دستاورد های ستره محکمه
الی برج اسد سال 1395

اول  :دستاورد های حاصله :
-1بررعایت ضوابط حاضری ازجا نب منسوبین قوه قضائیه درمرکز ووالیات ترکیز صورت گرفته واجرای آن تحت کنترول درآمد .
 -2بارعایت احکام قانون اشتغال قضات به غیر از وظایف قضایی چون امامت  ،وکالت ویاهم تدریس در پوهنتونها وموسسات
تحصیالت عالی خصوصی ممنوع گردید .
 -3بر مقرره طرز سلوک قضایی که اساس تعامل قاضی با اصحاب دعاوی را تشکیل میدهد تاکید جدی صورت گرفته و عمالا
چگونگی اجرای این مقرره از طریق ریاست تفتیش قضایی و اداره مراقبت قضایی درمرکز ووالیات زیر نظارت قرار گرفت .
 -4اصل مکافات و مجازات رعایت گردیده و ازجانب شورای عالی با بررسی گزارشهای تفتیشی و تدقیقی ازکار خوب قضات
امتنان صورت گرفته و بالمقابل به قضاتی که تخطی شان تشخیص گردیده بود در مطابقت به مقرره طرز رسیده گی به تخلفات
قضایی جزا های الزم تادیبی به شمول تبدیلی ها تجویز گردید.
 -5درحصه مبارزه بافساد اداری متاسفانه تعدادی از قضات  ،محررین وکارمندان اداری ستره محکمه وسایر اشخاصیکه ازنام ستره
محکمه به عنوان کمیشن کار سوء استفاده نموده اند دستگیر وقضایای شان تحت رسیده گی قراردارد چنانچه به تعداد  60نفر که
ازجمله  6نفر قاضی  11 ،نفر محرر وکارمند اداری و تعداد  43نفر سایر اشخاص ( وکالی مدافع یا کمیشن کاران ) اند  ،شامل ان
می باشند .
 -6اصل مرکزیت در اداره تامین شد و روسای جدید التقرر محاکم استیناف منحیث ممثلین قوه قضائیه در والیات نزد رهبری ستره
محکمه با تفویض صالحیت های خاص اداری مسئول و جوا بگو پنداشته شدند .
 -7به تمامی خواستهای معقول و قا نونی اصحاب دعوی ازجانب رهبری ستره محکمه و روسای محاکم استیناف درمرکز ووالیات
رسیده گی به موقع صورت میگیرد .
 -8کار اصالحات بخشهای اداری ستره محکمه مطابق حکم مقام عالی ستره محکمه اغاز گردیده وبه همین منظور تشکیل اصالحی
ستره محکمه برای سال  1395بعداز پنج ماه کارممتد ازجانب شورای عالی ستره محکمه مورد تصویب قرار گرفته و ازجا نب جال
لتماب شما نیز منظور گردید .
 -9به همکاری کمیسیون محترم اصالحات اداری و خدمات ملکی تشکیالت قضایی و اداری مورد بازنگری قرار گرفته و موارد
تورم تشکیالتی با حذف ( ریاست عمومی وثایق  ،ریاست تنفیذ احکام  ،ریاست تعمیرات  ،ریاست تکنالوژی معلوماتی وریاست
مطبوعاتی ) و ادغام ریاست های مذکوردر بخش های مرتبط و نیز برخی شعبات دیگر ازمیان برداشته شد  .به منظور رسیده گی به
موقع قضایا  ،تعداد دیوانهای ستره محکمه از  5به  -۸دیوان ارتقاد اده شد که هردیوان رایک عضو ستره محکمه رهبری خواهند
نمود  .به همین ترتیب درتشکیل سابقه به مسئله جندر توجه صورت نگرفته بود که در تشکیل سال بعدی تناسب جندر نیزمد نظر
گرفته شد .
هکذا بنابرتراکم کار وثایق درهر والیت امریت ثبت اسناد ووثایق ایجاد وبه دلیل تراکم کاری  ،دیوانهای محکمه استیناف کابل از
هشت دیوان به  13دیوان ارتقا یافت .
ونیز به منظور رسیده گی به موقع به جرایم نظامی  ،محاکم نظامی که اکثراا توسط قضات نظامی غیر مسلکی رهبری میشد حذف و
درچوکات محاکم ابتدائیه والیات دیوانهای نظامی با توظیف قضات مسلکی و باتجربه ایجاد گردیده است .

برعالوه قبالا درتشکیل محاکم ابتدائیه مرکز کابل محکمه خشونت علیه زن موجود نبود و درتشکیل جدید محاکم ابتدائیه خشونت
علیه زن مجدداا ایجاد ونیز در سطح استیناف محکمه خاص و در سطح تمیز دیوان جداگانه رسیده گی به جرایم خشونت علیه زن و
تخلفات اطفال ایجاد شد .
همچنان قانون تشکیل و صال حیت قوه قضائیه با کسب نظریات روسای محاکم استیناف و مستشاران قضایی مورد بازنگری
قرارگرفت و اخیراا از طرف شورای محترم عالی مورد تایید واقع شد که انشاء ا هلل عنقریب غرض طی مراحل قا نونی بعدی به
وزارت محترم عدلیه فرستاده میشود .
 -11استفاده از بودجه ستره محکمه تحت کنترول درامد و تخصیصات مطابق قانون در بخش مرکز ووالیات اجرا گردیده و ازاستفاده
خالف قانون بودجه ستره محکمه جلوگیری شد .
 -12به همکاری با نک جهانی ( )40عراده واسطه نقلیه تیز رفتار غرض استفاده ستره محکمه تدارک و تحویل گرفته شد .
 -13دوام پروژه های بانک جهانی با نهاد های عدلی و قضایی که به رکود مواجه گردیده بود درتماسهای جدی با وزارت محترم
مالیه و بانک جهانی دوباره احیا گردیده و پروژه های سکتور عدلی و قضایی درین برنامه دوباره بازنگری و تحت اجرا قرار دارد .
 -14با تمامی نهاد های همکار عدلی و امنیتی درمرکز ووالیات روابط خوب ایجاد گردیده و هماهنگی الزم کاری درمرکز ووالیات
بوجود آمده است .
 -15برقانونیت جلسات قضایی محاکم ورعایت اصول محاکمه عادالنه تاکید صورت گرفت .
 -16توجه خاص شورا ی محترم عالی ستره محکمه غرض حمایت ازحقوق عامه ( بیت المال ) مبذول گردیده ودر زمینه به محاکم
تحتانی هدایت داده شده است .
 -17تدوین پالنهای عملی کاری و تدوین ستراتیژی قوه قضائیه تحت کار قراردارند .
دوم  :در بخش اجراات :
 -1شورای عالی ستره محکمه ( ) 55جلسه عالی وفوق العاده را دایر نموده وبا صدور بیش ازیکهزار تصویب  ،یادداشت  ،قرار
قضایی و فیصله تجاویزالزم را اتخاذ نموده است .
 -2پنج دیوان ستره محکمه بالترتیب دیوان جزا ء عمومی طی سال گذشته  7228قضیه  ،دیوان مدنی و حقوق عامه ( )2720قضیه
 ،دیوان امنیت عامه ( ... 3010
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