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آمریت عمومی اداری قوه قضائیه
ریاست پالیسی و پالن
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نهم  :توجه به زیربنای فزیکی محاکم (تعمیرات)
دهم :تحکیم روابط بین المللی قوه قضائیه

بخش اول :فعالیت هاي قضائي
اول :فعالیت شوراي عالي ستره محكمه
شوراي عالي ستره محكمه درجریان ششماه سال 1396با تدویر ( )۲۴اجالس 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 ( )684تصویب  )179( ،یاداشت  )112( ،قرار قضائي تجاویز الزم و مقتضي
اتخاذ و محاكم و مراجع ذیربط درامور محوله بروشنی 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 ( )75تصویب و
( )11یاد داشت به محاكم و مراجع مربوط توضیح قانوني ارائه شده است .و ( )۱3قضیه پس
از تأئید نظر تدقیقی جهت اجراآت به مراجع مربوط اخبار گردیده است.
ب :تفویض صالحیت رسیده گی ازیک محکمه به محکمه دیگر :
طي مدت مورد گزارش ( )379موضوع تبدیلي محكمه به اساس تقاضاي لوي
څ ارنوالي و برخي از اطراف دعاوي ،مورد غــورقرارگرفته منجمله صالحــیت رسیده گي
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( ) 352قضیه از یك محكمه به محكــمه دیگر تصویــب و تقاضاي تبدیلي محكمه ( )27قضیه
نسبت فقدان دالیل قانوني رد شده است .

ج :تجدید نظر بر فیصله هاي قطعي :
درین مدت ( ) 272قضیه تجدید نظر بر فیصله هاي قطعي ونهائی محاکم مورد غور قرارگرفته
ودرنتیجه تعداد ()39فیصله قطعي محاکم درموضوعات مدنی  ،تجارتی  ،احوال شخصیه وجزائی ،
بنابر موجودیت دالیل قانوني جدید  ،لغو و در باره ( )239قضیه دیگر نسبت فقدان دالیل جدید
،مطالبه تجدید نظر با صدور ( )72تصویب و ( )167یادداشت رد گردیده است .
د :تنازع صالحیت و نقض مجدد:
درین مدت ( )49موضوع تنازع صالحیت حوزوی وموضوعی محاکم مورد غور
قرارگرفته باالثر طی صدور( )49قرارقضایی تصامیم الزم تجویز گردیده است .
هـ  :در بخش محاكمه قضات:
در جریان ششماه اول سال 1396رئیس قبلی دیوان جزای محکمه استیناف والیت پروان به
اتهام فساد اداری موقتا ْ عزل و بررسی اتهام منسوب به وی آغاز گردیده است  ،همچنین بر مبنای
گزارشهای ریاست عمومی تفتیش قضایی و نظریات تدقیقی بر ( )42تن از قضات محاکم استیناف
والیات کا بل  ،پروان  ،نورستان  ،بلخ  ،زابل  ،هلمند  ،جوزجان  ،بدخشان  ،غزنی ،غور  ،هرات
و فاریاب بدلیل تشخیص تخطی های وظیفوی شان که بیشتر بر التوا در رسیدگی قضایا و عدم
رعایت پروسیجر ها و تقییدات الزم قانونی در اجرای وثایق و فیصله ها بوده برمبنای مقرره
طرز رسیدگی و تخلفات قضائی با صدور()17تصویب جزاهای الزم تأدیبی که شامل توصیه ،
اخطار ،کسر معاش و تبدیلی میشود  ،تطبیق گردیده است  .همینطور با صدور یک یادداشت
شورایعالی  ،به سه تن از اعضاء محترم شورایعالی ستره محکمه وظیفه سپرده شده تا چگونگی
فعالیت قضات مورد نظر محکمه استیناف والیت کابل را مورد بررسی قرار دهند .
و :مسایل متفرقه :
درامور ذاتي قضات و مسایل متفرقه در جلسات متعدد شوراي عالي بر ( )141مورد غور
بعمل آمده ،باالثر به ارتباط تثبیت درجه کادر قضائی قضات  )85( ،تصویب و در مورد مسایل
متفرقه( )56تصویب صدور یافته است.
ازمجموع مصوبات و یادداشت های شورای عالی ستره محکمه ( )16موضوع آن که جنبه
عام داشت بمنظور تطبیق یکسان قوانین و ایجاد رویه واحد قضائی به محاكم طور متحدالمال تعمیم
شده است .همچنان کمیته ارزیابی عرایض تجدید نظر حسب مصوبه ( )861مورخ 1394/6/31
شورایعالی ستره محکمه تحت ریاست داراإلنشاء شورایعالی ایجاد گردیده و در این مدت به تعداد
( )115مطالبه تجدید نظرخواهان و به تعداد ( )12دوسیه شامل موضوعات مدنی  ،تجارتی ،
فامیلی و احوال شخصیه تحت غور و بررسی قرار داده شده و در مورد ابراز نظر بعمل آمده که
مورد تأئید مقام محترم قرار گرفته است .
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ز -:در موضوعات اعدامی طبق احکام قانون اجراآت جزائی روی ( )24قضیه در جلسات متعدد
شورایعالی غور بعمل آمده و ( )24قرار قضائی در مورد صدور یافته است .

دوم :فعالیت دیوان هاي ستره محكمه
الف  :دیوان جزای عمومی:
درین دیوان جمعاً( )2541موضوع موردرسیده گی قرارگرفته ودرنتیجه ( )1964قضیه
تائید )360( ،موضوع نقض و ( )217قضیه تعدیل گردیده و همچنان دیوان جزاء عمومی ()47
دوسیه تجدید نظر را نیز مورد رسیدگی قرار داده است .
ب  :دیو ان امنیت عامه:
دردیوان امنیت عامه مجموعا ً ( )1094موضوع مورد رسیده گی قرارگرفته ودرنتیجه ()888
قضیه تائید )109( ،موضوع نقض  )96( ،قضیه تعدیل و ( )1موضوع باطل گردیده است.
ج :دیوان جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی:
در دیوان جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی طی ششماه نخست سال  1396به تعداد ()1133
قضیه به ترتیب ذیل مورد رسیدگی قرار گرفته است .
( )755قضیه تأئید  )193( ،قضیه نقض  )183( ،قضیه تعدیل و ( )2قضیه باطل گردیده است .
د  :دیوان رسیدگی به جرایم خشونت علیه زن و تخلفات اطفال:
این دیوان در ششماه نخست سال  )646( 1396قضیه جرایم خشونت علیه زن و تخلفات اطفال را
رسیدگی نموده که در مورد ( )556قضیه حکم محاکم تحتانی تأئید  ،در خصوص ( )72قضیه
حکم محاکم تحتانی نقض و به ارتباط ( )18قضیه دیگر حکم محاکم تحتانی تعدیل گردیده است .
هـ :دیوان جرایم منسوبین نظامی:
درین دیوان جمعا ً ( )379دوسیه مورد رسیده گی قرارگرفته که درنتیجه ()292دوسیه تایید،
( )60دوسیه نقض  )25( ،دوسیه تعدیل و ( )2دوسیه باطل گردیده است.
و:دیوان مدنی:
دردیوان مدنی ستره محکمه طی ششماه نخست سال )539(،1396دوسیه به ترتیب ذیل
موردرسیده گی واصدار حکم قرارگرفته است )148( :قضیه تائید )228( ،قضیه نقض و()163
قضیه دیگر بقرار قضایی مسترد گردیده است.
ز :دیوان حقوق عامه و احوال شخصیه:
ً
دیوان حقوق عامه واحوال شخصیه ستره محکمه طی مدت گزارش جمعا ( )398قضیه را
رسیدگی نموده که از جمله ( )304قضیه را تأئید  )63( ،قضیه را نقض و ( )31قضیه را ذریعه
قرار قضائی مسترد نموده است .
ح  :دیوان تجارتی:
دراین دیوان جمعا ً ( )78موضوع مورد رسیده گی قرار گرفته ودر نتیجه ( )37موضوع تائید
و( )23موضوع دیگرنقض  ،و در مورد ( )18قضیه دیگر قرار تعطیل صادر شده و همچنان
( )42دوسیه تجدیدنظر نیز در این دیوان مورد رسیدگی قرار گرفته است .
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سوم :محاکم استیناف
الف :محاكم استیناف مركز و والیات:
به اساس راپور هاي واصله دیوان هاي محاكم استیناف مركز و والیات طي ششماه نخست
سال  1396جمعا ً ( )11445قضیه درمحاکم مذکور مورد غور قرار گرفـته ،روي ()5238
قضیه جــزائي  )2925( ،قضیه امنیت عامه  )803(،قضیه جرایم علیه امنیت داخلی و
خارجی )2317( ،قضیه مدني  ،حقوق عامه و احوال شخصیه و( )162قضیه تجارتي،
رسیده گي و اصدار حكم به عمل آمده است.
ب :محكمه استیناف مواد مخدر:
در این محكمه طي مدت مورد گزارش به تعداد ( )158موضوع تحت غور قرار گرفته و
در مورد آن اصدار حكم صورت گرفته است.
ج :محکمه استیناف رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری:
در این محکمه طی ششماه نخست سال 1396جمعا ً ( )14قضیه مورد رسیدگی قرار گرفته در
مورد ( )12قضیه ذریعه فیصله و در مورد ( )2دوسیه طی صدور قرار قضائی تصمیم اتخاذ
شده است .
د :محاکم استیناف مبارزه باجرایم فساد اداری.
درین محاکم طی مدت متذکره به تعداد ( )203موضوع موردبررسی قرارگرفته ازجمله
( )102دوسیه فیصله شده و درمورد()86دوسیه قرار قضایی صادر ونیز( )15دوسیه جهت
اصالح نواقص مکتوبی مسترد گردیده است.
هـ  :دیوان های استیناف رسیدگی به جرایم خشونت علیه زن:
این محاکم طی ششماه نخست سال  1396جمعا ً ( )154قضیه را مورد رسیدگی و اصدار
حکم قرار داده است .

