جمهوری اسالمی افغانستان
ستره محکمه
آمریت عمومی اداری قوه قضائیه
ریاست پالیسی و پالن
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بخش اول :فعاليت هاي قضائي
اول :شوراي عالي ستره محكمه
شوراي عالي ستره محكمه در سال 139۵باتدویر ( )55اجالس عادي و فوق العاده بر
موضوعات مربوط غور و رسیده گي الزم به عمل آورده است.
طي این جلسات روي موضوعات مختلف شامل آجندا غور و رسیدگي صورت گرفته
باصدور ( )1226تصویب  )264( ،یاداشت  )173( ،قرار قضائي و ( )5فیصله تجاویز الزم و
مقتضي اتخاذ و محاكم و مراجع ذیربط درامور محوله در روشنی قانون  ،رهنمائی شده اندکه در
مجموع مواردذیل رادربر می گیرد.
الف :استهداآت:
طي این مدت درمورد استهداآت محاكم و مراجع دولتي به ارتباط تفسیر احکام قوانین و
مطابقت قوانین با قانون اساسي غور همه جانبه بعمل آمــده باالثر با صــدور ( )148تصویب و
( )12یادداشت به محاكم و مراجع مربوط توضیح قانوني ارائه شده است .و ( )21قضیه پس از
تأئید نظر تدقیقی جهت اجراآت به مراجع مربوط اخبار گردیده است.
ب :تفویض صالحيت رسيده گی ازیک محکمه به محکمه دیگر :
طي مدت مورد گزارش ( )606موضوع تبدیلي محكمه به اساس تقاضاي لوي څارنوالي و
برخي از اطراف دعاوي ،مورد غــورقرارگرفته منجمله صالحــیت رسیده گي ( )530قضیه از یك
محكمه به محكــمه دیگر تصویــب و تقاضاي تبدیلي محكمه ( )76قضیه نسبت فقدان دالیل قانوني
رد شده است .
ج :تجدید نظر بر فيصله هاي قطعي :
درین مدت ( ) 414قضیه تجدید نظر بر فیصله هاي قطعي ونهائی محاکم مورد غور قرارگرفته
ودرنتیجه تعداد ()59فیصله قطعي محاکم درموضوعات مدنی  ،تجارتی  ،احوال شخصیه وجزائی ،
بنابر موجودیت دالیل قانوني جدید  ،لغو و تقاضا در باره تجدید نظر بر( )335قضیه دیگر نسبت
فقدان دالیل با صدور ( )130تصویب رد و یا هدایت الزم تجویز شده است .همچنان ()234
یادداشت به مقصد تکمیل پروسه کار و غور دقیق صدور یافته است.
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د :تنازع صالحيت و نقض مجدد:
درین مدت ( ) 93موضوع تنازع صالحیت حوزوی وموضوعی محاکم مورد غور
قرارگرفته باالثر طی ( )90قرارقضایی مبنی بر تعیین محکمه ذیصالح تصمیم اتخاذ و در ()3
قضیه ضمن تصویب هدایت صادر گردیده است .
هـ  :محاكمه قضات:
درین مدت( )5فیصله بارتباط محاکمه قضات  )46( ،تصویب درمورد تخلفات منسوبین
قضائی و ( )7یادداشت در زمینه صادر گردیده است.
و :مسایل متفرقه :
درامور ذاتي قضات و مسایل متفرقه در جلسات متعدد شوراي عالي بر ( )293قضیه غور
بعمل آمده ،باالثر ( )171تصویب به ارتباط تثبیت درجه کادر قضائی قضات )122( ،تصویب در
مورد مسایل متفرقه صدور یافته و به تعداد ( )11یاد داشت صادر گردیده است.
ازمجموع مصوبات و یادداشت های شورای عالی ستره محکمه ( )30موضوع آن که جنبه
عام داشت بمنظور تطبیق یکسان قوانین وجهت سهولت در امور محاكم طور متحدالمال تعمیم شده
است.
ظ :در موضوعات اعدامی به تعداد( )24قضیه در جلسات متعدد شورایعالی غور بعمل امده و()24
قرار قضایی در مورد صدور یافته است .
همچنان کمیته ارزیابی عرایض تجدید نظر حسب مصوبه ( )861مورخ  1394/6/31شورایعالی
ستره محکمه تحت ریاست داراإلنشاء شورایعالی ایجاد گردیده است و در این مدت به تعداد ()726
عریضه تجدید نظرخواهان و به تعداد ( ) 120دوسیه هایکه شامل موضوعات مدنی  ،تجارتی ،
فامیلی و احوال شخصیه بوده تحت غور و بررسی قرار داده و در مورد ابراز نظر نموده اند که
مورد تأئید قرار گرفته است .
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دوم :دیوان هاي ستره محكمه
الف  -دیوان جزای عمومی:
درین دیوان جمعاً( )4197موضوع موردرسیده گی قرارگرفته ودرنتیجه ( )3328قضیه تائید،
( )530موضوع نقض و ( )339قضیه تعدیل گردیده است.
ب  -دیو ان امنيت عامه:
دردیوان امنیت عامه مجموعا ً ( )2356موضوع مورد رسیده گی قرارگرفته ودرنتیجه ()1846
قضیه تائید )259( ،موضوع نقض  )248( ،قضیه تعدیل و ( )3موضوع باطل گردیده است.
ج -دیوان جرایم عليه امنيت داخلی و خارجی:
درین دیوان جمعا ً ( )2996موضوع مورد رسیده گی قرارگرفته که درنتیجه ( )2161قضیه
تایید )502( ،موضوع نقض  )274( ،قضیه تعدیل  )59( ،موضوع باطل گردیده است.
د -دیوان مدنی وحقوق عامه:
دردیوان مدنی وحقوق عامه ستره محکمه طی سال )1906( ، 1395موضوع به ترتیب ذیل
موردرسیده گی واصدار حکم قرارگرفته است )1000( :قضیه تائید )508( ،قضیه نقض و()398
قضیه دیگر بقرار قضایی مسترد گردیده است.
و -دیوان جرایم منسوبين نظامی:
در دیوان جرایم منسوبین نظامی طی سال  )265( 1395قضیه مورد رسیدگی قرار گرفته
که( )223قضیه تایید )25(،قضیه نقض )14( ،قضیه تعدیل و ( )3قضیه باطل گردیده است .
هـ  -دیوان تجارتی:
دراین دیوان جمعا ً ( )219موضوع مورد رسیده گی قرار گرفته ودر نتیجه ( )103موضوع
تائید و( )80موضوع دیگرنقض.و در مورد ( )36موضوع قرار تعطیل صادر شده است .

سوم :محاکم استيناف
الف  -محاكم استيناف مركز و والیات:
به اساس راپور هاي واصله دیوان هاي محاكم استیناف مركز و والیات طي سال  1395جمعا ً
( )23086قضیه درمحاکم مذکور مورد غور قرار گرفـته ،روي ( )10558قضیه جــزائي ،
( )5810قضیه امنیت عامه  )1334( ،قضیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی )4966( ،قضیه
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مدني  ،حقوق عامه و احوال شخصیه و( )418قضیه تجارتي ،رسیده گي و اصدار حكم به عمل آمده
است.
ب  -محكمه استيناف مواد مخدر:
در این محكمه طي مدت مورد گزارش به تعداد ( )330موضوع تحت غور قرار گرفته و در
مورد آن اصدار حكم صورت گرفته است.

ج  -محکمه استيناف رسيدگی به جرایم سنگين فساد اداری:
این محکمه درجریان سال  1395به تعداد ( )6قضیه را رسیدگی و مورد اصدار حکم قرار داده
است.
د -محاکم استيناف مبارزه باجرایم فساد اداری:
درین محاکم طی مدت متذکره به تعداد ( )429موضوع مورد بررسی قرارگرفته ازجمله
( )254موضوع فیصله شده  ،درمورد ( )146موضوع قرار قضا یی صادر و( )29موضوع
جهت اصالح نواق مکتوبی مسترد گردیده است.
هـ  -دیوان استيناف جرایم منع خشونت عليه زنان:
این محکمه طی سال  1395جمعا ً ( )81قضیه را مورد رسیدگی و اصدار حکم قرار داده است .
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و -محاكم استيناف نظامي :
در محاکم استیناف نظامي طي مدت مذکور مجموعا ً ( )385قضیه موردبررسی قرارگرفته و در
مسترد گردیده و تعداد ()136
نتیجه ( ) 69موضوع به تجویز مكتوبي جهت اصالح نواق
موضوع به قرارقضا یی و( )180موضوع دیگر ذریعه فیصله اجراات شده است.
ز -دیوان جرایم ترافيکی استيناف والیت کابل :
دیوان جرایم ترافیکی استیناف والیت کابل طی سال  1395به تعداد ( )155قضیه را به ترتیب
ذیل مورد رسیدگی قرار داده است )23( :قضیه ذریعه مکتوب مسترد  )30( ،قضیه ذریعه قرار
قضایی حل و ( )102قضیه دیگر فیصله گردیده است .
ح -دیوان های اطفال محاكم استيناف مرکزووالیات:
این محاكم درمدت متذکره در مورد ( )724قضیه تخلف اطفال حكم قضائي خویش را صادر
نموده اند.

