
  

 عتشٍ هحکوَ جوِْسی اعالهی افغبًغتبى
 سیبعت هحکوَ اعتیٌبف ّالیت دایکٌذی

 سیبعت هحکوَ اثتذائیَ ؽِشی 
 سیبعت دیْاى جضاء ػوْهی 

 هحبکن اثتذائیَ دس لضبیبی جضائی فبسهت ًؾش احکبم لطؼی
 (4ؽوبسٍ )

خالصه جریان 

 واقعه :

ش( ّلذاى) ش ا(،) ع ت ( ّ )ف ز( فرزًذاى )ش ر(، بَ اضاش عریضَ هطوات )ف ط( بٌت ) چ ى( ، )گ ث( بٌت ) ا ع( ّ اضاهی) ع ف ( ّلذ ) ش م( ضاکٌاى لریَ ًالیج بر گربر علیَ )ش ع ( ّ ) ر

عارض ّشکایت ًوْدٍ اًذ کَ طرف همابل ایشاى را هْرد ضرب ّجرح لرار دادٍ اضت ّخْاُاى  )ف ز( بٌت ) ش ق( ، ) ر ى( بٌت )ش خ ( ّ )ص ق( بٌت ) ش ع( ضاکٌاى تیراٍ برگر علیَ ُوذیگر

ی ابتذائیَ هیر اهْر ًوْدٍ اضت کَ در جریاى تحمیك څارًْالبررضی لضیَ شاى گردیذٍ اضت کَ در زهیٌَ پْلیص داخل الذام گردیذٍ ّ اّراق لضیَ ًطبتی شاى را جِت تحمیك ّ بررضی بیشتر هحْل 

هْضْع جسایی کَ بیي خْد ُا دارین ّ دّضیَ ًطبتی  بَ ابتذائیَ هیر اهْر تحریر داشتَ کَ راجع څارًْالیخْیش عٌْاًی  3/7/8390( هْرخ 08099808یي دعْی طی عریضَ هطبْع ًوبر )طرف

دعْی خْد ُا هٌصرف ّ ترک خصْهت ًوْدٍ ُوذیگر را بخشیذٍ این ّ در حال ّ آیٌذٍ  از م  ب(، ) ش م ک ( ،)ش خ ( ّ ) چ ى ا( تحت دّراى لرار دارد با پادر هیاًی ُریک )ش څارًْالیهایاى در 

 . اًذعلیَ ُوذیگر کذام ادعا ًذاشتَ ّ ًذارین ّ خْاُاى حفظ دّضیَ ًطبتی شاى گردیذٍ 

خالصَ دالیل 
 ځبسًْال ّهطبلجَ 

 طشفیي دػْی ُوَ ؽبى هؾبُذات داکتش داسًذ.  -1

 ( دّعیَ . 185حضْس ؽبى دس هحل ّالؼَ ّسق )اػتشاف هتخلف لضیَ اص جٌگ ّ  -2

 ( کْد هزکْس لبثل هجبصات داًغتَ هیؾْد 88( کْد جضاء ّ ثب دس ًظش داؽت هبدٍ )581ثٌبثش دالیل اسائَ ؽذٍ فْق ّصف جشهی جٌگ هغلْثَ دس کتگْسی جٌحَ ثبالی هتخلف لضیَ ثبثت ثْدٍ ّهطبثك ُذایت هبدٍ )
ضیَ سا هحکْم ثَ جضا ًوبیٌذ هتخلف لضیَ تحت ضوبًت احضبس لز اص حضْس هحتشم سئیظ صبحت ّ اػضبی ُئیت لضبئی ) سیبعت هحتشم هحکوَ اثتذائیَ ؽِشی( هطبلجَ داسم تب هطبثك هْاد فْق الزکش هتخخلف ل

      بل ًوبئیذ. سُب هیجبؽذ ّ هذیشیت هحتش اجشائیَ اسّاق سا اص اًذاسج خبسج ّ ثَ هشجغ هشثْطَ اسع
خالصَ دفغ هتِن 
 ّ یب ّکیل هذافغ

 هْکلَ ام داسای عبثمَ تخلف ًجْدٍ ّ اّلیي ثبس اعت کَ هشتکت گشدیذٍ  ّ اص ؽشکت ّ دخبلت دس جٌگ اػتشاف ًوْدٍ اعت.  -1

