
  

 

 

 

 

(42شماره قضیه)  

ذالصَ جزیبى 
 ّالؼَ

 .هتضزر لضیَ زر اظِبرات ذْز ثیبى زاضتَ کَ ضُْزم هزا چٌسیي ثبر هْرز لت ّ کْة لزار زازٍ ّ ضُْزم هؼتبز ثَ هْاز هرسر است

آسازی است حمْق ثطز  هی حوبم کززٍ هي ثیزّى ضسم گفتن چزا ایٌکبر را هی کٌی ذبًون گفت ْهتِن لضیَ زر اظِبرات ذْز ثیبى زاضتَ کَ ذبًون زر لت جْی ّ زر سیز سزک ػو

 سزم. صاست هي لِز ضسم یک سلی ثَ صْرت

 

ذالصَ زالیل ّ 

 برًْالڅهطبلجَ 

 اش. ػتزاف هتِن راجغ ثَ لت ّ کْثی ذبًنا -1

  زر ثسى هجٌی ػلیَ لضیَ.هْجْزیت ًظزیَ اُل ذجزٍ هجٌی ثز آثبر لت ّ کْثی  -4

ثْزٍ کست الشاهیت ًوْزٍ هستْجت هجبسات زاًستَ هی ضْز ّ هتضزرٍ را هْرز لت ّ کْة لزار زازٍ جزم ضبى ثبثت ثبثت ثب زر ًظز زاضت زالیل فْق جزم هتِن لضیَ لت ّ کْثی 

 لبًْى هٌغ ذطًْت ػلیَ سى هجبسات ًوبییس. 42حضْر لضبت تمبضبهٌسم کَ هْصْف را هطبثك ُسایت هبزٍ اس ثْزٍ، لذا 

ذالصَ زفغ هتِن 

 ّیب ّکیل هسافغ

ٍ کَ تجبّس ّ تؼزض ثَ حمْق یک زیگز هتصْر ًجْزٍ ّ ُز زّ سى ّ ضُْز ثْزٍ هست ُطت سبل هی ضْز اس ایٌکَ ایي یک لضیَ فبهیلی ثْز زفبػیَ ذْز گفتَّکیل هسافغ هتِن زر 

 ثبُن سًسگی هی کٌٌس ّ اس حضْر رئیس ّ لضبت هحتزم هی طلجین کَ هْکلن را ثزائت ثسُس.

ذالصَ استالل 

 ُیئت لضبئی

 ثز لت ّ کْثی ذبًن اش. اػتزاف هتِن هجٌی -1

 هْجْزیت ًظزیَ اُل ذجزٍ هجٌی ثز آثبر لت ّ کْثی زر ثسى هجٌی ػلیَ لضیَ. -4

 ازػبی هستمین هتضزر ثبالی ضُْز اش. -2

 ًص حکن

ثَ اتفبق آراء هطبثك ُسایت هبزٍ   42/2/1211هب ُیئت لضبیی ریبست هحکوَ اثتسائیَ رسیسگی ثجزاین ذطًْت ػلیَ سى ّالیت زایکٌسی زر جلسَ لضبیی ػلٌی ّ حضْری هْرخ 

 لبًْى هٌغ ذطًْت ػلیَ سى تْ هتِن را زر لضیَ لت ّ کْثی ثَ هست سَ هبٍ حجس تٌفیذی هحکْم ثَ جشاء ًوْزین. 42

 

سجت لطؼیت حکن 

 هحکوَ اثتسائیَ
 لٌبػت طزفیي لضیَ.

                                            41/8/1211تاریخ   :    

                                                                       محل امضاء آمر با صالحیت )                      (  

 شهرت طرفین قضیه و نىع واقعه

 لت ّ کْثی ًْع ّالؼَ  څبرًْالضِزت 

 هحل ّالؼَ   ضِزت هحکْم
لزیَ هٌوی کیتی 

 ّالیت زایکٌسی

 12/4/1211 تبرید ّالؼَ  زُمبى ّظیفَ هحکْم 

  ضِزت ّکیل
سجت تحزیک 

 زػْی
 ػزیضَ رسوی

  ضِزت هتضزر
ثب  راثطَ هحکْم

 هتضزر
 ضُْز هتضزر

 شهرت قضات

    اسن

    ترلص

    ّظیفَ

 ستزٍ هحکوَ جوِْری اسالهی افغبًستبى

 (ّالیت زایکٌسیریبست هحکوَ استیٌبف )

رسیسگی ثجزاین ذطًْت ػلیَ ریبست هحکوَ اثتسائیَ )

 (سى ّ ترلفبت اطفبل

فبرهت ًطز احکبم لطؼی هحبکن اثتسائیَ زر لضبیبی 

 جشائی


