کشور.
 -۲تصویب دستورالعمل های اجرائیوی به منظور تطبیق قانون انتخابات.
 -۳پیشنهاد تعدیل این قانون و قانون انتخابات به حکومت.
 -۴تصویب پالن های اداری ،بودجوی ،مدیریتی و عملیاتی انتخابات.
 -۵نظارت از اجراآت داراالنشای کمیسیون و دفاتر والیتی کمیسیون.
 -۶نظارت از برگزاری برنامه های آموزشی کارکنان انتخاباتی.
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 -۷نظارت از مراحل ثبت نام ،تهیه و تجدید فهرست ثبت نام رای دهندگان.
 -۸تصدیق فهرست کاندیدان ثبت نام شده در انتخابات مربوط و فهرست نهائی ثبت نام رای دهندگان.
 -۹برنامه ریزی برای عملیه های انتخاباتی.
 -۱۰برنامه ریزی کمپاین معلومات مدنی و آگاهی عامه در سطح کشور.
 -۱۱تصویب دستورالعمل های استفاده از رسانه های همگانی و حصول اطمینان از دسترسی عادالنه احزاب سیاسی،
کاندیدان و نهادهای جامعه مدنی به رسانه های همگانی دولتی حین مبارزات انتخاباتی.
 -۱۲برقراری روابط و حفظ همکاری با احزاب سیاسی ،کاندیدان مستقل ،نهاد های جامعه مدنی مرتبط به انتخابات و
رسانه ها.
 -۱۳تعیین و تصدیق مراکز ثبت نام رای دهی ،محالت رای دهی و شمارش آراء.
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 -۱۴صدور اعتبار نامه برای کاندیدان ریاست جمهوری ،معاونین ریاست جمهوری ،شورای ملی ،شورای والیتی ،شورای
ولسوالی ،شورای قریه ،مجالس شاروالی و شاروالها.

 -۱۵صدور اعتبار نامه برای ناظرین و مشاهدین ملی و بین المللی ،نمایندگان احزاب سیاسی ،کاندیدان مستقل ،نهاد های
جامعه مدنی مرتبط به انتخابات و رسانه های همگانی.

 -۱۶اعالن نتایج ابتدایی و نهایی انتخابات به شکل رسمی.
 -۱۷تصویب تقویم انتخاباتی.

 -۱۸تعیین تقسیم اوقات زمانی به منظور برگزاری انتخابات فرعی.
 -۱۹نظارت از استخدام کارکنان دایمی داراالنشاء.

 -۲۰انجام سایر وظایف و صالحیت های مندرج قانون انتخابات.

( )۲کمیسیون طبق احکام قانون ،کمیسیون رسانه ها را ایجاد می نماید.
( )۳کمیسیون نمی تواند ،در جریان عملیات انتخاباتی لوایح ،طرزالعمل ها و دستورالعمل های مربوط به پروسۀ انتخابات
را تعدیل نماید.
( )۴کمیسیون بودجه خویش را در مشوره با حکومت تهیه ،ترتیب و در مصرف آن مستقل بوده ،گزارش ،ساالنه عواید و
مصارف آن را به وزارت مالیه ارائه می نماید.
( )۵نتایج نهایی انتخابات که بعد از رسیدگی به اعتراضات و شکایات واصله مطابق احکام این قانون اعالن می گردد،
غیر قابل تغییر است.
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( )۶کمیسیون مکلف است ،از تمام روند انتخابات (قبل و بعد از برگزاری انتخابات و اعالم نتایج ابتدائی و نهائی
انتخابات) از طریق رسانه های همگانی به مردم گزارش ارائه نماید.

وظایف و صالحیت های رئیس کمیسیون
مادۀ شانزدهم:
( )۱رئیس کمیسیون دارای وظایف و صالحیت های ذیل می باشد:
 -۱ریاست از جلسات کمیسیون.
 -۲رهبری عمومی فعالیت های کمیسیون.
 -۳نظارت از تطبیق بودجه کمیسیون.
 -۴نظارت و بررسی فعالیت های داراالنشای کمیسیون.

AC
KU

 -۵نمایندگی از کمیسیون ،در ادارات ذیربط داخلی و خارجی.

 -۶صدور اوامر و هدایات در جهت تطبیق اهداف و احکام این قانون.

( )۲در غیاب رئیس کمیسیون ،وظایف و صالحیت های وی را معاون آن اجراء می نماید.

داراالنشاء
مادۀ هفدهم:

( )۱کمیسیون به منظور پیشبرد امور اداری و اجرائیوی دارای داراالنشاء می باشد که در رأس آن رئیس قرار دارد.
( )۲رئیس داراالنشاء به توافق اکثریت اعضای کمیسیون پیشنهاد و بعد از منظوری رئیس جمهوری اسالمی افغانستان
مقرر می گردد.

