
  

 

 

 

      

 واقعًخالصً جریان 

فیط هطهی کَ زض زاذل بیطل  240هْضز تالشی لطاض زازٍ ا ظهٌعل هصکْض یک هیل کالشیٌکْف هغ پٌج ػسز شبژّض ّ هْظفیي اهٌیت هلی کببل هٌعل )ف م( ّلس ) ى م( ضا 

اًس )ف م( هصکْض سالح ّ هِوبت هصکْض ضا هطبْط زاهبز ذْز ّاًوْز  جببجب شسٍ بْز ّ ببالی آى هْاز سفیس ضًگ ببًساظٍ سَ سیط کْز کیویبّی تثبیت گطزیسٍ زضیبفت ًوْزٍ

 افـبًی ذطیساضی ًوْز اهب ُیئت تحمیك بَ هسّْلیت هسػی ػلیَ هصکْض ابطاظ ًظط ًوْزٍ است. 2000ٍ ّ هْاز سفیس ضا بطای سٌگ کش اظ ًعز یک ًفط کْچی بَ هبلؾ کطز

 وص حکم محکمً ابتدائیً

هسػی ػلیَ  )ف م(زض حبل حضْض زاشت ططفیي زػْی بَ اتفبق آضاء ُیبت لضبئی  ذْیش 10/1/1398( هْضخ 33هحکوَ ابتسائیَ حْظٍ اّل کببل شضیؼَ فیصلَ ًوبط )

سی ُعاض افـبًی جعای ًمسی هحکْم بَ هجبظات ًوْزٍ ّ بَ هصبزضٍ سالح ّ هِوبت بسست آهسٍ  30000کْز جعا بَ هبلؾ  536زض اتِبم حیبظت سالح ّ هِوبت طبك هبزٍ 

 ض سفیس ضًگ اصساض حکن ًوْزٍ است.کْز جعا ّ ُکصا بَ هصبزضٍ پْز 545طبك هبزٍ 

 ذْیش بَ تبئیس فیصلَ هحکوَ ابتسائیَ اصساض حکن ًوْزٍ است. 3/2/1398( هْضخ 66هحکوَ استیٌبف ّالیت کببل حسب فیصلَ شوبضٍ ) وص حکم محکمً استیىاف

خالصً دالیل اعتراض و یا 

 اروىالڅقىاعت 
 زض لسوت هجبظات سالح لٌبػت ًوْزٍ ّ زض لسوت هصبزضٍ هْاز سفیس ضًگ بَ اسن )یْضیب ًبیتطیت( اػتطاض ّ فطجبم ذْاُی ًوْزٍ است. څبضًْال

 فیصلَ هحکوَ استیٌبف هستسل، لبًًْی ّ ػبزالًَ اصساض یبفتَ لببل تبئیس است. تحلیل مستشاران قضائی

 وص قرار
 تبئیس است.

 

 هحل اهضبء آهط بب صالحیت )                      (                                                                                                                1398/ 27/11    تبضید   :    

 شهرت طرفیه قضیً و وىع واقعً

 ًْع ّالؼَ (ی م) شِطت څبضًْال
حیبظت ؿیط لبًًْی 

 سالح

 ّالیت کببل هحل ّالؼَ (ى م( ّلس )ف م) شِطت هحکْم

 30/4/1397 تبضید ّالؼَ  ّظیفَ هحکْم

  شِطت ّکیل
سبب تحطیک 

 زػْی

 فطجبم ذْاٍ 

 څبضًْال

  شِطت هتضطض
ضابطَ هحکْم بب 

 هتضطض
 

 قضاتشهرت 

  )م ح( )ؽ ز( اسن

    ترلص

  هستشبض هستشبض ّظیفَ

 ستري محکمً جمهىری اسالمی افغاوستان

 امىیت عامًدیىان 

ًِبئی زیْاى ُبی فطجبم زض لضبیبی فبضهت ًشط احکبم 

  جعائی

 (560شوبضٍ )


