
  

 

 

 

      

خالغَ جزیبى 
 ّالؼَ

ا هْرد لت ّ کْة لزار لضیَ طی ػزیضَ ثیبى داضتَ است کَ هذت پٌج سبل ضذٍ اسدّاج کزدٍ ّ ثوزٍ اسدّاج ضبى یک پسز دّ سبلَ هی ثبضذ ضُْزش سى دیگز گزفتَ اّ رهتضزر 
 دادٍ ّ اس خبًَ ثیزّى کزدٍ ثی سزًْضت رُب ًوْدٍ است.

خالغَ دالیل ّ 

 برًْالڅهطبلجَ 

ّى رضبیت اّ سى دّم گزفتَ، اػتزاف هتِن لضیَ هجٌی ثز اسدّاج دّهی کَ خبًن اّلص اس آى آگبُی داضتَ است ثٌبثز دالیل ارایَ ضذٍ جزم ًظز ثَ اظِبرات هتضزر ضُْزش ثذ

دلیل الشام ثذست ی لبًْى هٌغ خطًْت ػلیَ سى در خػْظ تؼذد سّجبت لبثل هجبسات پٌذاضتَ هی ضْد اهب در خػْظ لت ّ کْث 73ثبالی هتِن لضیَ ثبثت ثْدٍ ّ هطبثك هبدٍ 

 ًیبهذٍ است.

خالغَ دفغ هتِن ّ 

 یب ّکیل هذافغ

کْد  2لبًْى اسبسی ّ هبدٍ  52هبدٍ هْکلن ًفمَ خبًوص را پزداخت ًوْدٍ اّ را ثی سزًْضت ًوبًذٍ است ایٌکَ ثب سى دیگز ثب رػبیت لبًْى اسدّاج ًوْدٍ دلیل جزم ًیست هطبثك 

 جشاء ثزای هْکلن خْاُبى ثزائت ُستن.

خالغَ استالل 

 ُیئت لضبئی

اخت ًفمَ دلیل الشام پٌذاضتَ ضذٍ ّ هتِن ًظز ثَ هالحظَ اّراق دّسیَ هتِن ثب خبًوص جٌجبل ًوْدٍ ّ ّی در خبًَ پذر خْد سًذگی هی کٌذ، اػتزاف هتِن هجٌی ثز ػذم تْاًبئی در پزد

 در خػْظ لضیَ کست االسهیت هی کٌذ.

 ًع حکن

هتِن لضیَ را در خػْظ اسدّاج ثب   3/5/9711ثتذائیَ رسیذگی ثَ جزاین خطًْت ػلیَ سى ّالیت دایکٌذی در جلسَ ػلٌی، حضْری تبریخی هب ُیئت لضبیی ریبست هحکوَ ا

 لبًْى هٌغ خطًْت ػلیَ سى ثَ هذت ضص هبٍ حجس تٌفیذی هحکْم ثَ جشا ًوْدین. 73ثیص اس یک سى هطبثك ُذایت هبدٍ 

 

سجت لطؼیت حکن 

 هحکوَ اثتذائیَ
 لٌبػت طزفیي

                                                                       محل امضاء آمر با صالحیت )                      (       51/8/9711تاریخ   :    

 شهرت طرفین قضیه و نىع واقعه

 تؼذد سّجبت ًْع ّالؼَ  څبرًْالضِزت 

 کْهی / کیتی هحل ّالؼَ  ضِزت هحکْم

 6/95/9718ثز  2 تبریخ ّالؼَ ضغل آساد ّظیفَ هحکْم

  ضِزت ّکیل
سجت تحزیک 

 دػْی
 ػزیضَ رسوی

  ضِزت هتضزر
ثب  راثطَ هحکْم

 هتضزر
 ضُْز

 شهرت قضات

    اسن

    تخلع

    ّظیفَ

 ستزٍ هحکوَ جوِْری اسالهی افغبًستبى

 (ّالیت دایکٌذیریبست هحکوَ استیٌبف )

رسیذگی ثجزاین خطًْت ػلیَ ریبست هحکوَ اثتذائیَ )

 (سى ّ تخلفبت اطفبل

فبرهت ًطز احکبم لطؼی هحبکن اثتذائیَ در لضبیبی 

 جشائی

 (26ضوبرٍ فْرم )