8

چهارم :محاكم ابتدائيه
الف -محاکم ابتدائيه شهری و ولسوالی:
بمالحظه راپور هاي واصله  ،محاكم ابتدائیه شهری وولسوالی در سال  1395به تعداد
( )13111موضوع جزائي )17151( ،موضوع مدني و حقوق عامه ( )6515قضیه امنیت عامه
( )1429قضیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و ( )1696قضیه تجارتي را رسیدگي نموده در
مورد آن اصدار حكم به عمل آورده اند.
ب  -محكمه ابتدائيه جرایم مواد مخدر:
این محكمه در طي مدت مذكور ( )454قضیه را رسیدگي و در مورد آن اصدار حكم نموده است.
ج -محکمه ابتدایيه رسيدگی به جرایم سنگين فساد اداری :
این محکمه طی سال  1395به تعداد ( )16قضیه را مورد رسیدگی و اصدار حکم قرار داده است .

د  -محاکم ابتدائيه مبارزه باجرایم فساد اداری:
دراین محاکم درجریان سال  )701( ، 1395قضیه بررسی گردیده ،که ازان جمله ( )107موضوع
جهت اصالح نوا ق طورمکتوبی به مرجعش مسترد گردیده  )287( ،موضوع به قرا ر قضائی و
( )307موضوع باصدور فیصله خاتمه یافته است.
هـ  -محکمه ابتدائيه منع خشونت عليه زنان:
این محکمه طی مدت مذکور به تعداد ( )208قضیه را مورد رسیدگی و اصدار حکم قرار داده است
.
و -محاكم ابتدائيه جرایم خورد ساالن:
این محاکم در طي مدت مذکور ( )1245دوسیه را رسیدگي نموده در مورد آن حكم صادر
نموده اند.
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ز -محاکم ابتدائيه احوال شخصيه حوزه اول و چهارم شهر کابل:
محاكم ابتدائیه فامیلي درین مدت تعداد ( )531قضیه را رسیده گي نموده در مورد آن اصدار
حكم به عمل آورده است.
ح  -محاكم ابتدائيه نظامي مركز و والیات:
در محاكم ابتدائیه نظامي طي مدت مورد گزارش تعداد ( )2584دوسیه موردبررسی
قرارگرفته كه از آن جمله در مورد ( )1679قضیه به فیصله اصدار حكم گردیده و تعداد ()276
قضی ه جهت اصالح نواق به مرجع مربوط طور مكتوبي مسترد و ( )629موضوع به قرار
قضائي انجام پذیرفته است.

پنجم :عواید محاكم
بمالحظه راپور هاي واصله درجریان سال  1395عواید عمومي محاكم بالغ بر مبلغ
( )1,282,973,146یک ملیارد و دوصدو هشتاد و دو ملیون و نو صدو هفتاد و سه هزارویکصدو
چهل و شش افغانی میگردد.
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بخش دوم :فعاليت های ممد قضائی
اول :در عرصه معارف قضائي
الف  -آموزش كادر قضائي:
در جریان سال  1395پروگرام آموزش قضائی که شامل کورس ستاژ قضائی و کورس های
آموزش داخل خدمت می باشد ،به ترتیب ذیل تنظیم وتدویر یافته است.
-1کورس ستاژ قضائي :
طی سال  1395الی ختم سال  ،چهار سمستر آموزشی دور ( )30ستاژقضایی پیشبرده شده
است ،که از جمله ( ) 3سمستر دروس نظری و یک سمستر (سمستر چهارم) را دروس کار عملی
در محاکم استیناف والیات کشور تشکیل میدهد  .که در نتیجه از جمله ( )316تن ستاژران ()297
تن کامیاب گردیده ( )19تن ناکام مانده و به بخش های اداری معرفی شده اند  ،و سمستر آخری
(سمستر پنجم تخص ) ستاژ بعداز بازگشت ستاژران از کار عملی محاکم والیات کشور بتاریخ
 1395/12/5آغاز گردیده است .
در این سمستر ها بر اساس کریکولم درسی طبق تقسیم اوقات منظم مضامین حقوقی اعم از جزایی
 ،مدنی و تجارتی و عالوتا پروگرام های آفس کمپیوتر و زبان انگلیسی حقوقی برای ستاژران
آموزش داده شده است.
قابل یاد آوری است که تطبیق کریکولم درسی ستاژقضا از سوی ( )12نفر استادان مسلکی پیشبرده
میشود  .تدریس برای ستاژران توسط اس اتید مربوط بدون کدام حق الزحمه صرف در مقابل معاش
دولتی که اخذ مینمایند صورت میگیرد .
کورس ستاژ نسبت به سال هاي گذشته از نظم و دسپلین بحد اعلي خود قرار دارد ستاژیران به
طور منظم به دروس و در سیمینار ها اشتراك ورزیده اند.
در نصاب درسي نیز تحول مثبت به میان آمده است.
پروگرام درسي طوري تنظیم شده كه مضامین اصلي یعني آموزش قوانین بحیث مضمون درسي و
سایر موضوعات ممد درسي به قسم سیمینار اجراءشده است
این سیستم سبب شده است تا از یك سو ستاژیران به آساني دروس را فرا گیرند و براي درك و
تحلیل قوانین وقت كافي داشته باشند و از جانب دیگر سایر موضوعات را از طریق سیمینار ها
تعقیب نمایند .
 -2کورس های آموزش داخل خدمت بمنظور ارتقای سطح دانش حقوقی قضات:
ستره محکمه جمهوری اسالمی افغانستان بادرنظرداشت ستراتیژی قــوه قضا ئیه به مقصد اینکه
سطح دانش حقوقی قضات ارتقا یابد وبه کسب مهارت های قضائی نایل آیند به موضوع تدویر
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کورس ها ی داخل خدمت توجه کافی بعمل آورده وسعی نموده است تا باتوصل به طرق ممکن
اهداف فوق نایل آید.وباین منظور کورس های آموزش داخل خدمت رابطورمتناوب دایرنموده است.

در جریان سال  1395کورس های آموزشی داخل خدمت
به ترتيب ذیل تدویر یافته است.
تعداد ( )113برنامه آموزشی داخل خدمت از طرف ستره محکمه برای ( )2058نفر قضات و
کارمندان اداری محاکم مرکز و والیات که ( )42برنامه آن برای ( )745تن از قضات و ()71
برنامه دیگر برای ( )1313تن از کارمندان اداری محاکم دایر گردیده است ( )42برنامه آموزشی
برای قضات در بخش های جزایی ،مدنی و تجارتی برای قضات داخل خدمت دایر گردیده و ()71
برنامه آموزشی دیگر برای کارمندان اداری محاکم روی عناوین ذیل دایر گردیده است .
طرز سلوک اداری  ،تهیه و تدارکات  ،ارتباطات و راپوردهی  ،پروپوزل نویسی  ،مدیریت پروژه
 ،فرهنگ سازی و فساد اداری  ،ارزیابی داوطلبی  ،مدیریت تنظیم کورس ها  ،سیستم مدیریت
قضایا  ،ترتیب بودیجه  ،معرفی سیستم رتب و معاشات  ،حکومت داری الکترونی و امنیت سایبری
 ،در بخش اداری و مسلکی در محاکم مرکز و والیات کشور دایر گردیده است که از جمله ()1313
تن کارمندان اداری ( )1011تن آنرا ذکور و ( )302تن دیگر را طبقه اناث تشکیل میدهد .
برنامه های آموزش قضائی و اداری داخل خدمت روی موضوعات فوق از طرف ستره محکمه
ج.ا.ا به همکاری موسسات ذیل تدویر یافته است.
 ریاست تعلیمات قضایی . دفتر پروگرام حمایت سکتور عدلی افغانستان ()JSSP سازمان بین المللی انکشاف حقوق ()IDLO موسسه مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد ()UNODC دفتر تیری دیزهوم لوزان()TDH موسسه آشیانه وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتیهماهنگی با دونر ها و ارتقای ظرفيت قضات داخل خدمت:
به تعداد چهار جلسه هماهنگی ریاست تعلیمات قضائی با دونر های همکار در در سال  1395در
مقر دفتر  IDLOو مقر ریاست تعلیمات قضایی دایر گردیده که در این جلسه محترم دگرجنرال
قضاوتپوه نثاراحمد سرپرست آمریت عمومی اداری قوه قضائیه  ،محترم دکتور عبدهللا "عطائی"
رئیس تعلیمات قضائی  ،محترم غالم حسین "صا فی" آمر آموزش های ریاست تعلیمات قضائی و
نماینده گان موسسات  IDLO ، JSSPو  USAIDاشتراک ورزیده بودند .
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هدف این جلسه جلب همکار ی ها و کمک های مالی و تخنیکی دونر ها از ستاژ دوساله و ارتقای
ظرفیت قضات داخل خدمت بوده است  .که در زمینه امضای تفاهمنامه با سازمان آیدلو صورت
گرفته که در نتیجه اقدامات ذیل صورت گرفته است .
 -1حمایت از ارتقای ظرفیت قضات داخل خدمت .
 -2آموزش تعداد ( )9تن اساتید تعلیمات قضایی و ( )24تن در هشت زون والیات کشور .
- 3تجهیز( )9صنف درسی به وسایل آموزشی در تعمیر جدید تعلیمات قضایی.
- 4تقویت مراکز اموزشی در والیات پکتیا  ،بامیان و کندهاربه همکاری مالی سازمان ایدلو .
- 5ساختار الماری های کتابخانه و تهیه ()750عنوان کتاب حقوقی مورد ضرورت .
 -6ترتیب دیتابیس آموزشی در ریاست تعلیمات قضایی .
 -7تجهیز ( )9تن اساتید و ( )3تن کارمندان اداری ریاست تعلیمات قضایی به کمپیوتر های لپ
تاب .
 -8اکمال دو پایه ماشین های فوتوکاپی ریاست تعلیمات قضایی .
 -9تدویر ( )71کورس آموزشی کوتاه مدت در بخش اداری .
 -10اجرای نیاز سنجی آموزشی قضات داخل خدمت در هشت زون محاکم والیات کشورو تعین
نیاز های آموزشی برای ( )5سال آینده .
 -11معرفی ( )17تن استادان و یک تعداد کارمندان اداری ستره محکمه به تحصیالت ماستری در
داخل کشور به کمک مالی سازمان آیدلو .

