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وکیل 

 مدافع

ولسوالی بلخاب والیت  فاطمیه، وخواهان بزنذه شذن در بست متذکزه آمزیت لیسه نسوان ولسوالی  بلخاب والیت سزپل  فاطمیه  آمزیت لیسه نسوان(3ادعای احزاس بست)

 نمزه به سلسله رقابت آساد شذه است.96سزپل با اخذ 
 دعوی و هطالبه هدعیخالصه 

بکه  ج خ هیکرار ررتکت محترمک وبررسکی مکورد میالهکه اوراق دوسکیه دییاکا نمکوده انکد ککه یوریاکه چنکین بررسکی  مدعی چنین تذکرداده است. بورد شکاایات مدعی علیه بالنیابه در مورد دعوی 
 از ماتکب لیسکه 0391 در سکال نمکوده اسکت وبرویکت  لکا سکوان  والیکت سکر ل اییکای وظییکه تایمیکه بحیث مهلم ماتکب لیسکه نسکوان  0391الی  0385 کاری از سال اسناد تجارب  مالحظه
 هکا در مکورد مشکوره تانکین و الیسکی موضکو  از ریاسکت جهکت وضکاحت اسکت. روی ایکن ملحکوظ این است که تجربکه ککاری وی از دوره ترا کت دهنده.ونشان تارغ  رردیده است تایمیهنسوان 

را  سکالیی  08اسکت دام شکده میتوانکد ککه سکن  یانون کار ش ا بکه حیکث ککارکن 03ماده  0تاره  2اند، میابق حام جزء  میالبه رردید، که چنین جواب ومشوهر ارائه نموده  حاویی ویانونی
 بنکت م ج رسیدری به شاایات  دمات ملاکی هررکاه خ الزم است، بورد سالیی 04اکمال سن  وبرای کار آموزان سالیی 05سن  تامیل نموده باشد برای کارکن در عرصه کار های  یییه اکمال

در محاسکبه تجربکه رردیکده باشکد  مربویکه تائیکد وتصکدیق موصکوته توسکی اداره محتکرم مکدت  کدمات در صورتیاه  رردیده باشد است دام سالیی 05را یبق حام توق الذکر بهد از اکمال سن   
اسکت دام رردیکده  سکالیی  05اکمکال سکن  . موصکوته یبکل از وی تصدیق صکورت نیرتتکه اسکت در دوسیه از تجربه کاری بناٌء در  لا سوان  موجود به نظر نمی رسید کاری شان مانع یانونی

 را میالبه نموده است. مدعی علیه بالنیابه در ا یر جوابات اش عدم سمع دعوی مدعی بالوکاله است.

 خالصه هدافعات هدعی علیه

 03/0/0390الککی  2/6/0391 مهلکم یکرار دادی وازتکاریخ بحیکث 0/6/0391الکی  0/6/0385 از تکاریخوخ ج  ککار مهلمکی در عرصکه ککار هککای  یییکه بکوده یکانون 03مکاده  2اوال یبکق تاکره 
یضکائی دیکوان حاکوق  ، در مکورد ذیکالچ چنکین اصکدار حاکم نمکوده. ماهیکاتموصوته یکانونی میباشکد و سن  برای احراز بست مذکور تجربه کاری مهلم رسمی اییای وظییه نموده است بناءٌ  منحیث

ولسکوالی بل کاب والیکت  تایمیکه لیسکه نسکوان  ز بسکت سکوم آمریکتار ویش در یضیه اح 22/7/0398 علنی منهاده تاری ی شهرکابل در جلسه یضائیاول محامه ابتدائیه حوزه   عامه ریاست
ریاست یضایای دولت کابل مکدعی علیکه بالنیابکه دایکر رردیکد  عضو مسلای  ا موسارنوال  م   بنت خ جق مدعی بالوکاله وکیل شرعی مسمات دعوی هریک ا  که بحضور داشت یرتین سر ل

موککل  ملاکی   دمات ملای به الزامیکت کمیسکیون مسکتال  اصکالحات اداری و کدمات  کارکنان یانون  8ماده  3تاره  2مدنی وجز  یانون اصول محاکمات 259ماده   8تاره به اتیاق آراء یبق  
 .بالوکاله حام نمودیم وبه اثبات دعوی تو مدعی مدعی علیه بالنیابه ا م حامی تو 

خالصه استدالل وحکن هحکوه 

 ابتدائیه

 کویش بکه تائیکد 0/01/0398 (مکورخ40-31مکذکور بکا صکدور یکرار یضکائی) مواصکلت ورزیکده، دیکوان به دیوان حاوق عامکه اسکتیناف کابکل استیناتی  واهی یضیه جهت  ور از اثر استیناف 
 .ابتدائیه تصمیم ات اذ نموده اندتیصله  ی نمبر توق 

خالصه استدالل حکن هحکوه 

 استیناف

رردیکده تشکرده و  ورق تاکدیم نمکوده ککه ضکم دوسکیه 4مذکور اعتراض تیصکیلی اش را بکه دا کل  ترجام  واه  هبه این دیوان مواصلت ورزیده ک  ور ترجامی  واز اثر ترجام  واهی یضیه جهت
 8مکاده  3تاکره  2وجکز  7بکدون رعایکت مکاده  محامکه ذیصکال  رردیکده اسکت بسکت متکذکره  وبرنکده یکانون شارلسکت وعدم تجربه ککاری  کالف ازیناه سن یانونی خ جشاکی  اهم آن چنین است

 .اداری به ضرر دولت اصدار حام نموده اند کمیسیون شاایات اصالحات توق الذکر یانون کار ومصوبات 03ماده  0تاره  2جز  کارکنان  دمات ملای و یانون

خالصه دالیل و اعتراض فرجام 

 خواه

اسکت دام  میتوانکد  سکالیی هرشک ا   سن  کانزده  بوده که با اکمال های  یییه یانون کار که مهلمی در عرصه کار 03ماده  2به یضیه یانونیت را در میابات به تاره در رسیدری دیوان مذکور
 نداشکته مکی  نیکز یکانونی بکوده یابکل تائیکد یکرار مکذکور ات کاذ نمکوده  که به تائید تیصله  ی نمبر توق ابتدائیه تصمیم مدنی استیناف کابل  یانون کار رعایت نموده ودیوان 04ماده  4شده وتاره 

 ..شود

خالصه تحلیل و ارزیابی 

 هستشاراى قضائی

دیکوان حاکوق عامکه  0/01/0398 مکورخ(40-31بکه تائیکد یکرار یضکائی  نمبکر) یانون اصکول محاکمکات مکدنی(450( ماده)2ورزارش توق  یبق تاره) بادرنظرداشت جریان
 نمود. دیوان حاوق عامه محامه ابتدائیه حوزه اول شهرکابل بوده تصمیم ات اذ 22/7/0398 (مورخ3تصله ) محامه استیناف کابل که موئید

برقطعیت حکننص قرار هبنی   


