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دیوان های ستره محکمه و محاکم تحت اثر!١٣٩٩سال سومخالصه گزارش ربع
محاکم ابتدائیه مرکز و والیات :- الف

قضیه)٢٥٧٢١(..........................................................................................١٣٩٩سال سومقضایای موجود ربع.١
")٧٥٨٨(......................................................................١٣٩٩سال سومبه ربع دومبع قضایای انتقالی از ر.٢
")١٨١٣٣(............................................................................................سوم قضایای وارده جدید در ربع .٣
") ٨٩٨(.......................................................................................................شده مکتوبی قضایای مسترد -
")١٧٢٨٥(..................................................................................مورد اصدار حکم قرار گرفتهقضایای که-
")  ٧٥٣٦(...........................................باقیمانده ١٣٩٩سال چهارمایای که تحت دوران میباشد و بربع قض-
") ٨٨٨٢(...........ی که ذریعه فیصله اجراآت شده قضایااز جمله قضایای که مورد رسیده گی قرار گرفته:-
") ٨٤٠٣(...عه قرار قضائی اجراآت شدهقضایای که ذریقرار گرفته:یگدهیکه مورد رسیایاز جمله قضا-

دیوان های استینافی محاکم استیناف مرکز و والیات:- ب
قضیه)١٠٣٧٧(.........................................................................................١٣٩٩سال سومقضایای موجود ربع.١
")١٨٤٣(.......................................................................١٣٩٩سال سومبه ربع دومربع قضایای انتقالی از .٢
")٨٥٣٤(..............................................................................................سومقضایای وارده جدید در ربع.٣
") ٥٢٥(.....................................................................................................شده مکتوبی سترد قضایای م-
")٧٦٩٠(.................................................................................ار حکم قرار گرفتهقضایای که مورد اصد-
")٢١٦٢(......................................موکول شده١٣٩٩سال چهارمایای که تحت دوران میباشد و بربعقض-
")٥٠٢٨(..........ی که ذریعه فیصله اجراآت شدهقضایاقرار گرفته: یگدهیکه مورد رسیایاز جمله قضا-
") ٢٦٦٢(..شده ای که ذریعه قرار قضائی اجراآتقضایقرار گرفته: یگدهیکه مورد رسیایاز جمله قضا-

دیوان های ستره محکمه :- ج
قضیه)٤١٢٢(............................................................................................١٣٩٩سال سومقضایای موجود ربع.١
")٧٣٣(........................................................................١٣٩٩سال سومبه ربع دوم قضایای انتقالی از ربع.٢
")٣٣٨٩(................................................................................................سومقضایای وارده جدید در ربع.٣
")٢١٥(........................................................................................................قضایای مسترد شده مکتوبی-
")٣٠٦٨(..................................................................................مورد اصدار حکم قرار گرفتهقضایای که-
")٨٣٩(.............................................انتقال یافته١٣٩٩سال چهارمو بربع قضایای که تحت دوران میباشد- 
")٢٣٢٧(هقضایای که حکم محاکم تحتانی تأئید گردیدقرار گرفته: یگدهیکه مورد رسیایاز جمله قضا-
")٥٥٩(.......تانی نقض شدهی که حکم محاکم تحقضایاقرار گرفته: یگدهیکه مورد رسیایاز جمله قضا-
")٨٨(......که حکم محاکم تحتانی تعدیل شدهقضایایقرار گرفته: یگدهیکه مورد رسیایاز جمله قضا-
")١(..........قضایای که حکم محاکم تحتانی باطل شدهقرار گرفته: یگدهیکه مورد رسیایاز جمله قضا-
")٩٣(........قضایای که به قرار قضائی مسترد شده  استقرار گرفته: یگدهیکه مورد رسیایاز جمله قضا- 



٢

گزارش اجراآت دیوان های ستره محکمه جمهوری اسالمی افغانستان و محاکم تحت اثر 

١٣٩٩سالسومطی ربع 
بخش اول

دیوان های ستره محکمه

دیوان جزای عمومی ستره محکمه:
) قضیه ٩٥٥(....................................................................................................١٣٩٩سال سوم. قضایای موجود ربع ١
") ١٣٥(.................................................................................١٣٩٩سال سومبه ربع دوم. قضایای انتقالی از ربع ٢
")٨٢٠(..........................................................................................................سوم. قضایای وارده جدید در ربع ٣
")  ٣٢(........................................................................................تعداد قضایای که مکتوبی مسترد گردیده است-
")٧٢٥(...............................................................................تعداد قضایای که مورد اصدار حکم قرارگرفته است-
")١٩٨(...................................استانتقال یافته١٣٩٩سال چهارمتعداد قضایای که تحت دوران میباشد وبه ربع -

) قضیه ایکه مورد اصدار حکم قرار گرفته.٧٢٥ازجمله (
قضیه)٥٦٣(....................................................................تعداد قضایای که حکم محاکم تحتانی تائید گردیده است-
")١١٢...(...................................................................نقض گردیده استتعداد قضایای که حکم محاکم تحتانی -
" )٥٠(....................................................................دیل گردیده استتعداد قضایای که حکم محاکم تحتانی تع-

قضایای تحت دوران به شمولقضیه ایکه مورد بررسی واجراآت قرارگرفته ) ٩٥٥تعداد و انواع جرایم در (
باقیمــــــــــــاندهوارده     مستردشده مکتوبی       حکم شده قضایای نوع جرمشماره

قضیه٣١٧١٠٢٥٧٥٠قتل١
"١٨٩٦١٥٢٣١سرقت٢
"٤٩٢٤٧٠مجروحیت٣
"٣٧٢٢٣١٢جرایم اخالقی (فعل زناء ولواط)٤
"١٦١١٢٣مجروحیت ترافیکی٥
"٢٤٠١٧٧فوت ترافیکی٦
"٤٩٤٣٤١١تجاوز جنسی٧
"٣٧٠٢٦١١قطاع الطریقی٨
"٢٠١١فرار از منزل٩

"١٠٠٦٤بمرگتهدید١٠
"٦١٢٢٤٣٥سرقت مسلحانه١١
"٢٠١١کیسه بری١٢
"٧٨١٦٩٨غصب١٣
"١٠١٠خیانت در امانت١٤



٣

قضیه ٨٠٦٢معاونت در قتل١٥
"١٠٠٦٤چپاولگری١٦
"٦٥٤٤٣١٨م متفرقهجرای١٧
"٩٥٥٣٢٧٢٥١٩٨مجموعه١٨

دیوان امنیت عامه ستره محکمه : 
قضیه) ٥٨٩(.......................................................................................................١٣٩٩سال سوم. قضایای موجود ربع ١
")٦(...................................................................................١٣٩٩سال سومبه ربع دوم. قضایای انتقالی از ربع ٢
")٥٨٣(...........................................................................................................سوم. قضایای وارده جدید در ربع ٣
")١٠(.........................................................................................تعداد قضایای که مکتوبی مسترد گردیده است-
")٥٥٧(................................................................................استتعداد قضایای که مورد اصدار حکم قرارگرفته-
")٢٢(........................................استانتقال یافته١٣٩٩سال چهارمتعداد قضایای که تحت دوران میباشد وبربع -

کم قرار گرفته.) قضیه ایکه مورد اصدار ح٥٥٧ازجمله (
قضیه)٥١١(......................................................................تعداد قضایای که حکم محاکم تحتانی تائید گردیده است-
")٣٩(.......................................................................تعداد قضایای که حکم محاکم تحتانی نقض گردیده است-
")٧(........................................................................تعداد قضایای که حکم محاکم تحتانی تعدیل گردیده است-
")٠(.........................................................................تعداد قضایای که حکم محاکم تحتانی باطل گردیده است -

قضایای تحت دوران.به شمول) قضیه ایکه مورد بررسی واجراآت قرارگرفته ٥٨٩تعداد و انواع جرایم در (
باقیمـــاندهحکم شده مستردشده مکتوبی وارده  قضایاینوع جرمشماره

قضیه٣٣٠٣٢١تقلب، تذویر و فریبکاری.١
"٧٥٢٧٣٠قاچاق چرس.٢
"٣٩٢٣٥٢قاچاق تریاک.٣
"١٧١٠١٦٨٣قاچاق هیروئین،مورفین و مشتقات کیمیاوی.٤
"٢١١٢١٠اختالس.٥
"٦٠٤٢سرقت اموال دولتی.٦
"٤٠٤٠پول جعلی.٧
"١١٠١٠١ولیقاچاق مشروبات الک.٨
"١٢٠١١١تجاوز علیه مؤظفین خدمات عامه.٩

"١٠١٠حریق.١٠
"٤٩٢٤٧٠قاچاق سالح، حمل و استفاده از سالح غیر قانونی.١١
"٢٠٢٠اطالع کاذب.١٢
"٢١٠١٩٢تزویر.١٣
"١٠١٠لحیف و می.١٤
"٣٩١٣٧١سؤاستفاده از صالحیت.١٥



٤

قضیه٦٠٣٣شیشه.١٦
"١٠١٠اخاذی .١٧
"١٤٠١٤٠تمرد.١٨
"١٠١٠فرار از محبس.١٩
"١٠١٠قاچاق موتر.٢٠
"٤٠٤٠قاچاق چوب.٢١
"١٠١٠ق سنگقاچا.٢٢
"٢٠٢٠کتمان جرم.٢٣
"١٠١٠قاچاق اثار باستانی.٢٤
"٢٠٢٠همکاری با مجرم و اخفای جرم.٢٥
"١٠١٠تقلب در معامالت تجارتی.٢٦
"٢٠٢٠غصب زمین.٢٧
"٨٢٥١قاچاق مهمات.٢٨
"٥١٣١و ادویهجازمقاچاق اموال .٢٩
"١٠١٠فرار از محصول گمرک.٣٠
"٢٠٢٠و انتحال القاباستعمال یونیفورم.٣١
"١٠١٠اتفاق در جنایت.٣٢
"١٠١٠تخریب دیوار.٣٣
"١٠١٠صدورچک بدون دارائی.٣٤
"١٠١٠ارتداد.٣٥
"٥٠٤١سیم بکس و سیمکارتقاچاق موبایل.٣٦
"k٤٠٤٠تابلیت .٣٧
"٥٠٥٠فرار مظنون.٣٨
"١٠١٠اخفای اشیاء.٣٩
"١٠١٠خرید و فروش اموال ممنوعه.٤٠
"١٠١٠ائتالف اوراق.٤١
"١٨٠١٨٠رشوت.٤٢
"١٣٠١٠٣بخش تجدید نظر.٤٣
"٥٨٩١٠٥٥٧٢٢مجموع.٤٤

) قضیه آن رسیدگی ١٠) قضیه را قضایای تجدید نظر تشکیل میدهد که (١٣از مجموع قضایای این دیوان (
) قضیه تحت دوران میباشد.٣شده و (



٥

دیوان جرایم علیه امنیت داخلی وخارجی:
قضیه)٧٤٧(..................................................................................................١٣٩٩سال سوم. قضایای موجود ربع ١
")١٣٤(.............................................................................١٣٩٩سال سومبه ربع دوم. قضایای انتقالی از ربع ٢
")٦١٣(.......................................................................................................سوم. قضایای وارده جدید در ربع ٣
")١٧(..................................................................................تعداد قضایای که مکتوبی مسترد گردیده است-
")٦١٨(.........................................................................قرارگرفته استتعداد قضایای که مورد اصدار حکم-
")١١٢(.................................باقیمانده است١٣٩٩سال چهارم تعداد قضایای که تحت دوران میباشد وبربع -

فته.) قضیه ایکه مورد اصدار حکم قرار گر٦١٨ازجمله (
قضیه)٥٢٢(..............................................................تعداد قضایای که حکم محاکم تحتانی تائید گردیده است-
")٧٩(..............................................................تعداد قضایای که حکم محاکم تحتانی نقض گردیده است-
")١٦(.............................................................اد قضایای که حکم محاکم تحتانی تعدیل گردیده استتعد-
")١(.................................................................تعداد قضایای که حکم محاکم تحتانی باطل گردیده است-

قضایای تحت دوران.به شمول) قضیه ایکه مورد بررسی واجراآت قرارگرفته ٧٤٧جرایم در (تعداد و انواع 
اندهــباقیمحکم شده مستردشده مکتوبی وارده قضایای نوع جرمشماره

قضیه٣٣٥٣٢٧٩٥٣وخرابکاریعضویت١
"١١١١٨٩٢١جارخرابکاری و انف٢
"٥٢١٥٠١اختطاف٣
"١٥١١٣١مساعدت بدشمن٤
"٩٩١٨٣١٥حمالت تروریستی٥
"١٣٢٩٢نهغارت مسلحا٦
"١٠١٩٠قاچاق انسان ٧
"١١٠١١٠اندتیزمب٨
"١٠١٧٧٥١٩جرایم متفرقه ٩

"٧٤٧١٧٦١٨١١٢مجموع١٠
دیوان رسیدگی به جرایم خشونت علیه زن و تخلفات اطفال

قضیه )٤٣٤(.................................................................................................١٣٩٩سال سوم. قضایای موجود ربع ١
")١١٢(...........................................................................١٣٩٩سالسومبه ربعدوم. قضایای انتقالی از ربع ٢
") ٣٢٢(......................................................................................................سوم. قضایای وارده جدید در ربع ٣
") ١٠(..................................................................................تعداد قضایای که مکتوبی مسترد گردیده است-
")٣٣٩(........................................................................تعداد قضایای که مورد اصدار حکم قرارگرفته است-
")٨٥(..........................استموکول شده١٣٩٩سال چهارموبه ربع بودهتعداد قضایای که تحت دوران -



٦

) قضیه ایکه مورد اصدار حکم قرار گرفته.٣٣٩ازجمله (
قضیه)٢٧٦(..........................................................ئید گردیده استتعداد قضایای که حکم محاکم تحتانی تا-
")٥١(........................................................تعداد قضایای که حکم محاکم تحتانی نقض گردیده است-
" )١٢(.......................................................محاکم تحتانی تعدیل گردیده استتعداد قضایای که حکم -

قضایای تحت دوران.به شمول) قضیه ایکه مورد بررسی واجراآت قرارگرفته ٤٣٤تعداد و انواع جرایم در (
باقیمــــــــــــاندهحکم شده مستردشده مکتوبی وارده قضایای نوع جرمشماره

قضیه٨٩١٦٧٢١قتل١
"٣٧٢٣٠٥عضویت٢
"٥٣٢٣٩١٢سرقت٣
"٢٨١٢١٦لت و کوب٤
"٢٠٢٠لواط٥
"٧٣١٥٨١٤تجاوز جنسی٦
"٤٠٤٠زنا٧
"٢٠٠١٦٤خودکشی٨
"١٤٠١٢٢مجروحیت٩
"٤٠٤٠خشونت١٠
"٢٠٢٠آزارو اذیت١١
"٧٠٦١ضرب و جرح١٢
"٤٠٤٠اختطاف١٣
"٢٠٢٠نکاح اجباری١٤
"١٠٠١سقط جنین١٥
"٤٠٤٠مواد مخدر١٦
"٤٠٤٠جرایم ترافیکی١٧
"٦٠٥١جنگ مغلوبه١٨
"٨٠٣٥٩١٨جرایمسایر ١٩
"٤٣٤١٠٣٣٩٨٥مجموعه٢٠

از مجموع قضایای که در دیوان رسیدگی به جرایم خشونت علیه زن و تخلفات اطفال مورد رسیدگی قرار 
) ٤٣و () قضیه ، قضایای تخلفات اطفال را تشکیل میدهد .١٤١و () قضیه مربوط خشونت علیه زن٢٠٨گرفته (

)  قضیه مربوط اطفال باقیمانده است.٤٢قضیه خشونت و (



٧

دیوان جرایم منسوبین نظامی:
قضیه)٧٢(.............................................................................................١٣٩٩سال سوم. قضایای موجود ربع ١
")٢٠(..........................................................................١٣٩٩سالسومبه ربعدوم. قضایای انتقالی از ربع٢
")٥٢(...............................................................................................سوم.... قضایای وارده جدید در ربع ٣
")٣(..............................................................................تعداد قضایای که مکتوبی مسترد گردیده است-
")٦٠(......................................................................تعداد قضایای که مورد اصدار حکم قرارگرفته است-
")٩(..............................استانتقال یافته١٣٩٩سال چهارمتعداد قضایای که تحت دوران میباشد وبربع -

) قضیه ایکه مورد اصدار حکم قرار گرفته.٦٠ازجمله (
قضیه)٣٩(............................................................تعداد قضایای که حکم محاکم تحتانی تائید گردیده است-
")١٨(...........................................................تعداد قضایای که حکم محاکم تحتانی نقض گردیده است-
")٣(...........................................................تعداد قضایای که حکم محاکم تحتانی تعدیل گردیده است-
")٠(...................................................................قضایای که حکم محاکم تحتانی باطل شده استتعداد-

وران.قضایای تحت دبه شمول) قضیه ایکه مورد بررسی واجراآت قرارگرفته ٧٢تعداد و انواع جرایم در (
اندهـــباقیمحکم شده مستردشده مکتوبی وارده قضایای نوع جرمشماره

قضیه٥٠٤١نقض مقررات قراول١
"٥٠٥٠لیعطرفع حبس ت٢
"٦٠٥١اکتساب غیرقانونی سالح٣
"٤٠٣١خیانت به وطن٤
"١٠١٠فعل زنا و لواط٥
"١١٠١٠١قتل٦
"٧٠٤٣نقض مقررات رانندگی٧
"٥١٤٠استعمال سالح مقرراتنقض٨
"٤٠٤٠مفقودی سالح٩

"٢٤٢٢٠٢جرایم متفرقه١٠
"٧٢٣٦٠٩مجموع١١

مورد داشته ) قضیه تجدید نظر ٣(،١٣٩٩سال سومجرایم منسوبین نظامی طی ربع گی به همچنان دیوان رسید
بررسی دیوان مذکور قرار گرفته است .

دیوان مدنی ستره محکمه:
) قضیه٥٠٠(...........................................................................................١٣٩٩سال سوم. قضایای موجود ربع١
") ١٤٢(......................................................................١٣٩٩سال سوم به ربع دوم. قضایای انتقالی از ربع٢
")٣٥٨(...............................................................................................سوم. قضایای وارده جدید در ربع٣



٨

قضیه)٥٤(...............................................................................که مکتوبی مسترد گردیده استتعداد قضایای -
")٢٧٩(....................................................................تعداد قضایای که مورد اصدار حکم قرارگرفته است-
")١٦٧(................استموکول گردیده١٣٩٩سال چهارمتعداد قضایای که تحت دوران میباشد وبه ربع-

) قضیه ایکه مورد اصدار حکم قرار گرفته.٢٧٩ازجمله (
قضیه)١٠١(..........................................................تعداد قضایای که حکم محاکم تحتانی تائید گردیده است-
")١٣٩(..........................................................تعداد قضایای که حکم محاکم تحتانی نقض گردیده است-
")٣٩(..........................................................................تعداد قضایای که به قرار قضائی مسترد شده است-
.و قانونیت میباشدرد فرجام خواهیقرار تعطیل،است شامل ) قضیه ایکه به قرار قضائی مسترد شده٣٩(

قضایای تحت دوران.به شمول) قضیه ایکه مورد بررسی واجراآت قرارگرفته ٥٠٠در (دعاویتعداد و انواع 
ماندهـــباقیحکم شده مستردشده مکتوبی وارده قضایاینوع دعویشماره

قضیه١٥٥٢٣١٠٩٢٣غصبدعوی ١
"٢٠٠١٥٥"   حویلی و اپارتمان٢
"٨٢٥٤١٣٦زمین"  ٣
"١٠٠٦٤گروی" ٤
"٤٦٤٢١٢١"  میراث٥
"٢٦٢١٧٧بیع"  ٦
"٣٣٤٢١٨"   دفع تعرض٧
"٢٣٣٥١٥"   دیون٨
"٤٠٣١شفع"  ٩

"٥١٩١٩٢٣" دعوی پول١٠
"١٠٣٣٤دیت" ١١
"٧٠٢٥جبران خساره" ١٢
"١٠١٠حقوق شهیدی" ١٣
"٥٠٣٢دکان" ١٤
"٢٤١١٣١٠حقوق ارتفاق                    " ١٥
"١٠٠١هبه       " ١٦
"١٠٠١قسط محصول" ١٧
"١٠٠١کفالت " ١٨
"٥٠٠٥٤٢٧٩١٦٧مجموع١٩



٩

ستره محکمه:حقوق عامه و احوال شخصیهدیوان 
) قضیه٦٥٣(..........................................................................................١٣٩٩سال سوم. قضایای موجود ربع١
") ١٥٢(......................................................................١٣٩٩سال سوم به ربع ومد. قضایای انتقالی از ربع ٢
")٥٠١(...............................................................................................سوم . قضایای وارده جدید در ربع٣
")٥٥(............................................................................ی که مکتوبی مسترد گردیده استتعداد قضایا-
")٣٦٧(..................................................................تعداد قضایای که مورد اصدار حکم قرارگرفته است-
")٢٣١(...........................باقیمانده است١٣٩٩سال چهارمتحت دوران میباشد وبه ربعتعداد قضایای که-

) قضیه ایکه مورد اصدار حکم قرار گرفته.٣٦٧ازجمله (
قضیه)٢٧١(..........................................................تعداد قضایای که حکم محاکم تحتانی تائید گردیده است-
")٧٧(...........................................................تعداد قضایای که حکم محاکم تحتانی نقض گردیده است-
")١٩(..........................................................................تعداد قضایای که به قرار قضائی مسترد شده است-
میباشد.قانونیتو، استدراکقرارتعطیل رد فرجام خواهیاست شاملقضیه ایکه به قرار قضائی مسترد شده)١٩(

قضایای تحت دوران.به شمول) قضیه ایکه مورد بررسی واجراآت قرارگرفته ٦٥٣تعداد و انواع دعاوی در (
باقیـــماندهم شده حکمستردشده مکتوبی وارده قضایای نوع دعویشماره

قضیه٤٦٢٣٣٢٥٠١٧٩تفریقدعوی ١
"١٣٦١٥٨٨٣٣حقوق عامه"   ٢
"٧٢٢٣مهر"  ٣
"٥١١٣نفقه"  ٤
"٦١٥٠عقد نکاحفسخ "  ٥
"٢٠١١حضانت"  ٦
"٢١١٠جبران خساره"  ٧
"١٠١٠فسخ نامزدی"  ٨
"٢١١١٥٥طالق"  ٩

"٢١٠١جهزیه"  ١٠
"١٠١٠مقروضیت "  ١١
"٣٠٠٣مطالبه پول"  ١٢
"٤٠٢٢احراز نسبت"  ١٣
"١٠٠١ادعای معاش"  ١٤
"٦٥٣٥٥٣٦٧٢٣١مجموع١٥



١٠

دیوان تجارتی ستره محکمه:
قضیه)١٧٢(............................................................................................١٣٩٩سال سوم. قضایای موجود ربع١
")٣٢(.........................................................................١٣٩٩سال سومبه ربع دوم. قضایای انتقالی از ربع ٢
")١٤٠(.................................................................................................سوم. قضایای وارده جدید در ربع٣
")٣٤(..............................................................................تعداد قضایای که مکتوبی مسترد گردیده است -
") ١٢٣(.......................................................................تعداد قضایای که مورد اصدار حکم قرارگرفته است-
")١٥(...........................استانتقال یافته١٣٩٩سال چهارمربعتعداد قضایای که تحت دوران میباشد وبه -

) قضیه ایکه مورد اصدار حکم قرار گرفته.١٢٣ازجمله (
قضیه)٤٤(............................................................محاکم تحتانی تائید گردیده استی که حکم تعداد قضایا-
")٤٤(...........................................................تعداد قضایای که حکم محاکم تحتانی نقض گردیده است-
")   ٣٥(...........................................صادر شده استرد فرجام خواهیان قرارتعداد قضایای که درمورد ش-

قضایای تحت دوران.به شمول) قضیه ایکه مورد بررسی واجراآت قرارگرفته ١٧٢در (دعاویتعداد و انواع 
ماندهـــباقیشده حکم مستردشده مکتوبی واردهقضایای نوع دعویشماره

ضیهق١٤٨٢٦١٠٨١٤دعوی تبادله پول برات حواله١
"١٥٤١٠١"   تخلیه اماکن٢
"٩٤٥٠مطالبه طال، عقابه، دعوی موتر، جبران خساره، زمین و مارکیت"  ٣
"١٧٢٣٤١٢٣١٥مجموع٤

را نیز مدنی تجدید نظردرخواست) ١٨تعداد (به١٣٩٩سال مسوربعطیهمچنان دیوان تجارتی ستره محکمه 
ار دارد. تحت دوران قردرخواست) ٦گردیده و(بررسی درخواست) ١٢(داشته که از جملهتحت کار 



١١
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حقوق عامھ

تحت دوران 198 22 112 167 15 9 85 231
حکم شده 725 557 618 279 123 60 339 367
مسترد شده مکتوبی 32 10 17 54 34 3 10 55
قضایای وارده 955 589 747 500 172 72 434 653

گراف فعالیت دیوان ھای ستره محکمھ طی ربع سوم سال 
١٣٩٩



١٢

( بخش دوم )
اجراآت محاکم استیناف مرکز و والیات

ن های جزاء :دیوا- 
قضیه)٣٠٩٩(............................................................................................١٣٩٩سال سومقضایای موجود ربع.١
")٤٨٤(..........................................................................١٣٩٩سال سومبه ربع دومقالی از ربعقضایای انت.٢
")٢٦١٥(..................................................................................................سومربع قضایای وارده جدید در .٣

")   ١٣٣(........................................................................................تعداد قضایای که مکتوبی مسترد گردیده است-
")٢٤٤٢(...............................................)(شامل قرار و فیصلهتعداد قضایای که مورد اصدار حکم قرارگرفته است-
")٥٢٤(.............................................اندانتقال یافته١٣٩٩سال چهارمتعداد قضایای که تحت دوران میباشد وبربع-

) قضیه ایکه مورد اصدار حکم قرار گرفته.٢٤٤٢ازجمله (
قضیه)٥٥٩(.........................................................................که در مورد شان  قرار قضائی صادر شدهتعداد قضایای -
")١٨٨٣(............................................................................................................فیصله شده استتعداد قضایای که -

قضایای تحت دوران.به شمول) قضیه ایکه مورد بررسی واجراآت قرارگرفته ٣٠٩٩تعداد و انواع جرایم در (
ماندهـــباقیحکم شده مستردشده مکتوبی وارده قضایای نوع جرمشماره

قضیه٨٦٤١٦٧١٧١٣١سرقت١
"٦٧٣٤٧٥٠٧١١٩قتل عمد٢
"١٠٨٥٧٤٢٩ترافیکیمجروحیت٣
"١٢٧٤١٠٧١٦جرایم اخالقی٤
"١٣٦٥٩٦٣٥ضرب و جرح٥
"١٦٧٣١٣٢٣٢فوت ترافیکی٦
"١٩٠١٧٢قتل غیر عمد٧
"٧٦٥٥٩١٢تجاوز جنسی٨
"٦٥١٥٥٩رهزنی٩

"٨٢٥١شراب نوشی١٠
"٥٠٤١کیسه بری١١
" ٦١٠٤٥١٦تهدید١٢
" ١٢١٨٣هتک حرمت١٣
"٢٢٣١٦١٨٤٢٣مجروحیت    ١٤
"٤٨٠٤٣٥لت و کوب      ١٥
"١٨٧١٠١٤٠٣٧اموالغصب١٦
"٢١٠١٢٩اقدام بقتل١٧
"١٠١٠اختالس١٨



١٣

قضیه٤٠٤٠سقط جنین              ٢١
"٣٠٢١قطع اشجار٢٢
"٥٥٥٤٦٤چپاول گری٢٣
"١٠١٠اختطاف٢٤
"٧٥١٦٥٩مغلوبه                   جنگ٢٥
"١٥١١١٣خیانت در امانت     ٢٦
"٨٠٧١فروش و استعمال مواد مخدر٢٧
"٣٠٣٠بچه بازی            ٢٨
"٢٠٢٠قمار بازی      ٢٩
"١٠٠١تجاوز از حدود و صالحیت   ٣٠
"١٣١١١٩٥٢٥جرایم متفرقه ٣١
"٣٠٩٩١٣٣٢٤٤٢٥٢٤جموعم٣٢

دیوان های امنیت عامه :
قضیه)٢٢٨٧(............................................................................................١٣٩٩سال سومقضایای موجود ربع.١
")  ٢٦٩(..........................................................................١٣٩٩سال سومبه ربعدومربع قضایای انتقالی از.٢
")٢٠١٨(..................................................................................................سومربع قضایای وارده جدید در .٣

") ٨٧(.........................................................................................تعداد قضایای که مکتوبی مسترد گردیده است-
") ١٨٣٥(...............................................تعداد قضایای که مورد اصدار حکم قرارگرفته است(شامل قرار و فیصله)-
")  ٣٦٥(...........................................باقیمانده است١٣٩٩سال چهارمتعداد قضایای که تحت دوران میباشد وبربع-

) قضیه ایکه مورد اصدار حکم قرار گرفته.١٨٣٥ازجمله (
قضیه)٤٠٠(.........................................................................دهتعداد قضایای که در مورد شان  قرار قضائی صادر ش-
")١٤٣٥(..........................................................................................................تعداد قضایای که فیصله شده است -

قضایای تحت دوران.به شمول) قضیه ایکه مورد بررسی واجراآت قرارگرفته ٢٢٨٧در (تعداد و انواع جرایم
ماندهـــباقیحکم شده مستردشده مکتوبی وارده قضایای نوع جرمشماره

قضیه٩٧٧٧١١٩جرایم علیه امنیت داخلی وخارجی١
"٧٠٢١٦٥٨١١٠٥قاچاق مواد مخدر٢
"٩٠٣٧٠١٧فریبکاری٣
"٢٦٧٤٢٢٠٤٣عضویت و خرابکاری٤
"٦٠٠٤٦١٤تذویرجعل و ٥
"٥٠٦٣٩٥اختالس اموال دولت٦
"٥٠٤١قاچاق انسان٧
"١٤٣٩٢قتل عمد٨
"١٢٠١٩٣٢٦سؤاستفاده از صالحیت وظیفوی٩



١٤

قضیه٦٢٠٤٩١٣اختطاف١٠
"١٦٣٧١٣٤٢٢حیازت سالح١١
"٦٠١٤٧١٢تمرد از حکم محکمه١٢
"٥٠٣٤٢٥تجاوزعلیه مؤظفین خدمات عامه١٣
" ١٣٠١٠٣اطالع کاذب١٤
"٥٠٥٠تجاوز مؤظفین خدمات عامه ازصدورصالحیت١٥
"١٨٠١٧١اموال دولت سرقت١٦
"١٤٠١٣١جعل پول مروجه١٧
"٦٠٢٥٠٨وغیرهسالح و مهماتچوب ،قاچاق ١٨
"٥٢٧٣٦٩حمل سالح غیر قانونی١٩
"٣١٢٢٤٥رشوت٢٠
"٥٠٤١انتحال وظایف و القاب٢١
" ٤١٣٠اکتساب سالح غیرقانونی٢٢
"١١١١٠٠قاچاق مشروبات الکولی٢٣
"٢٢٠٢٠٢مساعدت در فرار منظون٢٤
"٤٢٦٣١٥جرایم عسکری   ٢٥
"١٦١١٢٣غصب زمین دولتی٢٦
" ٢٥٤١٦١٩٥٤٣سایرجرایم٢٧
"٢٢٨٧٨٧١٨٣٥٣٦٥مجموع٢٨

سال سومشده در دیوان های جزاء و امنیت عامه محاکم استیناف مرکز و والیات طی ربعحکمقضایایبموجب 
) تن دیگر ذیالً محکوم به مجازات شده اند .٤٠٩٧) تن برائت حاصل کرده اند و تعداد (٧١٩به تعداد (١٣٩٩

تن)٧٧١....................................................................(..............................................زادی الی یکسالسلب آ-
")١٦٩٥...............(...............................................................................................سلب آزادی الی پنچ سال -
")  ٥٨٤(..........................................................................................................سلب آزادی الی پانزده سال -
")٤٠٨......... (..............................................................................وباالتر از آنسلب آزادی الی بیست سال-
") ١٢(..............................................................................................................................محکوم به اعدام-
")٦٢٧....(...............................................................................................................................جریمه  نقدی-

دیوان های استیناف جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی :
قضیه)٦٩٢(..............................................................................................١٣٩٩سال سومربع قضایای موجود .١
") ١٤٥(...........................................................................١٣٩٩سال سومبه ربعدومقضایای انتقالی از ربع.٢
") ٥٤٧(....................................................................................................سومقضایای وارده جدید در ربع.٣

")٢٨(.........................................................................................تعداد قضایای که مکتوبی مسترد گردیده است-



١٥

قضیه)٥٦٩(.............................................).....تعداد قضایای که مورد اصدار حکم قرارگرفته است(شامل قرار و فیصله-
")٩٥(..........................................باقیمانده است١٣٩٩سال چهارمتعداد قضایای که تحت دوران میباشد وبربع -

) قضیه ایکه مورد اصدار حکم قرار گرفته.٥٦٩ازجمله (
قضیه)١٣٤(..........................................................................قرار قضائی صادر شدهتعداد قضایای که در مورد شان-
")٤٣٥(..........................................................................................................تعداد قضایای که فیصله شده است -

قضایای تحت دوران.به شمول) قضیه ایکه مورد بررسی واجراآت قرارگرفته ٦٩٢تعداد و انواع جرایم در (
اندهـباقیمحکم شده توبی مستردشده مکوارده قضایای نوع جرمشماره

قضیه٤٠٩١٦٣٥٢٤١عضویت و خرابکاری١
"٦٠٦٠ق انسانقاچا٢
"٦٨٨٤٩١١ترورقتل و٣
"٦٣٠٥١١٢اختطاف٤
"١٠١٠مساعدت بدشمن٥
"١٢٠١٠٢خیانت ملی٦
"١٦١١٣٢جاسوسی وخیانت بوطن٧
"٥٠٥٠حمله انتحاری٨
"٥٤٣٣٧١٤فعالیت تروریستی ٩

"٢٣٠١٧٦استفاده از مواد منفجره١٠
"٢٠٢٠حمله مسلحانه١١
"١٥٠١٢٣ماین گذاری١٢
"١٠١٠جعل پول١٣
"١٠١٠تزویر١٤
"٢٠١١مهاجرینقاچاق١٥
"٤٠٤٠ورود غیر قانونی١٦
"١٠٠٧٣سایر جرایم            ١٧
"٦٩٢٢٨٥٦٩٩٥مجموع١٨

های استیناف جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی  محاکم مرکز و والیات طی شده در دیوانقضایای حکمبموجب 
به ترتیب ) تن دیگر محکوم به مجازات شده اند ٤٥٠) تن برائت حاصل کرده اند و (٨٧به تعداد (١٣٩٩سال سومربع

ذیل:

تن٣٢..........(.............................................................................................................سلب آزادی الی یکسال-
")١٥٩......(............................................................................................................سلب آزادی الی پنچ سال-
")١٥٧.....(.........................................................................................................سلب آزادی الی پانزده سال-
") ٩٩..........(..........آن......................................................................و باالتر ازسلب آزادی الی بیست سال-



١٦

قضیه)١(................................................................................................................................به اعداممحکوم -
")  ٢..(....................................................................................................................................جریمه  نقدی-
")٢٧..............(اطفال تحت حجز................................................................................................................-

:محاکم استینافو احوال شخصیه حقوق عامه،دیوان های مدنی 
قضیه) ٢٣٧٧(............................................................................................١٣٩٩سال سومعقضایای موجود رب.١
") ٦٦٣(.......................................................................١٣٩٩سال سومبه ربع دومقضایای انتقالی از ربع .٢
") ١٧١٤(...................................................................................................سومارده جدید در ربعقضایای و.٣
")١٩٠(............................................................................تعداد قضایای که مکتوبی مسترد گردیده است-
")١٤٠٢(.....................................(شامل قرار وفیصله)تعداد قضایای که مورد اصدار حکم قرار گرفته است-
")٧٨٥(...............................باقیمانده است١٣٩٩سال چهارمتعداد قضایای که تحت دوران میباشد و ربع -

رد اصدار حکم قرار گرفته .)  قضیه ایکه مو١٤٠٢از جمله (
قضیه )١٢٢٣(......................................................تعداد قضایای که در مورد شان قرار قضائی صادر شده است-
")  ١٧٩(..............................................................................................تعداد قضایای که فیصله شده است-

:از جمله قضایای حکم شده
")  ١٥٥(..........................................................................تعداد قضایای که به نفع مدعی فیصله شده است -
")١٤٦(..................................................................تعداد قضایای که به نفع مدعی علیه فیصله شده است-
")٧(.......................................................................تعداد قضایای که به اصالح و ابرأ خاتمه یافته است-

قضایای تحت دوران.به شموله ) قضیه ایکه مورد بررسی واجراآت قرارگرفت٢٣٧٧تعداد و انواع جرایم در (
اندهـــباقیمحکم شده مستردشده مکتوبی وارده قضایای نوع دعویشماره

قضیه٦٨٠٥٢٣٧٧٢٥١غصبدعوی ١
"١١٨٥٦٥٤٨میراث"   ٢
"١٢٢٦٤طالق"  ٣
"٣١٢٠فسخ نامزدی"  ٤
"٥٢٥٣١٣٨٣١١١تفریق"  ٥
"٨٦٦٥٤٢٦دفع تعرض"  ٦
"٩١١٥٥٠٢٦دینستانیدن "   ٧
"١٦٨٢٥٧٧٦٦و غصب امالک دولتیحقوق عامه"   ٨
"٧٨٤٤٤٣٠"  ترکه اموال منقول و غیرمنقول٩

"١٣١٨٤ه از آب حقابهاستفاد" ١٠
"١٦٤١٠٢موضوع فامیلی"  ١١
"٢٥٠١٧٨شفع"  ١٢
"٣٥١٢١١٣اجاره زمین"   ١٣



١٧

قضیه١٩٣١٤٢حق العبدی"  ١٤
"٢٩٣١٩٧مهر"   ١٥
"٤٠٣١٩١٨فسخ بیع" ١٦
"٣٤٣٢٠١١جبران خساره"  ١٧
"١٣١٩٣نفقه "   ١٨
"٢٣٣١٥٥راه"   ١٩
"٢١٠١مطالبه جهزیه"  ٢١
"٩٢٧٠ضانتح" ٢٢
"٩٤١٢٣٥٤٧تجارتیقضایای " ٢٣
"١١٠٢٦٢٤٦مطالبه پول نقد" ٢٤
"٨٠٧١ا ازدواج" دعوی نکاح ی٢٥
"١٤٦١٠٨١٥٥سایر دعاوی٢٦
"٢٣٧٧١٩٠١٤٠٢٧٨٥مجموع٢٧

: محاکم استینافدیوان های تجارتی
قضیه)٣٨٨(....................................................................................................١٣٩٩سال سومقضایای موجود ربع.١
") ١٤١(................................................................................١٣٩٩سال سومبه ربعدومقضایای انتقالی از ربع .٢
")٢٤٧(.........................................................................................................سومربعقضایای وارده جدید در .٣

") ٣٤(...............................................................................تعداد قضایای که مکتوبی مسترد گردیده است-
")١٦٤(....................................................................ورد اصدار حکم قرار گرفته استتعداد قضایای که م-
") ١٩٠(....................استموکول گردیده١٣٩٩سال چهارمربعبتعداد قضایای که تحت دوران میباشد و -

ورد اصدار حکم قرار گرفته .) قضیه ایکه م١٦٤از جمله (
قضیه)٨٦(..........................................................تعداد قضایای که در مورد شان قرار قضائی صادر شده است-
")٥١(.............................................................................که به نفع مدعی فیصله شده استتعداد قضایای -
")٢٦(.....................................................................تعداد قضایای که به نفع مدعی علیه فیصله شده است -
")١(.........................................................................تعداد قضایای که به اصالح و ابراء خاتمه یافته است-

.قضایای تحت دوران به شمول) قضیه ایکه مورد بررسی واجراآت قرارگرفته ٣٨٨تعداد و انواع دعاوی در (
اندهـــباقیمحکم شده مستردشده مکتوبیوارده قضایای نوع دعویشماره

قضیه٦٠٤٢و فروشپول پیش پرداخت در مورد خریددعوی١
"٢٢٩٢٦١٠١١٠٢"    موضوع پولی٢
"٨٠٦١٧٥٧"    تخلیه اماکن و دکاکین٣
"٤٩٠٣٠١٩ضه ها و مدیونین"   مربوط به قر٤
"٢٠١١مربوط به اجرای شرایط قراردادها"   ٥



١٨

قضیه٧١٥١سهم در شراکت"  ٦
"٥١١٣جبران خساره"  ٧
"٣٠١٢تصفیه حساب"  ٨
"٢٠١١"  دعوی اجاره٩

"١٠١٠"  مطالبه کرایه١٠
"١٠٠١"  ثبت عالیم تجارتی١١
"١٠٠١"  اجرای اخذ مبلغ قرار دادها  ١٢
"٢٠٢٠سایر دعاوی١٣
"٣٨٨٣٤١٦٤١٩٠مجموع١٤

: صب امالک دولتیغاستیناف اختصاصی رسیدگی به قضایای محکمه
قضیه)٣(..................................................................................................١٣٩٩سال سومع قضایای موجود رب.١
") ٢(...........................................................................١٣٩٩سال سومبه ربع دومقضایای انتقالی از ربع.٢
")١(....................................................................................................سومقضایای وارده جدید در ربع .٣

") ٠(...............................................................................تعداد قضایای که مکتوبی مسترد گردیده است-
")٢(..............................................................................تعداد قضایای که مورد اصدار حکم قرار گرفته-
")١.....(..................استانتقال گردیده١٣٩٩سال چهارمربع بتعداد قضایای که تحت دوران میباشد و -

) قضیه ایکه مورداصدار حکم قرار گرفته است٢از جمله (
قضیه)٢(......................................................................تعداد قضایایکه ذریعه قرار قضائی رسیدگی شده است-
") ٠(........................................................................................................تعداد قضایایکه فیصله شده است-

تشکیل میدهد.زمیناختصاصی رسیدگی به قضایای امالکی را قضایای غصب حکمهتمام قضایای مقابل ذکر است که 

محکمه استیناف مواد مخدر :
قضیه)٣٧١(..............................................................................................١٣٩٩سال سومقضایای موجود ربع.١
") ٤٢(.............................................................................١٣٩٩سالسومربع بهدومقضایای انتقالی از ربع .٢
")٣٢٩(...................................................................................................ومسقضایای وارده جدید در ربع.٣

")٠(.........................................................................................تعداد قضایای که مکتوبی مسترد گردیده است-
")٣٣٠(...............................................تعداد قضایای که مورد اصدار حکم قرارگرفته است(شامل قرار و فیصله)-
")٤١(..................................استمنتقل گردیده١٣٩٩سال چهارمتعداد قضایای که تحت دوران میباشد وبربع-

قضیه ایکه مورد اصدار حکم قرار گرفته.)٣٣٠ازجمله (
قضیه)٣٥(...........................................................................تعداد قضایای که در مورد شان  قرار قضائی صادر شده-
")٢٩٥(..........................................................................................................تعداد قضایای که فیصله شده است-



١٩

قضایای تحت دورانبه شمول) قضیه ایکه مورد بررسی واجراآت قرارگرفته ٣٧١تعداد و نوع قضیه در (
اندهـــباقیمحکم شده مستردشده مکتوبی وارده قضایای نوع جرمشماره

قضیه٢٦٠٢٥١تریاک١
"٧٩٠٧٢٧هیروئین٢
"٢٤٠١٧٧مورفین٣
"٨٠٨٠مشروبات الکولی٤
"٢٠٠١٧٣چرس٥
"٦٠٦٠مشتقات کیمیاوی٦
"١٨٨٠١٦٥٢٣مت امفتامین٧
"٥٠٥٠سؤاستفاده از وظیفه٨
"k٢٠٢٠لیت تاب٩

"٩٠٩٠بنگدانه١٠
"١٠١٠خشخاش١١
"٢٠٢٠مصادره واسطه نقلیه١٢
"١٠١٠قاچاق انسان١٣
"٣٧١٠٣٣٠٤١مجموع١٤

) ٣٠به تعداد (١٣٩٩سال سوممخدر طی ربع مه استیناف رسیدگی به جرایم موادبموجب قضایای حکم شده در محک
، به ترتیب ذیل:ر محکوم به مجازات گردیده اند) تن دیگ٣٩٣(و.رده اند تن برائت حاصل ک

)  تن٥(.......................................................................................................................سلب آزادی الی یکسال.١
)  "١٥٩(...................................................................................................................سلب آزادی الی پنج سال.٢
)  "١١٣(......................................................................................................................سلب آزادی پانزده سال.٣
)  "١١٦(.........................................................................................آزادی الی بیست سال و باالتر از آنسلب.٤
)   "٠(.........................................................................................................................................جریمه نقدی.٥

محکمه استیناف رسیده گی به جرایم سنگین فساد اداری:
قضیه)  ١٦(...............................................................................................١٣٩٩سال سومقضایای موجود ربع .١
")  ٢(.............................................................................١٣٩٩سالسومبه ربع دومقضایای انتقالی از ربع.٢
") ١٤(......................................................................................................سومقضایای وارده جدید در ربع.٣

")٤(..........................................................................................مکتوبی مسترد گردیده استتعداد قضایای که -
")١٠(.................................................تعداد قضایای که مورد اصدار حکم قرارگرفته است(شامل قرار و فیصله)-
")   ٢(......................................استانتقال گردیده١٣٩٩سال چهارم اد قضایای که تحت دوران میباشد وبربع تعد-

) قضیه ایکه مورد اصدار حکم قرار گرفته.١٠ازجمله (
قضیه) ١(............................................................................تعداد قضایای که در مورد شان  قرار قضائی صادر شده-
") ٩.............................................................................................................. (تعداد قضایای که فیصله شده است-



٢٠

قضایای تحت دوران.به شمولآت قرارگرفته ) قضیه ایکه مورد بررسی واجرا١٦تعداد و انواع جرایم در (
ماندهـــباقیحکم شده مستردشده مکتوبی ده وارقضایای نوع جرمشماره

قضیه٦٠٥١سؤاستفاده از صالحیت وظیفوی١
"١١٠٠عدم استفاده از صالحیت وظیفوی٢
"٨٢٥١رشوت٣
"١١٠٠اختالس٤
"١٦٤١٠٢وع ممج٥

به ١٣٩٩سال سومبه اساس قضایای حکم شده در محکمه استیناف رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری طی ربع
) ٩الی یکسال، (به حبس) تن٤که (.اندمحکوم به حبس تنفیذی شده) تن ١٨(،) تن برائت حاصل کرده ١٠(تعداد

محکوم ) تن به جریمه نقدی ١) تن بیست سال و (١(الی پانزده سال به حبس ) تن دیگر ٣الی پنج سال و (به حبستن
گردیده اند.

:مالیاتی استیناف کابلبانکی وایایناف رسیدگی به قضدیوان استی
قضیه)١٣(................................................................................................١٣٩٩سال سومقضایای موجود ربع .١
")  ٣(..............................................................................١٣٩٩سال سومبه ربع دومقضایای انتقالی از ربع .٢
")١٠(......................................................................................................سومقضایای وارده جدید در ربع .٣

")٠(.............................................................................................تعداد قضایای که مکتوبی مسترد گردیده است-
")٤(.....................................................تعداد قضایای که مورد اصدار حکم قرارگرفته است(شامل قرار و فیصله)-
")٩(......................................ه استانتقال گردید١٣٩٩سال چهارمتعداد قضایای که تحت دوران میباشد وبربع -

) قضیه ایکه مورد اصدار حکم قرار گرفته.٤له (ازجم
") ٤(.................................................................................. تعداد قضایای که در مورد شان  قرار قضائی صادر شده-
")٠(.......................................................................... .......................................تعداد قضایای که فیصله شده است -

قضایای تحت دوران به شمول) قضیه ایکه مورد بررسی واجراآت قرارگرفته ١٣تعداد و انواع جرایم در (
باقیمـــاندهحکم شدهمستردشده مکتوبی   واردهقضایای نوع جرمشماره

قضیه٣٠١٢دعوی مالیاتی١
"١٠١٠"   تقاعد پیش از وقت٢
"٥٠١٤مطالبه پول"  ٣
"١٠٠١"  ضمانت بانکی٤
"١٠١٠"  حصول قرضه٥
"١٠٠١"  جبران خساره٦
"١٠٠١"  مطالبه تجویز قضائی٧
"١٣٠٤٩مجموع٨



٢١

:والیت کابلاستیناف جرایم ناشی از فساد اداریمحکمه
قضیه)٦٩(...............................................................................................١٣٩٩سال سومقضایای موجود ربع .١
") ١٢(..........................................................................١٣٩٩سال سومبه ربع دومقضایای انتقالی از ربع.٢
")٥٧(.....................................................................................................سومقضایای وارده جدید در ربع .٣

")٠(...........................................................................................تعداد قضایای که مکتوبی مسترد گردیده است-
")٥٦(.................................................ورد اصدار حکم قرارگرفته است(شامل قرار و فیصله)تعداد قضایای که م-
")١٣(............................................باقیمانده است١٣٩٩سال چهارمتعداد قضایای که تحت دوران میباشد وبربع -

مورد اصدار حکم قرار گرفته.) قضیه ایکه ٥٦ازجمله (
قضیه)١٦(..........................................................................تعداد قضایای که در مورد شان  قرار قضائی صادر شده-
")٤٠(.........................................................................................................تعداد قضایای که فیصله شده است -

قضایای تحت دوران به شمول) قضیه ایکه مورد بررسی واجراآت قرارگرفته ٦٩تعداد و انواع جرایم در (
اندهـــباقیمحکم شده مستردشده مکتوبی واردهقضایای نوع جرمشماره

قضیه٣٢٠٢٤٨اده از صالحیت وظیفویسؤ استف١
"١٥٠١٣٢رشوت٢
"٦٠٦٠تزویر ٣
"٣٠٣٠غدر٤
"٢٠١١اکتساب غیرقانونی سالح٥
"٢٠٢٠قانونیأخاذی غیر ٦
"٦٠٤٢اختالس٧
"٣٠٣٠عایت اوامر و احکامعدم ر٨

"٦٩٠٥٦١٣مجموع ١٠

به ١٣٩٩سال سومطی ربع ابلوالیت کجرایم ناشی از فساد اداری استینافحکمهشده در محکم به اساس قضایای 
) ٢٩) تن شامل جریمه نقدی ،(١٩مجازات شده اند که () تن دیگر محکوم به ٧١() تن برائت حاصل کرده و٥د (تعدا
.الی پنج سال محکوم گردیده اندبه حبس) تن٢٣الی یکسال و (به حبس تن 

:و تخلفات اطفالخشونت علیه زنرسیدگی به جرایماستیناف هایدیوان
قضیه)٧٤٨(.............................................................................................١٣٩٩سال سومقضایای موجود ربع .١
") ٦٤(...........................................................................١٣٩٩سال سومبه ربعدومقضایای انتقالی از ربع .٢
")٦٨٤(...................................................................................................سومد در ربعقضایای وارده جدی.٣

")٢٤(.........................................................................................تعداد قضایای که مکتوبی مسترد گردیده است-
")٦٣٢(................................................تعداد قضایای که مورد اصدار حکم قرارگرفته است(شامل قرار و فیصله) -
")٩٢(...................................استمنتقل گردیده١٣٩٩سال چهارمتعداد قضایای که تحت دوران میباشد وبربع-

) قضیه ایکه مورد اصدار حکم قرار گرفته.٦٣٢ازجمله (



٢٢

قضیه) ١٤٠(.........................................................................تعداد قضایای که در مورد شان  قرار قضائی صادر شده-
")٤٩٢(...........................................................................................................تعداد قضایای که فیصله شده است -

قضایای تحت دوران.به شمول) قضیه ایکه مورد بررسی واجراآت قرارگرفته ٧٤٨تعداد و انواع جرایم در (
اندهـــباقیمحکم شده مستردشده مکتوبی وارده قضایای نوع جرمشماره

قضیه٧٢٣٥٦١٣قتل١
"١١٠٤٩٢١٤تجاوز جنسی٢
"١١٣٣٩٨١٢لت و کوب٣
"١٤١١٠٣مجروحیت٤
"٦١٤١قتلمسبب ٥
"٢٠١١قتلاقدام به ٦
"٢٨٠٢٤٤آزار و اذیت٧
"١٣٠١٢١، دشنام  تخویف٨
"٤٣١٣٧٥خشونت منجر به فوت٩

"٥٠٤١تجاوز به عفت و ناموس  ١٠
"٢٤٤٥٢١١٢٨قضایای اطفال١١
"٣٠٣٠خریدوفروش زن١٢
"١٠١٩٠خودکشی١٣
"٥١٢٢خودسوزی١٤
"١٠٠١٠٠مجبور نمودن به فحشا١٥
"٥٠٣٢اقدام به تجاوز١٦
"٨١٧٠نکاح زیر سن١٧
"١١٠٠جرایم اخالقی١٨
"٣٠٣٠سقط جنین١٩
"١١٠١٠١ضرب وجرح٢٠
"١٠١٠مجبور نمودن به خودکشی ٢١
"٢٠٢٠معاونت به جرم تجاوز٢٢
"١٠١٠بد دادن٢٣
"٢٠٢٠منع تصرف در اموال٢٤
"٣٠٣٠ممانعت از حق ازدواج٢٥
"١٠١٠نکاح اجباری٢٦
"٣٢٢٢٦٤سایر جرایم               ٢٧
"٧٤٨٢٤٦٣٢٩٢مجموع٢٨



٢٣

محاکم و تخلفات اطفالخشونت علیه زنرسیدگی به جرایماستیناف یهاشده در دیوانحکمباساس قضایای 
به ترتیب ) تن دیگر٣٣٣) تن برائت حاصل کرده و (١٥به تعداد (١٣٩٩سال سومطی ربع استیناف مرکز و والیات

:محکوم به مجازات گردیده اندذیل
تن)١١٤..................(..................................................................................................سلب آزادی الی یکسال-
")٦٥(..................................................................................................................سلب آزادی الی پنج سال-
")٧١.............................................................................................................(....سالپانزدهسلب آزادی الی -
" )   ٤٨............................................................................................(وباالتر از آنسلب آزادی الی بیست سال-
")٢......................(.............................................................................................................................اعدام-
")٣٣....................................................(....................................................................................جریمه نقدی-
")١٣١.......(...................................................................................................................................محجوزین-
)   "٢٥ده ..................................................................................(اطفالی که به ولی یا وصی شان تسلیم داده ش-

دیوان جرایم ترافیکی استیناف والیت کابل.
) قضیه٥٨(................................................................................................١٣٩٩سال سومقضایای موجود ربع.١
") ٧(...............................................................................١٣٩٩سال سومبه ربع دومقضایای انتقالی از ربع.٢
") ٥١(.......................................................................................................سومقضایای وارده جدید در ربع.٣

")١(............................................................................................تعداد قضایای که مکتوبی مسترد گردیده است-
") ٤٢(...................................................تعداد قضایای که مورد اصدار حکم قرارگرفته است(شامل قرار و فیصله)-
")١٥(..........................................استانتقال یافته١٣٩٩سال چهارمتعداد قضایای که تحت دوران میباشد وبربع-

) قضیه ایکه مورد اصدار حکم قرار گرفته.٤٢ازجمله (
قضیه)١٧(...........................................................................قرار قضائی صادر شدهتعداد قضایای که در مورد شان  -
")٢٥..............................................................................................................(تعداد قضایای که فیصله شده است-

قضایای تحت دوران.به شمول) قضیه ایکه مورد بررسی واجراآت قرارگرفته ٥٨تعداد و انواع جرایم در (
اندهـــباقیمحکم شده مستردشده مکتوبی وارده قضایای نوع جرمشماره

هقضی٣٣٠٢٣١٠فوت ترافیکی   ١
"٢١١١٥٥مجروحیت ترافیکی ٢
"٢٠٢٠واگذاری عراده به شخص فاقد جواز رانندگی ٣
"١٠١٠نداشتن جوازرانندگی٤
"١٠١٠رانندگی در حالت سکر٥
"٥٨١٤٢١٥مجموع٦

محکوم ) تن ٢٩(،١٣٩٩سال سومطی ربع بلوالیت کاجرایم ترافیکی استینافشده در دیوان حکمباساس قضایای 
) تن ١شامل حبس الی پنج سال و ()تن ١٢(حبس تعلیقی،به) تن١٢) تن جریمه نقدی،(٤(به مجازات گردیده اند که

.شامل حبس یکسال میباشددیگر 



٢٤

محاکم استیناف نظامی : 
قضیه)٧٤(...............................................................................................١٣٩٩سال سومقضایای موجود ربع .١
")  ٥(............................................................................١٣٩٨سال سومبه ربع دومقضایای انتقالی از ربع .٢
")٦٩(....................................................................................................سومقضایای وارده جدید در ربع.٣

")٨(.........................................................................................تعداد قضایای که مکتوبی مسترد گردیده است-
")٦١(..............) .................................صدار حکم قرارگرفته است(شامل قرار و فیصلهتعداد قضایای که مورد ا-
")٥(..................................استموکول گردیده ١٣٩٩سالچهارمتعداد قضایای که تحت دوران میباشد وبربع-

قرار گرفته.) قضیه ایکه مورد اصدار حکم٦١ازجمله (
قضیه)٣١(............................................................................تعداد قضایای که در مورد شان  قرار قضائی صادر شده-
")٣٠(...........................................................................................................تعداد قضایای که فیصله شده است-

تحت دوران قضایای به شمول) قضیه ایکه مورد بررسی واجراآت قرارگرفته ٧٤تعداد و انواع جرایم در (
اندهـــباقیمحکم شده مستردشده مکتوبی وارده قضایای نوع جرمشماره

قضیه٨٠٨٠مفقودی سالح  فروش و١
"١٥٠١٢٣نقض مقررات استعمال سالح٢
"٦٠٤٢اکتساب سالح٣
"٣١٢٠نقص مقررات قراول٤
"١٠١٠عضویت و خرابکاری٥
"٤٠٤٠ت رانندگینقض مقررا٦
"٤٠٤٠وطنه بخیانت ٧
"١١٠٠قتل خطا٨
"١١٠٠قاچاق مواد مخدر٩

"٢٠٢٠تمرد١٠
"٢٠٢٠غفلت وظیفوی١١
"٨٠٨٠غیابت وظیفوی١٢
"٢١١٠قتل عمد١٣
"١٠٣٧٠نقض مقررات گزمه١٤
"١١٠٠اشتراک در قتل١٥
"١٠١٠توهین به موظفین خدمات عامه        ١٦
"١٠١٠افشای اسرار دولتی١٧
"٢٠٢٠سوی استفاده از صالحیت وظیفوی   ١٨
"٢٠٢٠سایرجرایم١٩
"٧٤٨٦١٥مجموع٢٠



٢٥

در دیوان های استیناف رسیدگی به جرایم منسوبین نظامی محاکم مرکز و والیات بموجب ١٣٩٩سال سومطی ربع
محکوم به مجازات گردیده اند به ترتیب ذیل تن)٤٤تن برائت حاصل کرده اند و ()٣٨عداد (قضایای حکم شده به ت

.تن)١٠جریمه نقدی(و) تن ١،پانزده سال (تن)٢٣، پنج سال (تن)٩یکسال (

محاکم استیناف خورد ساالن :
قضیه)١٨٢(..............................................................................................١٣٩٩سال سومقضایای موجود ربع.١
") ٤(.............................................................................١٣٩٩سال سومبه ربعدومقضایای انتقالی از ربع.٢
")١٧٨(....................................................................................................سومقضایای وارده جدید در ربع.٣

")١٦(.........................................................................................تعداد قضایای که مکتوبی مسترد گردیده است-
")١٤١(..........................)....................گرفته است(شامل قرار و فیصلهرتعداد قضایای که مورد اصدار حکم قرا-
")٢٥(.......................................استانتقال یافته١٣٩٩سال چهارمتعداد قضایای که تحت دوران میباشد وبربع -

رفته.) قضیه ایکه مورد اصدار حکم قرار گ١٤١ازجمله (
قضیه)١٤(...........................................................................تعداد قضایای که در مورد شان  قرار قضائی صادر شده-
")١٢٧(.........................................................................................................تعداد قضایای که فیصله شده است -

قضایای تحت دوران به شمول) قضیه ایکه مورد بررسی واجراآت قرارگرفته ١٨٢تعداد و انواع جرایم در (
ماندهـــباقیحکم شده مستردشده مکتوبی واردهقضایای نوع جرمشماره

قضیه٨٢٣٦٧١٢سرقت.١
"٢٠٢٠قاچاق مواد مخدر.٢
"٣٠٣٠فعل لواط.٣
"٥١٤٠مجروحیت ترافیکی.٤
"٩٢٤٣فروش و استعمال مواد مخدر.٥
"٣٣٣٢٧٣قتل عمد.٦
"٦١٥٠چپاول.٧
"٩١٨٠تجاوز جنسی.٨
"٢٠٢٠فوت ترافیکی.٩

"٢٠٢٠لت و کوب.١٠
"٢١١٠جنگ مغلوبه.١١
"٢٠١١فریبکاری.١٢
"٨٣٢٣ضرب و جرح.١٣
"١٠١٠خیانت درامانت.١٤
"٢٠١١مجروحیت.١٥
"١٠٠١عضویت .١٦
"١٠١٠ماین گذاری .١٧



٢٦

قضیه١٠٠١ل سالح غیرقانونی     حم.١٨
"١٠١٠قاچاق انسان .١٩
"١٠١٩٠سایر جرایم  .٢٠
"١٨٢١٦١٤١٢٥مجموع .٢١

) ١١به تعداد (،١٣٩٩سال سومطی ربع والیاتمرکز وشده در محاکم استیناف خوردساالنحکمبموجب قضایای 
ولی وبهتن دیگر)٥(وحجز شده عرصه های مختلف) تن از اطفال متخلف محکوم به١١٠(،تن برائت حاصل کرده 

.اندشان تسلیم داده شده یا وصی 



٢٧

٩١٣٩سال سومطی ربع عمومی ی درمرحله استیناف در بخش قضایای جزامحاکم وقضایای مربوط شان
تحت دورانحکم شدهمسترد شده مکتوبی قضایای وارده اسم محکمه 

٥٤٢٦٥٤٣٣٤٤.دیوان جزای استیناف والیت کابل١
١٠٧٣٨٢٢٢پروان .//      //     //     //    ٢
٧٣٤٥٨١١کاپیسا. //    //      //       //   ٣
٣٠٠٢٣٧پنجشیر . //     //      //      // ٤
٨٠٠٦٦١٤سمنگان.   //     //     //      // ٥
٣٣٦٤١٥٥١٧٧بلخ .    //     //     //      //   ٦
٦٢٠٤٩١٣جوزجان .    //     //      //    //  ٧
٤٥٣٣٥٧سرپل .     //      //    //     //   ٨
٩٣٣٧٦١٤بغالن .    //       //     //    //  ٩

٨٣٣٧٧٣کندز .    //      //      //    // ١٠
١٠٩٠٩٠١٩تخار .    //    //      //      //١١
٩٨٩٧٦١٣بدخشان //     //  .    //     // ١٢
٧٦٠٦٤١٢غزنی .     //     //     //     //  ١٣
٧٢٠٦٢١٠بامیان .    //     //      //     //  ١٤
١٧٠١٦١غور .   //     //       //     //  ١٥
٦٩١٦١٧دایکندی .    //    //    //     //  ١٦
٣١٢٢٢٧میدان وردک.    //    //     //     // ١٧
٢٣١١١٧٩٥١ننگرهار .   //    //     //      // ١٨
٥٦٤٤٣٩لغمان .    //    //     //    // ١٩
١٠٣٢٩٤٧فاریاب .    //      //    //    //٢٠
٣٣٠٢٦٧کنرها .   //      //    //    //  ٢١
٢٦١٢٢٣پکتیا //    // .   //      //   ٢٢
٢١١٢٠٠پکتیکا .   //      //     //     // ٢٣
٩٩٦٨٠١٣خوست.    //      //    //    //   ٢٤
٢٣٦١٥٢لوگر .     //     //     //    // ٢٥
١٧٠١٦١زابل .   //      //      //     // ٢٦
٧٠٠٦٠١٠کندهار .   //       //   //     // ٢٧
٢٩١٧٢٥٧٢٧هرات .    //     //     //    // ٢٨
١٨٠١٦٢فراه //      //    //   //  .٢٩
٨١٦١ارزگان.     //     //    //     //٣٠
٣٦١٣٢٣بادغیس.    //      //     //     // ٣١
٤٦١٤٠٥یمروزن.    //       //      //   //  ٣٢
٩٦٥٨٩٢.    //       //     //     //  هلمند٣٣
٢٠٢٠.    //       //      //     // نورستان٣٤
٣٠٩٩١٣٣٢٤٤٢٥٢٤مجموع.     ٣٥



