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 دعوی و هطالبه هدعیخالصه  وخواهان بست متذکزه گزدیذه است. ولسوالی بلخاب  والیت سزپل ادعای احزاس بست سوم آمزیت لیسه شاخذره

اداری وخادمات  مساتلل اصاالحات والیاات کمیسایو  وهماهنگی ریاست ارتباطات ارسالی81/80/8911مورخ8011 نگاشته که به مالحظه نامه شماره مدعی علیه بالنیابه در دفع تحریری اش
نماره  06باا اخاذ  س م ومحتارم  نماره بحیاث ریزرفای وکاندیاد اول 08با اخذ ع ر  کاندید ریزرف در ردیف دوم محترم نمره بحیث 01به اخذشاکی    ب هـمحترمه  وبررسی اسناد واصله ملکی

اداری وخادمات ملکای ارساال وبعاد از بررسای  مساتلل اصاالحات کمیسایو  باه باورد شاکایات قناعت نداشته که بعادا  اورا  دوسایه امتحا  به نتیجه بحیث برنده بست شناخته شده اند که شاکی 
-0-8)ریازرف دوم در ساواالت ع ر  باه کلیاد ساواالت ماورد بررسای قارار ورفتاه ومحتارم  یزرف وبرناده بسات بصاورت دقیا  در مطابلاترشاکی    ب هـ  محترمه تلریری  پارچه های امتحا 

نمره تنزیل نموده ونمره معیاری را تکمیال نکارده (6/61(به)08موصوف) نمرات نمبر میشده بدی  ترتیب مجموع(6-6و  6-8مستح ) نمبر داده شده در حالیکه(1-1-4تلریری به ترتیب )(1
ناماااه شااااکی در    ب  را تکمیااال ننماااوده وبااارای (نماااره تنزیااال نماااوده ونماااره معیااااری 89/61(نماااره باااه)4/9/1/6/1ه ترتیاااب)(تلریاااری بااا8/0/9/4/6در ساااواالت) م س وبااارای محتااارم

(نماره شاده وبحیاث برناده 08(نمره میشاود کاه بادی  ترتیاب مجماوع نمارات موصاوفه)1/11/1/06/8/11/1نمره داده شده در حالیکه مستح  )(1/1/9/1تلریری به ترتیب)(8/9/4/6)سواالت
 ملکی مورد تائید قرار ورفته..توسط بورد شکایات کمیسیو  مستلل اصالحات اداری وخدمات    ب  وشکایت محترمه  بست شناخته شده

 خالصه هدافعات هدعی علیه

 خاویش باه ن ای ذیال اصادار حکام نماوده اناد. ماهیئاات قضاائی  0/1/8911 (ماورخ0در زمیناه بلارار فیصاله خاط نمبار) طرفی  ونیز مراجعاه باه نظریاه اهال خباره پس از استماع ادعا ومدافعات
 س مدعاوی هریا   والیات سارپل کاه باه حضورداشات طارفی  بلخابب  سوم آمریات لیساه شااخدره ولساوالی اول ش رکابل در قضیه احراز بستزه دیوا  حلو  عامه ریاست محکمه ابتدائیه حو

دعاوی تاو  قانو  اصول محاکماات مادنی باه عادم ا باات 061ماده  1مدعی علیه بالنیابه دایر وردیده به اتفا  آرا وف  هدایت فلره  ام هـ  مدعیا  باالصاله وحارنوال م ع ولد  ع ر و س م عولد 
 .مدعیا  باالصاله مذکور حکم نمودیم ر و توع س م 

خالصه استدالل وحکن هحکوه 

 ابتدائیه

 محکمااه اسااتیناف والیاات کاباال طاای قاارار قضااائی نمباار نامااا  تااابع اااور اسااتینافی وردیااده دیااوا  ماادنی وحلااو  عامااه ر وعم  س از ا اار عاادم قناعاات فیصااله متااذکره 
 امه ش ری کابل تصمیم اتخاذ نموده.عخویش به تائید فیصله خط نمبر فو  دیوا  حلو  00/6/8911 (مورخ1-1)

خالصه استدالل حکن هحکوه 

 استیناف

ایا  دیاوا   تحریاری تلادیم کادام اعتراضایه شاده اناد کاه مادعیا  باالصاالهوفرجاام خاواه  قرارنگرفتاه مادعیا  باالصااله ومادعی علیاه بالنیاباه ر وعم  س قناعات فقرار قضائی نمبر فو  نیز طر
 .ور  تلدیم داشته 9مدعی علیه بالنیابه اعتراضیه خود را بداخل  نداشته اما

ای  خادمات درایا  ماورد از اهمیات ویا ه مای باشاد زیارا قاانو   کارکناا  مرباوط مادار اعتباار خادمات ملکای واساناد تلنینای خادمات ملکای قاانو  کارکناا  مااموری  در مورد پروسه اساتخدام -8
خادمات ملکای صاادر وردیاده  قاانو  کارکناا  81(مااده1و0فلاره) طبا  اداری وخدمات ملکای مستلل اصالحات کمیسیو  بورد شکایات6/8/8911 مورخ8811شماره  بوده ومصوبه برخوردار
محکماه اساتیناف والیات کابال در اساتدالل متاذکره خطااء  در   محتارم حلاو  عاماه به اهل خبره نبوده که دیوا  مورد ضرورت استناد مینمود چرا که درای  قضائی بدا  هیئات محترم می بایست

 410مااده 81(وفلاره 411(مااده)0-4دیوا  مذکور وردیده وفا  فلاره) 0/1/8911 (مورخ0روی همی  دلیل قرار قضائی شماره فو  که به تائید فیصله خط نمبر) تاویل وبرداشت قانو  نموده
  .ا.م.م قابل نلض می باشد ...

خالصه دالیل و اعتراض فرجام 

 خواه

دیاوا  حلاو   00/6/8911 ماورخ(1-1را نظریه اهل خبره تشکیل داده فیصله محکمه مذکوره سازوار با عادالت واقعای قضاائی باوده قارار قضاائی نمبار) ابتدائیه از آنجایکه سبب حکم محکمه
 می شود. والیت کابل که به تائید آ  صدور یافته از نظر ما مستشارا  قضائی در مطابلت به مواد قانو  بوده قابل تائید پنداشتهعامه محکمه استیناف 

خالصه تحلیل و ارزیابی 

 هستشاراى قضائی

قااانو  اصاول محاکمااات ماادنی بتائیاد قاارار قضااائی نمبار فااو  کااه موئیاد فیصااله خااط (468(ماااده)0بادرنظرداشات تحلیاال وارزیاابی مستشااارا  قضااائی متکای بااه هاادایت فلاره)
 .دیوا  حلو  عامه محکمه ابتدائیه حوزه اول ش رکابل میباشد تصمیم اتخاذ نمود 0/1/8911 (مورخ0نمبر)

 نص قرار هبنی برقطعیت حکن


