و مــرد و زن دزد را بــه ســزاى آنچــه كرده انــد
دســت شــان را بــه عنــوان كيفــرى از جانــب
خــد ا ببريــد و خداونــد توانــا و حكيــم اســت.
)ســورة المائده ،آيه (٣٨

سال چهارد هم

ش ره ٢١٣

رسيدگى به عرايض حقوقى
ومحتويات آن
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انسانها برای استمرار حیات خویش ناگزیر از زیس باهم
جهت رفع حوایج یکدیگر در اجت ع می باشند در زندگی
اجت عی افراد ممکن بعضا زیاده خواهیها و یا حق تلفی ها
بوجود آید که در نهایت منجر به منازعه و دعوا بین اشخاص
می گردد .بنا افراد مجبورند جهت حل و فصل منازعات و
مطالبات خویش به نهادهای عدلی و قضایی مراجعه کنند.
رسیدگی به مطالبات و منازعات افراد مطابق ﴏاحت ماده
دهم و یازدهم قانون طرز تحصیل حقوق ذیﻼ صورت می
پذیرد:
رسیدگی مطالبات حقوقی اشخاص حقیقی یا حکمی بعد از
دریافت عریضه مطبوع صورت می گیرد.
با توجه به ماده یازدهم قانون مزبور عریضه حقوقی دارای
محتویات آتی می باشد:
)(١عریضه حقوقی حاوی معلومات ذیل می باشد :
 -١نام ،نام پدر ،نام خانوادگی ،سن ،ﱪ تذکره ،کاپی تذکره ،
شغل ،ش ره اس،و محل اقامت عارض.
 -٢نام ،نام پدر ،نام خانوادگی ،ش ره اس ،محل اقامت
وشغل معروض علیه.
 -٣موضوع عرض ،قیمت ،اندازه ،نوعیت ،حدود و موقعیت
آن.
 -٤ذکر اسناد و دﻻیلی که به موجب آن عارض خود را
مستحق می داند.
 -٥امضاء یا نشان انگشت عارض.
) (٢عارض مکلف است در صورت موجودیت اصل سند کاپی
آن را ضمیمه عریضه ارایه اید.
) (٣هر گاه عارض ،وکیل  ،ولی ،وصی یا قیم شخص حقیقی
یا اینده قانونی شخص حکمی باشد مکلف است نقل سند
وکالت ،وﻻیت ،وصایت ،قیمومیت و یا صﻼحیت نامه را
ضمیمه عریضه به اداره حقوق ارایه اید.
) (٤عارض ی تواند در یک عریضه موارد مختلف مطالبات
را درج اید مگر اینکه موضوعات با هم مرتبط باشد.
عرایض حقوقی جهت حل و فصل منازعه فی مابین به ادارات
حقوق یا محکمه تقدیم می گردد .ﴏاحت ماده ) (١٣قانون
طرز تحصیل حقوق را در زمینه مطالعه می کنیم :
)(١عریضه حقوقی به اداره حقوق یا محکمه محل سکونت
معروض علیه ارایه میگردد.
)(٢هر گاه ادعا مربوط به ترکه و تقسیم اموال غیر منقول
باشد عریضه به اداره حقوق یا محکمه محلی ارایه می گردد
که ملکیت غیر منقول در آنجا موقعیت دارد.
)(٣هر گاه عریضه راجع به فسخ نامزدی ،تفریق یا نفقه
باشد به اداره حقوق یا محکمه محل سکونت زن ارایه می
گردد.
)(٤هر گاه معروض علیه کارکن منسوب اداره دولتی و یا
شخص حکمی باشد عریضه به اداره حقوق یا محکمه محلی
که اداره در آن موقعیت دارد ارایه می گردد.
)(٥هر گاه معروض علیه مقیم کشورخارج باشد عریضه به
اداره حقوق یا محکمه محل سکونت عارض ارایه می گردد.
)(٦هرگاه عارض در خﻼل مدت یک ماه عریضه خود را در
اداره حقوق تعقیب نن ید عریضه وی حفظ می گردد در
صورتی که موضوع را دوباره تعقیب اید می تواند مجددا
عریضه خویش را به اداره حقوق مطابق احکام این قانون
ارایه اید.
عریضه ﴏف جهت تحصیل نفقه و کسوت ناشی از عقد
ازدواج عارض مکلف نیست که به مسکن معروض علیه
مراجعه اید .در این موضوع اداره حقوق محل سکونت
زوجه مکلف است به اداره حقوق محل سکونت زوج رس
اطﻼع دهد ﻻزم دیده می شود برای وضاحت بیشﱰ موضوع
ابتدا راجع به اینکه محل سکونت از نظر قانون به کدام
محﻼت گفته می شود روشنی می اندازیم:
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ـازمان ملل متحد در
ـتراك وزير عدليه در چهاردهمين كنگره سـ
اشـ
ـت جزايى و حاكميت قانون
ـورد جلوگيرى از جرم ،تامين عدالـ
مـ
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قانونپــوه فضــل احمــد معنــوى ،وزيــر عدليــه دولــت
جمهــورى اســﻼمى افغانســتان در راس يــك هيــأت
دولتــى بــه منظــور اشــتراك در چهاردهميــن كنگره
ملــل متحــد در مــورد جلوگيــرى از جــرم ،تاميــن
عدالــت جزايــى و حاكميــت قانــون در راســتاى
دســتيابى بــه اهــداف انكشــاف پايــدار ) (SDGبــه
كشــور جاپــان ســفر كــرد .ايــن برنامــه از  ٧الــى ٩
مــارچ برگــزار شــد و آقــاى معنــوى بــه نمايندگــى از
دولــت افغانســتان در آن ســخنرانى نمــود.

در ايــن ســفر محتــرم حســن فيضــى ،رييــس
همكارىهــاى امنيتــى و ســرحدى وزارت امــور
خارجــه ،محتــرم روح اﷲ عابــد ،رييــس اجرايــى
مركــز عدلــى قضايــى مبــارزه بــا فســاد ادارى و
محتــرم عبدالحكيــم لطيفــى كارشــناس ترجمــه
حقوقــى وزارت عدليــه نيــز در تركيــب هيــأت در
ايــن كنفرانــس اشــتراك كردنــد.
كنگــره ســازمان ملــل متحــد در مــورد جلوگيــرى
از جــرم ،بــه قــرن نزدهــم بــر مىگــردد كــه بــا

توجــه بــه قطعنامههــاى ايــن ســازمان ،هــر پنــج
ســال يــك بــار تدويــر مىيابــد تــا بــه نگرانىهــاى
كشــور هــا در عرصــه جلوگيــرى از جــرم و تاميــن
عدالــت جزايــى و حاكميــت قانون رســيدگى صورت
گيــرد .بــا توجــه بــه چالشهــاى كــه جهــان امــروز
در عرصــه جرمــى بــا آن مواجــه اســت ،ضــرورت
برگــزارى ايــن كنگــره بيشــتر از پيــش و بــا گذشــت
هــر روز افزايــش مىيابــد.

ادامه درصفحه٢

ـتم مديريت قضايا ،موانع و اقدامات اصﻼحى رياست عمومى حقوق
سيسـ
بــه اســاس مقــرره تنظیــم سیســتم مدیریــت قضایــا ،سیســتم
مدیریــت قضایــا بانــک معلومــات الکﱰونیکــی اســت کــه معلومــات
قضایــای حقوقــی و جزایــی در هــر یکــی از مراحــل عدلــی و قضایی
در آن ثبــت گردیــده و ابزارهــای ﻻزم جهــت مدیریــت قضایــا را
فراهــم میســازد و وســیله مهــم بـرای نظــارت و مدیریــت از رونــد
طــی مراحــل دوســیه¬ها می¬باشــد .سیســتم مدیریــت قضایــا
دارای یــک فــورم پیگیــری قضایــا و بانــک معلومــات الکﱰونیــک
اســت کــه در ســال  ٢٠١١-١٣٩٠م بعــد از بــه ا ــام رســیدن پــروژه
آزمایشــی در ســال  ٢٠٠٨-١٣٨٨م دربخــش جزایــی ایجــاد گردیــد.
سیســم مدیریــت قضایــا بــر اســاس انعقــاد تفاهمنامــه میــان
اینــدگان بــا صﻼحیــت وزارت امــور داخلــه ،لــوی ارنوالــی ،ســﱰه
محکمــه ،وزارت عدلیــه ،وزارت دفــاع ملــی ،ریاســت ملــی عمومــی
امنیــت ملــی ،اداره عالــی مبــارزه بــا فســاد اداری و اخیـرا انجمــن
مســتقل وکﻼی مدافــع افغانســتان در ســال  ٢٠٠٩-١٣٨٩م بــرای
اولیــن بــار در افغانســتان بــه رســمیت شــناخته شــد .در بخــش
مدنــی سیســتم مدیریــت قضایــا در ســال  ١٣٩٣هجــری شمســی بــه
اســاس پیشــنهاد و تفاهــم ســﱰه محکمــه و وزارت عدلیــه بــه کمک
مالــی اداره تنفیــذ قانــون و مبــارزه علیــه موادمخــدر وزارت خارجــه
ایــاﻻت متحــده آمریــکا توســط دفــﱰ ح یــت از ســکتور عدلــی و
قضایــی افغانســتان )جــی اس اس پــی( ویــل و ایجــاد گردیــد.
براســاس معلومــات ارایــه شــده توســط دفــﱰ )جــی اس اس پــی(
هــدف از ایجــاد سیســتم مدیریــت قضایــا حفــظ و نگهــداری
معلومــات حســاس قضایــا ،ایجــاد ه هنگــی میــان نهــاد هــای
عدلــی و قضایــی ،ایجــاد شــفافیت و پاســخگویی ،دسﱰســی ﴎیــع