و :محاكم استیناف نظامي :
در محاکم استیناف نظامي طي مدت مذکور مجموعا ً ( )190قضیه موردبررسی
قرارگرفته )15(،موضوع به تجویز مكتوبي جهت اصالح نواقص مسترد گردیده و تعداد
( )63موضوع به قرارقضا یی و( )112موضوع باصدور فیصله خاتمه پذیرفته است.
ز :دیوان های اطفال محاكم استیناف مرکزووالیات:
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این محاكم درمدت متذکره در مورد ( )364قضیه تخلف اطفال حكم قضائي خویش را صادر
نموده اند.
ح :دیوان جرایم ترافیکی استیناف والیت کابل :
این دیوان طی ششماه اول سال  1396جمعا ً ( )122قضیه را رسیدگی نموده است .

7

چهارم :محاكم ابتدائیه
الف :محاکم ابتدائیه شهری و ولسوالی:
بمالحظه راپور هاي واصله  ،محاكم ابتدائیه شهری و ولسوالی درششماه نخست سال
 1396باالي ( )6670موضوع جزائي )9091( ،موضوع مدني و حقوق عامه ()3714
قضیه امنیت عامه ( )1127قضیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و ( )772قضیه
تجارتي را رسیدگي نموده در مورد آن اصدار حكم به عمل آورده است.
ب :محكمه ابتدائیه جرایم مواد مخدر:
این محكمه در طي مدت مذكور ( )260قضیه را رسیدگي و در مورد آن اصدار حكم
نموده است.
ج :محکمه ابتدائیه رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری:
در این محکمه طی ششماه نخست سال  1396به تعداد ( )29قضیه مورد رسیدگی قرار گرفته
است .
د :محاکم ابتدائیه مبارزه باجرایم فساد اداری:
دراین محاکم درجریان ششماه نخست سال  )370( ، 1396قضیه بررسی گردیده ،که
ازان جمله ( )39موضوع جهت اصالح نوا قص طورمکتوبی به مرجعش مسترد گردیده ،
( )150موضوع به قرا ر قضائی و ( )181موضوع باصدور فیصله خاتمه یافته است.
هـ  :دیوان های ابتدائیه رسیدگی به جرایم خشونت علیه زن:
این محکمه طی مدت مذکور به تعداد ( )283قضیه را مورد رسیدگی و اصدار حکم قرار
داده است .
و:محاكم ابتدائیه جرایم خورد ساالن:
این محاکم در طي مدت مذکور ( )591دوسیه را رسیدگي نموده در مورد آن حكم
صادر نموده اند.

ز:محاکم ابتدائیه احوال شخصیه حوزه اول و چهارم شهر کابل:
محاكم ابتدائیه احوال شخصیه شهر کابل درین مدت تعداد ( )290قضیه را رسیده گي
نموده در مورد آن اصدار حكم به عمل آورده است.
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ح :محاكم ابتدائیه نظامي مركز و والیات:
در محاكم ابتدائیه نظامي طي مدت مورد گزارش به تعداد ( )1476دوسیه
موردبررسی قرارگرفته كه از آن جمله در مورد ( )1047قضیه به فیصله اصدار حكم
گردیده و تعداد ( ) 113قضیه جهت اصالح نواقص به مرجع مربوط طور مكتوبي مسترد
گردیده و( )316موضوع به قرار قضائي انجام پذیرفته است.

پنجم :عواید محاكم
بمالحظه راپور هاي واصله درجریان ششماه نخست سال  1396عواید عمومي محاكم
بالغ بر مبلغ ( )603097760ششصدوسه ملیون و نودهفت هزارو هفتصد و شصت افغانی
میگردد.

بخش دوم :فعالیت های ممد قضائی
اول :در عرصه معارف قضائي
الف  :آموزش كادر قضائي:
در جریان ششماه سال  1396پروگرام 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 :
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در آموزش سمستر پنجم دور ( )30ستاژ قضائی به ارتباط ادامه دروس و سپس فراغت
تعداد ( )297تن ستاژران از تاریخ  5حمل  1395الی  5سنبله  1396اجراآت ذیل انجام
یافته است :
 سمستر پنجم تمام ستاژران اعم از ذکور و اناث به سه بخشی تخصصی جزائی
مدنی و تجارتی تقسیمات گردیده و آموزش آنان توسط تعداد ( )9تن استاد مسلکی
قضائی موفقانه پیشبرده شده است .
 ترتیب و تنظیم تقسیم اوقات درسی.
 ترتیب و تنظیم منولهای درسی توسط استادان ریاست تعلیمات قضائی و
تدریس آن طبق تقسیم اوقات منظم درسی در بخش های جزائی  ،مدنی و
تجارتی .
 براه انداختن محاکمات تمثیلی در بخش های سه گانه جزائی  ،مدنی و تجارتی
و اشتراک تمام ستاژران در آن .
 ترتیب حاضری دولتی و صنفی و تطبیق آن بمنظور تکمیل نصاب درسی و
تشخیص فیصدی حاضری طبق قوانین و مقررات ستره محکمه
 ترتیب نتائیج امتحانات دو ساله ستاژران با تفکیک درجه کامیابی و ارسال به
موقع آن جهت تعیینات بریاست عمومی منابع بشری.
 ترتیب تصدیقنامه های فراغت ستاژران به همکاری ریاست محترم نشرات و
ثبت آن در کتاب مربوط به دور ( )30ستاژ قضائی
 ترتیب کتاب اندراج دوره ( )30ستاژ قضائی و درج شهرت مکمل فارغین
ستاژ قضائی دوره مربوطه .
 تهیه و ترتیب علم خبر تعداد ( )297تن ستاژران دور ()30
 وارده و صادره تعداد ( )174قطعه مکاتیب و پیشنهادات مدیریت عمومی
تدریسی ستاژ قضائی
 تهیه  ،ترتیب و توزیع چپن ستاژران دوره ()30
کورس ستاژ نسبت به سال هاي گذشته از لحاظ نظم و دسپلین بحد اعلي خود قرار داشت و
ستاژیران به طور منظم به دروس و در سیمینار ها اشتراك ورزیده بودند.
در نصاب درسي نیز تحول مثبت به میان آمده است.
پروگرام درسي طوري تنظیم شده بودكه مضامین اصلي یعني آموزش قوانین بحیث مضمون
درسي و سایر موضوعات ممد درسي به قسم سیمینار اجراءگردید.
این سیستم سبب شد 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 .
 -در بخش ستاژ شش ماهه قضات ولسوالی های ناامن کشور :
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 دعوت تعداد( )54تن از قضات ولسوالی های نا امن کشور از طریق ریاست
عمومی منابع بشری غرض آموزش به دور اول ستاژ شش ماهه.
 ترتیب تقسیم اوقات و منولهای درسی برای آموزش دور اول ستاژ شش ماهه
ولسوالی های نا امن کشور
 آغاز دروس ست اژ شش ماهه قضات ولسوالی های نا امن طبق تقسیم اوقات
منظم مورخ  1396/5/21در دو صنف درسی.
 ترتیب پرسشنامه توسط موسسه آیدلو  ،استادان و اداره تعلیمات قضائی و
توزیع آن غرض نیاز سنجی آموزشی به قضات مربوطه .
 ارسال راپور معاشات ماهوار قضات ولسوالی های نا آمن تعداد ( )54تن به
والیات توسط مکاتیب رسمی به ( )19والیات .

