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 شوراي عالي ستره محكمه  -1

 استهداآت. –الف 

 تفویض صالحیت رسیده گی به محاکم. -ب 
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 دیوان هاي ستره محكمه -2
 الف : دیوان جزای عمومی.         

 ب: دیوان امنیت عامه .          

 ج: دیوان جرایم نظامی وجرایم علیه امنیت داخلی وخارجی.          

 د: دیوا ن مدنی وحقوق عامه .           

 هـ: دیوان قضایای تجارتی.           
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 الف: محاکم استیناف مرکزووالیات.          
 محكمه استیناف مواد مخدرب :           
 محکمه استیناف مبارزه باجرایم فساد اداری.ج:            
 محكمه استیناف نظامي  د:            
 کابل دیوان اطفال محكمه استیناف هـ:            

 :محاكم ابتدائیه -4
  الف : محاکم ابتدائیه شهری وولسوالی.          
 محكمه ابتدائیه جرایم مواد مخدرب:           
 محکمه ابتدا ئیه مبارزه باجرایم فساد اداریج:          
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قوه قضائیهمسلكي  ولیت هاي ممد قضائي،فعا -بخش دوم  

 قضایی واداری محاکم استیناف.ارزیابی فعالیت های    اول:           

 در عرصه معارف قضائيم :دو           

 : آموزش كادر قضائيالف       

 رس ستاژ قضائي: کو1

 : کورس های  آموزش داخل خدمت 2

 یک: اعزام قضات به خارج.         

 دو: کورس های داخل خدمت درداخل کشور.                     



 3 

 رسیده گي به استهداآت ، تدقیق اسناد تقنینی و تدقیق دوسیه ها  ب:         

 ::  درزمینه فعالیت های نشراتی قوه قضا ئیه.ج        

 های فرهنگی. درزمینه فعالیتد:         

 م :صدور فتوی شرعی.سو

 چهارم: تنظیم اموروثایق.

 ساده سازی اجراآت قضایی. م :پنج

 نظارت ازتطبیق احکام قطعی ونهایی محاکمم : شش

 نظارت ازفعالیت محاکم.هفتم:  

 .: درزمینه مبارزه بافساد اداری متهش 

 ت( موردنیاز قوه قضائیهزیربنای فزیکی )تعمیرا -بخش سوم

 : تحكیم روابط بین المللي قوه قضائیه:بخش چهارم 

 اشتراک درکنفرانسهاومجامع بین المللی. –الف             

 کرونولوژی مالقات ها بامنابع  بین المللی–ب             

 ،حقوقی وامنیتی قضائی،: تأمین همآهنگی میان ارگانهای عدلی پنجمبخش 

. 

 

 فعالیت هاي قضائي :بخش اول 

  شوراي عالي ستره محكمهاول :
 

( اجالس عادي و فوق 44باتدویر  )1312شوراي عالي ستره محكمه درجریان سال         

 العاده  بر موضوعات مربوط غور و رسیده گي الزم به عمل آورده است.

گرفته طي این جلسات روي موضوعات مختلف شامل آجندا غور و رسیدگي صورت         

( فیصله  تجاویز الزم 2( قرار قضائي و ) 145( یاداشت ، )13( تصویب ، )1111باصدور )

و مقتضي اتخاذ و محاكم و مراجع ذیربط  درامور محوله بروشنی قانون ، رهنمائی شده اندکه 

 در مجموع مواردذیل رادربر می گیرد.

 الف: استهداآت:
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م و مراجع دولتي به ارتباط تفسیر احکام قوانین و طي این مدت درمورد استهداآت محاك        

( تصویب 274مطابقت قوانین با قانون اساسي غور همه جانبه بعمل آمــده باالثر با صــدور )

 داشت به محاكم و مراجع مربوط توضیح قانوني ارائه شده است.( یاد24و )

 ب: تفویض صالحیت رسیده گی ازیک محکمه به محکمه دیگر :

( موضوع تبدیلي محكمه به اساس تقاضاي لوي 1125طي مدت مورد گزارش )        

ارنوالي و برخي از اطراف دعاوي ،مورد غــورقرارگرفته منجمله صالحــیت رسیده گي څ

( 212( قضیه از یك محكمه به محكــمه دیگر تصویــب و تقاضاي تبدیلي محكمه )111)

( یادداشت نیز در زمینه صدور 11بر عالوه )فقدان دالیل قانوني رد شده است  قضیه نسبت

 یافته است.

 ج: تجدید نظر بر فیصله هاي قطعي :

( قضیه تجدید نظر بر فیصله هاي قطعي ونهائی محاکم مورد غور 211درین مدت )       

(فیصله قطعي محاکم درموضوعات مدنی وجزائی ، بنابر 21قرارگرفته ودرنتیجه تعداد )

( قضیه دیگر نسبت فقدان دالیل جدید 111ي جدید ، لغو و در باره )موجودیت دالیل قانون

( یادداشت به مقصد 22( تصویب رد شده است. همچنان )111،مطالبه  تجدید نظر با صدور )

 تکمیل پروسه کار صدور یافته است.

 د: تنازع صالحیت و نقض مجدد:

محاکم مورد غور  ( موضوع تنازع صالحیت حوزوی وموضوعی111درین مدت )         

مصوبه ، قضایای مر بوط به محاکم ذیصالح  (2)(  قرارقضایی و11قرارگرفته باالثر طی)

 ارجاع شده است.

 هـ: تعیین محکمه پس ازنقض باردوم:

( 1و )( قرار قضا ئی 17( قضیه پس از نقض باردوم باصدور)14طی مدت  موردگزار ش )

                   به محاکم مماثل ارجاع شده است.یادداشت 

 و : محاكمه قضات:

( تصویب درمورد تخلفات منسوبین 45( فیصله بارتباط محاکمه قضات  )2درین مدت)         

 صادر گردیده است.  ( یادداشت در زمینه4) قضائی
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 ز: مسایل متفرقه : 

یه ( قض315درامور ذاتي قضات و مسایل متفرقه در جلسات متعدد شوراي عالي بر )        

( 11)( تصویب  به ارتباط تثبیت درجه کادر قضائی قضات، 211غور بعمل آمده، باالثر )

( 3تصویب پیرامون تفاسیر قوانین )( 13مسایل متفرقه صدور یافته است )تصویب در مورد 

( یاد داشت صادر 11الیحه طرزالعمل و مقرره مورد تصویب قرار گرفته است و به تعداد )

 گردیده است.

( موضوع آن که 27ازمجموع مصوبا ت و یادداشت های شورای عالی ستره محکمه )        

جنبه عام داشت  بمنظور تطبیق یکسان قوانین وجهت سهولت در امور محاكم طور متحدالمال 

 تعمیم شده است.

( یادداشت پیرامون موضوعات مختلف كه قبالً ذكر گردیده از جانب 13همچنان در مجموع )

 صدور یافته است.شورایعالي 

  دیوان هاي ستره محكمهدوم :

 

 

 الف : دیوان جزای عمومی:

(  2241(  موضوع موردرسیده گی قرارگرفته ودرنتیجه )7965رین دیوان جمعاً)د     

 (  قضیه تعدیل گردیده است.599( موضوع نقض ، )715قضیه تائید، )
 

 ب : دیو ان امنیت عامه:

( ً ( موضوع مورد رسیده گی قرارگرفته ودرنتیجه 1664دردیوان امنیت عامه مجموعا

( موضوع باطل 49( قضیه تعدیل ، )486( موضوع نقض ، )452( قضیه تائید، )1252)

 گردیده است.
 

 :جرایم علیه امنیت داخلی وخارجیج: دیوان 

(  4645جه )درنتی قرارگرفته  کهگی  ( موضوع مورد رسیده2275درین دیوان جمعاً )     

( موضوع باطل گردیده 29( قضیه تعدیل ، )614( موضوع نقض ، )757د، )ییقضیه تا

 است.

 

 د:دیوان مدنی وحقوق عامه:
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( موضوع به ترتیب ذیل 2172دردیوا ن مدنی وحقوق عامه ستره محکمه طی سال ، )

( قضیه نقض 541( قضیه تائید، )1212موردرسیده گی واصدار حکم قرارگرفته است: )

    است. بقرار قضایی مسترد گردیده دیگر ( قضیه243و)

 هـ : دیوان تجارتی:

( موضوع 111( موضوع مورد رسیده گی قرار گرفته ودر نتیجه )222دراین دیوان جمعاً )

     ( موضوع دیگرنقض شده است.122تائید و)

 

 محاکم استیناف سوم :
 

 

 الف :محاكم استیناف مركز و والیات:

 

صله دیوان هاي محاكم استیناف مركز و والیات طي سال به اساس راپور هاي وا        

1312 ( ً ( 12242( قضیه  درمحاکم مذکورمورد غور قرار گرفـته، روي )22447جمعا

قضیه جرایم علیه امنیت داخلی و ( 2414( قضیه امنیت عامه ،)7354قضیه جــزائي ، )

یه تجارتي، ( قض422قضیه مدني ، حقوق عامه و احوال شخصیه و)( 4323خارجی، )

 رسیده گي و اصدار حكم به عمل آمده است.

 

 ب :محكمه استیناف مواد مخدر:

( موضوع تحت غور قرار 412در این محكمه طي مدت مورد گزارش به تعداد )        

 گرفته و در مورد آن اصدار حكم صورت گرفته است.

 استیناف مبارزه باجرایم فساد اداری. اکمج: مح

موردبررسی قرارگرفته ازجمله  موضوع (354) ت متذکره  به تعدادطی مد اکمدرین مح

( 42(  موضوع  قرار قضا یی صادر  و)53(  موضوع فیصله شده ، درمورد )211)

 موضوع  جهت اصالح نواقص مکتوبی مسترد گردیده است. 

 ناف نظامي :ید: محكمه است

        ( ً ( قضیه موردبررسی 444در محكمه استیناف نظامي طي مدت مذکور مجموعا

( موضوع به تجویز مكتوبي جهت اصالح نواقص مسترد گردیده و تعداد 112قرارگرفته،)

 ( موضوع  باصدور فیصله خاتمه پذیرفته است.135( موضوع به قرارقضا یی و)247)
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 :مرکزووالیا ت استیناف كمااطفال مح های  هـ: دیوان

( قضیه تخلف اطفال حكم قضائي خویش را 1145كم درمدت متذکره در مورد )ااین مح        

 صادر نموده اند.

 محاكم ابتدائیه چهارم :
 

 الف: محاکم ابتدائیه شهری وولسوا لی:

باالي  1312بمالحظه راپور هاي واصله ، محاكم ابتدائیه شهری وولسوالی در سال         

( 2115) مه( قضیه امنیت عا2213( موضوع مدني، )15113( موضوع جزائي، )14422)

( قضیه تجارتي را رسیدگي نموده در 1121و ) قضیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی

 مورد آن اصدار حكم به عمل آورده است.

 ب :محكمه ابتدائیه جرایم مواد مخدر:

( قضیه را رسیدگي و در مورد آن اصدار حكم 231این محكمه در طي مدت مذكور )        

 نموده است. 

 بتدائیه مبارزه باجرایم فساد اداری:ج:محاکم ا

( 117، که ازان جمله )( قضیه بررسی گردیده222) 1312دراین محاکم درجریان سال 

( موضوع 145موضوع جهت اصالح نوا قص طورمکتوبی به مرجعش مسترد گردیده ، )

 ( موضوع باصدور فیصله خاتمه یافته  است. 331به قرا ر قضائی و )

 

 جرایم خورد ساالن:د:محاكم ابتدائیه 

( دوسیه را رسیدگي نموده در مورد آن حكم 1342این محاکم در طي مدت مذکور )       

 صادر نموده اند.

 

 هـ:محكمه ابتدائیه فامیلي و احوال شخصیه شهر كابل:

( قضیه را رسیده گي نموده در مورد آن 535محكمه ابتدائیه فامیلي درین مدت تعداد )        

 به عمل آورده است.اصدار حكم 

 و:محاكم ابتدائیه نظامي مركز و والیات:
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( دوسیه موردبررسی 2444در محاكم ابتدائیه نظامي طي مدت مورد گزارش تعداد )         

( قضیه 215( قضیه اصدار حكم گردیده و تعداد )2251قرارگرفته  كه از آن جمله در مورد )

( موضوع به قرار 344ي مسترد گردیده، )جهت اصالح نواقص به مرجع مربوط طور مكتوب

 قضائي انجام پذیرفته است.

 عواید محاكم پنجم :
عواید عمومي محاكم بالغ بر مبلغ  1312 سالله درجریان بمالحظه راپور هاي واص        

نوصدو دوازده ملیون دو صدو شصت نو هزارو هفت صدوهشتاد و شش ( 112221742)

 افغاني میگردد.

 

 

 

 

 

 

 

 وم: فعالیت های ممد قضاییبخش د

 : ارزیابی فعالیت های قضایی وادار یاول 

 محاکم استینا ف کشور درمرکز
آغاز شده برای اولین بار  1311درسال پروسه استماع گزارش های محاکم استیناف که         

 انجام پذیرفت. نیز مرحله سوم آن 1312بود، در سال 
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 موجبنظور نظارت و مراقبت ازاجراآت محاکم ، به شورای عالی ستره محکمه به م        

پرسشنامه ایرا تصویب نمودکه براساس آن  21/1/1311(  مؤرخ 1514مصوبه شماره )

، نظم ودسپلین کاری ،  ، رعایت نظافتی ستیناف باید درموارد اجراآت قضایرؤسای محاکم ا

گی باارگا ن مین هم آهنزمینه ها ی آموزشی ، احصائیه قضایی ، سیستم اداری محاکم ، تأ

فاده ،ترانسپورت وامنیت قضات محاکم واستمحاکم تعمیرات  های عدلی وقضایی ، وضعیت

ید، چگونگی اجراآت شان رادرجلسات فوق العاده شورای عالی اازتخصیص وجمع آوری عو

 گزارش دهند.

ارد یاد حاکم کشور را درموم رؤسای ومکلفیت بدون شک  این پروسه سطح مسؤولیت        

مکن است شده ارتقاء داده  ومسؤولیت های خطیری را در مقابل آنان قرارمیدهد، گرچه  م

داشته ورعایت نما یند موارد فوق را به نحوی زیر نظر ی شان نیز همهاددر اجراآت ع حاکمم

کمه ه باآن رئیس محیات آن پیش بینی گردیده ودر مراجعئرسشنامه هر بخش باجزامادراین پ

 عملی همه اتاستقامت ها ی کاری اش  راانتظام بهتر بخشیده وباترتیب یک تقسیم اوق میتواند

ستره وباآلخره از اجرای آن به شورای عالی آن اجراء نمایند.کارها را در اوقات معین 

درهمه ابعاد وظیفوی  آن گزارش دهند، تحقق این امرکیفیت فعالیت های قضایی  محکمه

این چیزیست که    طح مسؤولیت وبازدهی کار راباالمی برد وواداری را ارتقاء داده وس

درمطابقت به نیازمندی های زمان ودر چوکات انکشاف وپیشرفت نظام قضایی کشور 

 صورت می گیرد.

شورای عالی ستره والیات کشور گزارش فعالیت محاکم استیناف درختم جلسات 

  نتایج این پروسه راچنین ارزیابی کرد: محکمه 

یری که بازتاب دهنده نحوه اجراآت و شفافیت کاری است، خوشبختانه اکنون گزارشگ

به مثابه یک فرهنگ پسندیده جایگاهش را در نظام قضائی کشور تثبیت نموده و این فرصت 

را مهیا کرده است تا قوه قضائیه برنامه ها و اولویت های کاری اش را نه به گونه آرمانی 

در نظرداشت از حقیقت وضعیت محاکم و درک نیاز مندیها، بابلکه بعداز آگاهی همه جانبه 

 یشنهادات ارائه شده از جانب روسای محترم محاکم استیناف تدویر و اجراء نماید.نظریات و پ

در سومین مرحله از جلسات گزارشگیری که طی یک هفته به طول انجامید، مادرک 

ند و تهداب و اساس مطمئنی در کردیم که کار ها در مسیر درست و قانونمند در حرکت ا

 راستای اصالح اداره گذاشته شده است.

سای محاکم استیناف و مدیریت سالم وبا آنکه جهات مثبت کاری محاکم و زحمات ر

آنان در فراهم آوری زمینه های بهتر خدمتگزاری به مردم قابل قدر است، اما باید دانست که 

ه های دشواری در پیش رو است، تحقق همه هنوز هم بخاطر رسیدن به اهداف نهائی، را
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جانبه مقرره طرز سلوک قضائی که متحد االهداف است هنوز هم در اولویت جدی قرار 

دروازه دیگری  دارد، باید به شکایات مردم اعتنای بیشتر مبذول گردد تا آنان مجبور نشوند به

با سرعت و شفافیت و نیز بخاطر ارائه شکایات شان مراجعه نمایند،در اجرای کار خلق هللا 

دوسیه ها از طریق تدویر جلسات علنی اهتمام بیشتر صورت گرفته ، ابهت  در رسیده گی به 

وعدالت قضا به نمایش گذاشته شود تا میزان اعتماد مردم افزایش یابد. قضات باید با مراعات 

شانرا  لیتوضوابط حاضری، رعایت بیشتر دسپلین وظیفوی وسلسله مراتب، سنگینی مسؤ

درک کنند و روسای محاکم همچنان با مدیریت بهتر و با همکاری و تساند با نهاد های عدلی 

و امنیتی وظایف شانرا دنبال کرده و بخاطر آگاهی از سرنوشت محبوسین حد اقل ماهوار 

بازدید هائی از محابس کشور داشته باشند تا حقوق اساسی محبوسین در مطابقت با قوانین 

 یت گردیده و سلب آزادی آنان خالف قانون تداوم نیابد.نافذه رعا

اینها و ده ها موضوع دیگر اهداف مهم قضاء و قضاوت را تشکیل میدهد و ایجاب 

مینماید تا همه ای ما و شما منحیث ممثلین حاکمیت قانون وعدالت قضائی تالش مجدانه و 

ضاء با نزاهت را شاهد باشیم و و قهیم صادقانه ای را در مسیر قضاوت سالم و شفاف انجام د

 .میشوددرین راستا به تمامی روسای محاکم استیناف موفقیت هرچی بیشتر آرزو 

 

 در عرصه معارف قضائي :مدو

 الف : آموزش كادر قضائي: 

پروگرام آموزش قضائی که شامل کورس ستاژ قضائی و کورس های  1312در جریان سال 

 ب ذیل تنظیم وتدویر یافته است.آموزش داخل خدمت  می باشد، به ترتی

 کورس ستاژ قضائي :-3

ي هاي حقوق، شرعیات و مدارس رسمي ځ( نفر فارغان پوهن215تعداد )  1312سالدر 

شانرا  ظری دروس نگردیده کورس ستاژ قضایی  21دور دیني بعداز امتحان كانكور شامل 

 رسماً آغاز نموده اند. 1312حمل  3از تاریخ 

بعد    1311( كورس ستاژ قضائي كه در سال 24( نفر مشمولین دور )125همچنان تعداد )

مراحل  1312ازتکمیل شرایط قانونی برای دوسال شامل كورس شده بودند درجریان  سال   

بعد از اکمال دوره کسب مهارت های  کارهای عملی  وبازدید ازمحاکم را اکمال نموده و

دربست های قضایی انسالک قضائی  باکسب وازکورس ستاژ فارغ قضائی و تخصصی 

 .مورد نیاز تعیین گردیدند
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کورس های 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.

ي تنظیم شده كه مضامین اصلي یعني آموزش قوانین بحیث مضمون پروگرام درسي طور

 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 

ت را از طریق و تحلیل قوانین وقت كافي داشته باشند و از جانب دیگر سایر موضوعا

 سیمینار ها تعقیب نمایند .

موضوع دیگر كه در نصاب درسي کورس ستاژ قابل توجه است اینست كه مضموني به 

ارتباط )طرز تحریر فیصله ها و قرار هاي قضائي ( در زمینه هاي مدني، جزائي، و تجارتي 

طرز تحریر مدنظر گرفته شده كه ستاژیران را در پهلوي آشنائي با اصول محاكمات به 

 فیصله ها، قرار ها و اجراي وثایق آشنا مي سازد.

 کورس های آموزش داخل خدمت بمنظور ارتقای سطح دانش حقوقی قضات:  -2

ستره محکمه جمهوری اسالمی افغانستان بادرنظرداشت ستراتیژی پنج ساله قــوه قضا ئیه  به 

ارت های قضائی نایل آیند به مقصد اینکه سطح دانش حقوقی قضات ارتقا یابد وبه کسب  مه

موضوع  تدویر کورس ها ی داخل خدمت توجه کافی بعمل آورده وسعی نموده است تا 

کورس های آموزش داخل خدمت  وباین منظورهداف فوق نایل آید.اباتوصل به طرق ممکن 

 .رابطورمتناوب دایرنموده است

 

 کورس های آموزشی داخل خدمت  3192در جریان سال 

 ذیل تدویر یافته است. به ترتیب

قانون مبارزه با به ارتباط توضیح مفاهیم قانون جزاء، قانون مدنی، اجراآت جزائی،  -1

 مواد مخدر، قانون اساسی، وثایق، میراث، حقوق فامیل، قاچاق انسان، حقوق طفل

فساد اداری، قانون تطهیر پول، مقررات تخلفات قضات، منع شکنجه ضبط  ،

 ، جواب، مدافعه یا وکالت در محکمه، طرز سلوک قضائیی، استنطاق و استالشت

قانون منع خشونت علیه زن، آگاهی جندر، روند رسیده گی بدعاوی مدنی، حقوق 
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قانون اصول محاکمات مدنی، اصول محاکمه عادالنه، حقوق وجایب، ،تجارت 

 . حقوق بین المللی بدیل های حجز و آموزش های عالی متداوم حقوقی 

( تن از محررین محاکم 35کورس محررین برای ) 1312: در سال کورس محررین -2

وانین برای شاملین کورس ق( نوع مواد درسی و سیت 21دایر گردید و توزیع )

صورت گرفته و در این کورس طی چهار ماه بروز های رسمی تدریس از جانب 

 ید ورزیده صورت گرفته است.تساا

ورس محررین ــموضوعات فوق و تدویر کبرنامه های آموزشی قضائی داخل خدمت روی 

 از طرف ستره محکمه ج.ا.ا به همکاری موسسات ذیل تدویر یافته است.

 پالنک( سانستیتوت بین المللی مطالعات مقایسوی )ماک -

 (JSSPدفتر پروگرام حمایت سکتور عدلی افغانستان ) -

 (.DPKدفتر پروگرام حاکمیت قانون ) -

 (IDLOسازمان بین المللی انکشاف حقوق ) -

 (UNODCموسسه مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد ) -

 ماموریت حمایوی منطقوی حاکمیت قانون )ناتو( -

 موسسه حمیده برمکی. -

 

برنامه آموزشی داخل خدمت از طرف ( 44) موضوعات فوق بارتباط 1312درجریان سال 

جوزجان، سرپل، نفر قضات محاکم والیات کابل، بلخ، سمنگان، ( 1131ستره محکمه برای )

فاریاب، خوست، پکتیا، پکتیکا، لوگر، میدان وردک، غزنی، بادغیس، غور، هرات، 

 نیمروز، فراه، هلمند، ارزگان، زابل و کندهار تدویر یافته است.

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

( ً قرار گرفته و در نتیجه قرار ذیل ( موضوع مورد غور و تدقیق 521در این مورد جمعا

 نظر تدقیقي ابراز شده است.
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 موضوع ( 68)             ستهداآت  جزائي.............................ابرازنظر با .1

(  114)    ه  ........مدني، حقوق عامه واحوال شخصی استهداآتبابرازنظر .4

 موضوع

 موضوع  (21)      ....... .....تجارتي....................... ابرازنظر درمسایل  .3
   (22)           .................غور وابرازنظر درامور وثایق و ثبت اسناد .4

 موضوع
 (  موضوع52)  وتأدیبی قضات .............    تدقیق دوسیه های محاکماتی .5
(  111)           ابراز نظر درمسایل وموضوعات متفرقه..................  .2

 موضوع
 ( موضوع23)            . ظیم امورمقدماتی تثبیت درجه کادر قضا ئی .........تن .7
 (   موضوع47)    ...........................موضوعات مستردی ........ .4

 ( موضوع521........................... ..     ).......مجموع  ......                      

 

تائید مقام ستره محكمه و یا شورایعالي ستره محكمه جهت این نظریات وموضوعات بعداز 

ی بنابراینکه حایزجنبه عام بود ق( نظر تدقی25تعمیل به مراجع مربوط ابالغ شده وازجمله )

 بمنظور توحید مرافق قضائی به عموم محاکم طور متحدالمآل تعمیم شده است.

 :درعرصه فعالیتهای نشراتی قوه قضائیه -ج

حکمه جمهوری اسالمی افغانستان به منظورآگاهی قضات ازامور قضایی ستره م        

وتعمیم فعالیت قوه قضائیه برای اینکه مردم ازان آگاه شوند، مجله ماهوار علمی قضاء 

تشر میشود ونیز جریده میزان راکه درهرده روز نقضایی  م،راکه در بخش ها ی حقوقی

ن بولتین خبری قوه قضا ئیه را ماه یکبار مسایل کاری را به زبان های ملی کشور وهمچنا

المللی از فعالیت هایکه درعرصه های لیسی انتشار می دهـد تـامنابع بین به زبان انگ

 مختلف قضایی صورت می گیرد اطالع حا صل نمایند.

جمعاً  دیدهماره مجله قضا ء ازطبع  فارغ گر( ش12) 1312ریا ن سال درج 

ی ، حقوقی ، قضایی ونیزمقرره ها ،مصوبات مضامین فقه ( مضمون، شامل111)

 ومتحدالمآلهای ستره محکمه را انتشارداده است.

به همینطور جریده میزان تمام مسایل کاری وخبری وگزارش های کاری محاکم 

ومسایل عمده قوه  تراتعمیم کرده است ودر بولتین خبری قوه قضائیه تمام اخباروگزار شا

 قضائیه نشروتوزیع شده است.
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( 12) 1312بولتن خبری قوه قضائیه در اخیر هر ماه از چاپ فارغ و در سال            

این بولتن بازتاب اجراآت و فعالیت  ازنشرشماره به زبان انگلیسی انتشار یافته است. هدف 

های ستره محکمه در همه ساحات منجمله اصالح اداره، مبارزه با فساد اداری و مواد مخدر 

 است. 

کمه ج.ا.ا کتابخانه مرکزی قضا ء راکه حا وی کتب وآثار علمی می باشد ستره مح

فعال نگهداشته و درنظرداردتا کتابخانه های قضایی رابطور تدریجی درریاست های 

 محاکم استیناف والیات توسعه دهد.

همچنان ویب سایت خــبری ستره محکمه جهت آگاهی مردم در انترنت فعال 

 وردنیاز وقتاً فوقتاً در ویب سایت مذکور گذاشته شده است.نگهداشته شده موضوعات م

 درزمینه فعالیت های فرهنگی:د: 
ط کمیته  عالی معارف قضایی تهیه وبه ـتوس 1312به اساس  پالنی که درسال    

منظوری مقام ستره محکمه رسیده بود،درهرپانزده روزیک مصاحبه قضایی ازطریق 

مه )درپرتوقضاء(  پیش بینی شده بود که خوشبختانه رادیوتلویزیون ملی درچوکات برنا

ً  1312پالن منظورشده کامالً تطبیق گردیده وطی سال  مصاحبه  تلویزیونی  (24) جمعا

ثبت وازطریق تلویزیون ملی به نشررسیده است. دراجرای این مصاحبه هابرخی 

قضایی ازاعضای شورایعالی ، آمرعمومی اداری قوه قضائیه ، یکعده ازمستشاران 

استیناف کابل ،عده یی  ه،برخی ازرؤسای دوایرمرکزی ستره محکمه ، رئیس محکم

شهرکابل وتعدادی ازمفتشین ومدققین قضایی سهم  حوزوی واختصاصی ازرؤسای محاکم

 فعال داشته اند.                  

لی رادیو وتلویزیون مبه همکاری پروگرام معارف اسالمی ازطریق که برنامه های      

عناوین توسط قضات ومنسوبین قوه قضائیه به آگاهی عامه رسانیده شده است ،  افغانستان 

 احتوامی کند: را وموضوعات ذیل

 . فلسفه ازدواج و اهمیت آن -
 طب عدلی و نقش آن در محاکمه جزائی. -
 نقص اصطالحات حقوقی در انشاء قضائی. -
 زیانهای مواد مخدر و مسکرات. -
 یب آن ها .وثایق شرعی و شروط ترت -
 . از نظر شریعت و قانون نقش مصالحه -
 .تفسیر قوانین -
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 ارزش اسناد شرعی. -
 حق داشتن وکیل مدافع. -
 نظارت تفتیش بر فعالیت های محاکم. -
 حقوق و وجایب اتباع در پرتو قانون. -
 موازین محاکمه عادالنه. -
 دین و طرز تحصیل قانونی آن. -
 .محاکم ی و نهائیل اداره تعقیب و نظارت از احکام قطعیشکتهدف  -
 رسیده گی به تخلفات اطفال و اهداف تربیوی آن. -
 ضرورت ایجاد آکادمی ملی قضائی. -
 .ساده سازی اجراآت قضایی  -
 در مورد حقوق اطفال  -
  در اثبات وواقعات جنائی تنقش نشان انگش -
 تعلیمات قضائی و نقش آن در انکشاف امور قضائی  -
 اهمیت ثبت عقود در وثایق  -
 ، حق زوجین باالی یکدیگر و چالش ها حقوق فامیل  -
 اهمیت قضاء، صالحیت های قانونی و اجراآت قضائی  -

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 

  .اورسانه های محلی والیات انجام دهند تلویزیون ه

مصاحبه  (41به تعداد ) 1312درسال  های واصله نشان میدهد ،تاجاییکه گزارش        

 کشور روی عناوین ذیل صورت گرفته است .تلویزیونی ورادیویی دروالیات 

 

 تشکیل میدهد: را مصاحبه ها مسایل آتیبرنامه ها و

 .ایای آنومزبرنامه معارف قضائی  معرفی -

 حضانت طفل و احکام طفل صغیر در روشنائی شریعت و قانون مدنی. -

 صالحیت های محاکم اختصاصی و محاکم خاص و فرق میان آنها. -

 عدم جواز صدور قرار قضائی در ماهیت دعوی. -

 قانون منع خشونت علیه زنان. -
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 .طرز تحصیل حقوق ( قانون11( و )13تقدیم عرایض حقوقی در روشنی مواد ) -

 ز رسیده گی قضایای مدنی و جزائی در محاکم.طر -

 تشخیص نزاع در ملکیت.،ذوالیدی  -

 ( قانون جزاء در قسمت تعزرات جرم و غیره.1تعریف جرم و تشریح مواد ) -

 قضاء و رسالت قضائی از دیدگاه اسالم و قوانین نافذه کشور. -

 .قضاییاستقالل قضاء و تامین عدالت  -

 قانون. اضرار مواد مخدر از نظر شریعت و -

 شرایط و نصاب شهود. ، اثبات دعوی مدنی به شهادت شهود -

 قانون مدنی و شریعت اسالمی در افغانستان. -

 .تعریف قانون بصورت عام و قانون مدنی به صورت خاص  -

به سبب عیب و شرایط الزمه آنها از نگاه فقه حنفی و قوانین  ،تفریق به سبب ضرر -

 نافذه کشور.

محو  ، طرز سلوک قضائی،و حقوقی در محاکم مربوط  اجراآت دوسیه های جزائی -

رشوه و فساد اداری و اینکه قوانین نافذه کشور مغایرت با قوانین شریعت اسالمی 

 ندارد.

تعریف اشخاص مظنون که از طرف ارگان های کشفی به ارتباط ارتکاب جرایم  -

مدافع توقیف میگردند و حقوق قانونی متهم از قبیل حق سکوت حق تعیین وکیل 

 وغیره.

 .، قصاص و جایگاه آن در شریعت و قانوندر باره حدود -

 آمار قضایای طالق و تفریق.  -

قانون وکالی مدافع در پیشبرد دعاوی اعم از حقوقی و جزائی در پیشگاه محاکم،  -

 صالحیت وکالی مدافع.،پولیس و خارنوال 
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و شیوه های  موضوع منع خشونت علیه زنان و تحقیق و اهداف قانونی منع خشونت -

 تطبیق آن.

 عناصر متشکله جرم و جرایم از حیث شدت و خفت. -

جرایم الکترونیکی یعنی انترنتی، انواع و اقسام آن چگونگی شکل گیری چالش  -

 .های موجود 

اجراآت محکمه استیناف و محاکم ولسوالی ها، اصالح اداره و مبارزه با فساد  -

 اداری و شفافیت در اجراآت محاکم.

 یآمد های شوم آن.رشوت و پ -

اصل قانونیت جرایم و مجازات ها، تصنیف جرایم از حیث شدت و خفت، توضیح   -

 ل و شریک جرم در پرتو قانون اساسی.عفا،عناصر متشکله جرم 

 ترتیب صورت دعوی صحیحه، غصب زمین، خرید و ادعای مال متروکه. -

ختم وکالت انتها و ،وضیح مفاهیم قانون مدنی در رابطه به مفیدیت وکالت ت -

 وودیعت.

 .ازنظرشریعت وقانون.ضرورت به قانون و ارزش علمی آن  -

 .اطفال متخلف ازقانون جایب وحقوق و ،محاکم اطفال  -

 تطبیق قوانین نافذه کشور و موضوعات قانون جزاء. -

 .علنی وشیوه اجرای آنکیه سری و ، تزشهود اثبات ، دفاعیه انکاریتوضیح  -

 ری، کاهش چنین قضایا باالتر رسیده گی.افساد ادفعالیت های محاکم مبارزه با  -

 اسالم در مطابقت به معیار های قانونی. هتامین عدالت در جامع -

ً رشوه از لحاظ شرعی و قانونی، مجازات،  - پیرامون قضایای فساد اداری خاصتا

 جلو گیری از آن.ای عوامل و راه ه

 غصب از دیدگاه فقه و قانون مدنی افغانستان. -

 و اضرار آن. فلسفه رشوه -

 ادای شهادت و شرایط و نحو شهادت در اثبات دعاوی مدنی. -
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دفاتر ضروری تجار وضرورت دفاتر تجارتی برای  ، مقاوله نامه های تجارتی -

 تاجران صحبت نموده است.

 ستراتیژی مبارزه علیه فساد اداری، فساد مالی.توضیح قانون نظارت بر  -
 

 

 
 

 

 صدور فتوی شرعی : مسو
ری های گدولتی وقونسل یه رسمی اداراتئات( استف41درمورد) 1312جریان سالدر        

فتوی مختلف  ودرموردهریک آمده ملعانفرادی غورب واشخاص کشورهای خارج مقیم انیغاف

 .ردیده استگرسماْاخبار صادروبمراجع آنعی شر

راالفتاء ( نفر اتباع ذکورواناث خارجی بریاست دا12همچنان طی این مدت تعداد)        

مور آن امراجعه نموده و پس ازادای کلمه شهادت به دین مقدس اسالم مشرف گردیده اند که 

 ازطریق اداره فوق تنظیم شده است.

 چهارم : تنظیم امور وثایق:
ازانجائیکه اسناد ووثایق محاکم وادارات ثبت اسناد به هستی های پرارزش جامعه         

رخوردار می باشد، ستره محکمه طی سالهای قبل در ارتباط داشته از اهمیت خاص ب

موردحفظ ونگهداشت مصؤون آن اقدامات الزم اتخاذکرد که درنتیجه پنجصد هزار وثیقه 

مربوط به اسناد ملکیت مردم کمپیوتر رایز گردیده درترمیم و باز سازی مخاذن  وثایق 

 نیزتوجه الزم مبذول گشت.

اپروژه حرکت بارتباط بازسازی مخاذن بامضاء رسیده ، به اساس تفاهم نامه ایکه ب        

کمپیوتر رایز وثایق و آموزش کارکنان مخاذن جهت آشنایی باتکنالوژی جدید وطرزحفاظت 

 اسناد  صورت گرفته  واین عمل جریان دارد.

میان ستره محکمه ومؤسسه حرکت بامضاء  1312دردومین تفا هم نامه ایکه در سال         

( محکمه استیناف آغاز شده شامل 12( نوع وثیقه ملکیت در )4رکمپیوتر  رایز )رسید ، کا

 دیتابیس مربوط خواهدشد.

را پورهای مکمل سالتمام محاکم ابتدائیه ولسوالی وآمریت  1312همچنان  درجریان سال 

های وثایق جمع آوری وبه مخزن مرکزی وثایق حفظ شده تاعندالموقع ازان استفاده قانونی 

 گیرد. صورت

 

 ساده سازی اجراآت قضائی: :مپنج
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کمسیون ساده سازی اجراآت قضایی که قبالًازجانب شورای عالی ستره محکمه درمطابقت به 

بطور پیگیر ودوام  1312ستراتیژی پنج ساله  قوه قضائیه تشکیل شده بود ، درجریان سال 

ربرمسایل مربوط راروی غودار  برموضوع ساده سازی غورنموده  جلسات متعدد ومنظم 

 تشکیل داد:

کمسیون درمورد تطبیق برنامه های مختلف سهولت وساده سازی مطالعات      

وسیع وهمه جانبه نموده درارتباط تحقق اهداف ساده سازی اجراآت قضایی ، طبق 

 رهنمایی مقام عالی ستره محکمه اجراآت بعمل آورد.

 ذیل بوده ا ست:فعالیت کمسیون درمجموع انعکاس دهنده دومطلب    

نمونه فیصله ها و در مورد اجراآت شکلی. درین مورد طرح رهنمود ها و  -اول:

قرار های قضائی را در ساحات مختلف مدنی، احوال شخصیه ،حقوق عامه 

،تجارتی ، جزائی، امنیت عامه و امور وثایق تنظیم کرد که پس از تائید کنفرانس 

 و بعداز تصویب شورای عالی ستره محکمه تعمیم گردید.  1311ملی قضائی 

 در اسناد تقنینی مربوط.تحقق هدف ساده سازی اجراآت قضائی  -دوم:

کمسیون ساده سازی اجراآت قضایی بعد از تدقیق، تصحیح وتنقیح مصوبات        

کنفرانس ملی قضایی ، ومقابله آن با مراجع  ومنابع مربوط  مصوبات مذکور را 

طبق هدایت شورایعالی ستره محکمه به شکل کتاب تنظیم وآماده طبع نمود که 

 رار دارد.اکنون در اختیار محاکم ق

همچنان ایــن کمسیون به اساس پیشنهاد محاکم و تائید کنفرانس ومـطابق       

تصویب شورای عالی ستره محکمه  بنابراینکه در قانون اصول محاکمات مدنی 

خالها ومالحظات کاری وجودداشت  قانون مذکور را مورد غور قرارداده طرح 

 تنظیم کرد: جدید رابادرنظرداشت ساده شدن اجراآت مجدداً 

دوم : بمنظور تدویر سیمینار عالی قوه قضائیه که عنقریب دایر خواهد شد ، 

 کمیسیون اسناد ذیل را تهیه نموده است.

 الف : توضیحات قانونی



 20 

 توضیح قانونی به استهداآت مدنی ،حقوق عامه و احوال شخصیه. -3

 .توضیح قانونی به استهداآت جزائی  -2
 ارتی.توضیح قانونی به استهداآت تج -1
 توضیح قانونی به استهداآت مربوط امور وثایق . -4
 غور به استهداآت محاکم نظامی -5
 غور برستراتیژی قوه قضا ئیه برای پنج سال بعدی. -2
 موضوعات اداری و متفرقه. -7

 ب: تدوین مقرره ها، طرزالعمل ها و رهنمود ها:

 طرح مقرره تزکیه شهود. -1

 .طرح مقرره مواظبت از جلسات علنی محاکم -2

 طرزالعمل ثبت به موقع ثبت اسناد و وثایق. -3

 طرزالعمل رسیده گی به قضایای غیابی. -4

 قواعد توضیحی در مورد سرقفلی اماکن تجارتی. -5

 طرزالعمل رسیده گی به قضایای حقوق عامه. -2

 ضمیمه طرزالعمل سیستم اداری محاکم در مورد مدیریت قضایا. -7

قضائیه وتصویب شورای عالی ستره  الی قوهمواردفوق بعدازتائید سیمینارع

 نافذ خواهد شد.محکمه 

 نظارت از تطبیق احكام قطعي و نهائي محاكم :مشش

نظارت از تطبیق احكام قطعي و نهائي محاكم در اواخر سال ستره محكمه ج.ا.ا به منظور 

 1312اداره نظارت بر تنفیذ احكام قطعي و نهائي محاكم را تشكیل نمود طي سال  1311

در تمام والیات كشور سفر نموده وضع  1312رئیس و منسوبین اداره مذكور در جریان سال 

، فرامین عفو و تخفیف محبوسین را از نزدیك مشاهده و در مورد تطبیق فیصله هاي محاكم

به مراجع ذیربط هدایات  مجازات و رهائي محبوسینی که اضافه از موعد در محبس مانده اند،

 نموده است كه خالصه اجراآت درین مورد و سایر موارد قرار ذیل است:قانوني صادر 
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 علت هاي عدم رهائي محبوسین: -الف

 عدم رهائي محبوسین قرار ذیل بود.

 عدم توجه مسؤلین و مؤظفین محابس به دوسیه هاي محبوسین و قتاً فوقتاً. .1
لت در این عدم تكمیل اوراق الزمه دوسیه محبوس از طرف مبصر مربوط و نهایت غف .2

 مورد.
عدم رعایت قانون محابس كه حتي معاون محبس مركزي و اكثر مدیران محابس به آن  .3

 آگاهي نداشتند.
 رها نماید.څارنوالی اذعان ناسالم مسؤلین محبس به این كه محبوسین را  .4
و عدم تعقیب آن كه این امر سبب  څارنوالیاكتفا به ارسال مكتوب منجانب محبس به  .5

 ( سال محبوس بعداز اكمال حبس در حبس باقي بماند.1ي اضافه از )گردیده تا حت
و  څارنوالیعدم اجراآت قبل از اكمال حبس محبوس در مورد اطالع رهائي وي به  .2

 ( قانون محابس.51پولیس محل مطابق ماده )
در مورد اینكه باید بعداز اكمال حبس محبوس  څارنوالیهدایات ناسالم و خالف قانون  .7

به رهائي  څارنوالیاحضار و بعداز بررسي دوسیه محبوس، باید  څارنوالی به نزد آن

آنها اقدام نماید نه محبس مربوط و ایجاد ترس در مؤظفین محبس كه در غیر آن مورد 

( 51مبناي قانوني ندارد و ماده ) څارنوالیمآخذه قرار میگیرد. در حالیكه این اجراآت 

 رد.قانون محابس در باره هدایات مشخص دا
 ندارد. یمطالبه ارائه ضامن از محبوس حین رهائي كه توجیه قانون .4
امتناع ریاست حقوق وزارت عدلیه از اجراآت در مورد تحصیل وجوه جزاي نقدي در  .1

 مورد محبوس ) كه باید رها گردد( براي تادیه جریمه و جزاي نقدي.
ل میعاد حبس عدم اجراآت مقتضي براي حصول جزاي نقدي و یا جریمه قبل از اكما .11

 محبوس.
هاي مربوط در مورد اینكه محبوس ولو  څارنوالیاجراآت خالف قانون و ناسالم  .11

ت اخذ نماید و یا حبس محكوم بهاي وي اكمال گردد تا اینكه حكم نهائي نگردد باید ئبرا

 رها نشود كه این اجراآت مخالف قانون است.
جزاي نقدي در مورد  ( قانون اساسي در مورد جریمه و32عدم رعایت ماده ) .12

 محبوس.
حكم به محكوم له و یا محكوم علیه حین صدور حكم از عدم تسلیمي پارچه ابالغ  .13

 طرف محكمه مربوط.
 استماععدم نظارت رئیس عمومي محابس از محبس مركزي و سائر محابس و عدم  .14

 شكایت محبوسین .
ي به اشتراك مسؤلین به منظور انجام بهتر امور تطبیق احكام قطعي و نهائي وركشاپ -ب

 ارگان هاي عدلي و قضائي و محابس تدویر یافت و روي مطالب ذیل غور بعمل آمد.

 موضوع عدم رهائي محبوسین ذریعه محبس. .1
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 مشكالت محبس سرپوزه كندهار. .2
 مدیران محابس عده تقدیر از .3
و عدم موجودیت اسناد الزم در دوسیه هاي اكثر  هاموضوع عدم اكمال دوسیه  .4

 محبوسین.
 در وقت رهائي څارنوالیموضوع مطالبه دوسیه هاي محبوسین ذریعه  .5
 و فیصله هاي محاكم در مورد تعقیب متهمین. موضوع عدم تطبیق محتویات قرار ها .2
 .څارنوالیموضوع عدم اجراآت در مورد اشخاص قابل تعقیب از طرف  .7
 موضوع اجراآت در موارد دوسیه هاي حقوقي نهائي شده . .4
ارگانهاي  از طرفنانیه یهي و عدم ارسال مكتوبهاي اطمموضوع عدم خبر د .1

 مربوط.
 

 ذیل صورت گرفت: در مورد عناوین فوق تجاویز قانوني

رهائي محبوسین ( قانون محابس و توقیف خانه ها، 51و  41از اینكه مطابق مواد )  .1

( آن قانون محبس حق ندارد 51( ماده )3است و مطابق فقره ) وظیفه محابس مربوط

( 4ق فقره )س را اضافه از مدت محكوم بها در محبس نگهداري نماید و مطابمحبو

و پولیس محلي را از  څارنوالیمكلفیت دارد تا ادارات  همین ماده محبس مربوط

( یوم قبل از رهائي 15رهائي محبوس اطالع دهد بناًء محبس مربوطه مكلفیت دارد )

مالحظات قانوني  مربوط رنوالیڅارا باخبر سازد تا اگر  مربوط څارنوالیمحبوس 

نماید در غیر آن محبس مكلفیت قانوني دارد به  راازموضوع آگاهاشته باشد محبوس د

 رهائي محبوس موصوف، خود اقدام نماید.
در مورد اشخاصیكه محكمه به برائت شان اصدار حكم مینماید، یا حبس گذشته را به  .2

نقدي یا جریمه نقدي حكم صادر مینماید،  حال شان كافي میداند و یا اینكه تنها به جزاء

 څارنوالیحكم اصل مكتوب رهائي وي را به ضروري است توأم با پارچه ابالغ 

و نقل آن را به اداره محبس مربوطه خبر دهد تا به همان روز در رهائي وي  مربوط

 اقدام صورت گیرد.
خانه ها عمومي محابس براي تسریع امور فوق به همه محابس و توقیف ریاست  .3

هدایت میدهد تا یك نفر از مؤظفین خویش را بحیث شخص ارتباطي محبس و 

و هكذا محبس و محكمه مربوطه تعیین تا اجراآت الزمه را به اسرع وقت و  څارنوالی

 بدون ارسال مكاتیب ذریعه پوسته خانه كه زمان گیر است اجراء نماید.
عهده دار گردید تا از تطبیق و  څارنوالیتنفیذ احكام لوي  څارنوالیریاست عمومي  .4

مربوط باشد اجراآت  څارنوالیتنفیذ احكام قطعي شده محاكم، و لو به هر بخش لوي 

مقتضي نماید و ریاست عمومي نظارت بر تطبیق احكام قطعي و نهائي ستره محكمه 

را وقتاً فوقتاً اطمینان دهد، البته ضروري است ریاست نظارت بر تطبیق احكام قطعي 

هاي نظامي و یا مبارزه علیه  څارنوالیائي موضوعاتي را كه تنفیذ آن مربوط و نه
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ها نیز خبر دهد تا حكم  څارنوالیجرایم امنیت داخلي و خارجي كشور است به آن 

قطعي و نهائي محاكم را ولو در مورد تعقیب متهمین هم باشد تنفیذ و از اجراآت 

 خویش اطمینان دهد.
خویش را در موضوعات  هایو زمان قانوني آن فیصله  باید به وقت محاكم مربوط .5

تا یك نقل مصدق آن از طرف  نمایند هاي مربوطه ارسال څارنوالیجزائي به 

اعم از فیصله هاي محاكم ابتدائیه، استیناف و دیوان هاي ستره  هاي مربوط څارنوالی

م دوسیه را ض هامحكمه به محبس ارسال و محبس مكلفیت وظیفوي دارد تا آن فیصله 

 محبوس نماید.
كه عالوه بر جزاء حبس به جزاء نقدي محكوم میگردند، بعداز اینكه حكم یمحبوسین .2

و هم از  څارنوالیمقام لوي  عیت نماید هم از طرف اداره مربوطمحكمه كسب قط

در مورد اندازه جزاء و یا جریمه نقدي با شهرت مكمله محبوس  طرف محبس مربوط

حقوق وزارت جلیله عدلیه و در والیات بریاست هاي عدلیه در مركز بریاست عمومي 

خبر داده میشود تا مطابق قانون طرز تحصیل حقوق در مورد حصول آن اجراآت 

 صورت گیرد.
كه معیاد حبس محكوم بهاي وي تكمیل ولي جزاء و یا جریمه نقدي را نه یمحبوسین .7

رت مكمله آن كه درج د از حبس رها و بحیث یك شخص آزاد شده با شهنپرداخته باش

دوسیه وي است از طرف محبس در مركز بریاست عمومي حقوق وزارت جلیله 

عدلیه و در والیات به ریاست هاي عدلیه والیات معرفي نماید تا در تحصیل جریمه 

 نقدي اجراآت قانوني صورت گیرد.
تا حق قانوني ندارد به محبس امر و نهي نماید  بوطهاي مر څارنوالیهیچ یكي از  .4

 محبوس را اضافه از میعاد حبس به بهانه نداشتن ضمانت در محبس نگهداري نماید.
ریاست محترم حقوق وزارت جلیله عدلیه در مورد تنفیذ احكام قطعي و نهائي محاكم  .1

تنها به ارسال مكاتیب بریاست هاي عدلیه مربوطه خویش اكتفا نكرده بلكه در میعاد 

رف ریاست عمومي نظارت بر تطبیق احكام قطعي معین آن كه براي تطیبق حكم از ط

و نهائي ستره محكمه تعیین میگردد اطمینان حاصل و ریاست نظارت بر تطبیق احكام 

 قطعي و نهائي ستره محكمه را در زمان معین آن از تنفیذ حكم اطمینان دهد.
شورایعالي ستره محكمه جهت  27/7/3137( مورخ 464به تاسي از مصوبه شماره ) :ج

فرامین عفو و تخفیف مجازات مقام عالي ریاست جمهوري جلسه كاري به اشتراك  تطبیق

ارگانهاي ذیربط و اداره نظارت بر تطبیق احكام قطعي و نهائي محاكم ستره محكمه در 

 وزارت عدلیه دایر و باالثر چنین تصویب به عمل آمد:

یاست یف ر) در مورد اینكه محبوسین و محجوزین از هر فرمان عفو و تخف .1

و یا در طول مدت حبس یكبار از مزایاي فرامین  جمهوري استفاده كرده میتوانند

استفاده كرده میتواند توضیح ما چنین است كه محكومین و محجوزین صرف در سال 

یكبار از مزایاي فرامین عفو و تخفیف استفاده كرده میتوانند یعني اگر در سال مابعد 
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هوري به عفو و یا تخفیف شان موثر باشد باز هم مانع نیز محتواي فرمان ریاست جم

 در استفاده از آن براي یكبار در سال بعدي نیست.
اینكه فرمان عفو و تخفیف مجازات از تاریخ نفاذ آن تا چقدر وقت مدار اعتبار بوده  .2

میتواند در روشني احكام مندرج فرمان صادره به احكام قضائي كه قبل از تاریخ 

ئي گردیده باشد ز دیوان هاي مربوط ستره محكمه یا مراحل تحتاني نهاصدور فرمان ا

بر احكامي كه بعداز صدور فرمان نهائي میگردد قابل تطبیق  قابل تطبیق است و

 نمیباشد.
راجع به مجرمین و محجوزیني كه از فرامین محترم رئیس جمهوري تخفیف اخذ  .3

ان مدت محكوم به دانسته میشود و یا نموده اند باقي مانده حبس اوشان بعداز تطبیق فرم

مدت محكوم بها مدتي است كه در حكم نهائي ذكر شده است در این زمینه با رعایت 

 حكم ریاست جمهوري مدت باقیمانده حیثیت محكوم بها حایز میگردد.
محجوزین از  و ربع، ثلث و نصف مدت سپري شده و حبس و یا حجز محبوسین .4

ه میشود یا بعداز رعایت تخفیف در این مورد مراد از سرجمع حبس محكوم بها محاسب

ربع، ثلث و نصف حبس محكوم بها حكم مندرج فیصله نهائي میباشد نه حكم بعداز 

 تخفیف.(

تحت ریاست  26/9/3192جهت تسریع اجراآت مربوط به تنفیذ احكام جلسه كاري مورخ  -د

یه ج.ا.ا در مقر ستره محكمه ارنوال و وزیر عدلڅقاضي القضات ج.ا.ا و به اشتراك لوي 

 دایر و تصویب ذیل صادر شد:

فرامین عفو وتخفیف مجازات كه از طرف مقام عالي ریاست ج.ا.ا حسب صالحیت  .1

( قانون اساسي به مناسبت روز هاي دیني و ملي صادر میگردد، 24( ماده )14فقره )

منظور آن اهداف خاص رئیس جمهور و منافع علیاي كشور در آن مضمر میباشد و ب

اگر تفسیري هم مطالبه میگردد بهتر است به مقام ریاست جمهوري استهداء  ،اهداف

صورت گیرد و چون فرمان به ماقبل رجعت نمینماید اجراآتي كه درباره تخفیف 

محبوسین صورت گرفته مانع در اجراء و تطبیق آن وجود ندارد و چون محتویات 

قبل را ندارد ضرورت به ترتیب مسوده  فرمان همانند قانون قابلیت رجعت به ما

 فرمان ریاست جمهوري ا.ا. منتفي است.
شرایعالي مقام  27/7/1347( مورخ 421حبس محكوم بها كه در مصوبه نمبر ) .2

ستره محكمه از آن ذكر بعمل آمده است مربوط همان فرمان بوده كه درباره آن 

حبوس است كه ذریعه اصلي محكومیت م یاستهداء صورت گرفته است و محكوم بها

محكمه در مورد آن اصدار حكم صورت گرفته و حبس باقیمانده بعداز طرح مدت 

 تخفیف از آن، معني حكمي حبس محكوم بها را دارد.
براي تحقق اهداف هر فرمان ضروري است هر فرمان بطور مجرد و تنها مورد  .3

محبوسین جرایم  تطبیق قرار گیري بدین معني كه اگر در فرمان مقام ریاست ج.ا.ا

مشخص استثناًء گردیده بود در مورد شان تخفیف و یا عفو مطابق همان فرمان اجراء 



 25 

نگردد و اگر در مورد محبوسین جرایم مشخص، در فرمان استثني صورت نگرفته 

باشد از عفو و تخفیف همان فرمان مطابق محتویات آن مستفید گردند و در مورد 

زن نیز با در نظر داشت مصوبه توضیح استهداء محبوسین جرایم خشونت علیهاي 

مقام ستره محكمه اجراآت صورت  1311( مندرج اسناد مصوبات سال 22نمبر )

 گیرد.
ریاست در مورد توقف و عدم تعمیل تنفیذ احكام قطعي و نهائي محاكم اگر از طرف  .4

عدلیه صورت میگیرد یك كاپي مكتوب عنواني مقام  هاي حقوق مربوط وزارت 

رت عدلیه ارسال گردد و اگر از طرف سایر ادارات صورت میگرد و یا اشخاص وزا

ارسال تا  څارنوالیحقیقي در باره تمرد مینماید متن مكتوب عنواني دفتر مقام لوي 

 مشكل رفع و سكتگي در تطبیق احكام قطعي و نهائي ستره محكمه منتفي گردد.

 نظارت از فعالیت محاكم: -مهفت

زفعالیت محاکم درنظام قضایی افغانستان به شیوه های ذیل تحقق می پذیرد: نظارت ا         

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 

 محاکم است که بوسیله مفتشین قضایی انجام می یابد.ازراه تفتیش اجراآت قضایی واداری 

تفتیش بدونوع است: یکی تفتیش قضایی که باالثر شکایت اصحاب دعوی ازنحوه         

اجراآت محاکم بعمل می آیدودیگرتفتیش نوبتی محاکم که درهر سال یک بار مورد بررسی 

 قرارمی گیرد .

دی ونوبتی محاکم ، بنابر تقاضای اصحاب برعال وه تفیش عا 1312درجریان سا ل        

(  موضوع ، تفتیش اقتضایی تجویز گردیده نتیجه بازرسی ومطالعات 12دعوی درمورد )

مفتشین بعدازتدقیق قضایی وغور شورایعالی ستره محکمه به مراجع مربوط اخبار وباالثر آن 

تدابیر الزم اتخا ذ به منظور رفع کاستی ها ونواقص کاری ازطریق شورایعالی ستره محکمه 

 گردیده است.

همچنان درجریان سال مذکور امور قضایی وا داری ریاست های محاکم استینا ف        

ومحاکم ابتدائیه مربوط والیات بطور نوبتی موردتفتیش ، نظارت وارزیابی قرارگرفته که 

عامه ( قضیه جزایی ، مدنی ،تجا رتی ، حقوق 55522موضوعات مورد بررسی را تعداد)

 واطفال احتوامینماید که درمحاکم استینا ف ومحاکم ابتدائیه والیات ذیل صورت گرفته است:

 قضیه . 1452ننگرهار        قضیه . 3411کابل
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 قضیبه. 712کنرها        قضیه. 111لغمان 

 قضیه . 112کاپیسا        قضیه. 1711پروان 

 قضیه . 2471بدخشان       قضیه . 1222پنچشیر  

 قضیه. 2211کندز        قضیه . 2522ال ن بغ

 قضیه. 1147سمنگان        قضیه. 2251تخار 

 قضیه. 517غور       قضیبه.  2552بلخ

 قضیه. 1411سرپل       قضیه.  342فاریاب  

 قضیه 223فراه        قضیه. 7242هرات

 قضیه. 2345کندهار        قضیه. 1242هلمند

 قضیه. 1222غزنی        قضیه. 175زابل 

 قضیه. 1412لوگر       قضیه. 451میدان وردک 

 قضیه . 1751جوزجان       قضیه.  551دایکندی 

 قضیه. 1251پکتیکا       قضیه . 1732پکتیا 

 قضیه. 222بادغیس       قضیه 1751خوست 

 قضیه. 1421بامیان       قضیه 214ارزگان 

 قضیه. 1125نمیروز       قضیه 142نورستان 

 

 در زمینه مبارزه با فساد اداري:م هشت

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 

ارتشا و فساد اداري كه در نتیجه مبارزه با جرایم  1312مهم نایل آمده است در جریان سال 
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( نفر محرر و كارمند 5( نفرقاضي )5از جانب ستره محكمه صورت گرفته است تعداد )

ً )22اداري و) ( نفررااحتوا می نماید طبق قانون دستگیر و 32( نفرسایر اشخاص که جمعا

 پس از تحقیق به محاكمه سوق داده  شده اند.

( تن از محررین و 17نفر از قضات و )( 41به تعداد ) 1312همچنان درسال         

( 73( قاضی و)142ونیز ) كارمندان اداري به اساس تخلفات اداري تادیباً مجازات شده اند.

 قرارگرفته اند. محرربنابراجراآت قانونی مورد مکافات

 

 

 

 توجه به زیربنای فزیکی محاکم )تعمیرات(: -مبخش سو

ن تتترمیم  ، بتتاز ستتازی  ودرنهایتتت نتتو ستتازی ستتتره محکمتته جمهتتوری استتالمی افغانستتتا      

تعمیرات کاری محاکم ومنازل رهایشتی قضتات را در اولویتت هتای کتاری ختویش قترارداده و 

ایتتل آمتتده استتت کتته درجریتتان ریتتن زمینتته بتته پیشتترفت هتتای زیتتادی نطتتی چنتتد ستتال اخیتتر د

هتای ستتره باتوجه به انجام کارهتای ستاختمانی متورد نیتاز قتوه قضتائیه دستت آورد  1312سال

 محکمه قرارذیل است:

پیشرفت کار پروژه های انکشافی تعمیرات محاکم که ریاست تعمیرات با شرکت های  – ۱

 ساختمانی قرارداد نموده :

   تکمیل شده ٪111کارآنکه اعمار تعمیر اداری و معلوماتی محوطه ستره محکمه

 .است
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  پیشرفت نموده است. ۰۹٪اعمار تعمیر محکمه شهری والیت بدخشان ،کار آن 
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  پیشرفت نموده است.۰۰۹٪ترمیم محکمه استیناف والیت میدان وردک که کار آن 

 

 

 

 

 است .  نموده پیشرفت ۰۰۹٪که کار آن والیت بلخ  اعمار تعمیر محکمه شهری  
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 پیشرفته است. ۰۰۹٪ترمیم محکمه ابتدائیه ولسوالی پغمان والیت کابل که کار آن 

 

 

 تکمیل ګردیده است . ۰۰۹٪رمحکمه ولسوالی نهرشاهی والیت بلخ که کارآن اعمار تعمی 

  تکمیل ګردیده است . ۰۹٪اعمارتعمیر محکمه ولسوالی بګرامی که کارآن 

 

 

 

  گردیده است.تکمیل 11۰۹ترمیم دیوار احاطه محکمه والیت نورستان که کارآن 
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 -  

غرض بررسی ، ارزیابی،سروی ،سجل وبراورد ثانی پروژه های انکشافی معرفی و اعزام انجنیران ریاست تعمیرات  -2

 :ذیلتعمیرات محاکم در والیات 

 ر .گتعمیر محکمه استیناف والیت لو 

 .هشت باب تعمیرات رهایشی محکمه استیناف والیت هرات 

 .تعمیر محکمه ابتدائیه ولسوالی سپین بولدک والیت قندهار 

 هرشاهی والیت بلخ .تعمیر محکمه ابتدائیه ولسوالی ن 

 . تعمیر کتابخانه محکمه استیناف والیت کاپیسا 

 . بررسی معامله تبادله یکجریب زمین ملکیت ستره محکمه واقع دره صوف سمنگان 

 .بروارد ابتدائی  دیوار احاطه ) گارد روم و تاورهای پهره داری(   محکمه استیناف والیت پنجشیر 

 استیناف والیت بغالن . ابتدائی دیوار احاطه محکمهد براور 

 . براورد ابتدائی خسارات ناشی از حمالت راکتی به تعمیر محکمه  ابتدائیه  ولسوالی غوربند والیت پروان 

  ریاست محکمه استیناف  والیت میدان وردک که ترمیم آن  1312/ 2/ 17براورد خسارات ناشی از انفجار مورخ

 جریان دارد.

 مه ابتدائیه ولسوالی بگرامی .مراقبت از کار اعمار تعمیرمحک 
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 . سکیچ ساحه زمین محکمه ابتدائیه ولسوالی قره باغ والیت کابل 

 ل والیت غور .گسروی یکجریب زمین ملکیت محکمه ابتدائیه ولسوالی لعل و سرجن 

  سروی پروژه های اعمار تعمیرات محاکم ابتدائیه ادارهUNDP  در والیت ننګرهار و تعمیر محکمه ابتدائیه

 سوالی پنجاب در والیت بامیان.ول

 

 اجرای امور مقدماتی ازجمله اعالن وآگاهی دهی درمورد آغاز پروژه های ذیل:– ۳

 رامی .گاعمار تعمیر محکمه ابتدائیه ولسوالی ب 

 . اعمار تعمیر کامپلکس محاکم والیت کابل 

 . ترمیم و بازسازی محکمه استیناف والیت فراه 

 

 

 

 

 

 

 ط بین المللی قوه قضائیه:م: تحکیم روابچهاربخش 

 باجهان خارج پیوسته درحال توسعه وگسترش  میباشد. قوه قضائیهروابط         

 قضائیه بخاطرتبادل تجارب قضائی مسافرت مسؤولین قوه 1312درجریان سال        

درکنفرانس ها،سیمنارهاوورکشاپ های حقوقی، قضائی و قانونی، بازدید اشتراک ازطریق 

 .ستصورت گرفته اعدلی، قضائی کشور های خارج  ازنهادهای

ستره محکمه، اعضای شورای  عالی  سرپرستشخص قاضی القضات وپروسه درین         

ستره محکمه آمرعمومی اداری قوه قضائیه ،رؤسای دوایروسایرقضات محاکم سهم گرفته 

 اند.

سنگاپور،  ده امریکا، ،مسافرت هاباین منظور به کشورهای هندوستان ، ایاالت متح        

، نیپال، اندونیزیا،  ایتالیا، ی جنوبیکوریاام ،نویتبوتان ،فلیپین ،، ترکیه، ایران،  مالیزیا

ت صور  اتحادی آلمانجمهوریت و، امارات متحده عربی نیو، پاکستان ژاتریش، فرانسه ، 

 گرفته است.
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کمه باشخـصیت هـــای بین ره محهمچنان ضمن مالقات های که ازطــرف رهــبری ست        

المللی درکابل بعمل آمده  است پیرامون وضعیت کاری قوه قضائیه جمهوری اسالمی 

برنامه های اصالحی وارتقای ظرفیت که طبق پالن ستراتیژی روی دست  می ،افغانستان 

 باشد معلومات داده شده است .

سیستم قضائی درکشور مفید  نتایج حاصله ازمسافرت ها ومالقات ها بمقصد انکشاف        

 ارازان یاد آوری میشود.صومثمر واقع شده است که  درذیل بااخت

 

 

 

 :اشتراک در کنفرانس  ها و مجامع بین المللی الف 

  3192سال  درجریان

قاضی القضا ت وسرپرست ستره  م عظیمیاشتراک فضیلتمآب پوهاند عبدالسال: 3         

که طی سال  ذیل  یدرکانفرانسها وورکشاپها نمحکمه جمهوری اسالمی افغانستا

 درخارج کشور تدویر یافته است:1312

دومین میزگردقاضی القضات های آسیای جنوبی درموضوع عدالت محیط اشتراک در  -

  وی کشورشاهی بوتان.پتیمدر شهر  2113 اگست 31الی  31از تاریخ  زیست

 31-27آسیاپاسفیک ازتاریخ دهمین کنفرانس قاضی القضات های پانزاشتراک در  -

 درشهرسنگاپور  2113ر باکتو

اکتوبر الی اول (31) یک ازتاریخجمین اجالس اصالح قضایی آسیاپاسفاشتراک درپن -

 درسنگاپور.2113نوامبر 

برنامه همکاری حقوقی وقضایی میان جمهوری اسالمی افغا نستان اشتراک در  -

 31الی  -27قضائیه آن کشور ازتاریخ دعوت رئیس قوه روجمهوری اسالمی ایران بناب

 اری قوهمی افغانستان مرکب ازآمرعمومی ادجمهوری اسال دررأس هیآت. 1312ثور 

، وزارت عدلیه ،لوی حارنوا لی  خارجهامور ذیصالح وزارت  گاننمایند،ه ئیقضا

  .ورئیس عمومی محابس وزارت داخله .
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 24ازتاریخ ا پاسفیک  پنجمین نشست مجتمع اصالحات قضایی آسیاشتراک در -

 ام .ندرشهرهانوی مرکزکشورویت 2113ما رچ 27الی

درشهر  2113اپریل  21-11ازتاریخ  2113اشتراک درکانفرانس بین المللی قضایی  -

 اسالم آباد کشور جمهوری اسالمی پاکستا ن.