بــه معلومــات قضایــای جزایــی و حقوقــی از ﴎاﴎ افغانســتان
و حصــول اطمینــان از تطبیــق بــه موقــع قانــون در جریــان طــی
مراحــل قضایــا مــی باشــد.
سیســتم مدیریــت قضایــا از نظــر پوهنیــار امــان اللــه احمــدزی
رئیــس عمومــی حقــوق سیســتم بایــد در برگیرنــده اهــداف آتــی
باشــد:
-١ثبت معلومات )فایلنگ یا رجسﱰینگ(
-٢تعقیب و پیگیری قضایا
-٣تقسیم قضایا و توظیف کارکنان جهت اجراات در قضایا
-٤نظارت از اجراآت قضایا
 -٥پﻼنگــذاری بــرای در نظرگیــری پرســونل ،تشــکیﻼت ،منابــع و
برنامــه ریــزی دسﱰســی بــه عدالــت
فعــﻼ سیســتم مدیریــت قضایــا در وزارت عدلیــه در بخــش هــای
حقــوق و قضایــای دولــت فعــال بــوده و کار روی فعــال ســازی
آن در بخــش مســاعدتهای حقوقــی نیــز جریــان دارد .مســؤلیت
سیســتم را در مرکــز در ریاســت هــای عمومــی حقــوق و قضایــای
دولــت و ریاســت هــای حقــوق و قضایــای دولــت کابــل و همچنــان
در ریاســت هــای عدلیــه  ٣٣وﻻیــت مدیریــت هــای عمومــی ثبــت
قضایــا بــه عهــده دارنــد.
بـرای تثبیــت جایــگاه حقوقــی سیســتم ثبــت قضایــا؛ مقــرره تنظیــم
سیســتم مدیریــت قضایــا بــه تاریــخ ) (١٣٩٩-٨-١٠در جریــده
رســمی ش ـ ره  ١٣٩٠در  ٤فصــل و  ٤٤مــاده بــه نــﴩ رســید کــه
در ایــن مقــرره چگونگــی اســتفاده ازسیســتم مدیریــت قضایــا،
مکلفیــت هــای ادارات ذیدخــل و ذیربــط ،طــرز مدیریــت سیســتم،

تتبع و نگار :فروزان »عزيزى«

و اســتفاده از سیســتم در تطبیــق قوانیــن و فرامیــن تخفیــف بطــور
کامــل واضــح گردیــده اســت .طبــق مقــرره فــوق بخاطــر تنظیــم
امــور مربــوط بــه سیســتم ،کمیتــه هــای رهــﱪی ،نظــارت و تخنیکی
متشــکل از ادارات ذیربــط و ذیدخــل ایجــاد گردیــده اســت.
کمیتــه رهــﱪی مطابــق حکــم مــاده ششــم مقــرره تنظیــم
سیســتم مدیریــت قضایــا بــه منظــور ه هنگــی و اســتفاده موثــر
از سیســتم بــه ترکیــب ذیــل ایجــاد گردیــده اســت:
 -١آمرعمومی قوه قضائیه به حیث رئیس.
 -٢معاون مالی و اداری لوی ارنوالی به حیث عضو.
 -٣معین مالی واداری وزارت عدلیه به حیث عضو.
 -٤معین اموراداری وزارت امور داخله به حیث عضو.
 -٥معــاون پالیســی و اســﱰاتیژی وزارت دفــاع ملــی بــه حیــث
عضــو.
 -٦معیــن پالیســی وبرنامــه هــای وزارت مخابــرات و تکنالــوژی
معلوماتــی بــه حیــث عضــو.
 -٧معین پالیسی وزارت مالیه به حیث عضو.
 -٨معین اداری وزارت امور زنان به حیث عضو.
 -٩مشــاور ارشــد حقوقــی دفــﱰ شــورای امنیــت ملــی بــه حیــث
عضــو.
 -١٠عضــو کمیســیون نظــارت برتطبیــق قانــون اساســی بــه حیــث
عضــو.
-١١معاون ریاست عمومی امنیت ملی به حیث عضو.
 -١٢معــاون پالســی ومســلکی اداره تنظیــم امورزندانهــا بــه حیــث
عضو .
ادامه درصفحه٢
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سال چهاردهم

 ٢٩حوت ١٣٩٩

تاكيد وزير عدليه بر دسترسى سراسرى به...

منع آزار واذيت ...
قرآنکریــم در آیــه  ٨٤ســوره البقــره در بــاره تحریــم ریختانــدن خــون
مســل ن و اذیــت کــردن از طریــق بیجــا ســاخ یــا کشــیدن از خانــه چنیــن
میفرمایــد:
ترجمــه» :وآن وقــت کــه گرفتیــم وعــده محکــم از ش ـ کــه مریزیــد خــون
یکدیگــر و بیــرون مکشــید قــوم خــود را از خانــه هــای شــان بــاز اقــرار
کردیــد و شـ گواهــی میدهیــد «.آیــت فــوق دارای مفهــوم عــام اســت بنـا ً
اگــر شــخصی خا ــی را بــه دﻻیــل مختلــف از خانــه اش بیــرون کنــد و ســبب
اذیــت و آزار او شــود شــامل حکــم آیــه مذکــور میگــردد .در جامعــه افغانــی
همچــون واقعــات و حــوادث زیــادی بــه مشــاهده رســیده اســت.
بدیــن ســان آیــه  ١٢ســوره حجـرات را مــورد مطالعــه قـرار میدهیــم کــه در
مــورد گ ـ ن بــد یــا غیبــت کــردن علیــه یــک ب ـرادر یــا خواهــر مســل ن
خــود کــه نــوع از رســانیدن ﴐر روحــی بـرای آنهــا مــی باشــد .چنیــن حکــم
مــی ایــد.:
ترجمــه» :ای مومنــان اجتنــاب کنیــد از بســیاری گ نهــای بــد هرآینــه
بعضــی گ نهــا گنــاه اســت وتجســس مکنیــد وغیبــت نکنیــد بعضــی از شـ
بعضــی را «.اعـ ل را کــه اللــه تبــارک و تعالــی در آیــه فــوق مــورد اجتنــاب
قــرارداده اســت ،بخاطــر آثــار منفــی ان اســت ،بســا واقعــات در جامعــه
تبــارز کــرده کــه ســبب آن غیبــت ،تجســس و گ نهــای بــد بــوده اســت.
تهمــت بــه زنــا )قــذف( نــوع دیگــری از ازار و اذیــت زنــان اســت کــه اللــه
تبــارک و تعالــی آنـرا مطلقـاً ممنــوع قـرار داده اســت .زیـرا ایــن نــوع عمــل
باعــث خدشــه دار ســاخ یــا ســلب موقــف اجت عــی زنــان میگــردد ،کــه
شــدید تریــن نــوع اذیــت و آزار روحــی و اجت عــی پنداشــته میشــود.
جهــت ممنوعیــت چنیــن عمــل و مجــازات مرتکبیــن آن اللــه متعالــی در آیــه
 ٤ســوره النــور چنیــن حکــم ــوده اســت:
ترجمــه» :وآنانیکــه دشــنام زنــا کاری میدهنــد زنــان عفیفــه را بــاز نیاورنــد
چهــار مــرد گــواه بزنیــد ایشــان را هشــتاد دره وقبــول مکنیــد ایشــان را
گواهــی همیشــه وایشــان انــد فاســقان«.
از آن جايــی كــه برخــی از اشــخاص گرفتــار بيــ ری خــودآزاری و يــا
ديگــرآزاری هســتند و ــی تــوان از ﴍ و آزار ايشــان در امــان مانــد ،قــرآن
راهكارهايــی را ب ـرای رهايــی از آزار ديــدن و گريــز از آن بيــان مــی كنــد.
بــه عنــوان ونــه زنــان همــواره در معــرض خطــر آزار و اذيــت مــردان قـرار
مــی گ نــد.

در همیــن حــال خانــم کاریــن کاتس گفت که ســازمان
بیناﳌللــی انکشــاف حقــوق در بخــش آگاهــی عامــه
حقوقــی و ارتقــای ظرفیــت بــا وزارت عدلیــه همــواره
همــکار بــوده اســت و تــﻼش میکنیــم تــا ایــن
همــکاری بــا توجــه بــه برنامــه جدیــد مــا ادامــه یابــد.
او همچنــان دربــاره برنامههــای شــان معلومــات
داده و گفــت کــه در راســتای کاهــش تاثیـرات ناامنــی
بــاﻻی ســکتور عدلــی و قضایــی ،مــرور پالیســیها و

اسـﱰاتژیها و افزایــش نقــش زنــان در ســکتور عدلــی
و قضایــی رکــز بیشــﱰ دارنــد.
در همیــن حــال خانــم مانــدا ماکواریــﻼ ،مســوول
برنامــه »ریالــس« نیــز گفــت کــه در همــکاری بــا
بنیــاد آســیا تحقیــق کاهــش تاثی ـرات ناامنــی بــاﻻی
ســکتور حقوقــی را نهایــی کــرده و نتایــج آن را بــا ایــن
وزارت ﴍیــک میکنــد.
معــاون ســازمان بیناﳌللــی انکشــاف حقــوق گفــت

کــه امکانــات ح یــت از برنامــه عدالــت غیــر رســمی
را نیــز بررســی میکنــد و در صورتــی کــه ایــن امــکان
باشــد ،همــکاری در آن بخــش را هــم آغــاز میکنــد.
وزیــر عدلیــه در اخیــر کمیتــهای را تشــکیل داد تــا
روی چگونگــی همکاریهــای بیشــﱰ آن ســازمان بــا
وزارت عدلیــه بحثهــا و گفتگوهــا را آغــاز کننــد.