ب -رسيدگي به استهداآت  ،تدقيق اسنا د تقنينی و تدقيق دوسيه ها:
در این مورد جمعا ً ( )486موضوع مورد غور و تدقیق قرار گرفته و در نتیجه قرار ذیل نظر
تدقیقي ابراز شده است.
( )79موضوع
 .1ابرازنظر باستهداآت جزائي.............................
()85
 .2ابرازنظرباستهداآت مدني ،حقوق عامه واحوال شخصیه ........
موضوع
()22
 .3ابرازنظر درمسایل تجارتي...............................
موضوع
()40
 .4غور وابرازنظر درامور وثایق و ثبت اسناد.......................
موضوع
()50
 .5تدقیق دوسیه های محاکماتی وتأدیبی قضات ....................
موضوع
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()6

 .6بررسی تفاهم نامه های بین الدولی...............................
موضوع
()87
 .7ابراز نظر درمسایل وموضوعات متفرقه.........................
موضوع
()114
 .8تنظیم امورمقدماتی تثبیت درجه کادر قضا ئی ....................
موضوع
()13
 .9موضوعات مستردی ............................................
موضوع
()486
مجموع .......................................................
موضوع
این نظریات وموضوعات بعداز تائید مقام ستره محكمه و یا شورایعالي ستره محكمه جهت تعمیل به
مراجع مربوط ابالغ شده وازجمله ( )30نظر تدقیقی بنابراینکه حایزجنبه عام بود بمنظور توحید
مرافق قضائی به عموم محاکم طور متحدالمآل تعمیم شده است.
همچنان طی سال  1395در موارد ذیل نیز کار صورت گرفته است .
 .1طرح  ،تسوید و طی مراحل قانون تشکیل و صالحیت قوه قضائیه.
 .2طرح  ،تسوید  ،الیحه اجراآت اداری آمریت عمومی اداری قوه قضائیه .
 .3ط رح و تسوید طرزالعمل تشکیل و صالحیت محاکم ابتدائیه و استیناف رسیدگی به جرایم
سنگین فساد اداری.
 .4بررسی طرزالعمل ریاست مراقبت قضائی.
 .5پیشنهاد تعدیل بعضی از مواد قانون معاشات مقامات دولتی.
 .6پیشنهاد تعدیل بعضی از مواد قانون تنظیم معاشات مقام عالیرتبه دولتی.
 .7طرح طرزالعمل جلسات اداری قوه قضائیه .
 .8مقرره طرز محاکمه قضات.
 .9طرح الیحه استخدام قضات در مناطق ناأمن
تعدیل مقرره تعلیمات قضائی.
.10
طرح تعدیل الیحه وظایف تعلیمات قضائی.
.11
باز نگری مجدد مقرره تعلیمات قضائی .
.12
الیحه تدویر کورس ستاژ اختصاصی (برای قضات که در والیات ناأمن مقرر گردیده
.13
اند)
منظور شده وجوه اپراتیفی مراقبت و کنترول ستره
بررسی طرزالعمل تخصی
.14
محکمه .
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بررسی فیصله ها و قرارهای محاکم در بخش های جزائی  ،مدنی  ،حقوق عامه ،
.15
تجارتی و احوال شخصیه  ،جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی جهت توحید رویه قضائی .
طرح مسوده قانون محصول فیصله ها و وثایق محاکم بداخل ( )8فصل و ( )21ماده.
.16