٢٨

٩١٣٩سال سوممحاکم وقضایای مربوط شان در مرحله استیناف در بخش قضایای امنیت عامه طی ربع
تحت دورانمسترد شده مکتوبی       حکم شدهقضایای وارده  اسم محکمه 

٢٦٣٢٢١٩٠٥١دیوان امنیت عامه استیناف کابل.١
٦٢٢٤٢١٨.//      //     //     //      پروان ٢
٣٣٥٢٤٤. //    //      //       //    کاپیسا٣
٢٠٠١٧٣. //     //      //      //  پنجشیر ٤
٣٢٠٢٢١٠.   //     //     //      //   سمنگان ٥
١٠٧٢٨٦١٩.    //     //     //      //   بلخ ٦
٤٢٠٣٤٨//      //    //   جوزجان .    //   ٧
٤١٥٣٤٢.     //      //    //     //   سرپل ٨
٨٩٢٦٧٢٠.    //       //     //    //  بغالن ٩

٤٠٢٣١٧// کندز             .    //      //      //   ١٠
٩٤١٧٣٢٠.    //    //      //      // تخار ١١
٦١١٥١٩.    //     //     //     //  بدخشان ١٢
٩٥٥٧٣١٧//     //  غزنی .     //     // ١٣
٣٠٠٢٨٢.    //     //      //     //  بامیان ١٤
٥٠٥٠.   //     //       //     //   غور ١٥
٤٢١٣٧٤یکندی   .    //    //    //     //  دا١٦
١٤٠١٢٢.    //    //     //     // میدان وردک     ١٧
٢٦٦١٢٢٥٤٠.   //    //     //      // ننگرهار ١٨
٧٦٥٥٥١٦/  لغمان .    //    //     //    /١٩
٦١٤٥٣٤.    //      //    //    // فاریاب ٢٠
٥٣٠٤٥٨.   //      //    //    //  کنرها ٢١
٥٥٠٣٥٢٠.   //      //     //    //  پکتیا ٢٢
٥٣٢٤٩٢.   //      //     //     // پکتیکا ٢٣
١١٢٤٨٨٢٠.    //      //    //    //   خوست٢٤
٣١٠٢٥٦.     //     //     //    // لوگر ٢٥
١٩٢١٧٠.   //      //      //     //  زابل ٢٦
١٣٢١١٠.   //       //   //     // کندهار ٢٧
١٦٣٠١٤٣٢٠.    //     //     //    // هرات ٢٨
٤٩١٤٨٠.     //      //    //   //  فراه ٢٩
٨٠٨٠.     //     //    //     // ارزگان٣٠
٦٥٦٥١٨.    //      //     //     // بادغیس٣١
٩٤٠٧٩١٥.    //       //      //   //  نیمروز٣٢
٩٥١١٧٤١٠هلمند.    //       //      //   //  ٣٣
٤١٣٠.    //       //      //     // نورستان٣٤
٢٢٨٧٨٧١٨٣٥٣٦٥مجموع .        ٣٥



٢٩

٩١٣٩سال سومطی ربع و احوال شخصیهحقوق عامه،محاکم و قضایای مربوط شان در مرحله استیناف در بخش قضایای مدنی 
تحت دورانحکم شدهقضایای وارده     مسترد شده مکتوبی اسم محکمه 

٢٩١١١١٣٢١٤٨استیناف کابلمدنی واندی.١
٣٨١١١٧١٠. دیوان حقوق عامه استیناف کابل٢
١٢٤١٦٨٠٢٨. دیوان احوال شخصیه استیناف کابل٣
٨٠٦٤٥٢٩پروان دیوان مدنی وحقوق عامه.٤
٨٩٤٣٥٥٠. //    //      //       //    کاپیسا٥
١٣١١٠٢. //     //      //      //  پنجشیر ٦
٦١٢٣٤٢٥.   //     //     //      //   سمنگان ٧
٢٨١٢٢١٧٣٨٦بلخ،حقوق عامه و احوال شخصیهدیوان مدنی. ٨
٨٥١٧٥٢١٦.    //     //      //    //   جوزجان ٩

٤٩٥٣٨٦.     //      //    //     //   سرپل ١٠
٦٢٦٤٠١٦بغالن .    //       //     //    // ١١
٦٢٨٣٦١٨کندزدیوان مدنی،حقوق عامه و احوال شخصیه. ١٢
١٣٢١١٩٤٢٧.    //    //      //      // تخار ١٣
١٩٨٢١٩٩٧٨.    //     //     //     //  بدخشان ١٤
٧٥٧٢٤٤٤.     //     //     //     //  غزنی ١٥
٥٤٧٢٨١٩.    //     //      //     //  بامیان ١٦
٤٢٢٣٣٧.   //     //       //     //   غور ١٧
٦٠٦٣٦١٨دایکندی .    //    //    //     // ١٨
٢٠٠١٣٧.    //    //     //     // میدان وردک١٩
٥٢٣٣٣١٦ننگرهار دیوان مدنی،حقوق عامه و احوال شخصیه .٢٠
١٩٠٨١١مان .    //    //     //    //  لغ٢١
٥٣٢٤٢٩.    //      //    //    // فاریاب ٢٢
٦٠٠٤٧١٣.   //      //    //    //  کنرها ٢٣
٢٤٠١٧٧.   //      //     //    //  پکتیا ٢٤
٦١٤١.   //      //     //     // پکتیکا ٢٥
٢٣٢٨١٣.    //      //    //    //   خوست٢٦
١٣٣٤٦.     //     //     //    // لوگر ٢٧
٤١٣٠//      //     //  زابل .   //٢٨
٢٤٢١٧٥کندهاردیوان مدنی،حقوق عامه و احوال شخصیه .   ٢٩
١٤٩١١٠٧٤١.    //     //     //    // هرات ٣٠
٢٢٢١٥٥فراه .     //      //    //   // ٣١
٥٢١٢.     //     //    //     // ارزگان٣٢
٤٣٤٣٢٧.    //      //     //     // بادغیس٣٣
٣٢٢٢٣٧.    //       //      //   //  نیمروز٣٤
٣٢٢٢٢٨.    //       //     //     //  هلمند٣٥
٠٠٠اجراآت ندارد//      //     // نورستان.    //  ٣٦
٢٣٧٧١٩٠١٤٠٢٧٨٥مجموع .      ٣٧



٣٠

٩١٣٩سال سوممحاکم  و قضایای مربوط شان در مرحله استیناف در بخش قضایای تجارتی و سایر بخش ها طی ربع 
تحت دورانحکم شدهمسترد شده مکتوبیقضایای وارداسم محکمه                      

٢٤٠٣١٨٥١٢٤استیناف والیت کابلدیوان تجارتی-١
٥٩٠٢٨٣١راته//  //  //   //   -٢
١٠٠٥٥کندز//  //   //    //  -٣
٥٤٠٣٤٢٠بلخ//  // //    //   -٤
١٢١٥٦کندهار// //    //     //  -٥
١٣٢٧٤ننگرهار  //        //    //      // -٦
٣٨٨٣٤١٦٤١٩٠مجموعه-٧

١٧٧٠١٦٤١٣خارجی استیناف والیت کابلداخلی وعلیه امنیتدیوان جرایم. ١
٧٤٠٦٧٧. دیوان استیناف الف بزرگ ساالن توقیفگاه بگرام٢
٩٠٦٦٤٢٠//       //       ب//     .٣
٥٢٠٤٢١٠توقیــــــفگاه بگـــرام. دیوان استیـــــناف اطفال٤
٢٩٠٢٠٩هراتدیوان جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی استیناف.٥
١٩١٢١١٥٠٢٠کندهار//   // //   //   .٦
٢٦٠١٨٨بلخ//   //  //    //     .٧
٢٩٠٢٦٣ننگرهار// //   //   //   .٨
٢٤١١٨٥//       کندز//      .     //          //    ٩

٦٩٢٢٨٥٦٩٩٥مجموعه١٠

٩٤١٣٦٥١٦یناف اطفال والیت کابلـــــکمه استــــمح. ١
٢٤٠٢٤٠هرات// //   //     //    .٢
١٤١١٣٠کندز//   ////   //    .٣
١٩٠١٨١بلخ //   //  // //   .٤
٢٧٢١٧٨ننگرهار// //   //    //   .٥
٤٠٤٠کندهار//  //  //  //   . ٦
١٨٢١٦١٤١٢٥وعهمجم. ٧



٣١

١٣٩٩سالسومطی ربع ن و تخلفات اطفال یناف در بخش قضایای خشونت علیه زمحاکم و قضایای مربوط شان در مرحله است
تحت دورانحکم شدهقضایای وارده     مسترد شده مکتوبی اسم محکمه 

١٠٤٤٨٩١١علیه زن والیت کابلخشونترسیدگی به جرایم دیوان استیناف. ١
٢٧٢٢٤١بلخ//   //  //   //    .٢
٥٨٠٥١٧هرات//    //     //    . //   ٣
١١٢٦٣کندز//  //    //   . //   ٤
٢٥٠٢٣٢//   ننگرهار// //   .   //  ٥
٩٠٩٠کندهار//   //   // .    //  ٦
٢٧٢٢٥٠کاپیساوان استیناف رسیدگی به جرایم خشونت علیه زن و تخلفات اطفال دی. ٧
٢٢٣١٧٢پروان.    //         //        //       //   ٨
٨٠٥٣پنجشیر.    //         //        //       //   ٩

٣٩٠٢٤١٥بدخشان.    //         //        //       //   ١٠
٢٠٠١٨٢بامیان//   //  //  .     //   ١١
٣٨٠٣٣٥دایکندی //  //  //   .    //    ١٢
٣٧٢٣٣٢فاریاب // //      //   .    //    ١٣
٩٠٩٠غور// //  //   .    //   ١٤
١٧٠١٤٣غزنی// //    //   .    //  ١٥
١٣١١٢٠سرپل//  //    //  .     //    ١٦
١٦٠١٤٢جوزجان// //   //     //   .    ١٧
٧١١٥٨١٢تخار//   // //     //   .   ١٨
٣٢٢٢٩١بغالن//  //   //  .    //  ١٩
١٩١١٥٣سمنگان.    //       //        //       //  ٢٠
١٧٠١٥٢بادغیس.    //       //        //       //  ٢١
٦٠٦٠لوگر          //       //        //       //  .   ٢٢
٧٠٦١لغمان//        //       //  .    //       ٢٣
١٣٠١١٢پکتیا.    //       //        //       //  ٢٤
٢٤٠٢٢٢خوست.    //       //        //       //  ٢٥
٤١٠٣کنرها           .    //       //        //       //  ٢٦
٢٠١١میدان وردک.    //       //        //       //  ٢٧
١٦٠١٥١نیمروز.    //       //        //       //  ٢٨
١٢٠١١١پکتیکا.    //       //        //       //  ٢٩
١٥٠١٤١فراه//  .    //       //        //       ٣٠
١٩٣١٥١هلمند.    //       //        //       //  ٣١
٧٠٦١ارزگان.    //       //        //       //  ٣٢
٤٠٢٢زابل.    //       //        //       //  ٣٣
٠٠٠اجراآت نداردنورستان.    //       //        //       //  ٣٤
٧٤٨٢٤٦٣٢٩٢.              مجموع ٣٥



٣٢

٩١٣٩سال سومنظامی طی ربع جرایم منسوبینمحاکم  و قضایای مربوط شان در مرحله استیناف در بخش قضایای
تحت دورانحکم شده         رد شده مکتوبی   مستقضایای وارد اسم محکمه                  

٤١٥٣٦٠کابلمنسوبین نظامی استینافدیوان جرایم . ١
٨٠٧١دیوان جرایم منسوبین نظامی استیناف هرات.    ٢
١٠٠٧٣دیوان جرایم منسوبین نظامی استیناف بلخ.   ٣
٧٠٧٠دیوان جرایم منسوبین نظامی استیناف کندز.   ٤
٤٢١١دیوان جرایم منسوبین نظامی استیناف کندهار.    ٥
٤١٣٠دیوان جرایم منسوبین نظامی استیناف ننگرهار.    ٦
٧٤٨٦١٥مجموعه. ٧



٣٣



٣٤

( بخش سوم )
اجراآت محاکم ابتدائیه مرکز و والیات 

شهری و بخش جزاء ولسوالی ها:دیوان های جزاء - 
قضیه)٤٥٣٠(...............................................................................................١٣٩٩سالسومقضایای موجود ربع .١
")  ٧٣٨(.........................................................................١٣٩٩سال سومبه ربعدومقضایای انتقالی از ربع.٢
") ٣٧٩٢(.................................................................................................سومربعقضایای وارده جدید در .٣

") ١١٦(......................................................................................تعداد قضایای که مکتوبی مسترد گردیده است-
")٣٨٩٨(.............................................فته است(شامل قرار و فیصله)تعداد قضایای که مورد اصدار حکم قرارگر-
")  ٥١٦(......................................استانتقال یافته١٣٩٩سال چهارمتعداد قضایای که تحت دوران میباشد وبربع-

ته.) قضیه ایکه مورد اصدار حکم قرار گرف٣٨٩٨ازجمله (
قضیه)٩٣٣(.........................................................................تعداد قضایای که در مورد شان  قرار قضائی صادر شده-
") ٢٩٦٥(.........................................................................................................تعداد قضایای که فیصله شده است -

قضایای تحت دوران.به شمول) قضیه ایکه مورد بررسی واجراآت قرارگرفته٤٥٣٠تعداد و انواع جرایم در (
اندهـــباقیمحکم شده مستردشده مکتوبی وارده قضایای نوع جرمشماره

قضیه٢٧٦٢٢٤٤٣٠ضرب و جرح١
"٩١٠١٤٧٩٥١٠١سرقت٢
"٣٢٦٥٣٠٠٢١ترافیکیمجروحیت٣
"٥٨٥٣٧٤٧٤٧٤قتل عمد٤
"١٨٦٢١٦٥١٩جرایم اخالقی٥
"٢٩٢٥٢٦١٢٦یکیفوت تراف٦
"٥٥١٤٥٩رهزنی٧
"٣٠٤٢٤٢قتل غیر عمد٨
"٩٤٢٨٢١٠شراب نوشی٩

" ٩٢٤٧٩٩تهدید١٠
"٨٧٣٦٨١٦استعمال مواد مخدرفروش و١١
"٤٠٢٢اقدام به زنا١٢
"١٠٠١زدو خورد و تحریک بر آن   ١٣
"٧٩٤٦٧٨تجاوز جنسی١٤
"٣٠٣٠از منزلفراز١٥
"٢١٠١٩٢اقدام به قتل ١٦
"١٨٠١٣٥قمار بازی١٧



٣٥

قضیه٧٠٦١قطع اشجار١٨
"١٥٤٢١٣١٢١جنگ مغلوبه١٩
"٢١٢٥١٧٥٣٢لت و کوب           ٢٠
"٣٠٢١اختطاف٢١
"٣٧١٣٠٦خیانت درامانت٢٢
"٩٠٩٠کیسه بری٢٣
"٤١٦٧٣٦٠٤٩مجروحیت٢٤
"٦٣٣١٨٥٤٤٧١جرایمسایر ٢٥
"٤٥٣٠١١٦٣٨٩٨٥١٦مجموع٢٦

:ئیه شهریمحاکم ابتدادیوان های امنیت عامه
قضیه)٤١٤٣(............................................................................................١٣٩٩سال سومقضایای موجود ربع.١
") ٤٨٨(.............................................................................١٣٩٩سال سومبربع دومقضایای انتقالی از ربع.٢
")  ٣٦٥٥(..................................................................................................سومقضایای وارده جدید در ربع .٣

")١١٩(........................................................................................تعداد قضایای که مکتوبی مسترد گردیده است-
") ٣٥٥٦(...............)..................................تعداد قضایای که مورد اصدار حکم قرارگرفته است(شامل قرار و فیصله-
")٤٦٨(.......................................استانتقال یافته١٣٩٩سال چهارمتعداد قضایای که تحت دوران میباشد وبربع-

قضیه ایکه مورد اصدار حکم قرار گرفته.)٣٥٥٦ازجمله (
قضیه)١١٨٧(......................................................................تعداد قضایای که در مورد شان  قرار قضائی صادر شده-
")  ٢٣٦٩(.........................................................................................................ه استتعداد قضایای که فیصله شد-

قضایای تحت دوران.به شمول ) قضیه ایکه مورد بررسی واجراآت قرارگرفته ٤١٤٣تعداد و انواع جرایم در (
ماندهـــباقیحکم شده مستردشده مکتوبی رده واقضایای نوع جرمشماره

قضیه١١٨٣٢٨١٠٢٥١٣٠قاچاق مواد مخدر١
"٩١١٧٤١٦جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی٢
"١٩٩٩١٧٠٢٠فریبکاری٣
"١٨٠٤١٥٤٢٢تزویرجعل و ٤
"٣٢٩٦٢٨١٤٢وخرابکاری     عضویت ٥
"١٢٨٢١١٢١٤حمل و نقل سالح غیرقانونی٦
"٣١٦٥٢٨٠٣١حیازت سالح٧
"١٥٢١٢١سرقت اموال دولتی٨
"٩٠٠٧٩١١مؤظفین خدمات عامهبهجاوزت٩

"٦٢٣١قتل١٠
"١٢٥١١١٢١٢تمرد از حکم محکمه١١



٣٦

قضیه٨٦٥٦٨١٣اختالس١٢
"٤٤٢٤٠٢اطالع کاذب١٣
"٢٩٩٩٢٦٠٣٠سنگ و غیرهچوب، موتر،قاچاق سالح١٤
" ١٦٧٩١٤٢١٦سؤ استفاده از صالحیت وظیفوی١٥
"٥٠٥٠قاچاق انسان١٦
"٨٣٦٦٨٩اختطاف١٧
" ١٣٠١٢١انتحال وظایف و القاب١٨
"٥٩٤٤٨٧رشوت١٩
" ٤٤١٣٦٧جعل پول٢٠
"٦٢١٤٦١٥مشروبات الکولیقاچاق ٢١
"٦٢٣١خیانت در امانت٢٢
"١٥٣١١١اخاذی غیر قانونی٢٣
"٤٤٣٣٨٣غصب امالک دولت٢٤
"٤٧٢٤٣٢فرار مظنونمساعد در ٢٥
"٢٥٠٢١٤قاچاق اموال ممنوعه٢٦
"٢٣٠٢١٢جرایم عسکری٢٧
"٨٠٨٠شهادت کاذب٢٨
"٦٠٥١غفلت وظیفوی٢٩
"٤٠٣١تجاوز موظفین از صدورصالحیت٣٠
"٤٤٢١٢٣٧٧٥٣سایر جرایم٣١
"٤١٤٣١١٩٣٥٥٦٤٦٨مجموع٣٢

و محاکم ابتدائیه ولسوالی ها شهری ، بخش جزائیجزایابتدائیه دیوان هایقضیه فیصله شده در )٥٣٣٤بموجب (
) تن برائت حاصل کرده ١٠٤٠به تعداد (١٣٩٩سال مسودیوان های امنیت عامه ابتدائیه شهری مرکز و والیات طی ربع

) تن دیگر ذیالً محکوم به مجازات شده اند .٦٤٤٣اند و تعداد (

تن) ١٣١٧..................(............................................................................................آزادی الی یکسالسلب -
")٢١٥٥..........(.................................................................................................سلب آزادی الی پنچ سال-
")٥٥٩...........(..............................................................................................سلب آزادی الی پانزده سال-
")٣٥٧..............(........................................................................ل وباالتر از آنسلب آزادی الی بیست سا-
")١٨............(................................................................................................................محکوم به اعدام-
")٢٠٣٧...........(.....................................................................................................................جریمه نقدی-



٣٧

دیوان های ابتدائیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی :
قضیه)٧١٧(..............................................................................................١٣٩٩سال سومقضایای موجود ربع.١
") ١٠٦(.........................................................................١٣٩٩سال سومبه ربعدومقضایای انتقالی از ربع.٢
") ٦١١(...................................................................................................سومقضایای وارده جدید در ربع .٣

")٦(.........................................................................................تعداد قضایای که مکتوبی مسترد گردیده است-
")٥٢٥(.................................................تعداد قضایای که مورد اصدار حکم قرارگرفته است(شامل قرار و فیصله)-
" )١٨٦(.........................................استانتقال یافته١٣٩٩سال چهارمتعداد قضایای که تحت دوران میباشد وبربع-

) قضیه ایکه مورد اصدار حکم قرار گرفته.٥٢٥ازجمله (
قضیه)١٧٦(..........................................................................صادر شدهتعداد قضایای که در مورد شان  قرار قضائی-
")٣٤٩(...........................................................................................................تعداد قضایای که فیصله شده است -

تحت دوران قضایایبه شمول) قضیه ایکه مورد بررسی واجراآت قرارگرفته ٧١٧نواع جرایم در (تعداد و ا
باقیماندهحکم شده مستردشده مکتوبی وارده قضایای نوع جرمشماره

قضیه٣٥٨٣٢٥٣١٠٢عضویت و خرابکاری.١
"٨٧١٦٧١٩اختطاف.٢
"٧٨١٥٢٢٥جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی.٣
"١٤٠١٢٢خیانت ملی.٤
"١١٠٧٤جاسوسی و خیانت ملی.٥
"٣٣٠٣٠٣ترور و قتل.٦
"٦١٠٤٢١٩فعالیت های تروریستی.٧
"٩٠٨١قاچاق انسان.٨
"٥٠٣٢تمویل تروریزم.٩