ـده و ناشده محاكم و قرار هاى استردادى قضاياى
گزارش تحليلى در مورد احكام تطبيق شـ
دولت ) ١٣٩٣الى  (١٣٩٩از سراسر ...

خــوش بختانــه باﻻثــر ســعی وتــﻼش همــکاران اداره
حقــوق ،آمــار دقیــق احــکام قطعــی و نهائــی جمــع
آوری گردیــد کــه بــه رویــت آن طــی ســال  ١٣٩٣الــی
 ١٣٩٩مجموعــاً بتعــداد ) (١٤١٠٣احــکام قطعــی و
نهائــی محاکــم در  ٣٤وﻻیــت تطبیــق گردیــده کــه
شــامل تعــداد ) (٥٢٥٣حکــم امﻼکــی ،تعــداد )(٣٢١٨
حکــم دیونــی ،تعــداد ) (٤٤٢٠حکــم احــوال شــخصیه و
تعــداد ) (١٢١٢حکــم حقــوق عامــه مــی باشــد.
بلنــد تریــن آمــار تطبیــق را وﻻیات )-١هـرات با تطبیق
تعــداد) (٢١٧٥جلــد دوســیه -٢بلــخ تعــداد) (١٢٢٢جلد
دوســیه - ٣،بدخشــان تعــداد) (١٢١٤جلــد دوســیه-٤ ،
در ریاســت حقــوق کابــل درمجمــوع بتعــداد)(٢٥٨٩
جلــد دوســیه کــه تعــداد) (١٠٧٩جلــد در آمریــت حوزه
اول ،تعــداد) (٦٠٦جلــد دوســیه در آمریــت حــوزه
دوم ،تعــداد) (٥٤٣جلــد دوســیه در آمریــت حــوزه
ســوم ،تعــداد) (٢٣٩جلــد در آمریــت حــوزه چهــارم و
تعــداد ) (٢٣٣جلــد دوســیه در آمریــت اطرافــی تطبیــق
گردیــده اســت( .پائیــن تریــن آمــار تطبیقــی را وﻻیــات
 -١پکتیــکا بــا داشـ تعــداد) (٤جلــد دوســیه تطبیقــی
هیــچ یــک از احــکام را تطبیــق نکــرده  -٢نورســتان بــا
دو جلــد دوســیه تطبیقــی یــک جلــد آن را تطبیــق ویک
جلــد را تطبیــق ننمــوده -٣حــوزه اول حقــوق کابــل از
جملــه ) (١٧٦١جلــد دوســیه تعداد)(٦٨٢جلــد دوســیه
را تطبیــق ننمــوده و حــوزه چهــارم حقــوق کابــل بــا
داشــ تعــداد) (٣٧١جلــد دوســیه بتعداد)(١٣٢جلــد
دوســیه را تطبیــق ننمــوده کــه در تناســب بــا دوســیه
هــای واصلــه تطبیقــی کمﱰیــن تطبیــق را داشــتند.
همچنــان طــی ســال  ١٣٩٣الــی  ١٣٩٩بتعــداد )(١٢٥٠
قــرار اســﱰدادی قضایــای دولــت در ) (٣٠وﻻیــت
تطبیــق گردیــده اســت.

بــه رویــت گـزارش متذکــره در مجموع بتعــداد )(٢٥٢٧
احــکام قطعــی و نهائــی محاکــم شــامل ) (٥٢٩بخــش
امﻼکــی ،تعــداد) (١٤٨٣بخــش دیونــی ،تعــداد)(٢٦٢
بخــش احــوال شــخصیه ،تعــداد) (٢٥٣بخــش حقــوق
عامــه و تعــداد) (٧٧٢قـرار اســﱰدادی از ســالهای ١٣٩٣
الــی  ١٣٩٩در ﴎاﴎ کشــور از تطبیــق بــاز مانــده.
ادارات حقــوق از وﻻیــات مختلــف دﻻئــل عــدم تطبیــق
احــکام تطبیــق ناشــده را نیــز ارســال داشــته انــد کــه
توســط کمیتــۀ مؤظــف ریاســت عمومــی حقــوق
تحلیــل و توحیــد گردیــده انــد کــه بصــورت عمــوم
دﻻئــل عــدم تطبیــق بــا تفکیــک بخــش هــای آن ذیــﻶ
گــزارش داده شــده اســت:
-١دربخــش امﻼکــی دﻻیــل عــدم تطبیــق شــامل :عــدم
همــکاری پولیــس ،زورمنــد بــودن محکــوم علیــه ،عــدم
مراجعــه محکــوم لــه ،عــدم مراجعــه و غایــب بــودن
طرفیــن دعــوی ،نــا امــن بــودن ســاحه و عــدم پرداخــت
محصــول و محکــوم بهــا مــی باشــد.
-٢دربخــش دیونــی دﻻیــل عــدم تطبیــق شــامل :عــدم
موجودیــت دارائــی منقــول و غیــر منقــول ،عــدم
همــکاری پولیــس ،عــدم موجودیــت محکــوم علیــه،
عــدم مراجعــه و غایــب بــودن طرفیــن دعــوی ،ــرد
از حکــم محکمــه و صــدور تجویــز اقســاط و فــروش
جایــداد هــا محکــوم علیــه می¬باشــد.
-٣در بخــش احــوال شــخصیه دﻻیــل عــدم تطبیــق
شــامل :عــدم مراجعــه و غایــب بــودن طرفیــن دعــوی
عــدم احضــار محکــوم علیــه توســط پولیــس ،عــدم
مراجعــه محکــوم لــه ،عــدم موجودیــت ض نــت خــط
در دوســیه ،نــا امــن بــودن ســاحه و عــدم موجودیــت
دارائــی منقــول و غیــر منقــول مــی باشــد.
 -٤در بخــش حقــوق عامــه دﻻیــل عــدم تطبیــق شــامل:

عــدم همــکاری ادارات ذیربــط ،عــدم احضــار محکــوم
علیــه توســط پولیــس ،عــدم مراجعــه اینــده اداره
مــوکل ،ناامــن بــودن ســاحه و نبــود دارائــی منقــول و
غیــر منقــول مــی باشــد.
 -٥در بخــش قــرار هــای اســﱰدادی قضایــای دولــت
دﻻیــل عــدم تطبیــق شــامل :عــدم همــکاری ادارات
ذیربــط ،ــرد از ق ـرار ،عــدم همــکاری پولیــس ،عــدم
همــکاری و مراجعــه اینــده اداره مــوکل ،ناامــن بــودن
ســاحه و اشــکال در تنفیــذ مــی باشــد.
بــا در نظرداشــت مــوارد فــوق الذکــر اقــدام بعــدی
کمیتــۀ مؤظــف و رهــﱪی ریاســت عمومــی حقــوق
صــدور هدایــات در مــورد هریــک از دﻻیــل مطروحــه
ادارات حقــوق در قبــال عــدم تطبیــق احــکام قطعــی و
نهائــی محاکــم و قـرار هــای اســﱰدادی بعــد از تحلیــل
و ارزیابــی مــوارد فــوق الذکــر مــی باشــد .غــرض
اجــراآت بعــدی ذریعــه مکتــوب ــﱪ) ٢٢٩الــی(٢٦٥
مــورخ  ١٤٠٠/١/١٨هدایــات ﻻزم و قانونــی بــه امــی
وﻻیــات صــادر شــده و امیــد بــرده مــی شــود بــا تــﻼش
همــکاران بــه زودی نتیجــه مطلــوب بدســت آیــد.
نتایــج مثبــت و دســت آورد فعالیــت بــاﻻی را ذیــﻶ بــر
شــمرده مــی توانیم:
-١بـرای اولیــن بــار آمــار کامــل و دقیــق احــکام تطبیق
شــده و تطبیــق ناشــده قطعــی و نهائــی محاکــم بــا
تفکیــک هــر بخــش )دیونــی ،امﻼکــی ،احــوال شــخصیه
و حقــوق عامــه( و هــم چنــان ق ـرار هــای اســﱰدادی
قضایــای دولــت از ﴎاﴎ کشــور بدســت آمــد.
-٢بــرای اولیــن بــار دﻻئــل عــدم تطبیــق هریــک از
احــکام و از هــر وﻻیــت بـرای پﻼنگــذاری بعــدی جهــت
رفــع مشــکﻼت و موانــع فـرا راه اجــراات ادارات حقــوق
شناســائی و دریافــت گردیــد.

-٣آمــار و معلومــات دقیــق بــرای برنامــه ریــزی و
اصﻼحــات فــوق العــاده حایــز اهمیــت اســت .چنانچــه
بــرای در نظرگیــری -١پرســونل  -٢تجدیــد ســاختار
تشــکیﻼتی -٣امکانــات و وســائل بــا درنظرداشــت
حجــم کاری هریــک از ادارات موجودیــت آمــار و ارقــام
دقیــق ﴐورت اساســی و اولیــه پنداشــته مــی شــود.
کــه می¬تــوان از پیگیــری و حوالــه و اج ـرای کریــدت
کارت و کرایــه موتــر بــرای کارمنــدان بخــش تنفیــذ
احــکام کــه اخیــرا ً توســط ریاســت عمومــی حقــوق
صــورت گرفتــه اســت یادهانــی ــود.
-٤ایجــاد ه هنگــی ﻻزم میــان ادارت ذیربــط غــرض
تطبیــق بــه موقــع احــکام قطعــی و نهائــی محاکــم.
 -٥دﻻئــل عــدم تطبیــق مشــکﻼت عملــی ادارات را
حقــوق را نشــان داده کــه بــه رویــت و بــا تجزیــه و
تحلیــل آن مــی تــوان مــوارد عــدم همــکاری ادارات
ذیربــط و احیان ـاً کــم کاری ادارات حقــوق را بــر مــﻼء
مــی ســازد .و حتــی ﴐورت ارتقــای ظرفیــت را نیــز
مشــخص مــی ســازد .چنانچــه برخــی دﻻئــل عــدم
تطبیــق نشــان دهنــدۀ عــدم فهــم دقیــق از احــکام
اســناد تقنینــی مــی باشــد.
 -٥گــزارش مکمــل از فعالیــت متذکــره بــه شــمول
گـزارش توحیــدی احــکام تطبیــق شــده ،تطبیــق ناشــده،
ق ـرار هــای اســﱰدادی تطبیــق شــده و تطبیــق ناشــده
در ظــرف ) (٣٧٩ورق از طریــق ریاســت دفــﱰ مقــام
وزارت عدلیــه بــه اداره امــور ریاســت جمهــوری و از
آن طریــق بــه شــوری امنیــت ملــی بــه منظــور تعمیــل
هدایــت بنــد ) (٩-١مصوبــه شــ ره ) (٢٨مــورخ
 ١٣٩٩/٩/٢٤فرســتاده شــده اســت.

ش ره ٢١٣

سال چهاردهم

ـتراك وزير عدليه در چهاردهمين كنگره
اشـ

ـازمان ملل متحد در مورد جلوگيرى از جرم،
سـ
تامين عدالت جزايى و ...

برنامــه رســمی هیــات عالیرتبــه کشــورها در ٧
مــارچ بــا ســخنان افتتاحیــه یوشــیهیدی ســوگا،
صدراعظــم کشــور جاپــان و کامیــکاوا یوکــو،
وزیــر عدلیــه آن کشــور در مرکــز کنفرانــس
هــای بیــن اﳌللــی کیوتــو ) (KICCآغــاز شــد.
فضــل احمــد معنــوی ،وزیــر عدلیــه افغانســتان
نیــز در ایــن برنامــه در رابطــه بــه مبــارزه بــا
جرایــم و حاکمیــت قانــون ســخ انی ــود.
او در ســخنانش ،برعــﻼوه دســتاوردهایی کــه
افغانســتان در عرصــه جلوگیــری از جرایــم
در دو دهــه اخیــر داشــته اســت بــه ﴐروت
مبــارزه بیشــﱰ بــه ویــژه جرایــم بیناﳌللــی
کــه بیشــﱰ افغانســتان از آن متاثــر گردیــده
تاکیــد کــرد و در زمینــه همــکاری کشــور هــای
بیناﳌللــی را تقاضــا ــود.
بــه تاریــخ  ۸و  ۹مــارچ  ۲۰۲۱وزیــر عدلیــه
افغانســتان در حاشــیه ایــن نشســت بــا آقــای
شــیجارتو پیــﱰ ،وزیــر امــور خارجــه کشــور
مجارســتان و نوربــرت پﻼنویکــس و الینــا
گیلینــی مارتینــز ســفیر و معــاون ســفیر آن
کشــور در جاپــان مﻼقــات ــوده و راجــع بــه
روابــط تاریخــی و تقویــت همــکاری هــا میــان
دو کشــور ،تامیــن صلــح و حاکمیــت قانــون و
ختــم جنــگ در افغانســتان صحبــت و ابــراز
نظــر کردنــد.
در ایــن مﻼقــات ،وزیــر عدلیــه افغانســتان
ضمــن تشــکر از همکاریهــای آن کشــور
در چهارچــوب قــوای ناتــو ،در مــورد اهمیــت
پروســه صلــح تاکیــد ــوده و خواهــان
ح یــت بیشــﱰ آن کشــور از پروســه صلــح
بیــن اﻻفغانــی گردیــده و ابــراز داشــتند:
»ه نگونــه کــه مجارســتان در مبــارزه بــا
تروریــزم افغانســتان را ح یــت ــوده ایجــاب
می ایــد تــا در رونــد صلــح نیــز نــه تنهــا
افغانســتان را ح یــت ایــد؛ بلکــه جامعــه
جهانــی را در اســتقامتدهی و ایجــاد ذهنیــت
بـرای آوردن صلــح معنــادار بــا حفــظ دســتاورد
هــای چنــد دهــۀ ح یــت ایــد .او تاکیــد کــرد
کــه پروســه صلــح نســبت بــه پروســه جنــگ
از ارزش و اهمیــت خــاص برخــوردار اســت
بنابرایــن بــه ایــن اهــم توجــه جــدی بــذل
گــردد.
وزیــر خارجــه مجارســتان ،بــه جانــب
افغانســتان تعهــد ــود تــا در عرصــه مبــارزه
بــا تروریــزم و رونــد صلــح افغانســتان را کمــک
اینــد .همچنــان بــرای ذهنیــت ســازی در
جامعــه بیــن اﳌللــی بــر حفــظ دســتآوردهای
دو دهــۀ اخیــر افغانســتان و تامیــن صلــح
پایــدار تعهــد کــرد.
وزیــر عدلیــه افغانســتان ،در حاشــیه دیگری از
نشســت هیــات عالیرتبــه ،بــا خانــم کامیــکاوا
یوکــو ،وزیــر عدلیــه کشــور جاپــان مﻼقــات
ــوده از دعــوت ایشــان و همکاریهــای
ســخاو ندانه آن کشــور در عرصــه هــای
مختلــف ابــراز تشــکر و قدردانــی ــوده در
مــورد روابــط تاریخــی و دوســتانه میــان دو
کشــور صحبــت کردنــد .وزیــر عدلیــه کشــور
بــر تقویــت ایــن همکاریهــا بــه خصــوص در
عرصــه عدالــت و قانونگــذاری تاکیــد کــرده و
خواســتار همــکاری آن کشــور بــا وزارت عدلیــه
افغانســتان در عرصــه مــدرن ســازی سیســتم
قانونگــذاری و تبدیــل ــودن آن از سیســتم
کﻼســیک بــه یــک سیســتم معــاﴏ و مــدرن،
گردیــد.
وزیــر عدلیــه کشــور جاپــان نیــز از هیــات
افغانســتان بابــت تﴩیــف آوری و اشــﱰاک
ایشــان در وضعیــت نابســامان کرونایــی بــه