 -2کورس های آموزش داخل خدمت بمنظور ارتقای سطح دانش حقوقی قضات:
الف  -:براه انداختن نیاز سنجی آموزشی برای قضات در هشت زون محاکم کشور .
 تشخیص ( )390برنامه آموزشی غرض ارتقای ظرفیت قضات داخل خدمت محاکم
بر اساس نیاز سنجی آموزشی از سال  1400 -1396هجری -شمسی مطابق -2017
 2021میالدی.
 براه انداختن جلسه هماهنگی با دونر ها غرض جلب حمایت آنان در تطبیق برنامه
های آموزشی که در اثر نیاز سنجی آموزشی از سال 1400-1396هجری– شمسی
مطابق  2021- 2017میالدی تشخیص گردیده است .
ب -:پالن گذاری ارتقای ظرفیت قضات در هشت زون محاکم کشور بر اساس اولیت بندی
تقسیم ( )390برنامه آموزشی در مدت پنج سال آینده ( 1400-1396هجری – شمسی در آن
.
 از جمله ( )390برنامه آموزشی پالن گذاری شده  )70( ،برنامه آموزشی آن در سال
 1396هجری – شمسی در بخش های جزائی  ،مدنی و تجارتی دایر میگردد.
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 از جمله ( )70برنامه آموزشی در شش ماه اول سال  1396بتعداد ( )27برنامه
آموزشی طبق پالن دایر گردیده است .
-

در بخش انکشاف دیتابیس آموزشی و ارزیابی قضات قبل و بعد از انعقاد آموزش:
 در شش ماه اول سال  1396تعداد( )27برنامه آموزشی که برای قضات داخل خدمت
محاکم در هشت زون محاکم والیات کشور راه اندازی گردیده بوده ( )23برنامه آموزشی
ثبت دیتابیس گردیده و در مورد ( )4برنامه دیگر فورمه ها توزیع گردیده تا هنوز به دفتر
دیتابیس مواصلت نورزیده است .
 فورمه های ارزیابی آموزشی که برای اشتراک کننده گان این سیمینارها توزیع گردیده
بود بعد از خانه پری جمع آوری گردید که نشان دهنده ( )22فیصد افزایش در سطح
دانش قضات اشتراک کننده سیمینار ها میباشد .

جدول توحیدی ارقام و ارزیابی سیمینار های متذکره

عنوان برنامه آموزشی

تروریستی و امنیت داخلی و خارجی
قانون جزاء بخش عام
تطهیر پول
مبارزه علیه مواد مخدر
اصول محاکمات جزائی
قانون جزاء بخش عام
اصول محاکمات جزائی
مبارزه با مواد مخدر
مبارزه با فساد اداری
جرایم فساد اداری
جرایم فساد اداری
اصول محاکمات جزائی
اصول محاکمات جزائی
آموزش  ،قوانین محو خشونت علیه
زنان
قانون اصول محاکمات مدنی
اصول محاکمات مدنی
قانون جزاء بخش خاص

تاریخ آغاز برنامه

تاریخ ختم برنامه

تعداد اشتراک
کننده ذکور

تعداد اشتراک
کننده اناث

1396/21/6

1396/6/23

16

0

1396/1/5
1396/6/26
1396/6/21
1396/5/15
1396/5/17
1396/2/16
1396/6/20

1396/5/3
1396/6/29
1396/6/23
1396/5/19
1396/5/19
1396/2/19
1396/6/22

15
2
16
18
19
16
3

4
13
0
0
0
1
17

1396/5/1

1396/5/5

18

0

1396/5/1
1396/2/16
1396/2/10

1396/5/5
1396/2/20
1396/2/14

19
20
19

0
0
0

1396/2/29

1396/2/3

20

0

کندهار

1396/2/25

1396/2/28

16

0

هرات
بلخ
بامیان

1396/3/2
1396/2/29
1396/3/1

1396/3/6
1396/3/3
1396/3/3

15
18
20

2
0
0

والیات

ننگرها
ر
هرات
کابل
پکتیا
بامیان
کندهار
کابل
کابل
ننگرها
ر
بلخ
پکتیا
بدخشان
ننگرها
ر
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1396/2/16
1396/2/2
1396/2/2

1396/2/18
1396/2/6
1396/2/4

بدخشان
قانون جزاء بخش عام
هرات
جرایم فساد اداری
بلخ
قانون جزاء بخش عام
ننگرها
1396/2/6
1396/2/2
اصول محاکمات جزائی
ر
1396/2/7
1396/2/3
کندهار
مبارزه با فساد اداری
1396/2/4
1396/2/2
بامیان
قانون جزاء بخش عام
تعداد اشتراک کننده گان ذکور  384نفر  ،اناث  39نفر مجموعه  423نفر

20
20
20

0
2
0

19

0

20
15
384

0
0
39

ب -رسیدگي به استهداآت  ،تدقیق اسناد تقنینی و تدقیق دوسیه ها:

