شهرت طرفیه قضیً و وىع واقعً

شهرت قضات

ػِزت څبرًْال

(م ع ع)

ًْع ّالعَ

تشّیز پلیت ّ جْاس
طیز ّ لبچبق هْتز

ػِزت هحکْم

(ف ز) ّلس (ع ّ)

هحل ّالعَ

هزکش غشًی

ّظیفَ هحکْم
ػِزت ّکیل
ػِزت هتضزر

خالصً جریان واقعً

وص حکم محکمً ابتدائیً

تبرید ّالعَ

1397/3/16

طجت تحزیک
زعْی
راثطَ هحکْم ثب
هتضزر

فزجبم ذْاٍ
څبرًْال

اطن

ستري محکمً جمهىری اسالمی افغاوستان
دیىان امىیت عامً
فبرهت ًؼز احکبم ًِبئی زیْاى ُبی فزجبم زر لضبیبی
جشائی
ػوبرٍ ()564

(الف ؽ)

ترلؾ
ّظیفَ

هظتؼبر

وص حکم محکمً استیىاف
خالصً دالیل اعتراض و یا
قىاعت څاروىال

څبرًْالی هزثْطَ اّراق را اس اثز فزجبم ذْاُی هتِن ثَ ایي زیْاى احبلَ ًوْزٍ اطت.

وص قرار
تبرید 1398 /12 /5 :

هظتؼبر

جزیبى لضیَ :اّراق ّاؿلَ حبکی اس آى اطت کَ ثَ تبرید  1397/3/16پزطًْل هسیزیت هجبرسٍ ثب هْاز هرسر (ف ز) ّ (ع ة) ًبهبى را ثب یک عزازٍ هْتز فلسر زارای
پلیت ًوجز ( )19762لٌسُبر هی ثبػس تْلف زازٍ هْرز تالػی لزار هیسُس کَ زر جزیبى تالػی ثَ همسار ( )750گزام هْاز هرسر تحت ًبم تزیبک اس ّاططَ هتذکزٍ ثسطت
هی آیس کَ ز رلظوت هْاز هرسر لجال اّراق اع تحزیک ّ هحْل هحکوَ هزثْط ػسٍ اهب زر حـَ هْتز ّاططَ فلسر ثسطت آهسٍ تفزیك زر هْرز تحمیمبت ؿْرت گزفتَ
زر جزیبى تحمیك هتِن (ف ز) ُیچ ًْع اطٌبز ثَ ارتجبط هْتز ارایَ کززٍ ًتْاًظتَ ثبس ُن ُیئت تحمیك ثربطز ؿحت ّ طمن هْضْع ّ رّػي ػسى لضیَ ثَ ارتجبط جْاس
طیز ّ پلیت ( ) 19762اس هزاجع هزثْط طبلت هعلْهبت ػسٍ اًس زر جْاة ُیئت چٌیي تحزیز زاػتَ کَ پلیت ًوجز فْق هْلت هْزل ( )1998ثَ رًگ طفیس هزثْط (ص ر)
ّلس (م ى) هی ثبػس اهب ّاططَ کَ اس (ف ز) ثسطت آهسٍ هْتز ( )2005هی ثبػس (ف ز) هتِن اعتزاف ّ ثیبى زاػتَ کَ هْتز ػرـی ام هی ثبػس جْاس طیز ّ پلیت ًسارز
تحمیمبت آى ضن اّراق هی ثبػس.
زیْاى اهٌیت عبهَ هحکوَ ػِزی غشًی ثَ هْجت فیـلَ ذظ ( )137هْرخ  1397/12/5اطبهی (ف ز) ّلس (ع ّ) را زر لضیَ تشّیز پلیت ّ جْاس طیز طجك هبزٍ 437
کْز جشا ثَ هست یک طبل ّ زٍ رّس حجض تٌفیذی ّ زر لضیَ لبچبق هْتز ّفك هبزٍ  780کْز هذکْر ثَ هست ػغ هبٍ حجض تٌفیذی هحکْم ثَ هجبسات ًوْزٍ ّ طجك هبزٍ
 73کْز جشا ثَ تطجیك جشای ػسیستز یک طبل ّ زٍ رّس ثب رعبیت هبزٍ  77کْز جشا اؿسار حکن ًوْزٍ اطت.
طی فیـلَ ذظ ًوجز ( )13هْرخ  1398/1/13ذْیغ فیـلَ هحکوَ اثتسائیَ ػِزی غشًی را لزار ػزح فْق الذکز عیٌب تبئیس ًوْزٍ اطت.

تحلیل مستشاران قضائی

( ص ح)

فیـلَ هحکوَ اطتیٌبف ّالیت غشًی هظتسل ،لبًًْی ّ عبزالًَ اؿسار یبفتَ کسام ترطی ًسارز لبثل تبئیس هی ثبػس.
تبئیس اطت.
هحل اهضبء آهز ثب ؿالحیت (

)

