
  

 

 

 

     

           

        (26ضوبرٍ )   

 خالصَ جزیبى ّالعَ
ثَ جزم جعل تذکزٍ تبثعیت ّ غفلت ّظیفْی ّ سْء استفبدٍ اس هعبضبت سزثبساى،  17/11/1396) ش م ( ّلذ ) ح ا ( سزثبس ّ سزگزّپ پْلیس هذلی ّ لسْالی تگبة ّ الیت کبپیسب ثَ تبریخ 

     هیگیزد. رَ ضطن ضِزی کبثل دستگیز هیگزدد ّ هْرد تعمیت عذلی لزایدًبیت هلی اس هٌشلص در ( اه75ٌِوبت تْسظ ریبست هذتزم )هًگِذاری افزاد غیز هسئْل، ثبلیذاری سالح ّ 

َ دالیل ّ خالص

 څبرًْالهطبلجَ 

ْق ضذٍ است عزیضَ سزثبس کَ تْسظ ) ش م( ثب تذکزٍ جعلی س )م ا(تْسظ هخبلفیي ثَ لتل رسیذٍ است ادعبی   82/3/6331ل در پْستَ ثَ تبریخ ْئًگِذاری سَ ًفز هسلخ غیز هس -1

 جشاء لبثل هجبسات ّ تعمیت عذلی عٌذالوذکوَ هیجبضذ.  د( ک303ْثٌبًء ثز دالیل طجك ُذایت هبدٍ ) ّرثَ ُبی همتْل

خالصَ دفع هتِن یب 

 ل هذافع یکّ

لٌبعت ًذارم هْکلن کذام جزم را  څبرًْال( اًجوي هستمل ّکالی هذافع را ثَ صفت ّکیل دعْی خْد هعزفی ًوْدٍ ّ اظِبر ًوْدٍ کَ ثَ صْرت دعْی 206هذتزم )ح ا( دارًذٍ جْاس ًوجز )

جشاء ثَ  د( ک5ْ( لبًْى اجزاآت جشائی است. هطبثك هبدٍ )63هخبلف هبدٍ ) برًْالڅعلیَ اش تْطئَ ضذٍ است ُیچ دلیل لبًًْی هجٌی ثز الشاهیت اش هْجْد ًیست دالیل  زهزتکت ًطذٍ است ث

 هْکلن ثزائت هیخْاُن.  

استذالل ُئیت خالصَ 

 لضبئی 

ثب یک هیل سالح ثَ ظي سْء استفبدٍ اس هْلف ّظیفْی، استفبدٍ اس هعبضبت سزثبساى،  17/11/1396الی تگبة ّالیت کبپیسب ثَ تبریخ سْا (سزثبس ّ سزگْرپ پْلیس هذلی ّ ل ) ش م( ّلذ ) ح

خْد را هجٌی ثز الشاهیت هتِن در هْظف ًتْاًست دالیل  څبرًْال( کبثل دستگیز گزدیذٍ ثعذ اس اکوبل تذمیك دّسیَ  اش هذْل ایي دیْاى گزدیذٍ 1جعل تذکزٍ غلفت ّ سِل اًگبری در ًبدیَ )

  هذضز لضبء ارایَ ًوبیذ. 

 ًص دکن 

دعْی طزفیي  خْیص ثَ اتفبق آراء ثَ دضْر داضت  14/1/1398تبریخی لضبئی  هب ُئیبت لضبئی دیْاى رسیذٍ گی ثَ جزاین هٌسْثیي ًظبهی هذکوَ اثتذائیَ ضِزی ّالیت کبپییسب در جلسَ 

فبدٍ اس ّظیفْی، جعل تذکزٍ تبثعیت ّ است لذ ) ح ت( سزگزّپ پْلیس هذلی پْستَ ُبی تعویز للعَ هذکوَ پبکستبًی ُب کَ در جزم سْء استفبدٍ اس هْلفّتْ سزثبس ) ش م (   دکن ًوْدًذ،

( کْد جشاء ثزی الشهَ داًستَ 5( لبًْى اجزاآت جشائی ّ هبدٍ )835دٍ )بء ثز عذم هْجْدیت دالیل الشام طجك هبذاری سالح ّ هِوبت هتِن ثْدی ثٌهعبضبت سزثبساى پْلیس هذلی تگبة ّ ثبلی

   در هیعبد هعیٌَ لبًًْی اى هذار اعتجبر است.  څبرًْالزاض تضذی، اع

سجت لطعیت دکن 

 هذکوَ اثتذائیَ 

دیْاى جزاین ًظبهی هذکوَ ضِزی ّالیت کبپیسب ثَ لطعیت  63/6/6332( 6سٍ ثب فسبد اداری دکن ًوجز )ری عسکزی هجبڅبرًْالریبست هذتزم عوْهی  16/6/1398( 2286هکتْة  ًوجز)ك طج

  رسیذٍ است. 

 (     هذل اهضبء آهز ثب صالدیت ) 1399/       /       تبریخ  

 شهرت طرفین قضیه و نوع واقعه

 )م ج ( ارنوالڅشهرت 

 ( ح ا ( ولد ) ش م)   شهرت محکوم

 سرباز وظیفه محکوم

 (801) ح ا ا (دارنده جواز نمبر) شهرت وکیل 

  شهرت متضرر

 نوعیت واقعه
سوء استفاده غفلت وسهل انگاری و 

  معاشات سربازان از استفاده

 والیت کاپیساقوماندانی امنیه  محل واقعه 

 82/3/6331 تاریخ واقعه 

  ادعا متضرر 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 