ج -تدویر سيمينار عالی قضایی رؤسای محاکم:
سیمینار عالی قضایی روسای محاکم قبل از ظهر بیست و دوم حوت تحت عنوان
(قضامظهرحاکمیت قانون و تامین عدالت ) با حضورو اشتراک جاللتمآبان معاون دوم ریاست
جمهوری  ،دوکتور عبدهللا عبدهللا رئیس اجرائیه  ،رئیس واعضای شورای عالی ستره محکمه ،
لوی څارنوال  ،وزیر عدلیه  ،رئیس و اعضای اسبق ستره محکمه و برخی ازاراکین بلند پایه ،
مستشاران قضایی  ،روسا و اعضای مسلکی ادارات مرکزی وروسای محاکم استیناف وشهری
مرکز ووالیات و مسئولین موسسات همکار به کار اغاز کرد .
نخست قانونپوه سید یوسف حلیم رئیس ستره محکمه طی ایراد بیانیه اساسی  ،اهداف سیمینار
عالی قضایی را که بر محورتبادل تجارب قضایی  ،حاکمیت قانون ،تأمین عدالت قضایی ،
توضیح قانونی به استهداآت غامض وپیچیده محاکم وتصمیم گیری روی عمده ترین مسایل مربوط
به زنده گی نظام قضایی کشورمتمرکز بود  ،بیان داشته و درپهلوی آن دستاورد های قوه قضائیه
طی یکنیم سال گذشته و نیز چالشهای فرا راه قوه قضائیه را بیان داشت و ضمن اینکه قضات را
متوجه مسئولیت های خطیر شان کرد  ،عالوه داشت که ارتقای ظرفیت قضات و محاکم د راولویت
های کاری ستره محکمه قرارداشته و این امر زمانی تحقق میابد تا قضات به مسایل مهم قانونی و
شرعی تجهیز گردیده ووظایف شانرادر راستای تامین عدالت و احقاق حقوق شهروندان کشور به
وجه احسن انجام دهند .
رئیس ستره محکمه همچنان در بیانیه اساسی سیمینار اظهار داشت که قوه قضائیه به حکم
قانون اساسی یگا نه مرجع داد خواهی بوده و باید درمقابل مردم از حوصله مندی  ،شکیبایی و
رویه مناسب توام بااخالق نیکو کارگرفته شده وا مورمربوط به خلق هللا بدون سرگردانی اجرا شود
؛ زیرا امروزدولت درحد امکانات دست داشته تمامی زمینه ها وسهولت ها را به نظام قضایی
کشور فراهم کرده و شخصا ً جاللتماب رئیس جمهوری  ،معاون محترم شان و رئیس اجرائیه از
استقالل قوه قضائیه حمایت و مواظبت کرده اند
رئیس س تره محکمه به همین ترتیب به منظور حفظ دستاورد ها وتعمیم ان در ساحه وظیفوی
برعملی کردن شش اصل کلی چون  :کا هش فاصله میان مردم و حکومت  ،تامین روابط محاکم با
مقام والیات وسایرنهاد های عدلی و امنیتی  ،تدویر جلسات علنی قضایی  ،مبارزه با فساد اداری ،
رعایت اصو ل تعهد  ،تقوا  ،تخص و شایستگی درمقرری ها و رعایت اصل گزارشدهی و
گزارشگیری  ،شفافیت و نزاهت درا جراات که در واقعیت اصول کلی تعامل قضات نسبت به
اجرای وظایف شانرا تشکیل میدهد  ،تاکید بعمل آورد و اظهار امید واری کرد تا قضات ضمن
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التزام به قوانین نافذه  ،در زمینه تطبیق و رعایت بالانحراف مصوبات سیمینار عطف توجه
مسئوالنه نمایند و فهم و دانش مسلکی شانرا در مسیر حاکمیت قانون و ابتکار و خالقیت شانرا در
بازتاب سیمای تازه و جدید قوه قضائیه وفراهم آوری فرصت های بیشتر دسترسی مردم به عدالت
تبارز دهند.
بعداً محترم استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری اسالمی افغا نستان صحبت کرده ،
ضمن اشاره کوتاه برجایگاه قضا و تذکار اولویت های برنامه اصالحات عدلی و قضایی گفت :
اسالم به عنوان دین وشریعت بیش ازهمه بررعایت حقوق و تامین عدالت قضایی تاکید نموده است
 ،تاریخ اسالم نشان میدهد که قضاوت از وظایف پیامبران الهی بوده و آنان درواقعیت مظهر قوای
سه گانه دولت بوده اند که به تدریج وظایف و رسالت قضاوت به قاضی واگزار گردیده و مادر
ازمنه تاریخ دارای قضاء باپیشینه درخشان بوده ایم ولی مصایب و حوادث چهار دهه اخیر آسیب
های زیادی برجا گذاشت و ما بخاطر تطبیق مکلفیت های دینی و ملی و با توجه به تعهدات بین
المللی جمهوری اسالمی افغا نستان مصمم هستیم تا اصالحات الزم عدلی و قضایی را تحقق بخشیم
چنانچه دولت همواره از طریق جلسات عدلی و قضایی و جلسا ت شورای عالی حاکمیت قانون
تحت ریاست جاللتماب رئیس جمهوری و با طرح برنامه ملی اصالحات عدلی و قضایی
بخاطراستحکام وثبات نظام قضایی کشور گامهایی را برداشته است.
محترم استاد سرور دانش همچنان از پیشرفت ها و تحوالت مثبت درنظام قضایی کشور
اظهارخرسندی نموده و توقع نمود تا با تحقق برنامه عمل قوه قضائیه و مبارزه جدی با فساد اداری
بستر های مناسبتی بخاطر دسترسی قشر آسیب پذیر به عدالت فراهم گردد.
بعداً محترم څارنپوه محمد فرید حمیدی لوی څارنوال با ایراد صحبتی عدالت را اساس نظم و
فضیلت بزرگ الهی دانست و عالوه کرد که فقط عدالت است که مارا به صلح نزدیکتر میسازد .
وی گفت که میان ارگانهای عدلی و قضایی درچهارچوب صالحیت های قانونی شان هما هنگی و
مناسبات خوب وجود دارد و ما بر تحکیم و تقویت این مناسبات خواهیم کوشید.
درادامه محترم دوکتور عبدالبصیر انور وزیر عدلیه نیز صحبت نموده و نقش قضات را
درتامین عدالت مهم دانست و اظهار نمود که وزارت عدلیه منحیث اداره اجرائیوی دولت در
تطبیق فیصله های محاکم تالش میورزد وا زهرنوع همکاری متقابل دردفاع ازمنافع دولت
حمایت مینماید ومتوقعست تا محاکم درحل مشکالت مربوط به کوتاهی های کاری بخشهای مربوط
وزارت عدلیه راهمکاری نمایند .
دراخیر مراسم محترم دوکتور عبدهللا عبدهللا رئیس اجرائیه جمهوری اسالمی افغا نستان
صحبت کرده  ،تدویر سیمینار عالی قضایی را متناسب به ضرورت نظام ونیاز سیستم عدلی و
قضایی ویک گام به موقع دانست  .وی از اصالحات اداری و قضایی حمایت کرد و این اقدامات را
پایان راه نه بلکه ادامه کوششهایی دانست که باید دنبال گردند .
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محترم دوکتور عبدهللا عبدهللا اضافه کرد که در اموزه های اسالمی  ،عدالت اصل است و
هیچ نظامی بدون عدالت بقا ندارد و باید دانست که عدالت رسالت ووجیبه مهم قوه قضائیه است ،
من منحیث رئیس اجرائیه درحالیکه هیچ گونه تمایلی به مداخله درامور قوه قضائیه ندارم  ،بل از
استقالل وبیطرفی قوه قضائیه حمایت همه جانبه مینمایم .
دراین سیمینار عالی اضافه از دوصد استهداء در بخشهای جزایی  ،مدنی  ،تجارتی ،وثایق
و اداری و نیز اضافه از پنجاه مقرره  ،طرز العمل و رهنمود به هدف انتظام امور بخشهای قضایی
و اداری قوه قضائیه مورد بازنگری قرارگرفته ویا بدواً طرح و تدوین گردند .
د -درعرصه فعاليتهای نشراتی قوه قضائيه:
ستره محکمه جمهوری اسالمی افغانستان به منظورآگاهی قضات ازامور قضایی وتعمیم
فعالیت قوه قضائیه برای اینکه مردم ازان آگاه شوند ،مجله ماهوار علمی قضاء راکه در بخش ها ی
حقوقی،قضایی من تشر میشود ونیز جریده میزان راکه درهرده روز مسایل کاری را به زبان های
ملی کشور وهمچنان بولتین خبری قوه قضا ئیه را ماه یکبار به زبان انگلیسی انتشار می دهـد
تـامنابع بین المللی از فعالیت هایکه درعرصه های مختلف قضایی صورت می گیرد اطالع حا صل
نمایند.
نشرمجله قضاء:
درجریان سال  )12( 1395شماره مجله قضا ء ازطبع فارغ گردیده جمعا ً ( )112مضمون،
شامل ( )22مضمون فقهی  )51( ،مضمون حقوقی و قضائی ( )13مضمون جزائی )26( ،
مضمون مدنی منتشر گردیده است بر عالوه متحد المال های ستره محکمه فهرست تاریخوار متحد
المال ها  ،فهرست مکمل فرمان ها  ،اجراآت محاکم مبارزه با فساد اداری و مواد مخدر مرکز و
والیات انتشار یافته است  .نشر مضامین فوق در مجله قضاء بعد از ابراز نظر هیات تحریر مجله
قضاء صورت گرفته است .
نشر جریده ميزان:
ج ریده میزان ارگان کاری و گزارشی ستره محکمه به گونه منظم از چاپ بیرون آمده و در
36شماره آن در سال  1395گزارشات مربوط به جلسات شورایعالی ستره محکمه  ،مالقاتهای
مقامات عالی قوه قضائیه با مقامات ملی و بین المللی ،دست آورد های یکنیم ساله ستره محکمه،
مسافرت ها ی رسمی قضات و دستاورد های آن  ،متحد المالهای قضائی  ،تصامیم جلسات کمیسیون
های هماهنگی ارگانهای عدلی و قضائی در مرکز و والیات  ،گزارش سیمینار عالی قضایی - 22
 25حوت  ،ورکشاپهای قضائی  ،فیصله های جزائی محاکم  ،نمونه های از فیصله های قضائی
محاکم  ،گزارشها ی کاری محاکم  ،انعکاس جلسات اداری و قضائی در محاکم استیناف  ،تدویر
جلسات علنی قضائی  ،فعالیت کمیسیون های سمع شکایات محاکم استیناف  ،گزارشهای بازدید
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روسای محاکم استیناف از محالت سلب آزادی در والیات مربوط و سایر رویداد های قضائی به
نشر رسیده و به تمامی مراجع دولتی و همچنان محاکم مرکز و والیات ارسال گردیده است ،
خطوط نشراتی جریده کامالً کاری و گزارشی بوده و در انعکاس فعالیتهای کاری قوه قضائیه
همچنان متمرکز است .
نشر بولتن خبری:
بولتن خبری قوه قضائیه در اخیر هر ماه از چاپ فارغ و در سال )12( 1395شماره نشر
خاصه خپرونه به زبان انگلیسی زیور چاپ یافته است  .هدف ازنشر خاصه خپرونه بازتاب اجراآت
و فعالیت های ستره محکمه در همه ساحات منجمله اصالح اداره ،مبارزه با فساد اداری و مواد
مخدر است که به تیراژ ماهوار یکهزار شماره و در یکسال دوازده هزار نسخه طبع و در اختیار
سفارت های کشورهای خارجی در کابل  ،موسسات و نماینده گی های سیاسی این کشور ها در کابل
به شمول بخش های انکشافی ملل متحد و سایر موسسات همکار خارجی در والیات از طریق
ریاست های محاکم استیناف والیات ارسال گردیده است تا از فعالیت ها و دستاورد های قوه قضائیه
اطالعات الزم بدست آورند  .که این هدف به گونه مطلوب حاصل گردیده است .
ستره محکمه ج.ا.ا کتابخانه مرکزی قضاء را که حاوی کتب وآثار علمی می باشد فعال نگهداشته و
خوشبختانه کتابخانه قضاء در سال گذشته به محل جدیدی که برای آن اختصاص یافته بود  ،انتقال
گر دیده و از جانب منسوبین کتابخانه کار های زیادی در زمینه انتظام و جابجایی کتابها در الماری
های کتاب صورت گرفته و نیز کار بخاطر دیتابیز کتابها  ،سیستم راچستریشن  ،ترتیب کارتهای
کارتوتیک و نمبر گزاری به هدف انسجام هر چی بیشتر کتب در جریان است  .و عمالً آنانی که
ضرورت دارند میتوانند از کتابخانه که به شکل معیاری و استندرد عیار گردیده استفاده نمایند .
تهیه طرزالعمل استفاده از کتابخانه زیر کار است .
همچنان ویب سایت خــبری ستره محکمه جهت آگاهی مردم در انترنت فعال نگهداشته شده
موضوعات مورد نیاز وقتا ً فوقتا ً در ویب سایت مذکور گذاشته شده است.
هـ  :درزمينه فعاليت های فرهنگی:
طبق پالن منظور شده مقام ستره محکمه ،در هر پانزده روزیک مصاحبه قضایی ازطریق
رادیوتلویزیون ملی درچوکات برنامه (درپرتوقضاء) پیش بینی شده بود که خوشبختانه پالن
منظورشده کامالً تطبیق گردیده وطی سال  1395جمعا ً ( )24مصاحبه در ستدیوی تلویزیونی
ریاست نشرات ثبت وازطریق تلویزیون ملی به نشررسیده است .دراجرای این مصاحبه ها برخی
از مستشاران قضائی  ،روسای دوایر مرکزی ستره محکمه  ،مفتشین و مدققین قضائی و شماری از
روسای محاکم ابتدائیه و استیناف سهم فعال گرفته اند .
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برنامه های که به همکاری پروگرام معارف اسالمی ازطریق رادیو وتلویزیون ملی افغانستان
توسط قضات ومنسوبین قوه قضائیه به آگاهی عامه رسانیده شده است  ،عناوین وموضوعات ذیل را
احتوا میکند:
حمایت از اطفال متخلف در پرتو کنواسیون های بین المللی قانون رسیده گی به تخلفات
اطفال.
اصل قانونیت جرایم و جزا ها
حقوق متهم
مجنی علیه و مدعی حق العبد در پروسه رسیدگی ها.
حاالت و موارد تعلیق تنفیذ حکم
سیستم مدیریت قضایای جزایی و چگونگی اهمیت ان .
نحوه رسیدگی فرجامی دوسیه ها و توضیح مفاهیم ،نقض ابرام ،تعدیل ،و استدراک
دفاع از موضوعات حقوقی  ،جزایی و مدنی .
چگونگی تعمیل احکام قانون منع خشونت علیه زن و تو ضیح انواع خشونت ها .
موازین محاکمه عادالنه و جایگاه آن در کنوانسیون حقوق بشر و قوانین نافذه
تدویر جلسات علنی قضایی و تاثیر آن در اجتماع
انواع وثایق شرعی ،ارزش و شروط آنها .
نقش محاکم اختصاصی جرایم ناشی از فساد اداری در امر مبارزه با فساد.
نقش نظارت تفتیشی بر فعالیت های محاکم .
پروسیجر های رسیدگی به دعاوی فامیلی و مجمع قضات زن و نقش ان در انسجام قضات و
ارتقای ظرفیت انها.
طرز رسیدگی دعوای جزائی و مدنی در مراحل سه گانه محاکموی
و همچنان در جریان سیمینار عالی قضایی به تعداد بیست مصاحبه اختصاصی معارف قضایی با
روسای محاکم استیناف ثبت گردیده که بالنوبه در نشر انها اقدام به عمل می اید .به همین ترتیب با
عقد تفاهم نامه جدید ،روند مصاحبه ها در راستای آگاهی عامه و نشر آن از طریق رادیو افغانستان
نیز آغاز گردیده و طی سال)35( 1395برنامه در موارد  - :جلسات علنی و شفافیت آن ،حاالت و
موارد تعلیق تنفیذحکم ،ازدواج  ،اصل فانونیت جرم و جزا  ،قضایای دولت و پروسیجر های کاری
آن  ،کنوانسیون کودک ،فرق میان مظنون و متهم ،صلح از نظر اسالم و قانون  ،دعوا چیست و
مدعی کیست ،حمایت حقوقی اطفال  ،مهر از نگاه قانون ،خشونت علیه زن  ،در مورد میراث زنان
،فعل زنا از منظر شریعت و قانون  ،قضا و حارنوالی  ،حضانت طفل از دیدگاه فقه و قانون ،انواع
وثایق و غیره ثبت و نشر گردیده است .
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همچنان به اساس تجویز مقام ستره محکمه  ،محاکم استیناف والیات نیز وظیفه گرفتند تا
بخاطر آگاهی عامه از مسایل حقوقی وقضایی مصاحبه های تلویزیونی را از طریق رادیو تلویزیون
ها و رسانه های محلی والیات انجام دهند .
تاجاییکه گزارشهای واصله نشان میدهد  ،در سال  1395به تعداد ( )21مصاحبه تلویزیونی
از جانب رؤسا و قضات محاکم استیناف و شهری در والیات کشور روی عنوان ذیل صورت
گرفته است .
برنامه ها ومصاحبه ها مسایل آتی را تشکيل ميدهد:
قضایای فامیلی و خشونت علیه زن
حقوق زنان از نظر شریعت اسالم و قوانین نافذه
عدالت ،قضاوت و شهادت
تعریف مسکرات از دیدگاه دین اسالم
جرم شناسی ،حقوق مظنون و متهم درجریان پروسه کشف و تحقیق
عوامل افزایش عواید محاکم
حاالت انحالل عقد ازدواج
ادله اثبات دعاوی و نحوه صدور فیصله در امور مدنی  ،احوال شخصیه طبق قانون مدنی
مواد مخدر و اضرار آن در جامعه و نحوه رسیدگی به این قضایا
ساختار و تشکیالت قضا و طرز رسیدگی های قضایی
جلوگیری از فساد
تامین عدالت ،تطبیق یکسان قوانین و پروسیجر های دعاوی جزایی و مدنی
تحکیم عدالت و قانونیت
والیت ،انواع و احکام آن
فلسفه مجازات از نظر دانشمندان
قانون نظارت بر تطبیق ستراتیژی مبارزه علیه فساد اداری
-

