
١

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

قضیه)٢٣٧٩٤(......................................................................................١٣٩٩سال چهارمقضایای موجود ربع.١
")٧٤٧٣(.................................................................١٣٩٩سال چهارمبه ربع سومبع قضایای انتقالی از ر.٢
")١٦٣٢١(.........................................................................................چهارمقضایای وارده جدید در ربع .٣
") ٩١٦(.......................................................................................................مکتوبی قضایای مسترد شده -
")١٦٤٧٦(..................................................................................مورد اصدار حکم قرار گرفتهقضایای که-
")  ٦٤٠٢(..........................................انتقال یافته١٤٠٠سال اولبه ربعکه تحت دوران میباشد و قضایای-
") ٨٩٦١(.....................................................اجراآت شده رسیده گی وذریعه فیصلهاز جمله قضایای که -
") ٧٥١٥(...قضائی رسیده گی و اجراآت شده .......................................ذریعه قرارکه یایاز جمله قضا-

دیوان های استینافی محاکم استیناف مرکز و والیات:- ب
قضیه)١٠٠٥٢(......................................................................................١٣٩٩سال چهارمقضایای موجود ربع.١
")٢١٥١(...................................................................١٣٩٩سال چهارمبه ربع سومقضایای انتقالی از ربع .٢
")٧٩٠١(...........................................................................................چهارمقضایای وارده جدید در ربع.٣
") ٥٠٦(.......................................................................................................سترد شده مکتوبی قضایای م-
")٧٨٨٥(..................................................................................ار حکم قرار گرفتهقضایای که مورد اصد-
")١٧٥٩(..........................................انتقال نموده١٤٠٠سال اولبه ربعقضایای که تحت دوران میباشد و -
")٥٢٣٧(...........ی که ذریعه فیصله اجراآت شدهقضایاقرار گرفته: یگدهیکه مورد رسیایاز جمله قضا-
") ٢٦٤٨(...شده قضایای که ذریعه قرار قضائی اجراآتقرار گرفته: یگدهیکه مورد رسیایاز جمله قضا-

دیوان های ستره محکمه :- ج
قضیه)٤٣١٥(.........................................................................................١٣٩٩سال چهارمقضایای موجود ربع.١
")٨٣٩(......................................................................١٣٩٩سال چهارمبه ربع سومالی از ربعقضایای انتق.٢
")٣٤٧٦(.................................................................چهارم.............................قضایای وارده جدید در ربع.٣
")٢٤٣(..........................................................................................................ای مسترد شده مکتوبیقضای-
")٣٨٠٧(....................................................................................مورد اصدار حکم قرار گرفتهقضایای که-
")٢٦٥(..................................................انتقال یافته١٤٠٠سال اولبه ربعقضایای که تحت دوران میباشد و - 
")٢٩٤٤(..هقضایای که حکم محاکم تحتانی تأئید گردیدقرار گرفته: یگدهیکه مورد رسیایاز جمله قضا-
")٦٢١(.......ی که حکم محاکم تحتانی نقض شدهقضایاقرار گرفته: یگدهیسکه مورد ریایاز جمله قضا-
")١٣١(.....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-
")١١٠(.......قضایای که به قرار قضائی مسترد شده  استقرار گرفته: یگدهیکه مورد رسیایاز جمله قضا- 



٢

بخش اول
دیوان های ستره محکمهگزارش اجراآت 

دیوان جزای عمومی:-١

) قضیه ١١٨٧(.................................................................................................١٣٩٩سال چهارم. قضایای موجود ربع ١
") ١٩٨(..............................................................................١٣٩٩سال چهارمبه ربع سوم. قضایای انتقالی از ربع ٢
")٩٨٩(........................................................................................................چهارم. قضایای وارده جدید در ربع ٣
")  ٥٥(........................................................................................تعداد قضایای که مکتوبی مسترد گردیده است-
")١٠٤٧(..............................................................................ایای که مورد اصدار حکم قرارگرفته استتعداد قض-
")٨٥(.....................................استانتقال یافته١٤٠٠سال اولتعداد قضایای که تحت دوران میباشد وبه ربع -

) قضیه ایکه مورد اصدار حکم قرار گرفته.١٠٤٧(ازجمله 
قضیه)٨٢٨(......................................................................تعداد قضایای که حکم محاکم تحتانی تائید گردیده است-
")١٤٠...(.................................................................تعداد قضایای که حکم محاکم تحتانی نقض گردیده است-
" )٧٩(...................................................................دیل گردیده استتعداد قضایای که حکم محاکم تحتانی تع-

ایای تحت دوران قضبه شمول) قضیه ایکه مورد بررسی واجراآت قرارگرفته ١١٨٧تعداد و انواع جرایم در (
باقیمــــــــــــاندهوارده     مستردشده مکتوبی       حکم شده قضایای نوع جرمشماره

قضیه٣٥٥٢١٣٢٢١٢قتل١
"٢٩٢١٢٢٧٩١سرقت٢
"٥٩١٥٨٠مجروحیت٣
"٤٣٣٢٨١٢جرایم اخالقی (فعل زناء ولواط)٤
"٢٨٤١٧٧مجروحیت ترافیکی٥
"٣٢٣٢٩٠فوت ترافیکی٦
"٣٢١٢٧٥تجاوز جنسی٧
"٤٩٠٤٢٧قطاع الطریقی٨
"١٠١٠فرار از منزل٩

"١٢١٩٢تهدید بمرگ١٠
"٥١٠٤٣٨سرقت مسلحانه١١
"٣١٠٢کیسه بری١٢
"١٣٢٤١٢٣٥غصب١٣
"١٠١٠خیانت در امانت١٤



٣

قضیه ١٢٠٧٥معاونت در قتل١٥
"١٨٠٧١١چپاولگری١٦
"٣٠١٢قماربازی١٧
"١٠١٠استعمال مواد مخدر١٨
"٦٢٤٥٢٦جرایم متفرقه١٩
"١١٨٧٥٥١٠٤٧٨٥مجموعه٢٠

: مخدررسیده گی به جرایم ناشی از فساد اداری، امنیت عامه و مواددیوان- ٢
قضیه) ٦٩٥(....................................................................................................١٣٩٩سال چهارم. قضایای موجود ربع ١
")٢٢(..............................................................................١٣٩٩سال چهارمبه ربع سوم. قضایای انتقالی از ربع ٢
")٦٧٣(...........................................................................................................چهارم. قضایای وارده جدید در ربع ٣
")٢٣(...........................................................................................تعداد قضایای که مکتوبی مسترد گردیده است-
")٦٧٢(.................................................................................تعداد قضایای که مورد اصدار حکم قرارگرفته است-
")٠(...........................................استانتقال یافته١٤٠٠سال اولربع ه بوتعداد قضایای که تحت دوران میباشد-

) قضیه ایکه مورد اصدار حکم قرار گرفته.٦٧٢ازجمله (
قضیه)٦٠٩(......................................................................تعداد قضایای که حکم محاکم تحتانی تائید گردیده است-
")٦٠(.......................................................................تعداد قضایای که حکم محاکم تحتانی نقض گردیده است-
")٣(........................................................................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 ٦٩٥تعداد و انواع جرایم در (
باقیمـــاندهحکم شده مستردشده مکتوبی وارده  قضایاینوع جرمشماره

قضیه٥١١٥٠٠تذویر و فریبکاری.١
"٩٩٢٩٧٠قاچاق چرس.٢
"٣٢٢٣٠٠قاچاق تریاک.٣
"٢١٧٢٢١٥٠قاچاق هیروئین،مورفین و مشتقات کیمیاوی.٤
"١١٠١١٠اختالس.٥
"١٠٠١٠٠سرقت اموال دولتی.٦
"٦٣٣٠پول جعلی.٧
"٩١٨٠قاچاق مشروبات الکولی.٨
"١٣١١٢٠تجاوز علیه مؤظفین خدمات عامه.٩

"١٠١٠قاچاق طال.١٠
"٦٩٢٦٧٠و استفاده از سالح غیر قانونیقاچاق سالح، حمل .١١



٤

قضیه٥١٤٠اطالع کاذب.١٢
"٢٠٢٠غدر.١٣
"١٠١٠حیف و میل.١٤
"٣٨٠٣٨٠سؤاستفاده از صالحیت.١٥
"١٨٠١٨٠شیشه.١٦
"٤١٣٠اخاذی .١٧
"٢٥١٢٤٠تمرد.١٨
"١٠١٠فرار از محبس.١٩
"٩٠٩٠قاچاق موتر.٢٠
"٤٠٤٠قاچاق چوب.٢١
"١١٠٠قاچاق سنگ.٢٢
"٢١١٠عضویت.٢٣
"١٠١٠تجاوز گروهی.٢٤
"١٠١٠انتخاباتیجرم .٢٥
"٢٠٢٠تقلب در معامالت تجارتی.٢٦
"٣٠٣٠غصب زمین.٢٧
"١١١١٠٠و بم دستیقاچاق مهمات.٢٨
"٣٠٣٠و ادویهجازمقاچاق اموال .٢٩
"١٠١٠فرار از محصول گمرک.٣٠
"٢١١٠انتحال وظیفه.٣١
"٣٠٣٠کنجهش.٣٢
"١٠١٠و سرکتخریب دیوار.٣٣
"١٠١٠صدورچک بدون دارائی.٣٤
"٤٠٤٠عدم رعایت مقررات و قوانین.٣٥
"١٠١٠سیم بکس و سیمکارتقاچاق موبایل.٣٦
"k٤٠٤٠تابلیت .٣٧
"٥٠٥٠فرار مظنون.٣٨
"١٠١٠رعایت احکام مراجع ذیصالحعدم .٣٩
"١٠١٠سقط جنین.٤٠
"١١٠٠حریق.٤١
"١٥١١٤٠رشوت.٤٢
"١٠١٠افشای اسرار شخص.٤٣



٥

قضیه١٠١٠رهزنی.٤٤
"٤٠٤٠بخش تجدید نظر.٤٥
"٦٩٥٢٣٦٧٢٠مجموع.٤٦

مورد ) قضیه آن ٤(هر) قضیه را قضایای تجدید نظر تشکیل میدهد که٤از مجموع قضایای این دیوان (
قرار گرفته .رسیدگی 

جرایم علیه امنیت داخلی وخارجی:به رسیده گی دیوان - ٣
قضیه)٧٦٧(..............................................................................................١٣٩٩سال چهارم. قضایای موجود ربع ١
")١١٢(.........................................................................١٣٩٩سال چهارمبه ربع سوم. قضایای انتقالی از ربع ٢
")٦٥٥(....................................................................................................چهارم. قضایای وارده جدید در ربع ٣
")٢٦(..................................................................................تعداد قضایای که مکتوبی مسترد گردیده است-
")٦٩٩(.........................................................................قرارگرفته استتعداد قضایای که مورد اصدار حکم-
")٤٢(...............................انتقال یافته است١٤٠٠سال اولربع ه تعداد قضایای که تحت دوران میباشد وب-

فته.) قضیه ایکه مورد اصدار حکم قرار گر٦٩٩ازجمله (
قضیه)٥٨٣(..............................................................تعداد قضایای که حکم محاکم تحتانی تائید گردیده است-
")٨٨(..............................................................تعداد قضایای که حکم محاکم تحتانی نقض گردیده است-
")٢٧(.............................................................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 ٧٦٧جرایم در (تعداد و انواع
اندهــباقیمحکم شده مستردشده مکتوبی وارده قضایای نوع جرمشماره

قضیه٣٤٦٣٣٣٤٩وخرابکاریعضویت١
"١٠٨١٠٨٨١٠نفجارخرابکاری و ا٢
"٦٦٢٥٩٥اختطاف٣
"١٤٠٩٥مساعدت بدشمن٤
"١٢٩٥١١٩٥حمالت تروریستی٥
"١٣٠١١٢سلحانهغارت م٦
"٨٠٨٠قاچاق انسان ٧
"٩٠٩٠اندتیزمب٨
"٧٤٦٦٢٦جرایم متفرقه ٩

"٧٦٧٢٦٦٩٩٤٢مجموع١٠



٦

دیوان رسیدگی به جرایم خشونت علیه زن و تخلفات اطفال- ٤
قضیه )٥١١(..............................................................................................١٣٩٩سال چهارم. قضایای موجود ربع ١
")٨٥(........................................................................١٣٩٩سالچهارمبه ربعسوم. قضایای انتقالی از ربع ٢
") ٤٢٦(...................................................................................................چهارم. قضایای وارده جدید در ربع ٣
") ١٦(...................................................................................تعداد قضایای که مکتوبی مسترد گردیده است-
")٤٩٣(........................................................................تعداد قضایای که مورد اصدار حکم قرارگرفته است-
")٢(....................................استانتقال یافته١٤٠٠سال اولوبه ربع بودهتعداد قضایای که تحت دوران -

) قضیه ایکه مورد اصدار حکم قرار گرفته.٤٩٣ازجمله (
قضیه)٤٠٧(..........................................................ایای که حکم محاکم تحتانی تائید گردیده استتعداد قض-
")٦٧(........................................................تعداد قضایای که حکم محاکم تحتانی نقض گردیده است-
" )١٩(.......................................................نی تعدیل گردیده استمحاکم تحتاتعداد قضایای که حکم -

قضایای تحت دوران.به شمول) قضیه ایکه مورد بررسی واجراآت قرارگرفته ٥١١تعداد و انواع جرایم در (
باقیماندهحکم شدهمستردشده مکتوبیقضایای واردهنوع جرمشماره

قضیه٩٩١٩٦٢قتل.١
"٤٢١٤١٠عضویت.٢
"٥٤٠٥٤٠سرقت.٣
"٤٨٠٤٨٠لت و کوب.٤
"٢٠٢٠لواط.٥
"١١٧١١١٠٦٠تجاوز جنسی.٦
"١٢٠١٢٠خودکشی.٧
"١٧٠١٧٠مجروحیت.٨
"٨٠٨٠خشونت.٩

"٩٠٩٠و اذیتزارآ.١٠
"١٠٠١٠٠ضرب و جرح١٢
"٧٠٧٠اختطاف١٣
"٣٠٣٠نکاح اجباری١٤
"١٠١٠سقط جنین١٥
"٧٠٧٠مواد مخدر١٦
"٤٠٤٠فیکیجرایم ترا١٧
"٤٠٤٠جنگ مغلوبه١٨
"٦٧٣٦٤٠سایر جرایم١٩
"٥١١١٦٤٩٣٢مجموعه٢٠



٧

از مجموع قضایای که در دیوان رسیدگی به جرایم خشونت علیه زن و تخلفات اطفال مورد رسیدگی قرار 
) ٢و () قضیه ، قضایای تخلفات اطفال را تشکیل میدهد .٢٦٥) قضیه مربوط خشونت علیه زن و (٢٤٤گرفته (

ایکه باقیمانده است مربوط خشونت علیه زن میباشد.قضیه 
جرایم منسوبین نظامی:رسیده گی به دیوان - ٥
قضیه)٦١(..........................................................................................١٣٩٩سال چهارم. قضایای موجود ربع ١
")٩(.......................................................................١٣٩٩سالچهارمبه ربعسوم. قضایای انتقالی از ربع٢
")٥٢(...............................................................................................چهارم. قضایای وارده جدید در ربع ٣
")٥(..............................................................................تعداد قضایای که مکتوبی مسترد گردیده است-
")٤٠(......................................................................تعداد قضایای که مورد اصدار حکم قرارگرفته است-
")١٦(.............................استانتقال یافته١٤٠٠سال اولربع ه تعداد قضایای که تحت دوران میباشد وب-

) قضیه ایکه مورد اصدار حکم قرار گرفته.٤٠ازجمله (
قضیه)٢٦(............................................................تعداد قضایای که حکم محاکم تحتانی تائید گردیده است-
")١١(...........................................................دیده استتعداد قضایای که حکم محاکم تحتانی نقض گر-
")٣(..........................................................تعداد قضایای که حکم محاکم تحتانی تعدیل گردیده است-
")٠(..............................................................قضایای که حکم محاکم تحتانی باطل شده استتعداد-

قضایای تحت دوران.به شمول) قضیه ایکه مورد بررسی واجراآت قرارگرفته ٦١تعداد و انواع جرایم در (
اندهـــباقیمحکم شده مستردشده مکتوبی وارده قضایای نوع جرمشماره

قضیه٤١٢١نقض مقررات قراول١
"٣٠١٢لیعطرفع حبس ت٢
"٥٠٤١اکتساب غیرقانونی سالح٣
"١٠١٠خیانت به وطن٤
"١٠٠١غفلت وظیفوی٥
"٩٠٩٠قتل٦
"٩٢٤٣نقض مقررات رانندگی٧
"٨١٥٢استعمال سالح مقرراتنقض٨
"٥٠٤١مفقودی سالح٩

"١٦١١٠٥جرایم متفرقه١٠
"٦١٥٤٠١٦مجموع١١

که داشته ) قضیه تجدید نظر ٧(،١٣٩٩سال چهارمجرایم منسوبین نظامی طی ربع همچنان دیوان رسیدگی به 
.قرار دارددورانر تحت ) قضیه دیگ٦) قضیه بررسی و (١(



٨

:رسیده گی به قضایای مدنی دیوان - ٦
) قضیه٤٣٠(........................................................................................١٣٩٩سال چهارم. قضایای موجود ربع١
") ١٦٧(..................................................................١٣٩٩سال چهارمبه ربع سوم. قضایای انتقالی از ربع٢
")٢٦٣(.............................................................................................چهارم. قضایای وارده جدید در ربع٣
")٣٩(...............................................................................که مکتوبی مسترد گردیده استتعداد قضایای -
")٢٩٥(....................................................................تعداد قضایای که مورد اصدار حکم قرارگرفته است-
")٩٦(.........................استگردیدهانتقال١٤٠٠سال اولتعداد قضایای که تحت دوران میباشد وبه ربع-

) قضیه ایکه مورد اصدار حکم قرار گرفته.٢٩٥ازجمله (
قضیه)١٠٥(..........................................................تعداد قضایای که حکم محاکم تحتانی تائید گردیده است-
")١٢٦(..........................................................محاکم تحتانی نقض گردیده استتعداد قضایای که حکم -
")٦٤(..........................................................................تعداد قضایای که به قرار قضائی مسترد شده است-
قانونیت وغرض استدراکرد فرجام خواهیتعطیل،قراراست شامل سترد شدهقضیه ایکه به قرار قضائی م)٦٤(

.میباشد
قضایای تحت دوران.به شمول) قضیه ایکه مورد بررسی واجراآت قرارگرفته ٤٣٠در (دعاویتعداد و انواع 

ماندهـــباقیحکم شده مستردشده مکتوبی وارده قضایای نوع دعویشماره
قضیه١١٥٩٨٦٢٠غصبعوی د١
"٢٥٢١٧٦"   حویلی و اپارتمان٢
"٧١٥٥٦١٠زمین"  ٣
"٥٢٣٠گروی"  ٤
"٥٦٤٤٠١٢"  میراث٥
"٢١٢١٠٩بیع"  ٦
"٢٥٢١٥٨"   دفع تعرض٧
"٢٧١٢٢٤"   دیون٨
"٢٠٢٠شفع"  ٩

"٣٨٩١٨١١" دعوی پول١٠
"١٣٠٥٨دیت" ١١
"١٠٢٥٣جبران خساره" ١٢
"٢٠٢٠حقوق شهیدی" ١٣
"٢٠٢٠دکان" ١٤
"١٥١٩٥حقوق ارتفاق                    " ١٥
"١٠١٠هبه       " ١٦



٩

"١٠١٠قسط محصول" ١٧
"١٠١٠کفالت " ١٨
"٤٣٠٣٩٢٩٥٩٦مجموع١٩

:حقوق عامه و احوال شخصیهرسیده گی به قضایایاندیو- ٧
) قضیه٥٢٢(........................................................................................١٣٩٩سال چهارم. قضایای موجود ربع١
") ٢٣١(..................................................................١٣٩٩سال چهارمبه ربع سوم. قضایای انتقالی از ربع ٢
")٢٩١(............................................................................................چهارم. قضایای وارده جدید در ربع٣
")٤٩(............................................................................تعداد قضایای که مکتوبی مسترد گردیده است-
")٤٥٠(..................................................................تعداد قضایای که مورد اصدار حکم قرارگرفته است-
")٢٣(.............................استانتقال یافته١٤٠٠سال اولتعداد قضایای که تحت دوران میباشد وبه ربع-

) قضیه ایکه مورد اصدار حکم قرار گرفته.٤٥٠ازجمله (
قضیه)٣٣٠(..........................................................تعداد قضایای که حکم محاکم تحتانی تائید گردیده است-
")٨٩(...........................................................ده استتعداد قضایای که حکم محاکم تحتانی نقض گردی-
")٣١(..........................................................................تعداد قضایای که به قرار قضائی مسترد شده است-
میباشد.قانونیتوعطیل رد فرجام خواهیقرارتاست شاملقضیه ایکه به قرار قضائی مسترد شده)٣١(

قضایای تحت دوران.به شمول) قضیه ایکه مورد بررسی واجراآت قرارگرفته ٥٢٢تعداد و انواع دعاوی در (
باقیـــماندهحکم شده مستردشده مکتوبی وارده قضایای نوع دعویشماره

