اعالمیه مطبوعاتی
کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی
( کابل  -پنجشنبه  3اسد  ) 8331کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی آماده دریافت و بررسی هرگونه شکایات در مورد راهاندازی
مبارزات انتخاباتی که توسط مردم و گزارشات رسانههای محترم ثبت شود ،میباشد.
کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی به تمامی کاندیدان و احزاب سیاسی و عموم هموطنان گرامی یادآور میشود؛ مطابق فقره اول
ماده هفتاد و ششم قانون انتخابات ،میعاد مبارزات انتخاباتی برای کاندیدان محترم ریاست جمهوری ،مدت  06روز کاری میباشد.
بنابراین ،مطابق بند  86فقره اول ماده نودوهشتم این قانون ،راه اندازی مبارزات انتخاباتی قبل یا بعد از وقت معین ،تخلف انتخاباتی
محسوب میگردد .همچنین مطابق فقره اول ،دوم ،سوم و چهارم ماده هفتاد و هفت و فقره اول ماده نود و هشتم؛ کاندیدان محترم و
احزاب سیاسی ،مکلف به رعایت اصول رفتاری مبارزات انتخاباتی میباشند.
بر اساس مواد فوق اصول رفتاری دوره کمپاین انتخاباتی عبارتنداز:
الف) اصول رفتاری:
 -8احترام به تمام قوانین و مقررات  -2اصل صداقت  -3اصل حرمت شخصیتها  -4آزادیهای سیاسی در حدود قانون -5
دسترسی برابر به رسانهها ،اطالعات و امکانات مالی و ملی تبلیغاتی  -0اصل بیطرفی  -7اصل آزادی مطبوعات و رسانهها  -1رعایت
زمان تبلیغات  -3آزادی رسانهها در جلسات تبلیغات  -86ارایه گزارش کامل مالی از گردش مالی احزاب و کاندیدان  -88رعایت
زمان کمپاین انتخاباتی.

ب) ممنوعیتهای تبلیغاتی:
 -8ممنوعیت تبلیغات جمعی در معابر عمومی  -2ممنوعیت تخریب تبلیغات دیگران  -3ممنوعیت مزاحمت و برهم زدن جلسات دیگران
 -4ممنوعیت ایجاد ترس و ارعاب دیگران  -5ممنوعیت تحریک رای دهندگان برای اعمال غیر قانونی  -0ممنوعیت تبلیغات در مکانهای
نظامی  -7ممنوعیت دریافت کمکهای خارجی برای تبلیغات  -1ممنوعیت اخذ کمکها و هدایای داخلی بدون اطالع کمیسیون انتخابات
 -3ممنوعیت کمکهای مالی مقامات دولتی به احزاب و کاندیدان  -86ممنوعیت سوء استفاده مالی از منابع مالی دولتی.

بدینوسیله از تمام هموطنان عزیز ،رسانههای محترم و نهادهای ناظر مرتبط به انتخابات تقاضا میگردد تا هنگام مشاهده هرنوع
کمپاین بر خالف اصول یاد شده از سوی کاندیدان ریاست جمهوری ،کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی را در جریان قرار داده و
شکایت خویش را در این زمینه ثبت نمایند تا با متخلفین برخورد قانونی صورت گیرد و همچنین احزاب سیاسی و کاندیدان محترم
میتوانند نسبت به تخلف انتخاباتی رقیبان خویش ،در حدود قانون با ارائه اسناد و مدارک کافی در کمیسیون مرکزی شکایات
انتخاباتی و کمیسیونهای والیتی ،شکایت ثبت نمایند.
نظارت همگانی؛ عدالت انتخاباتی
کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی

