
  

 

 

 

      

 خالصً جریان قضیً

ی اؼتیٌاف ؼوٌگاى بَ اؼاغ پالى اظ لبل تطتیب ـسٍ غطن گطفتاضی فطّـٌسٍ گاى هْاز هرسض څاضًْالکاضهٌساى هسیطیت هباضظٍ با هْاز هرسض ّالیت ؼوٌگاى با ًوایٌسٍ 

ض ضا بَ ُوکاض ـاى زاذل السام ـسٍ ُوکاض هْظف با )ع ج( بَ تواغ ـسٍ ّ بَ لطیَ لْفی للؼَ هطکع ایبک هی ضًّس ّ هتِن هصکْض ضا حیي کَ هی ذْاؼت هْاز هرس

تالـی اضهٌساى هباضظٍ با هْاز هرسض پا بَ فطاض گصاـتَ ّ تْؼظ کاضهٌساى هباضظٍ با هْاز هرسض با همازیط هْاز هتصکطٍ گطفتاض گطزیسٍ ّ هْضز بفطّؾ بطؼاًس. ّ با زیسى ک

کْض ابطاظ ًظط ًوْزٍ لطاض زازٍ کَ همساض ُیطّئیي ّ یک همساض ـیفَ اظ ًعز هْلْف بسؼت آهسٍ زض لفحَ تحمیك بجطم ذْز اػتطاف ًوْزٍ ُیات بَ هؽّْلیت هتِن هص

 اؼت.

 وص حکم محکمً ابتدائیً

ذْیؿ زض حال حضْض زاـت ططفیي زػْی بَ اتفاق آضاء  4/9/1397( هْضخ 32زیْاى اهٌیت ػاهَ هحکوَ ابتسائیَ ـِطی ؼوٌگاى احالَ ّ شضیؼَ فیملَ ًوبط )زّؼیَ بَ 

کْز  302( هازٍ 1فمطٍ ) 1لاچاق همساض ـؿ گطام ّ پٌجمس ّ ُفتاز هلی گطام ُیطّئیي طبك بٌس ُیات لضایی الساض حکن ًوْزٍ اًس کَ : )ع ج( ّلس )ج ع( ضا زض لضیَ 

هی باـس. بَ هست چِاض هاٍ حبػ تٌفیصی ّ زض لضیَ همساض پٌج گطام ّ ُفت لس ّ بیؽت هلی گطام ـیفَ طبك فمطٍ  22/7/1397جعا اظ ابتسای ایام ًظاضت ّ گطفتاضی 

کْز جعاء بَ هست یک ؼال ّ یک هاٍ  311ؼَ هاٍ حبػ تٌفیصی هحکْم بَ جعاء گطزیسٍ ّ زض لؽوت تْظیغ ّ فطّؾ هْاز هرسض طبك هازٍ بَ هست  303هازٍ  1( بٌس 1)

ًیع  ق م ع م م بَ هحْ هْاز بسؼت آهسٍ 21کْز جعاء هست یک ؼال ّ یک هاٍ حبػ باالی هتِن هصکْض لابل تطبك هی باـس ُکصا طبك هازٍ  73حبػ تٌفیصی طبك هازٍ 

 الساض حکن گطزیسٍ اؼت.

 وص حکم محکمً استیىاف
( هْضخ 32ق ا ج حکن ّ فیملَ ًوبط ) 267ق ت ق ق ق ّ ضػایت هازٍ  54ذْیؿ الساض حکن ًوْزٍ اًس کَ : طبك هازٍ  12/10/1397( هْضخ 50فیملَ ـواضٍ )

 هحکوَ ابتسائیَ ـِطی ؼوٌگاى ضا تائیس ًوْزٍ اًس. 3/9/1397

خالصً دالیل اعتراض و یا 

 اروىالڅقىاعت 
 فطجام ذْاٍ هی باـس. څاضًْالاظ ایٌکَ تٌاؼب جطم ّ جعا ضػایت ًگطزیسٍ 

 فیملَ هحکوَ اؼتیٌاف ّالیت ؼوٌگاى هؽتسل، لاًًْی، ّ ػازالًَ الساض یافتَ کسام ترطی ًساضز لابل تائیس هی باـس. تحلیل مستشاران قضائی

 وص قرار
 تائیس اؼت.

 

 هحل اهضاء آهط با لالحیت )                      (                                                                                                                 1398/  15/11     تاضید   :    

 شهرت طرفیه قضیً و وىع واقعً

 لاچاق هْاز هرسض ًْع ّالؼَ  ـِطت څاضًْال

 ّالیت ؼوٌگاى هحل ّالؼَ (ج ع( ّلس )ع ج) ـِطت هحکْم

 22/7/1397 تاضید ّالؼَ  ّظیفَ هحکْم

  ـِطت ّکیل
ؼبب تحطیک 

 زػْی

 فطجام ذْاٍ 

 څاضًْال

  ـِطت هتضطض
ضابطَ هحکْم با 

 هتضطض
 

 شهرت قضات

  )ؽ ز( )م ح( اؼن

    ترلك

  هؽتفاض هؽتفاض ّظیفَ

 ستري محکمً جمهىری اسالمی افغاوستان

 امىیت عامًدیىان 

ًِائی زیْاى ُای فطجام زض لضایای فاضهت ًفط احکام 

  جعائی

 (592ـواضٍ )