در این مورد جمعا ً ( )283موضوع مورد غور و تدقیق قرار گرفته و در نتیجه قرار ذیل
نظر تدقیقي ابراز شده است.
( )36موضوع
 .1ابرازنظر باستهداآت جزائي.............................
()27
 .2ابرازنظرباستهداآت مدني ،حقوق عامه واحوال شخصیه ........
موضوع
()22
 .3ابرازنظر درمسایل تجارتي... ................................
موضوع
()32
 .4غور وابرازنظر درامور وثایق و ثبت اسناد.......................
موضوع
()29
 .5تدقیق دوسیه های محاکماتی وتأدیبی قضات ....................
موضوع
()8
 .6ابراز نظر به استهداآت تفسیرقوانین ...........................
موضوع
()34
 .7ابراز نظر درمسایل وموضوعات متفرقه..........................
موضوع
()86
 .8تنظیم امورمقدماتی تثبیت درجه کادر قضا ئی ....................
موضوع
()3
 .9ابراز نظر به استهداآت تنازع صالحیت ..........................
موضوع
()6
 .10موضوعات مستردی ............................................
موضوع
( )283موضوع
مجموع .......................................................
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این نظریات وموضوعات بعداز تائید مقام ستره محكمه و یا شورایعالي ستره محكمه جهت
تعمیل به مراجع مربوط ابالغ شده وازجمله ( )16نظر تدقیقی بنابراینکه حایزجنبه عام بود
بمنظور توحید مرافق قضائی به عموم محاکم طور متحدالمآل تعمیم شده است.
همچنان طی ششماه نخست سال  1396در موارد ذیل نیز کار صورت گرفته است .
 .1تسوید مقرره تعلیمات قضائی.
 .2طرح و تسوید مقرره خاص جهت ایجاد سیستم و میکانیزم معقول اپراتیفی اداره
مراقبت قضائی.
 .3به تأسی از هدایت مقام عالی ریاست جمهوری اسالمی افغانستان کود جزاء بصورت
مفصل مورد غور و ارزیابی ستره محکمه و وزارت محترم عدلیه قرار گرفت و
کمیته در رابطه موظف گردید که نتایج کار خود را بداخل سه کتگوری ارایه نمودند .
 کتگوری اول :شامل موارد پیشنهادی ستره محکمه که قبالً در کود جزاء اصالحگردیده بود و شامل ( )25مالحظه میباشد .
 کتگوری دوم :مواردی که اعضاء کمیته های موظف در جلسات بعدی آنرا تأئید و درکود جزاء درج نمودند شامل ( )94مالحظه میباشد .
 کتگوری سوم :آن مواردیکه در بین کمیته های ستره محکمه و وزارت عدلیه اختالفیبود و شامل ( )5مورد میشود .
 .4طرزالعمل تنظیم فعالیت قوماندانی قطعات محافظت قوه قضائیه ج  .ا  .ا که از قبل هم
وجود داشت مورد بازنگری قرار گرفت و غرض تصویب به شورای محترم امنیت
ملی ریاست جمهوری اسالمی افغانستان .
تحلیل و بررسی قرار ها و فیصله ها:
 مطالبه ( )۷۵۰قرار و فیصله محاکم بر حسب هدایت مقام ستره محکمه از محکمهاستیناف والیت کابل و دواین ستره محکمه  ،و درج آن بداخل جدول مشخص قبل از
ابراز نظر مدققین قضائی
بعد از نظر مدققین قضائی به تعداد ( )25فیصله و قرار محاکم را که از قضایای
مختلف قابل نشر دانسته است شامل کمپیوتر گردیده است  .مطالبه فیصله های محاکم تحتانی
قابل نشر از محاکم والیات به اساس فیصله های دواین ستره محکمه میباشد .
ج-درعرصه فعالیتهای نشراتی قوه قضائیه:
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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 منتشر 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 ششماه سال  )6( 1396شماره مجله قضاء به تیراژ ( )18هزار نسخه
ازطبع فارغ گردیده جمعا ً ( )65مضمون ،شامل ( )10مضمون فقهی  )14( ،مضمون
حقوقی و قضائی ( )9مضمون جزائی  )14( ،مضمون مدنی و ( )18گزارش مهم
مشمول متحدالمال های ستره محکمه  ،جدول مربوط به رسیدگی قضایای خشونت علیه
زن و تجاوزات جنسی در یک سال گذشته  ،تعدیالت و و ضمایم قوانین و اجراآت محاکم
مبارزه با فساد اداری و مواد مخدر در مرکز و والیات و نیز مقرره تعلیمات قضائی
انتشار یافته است .نشر مضامین فوق در مجله قضاء بعد از ابراز نظر هیات تحریر
مجله قضاء صورت گرفته است .
نشر جریده میزان:
جریده میزان ارگان کاری و گزارشی ستره محکمه به گونه منظم از چاپ بیرون
آمده و در 18شماره آن در ششماه نخست سال جاری گزارش های مربوط به جلسات
شورایعالی ستره محکمه  ،مالقاتهای مقامات عالی قوه قضائیه با مقامات ملی و بین
المللی  ،مسافرت های رسمی قضات و دستاورد های آن  ،متحد المالهای قضائی ،
تصامیم جلسات کمیسیون های هماهنگی ارگانهای عدلی و قضائی در مرکز و والیات ،
گزارش سیمین ار ها  ،ورکشاپهای قضائی  ،فیصله های جزائی محاکم  ،نمونه های از
فیصله های قضائی محاکم  ،گزارشهای کاری محاکم  ،انعکاس جلسات اداری و قضائی
در محاکم استیناف  ،تدویر جلسات علنی قضائی  ،فعالیت کمیسیون های سمع شکایات
محاکم استیناف  ،گزارشهای بازدید روسای محاکم استیناف از محالت سلب آزادی در
والیات مربوط و سایر رویداد های قضائی به نشر رسیده و به تمامی مراجع دولتی و
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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 و یا د قضائیه ځواک خاصه خپرونه در اخیر هر ماه از چاپ فارغ و
در ششماه گذشته ( )6شماره 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 طبع و در پهلوی مجله قضاء و جریده میزان 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 موس سات 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  ،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 و نیز تنظیم جراید رسمی که از طریق وزارت محترم عدلیه مواصلت مینماید 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 ،
و قرار است طبق پالن تطبیقی برنامه عمل ستره محکمه دیتابیس آن در سال بعدی آغاز
گردد
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.
د :درزمینه فعالیت های فرهنگی:
طبق پالن منظور شده مقام ستره محکمه در هر پانزده روزیک مصاحبه قضایی
ازطریق رادیوتلویزیون ملی درچوکات برنامه (درپرتوقضاء) تنظیم گردیده که طی
ششماه سال  1396جمعا ً ( )12مصاحبه درستدیوی تلویزیونی ریاست نشرات ثبت
وازطریق تلویزیون ملی به نشررسیده است .دراجرای این مصاحبه ها روسای محاکم
ا ستیناف والیات پنجشیر  ،فراه  ،کنر ،خوست  ،لغمان  ،هرات  ،پکتیا ،فاریاب  ،ننگرهار
 ،هلمند  ،سهم فعال گرفته اند  .و روسای محترم مطابق به هدایت مقام ستره محکمه در
این مصاحبات تلویزیونی گزارش از اجراآت و کارکرد های محاکم شان را به منظور
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آگاهی عامه ارایه داشته اند  .که از طریق تلویزیون ملی در اوقات معینی به نشر رسیده
است .
برعالوه طبق روال گذشته در ششماه سال جاری جمعا ً  24برنامه رادیویی به نشر
رسیده که درین برنامه ها نیز برخی از مصاحبات روسای محاکم استیناف مبنی بر کارکرد
های محاکم شان به شمول قانون طرز تحصیل حقوق  ،گرفتن وکیل از نظر قانون  ،ازدواج و
تشکیل خانواده  ،میراث زن از نگاه قانون و شریعت ،حقوق جزاء ،ذکات  ،خشونت و
تجاوزات جنسی  ،فرزند خوانده گی  ،حقوق زوجین و نفقه شامل بوده است  ،به همین ترتیب
ریاست های محاکم استیناف والیات بدخشان  ،دایکندی  ،بادغیس  ،کندهار  ،سمنگان  ،بغالن
و پروان ده برنامه معارف قضائی را که بر محور صلح و حکمیت در دعاوی مدنی ،
ساختار و تشکیالت قوه قضائیه و صالحیتهای آن  ،شهود و شهادت  ،تاریخچه وکالت ،
ترتیب انواع وثایق شرعی و تریب مثنی  ،جرم زنا و حرمت جرم زنا  ،فساد اداری  ،نقش
رسانه ها و علما در مبارزه با فساد اداری و بحث استقاللیت قوه قضائیه مطابق قانون اساسی
کشور میچرخید ثبت و از طریق رادیو و تلویزیونهای محلی شان به نشر رسانیده اند .
همچنان گفتنی است که بر مبنای هدایت شورایعالی حاکمیت قانون تحت ریاست جاللتمآب
رئیس جمهور اسالمی افغانستان  ،ستره محکمه گزارش اجراآت در قبال مبارزه با فساد
اداری در قوه قضائیه را غرض نشر به تاریخ 26سنبله رسما ً به رزونامه ملی انیس ارسال
داشته تا از اجراآت و اقدامات ستره محکمه همه احاد جامعه به شمول اهل مطبوعات و
رسانه ها آگاهی حاصل بدارند .
 به همین ترتیب آمریت فرهنگی ریاست نشرات در ششماه گذشته  15مالقاتفضیلتمآب رئیس صاحب ستره محکمه با سفرا و هیأت نهاد های خارجی  24 ،جلسه
عادی و فوق العاده شورایعالی و مجالس قضائی و جلسات علنی و هماهنگی را زیر
پوشش قرار داده و بر عالوه تنظیم تاالر و تأمین فعالیت سوند سیستم آن  ،از محافل
دایر شده به منظور غنامندی آرشیف مربوط فلمبرداری نیز کرده است  .ناگفته نباید
گذاشت که این آمریت همه روزه تمامی نشرات صوتی  ،تصویری و اخباری را زیر
نظر داشته و آنچه را که راجع به فعالیت قوه قضائیه به نشر میرسد ثبت نموده و یا
کتنگ اخبار را اخذ مینماید تا بعدا ً طبق هدایت مقام عالی به پاسخ آنها پرداخته شود .
 همچنان باید گفت که فعالیت بخش فرهنگی ریاست نشرات در راستای تأمین هماهنگیبا رسانه ها صوتی و تصویری بویژه رادیو تلویزیون ملی و دعوت آنها در مجالس و
سیمینار های مختلف قضائی همچنان متبارز است .

دوم  :صدور فتوی شرعی
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درجریان ششماه سال  1396درمورد( )28استفتائیه 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 تعداد( )8نفر اتباع ذکورواناث خارجی 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.

سوم :فعالیت در مورد تکنالوژی معلوماتی در قوه قضائیه:
در این عرصه فعالیت های ذیل صورت گرفته است.
 ایجاد سیستم  CUGمرکز ستره محکمه. سروی تمام کمپیوتر های مرکز و بعضی محاکم مربوط ستره محکمه به منظورراجستریشن کارمندانیکه از سیستم کمپیوتر استفاده میکنند.
 سروی و ابراز نظر در مورد نصب سیستم وایمکس به خاطر وصل نمودن انترنتدر تعلیمات قضائی ستره محکمه .
 ترمیم و نصب کمپیوتر ها در تمام شعبات مرکزی و محاکم ستره محکمه . ترمیم و عیار سازی لب تاپ های شعبات مرکزی و محاکم ستره محکمه . نصب و عیار سازی پرنتر ها مربوط به دفاتر مرکزی و محاکم ستره محکمه. بسته بندی  ،نصب و عیار سازی ماشین های فوتوکاپی که جدیدا ً به ستره محکمهتوسط موسسه  JSSPکمک شده بود.
 سروی تمام پرنتر ها  ،تونر ها و فوتوکاپی های مربوط به دفاتر محاکم و سترهمحکمه.
 ارایه مشوره دهی نظریات فنی و تخنیکی به منظور خریداری وسایل تکنالوژی. رسیدگی به مشکالت تخنیکی و فنی شعبات مرکزی و محاکم ستره محکمه . فعال ساختن سیستم ویدیو کنفرانس در مرکز ستره محکمه و شش زون والیات. لیبل گزاری و پچ کود های انترنتی مرکز ستره محکمه . طرح و دیزاین دیتاسنتر مرکز تکنالوژی معلوماتی ستره محکمه به استاندار هایبین المللی.
 پچ کاری کیبل های انترنتی مرکز ستره محکمه . طرح سیستم جاین دومین برای منسوبین ستره محکمه چک و سروی کمره های امنیتی شرکت تسال مرکز ستره محکمه . چک و سر وی وسایل تکنالوژی و کمره های امنیتی که در مرکز ستره محکمهتوسط شرکت تسال نصب و عیار سازی گردیده بود.
 فعال سازی سیستم نیتورک آمریت مخزن محکمه استیناف والیت کابل .18

-

فعال سازی سیستم انترنت و نیتورک ریاست کنترول و مراقبت قضائی.
باال بردن سیستم ایمل ها و ویب سایت ستره محکمه و عیار نمودن ویب سایت ستره
محکمه به سیستم مدرن جهانی.
فعال ساختن ایمیل های رسمی برای محاکم استیناف مربوط ستره محکمه .
اپدیت نمودن محتویات ویب سایت ستره محکمه به سه لسان دری پشتو و انگلیسی.
اپدیت نمودن محتویات ستره محکمه به صفحه جدید رسمی فیسبوک.
اپدیت نمودن بخش خبری انتشارات قوه قضائیه در ویب سایت و صفحه مجازی
فیسبوک ستره محکمه به صورت هفته وار و ماهوار.
هماهنگی با وزارت محترم مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در رابطه به آوردن
اصالحات در  CMSو ویب سایت ستره محکمه .
هماهنگی با اداره آسان خدمت در رابطه به ایجاد یک ساختمان کلی  E.GOVو
ویب سایت ستره محکمه .
جمع آوری دیتا کتابخانه ستره محکمه افغانستان برای ایجاد یک دیتابیس در آمریت
کتابخانه.
همکاری با ریاست تفتیش قضائی در رابطه به آوردن تغییرات الزم در دیتابیس
کدر قضات .
سروی پورت های شبکه تلفونی  PBXمرکز ستره محکمه .
تهیه  ،ترتیب و انجام لیبل گذاری تلیفون ها در شبکه . PBX
نصب پچ پنل و ترتیب پج کود برای تلیفون های شعبات مرکز ستره محکمه .
عیار سازی سیستم فایروال در دیتاسنتر مرکزی ستره محکمه برای بلند بردن هر
چه بیشتر سرعت انترنت .
ایجاد و نصب دیتابیس تفتیش قضائی و وصل آن در سیستم . CMS
تکمیل شدن دیتابیس آمریت کتابخانه به شکل آنالین ستره محکمه .

چهارم  :مسایل مربوط به امور ذاتی قضات و منسوبین اداری قوه
قضائیه :
بخاطر ارتقای ظرفیت کاری  ،در تقرر و تبدل قضات و منسوبین اداری قوه قضائیه اصل
شایستگی  ،تخصص و اهلیت مدنظر گرفته شده و به این منظور کمیته تعینات قضائی و
اداری تحت نظر شورایعالی ستره محکمه فعال بوده است .
طی ششماه اول سال  1396اجراآت ذیل صورت گرفته :
 .1ساختار تشکیالت پانزده دیوان خاص رسیدگی به جرایم خشونت علیه زن .
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 .2پانزده دیوان استینافی و ابتدائیه رسیدگی به جرایم خشونت علیه زن و بخش اداری
دیوان های مربوط در پانزده والیت ایجاد و فعال گردیده .
 .3استخدام قضات و کارمندان اداری در دیوان های فوق .
 .4دو دیوان استینافی و ابتدائیه رسیدگی به قضایای جرایم سنگین فساد اداری در مرکز
ایجاد گردیده است .
 .5استخدام و توظیف قضات و کارمندان اداری در محاکم ابتدائیه و استینافی رسیدگی به
قضایای جرایم فساد اداری.
 .6دو دیوان خاص استینافی و واحد ابتدائیه محکمه مالیاتی ایجاد و فعال شده .
 .7استخدام و توظیف قضات و کارمندان اداری در دیوان های استینافی و ابتدائیه.
 .8الغاء دیوان خاص استینافی منسوبین نظامی (ب) مرکز .
 .9توظیف قضات و کارمندان اداری دیوان تنقیص شده منسوبین نظامی استیناف کابل به
دیگر محاکم در بست های کمبود .
تقرر و تبدل تعداد ( )297تن ستاژیر ذکور و اناث دوره س( )30در محاکم
.10
ابتدائیه مرکز و والیات در بست های کمبود .
تقرر و تبدل تعداد ( )178تن قضات مجرب بحیث مستشاران  ،اعضای
.11
مسلکی و روسای محاکم استیناف  ،محاکم شهری و محاکم ابتدائیه ولسوالی ها در
مرکز و والیات .
تقرر و توظیف دو تن قضات بی سرنوشت در بست های کمبود به اساس
.12
تصمیم کمیته محترم تعینات .
تغییر در ساختار تشکیالتی سال  1396ایجاد محاکم اختصاصی و تنقیص یک
.13
بست اعضای قضائی محاکم ولسوالی ها در دو والیت (پکتیکا و نورستان) نظر به
ضرورت اداره .
تقرر و تبدل تعداد( )502تن از قضات به اساس اصل شایستگی و لیاقت در
.14
محاکم استیناف شهری و محاکم ولسوالی ها .
تقرر و تبدل تعداد ( )2تن از رؤسای محاکم استینافی از یک والیت به والیت
.15
دیگر.
توظیف خدمتی قضات طبقه اناث فارغین دوره ( )30ستاژیران طبق لزوم دید
.16
در محکمه توقیفگاه بگرام و محاکم همجوار والیت کابل مطابق به انتخاب خود شان .
استخدام تقرر و توظیف ( )500تن متصدیان ذکور و اناث واجدین شرایط بعد
.17
از پروسه تکمیل رقابت آزاد در محاکم مرکز و والیات در بست های کمبود .
استخدام تقرر و توظیف پرسونل خدماتی ذکور و طبقه اناث در بست های
.18
کمبود طبق تشکیل سال .1396
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تهیه و ترتیب پیشنهادات عزل موقت  ،مستعفی ها  ،طرد از مسلک قضاء و
.19
سلب انسالک بنابر مصوبات مقام محترم شورایعالی ستره محکمه و حکم مقام ریاست
جمهوری اسالمی افغانستان .
اجراآت پالن کاری طبق هدایت قانون و مقررات و رعایت سلسله مراتب و
.20
گزارش دهی ربعوار از اجراآت انجام شده .
یک دیوان عالی عمومی رسیدگی به قضایای جرایم خشونت علیه زنان در
.21
مرکز ستره محکمه .
به ا ساس لزوم دید کمیته محترم تعینات قضات در محاکم ابتدائیه و دیوان
.22
استینافی پانزده والیت مقرر و توظیف گردیدند که عمالً وظایف خود را انجام میدهند.
در سطح محاکم مرکز و والیات مجموعا ً 12فیصد طبقه اناث  6فیصد در بخش
.23
قضائی و  6فیصد در بخش اداری توظیف گردیده اند .
توظیف قضات زن در دیوان های خاص و واحد های اختصاصی  ،جرایم
.24
سنگین فساد اداری و ریاست محترم محکمه استیناف توقیفگاه بگرام .
توظیف قضات زن در دیوان احوال شخصیه استینافی  ،تخلفات اطفال ابتدائیه
.25
و استینافی و محکمه ابتدائیه احوال شخصیه مرکز کابل و بعضی والیات بحیث
روسای محاکم تعین بست گردیده اند که عمالً وظیفه اجراء میدارند .
ترتیب و تنظیم ( )297جلد دفتر استخدامی ستاژیران فارغین دوره ()30
.26
ریاست تعلیمات قضائی که در محاکم ابتدائیه مرکز و والیات بحیث عضو قضائی
توظیف گردیدند .
در بخش ارتقای ظرفیت :
 -1جهت ارتقای ظرفیت کاری برای ( )57تن کارمندان جدیدالتقرر مربوطات ستره
محکمه از جانب آمریت ارتقاء ظرفیت ( )2برنامه سه روزه ای آموزشی تحت عنوان
( مهارتهای اساسی سیستم اداری محاکم ) از تاریخ  18الی  20و  24الی  26ثور
 1396در صنف درسی تکنالوجی معلوماتی ریاست عمومی مالی و اداری دایر
گردید که موضوعات مکتوب نویسی  ،پیشنهاد  ،گزارش  ،صادره و وارده  ،رسیدات
 ،طرز تحریر شهریه  ،تشریح انواع عرایض رسمی استیناف و فرجام خواهی  ،ثبت
و راجستر کتب اندراج قضایای جزائی  ،مدنی و تجارتی  ،طرز تحریر تعرفه بانکی
 ،پارچه ابالغ  ،تشریح صورت جلسات و پالنگذاری تحت پوشش گرفته اند که در
ختم برنامه به اشتراک کننده گان تصدیق نامه ها توزیع گردیده اند .
از اثر نتایج بدست آمده فورم ارزیابی قبلی و بعدی سطح آگاهی اشتراک کننده گان
برنامه مذکور معلوم شد که برنامه مهارتهای اساسی سیستم اداری محاکم یک برنامه
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موثر و مفید بوده که در راستای انجام کارهای اداری با کارمندان جدید التقرر
همکاری مینماید .
همچنان غرض پالن و راه اندازی برنامه آموزشی مورد نیاز  ،آمریت ارتقاء ظرفیت
توانست فورم نیاز سنجی آموزشی تهیه و ترتیب نماید  ،که در آینده نزدیک جهت جمع
آوری معلوم ات پیرامون نیازمندی های آموزشی  ،نیاز سنجی آموزش راه اندازی
میگردد .
 -2اشتراک ()20تن کارمندان اداری ستره محکمه در برنامه آموزشی مهارت های
اساسی سیستم اداری محاکم بتاریخ  1396/5/17-16در هوتل صافی الند مارک کابل
به همکاری تخنیکی و مالی دفتر . j.s.s.p
 -3اشتراک ( )20تن کارمندان اداری ستره محکمه  ،محکمه استیناف کابل  ،داراإلفتاء و
ریاست تعلیمات قضائی در برنامه آموزشی مهارت های اساسی سیستم اداری محاکم
بتاریخ  1396/5/17-16در هوتل اساتو کابل به همکاری تخنیکی و مالی دفتر
. j.s.s.p
 -4اشتراک ( )20تن کارمندان محکمه استیناف ننگرهار در برنامه ارزیابی اجراآت به
تاریخ  23-22اسد  1396در هوتل سپینه مانی شهر جالل آباد به همکاری تخنیکی و
مالی دفتر .j.s.s.p
 -5اشتراک ( )20تن از کارمندان ستره محکمه و محکمه استیناف والیت کابل در برنامه
آموزشی طرز سلوک و رفتار مسلکی به تاریخ  1396/5/2-1هوتل آساتو کابل به
همکاری تخنیکی و مالی دفتر . j.s.s.p
 -6اشتراک ( ) 20تن از کارمندان ستره محکمه در برنامه آموزشی ارزیابی اجراآت
بتاریخ  1396/4/26-25در هوتل صافی الند مارک کابل به همکاری تخنیکی و مالی
دفتر .j.s.s.p
 -7استراک ( )20تن از کارمندان ستره محکمه در برنامه آموزشی اساسات پالنگذاری
به تاریخ 1396/4/28-27در هوتل صافی الند مارک کابل به همکاری تخنیکی و
مالی دفتر j.s.s.p
 -8اشتراک ( )20تن از کارمندان محکمه استیناف ننگرهار در برنامه آموزشی اساسات
پالنگذاری به تاریخ  1396/5/26-25در هوتل سپینه مانی شهر جالل آباد به
همکاری تخنیکی و مالی دفتر . j.s.s.p
 -9اشتراک ( )20تن از کارمندان محکمه استیناف ننگرهار در برنامه آموزشی
مهارتهای اساسی سیستم اداری محاکم بتاریخ  1396/5/3- 1در هوتل سپینه مانی
شهر جالل آباد به همکاری تخنیکی و مالی دفتر . j.s.s.p
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اشتراک ( )20کارمندان محکمه استیناف هرات در برنامه آموزشی ارزیابی
-10
اجراآت به تاریخ  22الی  1396/5/ 23در شهر هرات به همکاری تخنیکی و مالی
دفتر . j.s.s.p
اشتراک ( )20تن از کارمندان محکمه استیناف هرات در برنامه آموزشی
-11
مهارتهای اساسی سیستم اداری محاکم به تاریخ  1396/5/25-24در شهر هرات به
همکاری تخنیکی و مالی دفتر . j.s.s.p
برنامه آموزشی تحت عنوان مهارتهای اساسی سیستم اداری محاکم که قرار
-12
بود بتاریخ  29الی  30اسد در شهر بامیان برگزار گردد  ،بنابر مشکالت تخنیکی لغو
گردید.

پنجم :نظارت از فعالیت 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 گیرد واین قضایا ازحیث قانونیت مورد بررسی قرار میگیرند.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 صورت می
گیرد .
درجریان ششماه نخست سال 1396برعال وه تفیش عادی ونوبتی محاکم  ،بنابر
تقاضای اصحاب دعوی درمورد ()32موضوع  ،تفتیش اقتضایی تجویز گردیده و نتیجه
بازرسی ومطالعات مفتشین بعدازتدقیق قضایی وغور شورایعالی ستره محکمه به مراجع
مربوط اخبار وباالثر آن به منظور رفع کاستی ها ونواقص 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( )61706قضیه جزایی  ،مدنی ،تجا رتی  ،حقوق عامه  ،وثایق
واطفال احتوا مینماید که درمحاکم استیناف ومحاکم ابتدائیه والیات ذیل صورت گرفته است:
کابل 7657قضیه .

ننگرهار  3425قضیه .

لغمان 872قضیه.

کنرها  1169قضیبه.
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پروان 2718قضیه.

کاپیسا  0قضیه .

پنجشیر  0قضیه .

بدخشان  2773قضیه .

بغالن  3676قضیه .

کندز 3397قضیه.
سمنگان  2698قضیه.

تخار  0قضیه.

غور  892قضیه.

بلخ  4866قضیبه.
فاریاب  3357قضیه.

سرپل 0قضیه.

هرات  10352قضیه.

فراه  0قضیه

هلمند 1777قضیه.

کندهار  0قضیه.

زابل  0قضیه.

غزنی  2077قضیه.

میدان وردک  590قضیه.

لوگر 1046قضیه.

دایکندی  2015قضیه.

جوزجان  0قضیه .

پکتیا  1303قضیه .

پکتیکا 0قضیه.

خوست  2345قضیه

بادغیس  0قضیه.
بامیان  1596قضیه.

ارزگان  0قضیه

نمیروز  1057قضیه.

نورستان  48قضیه

ششم :در زمینه 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 ششماه اول سال  1396در نتیجه مبارزه با جرایم ارتشا و فساد اداري كه از جانب
ستره محكمه صورت گرفته است .
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 -1به تعداد ( )18نفر از اشخاص از جمله مامورین محاکم  ،محررین  ،کمیشنکاران  ،وکالی
مدافع  ،څارنواالن و تزویر کاران به مظنونیت اخذ  ،وساطت و یا ارایه رشوت ،
شراکت در رشوت  ،فریبکاری  ،تزویر اسناد  ،انتحال القاب  ،شراکت و حیازت در
حمل سالح غیرقانونی و همکاری با مخالفین از طرف موظفین گرفتار که دوسیه های
شان بعد از تکمیل تحقیقات ابتدائیه در میعاد قانونی رسما ً غرض تعقیب عدلی به مراجع
مربوطه ارسال گردیده است .
 -2به تعداد ( )15قضیه که باالثر عرض افراد و هدایت مقام عالی ستره محکمه به این اداره
محول تحت کار قرار گرفته بررسی و گزارش آن به مقام عالی ارائه گردیده که مورد
تأئید مقام عالی قرار گرفت .
 -3شکایات تعداد ( ) 18نفر که از طریق تماس های تلفونی از مرکز و والیات از صورت
اجراآت محاکم شاکی بودند ثبت گردیده که با تفاهم با روسای محاکم استیناف والیت
مربوطه به شکایات شان عندالموقع از جانب روسای استیناف والیات مربوطه رسیدگی
به عمل آمده است .
 -4از نزد ( )20نفر کمیشنکار و مالکین رهنماهای معامالت که به محاکم و آمریت های وثایق
جهت کمیشنکاری مراجعه نموده و فاقد اسناد وکالت خط غرض طی مراحل اسناد بائع
و مشتری بودند تعهد کتبی از طرف آمریت اوپراتیفی اداره مراقبت قضائی جهت
جلوگیری از ورود مجدد شان اخذ گردید تا در آینده غرض کمیشنکاری به محاکم
مراجعه ننمایند .
 -5در بخش مؤیدات تأدیبی بنابه تصاویب شورایعالی ستره محکمه در شش ماه اول سال جاری
برای ( )19تن قضات و یکتن محرر نسبت تخلفات وظیفوی اخطار  ،توصیه و یا
کسرمعاش تجویز گردیده است .
 -6طی این مدت از نحوه سلوک قضات و کارمندان اداری محاکم با مراجعین  ،و حاضری
کارمندان محاکم کشور کنترول بعمل آمده است که گزارش آن عندالموقع به مقام عالی
ارایه گردید.

هفتم:تنظیم امور اداره پالیسی و پالن
اداره پالیسی و پالن در شش ماه نخست سال  1396ذیالً اجراآت نموده است :
اداره پالیسی و پالن طبق الیحه وظایف  ،موظف به ترتیب و تنظیم پالن ها و استراتیژی قوه
قضائیه به گونه مختلف یعنی کوتاه مدت و طویل المدت مطابق به روحیه کاری ارگان قضاء
و تقاضا مقامات ملی و بین المللی میباشد  .که در این راستا وظایف را موفقانه انجام و طی
مدت گزارش اجراآت ذیل صورت گرفته است .
 ترتیب گزارش از فعالیت قضائی دیوان های ستره محکمه  ،محاکم استیناف مرکزو والیات و محاکم ابتدائیه مرکز و والیات به شکل ربعوار و ارسال آن بمقام عالی
ریاست جمهوری  ،شورای عالی قضاء  ،آمریت عمومی اداری قوه قضائیه و
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ریاست نشرات ستره محکمه غرض نشر به جریده میزان  ،مجله قضاء و سایت
ستره محکمه .
ترتیب گزارش از فعالیت قضائی و اداری ستره محکمه در ششماه نخست سال و
ارسال آن به مراجع ذیصالح .
اشتراک رئیس پالیسی و پالن در جلسه تحت عنوان حکومت باز افغانستان در قصر
مرمرین و تعهد ستره محکمه در ایجاد محاکم خشونت علیه زن  ،که عمالً در
پانزده والیت کشور به سطح ابتدائیه و استیناف این محاکم فعال گردیده است .
ترتیب پالن تعهد به منظور ایجاد محاکم خشونت علیه زن در شش والیت دیگر تا
سال  2018و ارسال آن به دفتر رئیس صاحب جمهور.
جمع آوری راپور ها از ریاست های مرکزی و محاکم کشور و ترتیب گزارش
مطابق برنامه عمل ستره محکمه .
ترتیب گزارش از پالن ساالنه ستره محکمه .
طرح پالیسی های انکشافی ریاست های مربوط ستره محکمه در مطابقت با برنامه
عمل.
تجزیه و تحلیل اکشن پالن ها به اساس ریاست های ستره محکمه در مطابقت با
برنامه عمل.
طرح ساختار تشکیالتی اداره پالیسی و پالن و ارتقای آن از بست دوم به بست اول
برای سال .1397
دریافت ()18849قطعه فورم ثبت قضایای جزائی و ( )2097قطعه فورم ثبت
قضایای حقوقی دیوان های ستره محکمه و ثبت آن به سیستم دیتابیس مدیریت
قضایا.
ثبت ( )52171قطعه فورم قضایای جزائی و ( )13226قطعه فورم قضایای حقوقی
در مرحله ابتدائیه و استیناف از طریق محاکم مرکز و والیات به سیستم دیتابیس
مدیریت قضایا.
تدویر جلسات هفته وار تیم کاری اداره پالیسی و پالن به منظور بهبود یافتن روند
کاری در این اداره .

هشتم :در عرصه مالی و اداری
طی ششماه نخست سال  1396در این عرصه اجراآت ذیل صورت گرفته
الف  :تهیه و تدارکات:
در جریان مدت مذکور ( ) 20مورد تهیه و تدارک گردیده که شامل موارد چون تهیه دو قلم
تیل دیزل و پطرول  ،خریداری پرزه جات مختلف و ترمیم موتر های مربوط ستره محکمه ،
تهیه ( ) 49قلم قرطاسیه مورد نیاز شعبات مرکزی ستره محکمه  ،چاپ مجله قضاء  ،جریده
میزان و بولتن خبری  ،خریداری اقالم تنظیفاتی  ،عقد قرار داد ( )33قلم روغنیات مورد
ضرورت وسایط ستره محکمه  ،عقد قرارداد ( )32قلم مبل و فرنیچر ضرورت ستره محکمه
و سایر موارد دیگر که جمعا ً به ( )20شماره میرسد اجراآت صورت گرفته است .
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ب  :بخش مالی و حسابی :
در این بخش اجراآت ذیل صورت گرفته است :
 اجرای معاشات کارمندان و اجیران  ،اجرای حقوق اضافه کاری  ،اجرای حقوقاکرامیه اشخاص متقاعد  ،اجرای حقوق افراد قراردادی و طلبات ادارات دولتی به
وقت معین آن تادیه گردیده است .
 ثبت معاشات کارکنان به دفتر (م )40درج گردیده و حسابات معتمدین نیز تصفیهگردیده است و همچنان باقیات و سنوات ماضیه اشخاص  ،افراد و ادارات دولتی
تصفیه و راپور حسابات قطیعه سال  1395از بودجه عادی و بودجه انکشافی به
تاریخ معینه به وزارت محترم مالیه ارسال گردیده است  ،راپورهای مصارفات
ماهوار  ،ربعوار بودجه عای و انکشافی سال  1396به وزارت محترم مالیه صادر
گردیده است .
 ثبت تخصیصات واصله به دفاتر مربوط و تطبیقات دفاتر به سیستم وزارت مالیه . اخذ و ثبت راپور های مصارفاتی و تطبیق آن به دفتر (م.)38 ترتیب و ارسال حساب قطیعه سال مالی  1395و ارسال آن به وزارت مالیه و ادارهمحترم عالی تفتیش.
 تصفیه مبلغ ( )14126افغانی  ،ارسال و اخذ مکاتیب به مستوفیت و ریاست محکمهاستیناف والیت غزنی .
 مبلغ()5400000افغانی تصفیه حسابات اوپراتیفی سال 1395ومبلغ()11081148,32افغانی تصفیه حسابات بودجه انکشافی  ۱۳۹۵صورت گرفته است .