"٧٠٧٠استفاده از مواد منفجره.١٠
"٣٠٣٠ورود غیر قانونی.١١
"٣٠٣٠تجاوز گروهی.١٢
"٧٠٤٣مساعدت بدشمن.١٣
"٤٠٤٠اختطاف.١٤
"١٨١١٥٢قاچاق مهاجرین.١٥
"١٠١٠سرقت مسلحانه.١٦
"٣٠٣٠تجاوز جنسی.١٧
"١٠١٠حیازت سالح.١٨
"٤٠٣١ماین گذاری.١٩
"١٠١٠قاچاق مواد مخدر.٢٠



٣٨

"٩٠٦٣سایر جرایم.٢١
"٧١٧٦٥٢٥١٨٦مجموع٢٣

در نتیجه قضایای فیصله شده در دیوان های جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی محاکم ابتدائیه مرکز و والیات طی 
) تن دیگر به عرصه های مختلف حبس از یکسال ٤٤٣(و) تن برائت حاصل کرده ١٤١به تعداد (١٣٩٩سال سومربع 

.الی بیست سال محکوم به مجازات گردیده اند به ترتیب ذیل
تن)٣٩................................................(..................................................................سلب آزادی الی یکسال-
")١٤٢.................(.............................................................................................سلب آزادی الی پنچ سال-
")٩٥......(......................................................................................................سلب آزادی الی پانزده سال-
") ١٥٤....(......................................................................................وباالتر ازآنسلب آزادی الی بیست سال-
")٨..(..............................................................................................................................محکوم به اعدام-
") ٥.....(................................................................................................................................جریمه نقدی-

:و احوال شخصیهحقوق عامه،دیوان های مدنی 
قضیه)١٠١٠٧(..........................................................................................١٣٩٩سال سومقضایای موجود ربع .١
") ٤٤٢٩(........................................................................١٣٩٩سال سومبه ربع دومقضایای انتقالی از ربع.٢
") ٥٦٧٨(................................................................................................سومقضایای وارده جدید در ربع.٣

")٤٥٩(......................................................................................ای که مکتوبی مسترد گردیده استتعداد قضای-
")  ٥٣٠١(.............................................تعداد قضایای که مورد اصدار حکم قرارگرفته است(شامل قرار و فیصله)-
")  ٤٣٤٧(...............................استمنتقل گردیده١٣٩٩سال چهارمتعداد قضایای که تحت دوران میباشد وبربع-

) قضیه ایکه مورد اصدار حکم قرار گرفته.٥٣٠١ازجمله (
قضیه)٤٢١٠(......................................................شده است صادر تعداد قضایای که در مورد شان قرار قضائی -
")١٠٩١(..............................................................................................تعداد قضایای که فیصله شده است -

:از جمله قضایای فوق
")٥٠٠(............................................................................ایای که به نفع مدعی فیصله شده استتعداد قض-
")٣٠٣(....................................................................تعداد قضایای که به نفع مدعی علیه فیصله شده است-
")٧٢(.....................................................................اصالح و ابرأ خاتمه یافته است قضایای که به تعداد -
")١١٦(.....................................................................................................................................سایر موارد-

تحت دوران قضایای به شمول) قضیه ایکه مورد بررسی واجراآت قرارگرفته١٠١٠٧در (دعاویتعداد و انواع 
باقیماندهحکم شده مستردشده مکتوبی وارده قضایای نوع دعویشماره

قضیه٢٧٨٠١٠٠١٣٤٨١٣٣٢غصبدعوی ١
"١١٨٦٣٤٦١١٥٤١میراث"   ٢
"٩٦١٢٤٩٣٥طالق"  ٣
"٧٩١٢٨٤٠٤٣٥٩تفریق"   ٤



٣٩

قضیه٩١٣٢٥٥٢٧٣٦١ستانیدن دین"  ٥
"٣٤٢١٧١٥در مورد خرید و فروش"  ٦
"١٥٨٧٧١٨٠حقوق عامه"   ٧
"٥٢٠٣١٣١٤١٧٥پول نقد"  ٨
"٥٢٤١٥٢٩٩٢١٠دفع تعرض"   ٩

"٥٦٤٢٣٢٩اجاره زمین"  ١٠
"٢٦١٨١١٧١٣٦" ترکه اموال منقول و غیرمنقول١١
"١٠١٥٤قطع اشجار"  ١٢
"٩٤١٦٠٣٣حق العبدی"  ١٣
"٥٩٤٢٧٢٨استفاده از آب حقابه" ١٤
"١٠٦٢٦٨٣٦شفع"   ١٥
"٧٧٣٤٩٢٥نفقه"  ١٦
"١٣٠٥٧٥٥٠" راه١٧
"٧٥٢٤٤٢٩" مهر١٨
"٥٧٣٢٨٢٦فسخ بیع"   ١٩
"١٥٧٥٩٣٥٩جبران خساره" ٢٠
"٧٠٢٤٠٢٨" فسخ نامزادی٢١
"٦١٣٢یا عقد نکاحازدواج" ٢٢
"١٠١٤٦٣٣٤موضوع فامیلی"   ٢٣
"٧٣١١٤١٢١حضانت"  ٢٤
"٢٣٥٣١٥٢٨٠تجارتی"  ٢٥
"٥٧٦٩٤٢غصب امالک دولتی"   ٢٦
"٢٠٢٠برقرار حقوق پدری  "   ٢٧
"١٢١٧٤ولاجاره اموال منقول و غیرمنق"   ٢٨
"٣٥٤٧٢٤بین سهامین ملکیت و شراکت     "   ٢٩
"١٠١٠در مورد باغ"   ٣٠
"١٤٣١١٣٥٧٤٧٥٤٩سایردعاوی٣١
"١٠١٠٧٤٥٩٥٣٠١٤٣٤٧مجموع٣٢

تجارتی :ه ئیبتداادیوان های 
قضیه)١٦٠٥(............................................................................................١٣٩٩سال سومقضایای موجود ربع .١
") ٨٠٩(..........................................................................١٣٩٩سال سومبه ربع دومقضایای انتقالی از ربع .٢
") ٧٩٦(...................................................................................................سومقضایای وارده جدید در ربع .٣

")٦١(........................................................................................ای که مکتوبی مسترد گردیده استتعداد قضای-



٤٠

") ٦٤٤(..............................................................................تعداد قضایای که مورد اصدار حکم قرارگرفته است-
قضیه)٩٠٠(..............................استگردیدهمنتقل ١٣٩٩سال چهارم تعداد قضایای که تحت دوران میباشد وبربع-

) قضیه ایکه مورد اصدار حکم قرار گرفته.٦٤٤ازجمله (
")٤٨٠(.......................................................تعداد قضایای که در مورد شان قرار قضائی صادر شده است-
")١٢٢(............................................................................است تعداد قضایای که به نفع مدعی فیصله شده-
")٣٤(......................................................................تعداد قضایای که به نفع مدعی علیه فیصله شده است -
")٨(.........................................................................تمه یافته است تعداد قضایای که به اصالح و ابراء خا-

قضایای تحت دوران.به شمول) قضیه ایکه مورد بررسی واجراآت قرارگرفته ١٦٠٥تعداد و انواع دعاوی در (
باقیماندهحکم شده مستردشده مکتوبی وارده قضایای نوع دعویشماره

قضیه٦٧٢١٢٢٥٤٤٠٦دعوی موضوع پولی١
"١٣٢١٠٥٧٦٥"    مربوط تخلیه اماکن و دکاکین٢
"٥٨٣٢٥٣٠"   سرقفلی٣
"٣٣٠٧٢٦نین"    قرضه ها و مدیو٤
"١٧٠٥١٢"   اشخاص و بانکها٥
"٤٦٣١٠٣٣"   سهم در شراکت٦
"١٨٦٦٧٧١٠٣"   تصفیه حساب٧
"٤٥١١٨٢٦"   جبران خساره ٨
"٤٦٣١١٣٢قراردادهاشرایط"   اجرای ٩

"٣٢٥٨١٩"    اجناس تجارتی١٠
"٤٤٤٢٤١٦ثبت عالیم تجارتی"   ١١
"٣١٥١٠١٦مطالبه کرایه"   ١٢
"١١٣٢٥٤٥٧مطالبه فروش"   ١٣
"٣٠٣٠فسخ بیع جایزی"   ١٤
"٣٤٠٢٠١٤قسط محصول"   ١٥
"١١٢٨١تجویز فروش"   ١٦
"٢٠١١کمیشن کاری"   ١٧
"٢٠٢٠بالک حساب بانکی"   ١٨
"١٠٠٩١پول پیش پرداخت در مورد خریدوفروش"   ١٩
"٥٠٠٥شرکتلغو"   ٢٠
"٢٠٠٢٠٠غصب جایداد"   ٢١
"٦٣٥٢١٣٧سایر دعاوی٢٢
"١٦٠٥٦١٦٤٤٩٠٠مجموع٢٣



٤١

: غصب امالک دولتی والیت کابلابتدائیه اختصاصی رسیدگی به قضایای محکمه
قضیه)٢٢(................................................................................................١٣٩٩سال سومقضایای موجود ربع.١
") ٨(.............................................................................١٣٩٩سال سومبه ربع مدوقضایای انتقالی از ربع .٢
")١٤(......................................................................................................سومقضایای وارده جدید در ربع .٣

") ٦(................................................................................تعداد قضایای که مکتوبی مسترد گردیده است -
")١١(.......................................................................تعداد قضایای که مورد اصدار حکم قرار گرفته است-
")٥(..........................ه استمنتقل گردید١٣٩٩سال چهارمربع بتعداد قضایای که تحت دوران میباشد و -

) قضیه ایکه مورد اصدار حکم قرار گرفته .١١از جمله (
) قضیه١١(............................................................تعداد قضایای که در مورد شان قرار قضائی صادر شده است-
)    "٠(.....................................................................................................تعداد قضایای که فیصله شده است-

.ان) قضیه ایکه مورد بررسی و اجراآت قرار گرفته به شمول قضایای تحت دور٢٢تعداد و نوع قضیه در (
باقیماندهحکم شده مستردشده مکتوبی    وارده قضایای نوع دعویشماره

قضیه١٩٦١٠٣غصب امالک دولتی١
"١٠٠١دفع تعرض٢
"١٠٠١مطالبه جبران خساره٣
"١٠١٠قسط محصول فیصله٤
"٢٢٦١١٥مجموع٥

محکمه ابتدائیه مواد مخدر:
قضیه)٣٨٩(..............................................................................................١٣٩٩سال سومقضایای موجود ربع.١
")   ٥٤(...........................................................................١٣٩٩سال سومبه ربعدومقضایای انتقالی از ربع .٢
") ٣٣٥(..................................................................................................سومقضایای وارده جدید در ربع.٣

")١(.........................................................................................تعداد قضایای که مکتوبی مسترد گردیده است-
")٣٧٢(...............................................ه) تعداد قضایای که مورد اصدار حکم قرارگرفته است(شامل قرار و فیصل-
")١٦(.....................................استانتقال یافته ١٣٩٩سال چهارمتعداد قضایای که تحت دوران میباشد و بربع-

) قضیه ایکه مورد اصدار حکم قرار گرفته.٣٧٢ازجمله (
قضیه)٥٠(..........................................................................در مورد شان  قرار قضائی صادر شدهتعداد قضایای که -
")  ٣٢٢(..........................................................................................................تعداد قضایای که فیصله شده است -

قضایای تحت دوران.به شمول) قضیه ایکه مورد بررسی واجراآت قرارگرفته ٣٨٩تعداد و نوع قضیه در (
باقیماندهحکم شده مستردشده مکتوبی وارده قضایای نوع جرمشماره

قضیه٢٢٠٢١١تریاک١
"٦٨٠٦٥٣ئینهیرو٢



٤٢

"٢٩٠٢٩٠چرس٣
"٢٤٠٢٤٠مورفین٤
"٦٠٦٠مشروبات الکولی٥
"٩٠٩٠مشتقات کیمیاوی٦
"٥٠٥٠بنگ دانه   ٧
"٦٠٥١واسطه نقلیهمصادره٨
"٣٠٢١خشخاش٩

"٢٠١١اتفاق در خیانت١٠
"٢٠٢٠مصادره پول١١
"٢٠٦١١٩٦٩مت امفتامین١٢
"١٠١٠استفاده غیر قانونی از وجوه پول١٣
"٢٠٢٠قاچاق انسان١٤
"٣٠٣٠مصادره موبایل١٥
"١٠١٠مصادره نمبر پلیت موتر١٦
"٣٨٩١٣٧٢١٦مجموع      ١٧

برائت حاصل ) تن٢٨(به تعداد١٣٩٩سال سومبه اساس قضایای فیصله شده در محکمه ابتدائیه مواد مخدر طی ربع
تن دیگر ذیالً محکوم به مجازت گردیده اند:) ٤٦٢و (کرده اند

تن)١١......... (............................................................................................................سلب آزادی الی یکسال.١
")١٥٣(...............................................................................................................سلب آزادی الی پنج سال.٢
")١٦٧(... ................................................................................................................سلب آزادی پانزده سال.٣
")١٢٧(... .........................................................................................بیست سال و باالتر از آنسلب آزادی .٤
")٤(....... ...............................................................................................................................جریمه نقدی.٥

گی به جرایم سنگین فساد اداری:محکمه ابتدائیه رسید
قضیه)٤٦(................................................................................................١٣٩٩سال سومقضایای موجود ربع .١
")  ٨(...............................................................................١٣٩٩سالسومبه ربعدومقضایای انتقالی از ربع.٢
") ٣٨(..................................................................................................سومقضایای وارده جدید در ربع .٣

")١٨(..........................................................................................تعداد قضایای که مکتوبی مسترد گردیده است-
")٢٤(................) ...............................تعداد قضایای که مورد اصدار حکم قرارگرفته است(شامل قرار و فیصله-
")٤(..........................................استانتقال یافته١٣٩٩سال چهارمد وبربعتعداد قضایای که تحت دوران میباش-

) قضیه ایکه مورد اصدار حکم قرار گرفته.٢٤ازجمله (
قضیه)١٧(.......................................................................تعداد قضایای که در مورد شان  قرار قضائی صادر شده-
")٧(...........................................................................................................تعداد قضایای که فیصله شده است -



٤٣

حت دوران.قضایای تبه شمول) قضیه ایکه مورد بررسی واجراآت قرارگرفته ٤٦تعداد و انواع جرایم در (
باقیماندهحکم شده مستردشده مکتوبی وارده قضایای نوع جرمشماره

قضیه٢٢٩١١٢سؤ استفاده از صالحیت وظیفوی١
"٥٢٣٠اختالس٢
"١١٠٠ویرتز٣
"٢٠٢٠حیف و میل٤
"١٠٠١داخل شدن غیرقانونی به منزل٥
"٥٢٢١غدر٦
"١٠١٠رشوت٧
"١٠١٠عدم رعایت متوقف ساختن اوامر٨
"١٠١٠مرد از حکم محکمهت٩

"٧٤٣٠پولشوئی١٠
"٤٦١٨٢٤٤مجموع ١١

به ١٣٩٩سال سومفساد اداری  طی ربعسنگینجرایم رسیدگی بهابتدائیهمحکمهبه اساس قضایای فیصله شده در
) تن الی ١٩) تن الی یکسال، (١(که استمجازات شده محکوم بهدیگر) تن٤٢و (،برائت حاصل کرده ) تن٨تعداد (

) تن ١٤(جزایمحکوم به مجازات شده اند، وحبس سال بیست به) تن ٢و () تن دیگر الی پانزده سال٦پنج سال و (
نقدی میباشد.جریمهدیگر شامل 

مالیاتی :بانکی وایایرسیدگی به قضابتدائیهدیوان 
قضیه)٩١(..................................................................................................١٣٩٩سال سومقضایای موجود ربع .٤
")  ٥(..............................................................................١٣٩٩سال سومبه ربع دومقضایای انتقالی از ربع .٥
")   ٨٦(......................................................................................................سومقضایای وارده جدید در ربع .٦

")٧(............................................................................................تعداد قضایای که مکتوبی مسترد گردیده است-
")١٨(...................................................تعداد قضایای که مورد اصدار حکم قرارگرفته است(شامل قرار و فیصله)-
")٦٦(.........................................استانتقال یافته١٣٩٩سال چهارمتعداد قضایای که تحت دوران میباشد وبربع -

.ل میدهدو قضایای بانکی تشکیتصفیه مالیاتقضایای رسیدگی شده و باقیمانده دیوان مذکور را قضایای 

:والیت کابلابتدائیه جرایم ناشی از فساد اداریمحکمه
قضیه)١٤١(..............................................................................................١٣٩٩سال سومقضایای موجود ربع.١
")  ٢٦(............................................................................١٣٩٩سال سومبه ربع دومقضایای انتقالی از ربع.٢
") ١١٥(....................................................................................................سومقضایای وارده جدید در ربع .٣

")١(...........................................................................................استتعداد قضایای که مکتوبی مسترد گردیده -
")١٠٧(...............................................رگرفته است(شامل قرار و فیصله)تعداد قضایای که مورد اصدار حکم قرا-
")٣٣(............................................باقیمانده است١٣٩٩سال چهارموران میباشد وبربع تعداد قضایای که تحت د-



٤٤

) قضیه ایکه مورد اصدار حکم قرار گرفته.١٠٧ازجمله (
قضیه) ٢٨(...........................................................................تعداد قضایای که در مورد شان  قرار قضائی صادر شده-
")٧٩(............................................................................................................تعداد قضایای که فیصله شده است -

قضایای تحت دوران.مولبه ش) قضیه ایکه مورد بررسی واجراآت قرارگرفته ١٤١تعداد و انواع جرایم در (
باقیماندهحکم شده مستردشده مکتوبی وارده قضایای نوع جرمشماره

قضیه٣٨٠٣٢٦سؤ استفاده از صالحیت وظیفوی١
"٢٢٠١٥٧اختالس٢
"٤٣٠٣٠١٣رشوت٣
"١٥٠١٥٠تزویر اسناد٤
"٢٠١١حیازت غیرقانونی سالح٥
"٨٠٨٠عدم رعایت اوامر٦
"١٠١٠حصول مفاد از عواید دولت٧
"٦٠٢٤آخاذی غیر قانونی٨
"١٠١٠غدر٩

"١٠١٠فریبکاری١٠
"٢١٠١قاچاق ادویه١١
"١٠١٠فزارافزار و سخت ام مداخله در سیستم نر١٢
"١٤١١١٠٧٣٣مجموع ١٣

به ١٣٩٩سال سومطی ربع والیت کابلتدائیه جرایم ناشی از فساد اداریابمحکمهبه اساس قضایای فیصله شده در 
که شامل عرصه های مختلف ) تن دیگر محکوم به مجازات شده اند٨٣) تن برائت حاصل کرده و تعداد (٤٧تعداد (

حبس تنفیذی میبباشد.

