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مقررۀ کمیسیون های حقوقی سازمان دموکراتیک زنان افغانستان
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فرمان هیات رئیسه شورای انقالبی جمهوری دموکراتیک افغانستان
شهر کابل

۵۱۳۱/۳/۵۱
در باره تصویب مقرره کمیسیون های حقوقی سازمان دموکراتیک زنان افغانستان

هیات رئیسه شورای انقالبی بتاسی از حکم ماده ( )۴۴اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب میدارد :
 – ۱مقرره کمیسیون های حقوقی سازمان دموکراتیک زنان افغانستان در ( )۴فصل و (( ))۲۲ماده منظور است.
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 – ۲ارگانهای دولتی  ،وزارتها  ،ادارات  ،مراجع حقوقی و عدلی موظف می گردندد تدا در تیمیدل ایدن مقدرره بده کمیسدیون
های حقوقی سازمان دموکراتیک زنان کمک و مساعدت همه جانبه نمایند.
 - ۳این فرمان بید از نشر در جریده رسمی نافذ می گردد.

ببرک کارمل

صدر هیات رئیسه شورای انقالبی
جمهوری دموکراتیک افغانستان

مقرره کمیسیون های حقوقی سازمان دموکراتیک زنان افغانستان
فصل اول
احکام عمومی
ماده اول :
این مقرره بر مبنای وظایف سترگ انقالب ثور جهت حمایه حقوق زندان و بده منظدور تنظدیم فیالیدت کمیسدیون هدای حقدوقی
سازمان دموکراتیک زنان افغانستان وضع گردیده است.
ماده دوم :
کمیسیون های حقوقی سدازمان دموکراتیدک زندان افغانسدتان در ایدن مقدرره بندام ((کمیسدیون حقدوقی)) یداد شدده و عبدارت از

ماده سوم :
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تشکیالت اجتماعی بوده که در چوکات سازمان دموکراتیک زنان افغانستان فیالیت میکند.

فیصله ها و توصیه های کمیسیون های حقوقی جنبه مشورتی دارد و قابل اجرای حتمی نمیباشد  ،مگر ارگان های دولتی ،
سازمان های اجتماعی و موسسات خصوصی در بررسی موضوعات باید جدا آنها را در نظر گیرند.
ماده چهارم :

احکام مندرج این مقرره باالی کمیسیون های حقوقی مرکزی ،والیتی و شهری کابل قابل تطبیق میباشد.
ماده پنجم :

کمیسیون های حقوقی به رهنمایی بر نامه عمدل حدزب دموکراتیدک خلدق افغانسدتان  ،اصدول اساسدی جمهدوری دموکراتیدک
افغانسددتان  ،فیصددله هددای حددزب دموکراتی دک خلددق افغانسددتان قددوانین  ،فددرامین و سددایر دسدداتیر شددورای انقالبددی جمهددوری
دموکراتیدددک افغانسدددتان و هیدددات رئیسدددده آن  ،تصدددامیم حکومدددت جمهدددوری دموکراتیددددک افغانسدددتان مصدددوبات سددددازمان
دمموکراتیک زنان افغانستان و این مقرره وظایف خویش را اجراء مینمایند.
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فصل دوم
تشکیل و طرز فعالیت کمیسیون های حقوقی
ماده ششم :
کمیسیون حقوقی مرکزی به اساس پیشنهاد کمیته اجرائیه سازمان دموکراتیدک زندان افغانسدتان بدا تیدداد  ۱۳الدی  ۱۱نفدر از
طرف هیئات رئیسه شورای انقالبی جمهوری دموکراتیک افغانستان منظور میگردد.
ماده هفتم :
کمیسیون های حقوقی والیتی و شهری کابل نظربه پیشنهاد کمیته اجرائیه سازمان دموکراتیک زنان افغانستان بده تیدداد ()۱
– الی (( ))۱۱نفر توسط کمیته اجرائیه شورای نماینده گان مردم (جرگه) والیتی و شهری کابل منظور میگردد.
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ماده هشتم :

زنانی که سن هجده سالگی را تکمیل نموده  ،دارای تحصیل حقوقی یا تجربه کار در موسسات حقوقی باشدند  ،بده عضدویت
کمیسیون های حقوقی پذیرفته شده میتوانند.
ماده نهم :

رئیس و منشی کمیسیون های حقوقی از میان اعضای کمیسیون ،به اساس رای گیری علنی انتخاب میگردند.
ماده دهم :

جلسات عادی کمیسیون های حقوقی حداقل دو بار در ماده دایر میگردد.

در حاالت استثنای به اساس پیشنهاد رئیس یا دو ثلث اعضای کمیسیون جلسه فوق الیاده دایر شده میتواند.
ماده یازدهم :

نماینده گ ان څارنوالی  ،وزارت امور داخله  ،محکمه  ،سایر سازمانهای اجتماعی و دولتی و همچنان اتباع از طرف رئدیس
در جلسات مشورتی کمیسیون های حقوقی دعوت شده میتوانند.
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فصل سوم
وظایف و صالحیت های کمیسیون های حقوقی
ماده دوازدهم :
وظایف اساسی کمیسیون های حقوقی عبارت اند از :
 - ۵مساعدت حقوقی به زنان در مسایل عقد و فامیلی  ،مدنی  ،جزایی وسایر موضوعات حقوقی که تحت بررسی ارگدان
های ذیربط قرار دارند.
 – ۲مساعدت همه جانبه وهمیشگی به زنان در اجرا  ،تائید و حمایه حقوق سیاسی  ،اجتماعی و اقتصادی آنها.
 – ۳مساعدت به زنان در تربیه نسل رشد یا بنده .
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 – ۴بررسی مقدماتی مشاجراتی که بین زوجین وسایر اعضای فامیل ایجاد میگردد.
ماده سیز دهم :

در اجرای وظایف مندرج ماده دوازدهم کمیسیون های حقوقی :

 – ۱عرایض و شکایات زنان را در مسایل حقوق سیاسی  ،کار و سایر حقوق اجتماعی  ،اقتصادی آنها بررسدی و در بداره
توضیحات الزم ارائه میدارند.

