د افغانستان جمهوریت
د عدلیی وزارت
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فرمان شماره  ۱۴۳مورخ  ۹۰۳۱/۹/۹رئیس

جمهور افغانستان درباره الغای مصوبه شورای

رسمی جریده

وزیران در مورد مقرره طرز تاسیس ثبت و
انحالل احزاب سیاسی

شماره شانزدهم  ۰۳عقرب ۹۰۳۱
نمبرمسلسل ۹۲۱ -

فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان
شماره ۱۴۳
تاریخ ۹۰۳۱/۹/۹
درباره الغای مصوبه شورای وزیران در مورد مقرره طرز تاسیس ثبت و انحالل احزاب سیاسی
بتاسی از حکم فقره ( ) ۷۱ماده هفتاد و پنجم قانون اساسی الغای مصوبه شماره ( )۷۵۱مورخ  ۷۶۶۱/۴/۵۵شورای
وزیران ج.ا درباره منظوری مقرره طرز تاسیس ثبت و انحالل احزاب سیاسی که عدم مطابقت احکام آن با قانون اساسی
از طرف شورای قانون اساسی تثبیت گردیده است منظور میدارم.
شورای عالی ستره محکمه ج.ا میتواند تا مطابق بحکم فقره ( )۴ماده ( )۵۵قانون تشکیالت و صالحیت محاکم و ماده
( ) ۷۱قانون احزاب سیاسی در این ارتباط مقرره را تصویب نمایند.
این فرمان یکجا با نظر شورای قانون اساسی جهت نشر در جریده رسمی بوزارت عدلیه ج.ا گسیل گردد.
نجیب هللا
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رئیس جمهور افغانستان

مصوبه شورای قانون اساسی جمهوری افغانستان
شماره ()۲۹
تاریخ ۹۰۳۱/۳/۲۲
اداره محترم امور حقوقی مقام محترم ریاست جمهوری ذریعه مکتوب شماره ( )۷۶۵۱مورخ  ۷۶۶۱/۶/۵۷خویش مقرره
طرز تاسیس ثبت و انحالل احزاب سیاسی که قرار مصوبه ( )۷۵۱مورخ  ۶۱/۴/۵۵شورای وزیران ج ،۷.به تصویب
رسیده است ارسال داشته که در جلسه مورخ  ۶۱/۶/۵۵شورای قانون اساسی که تحت ریاست محترم قانون پوه عبدالوهاب
(صافی) رئیس شورای قانون اساسی متکی به هدایت ماده ( ۷۵۶و  )۷۵۴قانون اساسی ج.ا و هدایت ماده ( )۷۱قانون
شورای قانون ا ساسی تدویر یافت به اتفاق آراء در مورد چنین ابراز نظر نمودند.
 -۷از آنجائیکه قانون احزاب سیاسی وظایف و صالحیت ها ایرا در مورد تصویب ،ثبت و انحالل احزاب سیاسی به
شورای عالی ستره محکمه تفویض نموده و مقرره متذکره حدودی را در طرز تطبیق این وظایف و صالحیت ها بر
شورایعالی ستره محکمه وضع نموده است تصویب آن توسط شورای وزیران جمهوری افغانستان مغایر حکم فقره ( )۶ماده
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( )۷۱۶قانون اساسی بوده و خارج از صالحیت شورای وزیران میباشد زیرا در فقره ( )۶ماده متذکره در تصویب مقرره
و اساسنامه در حدود صالحیت طبق قانون از جمله صالحیت های شورای وزیران دانسته شده در حالیکه قضاء (قوه
قضائیه) مطابق بحکم ماده ( ) ۷۱۱قانون اساسی رکن مستقل دولت بوده ،شورای وزیران صالحیت ندارد حدودی را بر
وظایف و صالحیت های آن با تصویب مقرره وضع نماید.

 -۵چون شورای عالی ستره محکمه طبق حکم فقره ( )۴ماده ( )۵۵قانون تشکیالت و صالحیت محاکم دارای صالحیت
وضع مقررات و لوایح میباشد و ماده ( ) ۷۱قانون احزاب سیاسی هم تنظیم طرز تاسیس ،ثبت و انحالل حزب سیاسی را
توسط مقرره خاص هدایت میدهد شورایعالی ستره محکمه خود صالحیت دارد مقرره مربوطه را تصویب کند.
 -۶نظر شورایعالی قانون اساسی جهت الغای مقرره متذکره به محترم رئیس جمهور ارائه گردد.
 -۴این نظر مطابق ماده ( )۷۶قانون شورای قانون اساسی در جریده رسمی نشر شود.
با احترام

قانون پوه عبدالوهاب (صافی)

رئیس شورای قانون اساسی ج.ا

کتاب ثبت اساسنامه های احزاب سیاسی
ضمیمه شماره ()۵
تاریخ ارائه اساسنامه
و سایر اسناد

انواع اسناد

تاریخ ثبت اساسنامه

تاریخ تفویض

با سایر اسناد

تصدیق نامه و

حکم شماره (
/ /

) مورخ

محکمه دیوان مدنی و

امضاء در مورد

حقوق عامه ستره محکمه راجع

تسلیمی

به انحالل حزب سیاسی

دالیل انحالل حزب
سیاسی
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کتاب ثبت درخواست ها در مورد تاسیس احزاب سیاسی
ضمیمه شماره ()۷
تاریخ حصول

تعداد

درخواست

موسسین

نام حزب

عنوان ضمیمه

تاریخ ارائه

تصمیم شورایعالی

تاریخ اطالع تحریوی

مربوط به اسناد

درخواست به

ستره محکمه و

درباره تصمیم شورای

داراالنشای شورای

تاریخ آن

عالی ستره محکمه به

عالی ستره محکمه

موسسان حزب سیاسی
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