
  

 

 

 

     

           

        (22شوبسٍ )   

 خالصَ جشیبى ّاهؼَ
ثَ ّظیلَ خْیش هشاجؼَ هیٌوبیذ تحت ثبص پشط هشاس  41/3/4937هطؼَ هشثْطَ خْیش سا خْد سشاًَ تشک ًوْدٍ ثَ هٌضل خْیش هیشّد ّ دّثبسٍ ثتبسیخ  41/7/4931هتِن هزکْس ثتبسیخ 

       هیگیشد. 

استذالل ُئیبت هضبئی 

 هحکوَ اثتذائیَ 

 ضاهیت هیٌوبیذ. لهْصْف ثَ استجبط استکبة جشم ؿیبثت ّظیلْی ثٌبثَ دالیل ریل کست ا وبع دكبع ّکیل هذاكغ هتِن  ؿبیت ّ هوبیسَ آًِبّ است څبسًْالثَ هالحظَ اّسام هضیَ، صْست دػْی 

 دس جشیبى تحویوبت ثَ استکبة جشم ؿیبثت ّظیلْی اػتشاف ًوْدٍ است.  -1

ّحبالت هجشم ثششح ریل اصذاس حکن ثَ ّهت هؼیٌَ ّظیلَ خْد حبضش ًشذٍ ّ دس هْسد ُیچ گًَْ اسٌبدی اسائَ ًکشدٍ است، کَ ًظش ثَ جشیبى ّ دالیل رکش شذٍ کویت ّ کیلیت جشم  -2

  ًوْدین. 

ًص حکن هحکوَ 

  اثتذائیَ 

خْیش ثَ اتلبم آساء ثَ  دالیل رکش شذٍ طجن  41/42/4931شِشی ّالیت كبسیبة دس جلسَ هضبئی ػلٌی هٌؼوذٍ تبسیخی هب ُئیبت هضبئی  سیبست دیْاى جشاین هٌسْثیي ًظبهی هحکوَ اثتذائیَ 

یَ ؿیبثت ّظیلْی کَ ( کْد جضاء تْ )ت چ(ّلذ )م ا( آهش جٌبئی ّلسْالی خبًچِبسثبؽ ّالیت كبسیبة سا ثَ استجبط هض47ی ثب سػبیت هبدٍ )ش( هبًْى اجشاین ػسک49( تؼذیل هبدٍ )2ُذایت كوشٍ )

 اخت هجلؾ دّصادٍ ُضاس اكـبًی جضای ًوذی ثَ خضیٌَ دّلت هحکْم ثَ هجبصات ًوْدین.دثیشتش اص یکسبل هی شْد ثَ پش

خالصَ دالیل 

ّ یب هٌبػت  ضاػتشا

 څبسًْال

هْظق دسج هحضش  څبسًْالهْظق ثَ حکن هصذّسیَ هٌبػت ًوْد کَ هٌبػت  څبسًْال( هبًْى اجشاات جضائی 252كتَ است ثب دس ًظش داشت هبدٍ )شایٌکَ حکن دس حذّد احکبم هبًْى صْست گ

 جلسَ گشدیذٍ ضن اّسام دّسیَ هیجبشذ. 

سجت هطؼیت حکن 

 هحکوَ اثتذائیَ 

هتِن هضیَ ثَ حکن هحکوَ  ( هبًْى تشکیل ّ صالحیت هٍْ هضبئیَ ُشگبٍ طشكیي هضیَ ثَ حکن هحکوَ اثتذائیَ هٌبػت ًوبیذ حکن هحکوَ اثتذائیَ هطؼی هی گشدد ثب ایٌک72َ( هبدٍ)4هطبثن ثَ كوشٍ)

  شاص ًوْد اص ایي سّی حکن هحکوَ هطؼیت حبصل کشدٍ ایجبة هشحلَ استیٌبكی سا ًوی ًوبیذ.   ( هبًْى اجشاآت جضائی هٌبػت خْیش سا اث252هْظق ًیض هطبثن ثَ هبدٍ ) څبسًْالهٌبػت ًوْد 

  

 (     هحل اهضبء آهش ثب صالحیت ) 4933/       /       تبسیخ  

 شهرت طرفین قضیه و نوع واقعه

 ) ض ا ت( ارنوالڅشهرت 

 )ت چ( ولد )م ا( شهرت محکوم

 دوهم ساتنمن وظیفه محکوم

 ندارد شهرت وکیل 

 ندارد شهرت متضرر

 غیابت وظیفوی نوعیت واقعه

 ولسوالی بلچراغ محل واقعه 

 14/7/1336 تاریخ واقعه 

 غیابت وظیفوی سبب تحریک دعوی 

  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

 فارایب  رایست معومی حممکو اس یتناف والیت

 )رس یده گی بو جرامی منسوبنی نظامی(دیوان 

 رایست حممکو ابتدائیو شهری 

 دیوان رس یده  گی بو جرامی منسوبنی نظامی 

 حتریرات 