جاپــان و حضــور در برنامــه ملــل متحــد بـرای
جلوگیــری از جــرم و دســتیابی بــه اهــداف
انکشــاف پایــدار )آجنــدای  (۲۰۳۰ابــراز
قدردانــی ــوده تاکیــد کــرد کــه نشســتهای
رو در رو میتوانــد در اعتــ د ســازی و
تقویــت همــکاری هــای متقابــل موثــر باشــد.
او افــزود کــه ه نگونــه کــه جاپــان متعهــد
بــه دیپلوماســی عدالــت محــور )Justice
 (Diplomacyمیباشــد ،عﻼقمنــد ایجــاد
بــاب جدیــد همــکاری بــا افغانســتان در
عرصــه قانونگــذاری نیــز بــوده و در مــورد
چگونگــی ایــن همــکاری بــا افغانســتان بعــد
از ختــم بحـران کرونــا آمــاده میباشــد .خانــم
کامیــکاوا یوکــو افــزود کــه ایــن کشــور از
طریــق انســتیتوت ملــل متحــد ب ـرای آســیا و
ﴍق دور در امــور جلوگیــری از جــرم و عدالت
جزایــی ) ،(UNAFEIزمینــه آمــوزش  ۴۰تــن از
افغــان هــا را در عرصههــای عدلــی قضایــی
فرآهــم ــوده و بــر تــداوم ایــن برنامــه بـرای
کارمنــدان وزارت عدلیــه افغانســتان تاکیــد
ــود.
او از وزیــر عدلیــه افغانســتان خواســت
تــا طــرح مشــخصی را از طریــق ســفارت
افغانســتان مقیــم جاپــان ب ـرای همــکاری در
عرصــه مــدرن ســازی سیســتم قانونگــذاری
افغانســتان ﴍیــک ســازد کــه بعــدا ً در زمینــه
وزارت عدلیــه جاپــان بــا توجــه بــه طــرح
مذکــور در عرصــه قانونگــذاری همــکاری
خواهــد ــود.
بــه همیــن ترتیــب ،وزیــر عدلیــه افغانســتان،
بــا آقــای اﻻع ـ د حســن ،ســفیر کشــور قطــر
مقیــم جاپــان مﻼقــات ــوده از همــکاری
هــای کشــور قطــر در میزبانــی از رونــد صلــح
و ثبــات در افغانســتان ابــراز امتنــان ــوده
و هــر دو طــرف در ایــن نشســت در مــورد
تقویــت همــکاری ،تامیــن صلــح دایمــی در
افغانســتان و راجــع بــه ســایر موضوعــات
جــاری بحــث و تبــادل نظــر ــوده و بــرای
تامیــن امنیــت و دســت یافــ بــه صلــح در
افغانســتان ابــراز امیــدواری کردنــد.
قابــل ذکــر اســت کــه قبــل از ســفر بــه کشــور
جاپــان هیــات افغانســتان در برنامــه آنﻼیــن
گــروه  ۷۷بــه عــﻼوه چیــن )گــروه کشــور هــای
در حــال توســعه ب ـرای تقویــت همــکاری هــا
در عرصــه اقتصــادی و ســایر عرصــه هــای
مربوطــه( کــه افغانســتان نیــز عضویــت آن
را دارد اشــﱰاک ــوده و موضــوع ح یــت
از پروســه صلــح افغانســتان و تامیــن امنیــت
دایمــی در ایــن کشــور را بــا ایــن گــروه ﴍیک
کردنــد تــا از ایــن داعیــه برحــق بــه عنــوان
موقــف مشــﱰک  ۱۳۴کشــور )گــروه  (۷۷از
طریــق کنگــره ملــل متحــد بــرای جلوگیــری
از جــرم و عدالــت جزایــی و حاکمیــت قانــون
دفــاع و ح یــت اینــد.
همچنــان بــه تاریــخ  ۲۸فــﱪوری  ،۲۰۲۱وزیــر
عدلیــه و هیــات همــراه شــان بــه دعــوت
آقــای تاکاشــی اوکادا ،ســفیر کشــور جاپــان بــه
ســفارت جاپــان مقیــم کابــل حضــور بــه هــم
رســانیده و در مــورد تاریــخ ،فرهنــگ و روابــط
دوســتانه میــان دو کشــور و تقویــت همــکاری
هــا بخصــوص در عرصــه حاکمیــت قانــون
بحــث و تبــادل نظــر ودنــد.
وزیــر عدلیــه کشــور و هیــأت همــراه شــان
پــس از پایــان نشســت هیــات عالــی رتبــه
چهاردهمیــن گنگــرۀ ملــل متحــد در مــورد
جلوگیــری از جــرم ،عدالــت جزایــی و حاکمیت
قانــون بــه کشــور برگشــت کردنــد.

٢٩حوت ١٣٩٩

سيســتم مديريت قضايا ،موانع و اقدامات اصﻼحى رياست ...
 -١٣معاون فنی وتخنیکی اداره ملی احصائیه ومعلومات به حیث عضو.
 -١٤رئیس انجمن وکﻼی مدافع به حیث عضو.
 -١٥رئیس داراﻻنشای کمیسیون مبارزه با فساد اداری به حیث عضو.
بــه اســاس فقــره هــای ٢و ٣مــاده متذکــره ،ســکرتریت هئیــت رهــﱪی بــه عهــده
ریاســت پالســی وپــﻼن قــوة قضائیــه مــی باشــد کــه وظایــف آن در طزرالعملــی
کــه از طــرف هئیــت رهــﱪی تصویــب مــی شــود ،تنظیــم میگــردد.
وظایــف و صﻼحیــت هــای کمیتــه رهــﱪی در مــاده هفتــم مقــرره تنظیــم سیســتم
مدیریــت قضایــا بشــکل ذیــل تﴫیــح شــده اســت:
 -١ایجــاد ه هنگــی در فعالیــت هــای ادارات ذیدخــل و ادارت ذیربــط در امــور
مربــوط به سیســتم.
 -٢مطالعــه و بررســی آمــار قضایــا و اتخــاذ تصامیــم مقتضــی جهــت بهبــود در
بررســی ورســیدگی آنهــا.
 -٣تاییدجلــب همــکاری در خصــوص تقویــه و انکشــاف سیســتم از مراجــع ملــی
و بیــن اﳌللــی.
 -٤تائیــد یــا رد پیشــنهاد ایجــاد حســاب کاربــری اســتفاده از سیســتم ،وضــع
محدودیــت دسﱰســی بــه آن و حــذف حســاب کاربــری ،حســب لــزوم دیــد.
 -٥سایر وظایف مطابق مقرره سیستم مدیریت قضایا.
جلســات کمیتــه رهــﱪی بــه اســاس مــاده هشــتم مقــرره تنظیــم سیســتم مدیریــت
قضایــا در هــر ســه مــاه یکبــار دایــر مــی گــردد و جلســات فــوق العــاده آن بــه
اســاس تصمیــم رئیــس هئیــت رهــﱪی یــا پیشــنهاد یــک برســوم اعضــای آن دایــر
شــده میتوانــد.
دومیــن نهــاد تســجیل شــده در مقــرره تنظیــم سیســتم مدیریــت قضایــا کمیتــه
هیــات نظــارت اســت کــه بــه منظــور نظــارت از رونــد ثبــت قضایــا در سیســتم،
تطبیــق تصامیــم رهــﱪی و ارایــه گــزارش از چگونگــی تطبیــق سیســتم تحــت
ریاســت اینــده قــوه قضاییــه بــه ترکیــب اعضــاء از نهادهــای مختلفــه ) ارنوالــی،
وزارت امورداخلــه ،وزارت عدلیــه ،وزارت دفــاع ملــی ،وزارت امورزنــان ،ریاســت
عمومــی امنیــت ملــی ،اداره ملــی احصائیــه و معلومــات ،اداره تنظیــم امــور
زندانهــا ،انجمــن مســتقل وکﻼی مدافــع( وظایــف و صﻼحیــت هــای ذیــل را
مطابــق مــاده دهــم مقــرره مدیریــت سیســتم قضایــا بــه عهــده دارد کــه بــه
برخــی از اج ـزای ایــن مــاده اشــاره مــی ایــم:
 -١نظارت از تطبیق تصامیم هیات رهﱪی.
 -٢نظــارت از رونــد تطبیــق و نحــوه اســتفاده از سیســتم بــه شــمول نظــارت از
مواعیــد زمانــی رســیدگی بــه قضایــا در مرکــز و وﻻیــات و ارایــه گ ـزارش آن بــه
هیــات رهــﱪی.
 -٣پیشــنهاد برنامــه هــای آموزشــی بــه منظــور ارتقــای ظرفیــت مســلکی و
تخنیکــی کارکنــان مســلکی وکارکنــان سیســتم جهــت ثبــت ومدیریــت بهــﱰ قضایــا
بــه هیئــت رهــﱪی.
 -٤پیشنهاد طرح وصل سازی سیستم با سیستم های سایر ادارات.
ســومین نهــاد کمیتــه تخنیکــی اســت .ایــن کمیتــه بــه منظــور ایجــاد موثریــت،
کارآیــی و ه هنگــی بهــﱰ در امــور سیســتم تحــت ریاســت اداره ملــی احصائیــه
ومعلومــات بــه ترکیــب اعضــای از اینــد گان ادارات )قــوه قضائیــه ،ارنوالــی،
وزارت امــور داخلــه ،وزارت عدلیــه ،وزارت دفــاع ملــی ،ریاســت عمومــی امنیــت
ملــی ،اداره تنظیــم امورزندانهــا ،وزرات مخاب ـرات و تکنالــوژی معلوماتــی( ایجــاد
شــده کــه بیشــﱰ مســایل تخنیکــی سیســتم را مــورد بحــث ق ـرار داده و وظایــف
آن در مــاده  ١٣مقــرره تنظیــم سیســتم مدیریــت قضایــا تﴫیــح شــده اســت.
بــه اســاس مــواد نهــم و دوازدهــم مقــرره ،ســکرتریت کمیتــه نظــارت بــه عهــده
واحــد سیســتم مدیریــت قضایــا و احصائیــه قضایــی قــوه قضائیــه و ســکرتریت
کمیتــه تخنیکــی بــه عهــده ریاســت انســجام و انکشــاف سیســتم هــای معلوماتــی
اداره ملــی احصائیــه و معلومــات ،میباشــد.
جلســات کمیتــه نظــارت و تخنیکــی مــاه یکبــار دایــر مــی گــردد و جلســات فــوق
العــاده آن بــه اســاس تصمیــم رئیــس کمیتــه متذکــره یــا پیشــنهاد یــک بــر ســوم
اعضــای آن دایــر شــده میتوانــد.
قابــل ذکــر اســت کــه مقــرره تنظیــم سیســتم مدیریــت قضایــا ضمــن تﴫیــح
جایــگاه ادارات ذیربــط و ذیدخــل سیســتم و وظایــف و صﻼحیــت هــای هــر
یــک ،رهــﱪی سیســتم را بــه ســﱰه محکمــه دولــت جمهــوری اســﻼمی افغانســتان
و پیشــﱪد مســایل تخنیکــی آنــرا بــه اداره ملــی احصائیــه و معلومــات واگــذار
ــوده اســت.
بــا وجودیکــه سیســتم مدیریــت قضایــا در افغانســتان یــک سیســتم جدیــد و بــی
بدیــل اســت بــه دلیــل اینکــه نهادهــای عدلــی و قضایــی را باهــم وصــل میکنــد
وقــادر بــه ارایــه راپــور از ارقــام و امــار دقیــق قضایــا میباشــد امــا بــا اینهــم برخــی
موانــع و مشــکﻼت وجــود دارد کــه سیســتم را از رســیدن بــه اهدافــش بازمیــدارد.
چنانچــه پوهنیارامــان اللــه احمــدزی در مﻼقــات کــه بــا رئیــس دفــﱰ جــی اس اس
پــی داشــتند مشــکﻼت سیســتم را شــامل دوبخــش عمــده تذکــر داده انــد:
-١مشــکﻼت خــود سیســتم :چنانچــه سیســتم مطابــق احــکام مقــرره و نیازهــای
ادارات ذیربــط عیــار نگردیــده اســت .از جملــه اینکــه امــی اســناد مهــم و ﻻزم
در سیســتم اپلــود ــی شــود و درصورتیکــه چنیــن شــود ممکــن سیســتم بــه دلیــل
حجــم زیــاد اســناد و درســت کار کــرده نتوانــد .و همچنــان اینکــه بـرای رســیدن
بــه اهــداف نظــارت از اجــراأت وتعقیــب قضایــا ایجــاب مــی کنــد تــا سیســتم
بطــور اتومــات فعالیــت کنــد مث ـﻼً ب ـرای آمــر یــا ســوپر وایــزر مربوطــه بایــد از
ثبــت قضایــا و اج ـراأت اداری یــا عــدم اج ـراأت بــه موقــع پیــام هشــدار بدهــد.
در ایــن مــورد ممکــن ) (versionجدیــد سیســتم نواقــص متذکــره را مرفــوع ســازد.
ارقــام کــه صــورت گرفــت رئیــس دفــﱰ) (JSSPتعهــد ســپرد کــه عجالت ـاً سیســتم
تخنیکــی آنهــا روی امکانــات ریپــود اســناد مهــم ادارات حقوق«مثــل حکــم قطعــی
واجــب الطبیــق محکــم – ض نــت خــط واســناد ﴐوری در مــورد طرفیــن محــﴬ
تطبیــق« کار میکنــد و زمینــه آن را مســاعد ســازند.
همچنــان پیشــنهاد رئیــس عمومــی حقــوق ایــن بــود کــه سیســتم بصــورت اتومات
از طــی مراحــل واج ـراأت کــه در قضیــه صــورت مــی گیــرد بــه طرفیــن قضیــه
یــک مســج در ش ـ ره ــاس آن هــا کــه درج سیســتم مــی گــردد ارســال کنــد تــا
از یــک طــرف زمینــه دسﱰســی طرفیــن بــه معلومــات قضیــه آنهــا مســاعد گــردد
و از طرفــی هــم حجــم کاری ادارات و مراجعــه طرفیــن بــه ادارات حقــوق غــرض
معلومــات اج ـراأت در قضیــه آنهــا را منتفــی و مرفــوع ســازد کــه ممکــن بعض ـا ً
ســبب رشــوه ســتانی گــردد.
 -٢مشــکﻼت عملــی درسیســتم :مشــکﻼت عملــی کــه سیســتم را از رســیدن بــه
اهــداف آن بــاز مــی دارد در مﻼقــات متذکــره مــورد بحــث قـرار گرفــت کــه مــوارد
آن قـرار ذیــل اســت:
 نبــود امکانــات )بــرق متــداوم ،انﱰنــت ﴎیــع ،کمپیوتــر( :در عمــل دفــﱰ محــﱰم)جــی اس اس پــی( ب ـرای فعــال شــدن سیســتم کمپیوتــر هــای دیســک تــاپ را