سایر مامورین و کارکنان داراالنشای کمیسیون با نظرداشت فیصدی معین از اشخاص دارای معلولیت مطابق احکام قانون
کارکنان خدمات ملکی و قانون حقوق و امتیازات معلولین ،استخدام می گردند.
( )۳داراالنشاء وظایف خود را طبق احکام قانون و طرزالعمل های که از طرف کمیسیون تصویب می گردد ،اجراء می
نماید.

8

استخدام کارکنان
مادۀ هجدهم:
( )۱مامورین و کارکنان داراالنشای کمیسیون با رعایت احکام قانون کارکنان خدمات ملکی استخدام می گردد.
( ) ۲کارکنان مؤقت انتخابات در مراکز و محالت انتخاباتی از میان معلمین مکاتب ،استادان مؤسسات تحصیالت عالی
دولتی و کارکنان ادارات دولتی طبق طرزالعملی که از طرف کمیسیون وضع می گردد ،طوری خدمتی توظیف می شوند.
( )۳کمیسیون کارکنان دایمی و مؤقت انتخابات را که قانون انتخابات ،این قانون و سایر قوانین نافذۀ مرتبط را نقض نمایند،
از وظایف شان سبکدوش و حسب احوال ،به مراجع عدلی و قضائی معرفی می نماید.

رعایت مقرره طرز سلوک
مادۀ نزدهم:
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کارکنان دایمی و مؤقت انتخابات مکلف اند ،وظایف محوله را مطابق احکام مقررۀ طرز سلوک مامورین خدمات ملکی
انجام دهند.

موانع استخدام
مادۀ بیستم:

( )۱استخدام مسئولین احزاب سیاسی و کاندیدان انتخاباتی به حیث کارکنان دایمی یا مؤقت انتخابات ،جواز ندارد.
( )۲کارکنان دایمی یا مؤقت انتخابات حین تصدی وظیفه نمی توانند ،خود را کاندید نمایند.

( )۳پدر ،مادر ،پدر کالن ،مادر کالن ،اوالد ،برادر ،خواهر ،زوج و زوجۀ کاندیدان ،حق ندارند به حیث کارکنان انتخابات
با صالحیت های اجرائیوی که توسط کمیسیون مشخص می گردد ،در حوزۀ انتخاباتی مربوط ایفای وظیفه نمایند.
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فصل چهارم
تشکیل ،وظایف و صالحیت های کمیسیون شکایات
کمیسیون مرکزی شکایات
مادۀ بیست و یکم:
( )۱به منظور رسیدگی به اعتراضات و شکایات ناشی از تخطی ،تخلف و تقلب مربوط به روند انتخابات ،کمیسیون
مرکزی شکایات مطابق احکام این قانون تشکیل می گردد.
( )۲کمیسیون شکایات بودجه خویش را در مشوره با حکومت ترتیب و در مصرف آن مستقل بوده ،گزارش مصارف آنرا
به وزارت مالیه ارائه می نماید.
( )۳کمیسیون مرکزی شکایات مرکب از پنج عضو می باشد ،که طبق احکام این قانون تعیین می گردد.
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( )۴اشخاص واجد شرایط مندرج ماد ۀ هفتم این قانون که دارای تحصیالت عالی در علوم حقوقی یا فقهی باشند ،می توانند
خود را به عضویت کمیسیون شکایات کاندید و خلص سوانح شان را به کمیتۀ گزینش مندرج فقرۀ ( )۱مادۀ هشتم این قانون
تسلیم نمایند.

( )۵رئیس معاون و منشی کمیسیون مرکزی شکایات از میان اعضاء توسط خود آنها به اساس رأی آزاد ،سری و مستقیم
طبق طرزالعمل مربوط انتخاب می شوند.

گزینش کاندیدان عضویت کمیسیون مرکزی شکایات
مادۀ بیست و دوم:

کمیتۀ گزینش از میان اشخاص مندرج فقرۀ ( )۴مادۀ بیست و یکم ،پانزده تن را با رعایت عالیترین معیار های قانونی و
ترکیب ملی و جنسیتی به اساس رأی گیری ،به رئیس جمهور معرفی می نماید.