درشهر  2113اپریل  24-27اشتراک  دراجماع عمومی وآگاهی عامه ازتاریخ  -

 ور ترکیه .استانبول کش

 

 ورئتیس دیتوان جتزای عمتومی بها الدین "بهتا" عضتو شتورایعالی اشتراک قضاوتپوه  -2

قاضتتتی القضتتتات هتتتای جهتتتان درکشتتتور ستتتتره محکمتتته ج.ا.ا در کنفتتترانس بتتتین المللتتتی 

 .1312قوس  25الی -21هندوستان پیرامون حقوق اطفـال ازتاریخ 

ورایعالی ورئتتیس دیتتوان عضتتو شتت« کتتاموی»دوکتورعبتتدالملک قضتتاوتپوه  اشتتتراک -3

 22ا لتتی -22اداری افغتتا نستتتان ازتتتاریخ  ورکشتتاپ قتتانون در ستتتره محکمتته  امنیتتت عامتته 

 به کشور آلمان. 2103اپریل 

اشتراک قضاوتپوه دمحم عمر ببرک زی عضوشورای عالی ستره محکمه ج.ا.ادر  -2

 ور آلمان.به کش 2103اپریل  22الی  -22ورکشاپ قانون اداری افغانستان ازتاریخ 

اشتراک قضاوتپوه دوکتور عبدهللا عطایی آمرعمومی اداری قوه قضائیه دربرنامه های -5

 ذیل:

 به کشور ترکیه درکنفرانس مبارزه علیه تروریزم . 0332عقرب  01-8ازتاریخ –الف   

ان کشور فرانسه  درسیرعلمی تحت عنو به 0332سال  قوس 5ب الی عقر 28ازتاریخ  –ب   

 تدریس . راحی نحوهط

به کشور سویس در برنامه گزارشدهی مبارزه علیه  2103جوالی 00 -7ازتاریخ   -ج  

 خشونت.

( نفر قاضی ازمحاکم مختلف کشور تحت برنامه آموزش قضایی برای مدت 01تعداد)  -6

 ( روز  به کشور کوریای جنوبی اعزام شده اند.21)

( گروپ 3ستره محکمه  بداخل )اکم وادارات مرکزی ( قاضی ازترکیب مح68تعداد) -7

 اند. جهت آموزش  به کشور ترکیه اعزام شده
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جهت آموزش های حقوقی به بتاریخ های مختلف ( گروپ 5( قاضی طی )07تعداد)  -8

 کشور ایاالت متحده امریکا اعزام شده اند.

قضائیه جهت بازدید مؤسسات  (  قاضی ازترکیب محاکم وادارات مرکزی قوه02تعداد) -3

 اند. ایی وآموزشی به کشور فرانسه اعزام شدهقض

جهت بازدید مؤسسات حقوقی وقضایی بتاریخ (  نفر فعالین مجمع قضات زن 5تعداد) -01

 از نیوزیالند عازم آن کشور شده اند. 2103می  8-07

وقضایی وحقوقی  (  نفر فعالین مجمع قضات زن جهت بازدید نهاد عالی عدلی3اد)تعد -00

 عازم آن کشور گردیده اند. 2103اکتوبر  20-08تاریخ به  کشورهندوستان

جهت بازدید  0332( عقرب 08-00( نفر فعالین مجمع قضات زن به تاریخ )8تعداد)-02

 مؤسسات حقوقی مشابه عازم کشورایران شده اند.

 بتاریخ های مختلف( قاضی از ترکیب محاکم وادارات مرکزی ستره محکمه 5تعداد)-03

ز مؤسسات قضایی واشتراک درکنفرانس عازم کشورامارات متحده عربی جهت بازدید ا

 گردیده اند.

جهت بازدید مؤسسات  2113جوالی  الی اول فبروری  23( قاضی بتاریخ 2تعداد) -02

 اند. حقوقی عازم مالیزیاشده

جهت بازدید مؤسسات حقوقی به  0332ماه    سال 3-5( نفر قاضی به تاریخ 2د)تعدا -05

 الیا اعزام شده اند.کشورایت

 2103مارچ 21-08یک نفر قاضی به کشور مغرب و به تاریخ  2103سپتامبر 20بتاریخ   -06

 یک نفر قاضی به کشور نیپال مسافرت نموده اند.

 ی رهبری ستره محکمه بامنابع بین المللیمالقات ها :ج
ین المللی مالقات های ذیل ازجانب رهبری ستره محکمه بامنابع ب 1312درجریان سال

 صورت گرفته است:

 (.1312حمل11) شبکه فعالین زنان افغان، درمقر ستره محکمه مالقات با  -

        (.1312حمل 21امریکا درکابل ) ایاالت متحدهمالقات با سفیر  -

     (.1312ثور25) در کابل: معاون سفیر کبیرانگلستان مالقات  -

       (.1312جوزا4) ازمان ملل متحدس هیأت عالیرتبه عدلی وقضاییمالقات با -

 (.1312جوزا12کا بل )کشوراندونیزیامقیم سفیر مالقات با  -

 (.1312 جوزا 25) نماینده خاص سرمنشی ملل متحدمالقات با  -
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 (.13121جوزا24قیم کابل)م جمهوری اسالمی ایرانسفیر مالقات با  -

-  

 (.1312جوزا 21) بل( مقیم کاJSSPوکارشناسان دفتر )رئیس مالقات با  -

 :(.1312جوزا21شارزدافیر اتحادیه اروپا درکابل مالقات با  -

 (.1312)اول سرطاندر کابل جمهوری فدراتیف روسیه مالقات با سفیر  -

 (.1312نسرطا11)هیأت شورای عالی مردمی کشوراندونیزیامالقات با  -

 (.1312سرطان 12قیم کابل )مناتو  435سناتورگراهام وقوماندان عمومی قطعه  مالقات با -

 بارئیس عمومی تنفیذ قانون و مبارزه باموادمخدر وزارت خارجه امریکامالقات  -

 (.1312سرطان21)

       (.1312اسد 22یکتن ازمسؤولین پروگرام عدالت وحقوق بشر ملل متحد)مالقات با  -

 : (1312 سنبله  25) کمشنر عالی حقوق بشر ملل متحدمالقات  -

 (.1312میزان17) مسؤول بخش حاکمیت قانون دفتر یوناما درکابل ت با مالقا -

 (.1312عقرب25) سفیر بریتانیامقیم کابلمالقات با  -

 (.1312عقرب 25. )ناتودرکابل 435مرستیال قطعه مالقات با  -

 :(1312قوس2)سفیر کشور عربستان سعودی درکابلمالقات با  -

 :(.1312قوس31) الیارئیس مجلس سنای کشور ایتمالقات با -

قوماندان جنرال انچ لینزگراهام سناتور کارولونیای شمالی ایاالت متحده امریکا ومالقات با  -

 (.1312جدی11)درکابل ناتوقطعات  345قطعه 

 (.1312جدی14)سفیر جمهوری اسالمی ایران مقیم کابل مالقات با  -

 (.1312جدی 21.)ارئیس اداری  کمک های ایاالت  متحده امریکمالقات با  -

 (.1312دلو7مقیم کابل )سفیر کشور استرالیابامالقات  -

 :(.1312 دلو15مقیم کابل.)کشوربریتانیاسفیر مالقات با  -

همآهنگ کننده دفترمرکزی پروژه استقرارحاکمیت قانون درکابل مالقات با  -

 (.1312دلو23.)

  (.1312حوت21) سفیر کشور ترکیه مقیم کابلمالقات با -

طی این مالقات هاقاضی القضات وسرپرست ستره محکمه درمور د روابط دوستانه        

ول متحابه سخن گفت وموقف  قانونی قوه قضائیه را به مثابه رکن مستقل تان ودمیان افغانس

قانون وتأمین عدالت قضایی به عهده دارد،  در قبال حاکمیت کشور ومسؤولیت هایی که

دست آوردهای ستره محکمه در ازشریح نموده ونین مربوط تشنی قانون اساسی وقوادررو

ی ، ارتقای ظرفیت کاری افزایش توانایی زبخش های مختلف قوه قضائیه درزمینه های بازسا

حاکمه رعایت عدالت و موازین م ،قضائیه در ارائه خدمات بهتر قضایی به مردم  های قوه

وپیشبرد برنا مه های آگاهی عامه به کم وی درمحار احقاق حقوق اصحاب دعاعادال نه بخاط

ازمسایل حقوقی و قضایی معلوما ت دادواولویت های بعدی راکه بیشتر  منظور آگاهی مردم
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 های جامعه ف می باشد برشمرد وازکمکائیه معطوی قوه قضاتهیززیکی وتجحکیم فبه  ت

 ابراز امتنان وسپاس بعمل آورد. جها نی درموارد فوق

مات بین المللی درضمن مالقات اهای انجام شده ، مق ازمالقات باالثردرهریک       

متبوع شان ابراز  به نمایندگی از دولته اند تفدرجریان حقایق قرارگر بااظهارسپاس از اینکه

ه های مختلف ازهیچ ینمئیه جمهوری اسالمی افغانستان دزقضاندکه با         قوه اوعده نموده 

 یند.نما نمی غومساعد  درینوع کمک 

 

 م :تأمین همآهنگی میان ارگانهای عدلی وقضائیپنجبخش 

همآهنگی کمیته های  1312سال درجریان ،تجویز شورای عالی ستره محکمه  طبق

تحت اشراف رؤسای محاکم  والیاتدر  میان ارگان های عدلی  ، قضایی ، حقوقی وامنیتی

را موردغور  ورد بحثم استیناف به اشتراک مسؤولین ارگانهای مربوط دایر و مسایل

گزارش هاونتایج این جلسات که  ورسیدگی قرار داده  وتبادل تجارب بعمل آورده اند

 طورمنظم در جریده میزان ارگان نشراتی ستره محکمه به نشر رسیده است.

 

 


