
  

 طتزٍ هذکوَ جوِْری اطالهی افغبًظتبى
 ریبطت هذکوَ اطتیٌبف ّالیت دایکٌذی

 ریبطت هذکوَ اثتذائیَ ػِزی 
 ریبطت دیْاى جشاء ػوْهی 

 هذبکن اثتذائیَ در لضبیبی جشائی فبرهت ًؼز ادکبم لطؼی
 (8ػوبرٍ )

خالصه جریان 

 :واقعه 

ثٌبم ُبی )ف م( ّ )ع ی( در خبًَ داػتین ُز دّ دختز )م د(  لزآى کَ : )ر ج( ثٌت )ر د( در ػزیضَ ّ اظِبرات خْد ثیبى داػتَ کَ در رّس اّل ػیذ ًْ رّس هب ختن ال در صْرت دػْی خْد هذػی گزدیذٍ څبرًْ
ى ثْد آة ثبرًذگی طزک کَ دایوب اس پؼت آثبدی رد هی ػذ اطبهی )ٍ ع( ّلذ )م ع ( ثؼذ اس ظِز ثبراى در دبل ثبریذبی چِبر ثجَ )ر م( ّلذاى )م ر( در خبًَ ثْد طبػت ُِوبى ثْد ُز یک ) م ک (، ) د م(، ه

(، هبدرع )آ گ(  ّ خْاُزع )ص ک( طزی ُویي هْضْع اطبهی)ٍ مآة ثبرًذگی کَ اس پؼت خبًَ اع رد هی ػذ ثَ طزف خبًَ هب رّاى کزدٍ ثْد هي رفتن هبًغ ػذم کَ اة را ثطزف خبًَ ام رّاى  ًکي 
 ِْع هبًذم. ّثزادرع ) ی ص ( هي را ػذیذًا هْرد لت ّ کْة لزار دادٍ اًذ هزا فذغ ّ دػٌبم کزدٍ اًذ، طٌگ ثَ فزلن سدًذ کَ لزیجًب هذت ُؼت طبػت ثی

خالصَ دالیل 
 ځبرًْال ّهطبلجَ 

 ( دّطیَ  هالدظَ ػْد. 5هْجْدیت آثبر ضزة ّ جزح در ثذى هجٌی ػلیَ لضیَ ّرق ) -1

 ( دّطیَ هالدظَ ػْد. 44اػتزاف هتخلف لضیَ اس جٌگ ّ دضْر ػبى در هذل ّالؼَ ّرق ) -2

در خبًَ )ع م(  طز لزآى خْاًی ثْدین اس طزف ُوبى ػت در خبًَ  1311اّل طبل  )ر م( ّلذ ) م ر (، )ى م( ّلذ )ع ّ(،) ح د( ّلذ ) ج ٍ( ّ )ح م( ّلذ ) ح ر(  ثَ ػٌْاى هؼلْهبت ثیبى داػتَ کَ در -3
 ( دّطیَ هالدظَ ػْد. 11بت )ر ج( ًبهَ سد ّرق )کظی دیگز دػْت ثْدم ثؼذ اس ظِز ثْد طبػت دلیك آًزا ثیبد ًذارم کَ طز ّ صذا ثلٌذ ػذ رفتین دیذم کَ هظوبت ) ص ى( ثب طٌگ ثَ صْرت هظو

( کْد هذکْر لبثل 18( ّرػبیت هبدٍ )101( کْد جشا ثب در ًظز داػت هبدٍ )112ثٌبثز دالیل ارایَ ػذٍ فْق ّصف جزهی ضزة ّ جزح در کتگْری جٌذَ ثبالی هتخلف لضیَ ثبثت ثْدٍ هطبثك ُذایت هبدٍ )
   ْم ثَ هجبسات ًوبیذ. هجبسات هی ثبػذ لذا اس ُئیت لضبئی هطبلجَ دارم تب هتخلف لضیَ را هطبثك هْاد فْق هذک

خالصَ دفغ هتِن 
 ّ یب ّکیل هذافغ

 هْکلَ ام هظوبت) ص ى ( طفل ثْدٍ ّ اّلیي ثبر اطت کَ هزتکت تخلف گزدیذٍ اطت ثٌبًء هظتذك رافت لضبئی هیجبػذ.  -1

 ثَ جٌگ کؼبًیذٍ ػذٍ اطت ثب ّجْدیکَ هْکلَ ام ػواًل در صذٌَ دیگزی ثْدٍ اهب اس ُوبى اثتذاء لصذ جٌگ ّ در گیزی را ًذاػتَ ثلکَ ثصْرت آًی ّ ثذّى تز صذ لجلی  -2

را خفک هیٌوبیذ ثَ ًذْی ادظبطبت هْکلن را تذزیک ًوْدٍ ّ ّی ًبچبر  ثذّى کذام دلیل ّ ایٌکَ اصاًل هْکلَ ام ثَ ُذف هیبًجیگزی آهذٍ ثْدٍ ّی )ر ج(سهبًیکَ خبًن اطبهی ػیز هذوذ هظوبت  -3
 ػذٍ ثب طٌگ دطت داػتَ اع هظوبت هذکْر را ثشًذ. 