تعیین اعضای کمیسیون مرکزی شکایات
مادۀ بیست و سوم:
( )۱رئیس جمهور از میان کاندیدان مندرج مادۀ بیست و دوم این قانون ،پنج تن را با نظرداشت ترکیب ملی و جنسیتی ،به
حیث اعضای کمیسیون مرکزی شکایات برای یک دورۀ شش ساله تعیین می نماید.
( )۲به منظور تأمین شفافیت بیشتر در رسیدگی به اعتراضات و شکایات ناشی از تخطی ،تخلف و تقلب انتخاباتی،
حکومت می تواند ،از سازمان ملل متحد تقاضا نماید تا دو تن از متخصصین بین المللی امور انتخابات را به حیث اعضای
بدون حق رأی به کمیسیون مرکزی شکایات معرفی نماید.
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کمیسیون های والیتی شکایات
مادۀ بیست و چهارم:
( )۱به منظور رسیدگی به اعتراضات و شکایات ناشی از تخطی ،تخلف و تقلب مربوط به انتخابات کمیسیون های والیتی
شکایات ،یک ماه قبل از ثبت نام کاندیدان ایجاد می گردد.
( )۲کمیسیون مندرج فقرۀ ( )۱این ماده متشکل از سه عضو بوده که دو عضو آن با نظر داشت ترکیب جنسیتی (یک زن
و یک مرد) از طرف کمیسیون مرکزی شکایات و یک عضو آن از طرف کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با
نظرداشت شرایط ذیل به پیشنهاد کمیسیون مرکزی شکایات و منظوری رئیس جمهور ،مقرر می گردند:
 -۱داشتن تابعیت افغانستان.
 -۲داشتن تحصیالت عالی حد اقل لیسانس در علوم حقوقی یا فقهی.

 -۴تکمیل سن سی سالگی.
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 -۳داشتن اهلیت ،شهرت نیک و تجربۀ کاری حد اقل پنج سال در ادارات دولتی یا غیر دولتی.

 -۵عدم محکومیت به جرایم ضد بشری و جنایت.

 -۶عدم عضویت در احزاب سیاسی حین تصدی وظیفه.

( )۳کمیسیون های والیتی شکایات مکلف اند ،اعتراضات و شکایات ناشی از تخطی ،تخلف و تقلب انتخاباتی حوزه مربوط
را در خالل مدت دو هفته مورد رسیدگی قرار داده و از اجراآت خویش به کمیسیون مرکزی شکایات گزارش ارائه نمایند.
( )۴کمیسیون شکایات مکلف است ،در رابطه به رسیدگی اعتراضات و شکایات ناشی از تخطی ،تخلف و تقلب انتخاباتی
از طریق رسانه های همگانی به مردم گزارش ارائه نماید.

( )۵کمیسیون های والیتی شکایات بعد از تصدیق و اعالن نتایج نهایی انتخابات الی مدت یک ماه کار خویش را پایان داده
و بعد از انحالل صالحیت های آن ها به کمیسیون مرکزی شکایات منتقل می گردد.

داراالنشای کمیسیون مرکزی شکایات
مادۀ بیست و پنجم:
( )۱کمیسیون مرکزی شکایات دارای داراالنشاء می باشد که در رأس آن رئیس قرار دارد.
( )۲رئیس داراالنشاء به توافق اکثریت اعضای کمیسیون مرکزی شکایات پیشنهاد و بعد از منظوری رئیس جمهور مقرر
می گردد.
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( )۳داراالنشاء وظایف خود را طبق طرزالعملی که از طرف کمیسیون مرکزی شکایات تصویب می گردد ،اجراء می
نماید.

استخدام کارکنان
مادۀ بیست و ششم:
( )۱مامورین و کارکنان داراالنشای کمیسیون مرکزی شکایات با رعایت احکام قانون کارکنان خدمات ملکی استخدام می
گردند.
( ) ۲کمیسیون ،کارکنان دایمی و مؤقت انتخابات را که قانون انتخابات این قانون و سایر قوانین نافذه مرتبط را نقض نمایند
از وظایف شان سبکدوش و حسب احوال ،به مراجع عدلی و قضائی معرفی می نمایند.
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فصل پنجم

احکام متفرقه

مصئونیت امنیتی
مادۀ بیست و هفتم:

وزارت امور داخله و سایر مراجع ذیربط امنیتی به منظور تأمین امنیت و حفاظت اعضای کمیسیون ،کمیسیون های
مرکزی و والیتی شکایات و دفاتر مربوط آنها تدابیر الزم را اتخاذ می نمایند.

نشریه ،نشان و مهر
مادۀ بیست و هشتم:

کمیسیون و کمیسیون مرکزی شکایات دارای نشریه ،نشان و مهر مخصوص می باشند.

تاریخ انفاذ
مادۀ بیست و نهم:
این قانون از تاریخ توشیح نافذ و در جریدۀ رسمی نشر گردد و با انفاذ آن ،قانون تشکیل ،وظایف و صالحیت های
کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره ( )۱۱۸۴سال  ۱۳۹۴هـ.ش و سایر
احکام مغایر آن ملغی می گردد.
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