دوم  :صدور فتوی شرعی
درجریان سال  1395درمورد( )76استفتائیه رسمی ادارات دولتی وقونسلگری های افغانی
مقیم کشورهای خارج واشخاص انفرادی غوربعمل آمده ودرموردهریک فتوی مختلف شرعی
صادروبمراجع آن رسماْاخبارگردیده است.
همچنان طی این مدت به تعداد ( )18نفر اتباع ذکورواناث خارجی از کشور های مختلف
بریاست داراالفتاء مراجعه نموده و پس ازادای کلمه شهادت به دین مقدس اسالم مشرف گردیده اند
که امور آن ازطریق اداره فوق تنظیم شده است.
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سوم :فعاليت در مورد تکنالوژی معلوماتی در قوه قضائيه:
در این عرصه فعالیت های ذیل صورت گرفته است.
دوره پنجم آموزش کمپیوتر برای منسوبین ستره محکمه  ،شامل قضات  ،روسا  ،و
کارمندان اداری ستره محکمه در سال .1395
فعال ساختن سیستم ویدیو کنفرانس مرکز ستره محکمه .
ایجاد یک دیتاسنتر به سیستم استندرد و مدرن .
ایجاد سیستم  CUGمرکز ستره محکمه.
فعال ساختن سیستم حاضری الکترونیکی منسوبین ستره محکمه .
ایجاد شبکه نیتورک و وصل نمودن ساختمان های ستره محکمه توسط انترنت.
ایجاد سیستم ایمل ها و ویپ سایت ستره محکمه و عیار نمودن ویپ سایت ستره محکمه به
سیستم مدرن جهانی.
آموزش دادن منسوبین دیپارتمنت کدر قضات در استفاده از دیتابیس کدری قضات و ثبت
آثار علمی .
ایجاد ایمل های رسمی برای تمام محاکم استیناف والیات کشور .
ایجاد ایمل های رسمی برای ادارات مرکزی و محاکم استیناف .
ایجاد دیتابیس تفتیش قضات برای دریافت سریع معلومات کارکرد قضائی شان در هنگام
تفتیش.
ایجاد صفحه جدید رسمی فیسبوک برای ستره محکمه و اپدیت نمودن محتویات آن همه روزه
اپدیت نمودن بخش های خبری انتشارات قوه قضاییه و ویپ سایت و صفحه مجازی فیسبوک
ستره محکمه به صورت هفته وار و ماهوار .
هماهنگی با وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در رابطه به آوردن اصالحات در
 CMSو ویپ سایت ستره محکمه.
ایجاد دیتابیس اسناد تقنینی برای ثبت قوانین بریاست تدقیق و مطالعات
ایجاد دیتابیس به آمریت ارتباط خارجه و ریکارد نمودن سفر های رسمی مقامات و
کارمندان ستره محکمه .
هماهنگی با ارگانهای مختلف مانند ک میسیون اصالحات اداری در رابطه با ایجاد یک سیستم
منظم منابع بشری .
تریننگ دیتابیس ثبت قضایای خشونت علیه زنان در وزارت امور زنان توسط آمریت
تکنالوژی معلوماتی ستره محکمه .
حفظ و نگهداری دیتابیس های موجود و ویب سایت ستره محکمه .
نو آوری  ،کنترول  ،نظارت و ایجاد طرح های جدید برای دومین مرکزی دیتا سنتر.
کیبلنگ شبکه نیتورک در شعبات ستره محکمه .
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ترمیم روز مره وسایل تکنالوژی معلوماتی و ارائه مشوره نظریات تخنیکی به منظور
خریداری و حفظ مراقبت وسایل تکنالوژی ستره محکمه .
نشرات الکترونیکی در ویب سایت و فیسبوک ستره محکمه .
-

