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تلفون٢٣٣٣٠ :
پته :رسمی جريده کابل افغانستان
لومړی کال ) (١٧ګڼه

د افغانستان د پادشاھی دولت رسمی خپرونه
شنبه د قوس )(٢٨

د حکومت د پٻښو د اداری قانون.
د والياتو د اداری ټولنو قانون.
د فتوی او تقنين د اداری قانون.
د څارنوالی د چارو د سمښت قانون.
د عسکری د مکلفيت  ٧نمبر مبل
د دايمی نندارتونو اليحه.

 ١٣۴٣ھجری شمسی کال

پرله پسی ګڼه )(١٧

قانون شماره سوم سال  ١٣۴٣ھـ ش راجع به ادارۀ فتوی و تقنين
مادۀ اول -در وزارت عدليه يک ادارۀ بنام ادارۀ فتوی و تقنين تاسيس شده که دارای يک شعبه برای فتوی و شعبه ديگری
برای قانون گذاری است.
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مادۀ دوم -اين اداره از يک رئيس  -يک معاون و يک تعداد کارکنان مسلکی که از قوانين دولت اگاھی و در امور
قانونگذاری معرفت داشته باشد و از يک عده کارکنان اداری مرکب ميباشد.

ماده سوم -رئيس در برابر موسسات عامه و خصوصی از اداره نمايندگی ميکند ،ھمچنان از امور اداره و وضع کارکنان
آن در اجرای وظايف آن مراقبت می کند.

رئيس ميتواند برخی از وظايف خود را به معاون تفويض نمايد ،در صورت غياب رئيس معاون امور اداره را اجرأ
ميدارد.

ماده چھارم -وظايف شعبه فتوی قرار اتی است:

الف -اعطای مشوره در مسايل حقوقی به حکومت ،وزارت و دوائران و به موسسات عامه.

ب -اظھار نظر در مورد تعھدات دولت که راجع به استفاده از منابع و مرافق عامه و ثروت ھای طبيعی صورت گيرد.
ماده پنجم -وظايف شعبه تقنين قرار اتی است:
الف -تسويد طرح قوانين که تقديم ان بشوری از طرف حکومت الزم ديده شود.
ب -تسويد مقرراتيکه مجلس وزرا بر طبق جکم مادۀ ) (٩۵قانون اساسی وضع ميکند.
ج -تدقيق طرح قوانين و مقرراتيکه از طرف وزارات و موسسات عامه بغرض تقديم به شوری از طرف حکومت و يا
تقديم به مجلس وزرأ تسويد ميگردد.
د -مطالعۀ منظم و مستمر قوانين و مقررات بغرض تھيه پيشنھاد ھای الزمه به تعديالت الزمه و راجع برفع تناقضات.

ھـ -تنظيم آن قواعد حقوق بين الدول که مورد عالقه افغانستان است.
و -ترتيب و تنظيم اسناد و مدارک حقوقی بين الدول.
ز -تنظيم نشر قوانين و مقررات.
ح -تنظيم نشر ھر گونه کتب و رسالۀ ايکه در شرح قوانين و تطبيق صحيح آن موثر باشد.
ماده ششم -وزارات و موسسات عامه مکلف اند  -طرح قوانين و مقررات اختصاصی را که وضع آن از طرف شان
پيشنھاد ميشود نخست بغرض تدقيق به اين اداره ارسال دارند.
مراجع فرستنده مکلف اند در راه تدقيق طرح ھای شان با ادارۀ فتوی و تقنين ھمکاری الزم را بنمايند.
مادۀ ھفتم -شعبه تقنين در تسويد و تدقيق قوانين و مقررات مخصوصا ً اين دو نقطه را رعايت ميکند.
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١ـ اينکه قوانين مناقض احکام و ارزش ھای قانون اساسی و مقررات مناقض احکام و ارزش ھای قوانين نباشد.
٢ـ اينکه در ارزش ھا و احکام قوانين و مقررات ھم آھنگی تامين شود و اھداف ملی را تامين نمايد.

مادۀ ھشتم -اداره فتوی و تقنين مکلف است طرح قوانين و مقرراتی را که خود تسويد نموده و يا اينکه تنھا مورد تدقيق ان
قرار گرفته به مجلس وزرأ تقديم کند و توضيحاتی را که مجلس وزرأ در مورد طرح بخواھد به ان تقديم کند.

مادۀ نھم -ادارۀ فتوی و تقنين مکلف است از طرح قوانينيکه توسط حکومت بشوری تقديم ميشود در ھر دو جرگه شوری
بوقت ضرورت دفاع کند.

مادۀ دھم -اين قانون از تاريخ نشر ان در جريده رسمی نافذ ميگردد.

مادۀ يازدھم -بعد از انفاذ اين قانون قوانينی که مناقض احکام آن باشد ملغی دانسته ميشود.

