
  

 

 

 

     

           

   (42ضوبسٍ )     (42ضوبسٍ )   

 خالصَ جشیبى ّالؼَ

یسب ثْدٍ دْالی سبػت ضص صجخ جِت سفغ دبجت ثَ پْال لشاسګبٍ لْهٌذاًی اهٌیَ ّالیت کبیًْکشع ت هتِن  ۶/۸/۸۹۳۸ثش۵کَ ثَ تبسیخ ثَ استٌبد تذمیمبت اًجبم ضذٍ جشیبى طْسی است 

( رهت خْیص سا ثبُفت فیش هشهی آى دسداخل تطٌبة فشاهْش کشدٍ ّثؼذ 8378ًوجش )pdpْعاهشیکبیی ًچَ گتطٌبة ُبی لْهٌذاًی اهٌیَ سفتَ دیي ثبصګطت اص تطٌبة ُب یک هیل تفٌ

 اصسپشی ضذى دذّدآ دّسبػت هتْجَ هیطْد ّثَ تطٌبة ُب هی سّد ُّش لذس کَ جستجْ هیکٌذ هْفك ثَ دسیبفت آى ًویگشدد.

  

خالصلَ دالیل ّ 

 څبسًْالهطبلجَ 

سبتٌوي هْصْف دس  رهت کطفی ّاستخجبساتی اصهفمْد ضذى یک هیل سالح هؼلْهبت اسکبًِبی -۲دسجشیبى ّظیفَ اظِبسات صشیخ ًبهجشدٍ هجٌی ثش هفمْدی یک هیل سالح رهت اش  -1

   هیطْد پٌذاضتَ( کْد جضاؤ هستْجت هجبصات ۸( ضویوَ ًوجش )۲۶( هبدٍ )۸ّظیفَ سسوُی ثبرکش جشیبى فْق الزکش جشم هفمْدی سالح هتِن ثبثت ثْدٍ هطبثك صشادت)

خالصَ دفغ هتِن یب 

 ل هذافغ یکّ

  لٌبػت داسم، سؼی تالش جِت دسیبفت سالح ًوْدم ام، اصهذکوَ هذتشم خْاُبى تبهیي ػذالت ُستن.هتکفل اػبضَ ّاثبتَ فبهیلن خْد ُستن، ّثَ صْست دػْی دبسًْال هْظف 

استذالل ُئیت خالصَ 

 لضبئی 

اػتشاف هتِن ثشهفمْدی تفٌگچَ اش دسهذضش  -4کلوَ  اضِذالهلل  تصذیك تبیذ ًوْدًذ کَ تفٌگچَ رهت خْد سا هفمْد ًوْدٍ است  یکبساى سبتٌوي ع ت ق سا دسهذضش لضبء ثَ ادادّ ًفش ُو

  تذمیك دال ثَ الضاهیت هْصْف هیجبضذ.هکتْة لْهٌذاًی اهٌیَ ّالیت کبپیسب ّسبیش اّساق  -3لضبء

 ًص دکن 

دػْی طشفیي  خْیص ثَ اتفبق آساء ثَ دضْس داضت  ۲۵/۳/1331تبسیخی  هٌؼمذٍ یػلٌ یي ًظبهی هذکوَ اثتذائیَ ضِشی ّالیت کبپییسب دس جلسَهب ُئیبت لضبئی دیْاى سسیذٍ گی ثَ جشاین هٌسْث

( اهشیکبیی هؼَ پبًضدٍ 8378َ ًوجش)چلجضَ تفٌگجشم هفمْدی یک اهٌیَ .الیت کبپیسب سا ثَ سجت استکبة لْهٌذاًی پْلیس هٌسْة ( ؽ حلذ ّ( ع ت)  تْ  څبسًْال ّهتِن هتکی ثَ دالیل فْق الزکش 

ثَ هجلؾ ضصت ّسَ ُضاسًّضدٍ افؼبًی هیطْد ثَ خضیٌَ دّلت هٌذیث ججشاى خسبسٍ ( کْد جضاء ثَ پشداخت دّ چٌذ لیوت سالح هتزکشٍ کَ جوؼآ 62( هبدٍ)1فیش هشهی آى هلضم ُستی هطبثك فمشٍ )

    . ًوْدین،سالح هتزکشٍ تذت کطف لشاسگیشد.اػتجبس اص صذّس دکن ُزا هذکْم ثَ هجبصات 

سجت لطؼیت دکن 

 هذکوَ اثتذائیَ 
    ( لبًْى تطکیل ّصالدیت لٍْ لضبئیَ دکن ًوجش فْق الزکش ثَ لطؼیت سسیذٍ است.24( هبدٍ )3طجك فمشٍ )

 (     هذل اهضبء آهش ثب صالدیت ) 1333/       /       تبسیخ  

 شهرت طرفین قضیه و نوع واقعه

 ) خ ز( ارنوالڅشهرت 

 (  غ ح( ولد ) ع ت) شهرت محکوم

 منسوب قومندانی امنیه والیت کاپیسا وظیفه محکوم

 ندارد شخصآ ازخود دفاع نموده است شهرت وکیل 

 .  شهرت متضرر

  مفقودی یک قبضه تفنگچه امریکایی نوعیت واقعه

 قومندانی امنیه والیت کاپیساقرارگاه  محل واقعه 

 2/4/1754 تاریخ واقعه 

  خساره وارده به دولت سبب تحریک دعوی 

 ندارد رابطه محکوم با متضرر 

 شهرت قضات

 ) م ظ (  ) ع ا(  ) ذ ی (  اسم

 )س ک( ) ن ع(  ) ح ی( تخلص

 عضو قضائی  وظیفه
رئیس دیوان 
 عضو جلسه 

 رئیس محکمه
و رئیس  یشهر

 جلسه قضائی 

 مجهوری اسالمی افغانس تان

 سرته حممکو

 رایست معومی حممکو اس یتناف والیت اکپیسا

 دیوان )رس یده گی بو جرامی منسوبنی نظامی(

 رایست حممکو ابتدائیو شهری 

 دیوان رس یده  گی بو جرامی منسوبنی نظامی 

 حتریرات 