چهارم :مسایل مربوط به امور ذاتی قضات و منسوبين اداری قوه قضایيه
بخاطر ارتقای ظرفیت کاری  ،در تقرر و تبدل قضات و منسوبین اداری قوه قضاییه ،اصل
شایستگی ،تخص و اهلیت مدنظر گرفته شده و به این منظور کمیته تعینات قضایی و اداری تحت
نظر شورایعالی ستره محکمه فعال بوده است .
در جریان سال  1395اجراات ذیل در ساحه فوق تحقق پزیرفته است.
تکمیل نمودن نصاب هیات قضایی در بست های کمبود مرکز و والیات .
استخدام فارغین دوره ( )30ستاژقضایی در بست های قضایی .
ترتیب ،تنظیم و اجراات در موارد چون تقرر،تبدل،تقاعد ،ترفیع  ،انفکاک  ،مستعفی شدن
قضات نسبت غیابت و ظیفوی ،عزل موقت  ،طرد یا سلب انسالک قضایی  ،رفع عزل و سایر
موارد.
خانه پری فورم معلومات شخصی قضات و ارسال آن به امیل آدرس ریاست جمهوری
اسالمی افغانستان .
استخدام فارغین پوهنحی های حقوق و شرعیات در بست های اداری بعداز اخذ امتحان در
بست های کمبود مرکز و والیات .
درج موارد چون درجه تحصیل ،محل تحصیل ،سپری نمودن کورس ستاژقضا ،ارتقای
درجه کدری  ،ترفیع ،مکافات و مجازات و اشتراک در سفر های خارجی به کارت خل سوانح.
تعویض نمودن سیستم حاضری کاغذی به سیستم حاضری مدرن جهانی یعنی کمپیوتری .
سایر موارد مربوط به امور ذاتی قضات و منسوبین اداری قوه قضاییه.
-

پنجم  :نظارت از فعاليت محاكم:
نظارت ازفعالیت محاکم درنظام قضایی افغانستان به شیوه های ذیل تحقق می پذیرد :یکی
نظا رت محکمه فوقانی ازمحکمه تحتانی درحین بررسی قضایایی که باالی آن اعتراض صورت
می گیردوباارزیابی این قضایا ازحیث قانونیت .طریق دیگر بررسی فعالیت محاکم ازراه تفتیش
اجراآت قضایی واداری محاکم است که بوسیله مفتشین قضایی انجام می یابد.
تفتیش بدونوع است :یکی تفتیش اقتضائی که باالثر شکایت اصحاب دعوی ازنحوه اجراآت
محاکم بعمل می آیدودیگرتفتیش نوبتی محاکم که درهر سال یک بار مورد بررسی قرارمی گیرد .
درجریان سال 1395برعالوه تفیش عادی ونوبتی محاکم  ،بنابر تقاضای اصحاب دعوی
درمورد ( )59موضوع  ،تفتیش اقتضایی تجویز گردیده نتیجه بازرسی ومطالعات مفتشین
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بعدازتدقیق قضایی وغور شورا یعالی ستره محکمه به مراجع مربوط اخبار وباالثر به منظور رفع
کاستی ها ونواق کاری ازطریق شورایعالی ستره محکمه تدابیر الزم اتخا ذ گردیده است.
همچنان درجریان مدت مذکور امور قضایی وا داری ریاست های محاکم استینا ف ومحاکم
ابتدائیه مربوط والیات بطور نوبتی موردتفتیش  ،نظارت وارزیابی قرارگرفته که موضوعات مورد
بررسی را تعداد( )65008قضیه جزایی  ،مدنی ،تجا رتی  ،حقوق عامه  ،تخلفات قضات و
کارمندان اداری  ،وثایق واطفال احتوا مینماید که درمحاکم استیناف ومحاکم ابتدائیه والیات ذیل
صورت گرفته است:
14517
ننگرهار
کابل 1645قضیه .
قضیه .
2532
کنرها
لغمان 3588قضیه.
قضیبه.
کاپیسا  3قضیه
پروان  6161قضیه.
.
بدخشان
پنجشیر  1626قضیه .
 3قضیه .
کندز
بغالن  7قضیه .
7قضیه.
سمنگان
تخار  6قضیه.
 3089قضیه.
غور
بلخ  9قضیبه.
13قضیه.
سرپل
فاریاب  2قضیه.
0قضیه.
فراه
هرات  7قضیه.
 0قضیه
7
کندهار
هلمند 2قضیه.
قضیه.
4
غزنی
زابل  1قضیه.
قضیه.
2498
لوگر
میدان وردک  2043قضیه.
قضیه.
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جوزجان

دایکندی  3398قضیه.
 2قضیه.
پکتیا  1602قضیه .
قضیه.
خوست  4032قضیه
قضیه.
ارزگان  1قضیه
 2631قضیه.
نورستان  2قضیه
قضیه.

پکتیکا762
بادغیس

2

بامیان
نمیروز

0

ششم :در زمينه مبارزه با فساد اداري
ستره محكمه بمنظور اصالحات در صفوف قضاء و شفافیت كاري اقدامات جدي و پیگیر را
در مبارزه با فساد اداري در قوه قضائیه آغاز نموده و در این راستا به موفقیت هاي مهم نایل آمده
است در جریان سال  1395در نتیجه مبارزه با جرایم ارتشا و فساد اداري كه از جانب ستره محكمه
صورت گرفته است .
به تعداد ( ) 107نفر از اشخاص از جمله قضات  ،مامورین محاکم  ،کمیشنکاران  ،وکالی
-1
مدافع  ،و تزویر کاران به مظنونیت اخذ رشوت  ،فریبکاری و انتحال القاب از طرف موظفین این
اداره گرفتار که دوسیه های شان بعد از تکمیل تحقیقات ابتدائیه در میعاد تعین قانونی رسما ً غرض
تعقیب عدلی به مراجع مربوطه ارسال گردیده است .
 -2به تعداد ( )23قضیه باالثر عرض افراد و هدایت مقام ستره محکمه تحت کاراداره مراقبت
قضائی قرار گرفته که بعد از بررسی گزارش آن مورد تأئید مقام ستره محکمه قرار گرفت .
 -3طی سال  1395از نحوه سلوک قضات و کارمندان اداری محاکم با مراجعین  ،رعایت
یونیفورم و چگونگی ضوابط حاضری قضات و کارمندان اداری محاکم کشور کنترول بعمل آمده
است.
از تعداد ( )71نفر کمیشنکاران و رهنمای معامالت از والیات مختلف کشور و نیزیک نفر
-4
که دارای دو تابعیت افغانستان و آلمان بوده و بدون وکالت خط به محاکم و آمریت های وثایق
جهت کمیشنکاری مراجعه می نمودند و در طی مراحل اسناد بایع و مشتری اقدام می کردند تعهد
کتبی جهت جلوگیری از ورود مجدد همچو اشخاص و افراد اخذ گردیده تا در آینده غرض
کمیشنکاری به محاکم مراجعه ننمایند .
 -5شکایات تیلفونی تعداد ( )69نفر از مرکز و والیات ناشی از اجراآت محاکم ثبت و با تفاهم با
رؤ سای محاکم استیناف والیات مربوطه به شکایات اوشان رسیدگی بعمل آمده است .
از اثر سعی و تالش اداره مراقبت قضایی به تعداد ( )5نفر که محصول قباله های خویش را
-6
نپرداخته بودند و آویز های بانکی شان از طرف افراد مجهول الهویه تزویر گردیده بود احضار و
ذریعه مکاتیب رسمی به آمریت های وثایق معرفی و مکلف به پرداخت محصول گردیدند که
24