ثَ ًحْی احغبعبت ّی سا تحشیک ًوْدٍ ّ خصْصًب صهبًیکَ هبدس ّی هْسد لت ّ  صهبًیکَ هْکلَ ام هؾغْل چیذى عیت دس هلکیت پذسػ ثْدٍ طف همبثل ثذّى کذام دلیل ثبالی ؽبى جولَ ّس ؽذٍ ّ -2
 کْة لشاس گشفتَ اعت ّ ایٌکَ طشف همبثل آغبص گش جٌگ ثْدٍ کَ ایي حالت هغتْجت سافت لضبئی دس هْسد ّی داًغتَ هیؾْد. 

 سا ًذاؽتَ اعت اهب صهبًیکَ طشف همبثل ثبالی ؽبى حول ّس ؽذٍ ثصْست آًی دس جٌگ رخیل عبختَ ؽذٍ اعت.  هْکلَ ام ُیچگًَْ لصذ ّ یب تشصذ لجلی ثخبطش ّلْع دس گیشی ّ یب جٌگ ثب طشف همبثل -3

 هْکلَ ام اص طجمَ فمیش ّ ی ثضبػت جبهؼَ هیجبؽذ .  -4

 هْکلَ ام طفل هتؼلن هکتت اعت کَ تب ایي هشحلَ تؼمیت ػذلی ًیض هْجت عشگشداًی ّ ضیبع ّلت ّی گشدیذٍ اعت .  -5

 تخلف خْیؼ ًبدم ّ پیؾوبى هیجبؽذ :  هْکلَ ام اص -6

( کْ جضاء ثَ سافت لضبئی دس هْسد 213( ّ )212ؼ سا هطبثك هْاد )تمبضب اص پیؾگبٍ هحکوَ: اص همبم هحتشم سئیظ صبحت ّ اػضبی هحتشم لضبیی ؽبى تمبضب هیٌوبین ثب دس ًظش داؽت جشیبى ّالؼی لضیَ حکن خْی
   هْکلَ ام )ف ص( اصذاس فشهبیٌذ تب ػذالت ثَ ًحْ احغي آى تأهیي گشدد. 

خالصَ اعتذالل 
   ُئیت لضبئی 

 اػتشاف هتخلف لضیَ اص جٌگ ّ حضْس ؽبى دس هحل ّالؼَ .   -1
 طشفیي لضیَ ُوَ ؽبى هؾبُذات داکتش داؽتَ اعت.  -2
   هیبًجی هْعفیذاى هٌطمَ ّ هٌصشف ؽذى طشفیي لضیَ اص دػْی ّ ؽکبیت ػلیَ ُوذگیش ؽبى  -3

هْظف، هغبػذ حمْلی ّ هتخلف لضیَ دس لضیَ  څبسًْالُـ ػ خْیؼ ثب حضْس داؽت  18/2/1388هبُئیت لضبئی سیبعت دیْاى جضای هحکوَ اثتذائیَ ؽِشی ّالیت دایکٌذی دس جلغَ لضبئی هْسخ  -1   ًص حکن 
  ( کْد هزکْس تْ )ف ص ( سا ثَ هذت یکوبٍ حجض دس هٌضل هحکْم ثَ حجض ًوْدین. 88( کْد جضا ّ ثب دس ًظش داؽت هبدٍ )581( هبدٍ )3جٌگ هغلْثَ ثَ اتفبق آساء  طجك ُذایت فمشٍ)

 اطفبل اص هشحلَ اثتذائیَ لطؼی ّ ًِبئی گشدیذٍ اعت.  څبسًْالی گضاسػ اص ثَ اعبط عجت لطؼیت 

 شهرت طرفین قضیه و نوع واقعه

  جنگ مغلوبه  نوع واقعه   څارنوالشهرت 

 محل واقعه  شهرت محکوم 
نالیج برگر قریه 

 ولسوالی میرامور 

 1/6/1931 تاریخ واقعه  وظیفه محکوم 

  شهرت وکیل 
سبب تحریک 

 دعوی 
 عریضه رسمی

  شهرت متضرر
رابطه محکوم 

 با متضرر
 بدون قرابت 

 شهرت قضات 
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    تخلص

    وظیفه



 حکن اثتذائیَ 
 