قضیه٣٧٨٣٩٣٢٦١٣تفریقدعوی ١
"٩٧٦٨٨٣حقوق عامه"   ٢
"١١١٧٣مهر"  ٣
"٥٠٣٢نفقه"  ٤
"١٠١٠عقد نکاحفسخ "  ٥
"١٠١٠حضانت"  ٦
"١٠١٠جبران خساره"  ٧
"٢٠٢٠ادعای معاش"  ٨
"٢٠٢١٧١طالق"  ٩

"١٠١٠جهزیه"  ١٠
"٣١١١مطالبه پول"  ١١
"٢٠٢٠تاحراز بس"  ١٢
"٥٢٢٤٩٤٥٠٢٣مجموع١٣



١٠

تجارتی:یده گی به قضایایرسدیوان- ٨
قضیه)١٤٢(.........................................................................................١٣٩٩سال چهارم. قضایای موجود ربع١
")١٥(.......................................................................١٣٩٩سال چهارمبه ربع سوم. قضایای انتقالی از ربع ٢
")١٢٧(.......................................................................چهارم......................... قضایای وارده جدید در ربع٣
")٣٠(...............................................................................تعداد قضایای که مکتوبی مسترد گردیده است -
") ١١١(.......................................................................تعداد قضایای که مورد اصدار حکم قرارگرفته است-
")١(................................استانتقال یافته١٤٠٠سال اولربعتعداد قضایای که تحت دوران میباشد وبه -

) قضیه ایکه مورد اصدار حکم قرار گرفته.١١١ازجمله (
قضیه)٥٦(............................................................محاکم تحتانی تائید گردیده استتعداد قضایای که حکم -
")٤٠(...........................................................استتعداد قضایای که حکم محاکم تحتانی نقض گردیده -
")   ١٥(.......................صادر شده استوقرار تعطیلرد فرجام خواهیتعداد قضایای که درمورد شان قرار-

قضایای تحت دوران.شمولبه ) قضیه ایکه مورد بررسی واجراآت قرارگرفته ١٤٢در (دعاویتعداد و انواع 
ماندهـــباقیحکم شده مستردشده مکتوبی واردهقضایای نوع دعویشماره

ضیهق١١١٢١٨٩١دعوی تبادله پول برات حواله١
"١٣٤٩٠"   تخلیه اماکن٢
"١٨٥١٣٠مطالبه طال، عقابه، دعوی موتر، جبران خساره، زمین و مارکیت"  ٣
"١٤٢٣٠١١١١مجموع٤

را نیز تحت کار مدنی تجدید نظردرخواست) ٢١تعداد (به١٣٩٩سال چهارمربعطیهمچنان دیوان تجارتی 
ار دارد. تحت دوران قردرخواست) ٨بررسی گردیده و(درخواست) ١٣(داشته که از جمله



١١
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حقوق عامھ

تحت دوران 85 0 42 96 1 16 2 23
حکم شده 1047 672 699 295 111 40 493 450

مسترد شده مکتوبی 55 23 26 39 30 5 16 49
قضایای وارده 1187 695 767 430 142 61 511 522

گراف فعالیت دیوان ھای ستره محکمھ طی ربع چھارم سال 
1399



١٢

( بخش دوم )
اجراآت محاکم استیناف مرکز و والیات

ن های جزاء :دیوا- ١
قضیه)٢٨٤٠(..........................................................................................١٣٩٩سال چهارمقضایای موجود ربع.١
")٥٠٣(.......................................................................١٣٩٩سال چهارمبه ربع سومقضایای انتقالی از ربع.٢
")٢٣٣٧(.............................................................................چهارم...................ربع قضایای وارده جدید در .٣

")   ١٢٤(.........................................................................................تعداد قضایای که مکتوبی مسترد گردیده است-
")٢٣٩٦(...............................................)(شامل قرار و فیصلهاصدار حکم قرارگرفته استتعداد قضایای که مورد -
")٣٢٠(..............................................اندانتقال یافته١٤٠٠سال اولربعه تعداد قضایای که تحت دوران میباشد وب-

ه مورد اصدار حکم قرار گرفته.) قضیه ایک٢٣٩٦ازجمله (
قضیه)٥٠٨(.........................................................................که در مورد شان  قرار قضائی صادر شدهتعداد قضایای -
")١٨٨٨(..........................................................................................................فیصله شده استتعداد قضایای که -

قضایای تحت دوران.به شمول) قضیه ایکه مورد بررسی واجراآت قرارگرفته ٢٨٤٠تعداد و انواع جرایم در (
ماندهـــباقیحکم شده مستردشده مکتوبی وارده قضایای نوع جرمشماره

قضیه٧٣٩١٩٦٤٨٧٢سرقت١
"٥٨٩٤٠٤٧٨٧١قتل عمد٢
"٩٩٣٧٢٢٤ترافیکیمجروحیت٣
"١١٤٤٩٥١٥جرایم اخالقی٤
"١٣٦٢١١٤٢٠ضرب و جرح٥
"١٣٤٣١١٥١٦فوت ترافیکی٦
"٢٥٠٢٤١قتل غیر عمد٧
"٥٥١٤٩٥تجاوز جنسی٨
"٤٥١٣٧٧رهزنی٩

"١٠١٠کیسه بری١٠
"٦٤٨٥٢٤تهدید١١
"٢٠٣١٩١٧٩٥مجروحیت    ١٢
"٣٨٠٣٣٥لت و کوب      ١٣
"٥٢٥٤٢٥چپاول گری١٤
"٥٠٥٠اختطاف١٥
"٧٣٥٦١٧مغلوبه                   جنگ١٦
"٢٣٢١٧٤خیانت در امانت     ١٧
"٤٤٥١٢٣٧٤٥٩جرایم متفرقه ١٨
"٢٨٤٠١٢٤٢٣٩٦٣٢٠جموعم١٩



١٣

:و جرایم ناشی از فساد اداریامنیت عامهرسیده گی به جرایم دیوان های - ٢
قضیه)٢٣٦٩(.........................................................................................١٣٩٩سال چهارمقضایای موجود ربع.١
")  ٣٦٦(......................................................................١٣٩٩سال چهارمبه ربعسومربع قضایای انتقالی از.٢
")٢٠٠٣(................................................................................................چهارمربع قضایای وارده جدید در .٣

") ١١٧(........................................................................................تعداد قضایای که مکتوبی مسترد گردیده است-
") ١٩٧٦(................................................و فیصله)تعداد قضایای که مورد اصدار حکم قرارگرفته است(شامل قرار-
")٢٧٦(......................................استانتقال نموده١٤٠٠سال اولبه ربعتعداد قضایای که تحت دوران میباشد و-

) قضیه ایکه مورد اصدار حکم قرار گرفته.١٩٧٦ازجمله (
قضیه)٣٣٦(.........................................................................ی که در مورد شان  قرار قضائی صادر شدهتعداد قضایا-
")١٦٤٠(.......................................................................................................تعداد قضایای که فیصله شده است -

قضایای تحت دوران.به شمول) قضیه ایکه مورد بررسی واجراآت قرارگرفته ٢٣٦٩تعداد و انواع جرایم در (
ماندهـــباقیحکم شده مستردشده مکتوبی وارده قضایای نوع جرمشماره

قضیه٣١٦٥٢٥٩٥٢جرایم علیه امنیت داخلی وخارجی١
"٦٨٠٢٩٥٩٢٥٩قاچاق مواد مخدر٢
"١٣٠٥٩٦٢٩فریبکاری٣
"٢٠٢٠حریق عمدی٤
"٩٧١٠٧٩٨تذویرو جعل٥
"٥٣٣٤٣٧اختالس اموال دولت٦
"٤٠٤٠قاچاق انسان٧
"١٥٣١٠٢قتل عمد٨
"١٠٠٧٧٨١٥سؤاستفاده از صالحیت وظیفوی٩

"٤٠٤٠رهزنی١٠
"٦٣١٥٤٨اختطاف١١
"٥٥٢٤٨٥حیازت سالح١٢
"٤٠٢٣٢٦تمرد از حکم محکمه١٣
"٣١٤٢٢٥مات عامهتجاوزعلیه مؤظفین خد١٤
" ٨١٦١اطالع کاذب١٥
"١٣٠١١٢تجاوز مؤظفین خدمات عامه ازصدورصالحیت١٦
"١٢٠١٢٠اموال دولت سرقت١٧
"١٦٠١٤٢جعل پول مروجه١٨
"٣٦٣٣٠٣وغیرهسالح و مهماتچوب ،قاچاق ١٩
"٣٧٤٢٢١١یر قانونیحمل سالح غ٢٠
"٣٧١٣١٥رشوت٢١



١٤

قضیه١١١٧٣انتحال وظایف و القاب٢٢
"٢٠١١٦٣خیانت ملی٢٣
"٣٠٣٠تجاوز جنسی٢٤
" ١٢٣٩٠آخاذی غیرقانونی٢٥
"٧٤٩٥٩٦جرایم عسکری٢٦
"١٥٠١٣٢غصب زمین دولتی٢٧
" ٤٨٥٢٣٤٢١٤١سایرجرایم٢٨
"٢٣٦٩١١٧١٩٧٦٢٧٦مجموع٢٩

سال چهارمکم استیناف مرکز و والیات طی ربعشده در دیوان های جزاء و امنیت عامه محاحکمقضایایبموجب 
) تن دیگر ذیالً محکوم به مجازات شده اند .٤٢٥٢) تن برائت حاصل کرده اند و تعداد (٨٧٣به تعداد (١٣٩٩

تن)٧٥٣...................(...............................................................................................سلب آزادی الی یکسال-
")١٧٩٣.....................................(.........................................................................سلب آزادی الی پنچ سال -
")  ٥٢٠(..........................................................................................................سلب آزادی الی پانزده سال -
")٤٣٣......... (..............................................................................وباالتر از آنسلب آزادی الی بیست سال-
") ٢٠(..............................................................................................................................محکوم به اعدام-
")٧٣٣....(...............................................................................................................................جریمه  نقدی-

جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی :رسیده گی بهیدیوان ها- ٣
قضیه)٦٦٤(...........................................................................................١٣٩٩سال مچهارربع قضایای موجود .١
")١١٢(........................................................................١٣٩٩سال چهارمبه ربعسومقضایای انتقالی از ربع.٢
") ٥٥٢(..................................................................................................چهارمقضایای وارده جدید در ربع.٣

")١٤(..........................................................................................تعداد قضایای که مکتوبی مسترد گردیده است-
")٥٢٠(......................).............................تعداد قضایای که مورد اصدار حکم قرارگرفته است(شامل قرار و فیصله-
")١٣٠(.......................................استانتقال نموده١٤٠٠ل سااولربع ه تعداد قضایای که تحت دوران میباشد وب-

) قضیه ایکه مورد اصدار حکم قرار گرفته.٥٢٠ازجمله (
یهقض)٩٧(..........................................................................تعداد قضایای که در مورد شان  قرار قضائی صادر شده-
")٤٢٣(..........................................................................................................تعداد قضایای که فیصله شده است -

قضایای تحت دوران.به شمول) قضیه ایکه مورد بررسی واجراآت قرارگرفته ٦٦٤تعداد و انواع جرایم در (
اندهـباقیمحکم شده توبی مستردشده مکوارده قضایای نوع جرمشماره

قضیه٢٩٢٨٢٤٠٤٤عضویت و خرابکاری١
"١٠١٠قاچاق انسان٢



١٥

قضیه٣٦٠٣١٥ترورقتل و٣
"٨٣١٦٣١٩اختطاف٤
"٣٠٣٠قاچاق سالح٥
"١٩١١٥٣خیانت ملی٦
"١٠١٠جاسوسی وخیانت بوطن٧
"١٠١٠حمله انتحاری٨
"٥٣٢٣٤١٧فعالیت تروریستی ٩

"١٦٠١٦٠انتقال مواد انفجاری١٠
"٧٠٤٣حمله مسلحانه١١
"٢٠٢٠ماین گذاری١٢
"٦٠٦٠تمویل تروریزم١٣
"٩٠٧٢حیازت سالح١٤
"٦٠٢٤مهاجرینقاچاق١٥
"٢٠٠٢ورود غیر قانونی١٦
"١٠١٠اقدام بقتل١٧
"٢٠٠٢قاچاق مواد مخدر١٨
"٣٠١٢٧٢استفاده از مواد  منفجره١٩
"٧٠٦١جرایم علیه اشخاص٢٠
"٨٦٠٦٠٢٦سایر جرایم            ٢١
"٦٦٤١٤٥٢٠١٣٠مجموع٢٢

طی شده در دیوان های استیناف جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی  محاکم مرکز و والیات قضایای حکمبموجب 
به ) تن دیگر محکوم به مجازات شده اند ٤٧٧) تن برائت حاصل کرده اند و (١٢٦به تعداد (١٣٩٩سال چهارمربع

ترتیب ذیل:
تن)٩..........(.............................................................................................................سلب آزادی الی یکسال-
")١٤٦......(............................................................................................................سلب آزادی الی پنچ سال-
")١٤٧.....(.........................................................................................................سلب آزادی الی پانزده سال-
") ١٥٩........(...........آن......................................................................و باالتر ازسلب آزادی الی بیست سال-
")١١(................................................................................................................................به اعداممحکوم -
")٥..(....................................................................................................................................جریمه  نقدی-

:محاکم استینافو احوال شخصیه حقوق عامه،دنی مرسیده گی به قضایایدیوان های- ٤
قضیه) ٢٥٧٨(.........................................................................................١٣٩٩سال چهارمقضایای موجود ربع.١
") ٧٨٧(......................................................................١٣٩٩سال چهارمبه ربع سومقضایای انتقالی از ربع .٢
") ١٧٩١(.................................................................................................چهارمقضایای وارده جدید در ربع.٣



١٦

")١٩١(..............................................................................تعداد قضایای که مکتوبی مسترد گردیده است-
")١٦٨٨(.....................................(شامل قرار وفیصله)تعداد قضایای که مورد اصدار حکم قرار گرفته است-
")٦٩٩(...................................استانتقال یافته١٤٠٠سال اولتعداد قضایای که تحت دوران میباشد و ربع -

)  قضیه ایکه مورد اصدار حکم قرار گرفته .١٦٨٨از جمله (
قضیه )١٤٥١(......................................................تعداد قضایای که در مورد شان قرار قضائی صادر شده است-
")  ٢٣٧(................................................................................................تعداد قضایای که فیصله شده است-

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

قضایای تحت دوران.به شمول) قضیه ایکه مورد بررسی واجراآت قرارگرفته ٢٥٧٨تعداد و انواع جرایم در (
اندهـــباقیمحکم شده مستردشده مکتوبی وارده قضایای نوع دعویشماره

قضیه٧٩٦٥١٤٨٣٢٦٢غصبدعوی ١
"١٠٩٥٦٨١٨میراث"  ٢
"٢٦٠١٨٨طالق"  ٣
"٥١٤٠فسخ نامزدی"  ٤
"٥٧٦٤١٤١٩١١٦تفریق"  ٥
"٨٢٤٥٥٢٣تعرضدفع"  ٦
"٧٥٩٥٠١٦ستانیدن دین"   ٧
"١٥١٢٣٦٩٥٩حقوق عامه"   ٨
"٩٢٥٦٧٢٠ول"  ترکه اموال منقول و غیرمنق٩

"١٣٠١١٢استفاده از آب حقابه" ١٠
"١٦٠١٣٣موضوع فامیلی"  ١١
"٢٣٢١٧٤شفع"  ١٢
"٩١٣٥اجاره زمین"   ١٣
"١١٣٤٤حق العبدی"  ١٤
"٣٨٦٢٤٨مهر"   ١٥
"٢٩١١٥١٣فسخ بیع" ١٦
"١٨١١٥٢جبران خساره"  ١٧
"١٥٢٧٦نفقه "   ١٨
"١٩٣١٢٤راه"   ١٩
"١٥٩٧١٠٨٤٤ر خریدو فروشپول پیش پرداخت در امو"  ٢١
"٩١٦٢حضانت" ٢٢



١٧

قضیه١٠١١١٤٧٤٣تجارتیقضایای " ٢٣
"٢٠٢٠در مورد خرید و فروش " ٢٤
"٢٠٤١٤١٥٣٣٧سایر دعاوی٢٥
"٢٥٧٨١٩١١٦٨٨٦٩٩مجموع٢٦

: محاکم استینافتجارتیرسیده گی به قضایای دیوان های - ٥
قضیه)٣٦٩(.................................................................................................١٣٩٩سال چهارمقضایای موجود ربع.١
") ١٩١(............................................................................١٣٩٩سال چهارمبه ربعسومقضایای انتقالی از ربع .٢
")١٧٨(...................................................................................چهارم....................ه جدید در ربعقضایای وارد.٣

") ٢٦(...............................................................................تعداد قضایای که مکتوبی مسترد گردیده است-
")٢٠١(....................................................................ورد اصدار حکم قرار گرفته استتعداد قضایای که م-
") ١٤٢(.......................استگردیدهانتقال١٤٠٠سال اولربعه بتعداد قضایای که تحت دوران میباشد و -

) قضیه ایکه مورد اصدار حکم قرار گرفته .٢٠١از جمله (
قضیه)٨٤(..........................................................تعداد قضایای که در مورد شان قرار قضائی صادر شده است-
")٦٩(..............................................................................که به نفع مدعی فیصله شده استتعداد قضایای -
")٤٧(.....................................................................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 ٣٦٩تعداد و انواع دعاوی در (
اندهـــباقیمحکم شده مستردشده مکتوبیوارده قضایای نوع دعویشماره

قضیه٣٤٠٢٤١٠ت در مورد خرید و فروشپول پیش پرداخدعوی١
"٢٠٥٢١٧٩١٠٥"    موضوع پولی٢
"٦٤١٥٩٤"    تخلیه اماکن و دکاکین٣
"٤٠٢٢٥١٣مربوط به قرضه ها و مدیونین"٤
"٤٠٢٢مربوط به اجرای شرایط قراردادها"   ٥
"٢١١٠سهم در شراکت"  ٦
"٣٠٠٣جبران خساره"  ٧
"٢٠٢٠تصفیه حساب"  ٨
"٣٠٣٠سرقفلی"  ٩

"١٠٠١غصب جایداد"  ١٠
"١٠١٠"  ثبت عالیم تجارتی١١
"٩١٥٣سایر دعاوی١٢
"٣٦٩٢٦٢٠١١٤٢مجموع١٣



١٨

: غصب امالک دولتیاستیناف اختصاصی رسیدگی به قضایای محکمه- ٦
قضیه)٤(.................................................................................................١٣٩٩سال چهارمع قضایای موجود رب.١
") ١(..........................................................................١٣٩٩سال چهارمبه ربع سومقضایای انتقالی از ربع.٢
")٣(.....................................................................................................چهارمقضایای وارده جدید در ربع .٣

") ١(...................................................................................تعداد قضایای که مکتوبی مسترد گردیده است-
")٠(..................................................................................تعداد قضایای که مورد اصدار حکم قرار گرفته-
")٣.....(........................استانتقال گردیده١٤٠٠سال اولبع ه ربتعداد قضایای که تحت دوران میباشد و -

تشکیل میدهد.زمینای غصب اختصاصی رسیدگی به قضایای امالکی را قضایحکمهتمام قضایای مقابل ذکر است که 
مواد مخدر :استیناف اختصاصی رسیده گی به جرایممحکمه - ٧

قضیه)٣١٨(...........................................................................................١٣٩٩سال چهارمقضایای موجود ربع.١
") ٤١(..........................................................................١٣٩٩سالچهارمربع بهسومقضایای انتقالی از ربع .٢
")٢٧٧(.................................................................................................چهارمقضایای وارده جدید در ربع.٣

")١(..........................................................................................د گردیده استتعداد قضایای که مکتوبی مستر-
")٣١٧(...............................................تعداد قضایای که مورد اصدار حکم قرارگرفته است(شامل قرار و فیصله)-
")٠(.................................استگردیدهانتقال١٣٩٩سال چهارمربعه ه تحت دوران میباشد وبتعداد قضایای ک-

) قضیه ایکه مورد اصدار حکم قرار گرفته.٣١٧ازجمله (
قضیه)٢٢(...........................................................................تعداد قضایای که در مورد شان  قرار قضائی صادر شده-
")٢٩٥(..........................................................................................................تعداد قضایای که فیصله شده است-

قضایای تحت دورانبه شمول) قضیه ایکه مورد بررسی واجراآت قرارگرفته ٣١٨تعداد و نوع قضیه در (
اندهـــباقیمحکم شده مستردشده مکتوبی وارده قضایای نوع جرمشماره

قضیه٩٠٩٠تریاک١
"٨٣٠٨٣٠هیروئین٢
"١٢٠١٢٠مورفین٣
"١٩٠١٩٠چرس٤
"٢٠٢٠مشتقات کیمیاوی٥
"١٧٦١١٧٥٠مت امفتامین٦
"٢٠٢٠سؤاستفاده از وظیفه٧
"k٣٠٣٠تابلیت ٨
"٧٠٧٠بنگدانه٩

"٣٠٣٠خشخاش١٠
"٢٠٢٠یمشروبات الکول١١
"٣١٨١٣١٧٠مجموع١٢



١٩

) ٢٥به تعداد (١٣٩٩سال چهارممخدر طی ربع مه استیناف رسیدگی به جرایم موادبموجب قضایای حکم شده در محک
، به ترتیب ذیل:ر محکوم به مجازات گردیده اندگ) تن دی٤٠٢(و.تن برائت حاصل کرده اند 

)  تن٣(.......................................................................................................................سلب آزادی الی یکسال.١
)  "١٥٠(...................................................................................................................سلب آزادی الی پنج سال.٢
)  "١٤٥(......................................................................................................................سلب آزادی پانزده سال.٣
)  "١٠٤(.........................................................................................االتر از آنآزادی الی بیست سال و بسلب .٤
)   "٠(.........................................................................................................................................جریمه نقدی.٥

رسیده گی به جرایم سنگین فساد اداری:اختصاصی محکمه استیناف - ٨
قضیه)  ١٦(............................................................................................١٣٩٩سال چهارمقضایای موجود ربع .١
")  ٢(.........................................................................١٣٩٩سالچهارمبه ربع سومقضایای انتقالی از ربع.٢
") ١٤(...........................................................................چهارم.........................قضایای وارده جدید در ربع.٣

")٣(...........................................................................................یده استتعداد قضایای که مکتوبی مسترد گرد-
")١٣(.................................................تعداد قضایای که مورد اصدار حکم قرارگرفته است(شامل قرار و فیصله)-
")   ٠(......................................استانتقال گردیده١٤٠٠سال اولربع ه تحت دوران میباشد وبتعداد قضایای که -

) قضیه ایکه مورد اصدار حکم قرار گرفته.١٣ازجمله (
قضیه) ٢(............................................................................تعداد قضایای که در مورد شان  قرار قضائی صادر شده-
") ١١........................................... (.................................................................تعداد قضایای که فیصله شده است-

قضایای تحت دوران.به شمول) قضیه ایکه مورد بررسی واجراآت قرارگرفته ١٦تعداد و انواع جرایم در (
ماندهـــباقیحکم شده مستردشده مکتوبی ده وارقضایای نوع جرمشماره

قضیه٥٠٥٠سؤاستفاده از صالحیت وظیفوی١
"١٠١٠عدم استفاده از صالحیت وظیفوی٢
"٤٠٤٠رشوت٣
"٢٠٢٠اختالس٤
"٢٢٠٠پول شوئی٥
"٢١١٠انتقال پول غیرقانونی٦
"١٦٣١٣٠وع ممج٧

به ١٣٩٩سال چهارمبه اساس قضایای حکم شده در محکمه استیناف رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری طی ربع
) ١٧الی یکسال، (به حبس) تن٢که (.اندمحکوم به حبس تنفیذی شده) تن ٢٦(،) تن برائت حاصل کرده ١٠(تعداد

محکوم گردیده اند.) تن به جریمه نقدی ١٢و (لی پانزده سال ابه حبس ) تن دیگر ٧الی پنج سال و (به حبستن

:مالیاتی استیناف کابلبانکی وایایرسیدگی به قضدیوان - ٩
قضیه)١٤(.............................................................................................١٣٩٩سال چهارمقضایای موجود ربع .١
")  ٩(.........................................................................١٣٩٩سال چهارمبه ربع سومنتقالی از ربع قضایای ا.٢
")٦(.....................................................................چهارم..............................قضایای وارده جدید در ربع .٣



٢٠

قضیه)٠(.............................................................................................تعداد قضایای که مکتوبی مسترد گردیده است-
")٩(.....................................................تعداد قضایای که مورد اصدار حکم قرارگرفته است(شامل قرار و فیصله)-
")٥(........................................ه استانتقال گردید١٤٠٠سال اولبه ربعتعداد قضایای که تحت دوران میباشد و-

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

قضایای تحت دوران به شمول) قضیه ایکه مورد بررسی واجراآت قرارگرفته ١٤تعداد و انواع جرایم در (
باقیمـــاندهحکم شده مستردشده مکتوبی   واردهقضایای نوع جرمشماره

قضیه٣٠٢١مالیهدعوی ١
"٧٠٥٢مطالبه پول"  ٢
"١٠١٠"  ضمانت بانکی٣
"١٠٠١تخلیه بالک"  ٤
"١٠١٠"  جبران خساره٥
"١٠٠١"  مطالبه تجویز قضائی٦
"١٤٠٩٥مجموع٧

:والیت کابلنافاستیجرایم ناشی از فساد اداریدیوان رسیده گی به- ١٠
قضیه)٧٠(............................................................................................١٣٩٩سال چهارمقضایای موجود ربع .١
") ١٣(.......................................................................١٣٩٩سال چهارمبه ربع سومقضایای انتقالی از ربع.٢
")٥٧(.....................................................................چهارم.............................قضایای وارده جدید در ربع .٣

")٣(...........................................................................................تعداد قضایای که مکتوبی مسترد گردیده است-
")٥٤(.................................................تعداد قضایای که مورد اصدار حکم قرارگرفته است(شامل قرار و فیصله)-
")١٣(....................................سته اانتقال گردید١٤٠٠سال اولربع ه تعداد قضایای که تحت دوران میباشد وب-

) قضیه ایکه مورد اصدار حکم قرار گرفته.٥٤ازجمله (
قضیه)١٤(...........................................................................تعداد قضایای که در مورد شان  قرار قضائی صادر شده-
")٤٠(..........................................................................................................یصله شده است تعداد قضایای که ف-

قضایای تحت دوران به شمول) قضیه ایکه مورد بررسی واجراآت قرارگرفته ٧٠تعداد و انواع جرایم در (
اندهـــباقیمحکم شده مستردشده مکتوبی واردهضایای قنوع جرمشماره

قضیه٣٢١٢٣٨سؤ استفاده از صالحیت وظیفوی١
"١٣١١١١رشوت٢
"٧٠٥٢تزویر ٣
"٥١٤٠غدر٤
"١٠١٠قانونیأخاذی غیر ٥



٢١

قضیه٨٠٦٢اختالس٦
"٤٠٤٠یت اوامر و احکامعدم رعا٧
"٧٠٣٥٤١٣مجموع ٨

به ١٣٩٩سال چهارمطی ربع ابلوالیت کجرایم ناشی از فساد اداری استینافحکمهشده در محکم به اساس قضایای 
) ١٧) تن شامل جریمه نقدی ،(١٤مجازات شده اند که () تن دیگر محکوم به ٤٣() تن برائت حاصل کرده و٩د (تعدا
.الی پنج سال محکوم گردیده اندبه حبس) تن١٢الی یکسال و (به حبس تن 
:و تخلفات اطفالخشونت علیه زنرسیدگی به جرایماستیناف هایدیوان- ١١

قضیه)٥٨٠(............................................................................................١٣٩٩سال چهارمقضایای موجود ربع .١
") ٨٨(.......................................................................١٣٩٩سال چهارمبه ربعسومقضایای انتقالی از ربع .٢
")٤٩٢(................................................................................................چهارمدید در ربعقضایای وارده ج.٣

")١٦(.........................................................................................تعداد قضایای که مکتوبی مسترد گردیده است-
")٥١٨(................................................تعداد قضایای که مورد اصدار حکم قرارگرفته است(شامل قرار و فیصله) -
")٤٦(.....................................استگردیدهانتقال١٤٠٠سال اولربعه تعداد قضایای که تحت دوران میباشد وب-

) قضیه ایکه مورد اصدار حکم قرار گرفته.٥١٨ازجمله (
قضیه) ٩٦(...........................................................................تعداد قضایای که در مورد شان  قرار قضائی صادر شده-
")٤٢٢(...........................................................................................................تعداد قضایای که فیصله شده است -

قضایای تحت دوران.به شمول) قضیه ایکه مورد بررسی واجراآت قرارگرفته ٥٨٠تعداد و انواع جرایم در (
اندهـــباقیمحکم شدهمستردشده مکتوبی وارده قضایای نوع جرمشماره

قضیه٩٥٤٨٤٧قتل١
"٨١٢٧٤٥تجاوز جنسی٢
"١٠٤٢٩٠١٢لت و کوب٣
"٥٠٥٠مجروحیت٤
"٣٠٢١قتلاقدام به ٥
"١٣٠١١٢آزار و اذیت٦
"٢٠٠١٩١، دشنام  تخویف٧
"٤٠٤١موس  تجاوز به عفت و نا٨
"١٢٩١١١٩٩قضایای اطفال٩

"٢٢٠٠خریدوفروش زن١٠
"١٧١١٦٠خودکشی١١
"١٠١٠نکاح زیر سن١٢
"١٠٥٤٩٣٨سایر جرایم               ١٣
"٥٨٠١٦٥١٨٤٦مجموع١٤



٢٢

محاکم و تخلفات اطفالخشونت علیه زنرسیدگی به جرایماستیناف هایشده در دیوانحکمباساس قضایای 
به ترتیب ) تن دیگر٣٢٠) تن برائت حاصل کرده و (١٠٢به تعداد (١٣٩٩سال چهارمطی ربع استیناف مرکز و والیات

:دمحکوم به مجازات گردیده انذیل
تن)٧٠.......(...............................................................................................................سلب آزادی الی یکسال-
")٨٥(..................................................................................................................سلب آزادی الی پنج سال-
")٦٤.................................................................................................................(سالپانزدهسلب آزادی الی -
" )   ٤٨.........................................................(...................................وباالتر از آنسلب آزادی الی بیست سال-
")٢......................(.............................................................................................................................اعدام-
")٥١.......................................................................................................................(.................جریمه نقدی-
")٦٣.......(.....................................................................................................................................محجوزین-
)   "٢٨(اطفالی که به ولی یا وصی شان تسلیم داده شده ..................................................................................-

جرایم ترافیکی استیناف والیت کابل.رسیده گی بهدیوان- ١٢
) قضیه٦٤(.............................................................................................١٣٩٩سال چهارمقضایای موجود ربع.١
") ١٥(.........................................................................١٣٩٩سال چهارمبه ربع سومقضایای انتقالی از ربع.٢
") ٤٩(...................................................................................................چهارمقضایای وارده جدید در ربع.٣

")٤(............................................................................................تعداد قضایای که مکتوبی مسترد گردیده است-
") ٤٨(...................................................تعداد قضایای که مورد اصدار حکم قرارگرفته است(شامل قرار و فیصله)-
")١٢(............................................استانتقال یافته١٤٠٠سال اولبه ربعتعداد قضایای که تحت دوران میباشد و-

) قضیه ایکه مورد اصدار حکم قرار گرفته.٤٨ازجمله (
قضیه)٩(...........................................................................تعداد قضایای که در مورد شان  قرار قضائی صادر شده-
")٣٩.......................................................................(.......................................تعداد قضایای که فیصله شده است-

قضایای تحت دوران.به شمول) قضیه ایکه مورد بررسی واجراآت قرارگرفته ٦٤تعداد و انواع جرایم در (
اندهـــقیمباحکم شده مستردشده مکتوبی وارده قضایای نوع جرمشماره

هقضی٣٦٤٢٦٦فوت ترافیکی   ١
"٢٥٠٢٠٥مجروحیت ترافیکی ٢
"٣٠٢١واگذاری عراده به شخص فاقد جواز رانندگی ٣
"٦٤٤٤٨١٢مجموع٤

) تن ٤٢(،١٣٩٩سال چهارمطی ربع والیت کابلجرایم ترافیکی استینافشده در دیوان حکمباساس قضایای 
شامل ) تن دیگر ٦مل حبس الی پنج سال و (شا)تن ٣٣(،) تن جریمه نقدی٣(محکوم به مجازات گردیده اند که

.حبس یکسال میباشد



٢٣

: دیوان های استیناف رسیده گی به جرایم منسوبین نظامی- ١٣
قضیه)٥٠(............................................................................................١٣٩٩سال چهارمقضایای موجود ربع .١
")  ٥(......................................................................١٣٩٨سال چهارمبه ربع سومانتقالی از ربع قضایای .٢
")٤٥(...........................................................................چهارم.......................قضایای وارده جدید در ربع.٣

")٣(............................................................................................تعداد قضایای که مکتوبی مسترد گردیده است-
")٤٧(..............) .................................تعداد قضایای که مورد اصدار حکم قرارگرفته است(شامل قرار و فیصله-
")٠(..........................................استانتقال یافته ١٤٠٠سال اولبه ربعتعداد قضایای که تحت دوران میباشد و-

) قضیه ایکه مورد اصدار حکم قرار گرفته.٤٧ازجمله (
قضیه)١٩(............................................................................تعداد قضایای که در مورد شان  قرار قضائی صادر شده-
")٢٨(...........................................................................................................تعداد قضایای که فیصله شده است-

تحت دوران قضایای به شموله ایکه مورد بررسی واجراآت قرارگرفته ) قضی٥٠تعداد و انواع جرایم در (
اندهـــباقیمحکم شده مستردشده مکتوبی وارده قضایای نوع جرمشماره

ضیهق٦٠٦٠مفقودی سالح  فروش و١
"٨١٧٠نقض مقررات استعمال سالح٢
"٣٠٣٠اکتساب سالح٣
"٣٠٣٠نقص مقررات قراول٤
"١٠١٠اختالس٥
"٢١١٠نقض مقررات رانندگی٦
"١٠١٠تجاوز مؤظفین  از صدور صالحیت٧
"٦٠٦٠غیابت وظیفوی٨
"١٠١٠قتل عمد٩

"١٩١١٨٠سایرجرایم١٠
"٥٠٣٤٧٠مجموع١١

در دیوان های استیناف رسیدگی به جرایم منسوبین نظامی محاکم مرکز و والیات بموجب ١٣٩٩سال چهارمطی ربع
ترتیب ذیل محکوم به مجازات گردیده اند بهتن)٢٤تن برائت حاصل کرده اند و ()٢٤قضایای حکم شده به تعداد (

.تن)٨جریمه نقدی(و) تن ١،پانزده سال (تن)٦، پنج سال (تن)٩یکسال (
:دیوان های استیناف رسیده گی به قضایای تخلفات اطفال(خورساالن)- ١٤

قضیه)١١٦(...........................................................................................١٣٩٩سال چهارمقضایای موجود ربع.١
") ١٨(........................................................................١٣٩٩سال چهارمبه ربعسومقضایای انتقالی از ربع.٢
")٩٨(..................................................................................................چهارمقضایای وارده جدید در ربع.٣

")٣(..........................................................................................تعداد قضایای که مکتوبی مسترد گردیده است-
")١١٣(......................................).........رگرفته است(شامل قرار و فیصلهتعداد قضایای که مورد اصدار حکم قرا-



٢٤

قضیه)٠(.........................................استانتقال یافته١٤٠٠سال اولبه ربعتعداد قضایای که تحت دوران میباشد و-
) قضیه ایکه مورد اصدار حکم قرار گرفته.١١٣ازجمله (

قضیه)١٤(...........................................................................قرار قضائی صادر شدهتعداد قضایای که در مورد شان  -
")٩٩(.........................................................................................................تعداد قضایای که فیصله شده است -

قضایای تحت دوران به شمول) قضیه ایکه مورد بررسی واجراآت قرارگرفته ١١٦عداد و انواع جرایم در (ت
ماندهـــباقیحکم شده مستردشده مکتوبی واردهقضایای نوع جرمشماره

قضیه٤٢٠٤٢٠سرقت.١
"١٧٠١٧٠قاچاق مواد مخدر.٢
"٢٠٢٠اختطاف.٣
"١٠١٠مجروحیت ترافیکی.٤
"٩٠٩٠فروش و استعمال مواد مخدر.٥
"١٤٠١٤٠قتل عمد.٦
"١٠١٠چپاول.٧
"٤٠٤٠تجاوز جنسی.٨
"١٠١٠فوت ترافیکی.٩

"٣٠٣٠لت و کوب.١٠
"٣٠٣٠هزنیر.١١
"٢٠٢٠فریبکاری.١٢
"٢١١٠ضرب و جرح.١٣
"٣٠٣٠مجروحیت.١٤
"١٠١٠عضویت .١٥
"١١٢٩٠سایر جرایم  .١٦
"١١٦٣١١٣٠مجموع .١٧

به ،١٣٩٩سال چهارمطی ربع والیاتمرکز واف خوردساالناستیندیوانهای محاکمشده در حکمبموجب قضایای 
تن دیگر)٤(وحجز شده عرصه های مختلف) تن از اطفال متخلف محکوم به١٢٣(،) تن برائت حاصل کرده ٤تعداد (

.اندشان تسلیم داده شده یا وصی ولی وبه



٢٥

٩١٣٩سال چهارمطی ربع می عموی محاکم وقضایای مربوط شان درمرحله استیناف در بخش قضایای جزا
تحت دورانحکم شدهمسترد شده مکتوبی قضایای وارده اسم محکمه 

٥٢٨٥٦٤٣٢٤٠.دیوان جزای استیناف والیت کابل١
١١٦٣٩٨١٥پروان .//      //     //     //    ٢
٤٢٤٣٨٠کاپیسا. //    //      //       //   ٣
٢٢٠٢٢٠پنجشیر . //     //      //      // ٤
٦٤٠٥٥٩سمنگان.   //     //     //      // ٥
٢٨٣١١١٣١٦٩بلخ //     //      //   .    //   ٦
٤٦٢٤٣١جوزجان .    //     //      //    //  ٧
٥٣٤٤١٨سرپل .     //      //    //     //   ٨
٩٤٠٨٢١٢بغالن .    //       //     //    // ٩

١٠٥٣٩١١١کندز .    //      //      //    // ١٠
١٠٣٠١٠٣٠تخار .    //    //      //      //١١
٧٥٥٦٨٢بدخشان .    //     //     //     //  ١٢
٧٤١٧٣٠غزنی .     //     //     //     //  ١٣
٦٦٠٦٦٠بامیان .    //     //      //     //  ١٤
١٧٠١٥٢غور .   //     //       //     //  ١٥
٧٤٠٧٠٤دایکندی //    //    //     //  .  ١٦
١٩٠١٩٠میدان وردک.    //    //     //     // ١٧
٢٠٨١٢٠٧٠ننگرهار .   //    //     //      // ١٨
٥٧٥٤٤٨لغمان .    //    //     //    // ١٩
٨٧٢٧٥١٠فاریاب .    //      //    //    //٢٠
٤٠١٣٩٠کنرها .   //      //    //    //  ٢١
٣٠٠٢٩١پکتیا .   //      //     //    // ٢٢
٢٤٠٢٤٠پکتیکا .   //      //     //     // ٢٣
١٠٤١٩٨٥٠خوست.    //      //    //    //   ٢٤
١٨١١٧٠لوگر .     //     //     //    // ٢٥
٨٠٨٠زابل //     // .   //      // ٢٦
٥٦٤٥٢٠کندهار .   //       //   //     // ٢٧
٢٧٨١٠٢٤٤٢٤هرات .    //     //     //    // ٢٨
٢٢٠١٩٣فراه .     //      //    //   //  ٢٩
٧٠٧٠ارزگان.     //     //    //     //٣٠
١٣٠١٣٠بادغیس.    //      //     //     // ٣١
٣٩١٣٨٠نیمروز.    //       //      //   //  ٣٢
٦٥١٦٤٠.    //       //     //     //  هلمند٣٣
٣٠٢١.    //       //      //     // نورستان٣٤
٢٨٤٠١٢٤٢٣٩٦٣٢٠مجموع.     ٣٥



٢٦

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

٣٧٤٤٠٢٤٨٨٦دیوان امنیت عامه استیناف کابل.١
٧٣٤٦٢٧.//      //     //     //      پروان ٢
٢٦٢٢٤٠. //    //      //       //    کاپیسا٣
٢٨٠٢٥٣. //     //      //      //  پنجشیر ٤
٤٠٠٣٠١٠.   //     //     //      //   سمنگان ٥
١٠٩٣٨٨١٨.    //     //     //      //   بلخ ٦
٤٨٠٣٥١٣.    //     //      //    //   جوزجان ٧
٤٣٧٢٦١٠.     //      //    //     //   سرپل ٨
٧١٦٥٨٧.    //       //     //    //  بغالن ٩

٥٧٥٥٢٠.    //      //      //    // کندز             ١٠
٧١٠٧١٠.    //    //      //      // تخار ١١
٦٤١٠٥٤٠.    //     //     //     //  بدخشان ١٢
٨١٠٧٨٣.     //     //     //     //  غزنی ١٣
٣٢١٣١٠.    //     //      //     //  بامیان ١٤
١٧٠١٦١.   //     //       //     //   غور ١٥
٦١١٥٨٢.    //    //    //     //  دایکندی   ١٦
١٠٠٨٢.    //    //     //     // میدان وردک     ١٧
١٣٤٠١٣٤٠.   //    //     //      // ننگرهار ١٨
٨٤١٠٥٢٢٢.    //    //     //    //  لغمان ١٩
٦٣٢٦١٠.    //      //    //    // فاریاب ٢٠
٤٩٠٤٩٠.   //      //    //    //  کنرها ٢١
٨٩١٨٤٤.   //      //     //    //  پکتیا ٢٢
٢٥٠٢٣٢//     //     // پکتیکا .   //٢٣
١٤٩٧١٢٩١٣.    //      //    //    //   خوست٢٤
١١٠١١٠.     //     //     //    // لوگر ٢٥
٣٨٤٣٢٢//     //  زابل .   //      //٢٦
١٤٤١٠٠.   //       //   //     // کندهار ٢٧
١٩٥٠١٦٩٢٦.    //     //     //    // هرات ٢٨
٦٧٠٥٨٩//  فراه .     //      //    //  ٢٩
١٦٣١٣٠.     //     //    //     // ارزگان٣٠
٤٤٣٣٢٩.    //      //     //     // بادغیس٣١
٦٠٠٦٠٠.    //       //      //   //  نیمروز٣٢
١٢٣٤٩٢٢٧هلمند.    //       //      //   //  ٣٣
٣٠٣٠.    //       //      //     // نورستان٣٤
٢٣٦٩١١٧١٩٧٦٢٧٦.               مجموع ٣٥



٢٧

٩١٣٩سال چهارمطی 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 

٣٨٩١٣٢٦٨١٠٨استیناف کابلمدنی دیوان.١
٥٤٦٣٥١٣. دیوان حقوق عامه استیناف کابل٢
١٥٢١٥٩٧٤٠. دیوان احوال شخصیه استیناف کابل٣
٩٥٦٥٤٣٥پروان دیوان مدنی وحقوق عامه.٤
٩٨٢٤٨٤٨/       //    کاپیسا. //    //      /٥
١٢١٨٣. //     //      //      //  پنجشیر ٦
٨٢٦٥٧١٩.   //     //     //      //   سمنگان ٧
٢٥٧١٧١٦٨٧٢بلخدیوان مدنی،حقوق عامه و احوال شخصیه. ٨
٨٣٨٥١٢٤.    //     //      //    //   جوزجان ٩

٣٦٥٣١٠.     //      //    //     //   سرپل ١٠
٧٤٨٤٤٢٢.    //       //     //    //  بغالن ١١
٧١٨٤٠٢٣کندزدیوان مدنی،حقوق عامه و احوال شخصیه. ١٢
١٣٣١٢١٢١٠.    //    //      //      // تخار ١٣
٢١٠٢٥١٣٣٥٢.    //     //     //     //  بدخشان ١٤
٧٧٩٣١٣٧//  غزنی .     //     //     //   ١٥
٤٤٠٣٦٨.    //     //      //     //  بامیان ١٦
٤٥٢٣١١٢.   //     //       //     //   غور ١٧
١١٢١٦٦٤٣٢.    //    //    //     //  دایکندی ١٨
١٦٠٧٩.    //    //     //     // میدان وردک١٩
٤٧٧٣٤٦ننگرهار دیوان مدنی،حقوق عامه و احوال شخصیه .٢٠
١٧١١٥١.    //    //     //    //  لغمان ٢١
٥٣٢٤٣٨.    //      //    //    // فاریاب ٢٢
٢٩٠٢٣٦.   //      //    //    //  کنرها ٢٣
٢٥٤٦١٥.   //      //     //    //  پکتیا ٢٤
٥١٤٠// پکتیکا .   //      //     //٢٥
٣٦٦١٥١٥.    //      //    //    //   خوست٢٦
١١٢٣٦.     //     //     //    // لوگر ٢٧
٢١٠١.   //      //      //     //  زابل ٢٨
٢٩٠١٦١٣کندهاردیوان مدنی،حقوق عامه و احوال شخصیه .   ٢٩
١٧٠٢١٢٧٤١.    //     //     //    // هرات ٣٠
٢١٢١١٨.     //      //    //   //  فراه ٣١
٧١٥١.     //     //    //     // ارزگان٣٢
٣٧١٢٥١١.    //      //     //     // بادغیس٣٣
١٨١١٤٣.    //       //      //   //  نیمروز٣٤
٣١١٢٣٧//     //  هلمند.    //       //  ٣٥
٠٠٠اجراآت ندارد//      //     // نورستان.    //  ٣٦
٢٥٧٨١٩١١٦٨٨٦٩٩مجموع .      ٣٧



٢٨

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

٢٤٨٢٤١١٥١٠٩یت کابلاستیناف والدیوان تجارتی-١
٤٨٠٤٠٨راته//  //  //   //   -٢
١٤٠١٠٤کندز//  //   //    //  -٣
٤١٢٢٦١٣بلخ//  // //    //   -٤
١١٠٨٣کندهار// //    //     //  -٥
٧٠٢٥ننگرهار  //        //    //   // -٦
٣٦٩٢٦٢٠١١٤٢مجموعه-٧

١٥٣٠١١٧٣٦خارجی استیناف والیت کابلداخلی وعلیه امنیتدیوان جرایم. ١
٩٤١٦٠٣٣. دیوان استیناف الف بزرگ ساالن توقیفگاه بگرام٢
١١٠٧٨٧١٦//       //       ب//     .٣
٧٠٠٦٤٦. دیوان استیـــــناف اطفال توقیــــــفگاه بگـــرام٤
٦٥٠٤١٢٤هراتدیوان جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی استیناف.٥
٩٦٥٨٣٨کندهار//   // //   //   .٦
٣٢٠٢٥٧بلخ//   //  //    //     .٧
٢٧٠٢٧٠ننگرهار// //   //   //   .٨
١٧١١٦٠//       کندز//      .     //          //    ٩

٦٦٤١٤٥٢٠١٣٠مجموعه١٠

٢٥١٢٤٠یناف اطفال والیت کابلـــــکمه استــــمح. ١
٣٧٠٣٧٠هرات// //   //     //    .٢
٥٠٥٠کندز//   ////   //    .٣
٢١١٢٠٠بلخ //   //  // //   .٤
٢٥١٢٤٠ننگرهار// //   //    //   .٥
٣٠٣٠کندهار//  //  //  //   . ٦
١١٦٣١١٣٠وعهمجم. ٧



٢٩

١٣٩٩سالچهارمطی 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 

٦١١٤٩١١خشونت علیه زن والیت کابلرسیدگی به جرایم دیوان استیناف. ١
٢٦٠٢٢٤بلخ//   //  //   //    .٢
٤١٠٣٩٢هرات//    //     //    . //   ٣
١٦٠١٦٠زکند//  //    //     . //   ٤
١٧٣١٤٠//   ننگرهار// //   .   //  ٥
٩٠٧٢کندهار//   //   // .    //  ٦
١٢٢١٠٠کاپیساجرایم خشونت علیه زن و تخلفات اطفال دیوان استیناف رسیدگی به . ٧
٢٧١٢٤٢پروان.    //         //        //       //   ٨
٧٢٤١پنجشیر.    //         //        //       //   ٩

٣٧٠٣٥٢بدخشان.    //         //        //       //   ١٠
١٣٠١٣٠بامیان//   //  //  .     //   ١١
٣٨٠٣٧١دایکندی //  //  //   .    //    ١٢
٢٢٠٢٠٢فاریاب // //      //   .    //    ١٣
٤٠٤٠غور// //  //   .    //   ١٤
١٩٠١٨١غزنی//  //    //   .    //  ١٥
١٠٠٨٢سرپل//  //    //  .     //    ١٦
١٨٠١٦٢جوزجان// //   //     //   .    ١٧
٥١١٤٤٦تخار//   //    //     //   .   ١٨
٢٠٠١٩١بغالن//  //   //  .    //  ١٩
١٦٠١٤٢سمنگان.    //       //        //       //  ٢٠
٧١٦٠بادغیس//       //        //       //  .   ٢١
٨٢٦٠لوگر          //       //        //       //  .   ٢٢
٨٠٧١نلغما.    //       //        //       //  ٢٣
١٢١٩٢پکتیا.    //       //        //       //  ٢٤
٢٥١٢٢٢خوست.    //       //        //       //  ٢٥
٥٠٥٠کنرها           .    //       //        //       //  ٢٦
٢٠٢٠میدان وردک.    //       //        //       //  ٢٧
١٠٠١٠٠نیمروز//        //       //  .    //     ٢٨
٤٠٤٠پکتیکا.    //       //        //       //  ٢٩
١٤٠١٤٠فراه.    //       //        //       //  ٣٠
١٠٠١٠٠هلمند.    //       //        //       //  ٣١
٥١٤٠ارزگان.    //       //        //       //  ٣٢
٤٠٤٠زابل//       //  .    //       //  ٣٣
٢٠٢٠نورستان.    //       //        //       //  ٣٤
٥٨٠١٦٥١٨٤٦.              مجموع ٣٥



٣٠

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

٢٢٢٢٠٠کابلمنسوبین نظامی استینافجرایم دیوان . ١
٦٠٦٠دیوان جرایم منسوبین نظامی استیناف هرات.    ٢
١٠١٩٠یناف بلخدیوان جرایم منسوبین نظامی است.   ٣
٢٠٢٠دیوان جرایم منسوبین نظامی استیناف کندز.   ٤
٣٠٣٠اف کندهاردیوان جرایم منسوبین نظامی استین.    ٥
٧٠٧٠دیوان جرایم منسوبین نظامی استیناف ننگرهار.    ٦
٥٠٣٤٧٠مجموعه. ٧



٣١



٣٢

( بخش سوم )
اجراآت محاکم ابتدائیه مرکز و والیات 

شهری و بخش جزاء ولسوالی ها:دیوان های جزاء - ١
قضیه)٣٨٢٧(............................................................................................١٣٩٩سالچهارمقضایای موجود ربع .١
")  ٥٠٢(......................................................................١٣٩٩سال چهارمبه ربعسومقضایای انتقالی از ربع.٢
") ٣٣٢٥(..............................................................................چهارم................ربعقضایای وارده جدید در .٣

") ٩٧(........................................................................................تعداد قضایای که مکتوبی مسترد گردیده است-
")٣٤٧٩(.............................................تعداد قضایای که مورد اصدار حکم قرارگرفته است(شامل قرار و فیصله)-
")  ٢٥١(.......................................استانتقال یافته١٤٠٠سال اولبه ربعتعداد قضایای که تحت دوران میباشد و-

) قضیه ایکه مورد اصدار حکم قرار گرفته.٣٤٧٩ازجمله (
قضیه)٨٥٥(.........................................................................قضائی صادر شدهتعداد قضایای که در مورد شان  قرار-
") ٢٦٢٤(.........................................................................................................تعداد قضایای که فیصله شده است -

قضایای تحت دوران.به شمول) قضیه ایکه مورد بررسی واجراآت قرارگرفته٣٨٢٧د و انواع جرایم در (تعدا
اندهـــباقیمحکم شده مستردشده مکتوبی وارده قضایای نوع جرمشماره

قضیه٢٠٣٣١٨٦١٤ضرب و جرح١
"٨٢٠١٦٧٥٤٥٠سرقت٢
"٣٠٧٣٢٩٧٧ترافیکیمجروحیت٣
"٤٥٩٢٦٣٩٥٣٨قتل عمد٤
"١٣٧٢١٢٦٩جرایم اخالقی٥
"٢١٥١٢٠٢١٢فوت ترافیکی٦
"٦٣٢٥٧٤رهزنی٧
"٢٠٠١٩١قتل غیر عمد٨
"٧٦٣٦٣١٠شراب نوشی٩

" ٨٩٣٨٤٢تهدید١٠
"١٠١٠استعمال مواد مخدرفروش و١١
"٤٠٤٠اقدام به زنا١٢
"٢٦١٥٢٣٨١٨غصب پول اموال١٣
"٤٨٢٤٣٣تجاوز جنسی١٤
"٣٠٠٢٩١هتک حرمت١٥
"٣٧٢٣٣٢اقدام به قتل ١٦
"١٢٠١١١قمار بازی١٧



٣٣

قضیه٨٨٢٧٧٩چباولگری١٨
"٣٠٣٠فریبکاری١٩
"٢٠٢٠عضویت در گروه مخالفین           ٢٠
"٢٠١١قطاع الطریقی٢١
"١٤٠١٣١قطع اشجار٢٢
"١٣٣٥١١٨١٠جنگ مغلوبه٢٣
"٢٠١٥١٨٠١٦لت و کوب           ٢٤
"٣٠٣٠اختطاف٢٥
"٢٨٠٢٨٠خیانت درامانت٢٦
"١١٠٨٣کیسه بری٢٧
"٣٤٤٨٣١٦٢٠مجروحیت٢٨
"٢١٦٩١١٨١٩جرایمسایر ٢٩
"٣٨٢٧٩٧٣٤٧٩٢٥١مجموع٣٠

:محاکم ابتدائیه شهریدیوان های امنیت عامه- ٢
قضیه)٣٧٥٠(.........................................................................................١٣٩٩سال چهارمقضایای موجود ربع.١
") ٤٧٣(......................................................................١٣٩٩سال چهارمبه ربعسومعقضایای انتقالی از رب.٢
")  ٣٢٧٧(...............................................................................................چهارمقضایای وارده جدید در ربع .٣

")١١٧(........................................................................................قضایای که مکتوبی مسترد گردیده استتعداد -
") ٣٢٩٨(...............)..................................تعداد قضایای که مورد اصدار حکم قرارگرفته است(شامل قرار و فیصله-
")٣٣٥(........................................استانتقال یافته١٤٠٠سال اولبه ربعتعداد قضایای که تحت دوران میباشد و-

قضیه ایکه مورد اصدار حکم قرار گرفته.)٣٢٩٨ازجمله (
قضیه)١٠٠٩(.......................................................................تعداد قضایای که در مورد شان  قرار قضائی صادر شده-
")  ٢٢٨٩(.........................................................................................................تعداد قضایای که فیصله شده است-

قضایای تحت دوران.به شمول د بررسی واجراآت قرارگرفته ) قضیه ایکه مور٣٧٥٠تعداد و انواع جرایم در (
ماندهـــباقیحکم شده مستردشده مکتوبی وارده قضایای نوع جرمشماره

قضیه١١٠٧٣٩٩٧٧٩١قاچاق مواد مخدر١
"١٧٠٤١٤٥٢١فریبکاری٢
"١٦٥٦١٣٧٢٢تزویرجعل و ٣
"٧٠٧٠عضویت و خریبکاری٤
"٣٤١٢٨٥سرقت اموال دولتی٥
"١٠٨١٩٥١٢مؤظفین خدمات عامهبهجاوزت٦
"٤٢٢٠قتل٧



٣٤

قضیه٣٠٣٠تمرد از حکم محکمه٨
"٩٦٣٨٥٨اختالس٩

"١١١١٠٠لت و کوب١٠
"٩٣٥١مجروحیت١١
" ٣١٢٠سؤ استفاده از صالحیت وظیفوی١٢
"٤٠٤٠قاچاق انسان١٣
"٥٧٢٥١٤اختطاف١٤
" ١٨٠١٧١انتحال وظایف و القاب١٥
"٤٨٣٤٢٣رشوت١٦
" ٣١٠٢٧٤جعل پول١٧
"٤٧١٤٠٦استعمال سالح غیرقانونی١٨
"١٧٢١٥٠خیانت ملی١٩
"٤٠٤٠ضرب و جرح٢٠
"٤٠٤٠خدمات عامهتوهین به مؤظفین٢١
"٢٤٠٢١٣فروش و استعمال مواد مخدر٢٢
"٣٠١٢قاچاق مهاجرین٢٣
"٢٠٢٠تجاوز جنسی٢٤
"١٧٧٤٤٨١٥٧٤١٥٢جرایمسایر ٢٥
"٣٧٥٠١١٧٣٢٩٨٣٣٥مجموع٢٦

و محاکم ابتدائیه ولسوالی ها شهری ، بخش جزائیجزایابتدائیه دیوان های) قضیه فیصله شده در ٤٩١٣بموجب (
) تن برائت حاصل ٩٧٧به تعداد (١٣٩٩سال چهارمامنیت عامه ابتدائیه شهری مرکز و والیات طی ربعدیوان های

) تن دیگر ذیالً محکوم به مجازات شده اند .٦٠٠٦کرده اند و تعداد (
تن) ١١٢٧..................(............................................................................................سلب آزادی الی یکسال-
")١٩٨٥..........(.................................................................................................سلب آزادی الی پنچ سال-
")٦٢٤...........(..............................................................................................سلب آزادی الی پانزده سال-
")٣١٦..............(........................................................................ل وباالتر از آنسلب آزادی الی بیست سا-
")٢٥............(................................................................................................................محکوم به اعدام-
")١٩٢٩...........(.....................................................................................................................جریمه نقدی-

جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی :رسیده گی بهئیه ابتدادیوان های- ٣
قضیه)٨١٠(...........................................................................................١٣٩٩سال چهارمقضایای موجود ربع.١
") ١٨٣(........................................................................١٣٩٩سال چهارم به ربعسومقضایای انتقالی از ربع.٢
") ٦٢٧(.................................................................................................چهارمقضایای وارده جدید در ربع .٣

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



٣٥

قضیه)٦١٦(.................................................تعداد قضایای که مورد اصدار حکم قرارگرفته است(شامل قرار و فیصله)-
" )١٨٧(.........................................استانتقال یافته١٤٠٠سال اولبه ربعتعداد قضایای که تحت دوران میباشد و-

) قضیه ایکه مورد اصدار حکم قرار گرفته.٦١٦ازجمله (
قضیه)١٥٤(..........................................................................تعداد قضایای که در مورد شان  قرار قضائی صادر شده-
")٤٦٢(...........................................................................................................تعداد قضایای که فیصله شده است -

تحت دوران قضایایبه شمول) قضیه ایکه مورد بررسی واجراآت قرارگرفته ٨١٠تعداد و انواع جرایم در (
باقیماندهحکم شده مستردشده مکتوبی وارده قضایای نوع جرممارهش
قضیه٣٧١٤٢٥١١١٦عضویت و خرابکاری.١
"٧٥٠٦٩٦اختطاف.٢
"٥١١٤٦٤جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی.٣
"٢٢٠١٨٤خیانت ملی.٤
"١٠١٠جاسوسی.٥
"٣١٠٢٢٩ترور و قتل.٦
"١٠٨١٧٢٣٥فعالیت های تروریستی.٧
"٧٠٦١قاچاق انسان.٨
"١٠٠٧٣تمویل تروریزم.٩

"١٠٠٩١انقتال مواد منفجره.١٠
"٤٠٤٠حیازت سالح.١١
"٢٠١١تبلیغ علیه دولت.١٢
"٧٠٦١خیانت بوطن.١٣
"٥٠٥٠منجر بقتلاختطاف.١٤
"٦٠٥١قاچاق مهاجرین.١٥
"٢٠١١یدتهد.١٦
"٢٠١١ماین گذاری.١٧
"١٠١٠جعل پول.١٨
"٩٥١٩١٣سایر جرایم.١٩
"٨١٠٧٦١٦١٨٧مجموع.٢٠

جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی محاکم ابتدائیه مرکز و رسیده گی بهدر نتیجه قضایای فیصله شده در دیوان های
) تن دیگر به عرصه های مختلف ٥٥١(و) تن برائت حاصل کرده ٢٠٤به تعداد (١٣٩٩سال چهارموالیات طی ربع 

ند به ترتیب ذیل .محکوم به مجازات گردیده ا
تن)٤٤................................................(..................................................................سلب آزادی الی یکسال-
")١٨٠.................(.............................................................................................سلب آزادی الی پنچ سال-
")١٧٣......(......................................................................................................سلب آزادی الی پانزده سال-



٣٦

تن) ١٤٥....(......................................................................................وباالتر ازآنسلب آزادی الی بیست سال-
")٥..(..............................................................................................................................محکوم به اعدام-
") ٤.....(................................................................................................................................جریمه نقدی-

:محاکم ابتدائیهو احوال شخصیهحقوق عامه،دیوان های مدنی - ٤
قضیه)٩٥٨٤(...........................................................................................١٣٩٩سال چهارمقضایای موجود ربع .١
") ٤٣١٠(.....................................................................١٣٩٩سال چهارمبه ربع سومقضایای انتقالی از ربع.٢
") ٥٢٧٤(..............................................................................................چهارمقضایای وارده جدید در ربع.٣

")٥٠٣(........................................................................................ای که مکتوبی مسترد گردیده استتعداد قضای-
")٥٢٥٩(..............................................مل قرار و فیصله)تعداد قضایای که مورد اصدار حکم قرارگرفته است(شا-
") ٣٨٢٢(..................................استگردیدهانتقال١٤٠٠سال اولبه ربعتعداد قضایای که تحت دوران میباشد و-

) قضیه ایکه مورد اصدار حکم قرار گرفته.٥٢٥٩ازجمله (
قضیه)٣٧٨٥(......................................................صادر شده است که در مورد شان قرار قضائی تعداد قضایای-
")١٤٧٤(..............................................................................................تعداد قضایای که فیصله شده است -

:یای فوقاز جمله قضا
")٦٥٨(............................................................................تعداد قضایای که به نفع مدعی فیصله شده است-
")٣٥٥(....................................................................تعداد قضایای که به نفع مدعی علیه فیصله شده است-
")٧٨(.....................................................................اصالح و ابرأ خاتمه یافته است تعداد قضایای که به -
")٤٩(.....................................................................................................................................سایر موارد-

تحت دوران قضایای به شمول) قضیه ایکه مورد بررسی واجراآت قرارگرفته٩٥٨٤در (دعاویتعداد و انواع 
باقیماندهحکم شده مستردشده مکتوبی وارده قضایای نوع دعویشماره

قضیه٢٥٢٧٩٧١٢٨٦١١٤٤بغصدعوی ١
"١٠١٠٢٥٥٥٩٤٢٦میراث"   ٢
"١٣٨٩٨٥٤٤طالق"  ٣
"٦٦٣٢٦٤٠٣٢٣٤تفریق"   ٤
"٩٠٥٣٥٥٣٥٣٣٥انیدن دینست"  ٥
"٣٢٢١٧١٣در مورد خرید و فروش"  ٦
"١٩٦٦١٠٩٨١حقوق عامه"   ٧
"٥٦٧٢٥٣١٤٢٢٨پول نقد"  ٨
"٤٤٠١٦٢٦٤١٦٠دفع تعرض"   ٩

