د افغانستان مؤقته اداره
د عدلیي وزارت
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رسمي جریده

قانون مطبوعات

د چاپ نېټه :د  ۰۲۳۱کال د کب د میاشتې ( )۰۳پرله پسې ګڼه ()۳۱۱

فرمان
ریاست ادارۀ مؤقت افغانستان در مورد توشیح قانون مطبوعات
نمبر)۳۰( :
تاریخ ۰۲۳۱/۰۱/۰ :هـ  .ش
ماده اول:
طرح قانون مطبوعات را با حذؾ پراګراؾ اخیر از مادۀ شانزدهم (تأسیس رادیو ،تلویزیون و آژانس مختص به دولت
است) بداخل ( )۹فصل و ( )۹۹ماده توشیح میدارم.
مادۀ دوم:

AC
KU

این قانون از تاریخ توشیح نافذ و در جریدۀ رسمی نشر ګردد.

والسالم

حامد (کرزی)

رئیس ادارۀ مؤقت افغانستان

بـسم هللا الرحمن الرحیم
قانون مطبوعات
فصل اول
احکام عمومی
مادۀ اول:
این قانون به تأسی از حکم مادۀ سی و یکم قانون اساسی سال  ۳۱۹۱هـ  .ش و رعایت مادۀ نزدهم میثاق بین المللی
حقوق بشر ،به منظور تأمین حق آزادی فکر و بیان و تنظیم مطبوعات در کشور ،وضع ګردیده است.
مادۀ دوم:
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اهداؾ این قانون عبارت اند از:

 -۳فراهم کردن زمینۀ مناسبی که به اساس آن اتباع کشور بتوانند فکر و احساس خود را توسطط ګتتطار و نوشطته ،رسطم،
تصططویر ،ثبططت روی نططوار ،تمثیططل ،حرکططت و سططا ر پدیططده هططای ادبططی و هنططری اظ طار کننططد و مطالط را بططه طبططع و نشططر
برسانند.

 -۲حمایت از اساسات دین اسالم با رعایت اصل آزادی بیان و مطبوعات مسجل در میثاق بین المللی حقوق بشر.
 -۱کمک در راه انکشاؾ سالم مطبوعات به نحوی که این رکن جامعه بتواند هم وسیلۀ مؤثر نشر ثقافت به اتباع کشطور
شود و هم اراء عامه را بصورت صادق و سودمند به جامعه منعکس نماید.
مادۀ سوم:

اصطالحات آتی در این قانون معانی ذیل را دارد:
 -۳مطبوعات :عبارت از آن حروؾ یطا نقطش هطای طبطع شطده اسطت کطه مطلط یطا صطورتی را افطاده نمطوده و شطامل تمطام
وسا ل ارتباط همګانی مانند روزنامه ،جریده ،مجله ،رساله ،کتا موعظه ،خطابه و بیانیه باشد.
 وسا ل بصری :رسم ،عکس چاپ شده پست کارت و پوستر. وسا ل سمعی :ریکارد ها ،نوارهای ثبت شده ،سینماتوګرافی ،رادیو و تلویزیون. وسا ل اطالعاتی :آژانس های اطالعاتی و مطبوعاتی ،نمایشګاه ها ،جشنواره ها ،تیاتر و سرکس.مطبوعات در این قانون به انواع ذیل تقسیم میګردد:

الؾ -مطبوعات دولتی :مطبوعاتی است که متعلق به ارګان ای ثالثۀ قدرت دولتی بوده و از طرؾ این ارګان ا تمویل و
تج یز میګردد.
 مطبوعات ګروهی :مطبوعاتی است که متعلق به سازمان سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنګی بطوده و از ططرؾسازمان ای متذکره تمویل و تج یز میګردد.
ج -مطبوعططات شخصططی :مطبوعططاتی اسططت کططه متعلططق بططه یططک شططخص بططوده و امتیططاز آنططرا ،مطططابق اصططل آزادی بیططان و
مطبوعات دریافت نموده و از طرؾ خود شخص تمویل و نشر میګردد.
 -۲روزنامه :نشریۀ است که هر روزه یا حد اقل در هتته سه روز نشر میشود.
 -۱جریده :نشریۀ است که حد اکثر هتته دوبار نشر میګردد.
 -۹مجله :نشریۀ است که هتته وار ،پانزده روزه ،ماهوار ،دوماهه ،سه ماهه ،چ ار ماهطه و شطش ماهطه بصطورت مجلطد
نشر میشود.
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 -۵بولتن :نشریۀ مطبوعی است که در آن اخبار فشردۀ رویداد های سیاسی ،اقتصادی اجتماعی ،و تبصره ها از طرؾ
سازمان ای مختلؾ ،نمایندګی های خارجی و سازمان های بین المللی مقیم کشور مطابق موازین پذیرفته شده ژورنالیزم
نشر میګردد.