 هْکلَ ام اس طجمَ فمیز ّ ثی ثضبػت جبهؼَ ثْدٍ ّ دجش ّی طجت تؼْیغ ّ ًگزاًی خْد ّ خبًْادٍ اّ هیگزدد.  -4

 دٍ ُشار افغبًی ثَ هتضزر لضیَ پزداختَ اطت ّ ضزر ّ سیبى هبدی ثَ هتضزر  ججزاى گزدیذٍ اطت. هتضزر لضیَ اس ػکبیت خْیغ اًصزاف دادٍ ّ هجلغ الی  -5

( کْد جشا ثَ 212ّ213ّاّضبع هْکلَ ام دکن خْیغ را هطبثك هْاد ) تمبضب اس پیؼگبٍ هذکوَ: اس همبم هذتزم رئیض صبدت ّ اػضبی هذتزم لضبئی ػبى تمبضب هیٌوبین ثب در ًظز داػت جزیبى ّ الؼی لضیَ ّ ادْال
  رافت لضبئی در هْرد هْکلَ ام اصذار فزهبیٌذ تب ػذالت ثَ ّجَ ادظي اى تبهیي گزدد . اصل دفبػیَ ضن اّراق دّطیَ هیجبػذ. 

خالصَ اطتذالل 
   ُئیت لضبئی 

 ( دّطیَ 5ق )رهْجْدیت هؼبُذات هجٌی ثز آثبر ضزة ّ جزح در ّجْد ) ر ج( )هجٌی ػلیَ( در ّ -1
ُزم ) ص ى( دّطیَ ثیبى داػتَ کَ: هي هیخْاطتن کَ آة ثبراى را اس کوز )کٌبر ( طزک رد کٌن کَ ) ع م ( ًبم صذا سد ّ هزافذغ داد در ُوبى اثٌب خْا 12)ٍ م( ّلذ ) م ع( ثزادر ) ص ى( در ّرق  -2

 ( دّطیَ اس جٌگ ًوْدى ُوزای ) ر ج ( اػتزاف ًوْدٍ اطت. 13ّخبًن )ع م ( ثٌبم )ر ج( اهذ ّ جٌگ ثیي ػبى ػزّع ػذ. ّ ًیش خْد ) ص ى( ًبم در ّرق )
 (  دّطیَ هالدظَ گزدد. 42( الی )31طزفیي لضیَ راجغ ثَ دك الؼجذی ثَ اطبص هیبًجگزی هصلذیي لزیَ ػبى ثب ُن صلخ ًوْدٍ ّ ثصْرت ػزفی ُوذیگز را اثزا دادٍ اطت کَ اّراق ) -3
هْظف در هطبلجَ خْد لضیَ را ضزة ّ جزح اس کتگْری جٌذَ تْصیف اهب جشا  څبرًْالّالغ ػذٍ اس ًْع لجبدت ّ خؼًْت ػلیَ سى هی ثبػذ گزچٌذ ًظز ثَ هالدظَ هؼبُذات اُل خجزٍ ضزة ّ جزح  -4

   ( کْد جشاء هی ثبػذ در دبلیکَ هبدٍ هذکْر هجبسات لجبدت را در لظوت اطفبل تصزیخ ًوْدٍ اطت. 112خْاُی ّی هطبثك ُذایت هبدٍ )
، هظبػذ دمْلی ّ هتخلف لضیَ در لضیَ ضزة ّ جزح ّ خؼًْت ػلیَ سى ثَ اتفبق څبرًْالثبدضْر داػت  28/1/1311در جلظَ لضبئی هْرر  هذکوَ اثتذائیَ ػِزی  ػوْهی اى جشایْهبُئیت لضبئی ریبطت دی   ًص دکن 

 شهرت طرفین قضیه و نوع واقعه

  ضرب و جرح نوع واقعه   څارنوالشهرت 

 محل واقعه  شهرت محکوم 
لوران قریه 

خوشک ولسوالی 
     اشترلی 

 2/1/1311 تاریخ واقعه امورمنزل وظیفه محکوم 

 خ ج شهرت وکیل 
سبب تحریک 

 دعوی 
 عریضه رسمی

  شهرت متضرر
رابطه محکوم 

 با متضرر
 بدون قرابت 

 شهرت قضات 

    اسم 

    تخلص

    وظیفه



 . یاخطبر دادٍ هیؼْد کَ در آیٌذٍ هزتکت کذام تخلف ًؼْ تْ ( کْد جشاء ث112َاراء هطبثك ُذایت هبدٍ )
طجت لطؼیت 
  اطت.  ًِبئی گزدیذٍ یَ لطؼی ّ ئگشارع اس څبرًْالی اطفبل در هزدلَ اثتذا ثَ اطبص دکن اثتذائیَ 

 