توزیــع ــوده اســت کــه بــا توجــه بــه نبــود بــرق دوامــدار بخصــوص در وﻻیــات
اکـ ا ً سیســتم فعــال نگهداشــته ــی شــود .در ضمــن انﱰنــت بــه مقیــاس و شــکل
ﻻزم آن غــرض اج ـراأت ﴎیــع سیســتم وجــود نــدارد .دریــن زمینــه مســؤل دفــﱰ
محــﱰم )جــی اس اس پــی( وعــده همــکاری ــود و در ضمــن تشــویش اصلــی آنهــا
در مــورد ســؤ اســتفاده از کمپیوتــر هــای لــپ تــاپ نیــز مــورد بحــث قـرار گرفــت.
 نبــود پرســونل کافــی :چنانچــه رئیــس عمومــی حقــوق بحــث ــود ،در اکــوﻻیــات بــا حجــم زیــاد قضایــای دو ســکتور حقــوق و قضایــا تنهــا یــک تــن مدیــر
عمومــی ثبــت قضایــا مســؤل بــوده کــه اص ـﻼً کفایــت ــی ایــد و ایــن خــود
باعــث مــی شــود کــه معلومــات کامــل و بــه موقــع درج سیســتم ــی شــود و
عمـﻼً سیتســم بــا قضایــای انباشــته )غیــر ثبــت شــده (Backﬁeld cases /مواجــه
مــی باشــد کــه ایــن موضــوع در دراز مــدت مشــکﻼت عدیــدۀ را بــه بــار خواهــد
آورد.
 عــدم دسﱰســی بــه سیســتم در حــد کامــل :در حالیکــه در ســطح ولســوالیهــا مدیریــت هــای حقــوق وزارت عدلیــه و ســائر ســکتور هــای عدلــی و قضائــی
فعالیــت داشــته متأســفانه سســیتم بدلیــل نبــود امکانــات و پرســونل فعال نیســت.
ریاســت عمومــی حقــوق ضمــن بحــث و ﴍیــک ســازی مشــکﻼت سیســتم بــا ﴍکا
و ادارات ذیربــط برخــی اقدامــات اصﻼحــی را روی دســت گرفتــه اســت کــه بــه
برخــی از ایــن اقدامــات ذیـﻼً اشــاره کــرده مــی توانیــم:
 -١در قــدم نخســت طــی مکتــوب ــﱪ  ٦٠٤٥مــورخ  ١٣٩٩/٩/١٩گـزارش تحلیلــی
از ارقــام قضایــا در بخــش هــای تطبیــق شــده ،تطبیــق ناشــده  ،دﻻیــل عــدم
تطبیــق از مدیریــت عمومــی ثبــت قضایــا مطالبــه گردیــد و بعــد از ارایــه گـزارش
فــوق الذکــر از طــرف مدیریــت عمومــی ثبــت قضایــا طــرح اصﻼحــات ادارات
حقــوق بــر مبنــای آن ترتیــب گردیــده اســت.
 ٢بــه تعقیــب آن مکتــوب ــﱪ  ٦٣٥٧مــورخ ١٣٩٩/٩/٢٩عنوانــی معینیــت محــﱰم
مالــی واداری در خصــوص مشــکﻼت دریافــت شــده توســط ریاســت عمومــی
حقــوق در بخــش موجودیــت تناقــض ارقــام ارایــه شــده از طــرف ادارات ارســال
گردیــد تــا بــا ادارت ذیربــط بــه خصــوص محاکــم ﴍیــک و راه حــل جســتجو
گــردد.
 ٣در مرحلــه بعــد متحداﳌــال ــﱪ  ٨٠٢٣-٧٩٨٩مــورخ ١٣٩٩/١٠/٤بــه امــی
ادارات حقــوق در مرکــز و وﻻیــات جهــت ثبــت امــی قضایــای مربوطــه شــان
بــه شــمول قضایــای تطبیــق شــده تطبیــق ناشــده و قضایــای مصالحــه و ق ـرار
هــای اســﱰدادی تطبیــق ناشــده ارســال گردیــد و بــرای شــان مهلــت داده شــد
تــا در ظــرف  ١٥روز کاری دوســیه هــای مربوطــه شــان را درج سیســتم اینــد.
در مرحلــه بعــد متحداﳌــال ــﱪ  ٨١٧٧-٨١٤٤٤مــورخ  ١٣٩٩/١١/٨در مــورد
موجودیــت خــﻼء و نواقــص در دوســیه هــا ارســال گردیــد کــه در آن از عــدم
موجودیــت فــورم سیســتم مدیریــت قضایــا و تکمیــل نبــودن آن بــه عنــوان یکــی
از نواقــص موجــود در دوســیه هــا یــادآوری گردیــده بــه تعقیــب آن پــﻼن انتقــال
سیســتم مدیریــت قضایــا توســط ریاســت عمومــی حقــوق و آمریــت سیســتم
ثبــت قضایــا طــرح گردیــد کــه در آن مطابــق مقــرره سیســتم مدیریــت قضایــا بــه
اعضــای مســلکی واگــذار مــی گــردد و در آن ــام وســایل و امکانــات ﻻزم ب ـرای
تحقــق پــﻼن در نظــر گرفتــه شــده اســت.
بهبود سیستم مدیریت قضایا
-١بررســی وضعیــت موجــوده رونــد ثبــت قضایــا در ادارات حقــوق وصــدور
هدایــات بــرای بهبــود آن:
دریافــت ارقــام تحلیلــی ومقایســوی آمــار عرایــض ثبــت شــده حقوقــی در
سیســتم ،احــکام صــادره محاکــم ابتداییــه و اســتیناف و آمــار احــکام تطبیقــی درج
شــده در سیســتم از طریــق مدیریــت ثبــت قضایــا بــه همــکاری آمریــت سیســتم
قضایــا و همــکاری تخنیکــی )جــی اس اس پــی(
کاربــرد ارقــام بــه دســت آمــده بـرای طــرح اصﻼحــی ادارات حقــوق و انعــکاسوضعیــت موجــوده سیســتم و تفــاوت ارقــام تطبیقــی حقیقــی و درج شــده در
سیســتم بــا مراجــع مربوطــه بــه مقامــات ذی صــﻼح ذریعــه مکاتــب – ٦٣٥٩
 ٦٣٥٧مــورخ  ١٣٩٩/٩/٢١غــرض بحــث و دریافــت راه حــل بــه ســهم خویــش.
-٢نظنــارت از چگونگــی درح بــه موقــع و کامــل معلومــات مربــوط بــه اجــراات
ادارات حقــوق در سیســتم و رعیــات احــکام مقــرره تنظیــم سیســتم مدیریــت
قضایــا:
ذریعــه متحــد اﳌلــل  ٥٧٩٠ – ٥٧٥٢مــورخ  ١٣٩٩/٩/٩بــه امــی ادارات حقــوقمبنــی بــه درج عاجــل معلومــات احــکام تطبیقــی قضایــای مصالحــه و رعایــت
احــکام مقــرره تنظیــم سیســتم مدیریــت قضایــا در اج ـراآت مربوطــه.
صــدور متحداﳌــال هــا ،هدایــات و راهن یــی هــای ﻻزم بــه ــام ادارات حقــوق وتعقیــب اجـراآت مدیریــت هــای ثبــت قضایــا بــه ارتبــاط چگونگــی ثبــت قضایــای
حقوقــی در سیســتم.
ایجــاد کمیتــه نظــارت از رونــد ثبــت قضایــای حقــوق توســط ادارات حقــوق درسیســتم و ارایــه گـزارش پیﴩفــت آن ذریعــه مکتــوب  ٧٨٢٦مــورخ .١٣٩٩/١٠/٢٧
در حالیکــه از ســال  - ١٣٩٣بــرج جــدی  ١٣٩٩تنهــا بــه تعــداد ) (١٨١٠جلــددوســیه تطبیقــی از ﴎاﴎ کشــور درج سیســتم شــده بــود بعــد از نظــارت فعالیــت
هــای ایــن ریاســت ارقــام بیشــﱰ دو چنــد شــد و الــی  ١٤٠٠/١/٣١ارقــام دوســیه
هــای تطبیقــی در سیســتم بــه تعــداد ) (٣٥٤٢جلــد دوســیه افزایــش یافتــه اســت.
)اســناد در گــزارش کمیتــه نظــارت سیســتم و احــکام .(١٣٩٩- ١٣٩٣
-٣عضویــت و اش ـﱰاک در جلســات هیــآت نظــارت سیســتم ثبــت قضایــا منــدرج
مــاده  ٩مقــرره تنظیــم سیســتم مدیریــت قضایــا بــه ایندگــی از وزارت عدلیــه:
ذریعــه مکتــوب  ١٤٠مــورخ  ١٣٩٩/١٠/٦آمریــت سیســتم مدیریــت قضایــا رئیــسعمومــی حقــوق منحیــث اینــده وزارت عدلیــه در کمیتــه نظــارت سیســتم ثبــت
قضایــا بـرای ســال  ١٤٠٠بــه ســﱰه محکمــه معرفــی شــده اســت.
اشﱰاک در جلسات ماهانه کمیته.-٤ترتیــب پــﻼن دخیــل ســازی کارکنــان مســلکی وزارت عدلیــه )حقــوق ،قضایــای
دولــت و مســاعدتهای حقــوق( بــه سیســتم مدیریــت ثبــت قضایــا بــه منظــور
درج کامــل و بــه موقــع معلومــات درسیســتم و اســتفاده از سیســتم راجــع بــه
اهــداف ســاخته شــده.
پــﻼن وزارت عدلیــه بــه هیــات نظــارت سیســتم ارســال شــده اســت و دفــﱰ JSSPنیــز عﻼقمنــد اســت در صــورت امــکان نیازهــای منــدرج پــﻼن بــا آنهــا ﴍیــک و
در قســمت تــدارک آن ســعی اینــد.
-٥ﴍیــک ســاخ نظریــات ،موانــع و چالشــها بــا دفــﱰ  JSSPبــرای بهبــود
 Versionجدیــد سیســتم.
مﻼقــات بــا مســئولیت درجــه اول دفــﱰ  JSSPو تعهــد آنهــا بــه همــکاری هــایﻻزم بــا ادارات ذیربــط وزارت عدلیــه غــرض غنامنــدی و بهــﱰ شــدن سیســتم بــه
شــمول کمــک وســایل و امکانــات جدیــد.

