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لومړی کال

د افغانستان د پادشاهی دولت رسمی خپرونه

( )۱ګڼه

په دی ګڼه کښی
د پاچائی فرمان
د رسمی جریدی قانون
د تجارتی محاکمو اصولنامه
د مخابراتو د تخنیکی او اقتصادی مرستو...
په قضائی مامورینو د شکایتونو قانون
د وزیرانو د عالی مجلس تصویب
رسمی اعالمیه
قضائی اعالم

شنبه د حوت  ۱۴۳۱ -۱۱هجری شمسی کال

پرله پسی ګڼه ()۱

جریده رسمی
طرح نخستین که وزارت عدلیه در آغاز تحول جدید برای انکشاف و پیشبرد امور عدل و لانون به حکومت حاضر
تمدیم کرده بود در ضمن آن یکی هم تاسیس ژورنال رسمی پیشنهاد شده بود که مجلس وزرا به اساس آن موافمه
فرموده و وزارت عدلیه را به ترتیب تشکیل و تاسیس ژورنال ،مامور ساخت اینک وزارت با شماره نخستین این
ژورنال توفیك می یابد که لدم دیگر برای عملی کردن مامول خود در راه انکشاف لوانین مملکت بردارد.
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این جریده که از نام آن و از مسلک آن معلوم است مختص به لوانین و فرامین تمنینی اوامر حکومت ،اعالنات دولتی،
معاهدات و تمام آن مطالبیست که در افغانستان حکم لانون داشته و مربوط به عامه بوده و به این وسیله به اطالع عامه
رسانیده میشود ژورنال رسمی منادی لوانین و رساننده احکام و اوامر دولت به مردم است.
مسئولیت فرد در برابر لانون و مکلفیت او در برابر احکام آن آنولت در بین می آید که او از لانون و احکام آن اطالع
بدست آرد این نکته را لانون گذاران و فرمانروایان از دیرگاه به اینسو می دانستند و به آن ملتفت بودند در عهد باستان
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یا به توسط خشت و الواح و یا پاپیروس در (مصر اثور و کلد ).لوانین را رسما ً باطالع عامه می رسانیدند و یا توسط
کتیبه های که بر فراز ساختمان های بزرگ و یا مناره های بلند نمش میشد بتوجه مردم می گذاشتند که یادگارهای طریمه
دوم در ایران باستان و مدنیت های تاکسیال و افغانستان شرلی دیده می شود اینک ما درین عصر این مکلفیت دولت را
(در ممابل توده) این چنین ساده و بسیط (که نمونه آن در محضر شما لارئین محترم گذاشته شد) انجام میدهیم و از
خدای متعال برای خود توفیك میخواهم.

سید شمس الدین مجروح
وزیر عدلیه

نخستین قدم
با نشر این شماره اولین نسخه جریدۀ رسمی که اخیرا ً در ردیف پالنهای انکشافی وزارت عدلیه از طرف دولت منظور
گردیده بدسترس هموطنان گرامی گذاشته می شود.
با تحوالت اخیریکه افغانستان عزیز تحت رهنمایی های لیمت دار اعلیحضرت معظم همایونی در پرتو دیموکراسی و
حفظ حموق و صیانت فردی به آن مواجه است و با تدوین لانون اساسی جدید نظر به ایجابات عصر و زمان گام های
نخست و اساسی آن برداشته می شود وجود همچو یک نشریه ایکه تصامیم حکومت ،فیصله های پارلمان ،لوانین و
اصولنامه ها ،لرارداد ها و موافمات بین الملل که ایجاب اطالع عامه را می کند به مردم برساند حتمی و ضروری
احساس می شد .چه لرارداد ها و مطالب فوق ولتی می نافذ باشد که توسط ژورنال رسمی دولت طوریکه در سایر
ممالن جهان معمول است اشاعه یابد و نیز مکلفیت به رعایت و اطاعت به لوانین و دساتیر فوق ولتی صورت می
گیرد که توسط همچو یک نشریه باطالع مردم رسانیده شده باشد.
این نمطهٔ بود که جلب توجه وزارت عدلیه را نموده و در پهلوی سایر پالنهای انکشافی خویش در مرحله اول به نشر
موجود بود پر کرد.
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جریدۀ رسمی الدام نمود و با این حرکت همان خالیی را که از نبودن این نشریه در لطار سایر مطبوعات کشور

