د افغانستان جمهوریت
د عدلیی وزارت

فرمان  ۲۴۳۱مورخ  ۸۶/۱/۲۱رئیس جمهور افغانستان
در مورد تعدیل در قانون مطبوعات
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رسمی جریده

شماره بیست و یکم  ۲۱دلو ۲۴۸۶
نمبر مسلسل ۰۷۱ -

فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان
شماره ۲۴۳۱
تاریخ ۲۴۸۶/۱/۲۱
توشیح تعدیل در قانون مطبوعات
مطابق بحکم فقره دوم ماده هفتادو پنجم قانون اساسی ج.ا ،تعدیل در قانون مطبوعات را بداخل سه ماده که بر اساس
صالحیت های تفویض شده در فرمان شماره ( )۹۸۴۱مورخ  ۹۰۳۱/۹۹/۰۳در مورد اعالم حالت اضطرار طی مصوبه
شماره ( )۹۴۸مورخ  ۹۰۳۴/۵/۵شورای وزیران به تصویب رسیده ،توشیح میدارم.
این فرمان همراه با مصوبه شورای وزیران و تعدیل قانون متذکره جهت نشر در جریده رسمی بوزارت عدلیه گسیل گردد.
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رئیس جمهور افغانستان

مصوبه شورای وزیران جمهوری افغانستان
شهر کابل
شماره ۲۶۳
تاریخ ۲۴۸۶/۱/۱
در مورد تعدیل در قانون مطبوعات
شورای وزیران جمهوری افغانستان بر اساس صالحیت های تفویض شده در فرمان شماره ( )۹۸۴۱مورخ ۹۰۳۱/۹۹/۰۳
رئیس جمهور در مورد اعالم حالت اضطرار تصویب نمود:

(ضمیمه است)
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 -1تعدیل در قانون مطبوعات بداخل ( )۰ماده منظور است.

 -2مصوبه شورای وزیران جهت توشیح بمقام ریاست جمهوری ارائه گردد.
سلطانعلی کشتمند

رئیس کمیته اجرائیه شورای وزیران

تعدیل فرمان شماره ( )۴۲۶مورخ  ۲۴۸۸/۱/۴هیات رئیسه شورای انقالبی جمهوری افغانستان و
قانون مطبوعات منتشره شماره ( ۸۸/۲۷/۱۲ )۸۱۰جریده رسمی
ماده اول:
در ماده دوم فرمان عبارت (کمیته دولتی طبع و نشر) به عبارت (وزارت اطالعات و کلتور) تعدیل گردد.
ماده دوم:
تعدیالت آتی در قانون مطبوعات وارد گردد:
 -۹در فقره ( )۹ماده سوم عبارت (احکام اصول اساسی) به عبارت (احکام قانون اساسی).
 -۲در مواد چهارم ،نهم ،دهم ،دوازدهم ،سیزدهم ،چاردهم ،شانزدهم ،نزدهم و بیست و هشتم عبارت (کمیته دولتی طبع و
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نشر) به عبارت (وزارت اطالعات و کلتور).

 -۰در ماده نزدهم عبارت (اداره څارنوالی) به عبارت (لوی څارنوالی).
 -۸ماده شانزدهم حسب ذیل تعدیل گردد:

صاحب امتیاز نشریه های موقوت باستثنای ارگانهای دولتی و سازمانهای اجتماعی موظف اند بعد از قبول بیان نامه توسط
وزارت اطالعات و کلتور طی مدت ( )۲۳روز قبل از آغاز به نشرات مبلغی را قرار ذیل تحت تضمین وزارت اطالعات
و کلتور بگذارند:

الف -در صورت امتیاز روز نامه ( )۱۵هزار افغانی.
ب -در صورت امتیاز جریده ( )۸۵هزار افغانی.
ج -در صورت امتیاز مجله ( )۰۵هزار افغانی.

د -در صورت امتیاز نشریه غیر موقوت ( )۳۳هزار افغانی.
این تضمین تا زمانی در اختیار وزارت اطالعات و کلتور قرار دارد که امتیاز و اجازه نشریه سلب نگردیده باشد در غیر
آن مبلغ تضمین به صاحب امتیاز اعاده میگردد.
 -۵فقره ( )۲ماده بیستم حسب ذیل تعدیل گردد:
داشتن تحصیالت مسلکی یا پنج سال سابقه مطبوعات.