صاحب امتیاز :ریاست عمومی حقوق
مدیرمسوول :محمد عارف »صباح«
هیــات تحریــر :محمداســحاق کیهــان ،شــفیق اللــه نبــی زاده ،محمــد عــارف صبــاح ،صفــاء
الرحمــن ســیفی ،دردانــه فضایلــی و میرشــفیع اللــه کوهســتانی.
دیزای  :شفیق الله »نبی زاده«
گزارشگر :بشیراحمد »عزیزی«
آدرس :کابل وزارت عدلیه  -داراﻻمان -ناحیه ششم
آدرس انﱰنتیwww.moj.gov.af:پست الکﱰونیکیhuquq.complaints@moj.gov.af:
ش ره اس(+ ٩٣ ) ٧٠٠٥٦٩٧٥٣ :

سال چهاردهم

منع آزار واذيت
زنان

قسمت دوم

 ٢٩حوت ١٣٩٩

ش ره ٢١٣

تاكيد وزير عدليه بر دسترسى سراسرى به عدالت

گزارشگر:بشیراحمد »عزیزی«

تتبع ونگارش:دردانه »نظری«

همچنــان دفــﱰ دبیــر کل ســازمان ملــل متحــد ،ابﻼغیــه ای
را در مــورد منــع آزار واذیــت ،بــه شــمول آزار واذیــت
جنســی وســؤ اســتفاده از صﻼحیــت ،نظــور تامیــن نظــم
داخلــی ایــن ســازمان ،در ســال  ٢٠٠٨منتــﴩ کــرد کــه
»آزار واذیــت » را چنیــن تعریــف مــی ایــد.
آزار واذیــت ،عبــارت از هــر نــوع اع ـ ل ورفتــاری اســت
کــه بــه عنــوان ارتــکاب جــرم علیــه فــردی یــا توهیــن
وتحقیــر اوپنداشــته شــود ،آزار واذیــت مــی توانــد بــه
اشــکال مختلفــی؛ ماننــد :گفتــار ،حــرکات واع لــی باشــد
کــه نظــور آزردن ،اخطــار ،سؤاســتفاده ،تحقیــر ،تهدیــد،
کوچــک شــمردن ،توهیــن یــا ﴍمســار ســاخ دیگــری،
ارتــکاب یابــد یــا بــه نحــوی کــه منجــر بــه ایجــاد محیــط
کاری تــرس آور ،خصومــت آمیزوتوهیــن آمیــز گــردد.در
واقعیــت امــر ،آزار واذیــت شــامل یــک ﴎی از اع ـ ل و
وقایــع مــی باشــد.
ایــن ابﻼغیــه رســمی ســازمان ملــل متحــد در مــورد ،آزار
واذیــت »جنســی«ﴏاحت دارد کــه » آزارواذیــت جنســی
عبــارت اســت از هرگونــه اقــدام نــا خوشــایند جنســی،
درخواســت بــرای منافــع جنســی و ...کــه مــی توانــد »
شــکل یــا حالــت یــک واقعــه مشــخص را بــه خــود گیــرد«.
عــﻼوه بــرآن ،ایــن ابﻼغیــه ایــن مســئله را نیــز مشــخص
ــوده اســتکه آزار واذیــت جنســی »مشــخصآ زمانــی
حالــت مشــدده را بخــود مــی گیــرد  «.کــه تــوام بــا ســؤ
اســتفاده از صﻼحیــت باشــد«.