"١٩١٩٩اجاره زمین"  ١٠
"٣٤١٩١٦٨١٦٤" ترکه اموال منقول و غیرمنقول١١
"١٦١٩٦قطع اشجار"  ١٢
"٨٠٧٤٥٢٨حق العبدی"  ١٣



٣٧

قضیه٤٥١٢٩١٥استفاده از آب حقابه" ١٤
"٩٦٧٥٦٣٣شفع"   ١٥
"٦٣١٤٠٢٢نفقه"  ١٦
"١٠١٥٦٨٢٨" راه١٧
"٨١٢٥١٢٨" مهر١٨
"٥٧٣٣٠٢٤فسخ بیع"   ١٩
"١٢٧٣٧٣٥١جبران خساره" ٢٠
"٥٦١٣٥٢٠" فسخ نامزادی٢١
"٧٤٢١یا عقد نکاحازدواج" ٢٢
"٣٥١٢١١٣موضوع فامیلی"   ٢٣
"١٣٠٨٨٠٤٢حضانت"  ٢٤
"٢١٥٣١٣٥٧٧تجارتی"  ٢٥
"٥٨٣١٣٤٢لتیغصب امالک دو"   ٢٦
"١٠٠٦٤اجاره اموال منقول و غیرمنقول"   ٢٧
"١٥٦٩٢٠٢٨١٧٥٥٠سایردعاوی٢٨
"٩٥٨٤٥٠٣٥٢٥٩٣٨٢٢مجموع٢٩

تجارتی :رسیده گی به قضایایهئیابتدادیوان های - ٥
قضیه)١٦٩٥(.........................................................................................١٣٩٩سال چهارمقضایای موجود ربع .١
") ٩٠٠(.......................................................................١٣٩٩سال چهارمبه ربع سومقضایای انتقالی از ربع .٢
") ٧٩٥(.................................................................................................چهارمقضایای وارده جدید در ربع .٣

")٦٧(...........................................................................................ای که مکتوبی مسترد گردیده استتعداد قضای-
") ٧٩٦(.................................................................................رارگرفته استتعداد قضایای که مورد اصدار حکم ق-
")٨٣٢(........................................استانتقال یافته١٤٠٠سال اولبه ربعتعداد قضایای که تحت دوران میباشد و-

اصدار حکم قرار گرفته.) قضیه ایکه مورد ٧٩٦ازجمله (
")٥٢٥(..........................................................تعداد قضایای که در مورد شان قرار قضائی صادر شده است-
")١٨٠(.............................................................................تعداد قضایای که به نفع مدعی فیصله شده است -
")٨٦(.......................................................................تعداد قضایای که به نفع مدعی علیه فیصله شده است -
")٥(..........................................................................تعداد قضایای که به اصالح و ابراء خاتمه یافته است -

قضایای تحت دوران.به شمول) قضیه ایکه مورد بررسی واجراآت قرارگرفته ١٦٩٥تعداد و انواع دعاوی در (
باقیماندهحکم شده مستردشده مکتوبی وارده قضایای نوع دعویشماره

قضیه٥٤٨١٣٢٠٧٣٢٨مربوط به پولدعوی ١
"١٤٦٨٩٢٤٦"    مربوط تخلیه اماکن و دکاکین٢
"٦٧٨٢١٣٨"   سرقفلی٣



٣٨

قضیه٢٠٣٦١١"    قرضه ها و مدیونین٤
"١٧٠٥١٢"   اشخاص و بانکها٥
"٥٨٨٣٤١٦"   سهم در شراکت٦
"١١٦٣٣٢٨١"   تصفیه حساب٧
"٤٠٠٢٠٢٠"   جبران خساره ٨
"١٠٠٠١٠قراردادهاشرایطاجرای "  ٩

"٥٢٣١٩٣٠"    اجناس تجارتی١٠
"٢٥١٩١٥ثبت عالیم تجارتی"   ١١
"٣٩٠٢٩١٠مطالبه کرایه"   ١٢
"٤٠٢١٥٢٣تمدید یا فسخ قرار داد"   ١٣
"١٦٠١١٥عدم ایفای قرار داد"   ١٤
"٨٠٤٦٥١١قسط محصول"   ١٥
"١١٥٣٦٠٥٢شرایط اجرای فروش تعمیرات"   ١٦
"٢٠٢٠شبه سازی"   ١٧
"٤٣١٠رفع اشکال"   ١٨
"١٥٣٠٧٩٧٤پول پیش پرداخت در مورد خریدوفروش"   ١٩
"٧٥٢٠نتفروش اجناس تحت ضما"   ٢٠
"١٠١٠غصب جایداد"   ٢١
"١٣٩٣٨٦٥٠سایر دعاوی٢٢
"١٦٩٥٦٧٧٩٦٨٣٢مجموع٢٣

: زون مرکزغصب امالک دولتی ئیه اختصاصی رسیدگی به قضایای ابتدامحکمه- ٦
)قضیه١٨(..............................................................................................١٣٩٩سال چهارمقضایای موجود ربع.١
") ٥(...........................................................................١٣٩٩سال چهارمبه ربع سومقضایای انتقالی از ربع .٢
")١٣(...................................................................................................چهارمقضایای وارده جدید در ربع .٣

") ١(................................................................................تعداد قضایای که مکتوبی مسترد گردیده است -
")٣(.........................................................................تعداد قضایای که مورد اصدار حکم قرار گرفته است-
")١٤(..............................استانتقال یافته ١٤٠٠سال اولربعبه تعداد قضایای که تحت دوران میباشد و -

) قضیه ایکه مورد اصدار حکم قرار گرفته .٣از جمله (
) قضیه٣(..............................................................تعداد قضایای که در مورد شان قرار قضائی صادر شده است-
)    "٠(.....................................................................................................ایای که فیصله شده استتعداد قض-



٣٩

.) قضیه ایکه مورد بررسی و اجراآت قرار گرفته به شمول قضایای تحت دوران١٨تعداد و نوع قضیه در (
باقیماندهحکم شده مستردشده مکتوبی    وارده ی قضایانوع دعویشماره

قضیه١٦١٣١٢غصب امالک دولتی١
"١٠٠١دفع تعرض٢
"١٠٠١مطالبه جبران خساره٣
"١٨١٣١٤موعمج٤

مواد مخدر:اختصاصی رسیده گی به جرایممحکمه ابتدائیه- ٧
قضیه)٣٦٩(...........................................................................................١٣٩٩سال چهارمقضایای موجود ربع.١
")   ١٦(........................................................................١٣٩٩سال چهارمبه ربعسوماز ربع قضایای انتقالی.٢
") ٣٥٣(.................................................................................................چهارمقضایای وارده جدید در ربع.٣

")٣(..........................................................................................تعداد قضایای که مکتوبی مسترد گردیده است-
")٣٠٧(................................................تعداد قضایای که مورد اصدار حکم قرارگرفته است(شامل قرار و فیصله) -
")٥٩(......................................استانتقال یافته ١٤٠٠سال اولبه ربعتعداد قضایای که تحت دوران میباشد و -

) قضیه ایکه مورد اصدار حکم قرار گرفته.٣٠٧ازجمله (
قضیه)٤٦(..........................................................................تعداد قضایای که در مورد شان  قرار قضائی صادر شده-
")  ٢٦١(..........................................................................................................تعداد قضایای که فیصله شده است -

قضایای تحت دوران.به شمولمورد بررسی واجراآت قرارگرفته ) قضیه ایکه٣٦٩تعداد و نوع قضیه در (
باقیماندهحکم شده مستردشده مکتوبی وارده قضایای نوع جرمشماره

قضیه١٦٠١٠٦تریاک١
"١٠٤٢٨٨١٤هیروئین٢
"٢٩٠٢٦٣چرس٣
"١١٠٧٤مورفین٤
"٤٠٣١مشروبات الکولی٥
"٤٠٣١مشتقات کیمیاوی٦
"٩٠٧٢بنگ دانه   ٧
"٣٠٣٠واسطه نقلیهمصادره٨
"٢٠٢٠خشخاش٩

"٣٠٣٠اتفاق در خیانت١٠
"٢٠٢٠مصادره پول١١
"١٧٧١١٥١٢٥مت امفتامین١٢
"٣٠١٢کشمش تخمیرشده١٣
"٢٠١١سوی استفاده از وظیفه١٤
"٣٦٩٣٣٠٧٥٩مجموع      ١٥



٤٠

به تعداد١٣٩٩سال چهارممواد مخدر طی ربعرسیده گی به جرایم به اساس قضایای فیصله شده در محکمه ابتدائیه 
ند:) تن دیگر ذیالً محکوم به مجازت گردیده ا٣٢٦و (برائت حاصل کرده اند) تن١٥(

تن)٦......... (............................................................................................................سلب آزادی الی یکسال.١
")١٢٢(...............................................................................................................سلب آزادی الی پنج سال.٢
")١١٦(... ................................................................................................................سلب آزادی پانزده سال.٣
")٨٠(... .........................................................................................بیست سال و باالتر از آنسلب آزادی .٤
")٢(....... ...............................................................................................................................جریمه نقدی.٥

رایم سنگین فساد اداری:گی به جرسیداختصاصی محکمه ابتدائیه -٨
قضیه)٥٩(.............................................................................................١٣٩٩سال چهارمقضایای موجود ربع .١
")  ٤(...........................................................................١٣٩٩سالچهارمبه ربعسومقضایای انتقالی از ربع.٢
") ٥٥(.......................................................................................چهارمقضایای وارده جدید در ربع .٣

")١٤(................................................................................مکتوبی مسترد گردیده استذریعه تعداد قضایای که -
")٣٩(................) ...............................تعداد قضایای که مورد اصدار حکم قرارگرفته است(شامل قرار و فیصله-
")٦(...........................................استانتقال یافته١٤٠٠سال اولبه ربعتعداد قضایای که تحت دوران میباشد و-

) قضیه ایکه مورد اصدار حکم قرار گرفته.٣٩ازجمله (
قضیه)٣٠(.......................................................................تعداد قضایای که در مورد شان  قرار قضائی صادر شده-
")٩(...........................................................................................................است تعداد قضایای که فیصله شده -

قضایای تحت دوران.به شمول) قضیه ایکه مورد بررسی واجراآت قرارگرفته ٥٩تعداد و انواع جرایم در (
باقیماندهحکم شده مستردشده مکتوبی ه واردقضایای نوع جرمشماره

قضیه٢١٦١٣٢سؤ استفاده از صالحیت وظیفوی١
"٧١٥١اختالس٢
"٣١١١ویرتز٣
"٣٢١٠حیف و میل٤
"١٠١٠داخل شدن غیرقانونی به منزل٥
"٧٣٤٠غدر٦
"٧١٥١رشوت٧
"٤٠٣١قانونعدم رعایت ٨
"٢٠٢٠پولشوئی٩

"١٠١٠انتقال پول غیرقانونی١٠
"١٠١٠فروش سالح١١
"١٠١٠فروش هسکو١٢
"١٠١٠اخفای مجرم١٣
"٥٩١٤٣٩٦مجموع ١٤



٤١

سال چهارمفساد اداری  طی ربعسنگینجرایم رسیدگی بهاختصاصی ابتدائیهمحکمهبه اساس قضایای فیصله شده در
) تن الی یکسال، ١(که استمجازات شده محکوم بهدیگر) تن٣٢و (،برائت حاصل کرده ) تن٣به تعداد (١٣٩٩

.محکوم به جزای نقدی شده اند) تن ٧(و) تن الی پانزده سال٩(،) تن الی پنج سال ١٥(
مالیاتی :بانکی وایایرسیدگی به قضابتدائیهدیوان -٩

قضیه)١٢٨(............................................................................................١٣٩٩سال چهارمقضایای موجود ربع .٤
")  ٦٦(.........................................................................١٣٩٩سال چهارمبه ربع سومقضایای انتقالی از ربع .٥
")   ٦٢(...........................................................................چهارم........................قضایای وارده جدید در ربع .٦

")١٠(...........................................................................................تعداد قضایای که مکتوبی مسترد گردیده است-
")٤٦(...................................................تعداد قضایای که مورد اصدار حکم قرارگرفته است(شامل قرار و فیصله)-
")٧٢(...........................................استانتقال یافته١٤٠٠سال اولبه ربعتعداد قضایای که تحت دوران میباشد و-

و قضایای بانکی تشکیل میدهد،که تصفیه مالیاتقضایای رسیدگی شده و باقیمانده دیوان مذکور را قضایای 
) قضیه شامل حکم شده میباشد.١) و فیصله (٤٥قرارقضائی (

:والیت کابلغیر سنگین اداریابتدائیه جرایم ناشی از فسادمحکمه-١٠
قضیه)١٨٠(...........................................................................................١٣٩٩سال چهارمقضایای موجود ربع.١
")  ٣٣(........................................................................١٣٩٩سال چهارمبه ربع سومقضایای انتقالی از ربع.٢
") ١٤٧(................................................................................چهارم.................قضایای وارده جدید در ربع .٣

")٠(...........................................................................................تعداد قضایای که مکتوبی مسترد گردیده است-
")١٥٤(...............................................رگرفته است(شامل قرار و فیصله)تعداد قضایای که مورد اصدار حکم قرا-
")٢٦(.........................................استل یافتهانتقا١٤٠٠سال اولبه ربعتعداد قضایای که تحت دوران میباشد و-

) قضیه ایکه مورد اصدار حکم قرار گرفته.١٥٤ازجمله (
قضیه) ٦١(...........................................................................تعداد قضایای که در مورد شان  قرار قضائی صادر شده-
")٩٣(............................................................................................................اد قضایای که فیصله شده است تعد-

قضایای تحت دوران.به شمول) قضیه ایکه مورد بررسی واجراآت قرارگرفته ١٨٠تعداد و انواع جرایم در (
باقیماندهحکم شده مستردشده مکتوبی وارده قضایای نوع جرمشماره

قضیه٤٧٠٤٣٤سؤ استفاده از صالحیت وظیفوی١
"٢١٠١٦٥اختالس٢
"٥١٠٤١١٠رشوت٣
"١٦٠١٥١تزویر اسناد٤
"١٠٠١حیازت غیرقانونی سالح٥
"١٨٠١٨٠عدم رعایت اوامر٦
"١٠١٠حصول مفاد از عواید دولت٧
"٧٠٢٥خاذی غیر قانونیا٨
"٤٠٤٠غدر٩



٤٢

قضیه١٠١٠جرایم انتخاباتی١٠
"٦٠٦٠خشونت مؤظف خدمات عامه١١
"١٠١٠سرقت پلیت١٢
"٢٠٢٠شکنجه١٣
"١٠١٠ایجادضرر به منافع عامه١٤
"١٠١٠اعاده حیثیت١٥
"٢٠٢٠قاچاق١٦
"١٨٠٠١٥٤٢٦مجموع ١٧

سال چهارمطی ربع والیت کابلغیرسنگینتدائیه جرایم ناشی از فساد اداریابمحکمهبه اساس قضایای فیصله شده در 
) تن محکوم ٨١(که ) تن دیگر محکوم به مجازات شده اند١٥٤) تن برائت حاصل کرده و تعداد (٣١به تعداد (١٣٩٩

.) تن دیگر به پنج سال حبس محکوم گردیده اند٦٧) تن محکوم به حبس یکسال و (٦به پرداخت جریمه نقدی (

:و تخلفات اطفالخشونت علیه زنگی به جرایمرسیدابتدائیه محاکم-١١
قضیه)٧٩٩(.........................................................................................١٣٩٩سال چهارمقضایای موجود ربع .١
")  ٧٣(......................................................................١٣٩٩سال چهارمبه ربعسومقضایای انتقالی از ربع.٢
") ٧٢٦(...................................................................................چهارمقضایای وارده جدید در ربع.٣

")٢٠(.........................................................................................تعداد قضایای که مکتوبی مسترد گردیده است-
")٧٤٦(................................................تعداد قضایای که مورد اصدار حکم قرارگرفته است(شامل قرار و فیصله)-
")٣٣(..........................................استهانتقال یافت١٤٠٠سال اولبه ربعتعداد قضایای که تحت دوران میباشد و-

) قضیه ایکه مورد اصدار حکم قرار گرفته.٧٤٦ازجمله (
قضیه)٢٤٠(..........................................................................رد شان  قرار قضائی صادر شدهتعداد قضایای که در مو-
")٥٠٦(.........................................................................................................یای که فیصله شده است تعداد قضا-

قضایای تحت دوران.به شمول) قضیه ایکه مورد بررسی واجراآت قرارگرفته ٧٩٩تعداد و انواع جرایم در (
اندهـــباقیمحکم شده مستردشده مکتوبی واردهقضایای نوع جرمشماره

قضیه٨٣٦٧٤٣تجاوز جنسی١
"٢٦١٢٥٠مجروحیت٢
"٧٥٤٧١٠قتل٣
"١٦٩٢١٥٩٨لت و کوب٥
"٢٩٠٢٢٧دشنام ، تحقیر و تخویف٦
"٣٠٠٢٦٤ضرب و جرح٧
"٢٥٦٤٢٤٨٤قضایای تخلفات اطفال٨
"٢٠٢٠جرایم اخالقی٩

"١٢٩٣١١٩٧سایر جرایم١٠
"٧٩٩٢٠٧٤٦٣٣مجموع١١



٤٣

و محاکم مرکزو تخلفات اطفالخشونت علیه زنرسیدگی به جرایمابتدائیه هایدیوانباساس قضایای فیصله شده در
محکوم به دیگر به ترتیب ذیلتن)٣٣٦() تن برائت حاصل کرده و١٢٧به تعداد(١٣٩٩سال چهارمطی ربع والیات

مجازات شده اند :

تن)١١٦(.........................................................................................................................لی یکسال سلب آزادی ا-
")٤٦(...................................................................................................................................................پنج سال-
")٤٥(.................................................................................................................................................سالپانزده-
")٣٤(............................................................................................................................وباالتر از آنبیست سال-
") ٧(.........................................................................................................................................................اعدام-
")٩٢(.............................................................................................................................................جریمه نقدی-
") ٨١(..........................................................................................................................................تحت حجز-
")٣٨(..................................................................................................................................تسلیم به ولی یا وصی-

نظامی : جرایم منسوبینرسیده گی به ابتدائیهدیوان های-١٢
قضیه)٤٨٠(............................................................................................١٣٩٩سال چهارمقضایای موجود ربع.١
")  ٥٧(.........................................................................١٣٩٩ل ساچهارمبه ربع سومقضایای انتقالی از ربع.٢
")٤٢٣(.....................................................................................چهارمقضایای وارده جدید در ربع.٣

")١٩(.......................................................................................استتعداد قضایای که مکتوبی مسترد گردیده-
")٤٤٠(.................................................................................تعداد قضایای که مورد اصدار حکم قرارگرفته است-
")٢١(...........................................استانتقال یافته١٤٠٠سال اولبه ربعکه تحت دوران میباشد وتعداد قضایای-

) قضیه ایکه مورد اصدار حکم قرار گرفته.٤٤٠ازجمله (
قضیه)١١٤(.....................................................................تعداد قضایای که در مورد شان  قرار قضائی صادر شده-
")٣٢٦(...........................................................................................................تعداد قضایای که فیصله شده است -

قضایای تحت دوران به شمولته ) قضیه ایکه مورد بررسی واجراآت قرارگرف٤٨٠تعداد و انواع جرایم در (
باقیماندهحکم شده مستردشده مکتوبی وارده  قضایای نوع جرمشماره

قضیه١٥٦٠١٥١٥غیابت وظیفوی١
"٩٢٧٠قتل٢
"٨١٥٧٤٢سالحو فروشمفقودی٣
"٢٤٠٢٢٢اکتساب غیر قانون سالح٤
"١٤١١٠٣نقض مقررات راننده گی ٥
"٤١٠٣٦٥نقض مقررات استعمال سالح   ٦
"٣١٢٠ضرب و جرح٧
"٦١٥٠تسلیمی بدشمن٨
"٤٠٤٠نقض مقررات قراول٩



٤٤

"٢٠٢٠غفلت وظیفوی١٠
"٢٠٢٠طاعت از امرعدم ا١١
"٢١١٠سرقت١٢
"٤٠٤٠مجروحیت ترافیکی١٣
"٤٠٤٠لت و کوب١٤
"١٠٠١یاده  از صالحیت وظیفوسؤ استف١٥
"٢٠٢٠تجاوز مؤظفین خدمات عامه از صالحیت١٦
"١٠١٠ویرتز١٧
"٨٠٨٠تعلل در وظیفه١٨
"١١٦٨١٠٥٣سایر جرایم١٩
"٤٨٠١٩٤٤٠٢١مجموع٢٠

چهارمطی ربعنظامی مرکز و والیاتوبین رسیده گی به جرایم منسابتدائیه دیوانهایبه اساس قضایای فیصله شده در 
تن )١٩٣(از جمله) تن دیگر محکوم به مجازات شده که٣١٨و (کرده اند) تن برائت حاصل٥٦به تعداد (١٣٩٩سال 