:و تخلفات اطفالخشونت علیه زنرسیدگی به جرایمابتدائیه محاکم
قضیه)١٠٣١(............................................................................................١٣٩٩سال سومقضایای موجود ربع .١
")  ١٠٠(........................................................................١٣٩٩سال سومبه ربعدومقضایای انتقالی از ربع.٢
") ٩٣١(.................................................................................................سومقضایای وارده جدید در ربع.٣

")٢٤(.........................................................................................تعداد قضایای که مکتوبی مسترد گردیده است-
")٩٢٩(................................................قرارگرفته است(شامل قرار و فیصله)تعداد قضایای که مورد اصدار حکم-
")٧٨(.......... ...........................استانتقال یافته١٣٩٩سال چهارمتعداد قضایای که تحت دوران میباشد وبربع -

ار گرفته.) قضیه ایکه مورد اصدار حکم قر٩٢٩ازجمله (
قضیه)٢٨٨(..........................................................................رد شان  قرار قضائی صادر شدهتعداد قضایای که در مو-
")٦٤١(.........................................................................................................تعداد قضایای که فیصله شده است -



٤٥

قضایای تحت دوران.به شمول) قضیه ایکه مورد بررسی واجراآت قرارگرفته ١٠٣١تعداد و انواع جرایم در (
اندهـــباقیمحکم شده مستردشده مکتوبی واردهقضایای نوع جرمشماره

قضیه٧٨٢٧٢٤تجاوز جنسی١
"٢٩١٢٥٣مجروحیت٢
"٩٣٣٧٩١١قتل٣
"٤٢١٣٥٦زارواذیتآ٤
"٢٧٥١٠٢٤٩١٦لت و کوب٥
"٢٥١٢١٣کشیخود٦
"٢٩٠٢٦٣دشنام ، تحقیر و تخویف٧
"٢١٠٢٠١منجر به فوتخشونت٨
"٢٢٠٢١١ضرب و جرح٩

"١٣١١٢٠مجبور ساختن به فحشا١٠
"٨٠٨٠ازدواج زیرسن١١
"٣٥٢٣٣٢٢٢٧القضایای تخلفات اطف١٢
"٢٠١١نکاح اجباری١٣
"٢٠٢٠خریدو فروش زن١٤
"٢٠٢٠اقدام به تجاوز١٥
"١٠١٠اختطاف١٦
"٥٠٥٠جرایم اخالقی١٧
"١٠١٠منع تصرف در اموال١٨
"١٠١٠میراثممانعت از حق ١٩
"٦٠٥١مجبور نمودن به خودکشی٢٠
"٢٤٢٢١١سایر جرایم٢١
"١٠٣١٢٤٩٢٩٧٨مجموع٢٢

و محاکم مرکزو تخلفات اطفالخشونت علیه زنرسیدگی به جرایمابتدائیه هایدیوانباساس قضایای فیصله شده در
محکوم به دیگر به ترتیب ذیلتن)٤٣٠(کرده و) تن برائت حاصل ١٣٦به تعداد(١٣٩٩سال سومطی ربع والیات

مجازات شده اند :

تن)١٦٨(.........................................................................................................................سلب آزادی الی یکسال -
")٦١(...................................................................................................................................................پنج سال-
")٤٤(................................................................................................................................................سالپانزده-
")٤٤(..........................................................................................................................وباالتر از آنبیست سال-
") ٢(........................................................................................................................................................اعدام-



٤٦

تن)١١١(.........................................................................................................................................جریمه نقدی-
") ١٥٠(..........................................................................................................................................تحت حجز-
")١٠٨(..................................................................................................................................تسلیم به ولی یا وصی-

نظامی : جرایم منسوبینمحاکم ابتدائیه
قضیه)٥٧٠(..............................................................................................١٣٩٩سال سومقضایای موجود ربع.١
")  ٥٢(..........................................................................١٣٩٩سال سومبه ربع دومقضایای انتقالی از ربع.٢
")٥١٨(.................................................................................................سومقضایای وارده جدید در ربع.٣

")٢٤(....................................................................................تعداد قضایای که مکتوبی مسترد گردیده است-
")٤٨٧(.............................................................................تعداد قضایای که مورد اصدار حکم قرارگرفته است-
")٥٩(.........................................استانتقال یافته١٣٩٩سال چهارمتعداد قضایای که تحت دوران میباشد وبربع -

) قضیه ایکه مورد اصدار حکم قرار گرفته.٤٨٧ازجمله (
قضیه)١٥٨(.....................................................................ر شدهتعداد قضایای که در مورد شان  قرار قضائی صاد-
")٣٢٩(...........................................................................................................تعداد قضایای که فیصله شده است -

قضایای تحت دوران به شمول) قضیه ایکه مورد بررسی واجراآت قرارگرفته ٥٧٠یم در (تعداد و انواع جرا
باقیماندهحکم شده مستردشده مکتوبی وارده  قضایای نوع جرمشماره

قضیه٢٠٥٤١٨٤١٧غیابت وظیفوی١
"١٠٢٨٠قتل٢
"٨٥٢٦٩١٤سالحو فروشمفقودی٣
"٣٣٢٢٤٧اکتساب غیر قانون سالح٤
"٢٢٠١٩٣نقض مقررات راننده گی ٥
"٥٩٢٤٨٩سالح   نقض مقررات استعمال ٦
"٣٠٣٠قتل غیر عمد٧
"٢٠٢٠تجاوز جنسی٨
"٦٠٥١تسلیمی بدشمن٩

"٤١٣٠فرار متهممساعدت در١٠
"١٦٠١٥١نقض مقررات قراول١١
"٩١٨٠غفلت وظیفوی١٢
"٤٠٣١عدم اطاعت از امر١٣
"٦٢٤٠سرقت١٤
"٢٠٢٠رهزنی١٥
"٣٠٣٠عدم استفاده از صالحیت وظیفوی١٦
"١٢٠١٢٠لت و کوب١٧



٤٧

قضیه٥١٣١یاستفاده  از صالحیت وظیفوسؤ ١٨
"٣٠٣٠توهین به موظفین خدمات عامه       ١٩
"١٠١٠حیازت سالح٢٠
"١١٠٠حمل سال غیرقانونی٢١
"٥٠٥٠گزمهنقض مقررات ٢٢
"٧٤٦٦٣٥سایر جرایم٢٣
"٥٧٠٢٤٤٨٧٥٩مجموع٢٤

) تن برائت ٤٢به تعداد (١٣٩٩سال سومطی ربعبه اساس قضایای فیصله شده در محاکم ابتدائیه نظامی مرکز و والیات
و تن محکوم به پرداخت جریمه نقدی)٢٢١(از جمله) تن دیگر محکوم به مجازات شده که٣٣٢و (کرده اندحاصل

.ندگردیده ابه مجازات محکوم سال از یکسال الی پانزدهحبستن دیگر به عرصه های مختلف)١١٠(
محاکم ابتدائیه خوردساالن:

قضیه)٣٨٠(..............................................................................................١٣٩٩سال سومقضایای موجود ربع.١
")   ٢٩(..........................................................................١٣٩٩سال سومبه ربعدومقضایای انتقالی از ربع.٢
") ٣٥١(...................................................................................................سومقضایای وارده جدید در ربع .٣
") ٣(.........................................................................................توبی مسترد گردیده استتعداد قضایای که مک-
")٣٥٨(................................................................................تعداد قضایای که مورد اصدار حکم قرارگرفته است-
")١٧(........................................استانتقال یافته١٣٩٩سال چهارمتعداد قضایای که تحت دوران میباشد وبربع-

) قضیه ایکه مورد اصدار حکم قرار گرفته.٣٥٨ازجمله (
قضیه)٧٤(....................................................................تعداد قضایای که در مورد شان  قرار قضائی صادر شده-
")١٧(.......................................................................................................تعداد قضایای که فیصله شده است -

قضایای تحت دوران به شمولاجراآت قرارگرفته ) قضیه ایکه مورد بررسی و٣٧٨تعداد و انواع جرایم در (
باقیماندهحکم شده مستردشده مکتوبی وارده قضایای نوع جرمشماره

قضیه٧٦٠٧٢٤سرقت١
"٤٢٠٤٠٢غصب پول٢
" ٥٠٥٠جرایم اخالقی٣
"١٢٠١٢٠ترافیکیمجروحیت٤
"٢٠٢٠عضویت در گروه مخالفین٥
"٢٣١٢١١قتل عمد٦
"٢٢٠٢١١قاچاق مواد مخدر٧
"٢٠٢٠شراب نوشی٨
"٣٠٣٠اختطاف٩

"٣٤٢٣٢٠مجروحیت١٠
"٤٠٣١تجاوز جنسی١١



٤٨

فصیه٥٦٠٥٤٢چپاول١٢
"١٢٠١١١جنگ مغلوبه١٣
" ٧٠٧٠ضرب وجرح١٤
" ٢٠٢٠فوت ترافیکی١٥
" ٥٠٤١معاونت در قتل١٦
" ١٠١٠خیانت در امانت١٧
"٢٠٢٠ماین گذاری١٨
"٢٢٠٢١١لت و کوب١٩
"١١٠١٠١فروش و استعمال مواد مخدر٢٠
"٣٧٠٣٣٢سایر جرایم٢١
"٣٨٠٣٣٥٨١٧مجموع٢٢

)تن١٥(به تعداد ١٣٩٩سال سومدر نتیجه  قضایای فیصله شده در محاکم ابتدائیه خورد ساالن مرکز و والیات طی ربع
دیگر به ) تن ٤٠. و (شده اندحجزعرصه های مختلف متخلف محکوم به ازاطفال ) تن٢٧٠برائت حاصل کرده اند و (

) قضیه ایکه در سرجمع قضایای محاکم اطفال تفاوت را نشان ٢همچنان (.استیا وصی شان تسلیم داده شده ولی و
قرار یکجا سازی شده است.٢کمه ابتدائیه اطفال والیت کابل چهار جلد دوسیه طی میدهد علت اش اینست که در مح

:محاکم مرکز و والیاتابتدائیه احوال شخصیه دیوان های
قضیه)١٩٤٩(...........................................................................................١٣٩٩سال سومقضایای موجود ربع.١
") ٧٣٦(........................................................................١٣٩٩سال سومبه ربعدومقضایای انتقالی از ربع .٢
")١٢١٣(................................................................................................سوم قضایای وارده جدید در ربع .٣

")٥٣(......................................................................................تعداد قضایای که مکتوبی مسترد گردیده است-
")١٠٥٥(..............................................ست(شامل قرارو فیصله)که مورد اصدار حکم قرارگرفته اتعداد قضایای -
")٨٤١(.....................................استانتقال یافته١٣٩٩سال چهارمتعداد قضایای که تحت دوران میباشد وبربع -

) قضیه ایکه مورد اصدار حکم قرار گرفته.١٠٥٥ازجمله (
قضیه)٧٧٤(...................................................................تعداد قضایای که در مورد شان قرار قضائی صادر شده است -
")٢٨١(.......................................................................................................تعداد قضایای که فیصله شده است .-
از جمله قضایای مورد اصدار حکم-
قضیه)٢١٠(............................................................................شده استرسیدگیتعداد قضایای که به نفع مدعی -
")٣٥(...................................................................شده استرسیدگیتعداد قضایای که به نفع مدعی علیه -
")١٨(................................................................................تعداد قضایای که به اصالح و ابراء خاتمه یافته -
")٨(......................................................................................................................................در سایر موارد-



٤٩

.قضایای تحت دورانبه شمولقرارگرفته ) قضیه ایکه مورد بررسی واجراآت ١٩٤٩(دردعاویانواع تعداد و
ماندهــباقیحکم شده توبی مستردشده مکوارده قضایای نوع دعویشماره

قضیه١٢٤٢٣٥٦١٤٥٩٣تفریقدعوی ١
"٩٢٤٦٨٢٠طالق"   ٢
"١٣٥٧٦٧٦١مهر" ٣
"١٠٣١٦١٤١نفقه" ٤
"٩٨٠٦٣٣٥حضانت"  ٥
"٣١١١عقد نکاح" ٦
"١٢٠١٧٢٤٧نامزدیفسخ" ٧
"٤٤٠٢٢٢٢تعین سرنوشت"   ٨
"٢٥٠٢١٤نشوزت  " ٩

"١٠١٤٥مطالبه جهزیه"   ١٠
"٢٦٠٢٦٠اثبات طالق"   ١١
"١٣٠١١٢دید و بازدید"   ١٢
"٣٠٣٠تسلیمی طفل"   ١٣
"٨٠٥٣فسخ نکاح"   ١٤
"٣٠٣٠مطالبه هدایای نامزادی"   ١٥
"٢٠٢٠فرار از منزل"   ١٦
"٢٢٣١٢٧"   سایر دعاوی١٧
"١٩٤٩٥٣١٠٥٥٨٤١"   مجموع١٨



٥٠

٩١٣٩سال سومومی طی ربع ی عمابتدائیه در بخش قضایای جزامحاکم و قضایای مربوط شان در مرحله 
تحت دورانحکم شده مسترد شده مکتوبی ه قضایای وارداسم محکمه 

١١٥٢٢٦٩٨٤١٤٢والیت کابلشهری و ولسوالی هایابتدائیهدیوان های جزای.١
١٧٣١٥١٣٩١٩. دیوان جزای ابتدائیه شهری و ولسوالی های والیت پروان٢
٩٩٢٨٤١٣کاپیسا//  //     //     . //  ٣
٤٨٢٣٦١٠پنجشیر //  //     //     //  . ٤
٨٠١٦٤١٥نگان سم//  //    //   //   . ٥
٢٥١٢٢٢٣٢٦بلخ //  //     //     //  . ٦
٥٩٢٥٢٥جوزجان //  //     //     //  . ٧
٤٥٢٣٦٧سرپل //  //     //     //  . ٨
١١٣٠٩٦١٧بغالن //  //  //     //  . ٩

١٢٧٥٩٨٢٤کندز //  //     //     //  .١٠
٢١٨١٣١٧٤١٣تخار //  //     //     //  .١١
١٥٨٥١٣٥١٨بدخشان //  //     //     //  .١٢
١٢٠٤٩٩١٧غزنی //  //     //     //  .١٣
١١٩٠١١٠٩میان با//  //     //     //  .١٤
٤٠٢٣٥٣غور//  //     //     //  .١٥
١١٥١٩٣٢١دایکندی //  //     //     //  .١٦
٢١٣١٨٠وردک//  //     //     //  .١٧
٣٣٢٢٢٩٨٣٢ننگرهار //  //     //     //.١٨
٨٠٢٧٠٨لغمان //  //     //     //  .١٩
١٠٦٢٩٨٦فاریاب //  //     //     //  .٢٠
٩٥٠٨٦٩ها کنر//  //     //     //  .٢١
٤٤١٣٣١٠پکتیا //  //     //     //  .٢٢
٢٧٠٢٢٥پکتیکا //  //     //     //  .٢٣
١٠٧٩٨٨١٠تخوس//  //     //     //  .٢٤
٣٧١٣٠٦لوگر//  //     //     //  .٢٥
٢٠٠١٨٢زابل //  //     //     //  .٢٦
٩٩٤٨٧٨کندهار// //     //     //  .٢٧
٣٩٥٤٣٥٧٣٤هرات //  //     //     //  .٢٨
٣٦٠٣٥١ه فرا//  //     //     //  .٢٩
١٠٠١٠٠ارزگان//  //     //     //  .٣٠
٤٣٠٤١٢بادغیس//  //     //     //  .٣١
٧٣٠٧٣٠نیمروز//  //     //     //  .٣٢
٨٦٦٧٤٦هلمند//  //     //     //  .٣٣
٢٠٢٠نورستان//  //     //     //  .٣٤
٤٥٣٠١١٦٣٨٩٨مجموع.     ٣٥

٥١٦



٥١

٩١٣٩سال سومدر بخش قضایای امنیت عامه طی ربع ابتدائیهمحاکم و قضایای مربوط شان در مرحله 
تحت دورانشدهحکم مسترد شده مکتوبی قضایای وارده  اسم محکمه 

٣٤١١٠٢٧٩٥٢دیوان امنیت عامه حوزه اول کابل. ١
٢٣٩٥٢٠٧٢٧دیوان ابتدائیه امنیت عامه حوزه دوم کابل. ٢
٢٧٠٤٢٤٠٢٦عامه حوزه سوم کابلدیوان ابتدائیه امنیت. ٣
٢٠٤٨١٦٩٢٧کابلحوزه چهارمابتدائیه امنیت عامه دیوان. ٤
٩٨٩٨٢٧پروان شهری والیت امنیت عامهدیوان ابتدائیه.٥
٦٤٧٤٩٨. //    //      //       //    کاپیسا٦
٤١٢٣١٨. //     //      //      //  پنجشیر ٧
٤٦١٤٢٣.   //     //     //      //   سمنگان ٨
١٥٧١١٣٦٢٠.    //     //     //      //   بلخ ٩

٥١١٤٣٧.    //     //      //    //   جوزجان ١٠
٥٣٠٤٥٨.     //      //    //     //   سرپل ١١
٩٥٠٧٩١٦.    //       //     //    //  بغالن ١٢
١٠٢١٨٩١٢//      //    // کندز        .    //    ١٣
١٣٧٣١٢٥٩// تخار .    //    //      //     ١٤
٧٢٣٥٦١٣//  بدخشان   .    //     //     //     ١٥
٩٤٠٨٦٨.     //     //     //     //  غزنی ١٦
١١٠٨٩٦٦.    //     //      //     //  بامیان ١٧
٢٦١٢١٤//     //   غور .   //     //    ١٨
٩٠٠٧٢١٨.    //    //    //     //  دایکندی ١٩
٢٧٣٢٤٠.    //    //     //     // میدان وردک٢٠
٣٢١٣٢٨٦٣٢.   //    //     //      // ننگرهار ٢١
١٠٥٠١٠١٤//    //  لغمان .    //    //   ٢٢
٧٠٢٦٦٢.    //      //    //    // فاریاب ٢٣
٧٩٠٧٠٩.   //      //    //    //  کنرها ٢٤
٩٩٤٧١٢٤//  پکتیا .   //      //     //   ٢٥
٥٨٠٤٩٩.   //      //     //     // پکتیکا ٢٦
١٧٥٤١٤٩٢٢.    //      //    //    //   خوست٢٧
٤٨٧٤٠١.     //     //     //    // لوگر ٢٨
٢٤٠٢٤٠.   //      //      //     //  زابل ٢٩
٥٧٥٤٨٤.   //       //   //     // کندهار ٣٠
٢٥٣١٥٧.     //     //    //     // ارزگان٣١
٣٥٦٥٣٢٣٢٨.    //     //     //    // هرات ٣٢
٧٤٠٥٣٢١.     //      //    //   //  فراه ٣٣
٦٧٢٦٠٥.    //      //     //     // بادغیس٣٤
١٠٧٠١٠٦١.    //       //      //   //  نیمروز٣٥
١٥٧١٦١٢١٢٠.    //       //     //     //  هلمند٣٦
٤١٣٠.    //       //      //     // نورستان٣٧
٤١٤٣١١٩٣٥٥٦٤٦٨.           مجموع ٣٨



٥٢

٩١٣٩سال سومطی ربعو احوال شخصیهحقوق عامه،قضایای مدنی در بخشابتدائیهمحاکم و قضایای مربوط شان در مرحله 
تحت دورانحکم شدهمسترد شده مکتوبی قضایای وارده     اسم محکمه 

١٩٤٥١٥٢٨٧١٩٢٢والیت کابلهایشهری و ولسوالیمحاکم ابتدائیه مدنی و حقوق عامه.١
٢٨٧١١١٤٢١٣٤//      پروان //   //    .//     ٢
٢٤٦٣١٣٩١٠٤//    کاپیسا//   //     . //  ٣
٧١٣٥٠١٨//  پنجشیر //    //     . //    ٤
٢٩٩٣١٥٧١٣٩سمنگان //  //   //   .   //   ٥
٦٢٢١٨٣٤٠٢٦٤//   بلخ //    //    .    //   ٦
٢٨٢٢٠١٠١١٦١//   جوزجان //   //   .    //  ٧
٢٠٩١١٣٧٧١سرپل // //   //  .     //     ٨
٣٨١١٢٢٤٢١٢٧//  بغالن //   //    .    //     ٩

٢٣١٩١٣٧٨٥// کندز //  //    .    //    ١٠
٧١٠١٤٤٢٧٢٦٩// تخار //   //   .    //  ١١
٨٢٠٤٢٤٨٧٢٩١//  بدخشان//   //   .    //    ١٢
٣٤١٣٦١٧٧١٢٨//  غزنی //   // .     // ١٣
٣٠٠١٠١٨٨١٠٢//  بامیان //  //  .    //    ١٤
٢١٩١١٢٣٩٥//   غور //   //    .   //   ١٥
٥٧٧١٢٢٩٢٢٧٣//  دایکندی //   //    .    //   ١٦
٧١٣٤٨٢٠// میدان وردک//   //    .    //   ١٧
٣٤٠٨١٣٠٢٠٢// ننگرهار //   // .   // ١٨
٨٦٢٨٣٤٦//  لغمان //    //    .    //   ١٩
٤١٢١٧٢٣٠١٦٥//    // فاریاب // .    //   ٢٠
١٦٩٦٨٣٨٠//  کنرها //   //   .   //    ٢١
٨٠٤٣١٤٥//    //  پکتیا //   .   //    ٢٢
٦١٢٤١١٨//     // پکتیکا // .   //     ٢٣
١٤٨١٨٤٩٨١خوست//   // // .    //   ٢٤
٤٠٩١٢١٩// لوگر //  //   .     //    ٢٥
٢٧٣٦١٨//  زابل //    //      .   //    ٢٦
١٣٣١٠٦٩٥٤// کندهار //   //  .   //   ٢٧
٢١١٦١٤// ارزگان//   /  /.     //   ٢٩
٥٠٣٥٢٨٦٢١٢// هرات //    //   .    //    ٣٠
٦٧١٦٢١٣٠//  فراه // // .     //  ٣١
١٥٢٥٩٥٥٢// بادغیس//    //    .    //  ٣٢
١١٨٠٧٦٤٢//  نیمروز//  //    .    //      ٣٣
١٣٠٣٦٣٦٤//  هلمند//  //  .    //     ٣٤
٩٠٧٢// نورستان//   //    .    //     ٣٤
١٠١٠٧٤٥٩٥٣٠١٤٣٤٧.           مجموع ٣٥



٥٣

٩١٣٩سال سومای تجارتی و سایر بخش ها طی ربع یدر بخش قضابتدائیهمحاکم  و قضایای مربوط شان در مرحله ا
تحت دورانحکم شدهمسترد شده مکتوبیقضایای وارده اسم محکم

٦٢٢٣٧١٩٧٣٨٨کابلوالیت(الف)دیوان ابتدائیه تجارتی.١
٤٠٥٣١٧١٢٣١دیوان ابتدائیه تجارتی(ب) والیت کابل .٢
١٨٣٢٨٥٩٦هرات//     //    //  //   .٣
٦١٠٣١٣٠کندز//      //      //    //   .٤
١٨٩٣٨٢١٠٤بلخ //      //     //    //   .٥
٥٢١٢١٢٢٨کندهار/     ////      //     /.٦
٩٣٤٦٦٢٣ر//      //     //     //   ننگرها.٧
١٦٠٥٦١٦٤٤٩٠٠مجموعه.٨

محاکم ابتدائیه:داخلی و خارجی امنیت علیهرایمجهایدیوان
٨٠٠٥١٢٩کابلدیوان جرایم علیه امنیت داخلی وخارجی حوزه دوم .  ١
١١٣١٨٢٣٠کابلحوزه سوم . //      //      //    //     ٢
١٢٣٣٨٣٣٧ئیه الف توقیفگاه بگرام.//      // ابتدا٣
١١١٠٧٥٣٦.//      // ابتدائیه ب  توقیفگاه بگرام٤
٨٥٠٥٩٢٦بخش خوردساالنبگرام .//      // ابتدائیه اطفال ٥
٢٧٠١٩٨بلخت داخلی وخارجی. دیوان جرایم علیه امنی٦
٤٣٠٤٠٣هرات.//     //      //    //  ٧
٢٠٠٢٠٠. //      //     //    //      کندز٨
٣٦١٢٩٦.//      //      //    //     ننگرهار٩

٧٩١٦٧١١کندهار.//      //      //    //     ١٠
٧١٧٦٥٢٥١٨٦مجموعه١٢

محاکم ابتدائیه اطفال:
٢٢٠٠٢٠٩٩کابل//      //      //      //. ١
٦٨٣٦٤١.//      //     //    //    هرات٢
٢٨٠٢٦٢بلخ.//      //      //    //   ٣
٦٠٦٠کندهار .//      //     //    //   ٤
٤٠٠٣٧٣.//     //      //    //  ننگرهار٥
١٨٠١٦٢. //     //     //     // کندز٦
٣٨٠٣٣٥٨١٧مجموعه. ٨