 -۶اثر عبارت است از ژانر (ګونه) های مطبوعاتی ،ژانر های ادبی ،رساله ،کتا  ،آثطار تجسطمی و تصطویر ،سطناریو،
طرح و دیزاین پرداخت های موسیقی و سا ر پدیده های هنری.
انواع عمدۀ اثر عبارت اند از:

ایجادی ،ایجادی تحقیقی ،ترجمه و اقتباس.

 -۷موقوت :عبارت است از نشریه های مندرج اجزاء ( ۹ ،۱ ،۲ ،۳و  )۵این ماده.
 -۸ؼیر موقوت :عبارت از نشریه های است که مقید به وقت معین نباشد.
 -۹سالنامه :اثری است که ساالنه یکبار به نشر میرسد.

 -۳۱اعالن :اطالعی است که بطه منظطور منطافع و مصطالح اجتمطاعی ،اقتصطادی و تجطارتی بطه مقصطد آګطاهی عامطه نشطر
میشود.
 -۳۳اعالمیه :اطالع رسمی سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی است که از طرؾ مقامات عالی دولتی به مقصد آګاهی عامه
نشر میشود.
 -۳۲ابالؼیه :مطال اطالعی است که به حیث یک ضرورت نشر میګردد.

 -۳۱مطبعه :موسسۀ اقتصادی ،تخنیکی و حقوقی است کطه طبطع روزنامطه هطا ،مجطالت ،کتطا هطا ،جرا طد ،ابالؼیطه هطا،
اعالمیه ها ،رساالت ،اعالنات ،پوسترها ،پست کارت ها و ؼیره در آن صورت میګیرد.
 -۳۹طابع :شخصی است که به اساس مالکیت یا به نماینده ګی مالک ،بالتعل متصدی امور مطبعه باشد.
 -۳۵ناشر :شخص حقیقی یا حکمی است که اجازۀ طبع و نشر آثار ؼیر موقوت را دارا میباشد.
 -۳۶صاح امتیاز :شخص حقیقی یا حکمی است که:
 به طبع و نشر وسا ل مطبوع موقوت مانند روزنامه ،جریده ،مجله و امثال آن میپردازد. بططه تأسططیس و تططدویر رادیططو ،تلویزیططون ،آژانططس ،تیططاتر ،سططرکس ،سططینما ،سططینماتوګرافی ،موسططیقی ،دسططتګاه ثبططت آواز،مطبعه و مؤسسۀ اعالن میپردازد.
 -۳۷مدیر مسؤل :شخصی است که به صورت بالتعل مسؤلیت تدویر امور مربوط به وسا ل مندرج در جزء ( )۳۶ایطن
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ماده را به ع ده دارد.

 -۳۸نشر :عملیۀ است که توسط آن پیام وسا ل مطبوع ،برودکاستنګ ،وسا ل سمعی و بصری در معرض آګاهی عامطه
قرار داده میشود.

 -۳۹رادیو :وسیلۀ ارتباط همګانی سمعی است که برنامه های ګوناګون اطالعی تعلیمطی و تربیتطی ،فرهنګطی و تتریحطی
را از طریق امواج مقناطیسی نشر میکند.

 -۲۱تلویزیططون :وسططیلۀ ارتبططاط همګططانی سططمعی و بصططری اسططت کططه بططا پخططش برنامططه هططای ګونططاګون اطالعططی ،تعلیمططی و
تربیتی ،فرهنګی و تتریحی از طریق امواج مقناطیسی مزایا ،مناظر و صحنه های زنطدګی را بطه صطورت مشط ود جلطو
نظرها قرار میدهد.