به محکوم سال از یکسال الی پانزدهحبستن دیگر به عرصه های مختلف)١٢٥(و محکوم به پرداخت جریمه نقدی
.ندگردیده امجازات 

:رسیده گی به تخلفات اطفال(خوردساالن)محاکم ابتدائیه -١٣
قضیه)٣٤٢(...........................................................................................١٣٩٩سال چهارمقضایای موجود ربع.١
")   ١٦(.......................................................................١٣٩٩سال چهارمبه ربعسومقضایای انتقالی از ربع.٢
") ٣٢٦(....................................................................چهارم.............................قضایای وارده جدید در ربع .٣
") ٨(.........................................................................................تعداد قضایای که مکتوبی مسترد گردیده است-
")٣٣٠(................................................................................تعداد قضایای که مورد اصدار حکم قرارگرفته است-
")٤(..........................................استانتقال یافته١٤٠٠سال اولبه ربعان میباشد وتعداد قضایای که تحت دور-

) قضیه ایکه مورد اصدار حکم قرار گرفته.٣٣٠ازجمله (
قضیه)٨٣(.......................................................................تعداد قضایای که در مورد شان  قرار قضائی صادر شده-
")٢٤٧(.......................................................................................................تعداد قضایای که فیصله شده است -

یای تحت دوران قضابه شمول) قضیه ایکه مورد بررسی واجراآت قرارگرفته ٣٤٢تعداد و انواع جرایم در (
باقیماندهحکم شده مستردشده مکتوبی وارده قضایای نوع جرمشماره

قضیه٦٧٠٦٧٠سرقت١
"٤٣١٤٢٠غصب پول٢
" ١٠١٠جرایم اخالقی٣
"١٥١١٤٠ترافیکیمجروحیت٤
"١٢٠١٢٠قتل عمد٥
"٣٦١٣٥٠قاچاق مواد مخدر٦



٤٥

قضیه٢٠٢٠شراب نوشی٧
"١٠١٠اختطاف٨
"٢٢١٢٠١مجروحیت٩

"٧٠٧٠سیتجاوز جن١٠
"٥٧٠٥٧٠چپاول١١
"٦٠٦٠جنگ مغلوبه١٢
" ١٠١٠ضرب وجرح١٣
" ٤٠٤٠قاچاق سالح١٤
" ٧١٦٠رهزنی١٥
"٨٠٨٠لت و کوب١٦
"١٣٠١٣٠فروش و استعمال مواد مخدر١٧
"٤٠٣٣٤٣سایر جرایم١٨
"٣٤٢٨٣٣٠٤مجموع١٩

سال چهارممرکز و والیات طی ربعرسیده گی به تخلفات اطفالقضایای فیصله شده در محاکم ابتدائیه در نتیجه 
شده حجزعرصه های مختلف متخلف محکوم به ازاطفال ) تن٢٥٦برائت حاصل کرده اند و ()تن٦(به تعداد ١٣٩٩

.استیا وصی شان تسلیم داده شده دیگر به ولی و) تن ٢٣. و (اند

:محاکم مرکز و والیاتاحوال شخصیه رسیده گی به قضایایابتدائیهدیوان های-١٤
قضیه)١٧٥٣(........................................................................................١٣٩٩سال چهارمقضایای موجود ربع.١
") ٨٣٥(....................................................................١٣٩٩سال چهارمبه ربعسومقضایای انتقالی از ربع .٢
")٩١٨(.............................................................................................چهارمبع قضایای وارده جدید در ر.٣

")٥٠(......................................................................................تعداد قضایای که مکتوبی مسترد گردیده است-
")٩٦٣(..............................................ست(شامل قرارو فیصله)که مورد اصدار حکم قرارگرفته اتعداد قضایای -
")٧٤٠(......................................استانتقال یافته١٤٠٠سال اولبه ربعتعداد قضایای که تحت دوران میباشد و-

قضیه ایکه مورد اصدار حکم قرار گرفته.) ٩٦٣ازجمله (
قضیه)٥٦٥(...................................................................تعداد قضایای که در مورد شان قرار قضائی صادر شده است -
")٣٩٨(.......................................................................................................تعداد قضایای که فیصله شده است .-
از جمله قضایای مورد اصدار حکم -
قضیه)٤١٣(...............................................................................شده استرسیدگیتعداد قضایای که به نفع مدعی -
")١٣٩(...................................................................شده استرسیدگینفع مدعی علیه تعداد قضایای که به -
")١١٠(................................................................................تعداد قضایای که به اصالح و ابراء خاتمه یافته -
")٣٠١(......................................................................................................................................ر موارددر سای-



٤٦

.قضایای تحت دورانبه شمولقرارگرفته ) قضیه ایکه مورد بررسی واجراآت ١٧٥٣(دردعاویانواع تعداد و
ماندهــباقیحکم شده توبی مستردشده مکوارده قضایای نوع دعویشماره

قضیه١٠٩٤٣٥٥٨٠٤٧٩دعوی تفریق١
"١١٣٤٨٦٢٣طالق"   ٢
"١١٩١٦١٥٧مهر" ٣
"١١٠١٦٣٤٦نفقه" ٤
"٩٠١٤٣٤٦حضانت"  ٥
"١٠١٠جبران خساره" ٦
"١١٤٣٦٩٤٢نامزدیفسخ" ٧
"١٦٠٢١٤تعین سرنوشت"   ٨
"١٥١٨٦نشوزت  "   ٩

"٩١٦٢مطالبه جهزیه"   ١٠
"١٠٠١ممانعت از حق ازدواج"  ١١
"٩٠٦٣دید و بازدید"   ١٢
"٦١٣٢تسلیمی طفل"   ١٣
"٤٠٢٢فسخ نکاح"   ١٤
"١٠٠١مطالبه هدایای نامزادی"   ١٥
"٢٠٢٠نسب"   ١٦
"٥٢٢١ازدواج"   ١٧
"٢٠٢٠ممنوع الخروج طفل"   ١٨
"١٠١٠ادعای پول نقد"   ١٩
"٤٠٠٢٥١٥"   سایر دعاوی٢٠
"١٧٥٣٥٠٩٦٣٧٤٠"   مجموع٢١



٤٧

٩١٣٩سال چهارمی عمومی طی ربع ابتدائیه در بخش قضایای جزامحاکم و قضایای مربوط شان در مرحله 
تحت دورانحکم شده مسترد شده مکتوبی ه قضایای وارداسم محکمه 

٩٦٢١٨٨٤٠١٠٤والیت کابلشهری و ولسوالی هایابتدائیهدیوان های جزای.١
١٣٢٨١١٦٨. دیوان جزای ابتدائیه شهری و ولسوالی های والیت پروان٢
٩١٥٨٤٢کاپیسا//  //     //     . //  ٣
٣٨٠٣٧١پنجشیر //  //     //    //  . ٤
٩١٣٧٤١٤نگان سم//  //    //   //   . ٥
١٦٢٢١٥٠١٠بلخ //  //     //     //  . ٦
٥٦٢٥٣١جوزجان //  //     //     //  . ٧
٤١٠٤٠١سرپل //  //     //     //  . ٨
٩٩٠٩٣٦بغالن //  //     //     //  . ٩

١٣٠٥١٢٣٢کندز //  //     //     //  .١٠
١٨١١٠١٥٩١٢تخار //  //     //     //  .١١
١٣٥٧١١٩٩بدخشان //  //     //     //  .١٢
١٠٨٠٩٧١١غزنی /  ///     //     //  .١٣
٧٥٢٧٠٣میان با//  //     //     //  .١٤
٢٨٠٣٧١غور//  //     //     //  .١٥
١٢٥١١٢٢٢دایکندی //  //     //     //  .١٦
٩١٧١وردک//  //     //     //  .١٧
٢٢٩٠٢٢٩٠ننگرهار //  //     //     //.١٨
٨٧٢٧٥١٠لغمان //  //     //     //  .١٩
١٠٨٤١٠٢٢فاریاب //  //     //     //  .٢٠
٦٢٠٦٢٠کنرها //  //     //     //  .٢١
٤٢٤٣٣٥پکتیا //  //     //     //  .٢٢
٣١٠٣١٠پکتیکا //  //     //     //  .٢٣
٨٨٤٧٦٨تخوس//  //     //     //  .٢٤
٣٦٢٣٣١لوگر//  //     //     //  .٢٥
٢١١٢٠٠زابل //  //     //     //  .٢٦
٩٩٧٩٢٠کندهار// //     //     //  .٢٧
٢٩١٦٢٥٦٢٩هرات //  //     //     //  .٢٨
٤١١٤٠٠ه فرا//  //     //     //  .٢٩
١١٠١١٠ارزگان//  //     //     //  .٣٠
٢٦١٢٤١بادغیس//  //     //  //  .٣١
٤٨٠٤٨٠نیمروز//  //     //     //  .٣٢
٨٣٣٨٠٠هلمند//  //     //     //  .٣٣
٣٠٣٠نورستان//  //     //     //  .٣٤
٣٨٢٧٩٧٢٤٧٩٢٥١مجموع.     ٣٥



٤٨

٩١٣٩سال چهارمدر بخش قضایای امنیت عامه طی ربع ابتدائیهدر مرحله محاکم و قضایای مربوط شان
تحت دورانشدهحکم مسترد شده مکتوبی قضایای وارده  اسم محکمه 

٢٨١١٣٢٣٠٣٨دیوان امنیت عامه حوزه اول کابل. ١
٢٤٧١٣١٧٧٥٧دیوان ابتدائیه امنیت عامه حوزه دوم کابل. ٢
٢٤٦٩٢١٠٢٧دیوان ابتدائیه امنیت عامه حوزه سوم کابل. ٣
١٥٤٤١٣٥١٥کابلحوزه چهارمابتدائیه امنیت عامه دیوان. ٤
٩٧٣٨٤١٠پروان شهری والیت امنیت عامهدیوان ابتدائیه.٥
٧٢١٧١٠. //    //      //       //    کاپیسا٦
٣٣٢٣٠١. //     //      //      //  پنجشیر ٧
٣٣٠٣٢١.   //     //     //      //   سمنگان ٨
١٨٤٠١٣٩٤٥.    //     //     //      //   بلخ ٩

٤١٠٣٤٧.    //     //      //    //   جوزجان ١٠
٤١٢٣٣٦.     //      //    //     //   سرپل ١١
٩٤٠٨١١٣.    //       //     //    //  بغالن ١٢
١٠٩١٩٩٩//      //    // کندز        .    //    ١٣
١٥٧٣١٢٨٢٦.    //    //      //      // تخار ١٤
٦٨٤٦٤٠//  بدخشان   .    //     //     //     ١٥
٦٨٠٦٧١.     //     //     //     //  غزنی ١٦
٧٦٣٧٣٠//  بامیان .    //     //      //    ١٧
٢٧٠٢٤٣.   //     //       //     //   غور ١٨
١٢٦٠١٢٣٣.    //    //    //     //  دایکندی ١٩
١٤٦٨٠.    //    //     //     // میدان وردک٢٠
٢٣٢١٢٣٠١// ننگرهار .   //    //     //      ٢١
٨٦٠٧٧٩.    //    //     //    //  لغمان ٢٢
٨٨١٨١٦.    //      //    //    // فاریاب ٢٣
٦٠٠٦٠٠.   //      //    //    //  کنرها ٢٤
٩٠٢٨٧١//  پکتیا .   //      //     // ٢٥
٤٦٣٤٣٠.   //      //     //     // پکتیکا ٢٦
١٨٧٣١٨٣١.    //      //    //    //   خوست٢٧
٢٦٣٢٣٠.     //     //     //    // لوگر ٢٨
٢٣١٢٢٠//      //     //  زابل .   //     ٢٩
٥٦٠٥٦٠.   //       //   //     // کندهار ٣٠
٣٧٤٣٣٠.     //     //    //     // ارزگان٣١
٢٩٢٣٢٥٢٣٧.    //     //     //    // هرات ٣٢
٧١١٦٢٨//    //   //  فراه .     //    ٣٣
٤٧٠٣٧١٠.    //      //     //     // بادغیس٣٤
٦٦٠٦٦٠.    //       //      //   //  نیمروز٣٥
١٦٩٢٩١٤٠٠.    //       //     //     //  هلمند٣٦
٦٢٤٠//      //     // نورستان.    //٣٧
٣٧٥٠١١٧٣٢٩٨٣٣٥.           مجموع ٣٨



٤٩

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

٢٠٢١١٨٥٩٥١٨٨٥والیت کابلهایشهری و ولسوالیمحاکم ابتدائیه مدنی و حقوق عامه.١
٢٧٠١٢١٧٢٨٦//      پروان //   //    .//     ٢
٢١٢٩١٥٠٥٣//    کاپیسا//      //     . //  ٣
٥٩٣٣٣٢٣//  پنجشیر //    //     . //    ٤
٣٠١٧١٨١١١٣سمنگان //  //   //   .   //   ٥
٦٤٨٣٣٣٢٤٢٩١//   بلخ //    //    //   . ٦
٣٣٣١٩١٧٢١٤٢//   جوزجان //   //   .    //  ٧
١٦٢٣١٠١٥٨سرپل // //   //  .     //     ٨
٣٧٢٦٢٥١١١٥بغالن //  //   //    .    //     ٩

١٧٧٩٩٤٧٤// کندز //  //    .    //    ١٠
٦٢٥١٣٣٨٣٢٢٩// تخار //   //   .    //  ١١
٧٧٨٣٥٤٦٤٢٧٩//  بدخشان//   //   .    //    ١٢
٢٧٣٢٠١٤٩١٠٤//  غزنی //   // / .     /١٣
٢٠٠١١٣٧٦٢//  بامیان //  //  .    //    ١٤
٢٠١٦١٢٤٧١//   غور //   //    .   //   ١٥
٦٣٤٢٥٣٢٥٢٨٤//  دایکندی //   //    .    //   ١٦
٣٧٣٢٢١٢// میدان وردک//   //    .    //   ١٧
٣٣٤٩٢٠٥١٢٠// ننگرهار //   // .   // ١٨
١٠١٦٤٦٤٩//  لغمان //    //    .    //   ١٩
٣٦٤٢٦١٩٩١٣٩//    // فاریاب // .    //   ٢٠
١٣٧٣٧٩٥٥//  کنرها //   //   .   //    ٢١
٧٧٧٢٥٤٥//    //  پکتیا //   .   //    ٢٢
٥٥١٠٣٢١٣//     // پکتیکا // .   //     ٢٣
١٦٨٢٣٥٨٨٧//   خوست// // .    //   ٢٤
٣٥٥١٨١٢// لوگر //  //   .     //    ٢٥
٢٣١١٣٩//  زابل //    //      .   //    ٢٦
١٣٢٧٥٥٧٠ر // کندها//   //  .   //   ٢٧
٢٣٠٧١٦// ارزگان//   //  .     //   ٢٩
٤٥٧٤٢٦٧١٨٦// هرات //    //   .    //    ٣٠
٦٧٧٢٦٣٤//  فراه // // .     //  ٣١
٩١٠٧١٢٠// بادغیس//    //    .    //  ٣٢
٩٥٠٦٣٣٢//  نیمروز//  //    .    //      ٣٣
١١٣٦٥٥٥٢//  هلمند//  //  .    //     ٣٤
٩٠٧٢// نورستان//   //    .    //   ٣٤
٩٥٨٤٥٠٣٥٢٥٩٣٨٢٢.           مجموع ٣٥



٥٠

٩١٣٩سال چهارمها طی ربع ای تجارتی و سایر بخش یدر بخش قضابتدائیهمحاکم  و قضایای مربوط شان در مرحله ا
تحت دورانحکم شدهمسترد شده مکتوبیقضایای وارداسم محکمه 

٦٩٨٢٩٣١٠٣٥٩کابلوالیت(الف)دیوان ابتدائیه تجارتی.١
٣٩٧١٤١٨٥١٩٨دیوان ابتدائیه تجارتی(ب) والیت کابل .٢
٢٠٣٦١٠١٩٦هرات//      //     //    //  .٣
٦٠٠٣٦٢٤کندز//      //      //    //   .٤
٢١٩٦١٠٥١٠٨بلخ //      //     //    //   .٥
٥٥١٢٢٧١٦کندهار//      //     //     //.٦
٦٣٠٣٢٢١ر//      //     //     //   ننگرها.٧
١٦٩٥٦٧٧٩٦٨٣٢مجموعه.٨

محاکم ابتدائیه:داخلی و خارجی امنیت علیهجرایمهایدیوان
٦٨٠٥٤١٤کابلدیوان جرایم علیه امنیت داخلی وخارجی حوزه دوم .  ١
٧٣١٦٦٦کابلحوزه سوم . //      //      //    //     ٢
١٨٦٤١١٧٦٥.//      // ابتدائیه الف توقیفگاه بگرام٣
١٩٢١١٢١٧٠.//      // ابتدائیه ب  توقیفگاه بگرام٤
١٠٣٠٧٢٣١و بزرگساالنبخش خوردساالنبگرام ابتدائیه اطفال .//      // ٥
٢٨٠٢٨٠بلخ. دیوان جرایم علیه امنیت داخلی وخارجی٦
٦٩٠٦٨١هرات.//     //      //    //  ٧
١٢١١١٠. //      //     //    //      کندز٨
٢٣٠٢٣٠.//      //      //    //     ننگرهار٩

٥٦٠٥٦٠کندهار.//      //      //    //     ١٠
٨١٠٧٦١٦١٨٧مجموعه١٢

محاکم ابتدائیه اطفال:
١٧٩٢١٧٧٠کابل//      //      //      //. ١
٩٣٤٨٥٤.//      //     //    //    هرات٢
١٠٠١٠٠بلخ.//      //      //    //   ٣
٨٠٨٠کندهار /    //   .//      //     /٤
٣٣٠٣٣٠.//     //      //    //  ننگرهار٥
١٩٢١٧٠. //     //     //     // کندز٦
٣٤٢٨٣٣٠٤مجموعه. ٨



٥١

٩١٣٩سال چهارمطی 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 

٩٧١٠٨٦١خشونت علیه زن والیت کابلایم رسیدگی به جرابتدائیه. دیوان ١
٣٨١٣٢٥.  //        //       //          //     بلخ٢
٥٢٠٥١١. //        //         //         //    هرات٣
١٩٠١٦٣. //         //         //         //  کندز٤
١٤٠١٤٠.   //        //        //         //   ننگرهار٥
٥٠٥٠.    //         //       //        //   کندهار٦
٢١٠٢١٠کاپیسادیوان ابتدائیه رسیدگی به جرایم خشونت علیه زن و تخلفات اطفال .   ٧
٣٣٣٣٠٠پروان.    //         //        //       //   ٨
٢٦٠٢٦٠پنجشیر//   .    //         //        //      ٩

٢٤٠٢٢٢بدخشان.    //         //        //       //   ١٠
٣٥٠٣٢٣//         //      //       //   بامیان.   ١١
٥٧٠٥٠٧//      //   دایکندی //     .    //         ١٢
٢٠٠٢٠٠.    //        //      //        //  فاریاب ١٣
٧٠٧٠.    //        //       //        //  غور١٤
٣٥١٣٤٠/       //        //  غزنی.    //        /١٥
٨٠٧١.     //       //       //       //  سرپل ١٦
١٤٠١٢٢.     //      //       //       //  جوزجان١٧
٦٣٠٥٦٧//       //   تخار.    //       //١٨
٢٥١٢٤٠/        //       //  بغالن.    //       /١٩
٧٠٦١سمنگان.    //       //        //       //  ٢٠
١٨٠١٨٠بادغیس.    //       //        //       //  ٢١
٥٠٥٠لوگر.    //       //        //       //  ٢٢
٢٢٠٢٢٠لغمان//        //       //  .    // ٢٣
١٤٠١٤٠پکتیا.    //       //        //       //  ٢٤
٢٧٢٢٥٠خوست.    //       //        //       // ٢٥
٣٠١٢٩٠کنرها.    //       //        //       //  ٢٦
١٠١٠میدان وردک.    //       //        //       //  ٢٧
١٠٠١٠٠نیمروز.    //       //        //       //  ٢٨
٧٠٧٠زابل.    //       //        //       //  ٢٩
٤٠٤٠پکتیکا.    //       //        //       //  ٣٠
٢٧٠٢٧٠فراه.    //       //        //       //  ٣١
١٠٠١٠٠ارزگان.    //       //        //       //  ٣٢
٢٣١٢٢٠هلمند.    //       //        //       //  ٣٣
١٠١٠نورستان//        //       //  .    //      ٣٤
٧٩٩٢٠٧٤٦٣٣.              مجموع ٣٥



٥٢

تحت دورانحکم شدهمسترد شده مکتوبی ی وارده   قضایادیوان های ابتدائیه احوال شخصیه :
٢٦٧١٣١٣٦١١٨کابلالفدیوان ابتدائیه احوال شخصیه .  ١
٢٨٧١٤١٢٧١٤٦کابلبدیوان ابتدائیه احوال شخصیه ٢
١٩٤٩٩٦٨٩کابلدیوان ابتدائیه احوال شخصیه ج ٣
٢٣٩٦١٣٤٩٩بلخدیوان ابتدائیه احوال شخصیه والیت .٤
٣٣٩٠٢٣٤١٠٥هرات//  //   //      //   .٥
٤٥١٢٩١٥کندز//  //   //    //    .٦
٧٤١٣٧٣٦ننگرهار// //   //    //. ٧
٦٦٣٢٦٣٧کندهار// //   //    //    . ٨
٩٣٣٤٢٤٨جوزجان// //   //    //    . ٩

