
  

 

 

 

     

           

        (30ضوبسٍ )   

 خالصَ جشیبى ّالؼَ

یْم غیبثت ّظیفْی ًوْدٍ است ثَ ًسجت  ُطت چِبس سبل ّ ثیستکَ هذت  23/10/1331الی  1/10/1333( هٌسْة لْهبًذاًی اهٌیَ ّالیت کبپیسب اص تبسیخ  ع گ( ّلذ )  ر اسبتٌوي ) دُّن 

غیبثت خْیص ُیچ ًْع تصذیك ّ اسٌبد لبًًْی ثذست ًذاسد ثَ ایبم غیبثت ّ هطکالت فبهیلی ًتْاًستَ است ثْظیفَ اش حبضش گشدد ثَ ُویي هلحْظ اص لطؼَ هشثْطَ اش هٌفک گشدیذٍ ّ اص 

  ظیفْی خْد هتؼتشف است.  

َ دالیل ّ خالص

 څبسًْالهطبلجَ 

 اش کَ ثیطتش اص یکسبل هیطْد.  اظِبسات هتِن هجٌی ثش ایبم غیبثت ّظیفْی -1

 هؼلْهبت ضؼجبت هشثْطَ اص هذت غیبثت ّظیفْی هزکْس  -2

    ( کْد جضاء هطبلجَ هجبصات ًوْدٍ است. 0( ضویوَ ًوجش )01( هبدٍ )2هطبثك صشاحت فمشٍ)  څبسًْالی ثَ ًسجت غیبثت ّظفْی اش ، څبسًْالهؼشفی ضذى هتِن ثَ  -3

خالصَ دفغ هتِن یب 

 ل هذافغ یکّ

هیجبضن اص هحکوَ هحتشم خْاُبى تبهیي ػذالت لضبئی  دآّس فبهیل خْم سْاثك جشم ُن ًذاسم ّ یگبًَ ًبى ًسجت هطکالت فبهیلی غیبثت ّظیفْی ًوْدٍ ام ّ ػوذاً تشک ّظیفَ ًکشدٍ ام ّ کذاثَ 

   لٌبػت ًوْدٍ کَ غیبثت ّظیفْی داسد.   څبسًْالیهیجبضن ثَ صْست دػْی 

استذالل ُئیت خالصَ 

 لضبئی 

 غیبثت ّظیفْی داسد.  ُطت یْم  ّ چِبس سبل ّثیست اّساق دّسیَ هجٌی ثش ایٌکَ هذت دس جلسَ لضبئی ّاػتشاف هتِن  -1

 است تحشیشی لطؼَ هشثْطَ دس هْسد غیبثت هزکْس  -2

 ّسبئش اّساق تحمیك دال ثَ الضاهیت هتِن هزکْس هیجبضذ.  -3

 ًص حکن 

طشفیي لضیَ  خْیص ثَ اتفبق آساء ثَ حضْس داضت  10/2/1331هب ُئیبت لضبئی دیْاى سسیذٍ گی ثَ جشاین هٌسْثیي ًظبهی هحکوَ اثتذائیَ ضِشی ّالیت کبپییسب دس جلسَ ػلٌی هٌؼمذٍ تبسیخی 

هلضم  هیطْد  ثَ هذت چِبس سبل ّ ثیست یْم  غیبثت ّظیفْی کَ ة جشم ( هٌسْة لْهبًذاًی اهٌیَ ّالیت کبپیسب سا ثَ سجت استکب ع گ( ّلذ ) ر ا) سبتٌويدُّن  هتکی ثَ دالیل فْق الزکش تْ 

  هجبصات ًوْدین  پشداخت هجلغ ثیست ُضاس افغبًی جضای ًمذی ثَ خضیٌَ دّلت هحکْم ثَاػتجبس اص صذّس حکن ُزا ثَ  کْد جضاء  (0ضویوَ) (01)( هبدٍ 2فمشٍ ) ُذایت طجكُستی 

سجت لطؼیت حکن 

 هحکوَ اثتذائیَ 
 جوِْسی اسالهی افغبًستبى ثَ لطؼیت سسیذٍ است.  ( لبًْى تطکیل ّ صالحیت لٍْ لضبئیَ 12هبدٍ )(4ّ)( 1ك فمشٍ )طج

 (     هحل اهضبء آهش ثب صالحیت ) 1333/       /       تبسیخ  

 شهرت طرفین قضیه و نوع واقعه

 ) خ ز(  ارنوالڅشهرت 

 ( ع گ( ولد ) ذ ا) دوهم ساتنمن شهرت محکوم

 امنیه والیت کاپیسا قوماندانی منسوب  وظیفه محکوم

 ندارد شخصاً از خود فاع نمود است شهرت وکیل 

 ندارد شهرت متضرر

 غیابت وظیفوی  نوعیت واقعه

 والیت کاپیساقوماندانی امنیه  محل واقعه 

 0/01/0131 تاریخ واقعه 

  جرم ارتکابی 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 