 -۲۳سینما :وسیلۀ ارتباطی و انتشاری است که تصاویر قبالً ثبت شده را در داخل یک صالون یا محوططه ،در معطرض
دید تماشا ګران قرار میدهد.
 -۲۲تیاتر :جای خاصی است که در آن نمایشنامه هطا ،اوپراهطا ،تصطاویر متحطرا و امثطال آن در معطرض نمطایش قطرار
داده میشود.
 -۲۱نمایشګاه :محلیست که در آن نمایش تصاویر ،آثار فرهنګی و هنری فرآورده های علمی و تخنیکی امتعطۀ تجطارتی
و وسا ل ورزشی و ؼیره به مقصد تماشای عامه صورت می ګیرد.
 -۲۹سططرکس :جططای اسططت کططه در آن نمططایش هططای اکروباتیططک ،نمططایش بططازی هططای حیوانططات وحشططی رام شططده بططه مقصططد
هنرنما ی ،سرګرمی و تتریح صورت می ګیرد.

 -۲۵جشنواره :بر ګذاری نمایش های است به مناس های خاص در مواقع معین.
مادۀ چهارم:
( )۳اجازۀ تأسیس وسا ل مندرج در جزء ( )۳۶مادۀ سوم ،تن ا به اتباع کشور مطابق به احکام قانون داده میشود.
( )۲نمایندګی های سیاسی خارجی ،موسسات بین المللی و نمایندګی های آن ا در افؽانستان می تواننطد بطه طبطع و توزیطع
بولتن خبری بعد از حصول اجازه وزارت اطالعات و کلتور مطابق موازین دیپلوماتیک بپردازند.
مادۀ پنجم:
هر نشریۀ موقوت دارای صاح امتیاز و مدیر مس ول می باشد.
مادۀ ششم:
هر شماره نشریۀ موقوت حاوی اسم نشریۀ ،محل اداره ،اسم و موضع مطبعه ،نام صطاح امتیطاز ،اسطم مطدیر مسط ول و

مادۀ هفتم:
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تاریخ نشر می باشد.

امضاء و هویت کامل صاح اثر در اصل نسخه حتمی می باشد.

فصل دوم
وسائل مطبوع
مادۀ هشتم:
ملکیت و امتیاز تأسیس وسا ل مطبوع تن ا به اتباع ،احزا  ،سازمان ا و دولت افؽانستان مطابق احکام قانون داده
میشود.
مادۀ نهم:
تأسیس کننده وسا ل مطبوع مکلؾ است .بیان نامۀ حاوی مطال

آتی را ج ت کس

اجازه ،بوزارت اطالعات و کلتور

تقدیم نماید.
 -۳ش رت مکمله و محل سکونت درخواست دهنده.
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 -۲اسم نشریۀ و محل نشر آن.
 -۱هدؾ و مرام نشراتی.

 -۹لسانیکه نشریه به آن انتشار می یابد.
 -۵اندازۀ سرمایه و منبع تمویل نشریه.

 -۶قطع صحافت حداقل و حداکثر صتحات.
 -۷تیراژ نشریه.
 -۸اوقات نشر.
مادۀ دهم:

هر وسیلۀ مطبوع دارای صاح امتیاز و مدیر مس ول می باشد.

فصل سوم
مطابع
مادۀ یازدهم:
ملکیت و امتیاز تأسیس مطبعه به اتباع ،احزا  ،سازمان ها و دولت افؽانستان ،مطابق به احکام قانون داده میشود.
مادۀ دوازدهم:
درخواست دهندۀ تأسیس مطبعه مکلؾ است ،بیان نامۀ حاوی مطال

آتی را ج ت کس

اجازه بوزارت اطالعات و

کلتور تقدیم نماید:
 -۳ش رت مکمله و محل سکونت.
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 -۲اسم و محل مطبعه.

 -۱لسانیکه توسط آن طباعت اجراء می ګردد.

 -۹انواع و اقسام ماشین آالت و تج یزات طباعتی.