١٤٩٠١٠٢٤٧تخار// // //    //    . ١٠
١٧٥٣٥٠٩٦٣٧٤٠مجموعه١١



٥٣

٩١٣٩سال چهارممنسوبین نظامی طی ربع جرایم محاکم و قضایای مربوط شان در مرحله ابتدائیه در بخش قضایای 
تحت دورانحکم شدهمسترد شده مکتوبیواردهقضایای اسم محکمه 

٦٠٠٦٠٠دیوان ابتدائیه نظامی حوزه اول کابل.  ١
٥١٤٤١٦دیوان ابتدائیه نظامی حوزه چهارم کابل.٢
١٩٠١٩٠پروانابتدائیه نظامی والیتدیوان. ٣
٩٠٩٠//  کاپیسا/       //     /. ٤
٦١٤١پنجشیر//       //      //   . ٥
٤٠٤٠سمنگان//       //         //  . ٦
١٨٠١٨٠//       //       //   بلخ. ٧
١٥٢١١٢انجوزج//       //         //  . ٨
٦٠٥١//  سرپل//       //  . ٩

١١٠١١٠بغالن//       //        //   . ١٠
١٥٠١٥٠//  کندز//       //  . ١١
٢٤٠٢٤٠//  تخار//       //  .  ١٢
١٢٣٩٠بدخشان//  //  //       . ١٣
٢٠٠١٩١غزنی//  //       //  . ١٤
٢٠٢٠بامیان// //       //  . ١٥
٨٠٨٠//        //        //  غور.١٦
١٧٠١٧٠ی//       //        //   دایکند.  ١٧
١٥١١١٣//       //        //  میدان وردک.   ١٨
١٧١١٦٠//       //        //  ننگرهار.   ١٩
٩١٥٣لغمان//       //        // .٢٠
٢٥٢٢٣٠//       //        //  فاریاب.٢١
٣١٢٠//   کنرها.   //       //  ٢٢
٩٠٩٠//       //        //  پکتیا. ٢٣
٦٠٦٠/       //        //    پکتیکا.  /٢٤
٨٠٨٠//       //        //   خوست.٢٥
٦٠٦٠//   لوگر//       //  . ٢٦
٨٠٨٠//       //        //    زابل.  ٢٧
٦٠٦٠/       //        //    کندهار.  /٢٨
٨٠٨٠.   //       //        //   ارزگان٢٩
٢٤٠٢٠٤//        //  هرات//      .٣٠
١٣٠١٣٠//       //        //  فراه. ٣١
٤٠٤٠غیس.   //       //        //  باد٣٢
٥٠٥٠//       //        //   نیمروز.   ٣٣
١٦٣١٣٠/       //        //  هلمند/. ٣٤
١٠١٠//       //        //  نورستان.   ٣٥
٤٨٠١٩٤٤٠٢١مجموعه. ٣٦



٥٤



٥٥

( بخش چهارم )
ثایق و عوایدو

مواصلت ورزیده است ١٣٩٩سالچهارمربع طییاتوالوکه ازمحاکم مرکزهدر نتیجه راپورهای واصل
نگاشته میشود.ذیالً که تعداد و انواع آن اجراء گردیدهاز انواع مختلف آن وثیقه) قطعه ٤٦١٩٠مجموعاً(

١٣٩٩سال چهارمتعداد و انواع وثایق اجراء شده طی ربع 
تعداد وثایق اجراءشدهنوع وثیقهاره   شم
قطعه)١٥٠٧٩(........................................اقرار خط.......................................................................- ١
")١١٦٩٥(.......................................................................................وکالت خط.....................- ٢
")١١٨٠٣....(.................نکاح خط ........................................................................................- ٣
")٢٢٨٥...(............................................................................................قباله قطعی ................- ٤
")٣١٨٠......(...............وصایت خط.......................................................................................- ٥
")١٠......(..ه خط ...........................................................................................................نفق- ٦
")٣٢٧..... (.ابراء خط ..........................................................................................................- ٧
")٢٢٩....................................................................................................(......مثنی خط ......- ٨
")٦......(.............................................................................................اصالح خط ..............- ٩

")١٦٩ضمانت خط .............................................................................................................(- ١٠
")٣٩٨..................................................(..........................ثت خط .........................حصر ورا- ١١
")٢٣٩............................................................................................(طالق خط ...................- ١٢
")   ٤٥٦.............................................................................(قباله دولتی ...................................- ١٣
")٢٤..............(....رسید خط .................................................................................................- ١٤
")٢٤......(...................................................................................................ترکه خط ..........- ١٥
") ٥٧...........(.................قباله جایزی ....................................................................................- ١٦
")٢٠.....(............................................................................................................قراردادخط- ١٧
")٦٧.......................(قیم خط .............................................................................................- ١٨
") ١٩..........(...................تقسیم خط .....................................................................................- ١٩
")٨.....(..............................................تملیک خط ..............................................................- ٢٠
")٨.....(.....................................خلع خط ............................................................................- ٢١
")٤..........(.........................................................................................................فیصله خط- ٢٢



٥٦

) قطعه١رضاخط.................................................................................................................... (- ٢٣
")٢...(............................................................................................................زوجیت خط- ٢٤
")٣٥..(................................................................................................................قرارقضائی- ٢٥
")١.....(........................................................................................اسناد فروش وسایط نقلیه- ٢٦
")٤٦......(.............................................................................................حقوقیثبت عریضه- ٢٧
")٤٦١٩٠......................................................................................(مجموع وثایق اجراء شده- ٢٨

حکم گردیده است١٣٩٩سال چهارمعواید خالص و ناخالص که از جانب محاکم طی ربع 
مختلف النوع و محصـول آن از جانـب محـاکم مرکـز و والیـات      ثیقهقطعه و)٤٦١٩٠(عوایدیکه از درک اجرای .١

)١٩٣،٨٧٥،٧١٢(..................................................................................................گزارش داده شده است
فغانی.ه ادیکصدو نود و سه ملیون و هشتصدو هفتادو پنج هزارو هفتصدو دواز

اقامـه دعـوی، ثبـت عریضـه     صورتحال، قیمت و محصول فیصـله، فـیس  عوایدکه در عرصه حقوقی از درک قیمت . ٢
حقوقی، قیمت اعتراض استیناف خواهی، قیمت اعتراض فرجام خواهی، قرار های قضائی ماهوی و قـرار هـای قضـائی    

)٢٥٠،٦٥٥،٥٠٣(..........................................................................................تجویزی مالی حکم گردیده
دوصدوپنجاه ملیون و ششصدو پنجاو پنج هزارو پنجصدو سه افغانی.

و، جبـران خسـاره بـه نفـع دولـت     ردپـول مبالغ که در عرصه جزائی تحت عناوین مبلغ محکوم بهـا(جزای نقـدی)،   . ٣
)٢١٤،٨٠٢،٨٩٨(.....................................اف حکم گردیده.بتدائیه و استینمصادره پول نقد از جانب محاکم ا

دوصدو چهارده ملیون و هشتصدو دوهزارو هشتصدو نود و هشت افغانی.
)٦٥٩،٣٣٤،١١٣(...............................................................................که مجموع مبالغ فوق بالغ میشود بر

.صدو سی و چهارهزارو یکصدو سیزده افغانیه ششصدو پنجاه و نو ملیون و س
، جبران خساره و مصادره پول نقد به نفع دولت حکم رد پولهمچنان اسعار خارجی ذیل در عرصه جزائی تحت عنوان 

گردیده است.
دالر)٢،٣٧٢،٤٦٠(..........................................................................دالر امریکائی..................................

کلدار)٦،١٧٨،٥٦٠(..........................................پاکستانی...............................................................کلدار
تومان)٩،٩٠٠(..............................................................................................ایرانی......................تومان 

درهم)١٠،٤٤٠(..................................................................................................................درهم امارات
دالر)١٥٠...................(..............................................................................................دالر کانادائی .......

نظارت از تحصیل عواید ریاست عمومی مالی و اداری عمومیقابل یادآوری است بر اساس معلومات که از مدیریت
که به حساب ١٣٩٩سال چهارمستره محکمه و محاکم تحت اثر طی ربع صورت گرفت، عواید خالص ستره محکمه
)٢١٢،٨٣٠،٦٤٤/٦٢(.....................................................است مبلغ گردیدهشامل سیستمرسماًستره محکمه

.شدافغانی میباشاریه شصدو دوصدو سی هزار و ششصدو چهل و چهار اعدوصدو دوازده ملیون و هشت



٥٧

٩١٣٩سال چهارمنظر به والیت طی ربع از اجرای وثایق تعداد وثایق اجراء شده واندازه عواید بدست آمده 
عوایدتعداد وثایق اجرا شده هاسم محکم

افغانی)129829703(......................................................قهوثیقطعه)14156...(.....................................................محاکم والیت کابل.1
") 1246734(..........................................................................") 963.......(.......................................................پروان// //     .2
")358000(............................................................................")  655..............(..............................................کاپیسا//        //   .3
")151500(..............................................................................")  274....... (................................................پنجشیر//        //   .4
")754973(..... .........................................................................")  482............(..............................................سمنگان//   //   .5
")28780017(...........................................................................")4415......(...........................................................//        //   بلخ.6
")1478212(..........................................................................")1156........ (................................................وزجانج//        //   .7
")733166(...............................................................................")604........................(........................................سرپل//        //   .8
")1962070(............................................................................")1473.............(..................................................بغالن//        //   .9

")2513854(...........................................................................")1487........................(........................................کندز//        //   .10
")1481860(.............................................................................")1249................(................................................تخار//        //   .11
")927560(............................................................................")1531.........................(..................................بدخشان//        //   .12
")2348411(...........................................................................")806........................................(..........................غزنی//        //   .13
")513500(..............................................................................")  944..............(...................................................//        //   بامیان.14
")  321100(.............................................................................")472....(.................................................................غور//        //   .15
")436152(.............................................................................")644.......................(.....................................دایکندي//        //   .16
")192000(..............................................................................")334......................................................(ك//   میدان ورد//        .17
") 6070875(............................................................................")2512.........(...................................................ننگرهار//        //   .18
")  382700(...........................................................................")693......(...........................................................//        //   لغمان.19
")2204891(.............................................................................")1689....(.........................................................فاریاب//        //   .20
")392500(............... ...............................................................")708.................................................................(//        //   کنرها.21
")296100(..............................................................................")534..................................................................(//        //   پکتیا.22
")107500(................................................................................")188..............(..................................................پکتیکا//        //   .23
")1193736(..............................................................................")  616(............................................................خوست//        //   .24
")437193(.................................................................................")520...................................................................(//        //   لوگر.25
")174700(.................................................................................")149.......................(............................................//        //   زابل.26
")3276195(...... ......................................................................")946.(...............................................................کندهار//        //   .27
")122000(.................................................................................")235.......(.........................................................ارزگان//        //   .28
")3336600(..................................................................................") 3926...(............................................................هرات//        //   .29
")490500(..................................................................................")344..(..................................................................//        //   فراه.30
" )161000(.................................................................................")303.........................(.....................................بادغیس//        //   .31
") 710890(................................................................................")   304....(...........................................................نمیروز//        //   .32
")417020(.................................................................................")739...............................................................(هلمند//        //   .33
")72500(...................................................................................")141....(........................................................نورستان//        //   .34

")193875712(.......................................................................")46190(................................................مجموع وثایق و عواید.35
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١٣٩٩سال چهارماداره کنترول و مراقبت قضائی طی ربعریاست اجراآت 
است.ل بدست آمده نتایج ذییفساد ادارو مبارزه با ارتشا امردر فعالیت اداره مراقبت قضائی در عرصه 

و شهادت یبکاریفر،یریوز، استعمال اسناد تسؤ استفاده از صالحیت وظیفویتیبه مظنونتن)١٤(به تعداد.١
رسماً یبه مراجع عدلیقانوننهیمعادیعدر مشانینسبتیهاهیاداره گرفتار و دوسنیانیاز طرف مؤظفکذب 

است.دهیارسال گرد
قرار گرفته و گزارش آن و بررسی ستره محکمه ج . ا .ا تحت کار یمقام عالتیر هداباالثهی) 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 آنانیدد شان تعهد کتباز ورودمجیریغرض 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 
در موارد ذیل اجراآت نموده است .١٣٩٩سال چهارمریاست عمومی تدقیق و مطالعات طی ربع

) موضوع  مورد غور و تدقیق قرار گرفته  و در نتیجه قرار ذیل نظر تدقیقی ابراز شده است.٧٢در این مدت (
الف دربخش استهداآت :

) موضوع١٦(.............................................................................................ابراز نظر پیرامون استهداآت جزائی-
") ٢٠(.............................................................................................ابراز نظر پیرامون استهداآت مدنی-
")١٢(.............................................................................................ابراز نظر پیرامون استهداآت وثایق-
")٩(.................................................................................................ابراز نظر پیرامون تخلفات قضات-
") ٣(...........................................................................................ابراز نظر پیرامون استهداآت تجارتی-
") ٩(..............................................................................................ابراز نظر پیرامون استهداآت متفرقه-
" )٣(.....................................................................................................................................یاددشت-
" )٧٢(...................................................................................................................................جمله شد-

در مورد تثبیت درجه کادر قضائی ، در عرصه ١٣٩٩سال چهارمطی ربع تدقیق و مطالعات میهمچنان ریاست عمو
، رسیدگی و محاکم غرض نشرفیصله های نی و تنظیم قرارها وقوانین و لوایح، تهیه و تدقیق مسودات اسناد تقنی

بعمل آورده که تفصیل آن ذیالً از نظر میگذرد:اجراآت 

ادر قضائی:ک
ن رساله جهت ارتقای درجه کادر قضائی به قضات درخواست کننده داده شده و ثبت ) عنوا١٣٠تعداد(.١

کمپیوتر گردیده است.
) قطعه مکتوب که از مراجع مختلف مواصلت ورزیده، قید وارده این مدیریت گردیده است.٤٣٧تعداد(.٢
رسال شده است.) جلد رساله جهت ابراز نظر به کمیته ارزیابی  آثار علمی کادر قضائی ا١١٧تعداد (.٣



٥٩

) قطعه پیشنهاد به منظور تصویب درجات کادر قضائی به ریاست محترم داراالنشاء شورایعالی ستره ٣٩تعداد (.٤
محکمه ارسال شده است.

) جلد رساله بعد از تأئید اعضای کمیته ارزیابی و آثار علمی ترتیب و آماده کمیسیون تثبیت ١٢٥تعداد (.٥
د.ارتقای درجات کادر قضائی میباش

) موضوع ارتقای درجات کادری بعد از تأئید و تصویب مقام شورایعالی ستره محکمه مکتوب شده، ٩٦تعداد (.٦
جهت تعمیل به مراجع مربوط ارسال شده است.

) جلد رساله نسبت داشتن خالء و نواقص جهت اصالح به مراجع مربوط ارسال شده است.٤٩تعداد (.٧

:ا و قرار ها، تحلیل فیصله هاسناد تقنینیتنظیم 
وزارت عدلیه.٢/١٠/١٣٩٩جلسه امور ثبت علفچر(مرعی تاریخ .١
جلسه تدقیق مسوده قانون تفسیر قانون اساسی و اسناد تقنینی و بررسی مطابقـت آنهـا بـا قـانون اساسـی افغانسـتان       .٢

وزارت عدلیه.٩/١٠/١٣٩٩مورخ 
مـوازی در راسـتای مبـارزه بـا فسـاد اداری      جلسه در مورد کمیته مختلط مؤظف پیرامون شناسائی و ادغام ادارات.٣

کمیسیون مبارزه با فساد اداری.٧/١٢/١٣٩٩و ٢٣/١٠/١٣٩٩مورخ 
وزارت عدلیه.٢٣/١٠/١٣٩٩)  کود جزاء مورخ ١جلسه طرح ایزاد و تعدیل در ماده نهم ضمیمه شماره (.٤
وزارت دولـت در  ٧/١٠/١٣٩٩جلسه طرح تنظیم روابـط پارلمـانی طبـق هـدایت مقـام ریاسـت جمهـوری مـورخ         .٥

امورپارلمانی.
١٧/١٠/١٣٩٩جلسه بازنگری طرح مقرره طرز رسـیده گـی بـه زمـین و امـالک مغصـوبه دولتـی و عامـه مـورخ          .٦

وزارت عدلیه.
وزارت عدلیه.٢٣/١٠/١٣٩٩جلسه کمیسیون عالی مساعدت های حقوقی مورخ .٧
شـورایعالی حاکمیـت قـانون و    ٢٦/٩/١٣٩٩رخ ) مصوبه شماره هشتم مـو ٣-٢جلسه در رابطه به تعمیل هدایت بند(.٨

حکومتداری چنین مشعر است وزارت عدلیه مؤظف است تا موضوعات حقوق و تفسیر قوانین را با ستره محکمـه  
وزارت عدلیه.٢٢/١٠/١٣٩٩طی جلسه ارایه نموده و گزارش آنرا به ریاست ج . ا . ا  ارایه نماید . بتاریخ 

وزارت عدلیه .٧/١١/١٣٩٩بت علفچر(مرعی) مورخ جلسه طرح مقرره تنظیم امور ث.٩
وزارت امور زنان.٧/١١/١٣٩٩جلسه نهائی سازی طرح تعدیل قانون منع خشونت علیه زن مورخ .١٠
وزارت عدلیه .٢٠/١١/١٣٩٩جلسه طرح مقرره پیوند اعضاء و انساج انسان مورخ .١١
٤/١٢/١٣٩٩قانون اجراآت جزائی مورخ )١جلسه طرح تعدیل مجدد ماده نهم ، برخی از مواد ضمیمه شماره (.١٢

وزارت عدلیه .
٧/١٢/١٣٩٩برتطبیـق قـانون اساسـی افغانسـتان مـورخ       جلسه ارزیابی طرح قانون کمیسـیون مسـتقل نظـارت   .١٣

وزارت عدلیه.
ریاست دفتر شورای امنیت ملی.١٠/١٢/١٣٩٩جلسه پالن عمل  مبارزه با قاچاق انسان مورخ .١٤
وزارت عدلیه.١٠/١٢/١٣٩٩) در ماده قانون تنظیم معاش مقامات عالی رتبه مورخ ٨جلسه طرح ایزاد جزء (.١٥
وزارت عدلیه .١٢/١٢/١٣٩٩جلسه مقرره طرز تضمین معتمدین مورخ .١٦
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وزارت عدلیه .١٧/١٢/١٣٩٩جلسه طرح قانون سایبر مورخ .١٧
وزارت عدلیه .٩/١٢/١٣٩٩جلسه طرح قانون پولیس مورخ .١٨
وزارت عدلیه.٢٠/١٢/١٣٩٩یل حبس و توقیف مورخ جلسه گروپ کاری پروژه بد.١٩
وزارت عدلیه.٢٧/١٢/١٣٩٩جلسه سوء استفاده از صالحیت وظیفوی در کود جزاء .٢٠
جلسه پیرامون بررسی و چگونگی محاکمه از طریق ویدیو کنفرانس و چگونگی زمینه برگزاری آن در مراکز .٢١

ایر نهـاد هـای عـدلی و قضـائی تحـت ریاسـت رئـیس        با اشتراک و همکاری س١٦/١٢/١٣٩٩نا امن کشور بتاریخ 
عمومی تدقیق و مطالعات در مقر ستره محکمه دایر گردیده بود که در نتیجه آن رهنمود مربوط تهیه  و به مرجع 

آن ارسال گردید. 
بـا اشـتراک و   ١٩/١٢/١٣٩٩جلسه پیرامون طرح رهنمود تدویر جلسـات محاکمـه در قضـایای جزائـی بتـاریخ      .٢٢

یر نهادهای عدلی و قضائی تحت ریاست رئیس عمومی تدقیق و مطالعات در مقر ستره محکمـه دایـر   همکاری سا
گردیده است. 

وزارت دولت در امور پارلمانی١٦/١٠/١٣٩٩جلسه در مورد طرح تنظیم روابط پارلمانی مورخ .٢٣
تهیه و تدقیق مسودات اسناد تقنینی :

شورایعالی محترم ستره ٢٥/٩/١٣٩٩) مورخ ٧٢٥تصویب شماره (از تکنالوژی  معلوماتی طی طرزالعمل استفاده.١
ریاست داراالنشاء به این ریاست مواصلت ورزده است.٦/١٠/١٣٩٩) مورخ ٥٤٤محکمه  و ذریعه (

و جمهوری ترکیه  بعد از نظر مطالعاتی پیرامون موافقتنامه (استرداد مجرمین میان جمهوری اسالمی افغانستان.٢
به اداره محترم لوی ٩/١٠/١٣٩٩) ٥٢٣ضائی غرض اجراآت بعدی ذریعه نامه شماره (ابراز نظر مدققین ق

خارنوالی ارسال گردیده است.
به ریاست محترم ٢٤/١٠/١٣٩٩) ٥٨٨طرزالعمل توزیع اپارتمان های رهایشی برای منسوبین قوه قضائیه ذریعه (.٣

داراالنشاء غرض تصویب ارسال شد.
طرح دریافت راه حل قانونی در مورد تعیین سرنوشت محکومین به مجازات یک نقل نظر مطالعاتی پیرامون .٤

غرض اجراآت بعدی به ٢٢/١٠/١٣٩٩)٥٧٧اعدام و قصاص بعد از ابراز  نظر مدققین قضائی ذریعه نامه شماره(
ریاست عمومی اداره امور ارسال گردیده است.