جریده رسمی در هر پانزده روز بروز های شنبه نشر می شود و مطالب متذکره فوق را باطالع عموم می رساند .با
نشر این شماره نخستین لدم ما در برآوردن این مامول آغاز می گردد و با توکل به ایزد متعال تا جائیکه لدرت ما
یاری کند این خدمت اجتماعی را پیش خواهیم برد.
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(یوسف روشنفکر)

قانون جریدۀ رسمی
ماده ( -)۲در خالل مدت سی روز بعد از انفاذ احکام این لانون جرید ٔه بنام (رسمی جریده) که جریده رسمی دولت
شاهی افغانستان است تا ٔسیس و از طرف وزرات عدلیه نشر میگردد.
ماده ( -)۳هدف این جریده نشر مطالبی است که از طرف دولت باطالع مردم رسانیده میشود با درنظر گرفتن این
هدف نشر موضوعات آتی در جریده رسمی حتمی می باشد.
الف) فرامین پادشاهی که جنبهٔ تمنینی و یا توصیه و ارشاد را به عنوان ملت شاهانه داشته باشد.
ب) لوانین ،تعلیماتنامه ها ،لوائح ،اساس نامه ها با تعدیالت و ضمایم آنها.
ج) تصاویب مجلس عالی وزراء شورای ملی و اعیان که اطالع  -عامه را ایجاب میکند.
د) مماوالت بین المللی ،معاهدات و موافمت نامه هائیکه از طرف دولت شاهی افغانستان امضاء میگردد.
هـ ) اعالمیه های رسمی دولت و اعالمات محاکم.
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و ) مماوالت متعلك به امور مالی و امتیازات مربوط به انحصار.
ز ) سائر موضوعاتیکه نشر آن بحکم لوانین مربوط الزم باشد.

ماده ( -)۴مطالب مندرج ماده ( )۱در سائر جرائد مملکت بعد از نشر آن در جرید ٔه رسمی مجاز می باشد.
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ماده ( -)۲در صورتیکه در متن لوانین ،اساس نامه ها ،تعلیمات نامه ها ،لوائح و سایر احکامیکه در جریدهٔ نشر
میگردد طور دیگری تصریح نشده باشد احکام مذکور از تاریخ ختم نشر آن در جریده رسمی نافذ میگردد.

ماده ( -)۵جریدهٔ رسمی در هر پانزده روز یکبار نشر میگردد .وزارت عدلیه میتواند در ولت ضرورت جریده را
بصورت عادی یا فوق العاده بیش از یکبار در هر پانزده روز نشر نماید.
بقیه صفحه دوم قانون جریده رسمی

ماده ( -)۶جرید ٔه رسمی به مدیریت مسئول یکنفر از مامورین وزارت عدلیه نشر میشود.
جریده رسمی را نظارت میکنند.
یک کومیت ٔه سه نفری بریاست رئیس امور تمنین وزارت عدلیه امور نشراتی و مالی
ٔ
ماده ( -)۷مصارف جریده در بودجهٔ عمومی دولت تکلیف گردیده و عواید آن به واردات دولت تعلك میگیرد.
ماده ( -)۸لوانین و ممرراتیکه مغایر این لانون باشد ملغی است.
ماده ( -)۹وزارت عدلیه صالحیت دارد برای تعمیل احکام این لانون اوامر الزم صادر نماید.
ماده ( -)۲۱این لانون از تاریخ ختم نشر آن در جریده