 -۵اندازه و منبع سرمایۀ که در تأسیس و تدویر مطبعه بکار میرود.
مادۀ سیزدهم:

حکم مندرج مادۀ دوازدهم این قانون در مورد انتقال ملکیت مطبعه قابل تطبیق است.
مادۀ چهاردهم:

هیچ مطبعه نمیتواند بدون صاح امتیاز و مدیر مس ول به کار آؼاز و یا به آن ادامه دهد.
مادۀ پانزدهم:
اتباع ،احزا

و سازمان ای اجتماعی افؽانستان که خود مالک مطبعه نباشند ،حق دارند ،از مطابع دولتی و شخصی

مطابق مقررات مالی و حسابی مطبعۀ مربوط استتاده نمایند.

فصل چهارم
وسائل سمعی و بصری
مادۀ شانزدهم:
تأسیس و تدویر دستګاه های وسا ل سمعی و بصری توسط اتباع احزا  ،سازمان ا و دولت افؽانستان صورت میګیرد.
مادۀ هفدهم:
درخواست دهندۀ تأسیس و تدویر دستګاه های وسا ل سمعی و بصری بیان نامه حاوی مطال

آتی را به وزارت

اطالعات و کلتور تقدیم مینماید:
 -۳ش رت مکمله و محل سکونت.
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 -۲اسم و محل وسیلۀ سمعی و بصری.
 -۱نوع وسیلۀ سمعی و بصری.
 -۹هدؾ و مرام.
 -۵اندازۀ سرمایۀ و منبع آن.

 -۶کمیت و کیتیت ماشین آالت و تج یزات.
مادۀ هجدهم:

هر وسیلۀ سمعی و بصری مطابق احکام قانون دارای صاح امتیاز و مدیر مس ول میباشد.

فصل پنجم
شرائط و مکلفیت های صاحب امتیاز
مادۀ نزدهم:
صاح امتیاز واجد شرا ط ذیل می باشد:
 -۳داشتن تابعیت افؽانستان مطابق احکام قانون.
 -۲تکمیل سن هجده سالګی.
 -۱حصول اجازۀ کتبی از وزارت اطالعات و کلتور.
 -۹نداشتن ماموریت رسمی دولتی ،مګر اینکه صاح امتیاز ارګان دولتی باشد.
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 -۵محروم نبودن از حقوق مدنی مطابق حکم محکمۀ ذیصالح.
مادۀ بیستم:
صاح

امتیاز مکلؾ است ،قبل از اجازه ،بیان نامۀ خود را به ترتیبیکه در این قانون تصریح ګردیده ،بوزارت

اطالعات و کلتور تقدیم نماید.
مادۀ بیست و یکم:

وزارت اطالعات و کلتور مکلؾ است ،در مدت حد اکثر یک ماه از تاریخ وصول بیان نامه ،تصمیم خود را به
درخواست دهنده ابالغ نماید.
مادۀ بیست و دوم:

( )۳هر ګاه درخواست دهنده تصمیم وزارت اطالعات و کلتور را مبنی بر رد بیان نامه ،مؽایر قانون بداند ،در مورد
اجراآت ذیل صورت میګیرد:
 -۳درخواست دهنده میتواند اوالً به کمیسیون بررسی مطبوعات مراجعه نماید.
 -۲هر ګاه درخواست دهنده به نظر کمیسیون بررسی مطبوعات قناعت نداشته باشد ،میتواند در پیشګاه محکمه اقامۀ
دعوی نماید.
( )۲کمیسیون بررسی مطبوعات مندرج فقرۀ ( )۳این ماده متشکل است از:
 -۳نمایندۀ مسلکی و با صالحیت اکاډمی علوم بحیث ر یس.

 -۲نمایندۀ مسلکی و با صالحیت وزارت اطالعات و کلتور به حیث عضوء.
 -۱نمایندۀ با صالحیت پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون کابل ،به حیث عضوء.
مادۀ بیست و سوم:
نشریه ،دستګاه و وسیلۀ ،حق صاح

امتیاز است ،در صورت انتقال این حق به شخص دیګر ،مرات

مندرج مواد

( )۳۹و ( )۲۱این قانون مجدداً طی میګردد.
مادۀ بیست و چهارم:
صاح

امتیاز مکلؾ است بعد از قول بیان نامه ،حد اکثر طی مدت یکماه قبل از آؼاز کار ،مبلؽی را قرار ذیل تحت

تضمین وزارت اطالعات و کلتور قرار دهد:
 -۳در برابر امتیاز تلویزیون مبلػ (سی ملیون) افؽانی.
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 -۲در برابر امتیاز رادیو ،مبلػ (بیست ملیون) افؽانی.
 -۱در برابر امتیاز آژانس مبلػ (بیست ملیون) افؽانی.