ج  :در بخش ترانسپورت :
در عرصه خدمات ترانسپورتی در جریان ششماه نخست سال  1396کارهای ذیل صورت
گرفته است.
 ترتیب حواله روغنیات وسایط ستره محکمه با در نظر داشت نورم استندرد ،نوشتن کتابچه های خط السیر وسایط  ،سنجش تیل و روغنیات آن به اساس کیلو
متر  ،مبالیل تبدیلی ( )157عراده موتر خورد و کالن  ،گریس کاری  ،پنچرگیری
 ،پاکاری موتر ها  ،ویرنگ موتر  ،اصالح عوارض انجن در ورکشاپ ستره
محکمه همه روزه صورت گرفته است  ،اجرای  49قطعه کارت دخولی و
خروجی وسایط ستره محکمه که شامل ( )28قطعه کارت ( )Aو ( )21قطعه
کارت ( )Bمیباشد .
 کنترول از نوکریوالی کارمندان آمریت ترانسپورت در مورد تنظیم وسایط و توقفوسایط بعد از ختم رسمیات صورت گرفته است .
د :نظارت از تحصیل عواید:
 اجرا و تصدیق ( ) 3372قطعه آویزهای بانکی مختلف النوع واحدهای محاکموالیات کابل به شمول مرکز ستره محکمه .
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جمع آوری مبلغ( )342705798افغانی عواید بدست آمده محاکم و در حساب
واردات دولت شامل شده است .
مبلغ ( )45ملیون افغانی پول های امانت فیصله های محاکم به خزانه دولت طور
امانت انتقال یافته است .
ثبت ( )2380قطعه آویز بانکی به دفتر ژورنال (م )28تحصیلی .
ترتیب و ارسال فورمه های (م )27به وزارت مالیه .
ترتیب و ارسال راپور های (م )29بریاست های خزاین و عواید وزارت مالیه .
ترتیب و ارسال راپورهای مقایسوی به مراجع مربوط.
ثبت و میزان دفتر (م )28ژورنال تحصیلی
ترتیب و تنظیم فایل های حسابی به دفاتر مربوط.
توضیح تعرفه های (م )26رسید نقدی به واحدهای محاکم والیت کابل .
اجرای ( )483قطعه مکاتیب مختلف النوع .
ارسال راپور های عواید ماهوار و ربعوار از طریق ایمیل به وزارت مالیه .

ذ :حفظ و 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 وفلزی .
 تهیه مواد اعاشه و طبغ آن به اعضای محترم شورایعالی . تهیه مواد اعاشه چاشت منسوبین ستره محکمه و طبغ و توزیع آن . پاک کاری و رنگمالی دفاتریکه نیاز به رنگمالی داشتند توسط افراد مسلکی. اخذ ( ) 1000اسله نهال از وزارت محترم زراعت و غرس آن در ساحات سترهمحکمه  ،ریاست تعلیمات قضائی واقع جنگلک و در سایر موارد مربوط حفظ و
مراقبت جدی صورت گرفته است .
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جمع عمومی

تعدادتطبیق سیروم
تعداد زرقیات
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
تعداد مریضان اطفال
تعداد مریضان

مدیریت کلینیک

ماه ها

3
54
24
131
2
2
48
54
255
6
حمل

12
84
47
92
2
4
65
120
405
6
ثور

0
21
12
46
0
1
41
64
249
5
جوزا

13
55
35
66
2
2
48
92
359
7
سرطان

12
97
66
28
1
2
48
106
461
9
اسد

5
56
39
40
2
1
34
91
345
6
سنبله

45
367
223
403
9
12
284
527
2074
39
مجموعه

نهم :توجه به زیربنای فزیکی محاکم (تعمیرات):
ستتتره محکمتته جمهتتوری استتالمی افغانستتتان تتترمیم  ،بتتاز ستتازی ودرنهایتتت نتتو ستتازی
تعمیرات کاری محاکم ومنازل رهایشتی قضتات را در اولویتت هتای کتاری ختویش قترارداده و
طی چند سال اخیر درین زمینه بته پیشترفت هتای زیتادی نایتل آمتده استت کته درجریتان ششتماه
سال  1396باتوجه به انجام کارهای ساختمانی متورد نیتاز قتوه قضتائیه دستت آورد هتای ستتره
محکمه قرارذیل است:
در جریان ششماه سال  1396کار پروژه های انکشافی تعمیرات محاکم طبق پالن انجام یافته
و در این مورد اجراآت ذیل صورت گرفته است :
 عقد قرار داد اعمار تعمیر محکمه ابتدائیه ولسوالی قره باغ بعد از منظور مقام .
 عقد قرار داد اعمار دیوار احاطه رهایشی محکمه شهری والیت سمنگان .
 عقد قرار داد اعمار محکمه ابتدائیه ولسوالی بگرامی.
 عقد قرار داد اعمار برج ترسد و دیوار افغان ترکانی مربوط ستره محکمه .
 قرار داد شش باب تعمیر کرائی مهمانخانه مقام  ،بانک جهانی  ،وثایق حوزه دوم و
چهارم ریاست کنترول و مراقبت قضائی  ،دیوان تجارتی  ،محکمه ابتدائیه ولسوالی
گلدره و ریاست فساد اداری و احوال شخصیه .
 عقد قرار داد اعمار محکمه ابتدائیه ولسوالی پنجشیر.
 عقد قرار داد اعمار محکمه شهری والیت سرپل.
 عقد قرار داد اعمار محکمه شهری والیت جوزجان .
 عقد قرار داد اعمار تعمیر محکمه ابتدائیه خوشی والیت لوگر.
 اعمار دیوار احاطه محکمه استیناف والیت بادغیس.
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دهم :تحکیم روابط بین المللی قوه قضائیه:
روابط قوه قضائیه باجهان خارج پیوسته درحال توسعه وگسترش میباشد.
طی ششماه اول سال 1396بخاطرتبادل 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 ،اعضای شورایعالی ستره محکمه آمرعمومی اداری
قوه قضائیه  ،رؤسای دوایروسایرقضات محاکم سهم گرفته اند.
مسافرت ها باین منظور به کشورهای هندوستان  ،چین  ،جاپان  ،اندونیزیا  ،ایتالیا ،و
سنگاپور 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 و همچنان پالن تطبیقی برنامه عمل ستره
محکمه 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.

اشتراک در کنفرانس ها و مجامع بین المللی
درجریان ششماه نخست سال 1396
در جریان ششماه نخست سال  1396اشتراک هیأت رهبری ستره محکمه قضات و منسوبین
قوه قضائیه در کانفرانس ها و مجامع بین المللی قرار ذیل صورت گرفته است.
 .1اشتراک قانونپوه سید یوسف "حلیم" رئیس ستره محکمه ج  .ا  .ا به کشور هندوستان به
تاریخ  25الی  26مارچ  2017در کنفرانس تحت عنوان محیط زیست ملل متحد ()UNEP
و بانک انکشاف آسیائی.
 .2سفر محترم قانونپوه سیدیوسف "حلیم" رئیس ستره محکمه ج  .ا  .ا  ،به کشور چین به
تاریخ  7الی  10جون  2017با دو نفر معیتی شان جهت اشتراک در نمایشگاه فرهنگ
قضائی چین  ،آسیا و جنوب آسیا.
 .3سفر محترم قانونپوه سیدیوسف "حلیم" رئیس ستره محکمه ج  .ا  .ا به کشور جاپان به تاریخ
 18الی  21سپتمبر 2017در هفدهمین کنفرانس قاضی القضات های آسیاپسفیک
 .4سفر محترمه قاضی مهرو "حمید" به کشور اندونیزیا به تاریخ  21الی  28جوالی 2017
در برنامه آموزشی تحت عنوان ( مبارزه علیه جرایم پول شوئی)
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 .5سفر محترمین داکتر عبدهللا "عطائی " رئیس تعلیمات قضائی  ،نجیب هللا "اکبری" رئیس
تفتیش قضائی  ،حامد "بها" رئیس ارتقا و ظرفیت  ،غالم حسین "صافی" امر ارتقا و
ظرفیت ریاست تعلیمات قضائی به کشور ایتالیا به تاریخ  24الی  30سپتمبر  2017جهت
شرکت در برنامه آموزشی تحت عنوان (آموزش عدالت انتقالی)
 .6سفرمحترم نورهللا "عینی" آمر آی تی به کشور سنگاپور به تاریخ  10الی  14جوالی
 2017در پروگرام آموزشی تحت عنوان ()End to End court technology
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