جمعا( ) 2280000افغانی محصول قباله ها توسط مالکین جایداد ها تحویل خزینه دولت از طریق
آمریت های وثایق مربوط گردیده است .
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هفتم :تنظيم امور اداره پاليسی و پالن
اداره پالیسی و پالن در سال  1395ذیالً اجراآت بعمل آورده است :
پیگیری از برنامه اصالحات اداری و تطبیق تشکیل سال  1395بعد از کار های موفقانه
کمیته های تخصصی و تخنیکی در همکاری با ریاست محترم منابع بشری .
ترتیب گزارش از دست آوردهای قوه قضائیه برای کنفرانس بروکسل باالثر تقاضای
وزارت مالیه  ،اداره ارگانهای محل  ،ریاست عمومی اداره امور و ریاست اجرائیه شورای وزیران
.
ترتیب گزارش ربعوار از فعالیت دیوانهای ستره محکمه  ،محاکم استیناف و محاکم ابتدائیه
مرکز و والیات و نشر آن به سایت ستره محکمه .
ترتیب گزارش سال  1395از فعالیت قضائی و اداری ستره محکمه و محاکم تحتانی و
ارسال آن به وزارت اطالعات و فرهنگ غرض نشر به سالنامه.
ترتیب پالن یکساله مبارزه علیه فساد اداری در سطح قوه قضائیه و ارسال آن به اداره امور
ریاست جمهوری و وزارت مالیه.
ترتیب گزارش پالن سال  ، 1395گزارش ششماه نخست سال و پالن مبارزه علیه فساد
اداری و ارایه آن به کمیته های مختلف کنفراس رؤسای محاکم .
ترتیب پالن تطبیقی برنامه ملی عمل ستره محکمه باساس برنامه ملی اصالحات سکتور
عدلی و قضائی برای سال  1396الی  1400بعد از تصویب شورایعالی و ارسال آن غرض
منظوری به شورای حاکمیت قانون .
ترتیب ( )26برنامه عمده در سطح قوه قضائیه در پالن سال . 1396
جلسات هماهنگی میان ارگانهای عدلی و قضائی همواره دایر و طرح ها و پیشنهادات
بمنظور بهبودیافتن روند جلسات هماهنگی سکتور عدلی و قضائی مطرح گردیده است.همچنان
ریاست پالیسی و پالن ستره محکمه به همکاری دفتر حمایت سکتور عدلی و قضائی افغانستان
افتخار میزبانی چندین بار تدویر جلسات هماهنگی را داشته و یکی از دست آوردهای مهم جلسات
هماهنگی ترتیب تفاهم نامه میان ارگانهای عدلی و قضائی به شمول وزارت های امور داخله و
امور زنان است که در آینده نزدیک نهائی خواهد گردید.
دریافت ( )10950قطعه فورم ثبت قضایای جزائی و ( )1018قطعه فورم ثبت قضایای
حقوقی دیوان های ستره محکمه و ثبت آن به سیستم دیتابیس مدیریت قضایا.
انجام مالقات ها با موسسات داخلی و خارجی بمنظور بهبود یافتن برنامه های کاری
ریاست پالیسی و پالن و تنظیم پروژه ها در عرصه قضائی و اداری قوه قضائیه .
ترتیب و تنظیم پالن ساالنه مطابق استراتیژی قوه قضائیه و ارائه گزارش آن به اداره امور
ریاست جمهوری .
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هشتم  :در عرصه مالی و اداری
طی سال  1395در این عرصه اجراآت ذیل صورت گرفته
الف -مالی و حسابی:
اجرای معاشات و اضافه کاری کارمندان و اجیران  ،اجرای حقوق اشخاص ،افراد و
قراردادی ها و طلبات ادارات دولتی به وقت و زمان معین آن تادیه گردیده است.
ثبت معاشات کارکنان به دفتر م ( )40و تصفیه مبلغ ( )2514189حسابات معتمدین  ،مبلغ
( )12857باقیات سنوات ماضیه و تهیه راپور حسابات قطیعه سال 1394و  1395اعم از بودجه
عادی و انکشافی به تاریخ معینه .
مصارف بودجه و اجرای تخصیصات مرکزی و والیتی به صورت منظم انجام پذیرقته است
.
ب -تهيه و تدارکات:
در جریان مدت مذکور ( ) 283مورد تهیه و تدارک گردیده که شامل موارد چون تهیه دو قلم تیل
دیزل و پطرول  ،رنگمالی ریاست عمومی محکمه استیناف والیت کابل  ،خریداری پرزه جات
مختلف و ترمیم موتر های مربوط ستره محکمه  ،تهیه ( )59قلم قرطاسیه مورد نیاز شعبات
مرکزی ستره محکمه  ،چاپ مجله قضاء  ،جریده میزان و بولتن خبری  ،خریداری اقالم تنظیفاتی
 ،تهیه هشتاد قلم ادویه جات ضرورت کلینک و ده ها موارد دیگر که جمعا ً به ( )283شماره
میرسد اجراآت صورت گرفته است .
ج -بخش بودجه:
در این بخش اجراآت ذیل صورت گرفته است :
 .1ترتیب پالن مالی سال  1395مرکز و والیات کشور و طی مراحل آن در سکتور
حکومتداری و حاکمیت قانون ریاست عمومی بودجه وزارت مالیه .
 .2ترتیب فورمه(ب)27تخصی معاشات و مصارفات سال مالی  1395طی چهار ربع و طی
مراحل آن در سکتور حکومتداری و حاکمیت قانون ریاست عمومی بودجه وزارت مالیه.
 .3ترتیب فورمه (ب)20و (ب)10تخصی معاشات و مصارفات مرکز و  34محاکم والیات
در سال  1395طی چهار ربع و طی مراحل ان در سکتور حکومتداری و حاکمیت قانون ریاست
عمومی خزاین وزارت مالیه.
 .4تزئ ید و تنقی در بخش معاشات و مصارفات در کود ها و باب های مربوطه در فورمه
(ب ) 23تعدیلی بنابر ضرورت محاکم استیناف والیات نظر به هدایت مقام ستره محکمه و طی
مراحل آن ازطریق سکتور حکومتداری حاکمیت قانون ریاست عمومی بودجه وزارت مالیه .
 .5ترتیب کمبود بودجه مرکز و والیات در بررسی وسط سال مالی  1395و ارسال تخصی
بررسی وسط سال به مرکز و محاکم استیناف والیات .
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 .6ارایه گزارش بودجوی مطابق به اساس برنامه ربعوار به سکتور حکومتداری و حاکمیت
قانون ریاست عمومی بودجه وزارت مالیه .
 .7ترتیب دیتابیس پرسونل قضایی و اداری و خدماتی محاکم استیناف به خاطر ترتیب بودجه به
اساس برنامه سال مالی  1396ستره محکمه .
 .8ترتیب و طی مراحل متحدالمال شماره اول و دوم بودجه سال مالی  1396ستره محکمه و
ارسال آن به سکتور حکومتداری و حاکمیت قانون ریاست عمومی بودجه وزارت مالیه .
 .9ترتیب استماعیه بودجه به اساس برنامه سال مالی 1396ستره محکمه مطابق به برنامه ها ،
فعالیت ها و استراتیژی قوه قضاییه و دفاع ان به سطح رهبری در کمیته دفاع بودجه وزارت مالیه .
د  -در بخش ترانسپورت :
در عرصه خدمات ترانسپورتی در جریان سال  1395کارهای ذیل صورت گرفته است.
ترتیب حواله روغنیات وسایط ستره محکمه با در نظر داشت فورم استندرد  ،نوشتن کتابچه
های خط السیر وسایط  ،سنجش تیل و روغنیات آن به اساس کیلو متر  ،مبالیل تبدیلی ( )483عراده
موتر خورد و کالن  ،گریس کاری  ،پنچرگیری  ،پاکاری موتر ها  ،ویرنگ موتر  ،اصالح
عوارض انجن در ورکشاپ ستره محکمه به گونه همه روزه  ،اجرای  74قطعه کارت دخولی و
خروجی وسایط ستره محکمه که شامل ( )34قطعه کارت ( )Aو ( )40قطعه کارت ( )Bمیباشد .
تکیمل اسناد ( پلیت و جوازالسیر)  24عراده کروال های هوندا و ( )16عراده ها هایلکس
که از طریق بانک جهانی خریداری شده است صورت گرفته و به اساس حکم مقام بروسا توزیع
گردیده است.
کنترول از نوکریو الی کارمندان آمریت ترانسپورت در مورد تنظیم وسایط و توقف وسایط
بعد از ختم رسمیات صورت گرفته است .
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ذ -حفظ مراقبت :
یکی از مواردیکه نیاز به توجه جدی و دائمی دارد همانا حفظ و مراقبت است .
که طی مدت مذکور اجراآت ذیل صورت گرفته است .
پاکی و صفائی  ،صحن اداره همه روزه توسط پرسونل مربوط
مراقبت از سرسبزی و گلهای زینتی ساحات اداره .
پاکی و صفائی تعمیر مقام ستره محکمه و تعمیر معلوماتی اداری همه روزه
مراقبت دائمی از سیستم برق  ،و در صورت عوارض ترمیم آن توسط نفر فنی.
ترمیم سیستم نلدوانی  ،ترمیم قفل های دروازه ها  ،رفع نواقض دروازه زرهی و فلزی .
تهیه مواد اعاشه و طبغ آن به اعضای محترم شورایعالی .
تهیه مواد اعاشه چاشت منسوبین ستره محکمه و طبغ و توزیع آن و در سایر موارد مربوط
حفظ و مراقبت جدی صورت گرفته است .

