رسمی جریده
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لمړی ګڼه
پرله پسی لمبر ()۳۹۴
نیټه :سه شنبه د  ۱۳۵۷د وری د میاشتی ()۱۵

فرمان شماره ( )۵۸مورخ نهم حمل سال  ۱۳۵۷مقام ریاست جمهوری
ښاغلی محترم وزیر عدلیه!
مجلس وزراء تحت فیصله شماره ( )۶۳۰در جلسه تاریخی  ۱۳۵۷/۱/۸با مالحظه ورقه عرض شماره ( )۱۸مورخ
 ۱۳۵۷/۱/۷وزارت مخابرات مراتب آتی را تصویب نمود:
ضمیمه نمبر یک قانون پست که بمهر داراالنشاء رسیده منظور است بعد از نشر در جریده رسمی نافذ شناخته شود.

محمد داود رئیس جمهور
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ضمیمه نمبر یک قانون پست
تعدیل
 -۱ماده ششم
«مخابرات اشخاص بصورت مکتوب از تعرض مصئون است.
دولت حق تفتیش مخابرات مکتوبی اشخاص را ندارد مگر بموجب حکم محکمه با صالحیت.
تعدیل
 -۲ماده هفتم
«الف – څارنوال و مامورین ضبط قضائی می توانند در حاالت آتی بدون اجازه قبلی محکمه به تفتیش عاجل
مخابرات پستی بپردازند:
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 -۱در حالتیکه موجبات صدمه به امنیت داخلی یا خارجی دولت موجود باشد.

 -۲در حالتیکه موجبات صدمه به حیات اقتصادی و امور مملکتی موجود باشد.

 -۳در حالتیکه موجبات صدمه به مصئونیت و تمامیت جسمی یا حیاتی اشخاص موجود باشد.

ب – در حاالت مندرج فقره الف این ماده تفتیش کننده مکلف است بعد از اجرای تفتیش در خالل مدت سه روز حکم
محکمه با صالحیت را مبنی بر تایید اقدام خود حاصل نماید».
تزئید

 -۳در ختم ماده بیست و هفتم:

« هرگاه محتوی یک ارسالی از نگاه اشیاء ممنوعه متذکره این ماده مورد اشتباه واقع گردد درین حالت اجراآت ذیل
بعمل می آید:
الف – ارسالی های وارده از خارج و صادره بخارج بالترتیب به محضر مرسل الیه و مرسل و هیاتی که از طرف
وزیر مخابرات تعیین می گردد بررسی میشود.
ب – هرگاه مرسل و یا مرسل الیه دستیاب شده نتواند ارسالی در محضر هیات متذکره فقره الف بررسی می گردد.
ج – هیاٌت تفتیش در ساحه ترتیب محضر صفت مامورین ضبط قضائی را داشته صالحیت های شان بحیث مامورین
ضبط قضائی از طرف وزرای عدلیه و داخله بر اساس معرفی وزیر مخابرات همه ساله تثبیت و تفویض می گردد».