 -۳ماده بیست و سوم حسب ذیل تعدیل گردد:
( )۹نشر مطالب ذیل توسط مطبوعات جرم پنداشته شده و مرتکب آن با در نظر داشت احکام قوانین جزایی جمهوری
افغانستان به جزا محکوم میگردد:
الف -نشر مطالبیکه موجب توهین به دین مقدس اسالم و سایر ادیان و مذاهب گردد.
ب -نشر اسرار دولتی و نظامی که باعث صدمه به تمامیت ارضی استقالل و حاکمیت ملی کشور گردد.
ج -نشر مطالبیکه به احضارات محاربوی یا دسپلین قوای مسلح زیان وارد کند.
د -نشر مطالبیکه مسایل قشری و گروهی را بر مبنای تعصبات قومی ،قبیلوی ،نژادی و منطقوی به نحوی تحریک نماید
که موجب اغتشاش و شورش گردد.

ذیل در مورد اتخاذ میگردد:
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( )۲در صورتیکه نشر یک مطلب در مطبوعات توسط احکام قوانین جزایی یا احکام این قانون جرم شناخته شود تدابیر

الف -نشریه حاوی مطالب جرمی بعد از نشر صرف به قرار څارنوال توقیف شده میتواند.

څارنوال به ابتکار خود یا در اثر اطالع یا شکایت قرار مبنی بر توقیف نشریه را بدون معطلی صادر میکند.

ب -څارنوال مکلف است در ظرف  ۲۸ساعت از تاریخ صدور قرار مبنی بر توقیف موضوع را به دیوان امنیت عامه
محکمه والیت یا معادل آن راجع سازد.

ج -محکمه مکلف است در مدت چهل و هشت ساعت از تاریخ وصول موضوع راجع به لزوم ادامه توقیف نشریه قرار
صادر نماید.

در صورتیکه محکمه به عدم لزوم ادامه توقیف قرار صادر کند نشریه از توقیف خارج میگردد.
در صورتیکه محکمه قرار ادامه توقیف را صادر نماید څارنوالی در ظرف ده روز دوسیه موضوع را اکمال و به دیوان امنیت
عامه محکمه والیت یا دیوان امنیت عامه محکمه معادل آن احاله نماید.
محکمه مکلف است قضیه را تابع اجندای عاجل ساخته به رسیدگی موضوع بپردازد.
( )۰در صورت ارتکاب جرایم مندرج فقره ( )۹شماره ( )۳ماده دوم این تعدیل محکمه می تواند عالوه بر جزا های مندرج در قانون
بار اول نشریه وی را برای یک هفته بار دوم برای دو هفته تعطیل نموده و بار سوم به سلب امتیاز نشریه نیز حکم صادر کند.

( ) ۸هر گاه شخصی به سانسور قبل از نشر مطبوعات مبادرت ورزد و یا خالف احکام قانون و طرز العمل مندرج فقره دوم این ماده
مطبوعات را توقیف نماید یا در نشر آن موانع ایجاد کند به حبس قصیر الی مدت ششماه یا جزای نقدی مبلغ (هجده هزار) افغانی
محکوم میگردد.
 -۱ماده بیست و هشتم حسب ذیل تعدیل گردد:
( ) ۹شخصیکه به تاسیس مطبعه اقدام نماید مکلف به تصریح بیان نامه جهت کسب اجازه از وزارت اطالعات و کلتور میباشد.
بیان نامه حاوی موارد ذیل است:
 -۹اسم ،شهرت مکمله و محل سکونت درخواست دهنده.
 -۲اسم مطبعه و محل آن.
 -۰السنه ایکه توسط آن طباعت اجرا میگردد.
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 -۸تعداد و نوع ماشین آالت طباعتی.

 -۵اندازه و منبع سرمایه ایکه در تاسیس بکار می افتد.

( )۲مدیر مسوول مطبعه باید مسلکی مطبوعات بوده یا حد اقل پنج سال سابقه مطبوعاتی داشته باشد.
 -۴در فقره ( )۰ماده سی و هشتم عبارت (مدیر) به عبارت (مدیر مسوول) تعدیل گردد.
 -۱متن ذیل بحیث فقره ( )۲در ماده ( )۲۳ایزاد گردد:

( ) ۲بموجب حکم این تعدیل صاحب امتیاز ،ناشر و مالک مطبعه هر یک تنها در حالی مسوول شناخته میشود که مخالف محتوای بیان
نامه خویش رفتار نماید.
ماده سوم:

این تعدیل از تاریخ توشیح نافذ و در جریده رسمی نشر گردد.

