
  

 

 

 

     

           

        (24شوبرٍ )   

 خالصَ جزیبى ّالؼَ

را ثبالین پْطتَ اًجبم دُذ ّ توبص ّی ثب ثَ اطتٌبد تحمیمبت اًجبم شذٍ جزیبى طْری اطت هتِن ) ّ د ( ثب گزٍّ طبلجبى  ارتجبط هخفی داشتَ ّ هیخْاطتَ  شت ٌُگبم حوالت تزّرطتی  -1

 .در درٍ پچغبى ًجزاة ػلیَ دّلت هی جٌگٌذ پٌجشیز کَ فؼبل  چِبر تي اس هخبلفیي دّلت ُز یک هْلْی )ع ا( هؼبّى ّالی ًبم ًِبد طبلجبى در ّالیت 

 )ک ا د( -2

 هْلْی) م ى (  -3

     ْجْد اطت.  لبری ) ف ا( هبیي طبس طبلجبى در تیلفْى هذکْر کَ تْطظ هزاجغ هظئْل تثجیت گزدیذٍ اطت ّ راپْر ُبی دیگز ُن در هْرد راثطَ داشتي ّی ه -4

َ دالیل ّ خالص

 څبرًْالهطبلجَ 

 اظِبرات صزیح ًبهجزدٍ در راثطَ داشتي ثب ) ف ط( ًبهَ ّ ) ع ر( ػضْ گزٍّ طبلجبى .  -1

 ( دّطیَ لبثل هالحظَ اطت . 35الی  53جذّل شوبرٍ ُبی اطتخزاج شذٍ لْهبًذاًبى طبلجبى کَ ّرق ) -2

( 33ّ ثبرػبیت فمزٍ ) ( کْد جشاء3( ضویوَ ًوجز)53هبدٍ )طجك  څبرًْالبء  هی طبسدًذ ثٌ هجیي راثطَ اى ثب هخبلفیي را ُْیذا زاف هتِن در آى درج هیجبشذتثجت طی دی کَ اػ -3

  ( کْد هذکْر لبثل هجبسات داًظتَ اطت. 852هبدٍ)

خالصَ دفغ هتِن یب 

 ل هذافغ یکّ

ٍ دل هذافغ هتِن اظِبر ًوْیکهَ ّػذٍ اسدّاج ثَ هي دادٍ ثْد ّلٌبػت ًذارم آًِن) ف ط ( ًب څبرًْالاػتزاف هتِن هي ثب ) ف ط ( ًبهَ راثطَ گزفتن اشتجبٍ ّلیکي ثَ دیگز هحتْیبت صْرت دػْی 

خالف لبًْى تحمیمبت خْد را در ػذم هْجْدیت ّکیل هذافغ اًجبم دادٍ  څبرًْالْف  هکلف ثْد ثزای هْکلن ّکیل هذافغ هطبلجَ هیکزد ّ هْص څبرًْال( لبًْى اجزاات جشائی 338کَ ّفك هبدٍ )

 ( کْد جشاء ثزای هْکلن ثزائت هیخْاُن. 3وٍْ ّ هْکلن ثخبطز اسدّاج ثب ) ف ط ( ًبهَ راثطَ داشتَ اطت لِذا طجك هبدٍ )کلن در لضبیبی تزص ّ ُّن تحمیك ًت  اس هْاط

اطتذالل ُئیت خالصَ 

 لضبئی 

 ًظبهی را دّاهذار  ثَ اّ دادٍ اطت.   لطؼبت حزکبت ّ فؼبلیتاػتزاف طزثبس ) ّ د ( در هحضز لضبء هجٌی ثز ایٌکَ ثب) ف ط ( ًبهَ راثطَ داشتَ ّ  -1

ادى راپْر حزکبت لطؼبت ثَ هخبلفیي دّلت جذّل تثجیت شوبرٍ ُبی اطتخزاج شذٍ اس تیلفْى هجبیل طزثبس ) ّ د( ثب ًوجزات تیلفْى لْهبًذاًبى طبلجبى ّ گزُّبی هخبلفیي دّلت هجیي د -2

 اطت. 

  .اکزاٍ ثَ داشتي راثطَ ثب هخبلفیي را ثبس گْ هیکٌذ ّ تحمیك ثذّى ججز کظت طی دی طزثبس ) ّ د ( کَ حیي -3

   طبیز اّراق تحمیك دال ثَ  الشاهیت هتِن هیجبشذ.   -4

 ًص حکن 

دػْی طزفیي  خْیش ثَ اتفبق آراء ثَ حضْر داشت  20/3/1331تبریخی  هٌؼمذٍ یػلٌ هب ُئیبت لضبئی دیْاى رطیذٍ گی ثَ جزاین هٌظْثیي ًظبهی هحکوَ اثتذائیَ شِزی ّالیت کبپییظب در جلظَ

خٌثی شذى  پْلیض هحلی لْهبًذاًی اهٌیَ ّلظْالی ًجزاة ّالیت کبپیظب را ثَ طجت ارتکبة جزم خیبًت هلی کَ هٌجز ثَهٌظْة ( ج ملذ ّ( ّد)  تْ  څبرًْال ّهتِن هتکی ثَ دالیل فْق الذکز 

( کْد هذکْر اػتجبر اس اّلیي 852( هبدٍ )33( کْد جشاء ثب رػبیت فمزٍ)852( هبدٍ )8ت ًظبهی در دطتگیزی ّ طزکْة هخبلفیي اًجبهیذٍ اطت هلشم ُظتی طجك فمزٍ )حزکبت  فؼبلیت ُبی لطؼب

    بد هؼیٌَ لبًًْی آى هذار اػتجبر اطت. ثَ هذت ُفت طبل حجض تٌفیذی هحکْم ثَ هجبسات ًوْدین، اػتزاف ّ شکبیت طزفیي دػْی در هیؼ 3/3/3522ایبم ًظبرت ّ تْلیف 

طجت لطؼیت حکن 

 هحکوَ اثتذائیَ 
   ػظکزی ّالیت کبپیظب حکن ًوجز فْق الذکز ثَ لطؼیت رطیذٍ اطت.  څبرًْالیریبطت هحتزم  25/3/1333( 173ثَ اطبص هکتْة )

 (     هحل اهضبء آهز ثب صالحیت ) 1333/       /       تبریخ  

 شهرت طرفین قضیه و نوع واقعه

 ) خ ز( ارنوالڅشهرت 

 )و د( ولد ) ج م (  شهرت محکوم

 وظیفه محکوم
سرباز پولیس محلی قوماندانی امنیه 

 ولسوای نجراب والیت کاپیسا

 ) ذ ی م ( شهرت وکیل 

 .  شهرت متضرر

 خیانت ملی  نوعیت واقعه

 محل واقعه 
پوسته کمیساری قوماندانی امنیه 

 یت کاپیساولسوالی نجراب و ال

 3/3/3522 تاریخ واقعه 

 جرم ارتکابیه اش  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 


