
  

 

 

 

      

 خالصً جریان قضیً

آهطیت طیف هانیتٌضنگ ً جلٌگیطی اظ فؼالیت ىای غیط هجاظ هرابطاتی ضیاؼت هحتطم  25/9/1395( تاضیری 385کو بو اؼاغ اؼتؼالم نوبط )جطیاى حاکی اظ آى اؼت 

ى هطتبو ىیات با کػ زض هطبٌطات حٌظه چياضم اهنیتی طبك پالازاضه اتطا ًظاضت هرابطات ً تکنالٌژی هؼلٌهاتی ػنٌانی اضاگانيای کففی هبنی بط فؼالیت یکپایو ؼین 

  19ػعیعی تاًض هنعل )بجو بؼس اظ ظيط ضىؽپاض هحل ًالؼو زض ؼاحو هٌضز نظط  6هطکب بفوٌل نواینسه گاى اضگانيای کففی ً پٌلیػ اػن اظ طبمو اناث ً شکٌض ؼاػت 

ؼین کاضتو با توام اجناغ ً لٌاظم آى بسؼت آهسه بؼساً اجناغ ً ًؼایل  128زً پایو ؼین باکػ  )ا ؾ(( گطزیسه زض نتیجو تالـی اظ هنعل ًالغ ناحیو چياضم 14اپاضتواى 

 زًؼیو. 10تؽلین زازه ـسه اؼت ًضق  تطاهتصکطه جوؼاً بو تؼساز یاظزه للن بو حضٌض زاـت ىیات تطتیب هحضط گطزیسه ً بو ازاضه آ

 

 وص حکم محکمً ابتدائیً
) ا ؾ( ًلس ) ؾ ی( ضا زض لضیو جطاین ذٌیؿ اؼاهی  1398/حول/13( هٌضخ 37بو زیٌاى اهنیت ػاهو هحکوو ابتسائیو حٌظه چياضم ـيط کابل احالو ً شضیؼو فیصلو نوبط )

انٌى تنظین اهٌض هرابطاتی بو هبلغ یکصس ىعاض افغانی جعای نمسی هحکٌم بو جعا ل 58هازه  (2کٌز جعا بو هست یک ؼال ً یک هاه حبػ تنفیصی ىکصا ًفك فمطه ) 861( هازه 1الکتطًنیکی ًفك ىسایت فمطه )

 کٌز جعا بو هصازضه اـیاء هنسضج هحضط گطفتاضی ً تالـی نیع اصساض حکن کطزه اؼت. 182نوٌزه طبك هازه 

 لانٌنی زانؽتو اؼتینافاً تائیس نوٌزه انس.ذٌیؿ فیصلو هحکوو ابتسائیو ضا  21/2/1398( هٌضخ 102فیصلو ـواضه )طی  وص حکم محکمً استیىاف

خالصً دالیل اعتراض و یا 

 اروىالڅقىاعت 
 فطجام ذٌاه هی باـس. څاضنٌالم ً جعا ضػایت نگطزیسه طاظ اینکو تناؼب ج

 فیصلو هحکوو اؼتیناف ًالیت کابل هؽتسل، لانٌنی ً ػازالنو اصساض یافتو کسام ترطی نساضز لابل تائیس هی باـس.  تحلیل مستشاران قضائی

 وص قرار
 تائیس اؼت.

 

 هحل اهضاء آهط با صالحیت )                      (                                                                                                                  1398/ 11/ 27         تاضید   :    

 شهرت طرفیه قضیً و وىع واقعً

ـيطت 

 )ى ی( څاضنٌال
 نٌع ًالؼو

حیاظت غیط لانٌنی 

 کػاؼین ب

 ًالیت کابل هحل ًالؼو ) ا ؾ( ًلس ) ؾ ی( ـيطت هحکٌم

 25/9/1398 تاضید ًالؼو  ًظیفو هحکٌم

  ـيطت ًکیل
ؼبب تحطیک 

 زػٌی

 فطجام ذٌاه 

 څاضنٌال

ـيطت 

 هتضطض
 

ضابطو هحکٌم با 

 هتضطض
 

 شهرت قضات

  (غ ض) (غ ی) اؼن

  )ظ ض( ) ح ی( ترلص

  هؽتفاض هؽتفاض ًظیفو

 ستري محکمً جمهىری اسالمی افغاوستان

 امىیت عامًدیىان 

نيائی زیٌاى ىای فطجام زض لضایای فاضهت نفط احکام 

  جعائی

 (568ـواضه )