قضیه در محکمه ابتدائیه اطفال والیت کابل چهارجلد دوسیه طی دو قرار یکجا سازی شده است.)٢علت تفاوت (



٥٤

٩١٣٩سال سومطی ربع و تخلفات اطفالمحاکم و قضایای مربوط شان در مرحله ابتدائیه در بخش قضایای خشونت علیه زن
تحت دورانحکم شدهمسترد شده مکتوبی قضایای وارده   اسم محکمه 

١١٤١٢٩٤٨خشونت علیه زن والیت کابلرسیدگی به جرایم ابتدائیه. دیوان ١
٣٨٠٣٣٥.  //        //       //          //     بلخ٢
٧٤١٧٣٠رات. //        //         //         //    ه٣
٢٨٣٢١٤. //         //         //         //  کندز٤
١٨٠١٨٠.   //        //        //         //   ننگرهار٥
١٣١١٢٠کندهار.    //         //       //        //  ٦
٣٢٠٣٠٢کاپیسادیوان ابتدائیه رسیدگی به جرایم خشونت علیه زن و تخلفات اطفال .   ٧
٤٤٢٣٣٩پروان.    //         //        //       //   ٨
٢١٠١٩٢پنجشیر//       //   .    //         //    ٩

٥٤٢٥٠٢بدخشان.    //         //        //       //   ١٠
٢٧١٢٦٠//         //      //       //   بامیان.   ١١
٧٥٠٦٩٦//      //   دایکندی // .    //         ١٢
٣٥٠٣٢٣.    //        //      //        //  فاریاب ١٣
٢٣١٢٠٢.    //        //       //        //  غور١٤
٣٤٠٣٤٠/       //        //  غزنی.    //        /١٥
٢٥٠٢٢٣.     //       //       //       //  سرپل ١٦
١٧١١٥١.     //      //       //       //  جوزجان١٧
٩١٠٨٨٣/       //   تخار/.    //       //١٨
٢٩٠٢٦٣/        //       //  بغالن.    //       /١٩
٢٠٠١٧٣سمنگان.    //       //        //       //  ٢٠
٢٤٠٢٤٠بادغیس.    //       //        //       //  ٢١
٧٠٤٣لوگر.    //       //        //       //  ٢٢
٢٢٠١٩٣لغمان//  .    //       //        // ٢٣
١٤٠١١٣پکتیا.    //       //        //       //  ٢٤
٣٢٠٣٠٢خوست.    //       //        //       //  ٢٥
١٦٠١٤٢کنرها.    //       //        //       //  ٢٦
٢٠٢٠میدان وردک.    //       //        //       //  ٢٧
٢٤٠٢٤٠نیمروز.    //       //        //       //  ٢٨
٤٠٤٠زابل.    //       //        //       //  ٢٩
١٢٠١٢٠پکتیکا//        //       //  .    //  ٣٠
٢٤٠١٩٥فراه.    //       //        //       //  ٣١
٦٠٦٠ارزگان//  .    //       //        //٣٢
٢٩٠٢٥٤هلمند.    //       //        //       //  ٣٣
٣٠٣٠نورستان.    //       //        //       //  ٣٤
١٠٣١٢٤٩٢٩٧٨.              مجموع ٣٥



٥٥

تحت دورانم شدهحکمسترد شده مکتوبی قضایای وارده   دیوان های ابتدائیه احوال شخصیه :
٣٢١١٠١٨٠١٣١کابلالفدیوان ابتدائیه احوال شخصیه .  ١
٣٣٠٦١٧٨١٤٦کابلبدیوان ابتدائیه احوال شخصیه ٢
١٧٩٩٨٠٩٠کابلدیوان ابتدائیه احوال شخصیه ج ٣
٢٩٣٧١٧٣١١٣بلخوالیت دیوان ابتدائیه احوال شخصیه .٤
٣٨٨٠٢٤٣١٤٥هرات//  //   //      //   .٥
٤٩٥٢٢٢٢کندز//  //   //    //    .٦
٧٥١٠٢٩٣٦ننگرهار// //   //    //    . ٧
٦٠٢٢١٣٧کندهار// //   //    //    . ٨
٩٤٣٤٣٤٨جوزجان// //   //    //    . ٩

١٦٠١٨٦٧٣تخار// //   //    //    . ١٠
١٩٤٩٥٣١٠٥٥٨٤١مجموعه١١



٥٦

٩١٣٩سال سوممنسوبین نظامی طی ربع جرایم محاکم و قضایای مربوط شان در مرحله ابتدائیه در بخش قضایای 
تحت دورانشدهحکم مسترد شده مکتوبیقضایای واردهاسم محکمه 

٧٨٢٦٢١٤دیوان ابتدائیه نظامی حوزه اول کابل.  ١
٦٩٨٥٧٤دیوان ابتدائیه نظامی حوزه چهارم کابل.٢
١٩٠١٦٣پروانابتدائیه نظامی والیتدیوان. ٣
٨٠٤٤//  کاپیسا//       //     . ٤
٤١٣٠پنجشیر//       //      //   . ٥
٤٠٤٠سمنگان//       //         //  . ٦
٢٥٠٢٥٠//       //       //   بلخ. ٧
٦٠٦٠جوزجان//       //         //  . ٨
١٠١٩٠//  سرپل//  //      . ٩

٨٠٦٢بغالن//       //        //   . ١٠
٢٥١٢١٣//  کندز//       //  . ١١
٢٢٠٢١١//  تخار//       //  .  ١٢
١٠٠١٠٠بدخشان//  //       //  . ١٣
٢٦٠٢٠٦غزنی//  //       //  . ١٤
٣٠٣٠بامیان// //       //  . ١٥
٦٠٥١//        //        //  غور.١٦
١٦٠١٣٣ی//       //        //   دایکند.  ١٧
٨١٤٣ان وردک//       //        //  مید.   ١٨
٢٨٠٢٣٥//       //        //  ننگرهار.   ١٩
٧١٦٠لغمان//       //        // .٢٠
٣١٢٢٨١//       //        //  فاریاب.٢١
٤٠٤٠//   کنرها.   //       //  ٢٢
١٥٠١٢٣//       //        //  پکتیا. ٢٣
١٥٠١٥٠/       //        //    پکتیکا.  /٢٤
٦٠٥١//       //        //   خوست.٢٥
٥٠٣٢//       //        //   لوگر. ٢٦
١٠٠١//       //        //    زابل.  ٢٧
٨٠٨٠/       //        //    کندهار.  /٢٨
١١٠١٠١.   //       //        //   ارزگان٢٩
٣٤١٣٣٠//       //        //  هرات.٣٠
١٠٠١٠٠//       //        //  فراه. ٣١
١٧١١٦٠غیس.   //       //        //  باد٣٢
٥٠٤١//       //        //   نیمروز.   ٣٣
٢٥٥٢٠٠//       //        //  هلمند. ٣٤
١٠١٠//       //        //  نورستان.   ٣٥
٥٧٠٢٤٤٨٧٥٩مجموعه. ٣٦



٥٧



٥٨

( بخش چهارم )
وثایق و عواید

مواصلت ورزیده است ١٣٩٩سالسومربع طییاتوالوکه ازمحاکم مرکزهواصلدر نتیجه راپورهای
نگاشته میشود.ذیالً که تعداد و انواع آن اجراء گردیدهاز انواع مختلف آن وثیقه) قطعه ٤٢٩٩٠مجموعاً(

١٣٩٩سال سومتعداد و انواع وثایق اجراء شده طی ربع 
تعداد وثایق اجراءشدهنوع وثیقهشماره   

قطعه)١٥٧٣٥(........................................اقرار خط.......................................................................- ١
")١٢٠١٠(.......................................................................................وکالت خط.....................- ٢
")٧١٧٨....(..................نکاح خط ........................................................................................- ٣
")٢٧٧٩...(.........................................................قباله قطعی ...................................................- ٤
")٣٤٥٠......(...............وصایت خط.......................................................................................- ٥
")١٥......(...............................................................................نفقه خط ..............................- ٦
")٣٠٥ابراء خط ............................................................................................................... (- ٧
")١٠٩....................................................................................................(............مثنی خط- ٨
")١٥......(.............................................................................................اصالح خط ..............- ٩

")١٩٩ضمانت خط .............................................................................................................(- ١٠
")٤١٥..............(..............................................................ثت خط .........................حصر ورا- ١١
")٢٥٨............................................................................................(طالق خط ...................- ١٢
")   ٢٧٣.........................................(قباله دولتی .......................................................................- ١٣
")٤٣..............(....رسید خط .................................................................................................- ١٤
")١٠٣..................................................................(ترکه خط ..............................................- ١٥
") ١...........(.................قباله جایزی ....................................................................................- ١٦
")٧.....(.........................................................................................حجت خط ..................- ١٧
")٢٩قیم خط ....................................................................................................................(- ١٨
") ٩..........(...................تقسیم خط .....................................................................................- ١٩
")٦.....(...تملیک خط .......................................................................................................- ٢٠
")٥.....(..................................خلع خط ............................................................................- ٢١
")٣..........(......................................................................................................فیصله خط- ٢٢



٥٩

قطعه)٢...(..............................................................................................................قرارداد خط- ٢٣
")٣١..(...............................................................................................................قرارقضائی- ٢٤
")١.....(..........................................................................................................انصراف خط- ٢٥
")٩.......(.............................................................................................حقوقیثبت عریضه- ٢٦
")٤٢٩٩٠......................................................................................(مجموع وثایق اجراء شده- ٢٧

حکم گردیده است١٣٩٩سال سوممحاکم طی ربع عواید خالص و ناخالص که از جانب 
مختلف النوع و محصول آن از جانب محاکم مرکز و والیات ثیقهقطعه و)٤٢٩٩٠(عوایدیکه از درک اجرای .١

)٢٢٤,٨٩٩،٠٦٥(..................................................................................................گزارش داده شده است
اقامه دعوی، ثبت عریضه صورتحال، قیمت و محصول فیصله، فیسعوایدکه در عرصه حقوقی از درک قیمت . ٢

حقوقی، قیمت اعتراض استیناف خواهی، قیمت اعتراض فرجام خواهی، قرار های قضائی ماهوی و قرار های قضائی 
)١٠٣،١٣٠،٤٣٨(..........................................................................................تجویزی مالی حکم گردیده

مصادره ، جبران خساره به نفع دولت وردپولمبالغ که در عرصه جزائی تحت عناوین مبلغ محکوم بها(جزای نقدی)، . ٣
)١٨١،٩٨٦،٥٣٩(........... .........................................اف حکم گردیده......پول نقد از جانب محاکم ابتدائیه و استین
)٥١٠،٠١٦،٠٤٢(...............................................................................که مجموع مبالغ فوق بالغ میشود بر

افغانی.پنجصدو ده ملیون و شانزده هزارو چهل و دو
، جبران خساره و مصادره پول نقد به نفع دولت حکم رد پولعنوان همچنان اسعار خارجی ذیل در عرصه جزائی تحت 

گردیده است.
دالر)٣،١٤٣،٨٣٣(.........................................................................دالر امریکائی..................................

کلدار)٦،٩١٥،١٣٠(......................................................................پاکستانی...................................کلدار
تومان)٨،٧٤٠،٠٠٠(.....................................................................................ایرانی......................تومان 

کلدار )١،٥٠٠(.......................................................................................................................کلدارهندی
قابل یادآوری است بر اساس معلومات که از مدیریت نظارت از تحصیل عواید ریاست عمومی مالی و اداری ستره 

که به حساب ستره ١٣٩٩سال سومتحت اثر طی ربع صورت گرفت، عواید خالص ستره محکمه و محاکم محکمه
)٢٦٥،٧١٢،٥٤٩(....................................................................است مبلغ گردیدهشامل سیستمرسماًمحکمه

.دوصدو شصت و پنج ملیون و هفت صدو دوازده هزارو پنجصدو چهل و نو افغانی میباشد
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٩١٣٩سال سومنظر به والیت طی ربع از اجرای وثایق ایق اجراء شده واندازه عواید بدست آمده تعداد وث
عوایدتعداد وثایق اجرا شده هاسم محکم

افغانی)168314992(......................................................وثیقهقطعه)12384...(.....................................................محاکم والیت کابل.1
") 987566(..............................................................................")  1053.......(.....................................................پروان// //     .2
")395500(..............................................................................")  752..............(..............................................کاپیسا//   //    .3
")154000(...............................................................................")  286... (....................................................پنجشیر//        //   .4
")998295(..... .........................................................................")  529............(..............................................سمنگان//   //   .5
")28777546(...........................................................................")4279......(...........................................................//        //   بلخ.6
")2289116(..........................................................................") 980........ (................................................جوزجان//        //   .7
")635622(...............................................................................")630........................(........................................سرپل//        //   .8
")1329476(............................................................................")1573.............(..................................................بغالن//        //   .9

")1894081(...........................................................................")1166........................(........................................کندز//        //   .10
")793000(..............................................................................")1111................(................................................تخار//        //   .11
")760460(............................................................................")1412.........................(..................................بدخشان//        //   .12
")1578037(...........................................................................")779........................................(..........................غزنی//        //   .13
")344228(..............................................................................")  617..............(...................................................//        //   بامیان.14
")  355086(.............................................................................")565....(.................................................................غور//        //   .15
")243050(.............................................................................")428.......................(.....................................دایکندي//        //   .16
")176500(...............................................................................")319......................................................(ك//   میدان ورد//        .17
") 3983224(............................................................................")2682.........(...................................................ننگرهار//        //   .18
")  375900(.............................................................................")664......(...........................................................//        //   لغمان.19
")1754738(.............................................................................")1323....(.........................................................فاریاب//        //   .20
")476000(............... ...............................................................")860.................................................................(//        //   کنرها.21
")498900(..............................................................................")488..................................................................(//   پکتیا//      .22
")168500(................................................................................")320..............(..................................................پکتیکا//        //   .23
")555416(...............................................................................")  946(.............................................................خوست//        //   .24
")337662(.................................................................................")537...................................................................(//        //   لوگر.25
")54500(..................................................................................")105.......................(............................................//   زابل//   .26
")2878263(...... .......................................................................")860.(...............................................................کندهار//        //   .27
")141000(..................................................................................")279.......(.........................................................ارزگان//        //   .28
")1970700(..................................................................................") 2819...(............................................................هرات//        //   .29
")329500(..................................................................................")593..(..................................................................//   فراه//     .30
" )329585(.................................................................................")624...............(...............................................بادغیس//        //   .31
") 610622(................................................................................")   349....(...........................................................نمیروز//        //   .32
")343500(.................................................................................")551...............................................................(هلمند//        //   .33
")64500(...................................................................................")127....(........................................................نورستان//   //  .34

")224899065(.......................................................................")42990(................................................مجموع وثایق و عواید.35



٦١

١٣٩٩سال سوماجراآت اداره کنترول و مراقبت قضائی طی ربع
است.نتایج ذیل بدست آمده یفساد ادارو مبارزه با ارتشا امردر فعالیت اداره مراقبت قضائی 

، یبکاریفر،یریوذ، استعمال اسناد تسؤ استفاده از صالحیت وظیفویتیبه مظنونتن)١٤(به تعداد.١
یقانوننهیمعادیدر معشانینسبتیهاهیاداره گرفتار و دوسنیانیاز طرف مؤظفتذویراسناد و شهادت کذب 

است.دهیرسماً ارسال گردیبه مراجع عدل
قرار گرفته و گزارش آن و بررسی ستره محکمه ج . ا .ا تحت کار یمقام عالتیباالثر هداهی) قض٧به تعداد (.٢

.استدهیگردهیاراستره محکمهیبه اسرع وقت به مقام عال
دنمویمراجعه و رفت و آمد میمحاکم بدون داشتن کار رسمایو قیوثایهاتی) تن که در آمر١٠تعداد (.٣

استدهیاخذ گرداز آنانیاز ورودمجدد شان تعهد کتبیریغرض جلوگو یشناسائ
رسیدگیشان عندالموقع اتیبودند به شکایاز اجراآت محاکم شاککهیاشخاصیلفونی) تماس ت١٢٢(باالثر.٤

الزم صورت گرفته است.

اجراآت ریاست عمومی تدقیق و مطالعات در بخش استهداآت 
راآت نموده است .در موارد ذیل اج١٣٩٩سال سومریاست عمومی تدقیق و مطالعات طی ربع

) موضوع  مورد غور و تدقیق قرار گرفته  و در نتیجه قرار ذیل نظر تدقیقی ابراز شده است.٥٥در این مدت (
الف دربخش استهداآت :

) موضوع٤(.............................................................................................ابراز نظر پیرامون استهداآت جزائی-
") ٩(.............................................................................................ابراز نظر پیرامون استهداآت مدنی-
")٤(.............................................................................................ابراز نظر پیرامون استهداآت وثایق-
")١١(.................................................................................................ابراز نظر پیرامون تخلفات قضات-
") ٨(..........................................................................................ابراز نظر پیرامون استهداآت تجارتی-
") ١٣(.............................................................................................ابراز نظر پیرامون استهداآت متفرقه-
")١(...........................................................................................ابراز نظر پیرامون استهداآت مستردی-
")١...................(حفظ..........................................................................................................................-
" )٤(....................................................................................................................................یاددشت-
" )٥٥(...................................................................................................................................جمله شد-

در مورد تثبیت درجه کادر قضائی ، در عرصه ١٣٩٩سال سومطی ربع تدقیق و مطالعات میوهمچنان ریاست عم
محاکم غرض نشر ، رسیدگی و قوانین و لوایح، تهیه و تدقیق مسودات اسناد تقنینی و تنظیم قرار ها و فیصله های 

بعمل آورده که تفصیل آن ذیالً از نظر میگذرد:اجراآت 

ادر قضائی:ک
عنوان رساله جهت ارتقای درجه کادر قضائی به قضات درخواست کننده داده شده و ثبت )١٣٨تعداد(.١

کمپیوتر گردیده است.



٦٢

) قطعه مکتوب که از مراجع مختلف مواصلت ورزیده، قید وارده این مدیریت گردیده است.٣٥٠تعداد(.٢
ائی ارسال شده است.) جلد رساله جهت ابراز نظر به کمیته ارزیابی  آثار علمی کادر قض١٢٦تعداد (.٣
) قطعه پیشنهاد به منظور تصویب درجات کادر قضائی به ریاست محترم داراالنشاء شورایعالی ستره ١١٢تعداد (.٤

محکمه ارسال شده است.
) جلد رساله بعد از تأئید اعضای کمیته ارزیابی و آثار علمی ترتیب و آماده کمیسیون تثبیت ارتقای ٨٠تعداد (.٥

میباشد.درجات کادر قضائی 
) موضوع ارتقای درجات کادری بعد از تأئید و تصویب مقام شورایعالی ستره محکمه مکتوب ١٠٣تعداد (.٦

شده، جهت تعمیل به مراجع مربوط ارسال شده است.
) جلد رساله نسبت داشتن خالء و نواقص جهت اصالح به مراجع مربوط ارسال شده است.٦٥تعداد (.٧

:یصله ها و قرار ها، تحلیل فاسناد تقنینیتنظیم 
وزارت محترم خارجه ٢/٧/١٣٩٩حقوق بشر مورخ نیحفاظت ازمدافعرامونیجلسه پ.١
.یتماعجوزارت محترم کار و امور ا٢/٧/١٣٩٩زنان واطفال مورخ تیمنع آزارواذیالوزارتنیبونیسیکمجلسه.٢
ــه.٣ ــازنگرجلس ــدقویب ــور قیت ــانون ام ــاتنمنان یذاتق ــران وس ــانون تراف،افس ــق ــورخ  کی ــاده م ١٣٩٩/ ١٤/٧ج

داخلهوزارت محترم
.هیوزارت محترم عدل١٥/٧/١٣٩٩مورخ یحقوقیمساعدت هایعالونیسیکمجلسه.٤
.مشرانو جرگهیملیشورا٢٨/٧/١٣٩٩جرگه مورخ یوادغام ادارات ازجانب ولسیقانون گزارجلسه.٥
.هیارت محترم عدلوز٢٩/٧/١٣٩٩مورخ یامور ثبت مرعمیطرح مقرره تنظیبازنگرجلسه.٦
هیوزارت محترم عدل١٣/٨/١٣٩٩مبارزه با قاچاق انسان وقاچاق مهاجران مورخ یعالونیسیکمجلسه.٧
هیوزارت محترم عدل٢٤/٨/١٣٩٩مورخ یازتخلفات ساختمانیریطرح مقرره صدورمجوز وجلوگرامونیپجلسه.٨
.رم صحت عامهوزارت محت٥/٩/١٣٩٩(زنان) مورخ یطبیعدلناتیدرمورد معاجلسه.٩

.هیوزارت عدل٢٥/٨/١٣٩٩مبارزه باقاچاق ومهاجران مورخ ثونیسیکمجلسه.١٠
هیوزارت عدل١٢/٩/١٣٩٩)کود جزا مورخ ١شماره (مهی) ماده دوم وماده سوم ضم١جزا (لیطرح تعدجلسه.١١

:تهیه و تدقیق مسودات اسناد تقنینی
انس مبارزه علیه فساد بعدازابراز نظر مدقیقن قضائی وآژارنوالی مسوده یاداشت همکاری متقابل میان لوی -١

ارنوالی ارسال گردیده است.غرض اجراآت بعدی به اداره محترم لوی ٣/٧/١٣٩٩) بتاریخ ٢٥٧ذریعه (
ارنوالی های چند کشور بعدازابرازنظر مدققین قضائی ارنوالی ولوی مسوده یاداشت همکاری میان لوی -٢

ارنوالی ارسال گردیده است.غرض اجراآت بعدی به اداره محترم لوی ٣/٧/١٣٩٩) بتاریخ ٢٥٨ذریعه(
) تاریخ ٢٦٤مسوده طرح همکاری حکومت افغانستان با دفتر یونیتاد بعداز ابراز نظر مدققین قضائی ذریعه(-٣

به ریاست محترم ارتباط خارجه ستره محکمه ارسال گردیده است.٧/٧/١٣٩٩
در شورایعالی ستره محکمه مطرح و نهائی گردیده توسط ایمل آدرس قانون تشکیل و صالحیت قوۀ قضائیه-٤

غرض طی مراحل قانونی به وزارت محترم عدلیه ارسال گردیده است.