مدیریت کلينيک
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جمع عمومی

تعدادتطبيق سيروم

تعداد زرقيات

تعداد پانسمان

تعداد معاینات البراتوار

تعداد اجرای E.C.G

تعداد مریضان معرفی شده به
شفاخانه ها

تعداد مریضان مراجعه دوباره

تعداد مریضان اناث

مریضان ذکور بزرگساالن
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تعداد مریضان

تعداد مریضان اطفال

5
5
3
4
6
3
4
2
2
5
4
2
45 11601

52
58
52
21
89
55
61
86
92
88
71
32
757

32
44
39
38
64
55
63
59
62
66
40
27
589

247
1122
202
200
192
203
182
176
174
157
100
169
3124

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
24

4
3
2
3
3
4
1
5
9
6
7
3
50

15
12
12
12
12
26
45
51
61
45
34
49
377

161
103
140
162
168
78
145
124
122
102
64
59
377

365
230
293
281
351
419
1307
507
456
411
255
209
5084

9
7
7
7
9
18
9
28
10
6
4
9
123

ماه ها
حمل
ثور
جوزا
سرطان
اسد
سنبله
میزان
عقرب
قوس
جدی
دلو
حوت
مجموع

نهم :توجه به زیربنای فزیکی محاکم (تعميرات)
ستره محکمه جمهوری اسالمی افغانستان ترمیم  ،باز سازی ودرنهایت نو سازی تعمیرات کاری
محاکم ومنازل رهایشی قضات را در اولویت های کاری خویش قرارداده و طی چند سال اخیر درین زمینه
به پیشرفت های زیادی نایل آمده است که درجریان سال  1395باتوجه به انجام کارهای ساختمانی مورد
نیاز قوه قضائیه دست آورد های ستره محکمه قرارذیل است:
در جریان سال  1395کار پروژه های انکشافی تعمیرات محاکم طبق پالن انجام یافته و در این مورد
اجراآت ذیل صورت گرفته است :
 اکمال دیوار احاطه محکمه شهری حیرتان.
 اکمال  %50باقیمانده دیوارکمپلکس افغان ترکانی و دو برج ترصد آن .
 عقد قرار داد تعمیر اولی محکمه ابتدائیه ولسوالی بگرامی والیت کابل.
 عقد قرار داد تعمیر محکمه ابتدائیه ولسوالی قره باغ والیت کابل.
 عقد قرار داد تعمیر اولی محکمه استیناف والیت سمنگان.

دهم :تحکيم روابط بين المللی قوه قضائيه
روابط قوه قضائیه باجهان خارج پیوسته درحال توسعه وگسترش میباشد.
طی سال 1395بخاطرتبادل تجارب قضائی مسافرت مسؤولین قوه قضائیه ازطریق اشتراک درکنفرانس
ها،سیمنارهاوورکشاپ های حقوقی ،قضائی و قانونی ،بازدید ازنهادهای عدلی ،قضائی کشور های خارج صورت
گرفته است.
درین پروسه رئیس ستره محکمه ، ،رؤسای دوایروسایرقضات محاکم سهم گرفته اند.
مسافرت ها باین منظور به کشورهای هندوستان  ،مصر ،ترکیه ،تاجکستان  ،بنگله دیش ،ایران  ،نیپال،
سریالنکا ،فلیپین ،اتریش  ،مالیزیا ،برازیل ،امارات متحده عربی وجمهوریت اتحادی آلمان صورت گرفته است.
همچنان ضمن مالقات های که ازطــرف رهــبری ستره محکمه باشخـصیت هـــای بین المللی درکابل بعمل
آمده است پیرامون وضعیت کاری قوه قضائیه جمهوری اسالمی افغانستان  ،برنامه های اصالحی وارتقای
ظرفیت که طبق پالن ستراتیژی روی دست می باشد معلومات داده شده است .
نتایج حاصله ازمسافرت ها ومالقات ها بمقصد انکشاف سیستم قضائی درکشور مفید ومثمر واقع شده است
که درذیل بااختصارازان یاد آوری میشود.
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اشتراک در کنفرانس ها و مجامع بين المللی
درجریان سال 1395
در جریان سال  1395اشتراک هیأت رهبری ستره محکمه قضات و منسوبین قوه قضائیه در
کانفرانس ها و مجامع بین المللی قرار ذیل صورت گرفته است.
اشتراک قانونپوه سید یوسف "حلیم" رئیس ستره محکمه ج  .ا  .ا در سومین سمپوزیم قضات آسیا
.1
پیرامون محیط زیست به کشورفلیپین .
سفر محترمین قانونپوه سیدیوسف "حلیم" رئیس ستره محکمه ج  .ا  .ا  ،و محمد رقیب شیرزاد
.2
ریس دفترمقام ستره محکمه به کشور ترکیه در مجمع بین المللی استانبول .
سفر محترم قانونپوه سیدیوسف "حلیم" رئیس ستره محکمه ج  .ا  .ا به کشور آلمان جهت اشتراک
.3
در کنفرانس کار شیوه نهادی از تطبیق و نظارت قانون اساسی .
سفر محترم قانونپوه سید یوسف "حلیم" ریس ستره محکمه ج .ا.ا به کشور هندوستان و شرکت در
.4
هفدهمین کنفرانس قاضی القضات های جهان .
سفر محترم قانونپوه سید یوسف "حلیم" ریس ستره محکمه ج.ا.ابه کشور برازیل و شرکت در
.5
دومین کنفرانس بین المللی دسترسی به خدمات عدلی .
سفر محترم قانونپوه سید یوسف "حلیم" ریس ستره محکمه ج.ا.ا به کشور بنگله دیش و اشتراک
.6
شان به کنفرانس محیط زیست و تغیر اقلیم .
سفرمحترمین معراج الدین "حامدی" رئیس استیناف والیت کابل  ،شمس الرحمن رئیس استیناف
.7
والیت هرات به کشور ترکیه جهت بازدید از سیستم اجرا کادستری و قباله جات .
سفرمحترمین انیسه "رسولی" رئیس محکمه استیناف اطفال و هما "علیزوی" رئیس محکمه
.8
ابتدائیه اطفال به کشور ترکیه غرض شرکت در کنفرانس سکتور عدلی افراد زیرسن.
سفر ( )34تن از قضات محاکم مرکز و والیات به کشور مصر بتاریخ 29میزان الی  16عقرب
.9
سال  1395و اشتراک شان در برنامه آموزشی.
سفر محترم سید مراد "شریفی" رئیس داراالنشاء ستره محکمه ج  .ا .ا به کشور اتریش جهت
.10
اشتراک در ورکشاپ مبارزه با تروریزم.
 .11سفر محترم عبدالقیوم"حلیم" مدقق قضائی ریاست تدقیق و مطالعات ستره محکمه به کشور
تاجکستان غرض اشتراک در ورکشاپ معاهدات حقوقی بین المللی.
 .12سفر محترمین عبدهللا "عطائی" رئیس تعلیمات قضائی و قاضی نصیراحمد استاد تعلیمات قضائی به
کشور نیپال جهت اشتراک در برنامه حقوق بین المللی بشر دوستانه.
 .13اشتراک محترم دگرجنرال عبدالحلیم "عمادی" مستشار دیوان جرایم امنیت عامه ستره محکمه ج  .ا .ا
به کشور سریالنکا و اشتراک در ورکشاپ منطقه یی برای قضات .
 .14سفر محترمین سیف الرحمن مدقق قضائی ریاست تدقیق و مطالعات  ،عبدالقادر عضو داراالنشاء
ستره محکمه  ،مطیع هللا عضو محکمه ابتدائیه تجارتی کابل ،محمد طارق "نجم" عضو محکمه تجارتی
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کندهار  ،عبدهللا " قاسمی "عضو تجارتی کندز ،به امارات متحده عربی و اشتراک در برنامه ارتقا
ظرفیت قضایی .
 .15سفر محترمین  ،نجیب هللا "اکبری" رئیس تفتیش قضائی  ،عبدهللا شمس سرپرست ریاست مالی و
اداری و بسم هللا "ضی ائی" نماینده ارتباط خارجه به کشور ایران جهت شرکت در برنامه تسوید قانون
اصول محاکمات اداری برای افغانستان .
 .16سفر محترمین نجیب هللا "اکبری" رئیس تفتیش قضائی  ،عبدهللا شمس سرپرست ریاست مالی و
اداری و بسم هللا "ضیائی" نماینده ارتباط خارجه به کشور آلمان غرض اشتراک در برنامه تسوید قانون
اصول محاکمات اداری برای افغانستان.
 .17سفر محترمین عبدهللا عطایی ریس تعلیمات قضایی  ،عبدهللا شمس سر پرست ریاست مالی و اداری
،غالم حسین صافی آمر آموزش های ریاست تعلیمات قضایی و قاضی کامله نوری عضو قضایی محکمه
استیناف والیت کابل به کشور سریالنکا در برنامه بررسی نحوه کمک های کشور امریکا در بخش عدلی و
قضایی .
 .18سفر محترمه نسرین دوست قاضی دیوان مدنی استیناف کابل به کشور مالیزیا و شرکت در برنامه
آموزشی .

 قابل تذکر است که راپور هذا انعکاس دهنده فعالیت ستره محکمه و محاکم ج  .ا  .ا از اول حملسال  1395الی ختم ماه حوت سال مذکور بوده و اینکه در ماه ثور سال  1396ترتیب گردیده دلیل
آن عدم ارسال بموقع راپور های محاکم والیات نسبت مشکالت ترانسپورتی و یا صعب العبور
بودن راه ها بوده است .

33