 – ۲حین بررسدی عدرایض و شدکایات راجدع بده مشداجرات فدامیلی شدرایط رهدایش زوجدین را تحقیدق نمدوده و در صدورت
ضرورت نظریات خود را در مورد به ارگانهای زیربط ارائه میدارند.

 – ۳راجع به موضوعاتیکه در جلسه کمیسیون رسیدگی میشوند از ارگان های دولتی  ،سازمان های اجتمداعی و موسسدات
خصوصی مواد الزم مطالبه و حاصل مینمایند.

 – ۴از محابس و محل توقیف زنان دیدن نموده و شرایط نگهداری آنها را تحقیق میکنند.
 – ۱در صورت موجودیت دالیل کافی راجع به بهبود شرایط نگهداری زنان یا تخفیف جزای میینه آنها به ارگانهای ذیربط
پیشنهاد ارائه میدارند.
 – ۶راجدع بدده تددامین حقددوق و منددافع قددانونی زنددان بدده ارگدان هددای دولتددی  ،سددازمان هددای اجتمدداعی و موسسددات خصوصددی
پیشنهادات ارائه میکنند.
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 – ۷د رمورد رفع نقض حقوق و منافع قانونی زندان بده ارگدان هدای دولتدی  ،سدازمانهای اجتمداعی و موسسدات خصوصدی
توصیه ها صادر میکنند.
 – ۸نظر به عرایض زنان در ارگانهای حامی حقوق و یا قضایای جزایی  ،مدنی  ،فامیلی  ،تجارتی و کار کده مندافع زندان
در آن متصور باشد  ،آشنایی حاصل نموده توصیه الزم صادر مینماید.
 – ۹در مورد رسیدگی مشاجراتیکه بین زوجین و سایر اعضای فامیل ایجاد میگردد  ،بده محکمده نظدرات خدویش را ارائده
میدارند .
 – ۱۱بمنظور ارتقای سویه حقوق اهالی بخصوص زنان  ،به تبلیغ قوانین نافذه اشتغال میورزند.
ماده چار دهم :
کمیسیون حقوقی مرکزی عالوه بر وظایف مندرج ماده (  )۱۲وظایف ذیل را نیز اجرا مینماید :
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 – ۱تجربه مثبت فیالیت کمیسیون های حقوقی مرکزی ووالیتی را تیمیم و توسیه می بخشد.

 – ۲در مورد قوانین نافذه کشور در موضوعات ذیربط به کمیسیون های والیتی توضیحات الزم ارائه میدارد.
ماده پانزدهم :

کمیسیون حقوقی مرکزی میتواند راجع به رفدع خالهدای قدوانین  ،الغداء و تیددیل مییدار هدای حقدوقی مربدوط حقدوق و مندافع
زنان پیشنهادات بشورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان تقدیم نماید.
ماده شانزدهم :

رئیس کمیسیون حقوقی وظایف ذیل را به عهده دارد :
 – ۱سازماندهی فیالیت های کمیسیون حقوقی.
 – ۲پیشبرد جلسات کمیسیون حقوقی.
 – ۳توزیع وظایف بین اعضای کمیسیون .
ماده هفدهم :
سکرتر کمیسیون حقوقی دارای وظایف ذیل است :
 – ۱تهیه اجندا و ثبت محضر جلسه .
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 – ۲طرح پالن فیالیت های کمیسیون و تقدیم آن به جلسات .
 – ۳ابالغ فیصله ها و توصیه کمیسیون به ارگان ها  ،اشخاص رسمی ذیربط و اتباع.
 – ۴به قرار نمودن ارتباط با ارگان های دولتی  ،سازمان های اجتماعی  ،موسسات خصوصدی  ،اشدخاص رسدمی و اتبداع
در موضوعات شامل صالحیت کمیسیون.

فصل چهارم
احکام نهایی
ماده هجدهم :
حدین رسدیدگ ی شدکایات و حدل و فصدل موضدوعاتی کده بدین زوجدین و سدایر اعضدای فامیدل ایجداد میشدود کمیسدیون حقدوقی

ماده نزدهم :
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اصول عینیت را رعایت نموده و تالش میورزد تا درک متقابل رامیان طرفین مشاجره بوجود آورد.

کمیسیون ها حقوقی والیات و شهری کابل نقل فیصله های صادره و توصیه تصویبی خویش را به کمیسیون مرکزی ارسال
میکند.
ماده بیستم :

کمیسیون حقوقی مرکزی به استیذ ان کمیتده اجرائیده سدازمان دموکراتیدک زندان افغانسدتان جهدت آمدوزش اعضدای کمیسدیون
های حقوقی سیمینار های و کورس هیا قصیر المدت را دایر میکند.
ماده بیست و یکم :

اعضای کمیسیون های حقوقی وظایف خویشرا به اساس درک اجتماعی انجام داده و میاش اخذ نمی نمایند.
ماده بیست و دوم :
این مقرره بید از نشر در جریده رسمی نافذ میگردد.
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