٦٣

) مورخ ٣٣٨موضوع سیستم پیگیری قضایا غرض ترتیب درچوکات یک طرزالعمل ویارهنمود ذریعه (-٥
به پروژه عدالت چکی ارسال گردیده است.٢٦/٧/١٣٩٩

مقام ریاست جمهوری ، تفکیک ٩/٥/١٣٩٩) مورخ ١٧٩٥ابراز نظر ریاست تعقیب تعهدات شماره (پیرامون -٦
ت ستره به ریاست محترم تحریرا٢٨/٧/١٣٩٩) مورخ ٣٤٠قوای ثالثه بعداز ابراز نظر مدققین قضائی ذریعه (

محکمه ارسال گردیده است.
به غرض ٦/٨/١٣٩٩) بتاریخ ٣٦قین قضائی ذریعه (طرزالعمل واگزاری اموال مازاد ادارات بعد ازابراز نظر مدق-٧

اجراآت بعدی وزارت محترم مالیه ارسال گردیده است.
ردرمورد سوالنامه جمع آوری معلومات پیرامون سفارشات کمیته منع شکنجه سازمان ملل متحد بعدازابراز نظ-٨

رم خارجه ارسال گردیده غرض اجراآت بعدی به وزارت محت٦/٨/١٣٩٩) بتاریخ ٣٦٢مدققین قضائی ذریعه(
است.

ه تخلفات مقام ریاست جمهوری پیرامون مقرر٢٧/٧/١٣٢٩٩) مورخ ٣٠٤١٥به تعقیب هدایت شماره (-٩
غرض اجراآت بعدی به ١٨/٨/١٣٩٩) بتاریخ ٣٨٢ر مدققین قضائی ذریعۀ نامه شماره (ساختمانی بعد ازابراز نظ

وزارت محترم عدلیه ارسال گردیده است.
غرض ٥/٩/١٣٩٩) بتاریخ ٤٢٠تضاد منافع بعد از ابراز نظر مشورتی مدققین قضائی ذریعه (تفسیر قانون -١٠

اجراآت بعدی به وزارت محترم معادن وپطرولیم ارسال گردیده است.
غرض وارنوالی نهائیطرح مسوده طرزالعمل دسترسی به اطالعات وطبقه بندی آنها در قوۀ قضائیه ولوی -١١

.تصویب ارسال گردیده است
) کود جزا دررابطه به جرم غفلت وسهل  انگاری ذریعۀ نامۀ ١ضمیمه شماره (٩پیشنهاد تعدیل وایزاد درماده -١٢

غرض تصویب به داراالنشاء ارسال گردیده است .١٤/٨/١٣٩٩) ٣٧٩شماره (
حافت کنده جات وثایق در مخازن محاکم مرکزووالیات بعداز باز نگری ذریعۀ نامه شماره صطرزالعمل -١٣

به ریاست محترم داراالنشاء غرض تصویب ارسال گردیده است.٥/٩/١٣٩٩) ٤١٣(
) بتاریخ ٤٣٠رهنمود تعین حدود وصالحیت های کمیسیون روسای دواوین محاکم استیناف ذریعۀ نامۀ شماره (-١٤

غرض تصویب به ریاست محترم داراالنشاء ارسال گردیده است.١١/٩/١٣٩٩
٨/٧/١٣٩٩)   مورخ ٤٢٠) ماده طی تصویب(١٦ضائیه درچهار فصل و(مقرره تعین لباس رسمی قضات قوه ق-١٥

ریاست محترم داراالنشاء به این ریاست مواصلت ورزیده است.١٦/٧/١٣٩٩) ٣٣٩شورایعالی ذریعه (

تنظیم تحلیل قرار ها و فیصله های محاکم :
استیناف ودواوین مربوط ستره ) قطعه فارمت نشر احکام قطعی ونهائی ازمحاکم ابتدائیه١١٥١جمعاً به تعداد(

نظر به مدققین قضائی ت از ارقام ذیل میباشد، غرض ابرازمحکمه به این ریاست مواصلت نموده است که عبار
محول گردیده است.

) قطعه فارمت نشر احکام قطع و نهائی از محکمه استیناف والیت کابل غرض ابراز نظر به ٤٦٨بتعداد (-١
است. مدققین قضائی محول گردیده
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) قطعه فارمت نشر احکام قطعی ونهائی از دیوان جرایم علیه امنیت داخلی وخارجی محکمه ٨٦بتعداد(-٢
) قطعه ٢٥استیناف والیت کندز غرض ابراز نظر به مدققین قضائی محول گردیده است، که به تعداد (

) قطعه آن غیر قابل نشر می باشد.٦١آن قابل نشر دانسته و (
فارمت محکمه ابتدائیه شهری والیت پنجشیر) قطعه٢٥بتعداد (-٣
) قطعه فارمت نشر احکام قطعی ونهائی دربخش حقوقی وجزائی محاکم ابتدائیه و استیناف ٤٧٨بتعداد (-٤

) قطعه آن قابل نشر ٣٠٣والیت ننگرهار غرض ابراز نظر به مدققین قضائی محول گردیده که از جمله (
بل نشر نمی باشد.) قطعه آن قا١٧٥دانسته شده و بتعداد (

) قطعه فارمت نشر احکام قطعی ونهائی دربخش حقوقی وجزائی محکمه استیناف والیت ١٤بتعداد (-٥
تخار غرض ابراز نظر به مدققین قضائی محول گردید.

) قطعه فارمت نشر احکام قطعی ونهائی دیوان امنیت عامه محکمه ابتدایئه والیت کندز.٣٠بتعداد (-٦
له های قطعی ونهائی دیوان تجارتی ستره محکمه غرض نشر درویب سایت ستره ) قطعه فیص٨بتعداد (-٧

محکمه ارسال گردید.
) فیصله از دیوان رسیدگی جرایم امنیت ١) قطعه فیصله از دیوان مدنی ستره محکمه ج.ا.ا (٦بتعداد(-٨

یصله از ) ف١) فیصله از دیوان جزا محکمه استیناف والیت دایکندی (٤داخلی وخارجی ستره محکمه (
یصله ازدیوان جزاء محکمه استیناف والیت هرات ) ف٢محکمه استیناف والیت هرات (دیوان مدنی

غرض نشر درویب سایت ستره محکمه ارسال گردیده است.
) قطعه فیصله از دیوان جزاء عمومی ستره محکمه، دیوان رسیدگی به جرایم منسوبین نظامی، ١٦بتعداد (-٩

مخدر غرض نشر درویب سایت ستره محکمه ارسال شد.موادمبارزه علیه دیواندیوان امنیت عامه ،
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قرار شرح فوق گزارش اجراآت دیوان های ستره محکمه ، محاکم استیناف مرکز و والیات و محاکم ابتدائیه 
جرایم منسوبین مرکز و والیات در بخش های جزای عمومی ، امنیت عامه ، جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی ، 

خشونت جرایممدنی حقوق عامه و احوال شخصیه ، تجارتی ، مواد مخدر ، جرایم ناشی از فساد اداری ،نظامی 
تخلفات اطفال ،  موضوعات فامیلی و احوال شخصیه و تعداد مجموعی وثایق اجراء شده و عواید وعلیه زن

ریاست عمومی تدقیق و مطالعات ت ، و اجراآاداره کنترول و مراقبت قضائیعمومی محاکم و همچنان اجراآت 
. اپورهای واصله ترتیب و تقدیم استبه اساس ر١٣٩٩سال سومطی ربع در قبال استهداآت

بااحترام

"امین"مطیع اهللا
رئیس پالیسی و پالن



٦٦

جدول ارزیابی فعالیت ربعوار دیوان های ستره محکمه ج.اا.
١٣٩٩سال سومطی ربع

عواید میزان

مله دوسیه هایکه مورد اصدار حکم قرار گرفته ازج

میزان

چگونگی اجراآت

میزان

دوسیه های تازه وارد

دوسیه های باقیمانده از 
دورقبلی

نوع اجراآت

دیوان ها

شماره

بقرار 
قضائی 
مسترد 

شده

باطل تعدیل اصالح نقص تائید باقیمانده

مسترد شده 
مکتوبی

حکم شده

٠ ٧٢٥ ٠ ٠ ٥٠ ٠ ١١٢ ٥٦٣ ٩٥٥ ١٩٨ ٣٢ ٧٢٥ ٩٥٥ ٨٢٠ ١٣٥ دیوان جزاء عمومی ١

٠ ٥٥٧ ٠ ٠ ٧ ٠ ٣٩ ٥١١ ٥٨٩ ٢٢ ١٠ ٥٥٧ ٥٨٩ ٥٨٣ ٦ دیوان امنیت عامه ٢

٠ ٦١٨ ٠ ١ ١٦ ٠ ٧٩ ٥٢٢ ٧٤٧ ١١٢ ١٧ ٦١٨ ٧٤٧ ٦١٣ ١٣٤
دیوان جرایم علیه  امنیت 

داخلی وخارجی ٣

٠ ٣٣٩ ٠ ٠ ١٢ ٠ ٥١ ٢٧٦ ٤٣٤ ٨٥ ١٠ ٣٣٩ ٤٣٤ ٣٢٢ ١١٢
دیوان رسیدگی به جرایم 

خشونت علیه زن و 
تخلفات اطفال

٤

٠ ٦٠ ٠ ٠ ٣ ٠ ١٨ ٣٩ ٧٢ ٩ ٣ ٦٠ ٧٢ ٥٢ ٢٠
دیوان جرایم منسوبین 

نظامی ٥

٦٦٠٠٠ ٢٧٩ ٣٩ ٠ ٠ ٠ ١٣٩ ١٠١ ٥٠٠ ١٦٧ ٥٤ ٢٧٩ ٥٠٠ ٣٥٨ ١٤٢ دیوان مدنی 
٦

٨٠٠٠ ٣٦٧ ١٩ ٠ ٠ ٠ ٧٧ ٢٧١ ٦٥٣ ٢٣١ ٥٥ ٣٦٧ ٦٥٣ ٥٠١ ١٥٢
دیوان حقوق عامه و احوال 

شخصیه  ٧

٦٢٤٠٠ ١٢٣ ٣٥ ٠ ٠ ٠ ٤٤ ٤٤ ١٧٢ ١٥ ٣٤ ١٢٣ ١٧٢ ١٤٠ ٣٢ دیوان تجارتی ٨

١٣٦٤٠٠ ٣٠٦٨ ٩٣ ١ ٨٨ ٠ ٥٥٩ ٢٣٢٧ ٤١٢٢ ٨٣٩ ٢١٥ ٣٠٦٨ ٤١٢٢ ٣٣٨٩ ٧٣٣ میزان عمومی
٩
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مالحظات

میزان

ازجمله دوسیه هایکه مورد 
هاصدارحکم قرار گرفت میزان

چگونگی اجراآت

میزان

دوسیه های تازه 
وارد

دوسیه های 
باقیمانده از دورقبلی

نوع اجراآت

دیوان ها

بقرار شماره
قضائی 
مسترد 

شده

فیصله

باقیمانده

مسترد 
شده

مکتوبی

حکم 
شده

افغانی٥٧١٥١٠٠ ٢٤٤٢ ٥٥٩ ١٨٨٣ ٣٠٩٩ ٥٢٤ ١٣٣ ٢٤٤٢ ٣٠٩٩ ٢٦١٥ ٤٨٤ زاء محاکم استیناف مرکزووالیاتدیوان های ج
١

کلدار پاکسانی٧١٠٠افغانی، ١٢٣٤٢٩٢٣ ١٨٣٥ ٤٠٠ ١٤٣٥ ٢٢٨٧ ٣٦٥ ٨٧ ١٨٣٥ ٢٢٨٧ ٢٠١٨ ٢٦٩ دیوان های امنیت عامه محاکم استیناف مرکز و
والیت

٢

دالر، ٦٤٣٥٢٨افغانی، ٢٥٥٩٢١٣
کلدارپاکستانی١٢١٢٧٩٠ ٥٦٩ ١٣٤ ٤٣٥ ٦٩٢ ٩٥ ٢٨ ٥٦٩ ٦٩٢ ٥٤٧ ١٤٥ حاکم استیناف جرایم علیه امنیت داخلی وخارجیم

٣

افغانی٢٣٢٤٠٧٩ ٦١ ٣١ ٣٠ ٧٤ ٥ ٨ ٦١ ٧٤ ٦٩ ٥ محاکم استیناف نظامی ٤

افغانی٧٠٦٩٣٨٥ ١٤٠٢ ١٢٢٣ ١٧٩ ٢٣٧٧ ٧٨٥ ١٩٠ ١٤٠٢ ٢٣٧٧ ١٧١٤ ٦٦٣ دیوان های مدنی ، حقوق عامه و احوال شخصیه 
محاکم استیناف مرکز ووالیات

٥

نیافغا٤٦٦٦٨٠٤ ١٦٤ ٨٦ ٧٨ ٣٨٨ ١٩٠ ٣٤ ١٦٤ ٣٨٨ ٢٤٧ ١٤١ دیوانهای تجارتی
محاکم استیناف مرکزووالیت

٦

٠ ٣٣٠ ٣٥ ٢٩٥ ٣٧١ ٤١ ٠ ٣٣٠ ٣٧١ ٣٢٩ ٤٢ محکمه استیناف مواد مخدر ٧

دالر٨٥٧٨٠٠افغانی، ١٨٥٠٠٠ ١٠ ١ ٩ ١٦ ٢ ٤ ١٠ ١٦ ١٤ ٢ دیوان رسیدگی به جرایم سنگین فساداری ٨

افغانی٣٠٠٠ ٤ ٤ ٠ ١٣ ٩ ٠ ٤ ١٣ ١٠ ٣ مالیاتیبانکی ودیوان استیناف رسیدگی به قضایای ٩

افغانی١١٣٥٠٠ ٥٦ ١٦ ٤٠ ٦٩ ١٣ ٠ ٥٦ ٦٩ ٥٧ ١٢ کابلاستیناف جرایم ناشی از فساد اداریمحکمه ١٠

٠ ٢ ٢ ٠ ٣ ١ ٠ ٢ ٣ ١ ٢ دیوان های اسنیناف رسیدگی به قضایای امالکی ١١

افغانی١٠٥٠٠٠ ٤٢ ١٧ ٢٥ ٥٨ ١٥ ١ ٤٢ ٥٨ ٥١ ٧ دیوان استیناف جرایم ترافیکی ١٢
افغانی١٨٠٩٠٠ ٦٣٢ ١٤٠ ٤٩٢ ٧٤٨ ٩٢ ٢٤ ٦٣٢ ٧٤٨ ٦٨٤ ٦٤ محاکم  استیناف منع خشونت علیه زن ١٣
٠ ١٤١ ١٤ ١٢٧ ١٨٢ ٢٥ ١٦ ١٤١ ١٨٢ ١٧٨ ٤ محاکم استیناف خورد ساالن ١٤

افغانی٣٥٢٦٤٩٠٤
دالر١٥٠١٣٢٨

کلدارپاکستانی١٢٨٣٧٩٠
٧٦٩٠ ٢٦٦٢ ٥٠٢٨ ١٠٣٧٧ ٢١٦٢ ٥٢٥ ٧٦٩٠ ١٠٣٧٧ ٨٥٣٤ ١٨٤٣ میزان عمومی

١٥

١٣٩٩سوم سال جدول ارزیابی فعالیت ربعوار دیوان های محاکم استیناف مرکز ووالیات طی ربع
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عواید

میزان

ازجمله دوسیه هایکه مورد 
اصدار حکم قرار گرفته میزان

چگونگی اجراآت میزان

دوسیه های تازه 
وارد

دوسیه های 
باقیمانده از 

دورقبلی

نوع اجراآت
دیوان ها

بقرار شماره
قضائی 
مسترد 

شده

فیصله باقیمانده

مسترد 
شده
بیمکتو حکم شده

افغانی ٣٩٥٣٢١٥٦
تومان ایران٤٩٤٠٠٠٠دالر٢٠٠ ٣٨٩٨ ٩٣٣ ٢٩٦٥ ٤٥٣٠ ٥١٦ ١١٦ ٣٨٩٨ ٤٥٣٠ ٣٧٩٢ ٧٣٨ دیوان های جزاء محاکم ابتدائیه مرکزووالیات ١

افغانی٥٣٨٥٢٠٩٥
کلدارهندی، ١٥٠٠کلدار پاکستانی ١١٠٠٠٠دالر٧١٢٥٠

رانتومان ای٣٨٠٠٠٠٠
٣٥٥٦ ١١٨٧ ٢٣٦٩ ٤١٤٣ ٤٦٨ ١١٩ ٣٥٥٦ ٤١٤٣ ٣٦٥٥ ٤٨٨ والیتدیوان های امنیت عامه محاکم شهری مرکزو ٢

افغانی٣٥٣٤٩٤٩٧
کلدار پاکستان٥٥٠١٣٤٠دالر٥١٥٠ ٥٢٥ ١٧٦ ٣٤٩ ٧١٧ ١٨٦ ٦ ٥٢٥ ٧١٧ ٦١١ ١٠٦ محاکم ابتدائیه جرایم علیه امنیت داخلی وخارجی ٣

افغانی١٣٨٨٤٥٩٠ ٤٨٧ ١٥٨ ٣٢٩ ٥٧٠ ٥٩ ٢٤ ٤٨٧ ٥٧٠ ٥١٨ ٥٢ محاکم ابتدائیه نظامی ٤

افغانی٦١٥٢٦١٩٧ ٥٣٠١ ٤٢١٠ ١٠٩١ ١٠١٠٧ ٤٣٤٧ ٤٥٩ ٥٣٠١ ١٠١٠٧ ٥٦٧٨ ٤٤٢٩ دیوان های مدنی ، حقوق عامه و احوال شخصیه  
محاکم ابتدائیه  مرکز و والیات ٥

افغانی٢٨١٧٧٥٩١ ٦٤٤ ٤٨٠ ١٦٤ ١٦٠٥ ٩٠٠ ٦١ ٦٤٤ ١٦٠٥ ٧٩٦ ٨٠٩ های تجارتیدیوان
محاکم ابتدائیه مرکزووالیات ٦

٠ ٣٧٢ ٥٠ ٣٢٢ ٣٨٩ ١٦ ١ ٣٧٢ ٣٨٩ ٣٣٥ ٥٤ محکمه ابتدائیه مواد مخدر ٧
افغانی٤١٩٣١٣٤

دالر١٤٣٧٩٥٥ ٢٤ ١٧ ٧ ٤٦ ٤ ١٨ ٢٤ ٤٦ ٣٨ ٨ به جرایم سنگین فساداداریرسیدگیدیوان ابتدائیه  ٨

افغانی٤١٦٥٠٠ ١٨ ١٧ ١ ٩١ ٦٦ ٧ ١٨ ٩١ ٨٦ ٥ مالیاتیبانکی ون ابتدائیه رسیدگی به قضایایدیوا ٩

افغانی٥٤٠٠ ١١ ١١ ٠ ٢٢ ٥ ٦ ١١ ٢٢ ١٤ ٨ دیوان های ابتدائیه رسیدگی به قضایای امالکی ١٠
افغانی٩٨٤٤١١٩

کلدارپاکستانی٢٠٠٠٠دالر ، ١٢٧٩٥٠ ١٠٧ ٢٨ ٧٩ ١٤١ ٣٣ ١ ١٠٧ ١٤١ ١١٥ ٢٦ بلکاابتدائیه جرایم ناشی از فساد اداریمحکمه ١١

افغانی١٣٨٥٣٣٣ ٩٢٩ ٢٨٨ ٦٤١ ١٠٣١ ٧٨ ٢٤ ٩٢٩ ١٠٣١ ٩٣١ ١٠٠ خشونت علیه زنرسیدگی به جرایممحاکم ابتدائیه  ١٢

افغانی٤٠٠ ٣٥٨ ٧٤ ٢٨٤ ٣٨٠ ١٧ ٣ ٣٥٨ ٣٨٠ ٣٥١ ٢٩ ه خوردساالنئیمحاکم ابتدا ١٣

افغانی ١٥٤٨٦٦١ ١٠٥٥ ٧٧٤ ٢٨١ ١٩٤٩ ٨٤١ ٥٣ ١٠٥٥ ١٩٤٩ ١٢١٣ ٧٣٦ ائیه احوال شخصیه مرکز و والیاتمحاکم ابتد ١٤
دالر، ١٦٤٢٥٠٥افغانی ٢٤٩٧١٥٦٧٣

تومان ٨٧٤٠٠٠٠کلدارپاکستانی، ٥٦٣١٣٤٠
کلدار هندی ١٥٠٠ایران،

١٧٢٨٥ ٨٤٠٣ ٨٨٨٢ ٢٥٧٢١ ٧٥٣٦ ٨٩٨ ١٧٢٨٥ ٢٥٧٢١ ١٨١٣٣ ٧٥٨٨ میزان عمومی ١٥

١٣٩٩طی ربع سوم سال جدول ارزیابی فعالیت ربعوار دیوان های محاکم ابتدائیه شهری ، محاکم ابتدائیه اختصاصی و محاکم ابتدائیه ولسوالی های مرکز و والیات 

قرار در محکمھ ابتدائیھ خوردساالن والیت کابل یکجا سازی شده است٢) جلد دوسیھ ٤قضیھ در محاکم ابتدائیھ خوردساالن، (٢وت: علت تفاوت ن