 -۹در برابر امتیاز روزنامه ،مبلػ (دو ملیون) افؽانی.
 -۵در برابر امتیاز جریده ،مبلػ (یک ملیون) افؽانی.
 -۶در برابر امتیاز مجله ،مبلػ (یک ملیون) افؽانی.

 -۷در برابر امتیاز مطبعه ،مبلػ (بیست ملیون) افؽانی.

 -۸در برابر امتیاز نشریۀ ؼیر موقوت (یک ملیون) افؽانی.

 -۹در برابر امتیاز سینما توګرافی ،مبلػ (بیست ملیون) افؽانی.
 -۳۱در برابر امتیاز تیاتر ،مبلػ (ده ملیون) افؽانی.
 -۳۳در برابر امتیاز جشنواره ،مبلػ (یک ملیون) افؽانی.
 -۳۲در برابر امتیاز نمایشګاه ،مبلػ (پنج ملیون) افؽانی.
تضمین مندرج این ماده تا زمانی در حسا

بانکی وزارت اطالعات و کلتور قید می باشد که امتیاز و اجازه سل

ګردیده باشد .در ؼیر آن مبلػ متذکره به تضمین دهنده اعاده میګردد.

نه

مادۀ بیست و پنجم:
( )۳هر ګاه صاح

امتیاز تا شش ماه بعد از حصول امتیاز ،نتواند وسیلۀ را که امتیاز آنرا حاصل نموده است ،عمالً

فعال سازد ،امتیاز او از اعتبار ساقط می ګردد.
( )۲در صورتیکه صاح

امتیاز وسیلۀ را که امتیاز آنرا حاصل نموده ،فعال سازد اما بعداً وسیلۀ امتیاز آن برای سه

ماه بدون عذر موجه از فعالیت بازماند .امتیاز او از اعتبار ساقط می ګردد.
مادۀ بیست و ششم:
صاح امتیاز در عین وقت ،مدیر مس ول وسیلۀ خود بوده میتواند مشروط براینکه واجد صتات مدیر مس ول باشد.

فصل ششم
شرائط و مکلفیت های مدیر مسئول
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مادۀ بیست و هفتم:

مدیر مس ول واجد اوصاؾ ذیل میباشد:

 -۳داشتن تابعیت افؽانستان مطابق احکام قانون.
 -۲تکمیل سن ( )۲۹سالګی.

 -۱داشتن تحصیالت مسلکی ،یا تجربۀ حد اقل سه سال در رشتۀ ژورنالیزم.
 -۹محروم نبودن از حقوق مدنی به حکم محکمۀ ذیصالح.

 -۵نداشتن ماموریت رسمی دولتی مګر اینکه مدیر مس ول یک ارګان دولتی باشد.
مادۀ بیست و هشتم:

مدیر مس ول یک وسیلۀ نشراتی نمی تواند ،در عین زمان مس ولیت وسیلۀ نشراتی دیګر را ع ده دار ګردد.
مادۀ بیست و نهم:
مدیر مس ول مکلؾ است تساوی حقوق انتقاد کننده و انتقاد شونده را در وسیلۀ نشراتی مربوط بخود جداً رعایت نماید.

فصل هفتم
نشرات ممنوعه
مادۀ سی ام:
نشر مطال

ذیل در مطبوعات جواز ندارد:

 -۳مطالبیکه موج توهین دین مقدس اسالم ،سا ر ادیان و مذاه ګردد.
 -۲مطالبیکه باعث هتک حرمت اشخاص ګردد یا منافی عتت قلم باشد.
 -۱اشاعۀ مضامین یا تصاویر قبیح و مست جن که موج فساد اخالق عمومی شود.
 -۹نشر مطال  ،بؽرض ضعیؾ ساختن اردوی افؽانستان.
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مادۀ سی و یکم:

هر عمل یا ترا آن که مطابق قوانین دولت حرم شناخته شده ،ارتکا و تحریک به ارتکا آن بوسیلۀ مطبوعات نیز،
جرم شناخته میشود.

