د افغانستان مؤقته اداره
د عدلیې وزارت
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رسمي جریده

د مؤقتی ادارې فرمانونه

د چاپ نېټه :د  ۱۸۳۱هـ  .ش کال د غبرګولي د میاشتې ()۸۳

پرله پسې ګڼه ()۳۰۸

 -۱فرمان تقنینی شماره ( )۶۶مورخ  ۱۸۳۰/۱۱/۱۶هـ .ش ریاست ادارۀ مؤقت افغانستان در
مورد الغای فرامین و اسناد تقنینی قبل از اول جدی سال  ۱۸۳۰هـ.ش
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فرمان تقنینی ریاست ادارۀ مؤقت در مورد الغای فرامین و اسناد تقنینی قبل از اول جدی سال
( )۱۸۳۰هـ.ش:
شماره)۶۶( :
تاریخ۱۸۳۰/۱۱/۱۶ :
از آنجائیکه ادارۀ مؤقت افغانستان به اساس توافقات بن ایجاد و متکی به جزء ( )۲آن قانون اساسی سال ()۳۱۳۱
هـ.ش مرعی االجراء دانسته شده و تاکید گردیده است که قوانین و مقررات فرعی ادارۀ مؤقت در روشنی قانون
اساسی و توافقات بن تدوین گردد ،بناء بمنظور برآورده شدن این مأمول مراتب ذیل را منظور میدارم:
مادۀ اول:
احکام تمام قوانین ،فرامین ،مقررات و اساسنامه های که با قانون اساسی سال ( )۳۱۳۱و توافقات بن مؤرخ  /۳قوس/
 ۳۱۰۸مغایر باشد ،ملغی شمرده میشود.
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مادۀ دوم:

وزارت عدلیه مؤظف است تاکلیه اسناد تقنینی قبل از تاریخ اول جدی سال ( )۳۱۰۸هـ.ش را به همکاری متخصصین
و کارشناسان هر وزارت و ادارۀ مربوط در فرصت ممکنه در روشنی قانون اساسی سال ( )۳۱۳۱هـ.ش و موافقت
نامۀ بن مورد غور و بررسی مجدد قرار داده ،احکام مغایر را لغوه و با نظر داشت ایجابات شرائط و اوضاع موجود
تعدیل ،حذف یا ایزاد را وارد و بعدا غرض تصویب و منظوری به شورای وزیران ارائه نماید.
مادۀ سوم:

کلیه وزارتها و ادارت مکلف اند طبق برنامه و طرز العمل کاری ایکه از طرف وزارت عدلیه تعیین میگردد ،در
قسمت تدقیق و طی مراحل اسناد تقنینی مربوط با نظر داشت مراتب فوق اقدام الزم و همکاری همه جانبه نمایند.
مادۀ چهارم:
این فرمان تقنینی از تاریخ توشیح نافذ و در جریدۀ رسمی نشر گردد.
والسالم
حامد کرزی
رئیس ادارۀ مؤقت افغانستان