قضاوتپــوه فضــل احمــد معنــوی ،وزیــر عدلیــه
کشــور بــا خانــم کاریــن کاتــس ،معــاون
برنامــه ســازمان بیناﳌللــی انکشــاف حقــوق
) (IDLOو خانــم مانــدا ماکواریــﻼ ،مســوول
برنامــه کاهــش تاثیــرات ناامنــی بــاﻻی
ســکتور حقوقــی )ریالــس( دیــدار و در بــاره
منع آزار و اذیت زنان از دیدگاه ﴍیعت اسﻼم
آزار و اذیــت از دیــدگاه اســﻼم ممنــوع بــوده ،زیـرا اســﻼم همکاریهــا گفتگــو کردنــد.
دیــن اخــﻼق ،دیــن ســخاوت ،دیــن جوا ــردی و فــداکاری وزیــر عدلیــه در ایــن دیــدار کــه بعــد از
اســت .اســﻼم نــه تنهــا ﴐر رســاندن بــه انســانها حتــی کــه
بــه حیوانــات را نیــز ممنــوع کــرده اســت .بلکــه انســانها
را تشــویق میکنــد تــا بــه همنوعــان خــود کمــک و یــاری
اینــد.
انســان را اﴍف اﳌخلوقــات معرفــی ــوده اســت ،در
مقابــل او را ملــزم گردانیــد تــا هیــچ ﴐری از ناحیــه او
بــه همنــوع یــا ســایر مخلوقــات نرســد.
از آنجائیکــه ادارات حقــوق در زنجیــره
هــرگاه انســانی کــه باعــث ازار و اذیــت دیگــران شــود عدالــت نقــش بســا مهــم و ارزنــده¬ای را
بــرای او مجــازات دینــوی و اخــروی در نظــر گرفتــه در جنــب ســایر نهــاد هــای عدلــی وقضائــی
شــده اســت .بنــاً ﻻزم دانســته میشــود تــا ممنوعیــت دارد و اهــداف مشــخصی را بــه منظــور
آزار و اذیــت را بصــورت مج ـزا در پرتــوی آیــات قرآنــی و تحقــق عدالــت و ارائــه خدمــات عدلــی و
حقوقــی در مرکــز ،وﻻیــات و ولســوالیها از
احادیــث نبــوی بررســی ایــم.
طریــق رســیدگی بــه اختﻼفــات حقوقــی )
الف .ممنوعیت آزار و اذیت در قرآنکریم
قرآنکریــم انســان هــا را بــه عدالــت ،انصــاف ،راســتگرایی ،شــامل موضوعــات فامیلــی ،دیــون و تجارتــی
کمــک و یــاری رســاندن بــه همنوعــان ،تلــف نکــردن حــق و امﻼکــی( دنبــال می¬ اینــد .اجــراآت
دیگــران ،خــود داری از تجــاوز بــه حیثیــت ،آبــرو ،عــزت ،ادارات حقــوق غــرض تحصیــل حقــوق مدنی
مــال ،جــان و موقــف دیگـران امــر ــوده اســت .همچنــان و تجارتــی اشــخاص حقیقــی و حکمــی بــر
بـرای داشـ یــک جامعــه ســا و زندگــی مرفــه هــر نــوع مبنــای قوانیــن نافــذه کشــور و بصــورت
ازار و اذیــت رســاندن بــه دیگـران ممنــوع قرارداده اســت .خــاص بــر مبنــی قانــون طــرز تحصیــل
طوریکــه در قســمت مفهــوم ازار و اذیــت از دیــدگاه قرآن حقــوق و طــرز العمــل هــای مربــوط )
بیــان شــده ،ازار و اذیــت در ایــات قرانــی ســاحه وســیع طــرز العمــل بررســی عرایــض حقوقــی ،طــرز
داشــته و بخــش هــای مختلــف را در بــر میگیــرد .در ایــن العمــل مصالحــه در قضایــای حقوقــی و
جــا بــه صــورت خﻼصــه چنــد آیــات قرآنکریــم را کــه طــور طــرز العمــل تطبیــق احــکام قطعــی و نهائــی
ضمنــی و خــاص دﻻلــت بــه ممنوعیــت آزار و اذیــت زنــان محاکــم( صــورت می¬گیــرد.
نظــر خواهــی و گزارشــات در مورد مشــکﻼت
دارد یــادآور مــی شــویم.
ادارات حقــوق نشــاندهی یــک خــﻶ بــزرگ
معلوماتــی در مــورد آمــار و ارقــام دقیــق و

ظهــر روز شــنبه 2 ،حــوت صــورت گرفــت ،بــر
ﴐورت کار بیشــﱰ در راســتای دسﱰســی بــه
عدالــت تاکیــد کــرد و گفــت کــه وزارت عدلیــه
در ایــن بخــش نقــش ه هنــگ کننــده را دارد.
وی افــزود کــه وزارت عدلیــه در بخــش ارایــه
مســاعدتهای حقوقــی بــا مشــکل مواجــه
اســت و نیــاز اســت کــه تشــکیل ایــن وزارت
تقویــت شــده و در وﻻیــات دور افتــاده

مســاعدین حقوقــی اســتخدام شــوند .او گفــت
کــه تــﻼش داریــم تــا در هــر ولســوالی یــک تــا
دو مســاعد حقوقــی داشــته باشــیم.
آقــای معنــوی در بخشــی دیگر از ســخنانش به
تقویــت عدالــت غیــر رســمی )میانجیگــری(
اشــاره کــرد و گفــت کــه تــﻼش میشــود تــا
قضایــای فامیلــی و ســایر قضایــای مدنــی
بــا میانجیگــری و بــدون ارجــاع شــدن بــه

محاکــم حــل شــود .او اضافــه کــرد کــه در ایــن
بخــش ارتقــای ظرفیــت کارمنــدان نیــاز اساســی
اســت.
وی دربــاره برنامــه کاهــش تاثیــرات ناامنــی
بــر نظــام حقوقــی افغانســتان نیــز گفــت کــه
حفاظــت از همــکاران مــا بـرای مــا مهــم اســت
و از ایــن برنامــه ح یــت میکنیــم.
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ـده و ناشده محاكم و قرار
گزارش تحليلى در مورد احكام تطبيق شـ

هاى استردادى قضاياى دولت ) ١٣٩٣الى  (١٣٩٩از سراسر كشور
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تتبع ونگارش:فیض الله»خواجه آمانی«

کلــی پیرامــون احــکام تطبیــق شــده و ناشــده
محاکــم و همچنــان قــرار هــای اســﱰدادی
قضایــای دولــت بــود.
هرچنــد ریاســت عمومــی حقــوق بــه کمــک
مدیریــت ثبــت قضایــا این ریاســت و مشــاور
تخنیکــی دفــﱰ محــﱰم  jsspآمــار ابتدائــی در
مــورد احــکام تطبیقــی را دریافت ــوده ولی
قناعــت بخــش نبــود .همچنــان شــکایات در
مــورد اج ـراآت برخــی ادارات حقــوق نشــان
میــداد کــه احــکام تطبیــق ناشــدۀ محاکــم از
ســالهای  1393نیــز وجــود دارد.
بنــاء بــا درنظرداشــت اینکــه مســؤلیت اصلــی
و اساســی تطبیــق احــکام محاکــم مربــوط
ادارات حقــوق بــوده و بــا درک اینکــه
هیــچ نــوع تعلــل در تطبیــق احــکام محاکــم
پذیرفتنــی نیســت وبــه منظــور پــﻼن گــذاری
دقیــق رهــﱪی و مدیریــت ادارات حقــوق،
ریاســت عمومــی حقــوق در مــورد جمــع
آوری گـزارش احــکام تطبیــق شــده و ناشــده
محاکــم و قــرار هــای اســﱰدادی قضایــای
دولــت از ســالهای  1393الــی  1399از ــام

ادارات حقــوق ﴎاﴎ کشــور هدایــت صــادر
ــود.
بدیــن منظــور در ریاســت عمومــی حقــوق
کمیتــه ای توظیــف گردیــد و فارمــت
مشــخصی کــه در بخــش اول آن معلومــات
در مــورد آمــار مجموعــی احــکام تطبیــق
شــده بــه تفکیــک بخــش هــای )حقــوق
عامــه ،امﻼکــی ،دیونــی و احــوال شــخصیه(
بابــت ســالهای 1393الــی  ،1399آمــار
مجموعــی احــکام تطبیــق ناشــده بــا تفکیــک
بخــش های)حقــوق عامــه ،امﻼکــی ،دیونــی
و احــوال شــخصیه( بابــت ســالهای متذکــره
بایــد درج و ارائــه گــردد و دربخــش دوم
کــه شــامل جزئیــات احــکام قطعــی و نهائــی
تطبیــق ناشــده بــه ترتیــب از ســال مالــی
 1399بطــرف ســالهای قبلــی بــه تفکیــک
مــوارد فــوق الذکــر بــا اضافــه نوعیــت
احــکام )فیصلــه و قــرار( ،تاریــخ صــدور،
مرجــع صــادر کننــده ،مقــدار ،انــدازه و نــوع
محکــوم بهــا ،مشــخصات طرفیــن حکــم،
تاریــخ اولیــه ورود دوســیه بــه اداره حقــوق

هیچ عملی جرم شــمرده ی شــود مگر به حکم قانونی که قبل از ارتکاب آن نافذ گردیده باشــد.

غــرض تطبیــق ،اجــراآت اداره حقــوق در
قبــال قضایــای وارده ب ـرای تطبیــق و دﻻئــل
عــدم تطبیــق و دربخــش ســوم فارمــت
متذکــره شــامل آمــار مجموعــی ق ـرار هــای
اســﱰدادی قضایــای دولــت تطبیــق شــده
و ناشــده طــی ســالهای  1393الــی 1399
و بخــش چهــارم فارمــت متذکــره شــامل
جزئیــات قــرار هــای اســﱰدادی تطبیــق
ناشــده بــه ترتیــب از ســال مالــی 1399
بطــرف ســالهای قبلــی کــه شــامل مشــخصات
ق ـرار اســﱰدادی ) ــﱪ ق ـرار ،تاریــخ صــدور،
مرجــع صــادر کننــده ،انــدازه و نــوع محکــوم
بهــا( ،مشــخصات طرفیــن قرار)شــهرت
متﴫفیــن و اداره ذینفــع( ،تاریــخ اولیه ورود
قــرار بــه حقــوق غــرض تطبیــق ،اجــراآت
حقــوق بــرای تطبیق)تاریــخ اجــراآت و
نــوع اج ـراآت( و دﻻئــل عــدم تطبیــق بــود
و ذریعــه متحداﳌــال ــﱪ) 7989الــی (8023
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وﻻیــت صــادر گردیــد.
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)ماده ٢٧قانون اساســی(