فصل هشتم

احکام جزائی

مادۀ سی و دوم:
به موج

این قانون صاح

قانون رفتار نماید.

امتیاز در حالی مس ول شناخته میشود ،که مخالؾ محتوای بیان نامۀ خویش و احکام این

مادۀ سی و سوم:
اشخاص حقیقی و حکمی که بدون رعایت احکام این قانون ،به تاسیس و تدویر وسایل مطبوعاتی در قلمرو افؽانستان
بپردازند ،عالوه بر مصادرۀ وسیلۀ مربوط ،مرتک ذیالً به جزای نقدي محکوم می ګردد:
( )۳هر ګاه تأسیس کننده شخص حقیقی باشد:
 -۳تلویزیون مبلػ (پانزده ملیون) افؽانی.
 -۲رادیو مبلػ (ده ملیون) افؽانی.

 -۱آژانس مبلػ (ده ملیون) افؽانی.
 -۹روزنامه مبلػ (یک ملیون) افؽاني.
 -۵جریده مبلػ (پنجصد هزار) افؽانی.
 -۶مجله مبلػ (پنجصد هزار) افؽانی.
 -۷مطبعه مبلػ (ده ملیون) افؽانی.
 -۸نشریۀ ؼیر موقوت مبلػ (پنجصد هزار) افؽانی.
 -۹سینماتوګرافی مبلػ (ده ملیون) افؽانی.
 -۳۱تیاتر مبلػ (پنج ملیون) افؽانی.
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 -۳۳جشنواره مبلػ (پنجصد هزار) افؽانی.
 -۳۲نمایشګاه مبلػ (دو ملیون) افؽانی.

( )۲هر ګاه تاسیس کننده شخص حکمی باشد:
 -۳تلویزیون مبلػ (هتده ملیون) افؽانی.
 -۲رادیو مبلػ (دوازده ملیون) افؽانی.

 -۱آژانس مبلػ (دوازده ملیون) افؽانی.

 -۹روزنامه مبلػ (یک ملیون دو صد هزار) افؽانی.
 -۵جریده مبلػ (هتتصد هزار) افؽانی.
 -۶مجله مبلػ (هتتصد هزار) افؽانی.
 -۷مطبعه مبلػ (دوازده ملیون) افؽانی.
 -۸نشریۀ ؼیر موقوت مبلػ (هتتصد هزار) افؽانی.
 -۹سینماتوګرافی مبلػ ( دوازده ملیون) افؽانی.
 -۳۱تیاتر مبلػ (هتت ملیون) افؽانی.

 -۳۳جشنواره مبلػ (هتتصد هزار) افؽانی.
 -۳۲نمایشګاه مبلػ (سه ملیون) افؽانی.
مادۀ سی و چهارم:
( )۳مدیر مس ول صالحیت دارد که از افشای اسم صاح اثر خودداری کند.
در این صورت تمام مس ولیت ناشی از نشر اثر ،به مدیر مس ول متوجه میګردد.
( )۲مقاالت انتقادی در نشرات موقوت ،به اسم مستعار نویسنده نشر شده نمیتواند.
مادۀ سي و پنجم:
( )۳هر ګاه صاح

اثر که قانونا ً مستوج

تأدی

یا مجازات شناخته شده معلوم باشد ،بحیث فاعل جرم تحت تعقی

عدلی قرار میګیرد ،در این حالت مدیر مس ول بحیث شریک جرم تلقی میګردد.
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( )۲هر ګاه صاح اثر معلوم نباشد ،مس ولیت ناشی از نشر مطل  ،تن ا متوجه مدیر مس ول میباشد.
مادۀ سی وششم:
در صورتیکه صاح

امتیاز بجریمۀ نقدی محکوم ګردد و در خالل یک ماه از تاریخ صدور حکم ،جریمۀ نقدی را

تأدیه نکند ،مبلػ محکوم به از پولی که به تضمین ګذاشته شده ،اخذ میشود و هر ګاه مبلػ تحت تضمین کافی نباشد،
متباقی مبلػ محکوم به از دارا ی محکوم علیه ،مطابق به احکام قانون تحصیل میګردد.
مادۀ سی و هفتم:
هر ګاه صاح

امتیاز از شرایط بیان نامۀ خویش تخلؾ ورزد ،بار اول تأدی

و در صورت تکرار با تعطیل وسیلۀ

نشراتی یا التوای امتیاز تا یکسال از طرؾ وزیر اطالعات و کلتور و یا به سل امتیاز توسط محکمه محکوم میګردد.
مادۀ سی وهشتم:
تأدی انواع ذیل را دارد:
 -۳جریمۀ نقدی حس احوال از (یکصد هزار الی دو ملیون) افؽانی.
 -۲تعطیل حس احوال الی سه ماه.
 نشریۀ موقوت تا سه شماره. -وسا ل سمعی و بصری تا سه هتته.

