
  

 

 

 

      

 خالصً جریان قضیً

گطام ُیطّئیي زستگیط هی ضْز. ًبهجطزٍ زض اظِبضات ذْز هتصکط ضسٍ کَ هؼتبز ثَ هْاز هرسض هی ثبضس ّ هْاز هرسض  4)ى ا( ّلس )خ ة( هسکًَْ ّالیت زایکٌسی ثب همساض 

هصکْض ًیع ثَ هؼتبز )ج ٍ(  طی هطاحل گطزیسٍ ّ گطفتبض هی گطزز. اّضاق هطثْط ثَ )ى ا(  14/11/1397اظ )ج خ( ذطیساضی هی ًوبیس ثبالذطٍ )ج خ( هصکْض ًیع ثتبضید 

ّ ُکصا هحضط ثیي )ع ا( ّ )ج خ( گطزیسٍ ُیئت تحمیك ثَ ثْزى ذْز هؼتط ف ثْزٍ اهب اظ فطّش هْاز هرسض ثبالی )ى ا( اًکبض ًوْزٍ. هحضط همبثلَ ضس ثیي )ى ا( ّ )ج ٍ( 

 هسّْلیت هسػی هصکْض اثطاظ ًظط ًوْزٍ است.

 

 ابتدائیًوص حکم محکمً 

ذْیص زض حبل حضْض زاضت ططفیي زػْی ثَ اتفبق  24/12/1397( هْضخ 143زیْاى اهٌیت ػبهَ هحکوَ اثتسائیَ ضِط زایکٌسی احبلَ ّ شضیؼَ فیصلَ ًوجط )زّسیَ ثَ 

کْز هصکْض ثَ هست یک سبل ّ  83هبزٍ  (2فمطٍ )کْز جعاء ّ  302( هبزٍ 1فمطٍ ) 1گطام ُیطّئیي طجك جعء  5ِبم فطّش تآضاء ُیبت لضبیی )ج خ( هسػی ػلیَ ضا زض ا

کْز هصکْض هحکْم  75کْز جعاء ثَ هست یک سبل ّ یک هبٍ حجس ثب ًظط زاضت هبزٍ  311یک ضّظ حجس تٌفیصی ّ زض لسوت فطّش هْاز هرسض ثبالی هؼتبزیي طجك هبزٍ 

 ثَ هجبظات ًوْزٍ است.

 وص حکم محکمً استیىاف

( هبزٍ 1فمطٍ ) 1گطام ُیطّئیي طجك جعء  4ذْیص فیصلَ هحکوَ اثتسائیَ ضا تؼسیل ًوْزٍ )ج خ( هصکْض ضا زض اتِبم همساض  26/1/1398( هْضخ 12فیصلَ ضوبضٍ )طی 

 کْز 311( هبزٍ 1کْز جعاء ثَ هست یک سبل ّ یک هبٍ حجس تٌفیصی ّ زض اتِبم تْظیغ هْاز هرسض حست صطاحت فمطٍ ) 83( هبزٍ 2کْز جعاء ّ ضػبیت فمطٍ ) 302

  است.کْز هصکْض ػالٍّ اظ یک سبل ّ یک هبٍ ثَ هست سَ سبل ّ یک هبٍ حجس تٌفیصی هحکْم ثَ هجبظات ًوْزٍ  83( هبزٍ 2جعاء ّ ثب ضػبیت فمطٍ )

خالصً دالیل اعتراض و یا 

 اروىالڅقىاعت 
 هطثْط اّضاق ضا اظ اثط فطجبم ذْاُی هحکْم ػلیَ ثَ ایي زیْاى احبلَ ًوْزٍ است. بضًْالیڅ

 فیصلَ هحکوَ استیٌبف ّالیت زایکٌسی هستسل، لبًًْی، ّ ػبزالًَ اصساض یبفتَ کسام ترطی ًساضز لبثل تبئیس هی ثبضس. تحلیل مستشاران قضائی

 وص قرار
 تبئیس است.

 

 هحل اهضبء آهط ثب صالحیت )                      (                                                                                                                1398/ 15/11    تبضید   :    

 شهرت طرفیه قضیً و وىع واقعً

 لبچبق هْاز هرسض ًْع ّالؼَ  ضِطت څبضًْال

 ّالیت زایکٌسی هحل ّالؼَ (خ ع ( ّلس )ج خ) ضِطت هحکْم

 12/6/1397 تبضید ّالؼَ  ّظیفَ هحکْم

  ضِطت ّکیل
سجت تحطیک 

 زػْی
 فطجبم ذْاٍ هتِن

  ضِطت هتضطض
ضاثطَ هحکْم ثب 

 هتضطض
 

 شهرت قضات

  )م ح( ز()ؽ  اسن

    ترلص

  هستطبض هستطبض ّظیفَ

 ستري محکمً جمهىری اسالمی افغاوستان

 امىیت عامًدیىان 

ًِبئی زیْاى ُبی فطجبم زض لضبیبی فبضهت ًطط احکبم 

  جعائی

 (596ضوبضٍ )