شورایعالی محترم ستره  ٩/١٠/١٣٩٩خ ) مور٧٩٠طرزالعمل  صحافت کنده  جات وثایق طی تصویب شماره (.٥
به این ریاست مواصلت ورزیده است.٢٢/١٠/١٣٩٩) ٥٨٤محکمه ذریعه نامه شماره (

یک نقل مسوده تفاهمنامه همکاری میان کمیسیون مستقل حقوق بشر و قوه قضائیه بعد از ابراز  نظر مدققین .٦
میسیون محترم حقوق بشر غرض اجراآت غرض اجراآت بعدی به ک٢٩/١٠/١٣٩٩) مورخ ٥٩٦قضائی ذریعه (

بعدی ارسال گردیده است.
یک نقل نظر مطالعاتی در رابطه  به طرح پیشنهاد ایجاد مرکز واحد  خدمات قروض از دست رفته بانکها کار .٧

غرض اجراآت بعدی به معاونیت اول ریاست جمهوری ارسال ٣٠/١٢/١٣٩٩) ٩١١کمیته  پراسیک ذریعه (
گردیده است.

ون مسوده تفاهم بین د افغانستان بانک و ستره محکمه در مورد حصول اطمینان از صحت و سقم قباله ها پیرام.٨
و تضمین خط  های تحت تضمین بانک ها بین د افغانستان بانک  وستره محکمه  ارسالی دافغانستان بانک بعد 
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به این ٢٨/١١/١٣٩٩) ٤٢٩عه () شورایعالی محترم ستره محکمه ذری٩١٣از ابراز نظر مدققین قضائی ذریعه (
ریاست مواصلت ورزیده است.

شورایعالی محترم ستره محکمه  ٢١/١١/١٣٩٩) ٨٦١) قانون اجراآت  جزائی طی تصویب (٧٣تعدیل ماده (.٩
به این ریاست مواصلت ورزیده است.٢٨/١١/١٣٩٩) ٤٢٩ذریعه (

ف و تعقیب جرایم فساد اداری و یک نقل یادداشت مطالعاتی پیرامون  چالش  های موجود در عرصه کش.١٠
به آمریت محترم عمومی اداری قوه قضائیه ٧/١٢/١٣٩٩) مورخ ٧٦٦راهکار ها در روند بهبود آن ذریعه (

ارسال گردیده است.
) مورخ ٧٦٧نظر مطالعاتی در رابطه به تبدیلی  و بازنگری دفتر ثبت سندات محصول ذریعه نامه شماره (.١١

مالی و اداری ارسال گردیده است.به ریاست عمومی ٧/١٢/١٣٩٩
) والیت کشور غرض ارایه نظریات و ٣٤در مورد مشکالت عملی و تطبیق قانون محصول محاکم مکاتیب به (.١٢

پیشنهاد ارسال گردیده است.
شورای عالی محترم ٢٦/٩/١٣٩٩) مصوبه جلسه شماره هشتم مورخ ٣-٢ارایه گزارش در رابطه به هدایت بند (.١٣

به ریاست محترم  اداره امور ارسال گردیده است.١٨/١٢/١٣٩٩) مورخ ٨٥٧ریعه نامه شماره (حاکمیت قانون ذ
شورایعالی حاکمیت قانون و ٢٦/٩/١٣٩٩) مصوبه شماره هشتم مورخ ٤-١گزارش در رابطه به هدایت بند (.١٤

است . به ریاست محترم عمومی اداره امور ارسال گردیده١٨/١٢/١٣٩٩) مورخ ٨٦٠حکومتداری ذریعه (
غرض ١٦/١٢/١٣٩٩)مورخ٨٤٠و طرزالعمل ارزیابی کارکنان خدمات ملکی ذریعه (فورم ارزیابی اجراآت.١٥

تصویب به ریاست محترم داراالنشاء شورایعالی ارسال گردیده است.
تشخیص و رسیدگی به وثایق مشبوه طی مکاتیب غرض نظر رهنمود طرز اجرای وثایق در محاکم و رهنمود.١٦

) والیت افغانستان ارسال گردیده است.٣٤خواهی به (
صالحیت محاکم استیناف غرض عرهنمود تعیین صالحیت های کمیسیون رؤسای دواوین  و طرز حل تناز.١٧

) والیت ارسال گردیده است.٣٤نظر خواهی و ارایه پیشنهادات به (
به ٢٠/١١/١٣٩٩)٧٢١در رابطه  به تعدیل ماده بیست و ششم قانون تشکیل وصالحیت قوه قضائیه ذریعه (.١٨

ریاست محترم داراالنشاء شورایعالی ارسال گردیده است.
به ریاست محترم ٢١/١١/١٣٩٩) مورخ ٧٢٣کتاب متن تمسک القضات االمانیه بعد از تدقیق ذریعه نامه شماره (.١٩

نشرات ارسال گردیده است.
تصویب به ریاست محترم غرض٢٥/١١/١٣٩٩) ٧٢٦مسوده مقرره حقوق و امتیازات کادر قضائی ذریعه (.٢٠

داراالنشاء ارسال گردیده است.
طبق هدایت مقام محترم ستره محکمه به منظور تدقیق هر چه بیشتر طرح مدغم شده قانون اصول محاکمات .٢١

به دیوان محترم مدنی مقام ٢/١٢/١٣٩٩) ٧٤٥مدنی و قانون اصول محاکمات تجارتی ایجاد گردیده ذریعه (
ل گردیده است.محترم ستره محکمه ارسا

تنظیم تحلیل قرار ها و فیصله های محاکم :
)  قطعه فارمت نشر احکام قطعی و نهائی از محاکم و دواوین مربوطه ستره محکمه  به این ٧٤٠جمعاً به تعداد (-

ریاست ذیالً مواصلت نموده است.
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تیناف والیت کابل.)  قطعه فارمت  نظر احکام قطعی و نهائی قضایای تجارتی محکمه اس١٤به تعداد (-
)  قطعه فارمت نشر احکام  قطعی و نهائی  در قضایای جزائی محکمه استیناف والیت کابل.١٣٠به تعداد (-
) قطعه فارمت نشراحکام  قطعی و نهائی از محکمه استیناف والیت بلخ .١٦٠به تعداد (-
یت فراه.) قطعه فارمت نشر احکام قطعی و نهائی  از محکمه استیناف وال١٢تعداد (-
)  فارمت نظر احکام قطعهی و نهائی از دیوان امنیت عامه ستره محکمه .١١٨تعداد (-
) قطعه فارمت نشر احکام قطعی و نهائی از دیوان جزاء حوزه سوم کابل.٣تعداد (-
والیت لوگر.عامه) قطعه فارمت نشر احکام قطعی و نهائی  از دیوان رسیدگی به جرایم امنیت ١٣تعداد (-
) قطعه فارمت نشر احکام قطعی و نهائی از محکمه استیناف والیت دایکندی.١٤د (تعدا-
) قطعه فارمت نشر احکام قطعی و نهائی از دیوان رسیدگی به جرایم منسوبین نظامی محکمه ابتدائیه ٢تعداد (-

والیت فاریاب.
ات.) قطعه فارمت نشر احکام قطعی و نهائی از محکمه استیناف والیت هر٢٨١تعداد (-
) قطعه فارمت نشر احکام قطعی و نهائی از محکمه والیت بلخ ، فراه ، فاریاب و لوگر در قضایای ٢٤به تعداد (-

خشونت علیه زن و قضایای جزائی.
)  قطعه که از فیصله های متذکره بعد از تائید  مدققین قضائی ریاست تدقیق و مطالعات قابل ١١٢به تعداد (-

در ویب سایب ستره محکمه  بریاست محترم تکنالوژی  ومعلوماتی ارسال گردید.نشر دانسته شد و غرض نشر 
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قرار شرح فوق گزارش اجراآت دیوان های ستره محکمه ، محاکم استیناف مرکز و والیات و محاکم ابتدائیه مرکز و 
مدنی منسوبین نظامی جرایموالیات در بخش های جزای عمومی ، امنیت عامه ، جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی ، 

تخلفات وخشونت علیه زنجرایمحقوق عامه و احوال شخصیه ، تجارتی ، مواد مخدر ، جرایم ناشی از فساد اداری ،
اطفال ،  موضوعات فامیلی و احوال شخصیه و تعداد مجموعی وثایق اجراء شده و عواید عمومی محاکم و همچنان 

طی ربع ریاست عمومی تدقیق و مطالعات در قبال استهداآت، و اجراآت کنترول و مراقبت قضائیریاستاجراآت 
. اپورهای واصله ترتیب و تقدیم استبه اساس ر١٣٩٩سال چهارم

بااحترام

"امین"مطیع اهللا
رئیس پالیسی و پالن
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جدول ارزیابی فعالیت ربعوار دیوان های ستره محکمه ج.اا.
١٣٩٩سال چهارمطی ربع

دعوای 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

شماره

بقرار 
قضائی 
مسترد 

شده

باطل تعدیل اصالح نقص تائید باقیمانده

مسترد شده 
مکتوبی

دهحکم ش

٠ ١٠٤٧ ٠ ٠ ٧٩ ٠ ١٤٠ ٨٢٨ ١١٨٧ ٨٥ ٥٥ ١٠٤٧ ١١٨٧ ٩٨٩ ١٩٨ دیوان جزاء عمومی ١

٠ ٦٧٢ ٠ ٠ ٣ ٠ ٦٠ ٦٠٩ ٦٩٥ ٠ ٢٣ ٦٧٢ ٦٩٥ ٦٧٣ ٢٢ دیوان امنیت عامه ٢

٠ ٦٩٩ ٠ ١ ٢٧ ٠ ٨٨ ٥٨٣ ٧٦٧ ٤٢ ٢٦ ٦٩٩ ٧٦٧ ٦٥٥ ١١٢
دیوان جرایم علیه  امنیت 

داخلی وخارجی ٣

٠ ٤٩٣ ٠ ٠ ١٩ ٠ ٦٧ ٤٠٧ ٤٩٣ ٢ ١٦ ٤٩٣ ٥١١ ٤٢٦ ٨٥
دیوان رسیدگی به جرایم 

خشونت علیه زن و 
تخلفات اطفال

٤

٠ ٤٠ ٠ ٠ ٣ ٠ ١١ ٢٦ ٦١ ١٦ ٥ ٤٠ ٦١ ٥٢ ٩
دیوان جرایم منسوبین 

نظامی ٥

٩٧٢٠٠ ٢٩٥ ٦٤ ٠ ٠ ٠ ١٢٦ ١٠٥ ٤٣٠ ٩٦ ٣٩ ٢٩٥ ٤٣٠ ٢٦٣ ١٦٧ دیوان مدنی 
٦

٢١٢٠٠ ٤٥٠ ٣١ ٠ ٠ ٠ ٨٩ ٣٣٠ ٥٢٢ ٢٣ ٤٩ ٤٥٠ ٥٢٢ ٢٩١ ٢٣١
دیوان حقوق عامه و احوال 

شخصیه  ٧

٥٠٤٠٠ ١١١ ١٥ ٠ ٠ ٠ ٤٠ ٥٦ ١٤٢ ١ ٣٠ ١١١ ١٤٢ ١٢٧ ١٥ دیوان تجارتی ٨

١٦٨٨٠٠ ٣٨٠٧ ١١٠ ١ ١٣١ ٠ ٦٢١ ٢٩٤٤ ٤٣١٥ ٢٦٥ ٢٤٣ ٣٨٠٧ ٤٣١٥ ٣٤٧٦ ٨٣٩ میزان عمومی
٩



٦٥

عواید

میزان

ازجمله دوسیه هایکه مورد 
م قرار گرفتهاصدارحک 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

٧٤٢٧٩٠٠ ٢٣٩٦ ٥٠٨ ١٨٨٨ ٢٨٤٠ ٣٢٠ ١٢٤ ٢٣٩٦ ٢٨٤٠ ٢٣٣٧ ٥٠٣ ای جزاء محاکم استیناف مرکزووالیاتدیوان ه
١

دالر   ٢٥٨٠٠افغانی  ٨٥٣٩٦٨٦
کلدار٨٠٠٠ ١٩٧٦ ٣٣٠ ١٦٣١ ٢٣٦٩ ٢٧٦ ١١٧ ١٩٧٦ ٢٣٦٩ ٢٠٠٣ ٣٦٦ والیتدیوان های امنیت عامه محاکم استیناف مرکز و ٢

دالر   ١٥٠٠افغانی   ١٨٠٤٧٨٧٩
کلدار١٦٩٣١٩٠ ٥٢٠ ٩٧ ٤٢٣ ٦٦٤ ١٣٠ ١٤ ٥٢٠ ٦٦٤ ٥٥٢ ١١٢ کم استیناف جرایم علیه امنیت داخلی وخارجیمحا

٣

٧٠٥٧٢٠ ٤٧ ١٩ ٢٨ ٥٠ ٠ ٣ ٤٧ ٥٠ ٤٥ ٥ محاکم استیناف نظامی ٤

٥٨٤١٧٩٨٨ ١٦٨٨ ١٤٥١ ٢٣٧ ٢٥٧٨ ٦٩٩ ١٩١ ١٦٨٨ ٢٥٧٨ ١٧٩١ ٧٨٧ دیوان های مدنی ، حقوق عامه و احوال شخصیه 
محاکم استیناف مرکز ووالیات

٥

١٧٢٦٠٣٤ ٢٠١ ٨٤ ١١٧ ٣٦٩ ١٤٢ ٢٦ ٢٠١ ٣٦٩ ١٧٨ ١٩١ دیوانهای تجارتی
محاکم استیناف مرکزووالیت

٦

٠ ٣١٧ ٢٢ ٢٩٥ ٣١٨ ٠ ١ ٣١٧ ٣١٨ ٢٧٧ ٤١ محکمه استیناف مواد مخدر ٧

دالر٤٦١٧١٨افغانی   ٤٨٣٨٥ ١٣ ٢ ١١ ١٦ ٠ ٣ ١٣ ١٦ ١٤ ٢ دیوان رسیدگی به جرایم سنگین فساداری ٨

١٤٥٠٧٤٧٠ ٩ ٢ ٧ ١٤ ٥ ٠ ٩ ١٤ ٥ ٩ مالیاتیبانکی وتیناف رسیدگی به قضایایدیوان اس ٩

١٩٨٣٧٨٩٥ ٥٤ ١٤ ٤٠ ٧٠ ١٣ ٣ ٥٤ ٧٠ ٥٧ ١٣ کابلاستیناف جرایم ناشی از فساد اداریمحکمه ١٠

٠ ٠ ٠ ٠ ٤ ٣ ١ ٠ ٤ ٣ ١ دیوان های اسنیناف رسیدگی به قضایای امالکی ١١

٤٨٠٠٠ ٤٨ ٩ ٣٩ ٦٤ ١٢ ٤ ٤٨ ٦٤ ٤٩ ١٥ یدیوان استیناف جرایم ترافیک ١٢

١٨٩٠٠٠ ٥١٨ ٩٦ ٤٢٢ ٥٨٠ ٤٦ ١٦ ٥١٨ ٥٨٠ ٤٩٢ ٨٨ و تخلفات محاکم  استیناف منع خشونت علیه زن
اطفال

١٣

٠ ١١٣ ١٤ ٩٩ ١١٦ ٠ ٣ ١١٣ ١١٦ ٩٨ ١٨ محاکم استیناف خورد ساالن ١٤
افغانی   ١٢٩٤٩٥٩٥٧

کلدار ١٧٠١١٩٠دالرامریکائی   ٤٨٩٠١٨
پاکستانی

٧٨٨٥ ٢٦٤٨ ٥٢٣٧ ١٠٠٥٢ ١٧٥٩ ٥٠٦ ٧٨٨٥ ١٠٠٥٢ ٧٩٠١ ٢١٥١ میزان عمومی
١٥

١٣٩٩چهارم سال وار دیوان های محاکم استیناف مرکز ووالیات طی ربعجدول ارزیابی فعالیت 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 
مکشده
بیتو حکم شده

کلدار٥٠٠٠٠٠دالر    ٤٥٠٠افغانی   ٣٩٦٨٨٣٠٩ ٣٤٧٩ ٨٨٥ ٢٦٢٤ ٣٨٢٧ ٢٥١ ٩٧ ٣٤٧٩ ٣٨٢٧ ٣٣٢٥ ٥٠٢ دیوان های جزاء محاکم ابتدائیه مرکزووالیات ١

کلدار٧١٥٠٠دالر    ٣٧٣٣٠٣افغانی   ٧٠٢٠٧٨٤٩ ٣٢٩٨ ١٠٠٩ ٢٢٨٩ ٣٧٥٠ ٣٣٥ ١١٧ ٣٢٩٨ ٣٧٥٠ ٣٢٧٧ ٤٧٣ والیتمنیت عامه محاکم شهری مرکزودیوان های ا ٢

کلدار٣٩٠٥٨٧٠دالر  ٢٣٥٧٠٠افغانی   ٩١٨٢٨٩٦ ٦١٦ ١٥٤ ٤٦٢ ٨١٠ ١٨٧ ٧ ٦١٦ ٨١٠ ٦٢٧ ١٨٣ محاکم ابتدائیه جرایم علیه امنیت داخلی وخارجی ٣

٢٦٠٥٨٨٢٣ ٤٤٠ ١١٤ ٣٢٦ ٤٨٠ ٢١ ١٩ ٤٤٠ ٤٨٠ ٤٢٣ ٥٧ محاکم ابتدائیه نظامی ٤

١٢٩٢٠٥٦٣٤ ٥٢٥٩ ٣٧٨٥ ١٤٧٤ ٩٥٨٤ ٣٨٢٢ ٥٠٣ ٥٢٥٩ ٩٥٨٤ ٥٢٧٤ ٤٣١٠ دیوان های مدنی ، حقوق عامه و احوال شخصیه  
محاکم ابتدائیه  مرکز و والیات ٥

٤٢١٩٨٧٠٥ ٧٩٦ ٥٢٥ ٢٧١ ١٦٩٥ ٨٣٢ ٦٧ ٧٩٦ ١٦٩٥ ٧٩٥ ٩٠٠ دیوانهای تجارتی
محاکم ابتدائیه مرکزووالیات ٦

٠ ٣٠٧ ٤٦ ٢٦١ ٣٦٩ ٥٩ ٣ ٣٠٧ ٣٦٩ ٣٥٣ ١٦ تدائیه مواد مخدرمحکمه اب ٧
دالر امریکائی   ١١٦٤٤٠٠افغانی     ٦١٩٣٩٧٥

تومان ٩٩٠٠دالر کانادائی ١٥٠درهم امارات   ١٠٤٤٠
ایرانی

٣٩ ٣٠ ٩ ٥٩ ٦ ١٤ ٣٩ ٥٩ ٥٥ ٤ به جرایم سنگین فساداداریرسیدگیدیوان ابتدائیه  ٨

٢٤٣٠٧٥٤ ٤٦ ٤٥ ١ ١٢٨ ٧٢ ١٠ ٤٦ ١٢٨ ٦٢ ٦٦ مالیاتیبانکی وه قضایایدیوان ابتدائیه رسیدگی ب ٩

٤٠٠ ٣ ٣ ٠ ١٨ ١٤ ١ ٣ ١٨ ١٣ ٥ دیوان ابتدائیه رسیدگی به قضایای امالکی ١٠

دالر١٠٥٥٣٩افغانی    ٧٦١٦٠٨١ ١٥٤ ٦١ ٩٣ ١٨٠ ٢٦ ٠ ١٥٤ ١٨٠ ١٤٧ ٣٣ کابلابتدائیه جرایم ناشی از فساد اداریمحکمه ١١

١٠١٠٥٠٠ ٧٤٦ ٢٤٠ ٥٠٦ ٧٩٩ ٣٣ ٢٠ ٧٤٦ ٧٩٩ ٧٢٦ ٧٣ خشونت علیه زنرسیدگی به جرایممحاکم ابتدائیه  ١٢

٠ ٣٣٠ ٨٣ ٢٤٧ ٣٤٢ ٤ ٨ ٣٣٠ ٣٤٢ ٣٢٦ ١٦ ه خوردساالنئیمحاکم ابتدا ١٣

١٩٩٧٤١٨ ٩٦٣ ٥٦٥ ٣٩٨ ١٧٥٣ ٧٤٠ ٥٠ ٩٦٣ ١٧٥٣ ٩١٨ ٨٣٥ محاکم ابتدائیه احوال شخصیه مرکز و والیات ١٤

دالرامریکائی    ١٨٨٣٤٤٢افغانی   ٣٣٥٧٩١٣٤٤
درهم امارات  ١٠٤٤٠کلدارپاکستانی    ٤٤٧٧٣٧٠
دالر کانادانی١٥٠تومان ایرانی      ٩٩٠٠

١٦٤٧٦ ٧٥١٥ ٨٩٦١ ٢٣٧٩٤ ٦٤٠٢ ٩١٦ ١٦٤٧٦ ٢٣٧٩٤ ١٦٣٢١ ٧٤٧٣ میزان عمومی ١٥

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