مادۀ سی و نهم:
هر ګاه در اسناد تقنینی نافذه برای جرایم مندرج در این قانون ،جزا پیشبینی نګردیده باشد ،مرتکبین طبق احکام فقه
حنتی شریعت اسالمی تعزیر می شوند.

فصل نهم
احکام نهائی
مادۀ چهلم:
نشرات موقوت و ؼیر موقوت ،فلم ها ،نمایشنامه ها ،ویدیو کست ها و امثال آن که از خارج تورید میشود و همچنان
فلم ها و نمایشنامه ها یکه توسط اتباع دول خارجی در افؽانستان ت یه میګردد وقتی فروش ،توزیع یا به نمایش داده
شده میتواند که اجازۀ قبلی وزارت اطالعات و کلتور را حاصل نماید.
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مادۀ چهل و یکم:

ت یۀ فلم های سینماتوګرافی از طرؾ اتباع خارجی در افؽانستان ،مربوط به اجازۀ قبلی وزارت اطالعات و کلتور
میباشد.
مادۀ چهل و دوم:

( )۳وسایل ارتباط همګانی مکلؾ بداشتن اساسنامۀ میباشد که در آن اهداؾ ،تشکیل ،وظا ؾ ،مسا ل مالی و ؼیره
مطابق احکام مندرج در قانون مدنی درج میګیردد.

( )۲وسا ل ارتباط همګانی مکلؾ اند یک نسخه از اساسنامۀ خود را بوزارت اطالعات و کلتور تقدیم نمایند.
مادۀ چهل و سوم:

( )۳وزارت اطالعات و کلتور مکلؾ است ،ادراۀ را به مقصد انسجام امور مربوط به ثبت و سجل وسایل ارتباط
همګانی ،ایجاد نماید.
( )۲وظا ؾ و صالحیت های ادارۀ مندرج در فقرۀ ( )۳این ماده ،توسط ال حه تنظیم میشود.
مادۀ چهل و چهارم:
وزارت اطالعات و کلتور مکلؾ است به منظور حتظ مبالػ تضمینی ،حسا
دولتی افتتاح نماید.

بانکی خاص را در یکی از بانک ای

مادۀ چهل و پنجم:
به منظور این قانون ،حز

و سازمان اجتماعی ن اد حقوقی و اجتماعی میباشد که طبق احکام قانون تسجیل ګردیده

باشد.
مادۀ چهل و ششم:
به منظور تحقق جریان آزاد مطبوعات ،وزارت اطالعات و کلتور ،برای نمایندګان وسا ل ارتباط همګانی داخلی و
خارجی تس یالت ممکنه را فراهم میسازد.
مادۀ چهل و هفتم:
صاحبان امتیاز و مدیران مس ول وسا ل ارتباط همګانی که قبل از انتاذ این قانون بکار آؼاز نموده اند ،مکلؾ اند ،در
خالل مدت دو ماه از تاریخ انتاذ آن احکام و شرا ط مندرج این قانون را در فعالیت های خویش رعایت نمایند.
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مادۀ چهل و هشتم:

احکام این قانون بر طبع و نشر کت
نمیشود.
مادۀ چهل و نهم:

درسی و علمی مکات

و مؤسسات تحصیلی و تحقیقی عالی و مسلکی تطبیق

این قانون از تاریخ توشیح نافذ و در جریدۀ رسمی نشر ګردد و با انتاذ آن قانون مطبوعات منتشرۀ جریدۀ رسمی
شمارۀ ( )۷۶۹مؤرخ ( )۳۶میزان سال  ۳۱۷۱هـ  .ش ملؽی شمرده میشود.

