
  

 

 

 

     

           

        (32ضوبعٍ )   

 سالغَ جغیبى ّالؼَ

ٌوبیض کَ ثؼض اػ هؼبیٌبت تْغیَ اصّیَ الػم اػ طغف یا ( جِت تضاّی هغیضی سْیص ثَ کلیٌیک صّلتی ّلسْالی ًجغاة ّالیت کبپیسب هغاجؼَ ه   تْعى ) ع ظ ( ّلض ) ا 4/4/1398ثتبعیشی 

عٍ ثَ آى جبٍ هغاجؼَ بثُبی کلیٌیک فغاهْش ًوْصٍ است صّ ض هتْجَ هیطْص کَ تفٌگچَ سْیص عا صع تطٌبةصاکتغ ضفبسبًَ صّثبعٍ ثَ سوت ّظیفَ سْیص سیبع هیگغصص دیٌکَ ثَ لطؼَ اش هیغس

  ( عیبست اهٌیت هلی ّالیت کبپیسب اطالع هیضُض. 241هیٌوبیض اهب  تفٌگچَ اش صعیبفت ًوی گغصص هْضْع عا طی توبؽ تیلفْى  ثَ هضیغیت )

سالغَ صالیل ّ 

 څبعًْالهطبلجَ 

 ص هیگغصص. ْمی ّلسْالی ًجغاة ّالیت کبپیسب هفکَ طهت اش صع یکی اػ تطٌبة ُبی کلیٌیک غذ( 495538غصٍ هجٌی ثغ هفمْصی سالح کوغی ًوجغ )جغغیخ ًبهاظِبعات  -1

 ( تْػیغ سالح هتظکغٍ ثَ طهت هتِن لضیَ . 11هْجْصیت فْعم ) -2

( کْص جؼاء هستْجت 1( ضویوَ ًوجغ )26( هبصٍ )1یبى فْق جغم هفمْصی سالح هتِن ثبثت ثْصٍ هطبثك غغادت )صی سالح عا ًبضی اػ سِْ ّ اضتجبٍ هیضاًض، ثبطکغ جغْمصلیل هفغصٍ جًبه -3

   هجبػات پٌضاضتَ هیطْص. 

سالغَ صفغ هتِن یب 

 ل هضافغ ّکی

م هتکغع ُن ًضاعم ّ هجغ یلٌبػت صاعم هي هتِن صع لضیَ هفمْصی تفٌگچَ ام لطؼبً ثی تْجَ ًجْصٍ ام فمظ اًچَ لسوت ثْصٍ ثبالین عر صاصٍ است صیگغ ایٌکَ سبثمَ جغه  څبعًْالثَ غْعت صػْی 

   ُن ًویجبضن هتکفل اػبضَ ّ اثبتَ فبهیلن ُستن . 

ُئیت استضالل سالغَ 

 لضبئی 

( هؼَ ضبًژصٍ فیغ هغهی آى عا کَ اػ لجل ثغایص تْػیغ گغصیضٍ ثْصٍ ثبالثغ ًمض ّ 495538اػتغاف هتِن صع اّعاق صّسیَ ّ جلسَ لضبئی هجٌی ثغ ایٌکَ یک لجضَ تفٌگچَ ًوجغ ) -1

 .همغعات دفبظت سالح هفمْص ًوْصٍ است 

 ( صّسیَ لبثل هالدظَ است .12سْالی ًجغاة هفمْص ًوْصٍ است کَ ّعق )هجٌی ثغ ایٌکَ هتِن سالح اش عا صع کلیٌیک ّل  اصاعٍ هغثْطَ  یتذغیغ -2

 ( اهٌیت هلی صع هذضغ جلسَ لضبئی هجٌی ثغ ایٌکَ ُوغائی هتِن )ع ا( صع ّظیفَ تپَ ادوض ثیک تْظیف ثْصٍ کَ هتِن ) ع ا ( سالح اش عا صع101اظِبعات )ى ا( کبعهٌض اصاعٍ) -3

 . کلیٌیک ّلسْالی ًجغاة هفمْص ًوْصٍ است

 ػضم اعایَ صلیل ّ اسٌبص کَ اػ هتِن عفغ الؼاهیت ًوبیض.  -4

 ًع دکن 

ّ  څبعًْالسْیص ثَ اتفبق آعاء ثَ دضْع صاضت  27/11/1398هب ُئیبت لضبئی صیْاى عسیضٍ گی ثَ جغاین هٌسْثیي ًظبهی هذکوَ اثتضائیَ ضِغی ّالیت کبپییسب صع جلسَ ػلٌی هٌؼمضٍ تبعیشی 

 ( 445535ًوجغ ) CZک لجضَ تٌفٌگچَ جغم هفمْصی ی ة عا ثَ سجت اعتکبکبثل ّالیت  ( اهٌیت هلی 101هٌسْة عیبست اصاعٍ )(  ا   اّلض )  (ع ا ) تْعى الظکغ تْهتِن هتکی ثَ صالیل فْق 

ثَ سؼیٌَ افغبًی هیطْص بص ُؼاع ّ صّغضّ صّ تُط ( کْص جؼاء ثَ پغصاست صّ چٌض لیوت سالح هتظکغٍ کَ جوؼبً ثَ هجلغ 26 ) ( هبص1ٍفیغ هغهی آى هلؼم ُستی هطبثك فمغٍ ) صٍ ؼضبً هؼَاهغیکبئی 

 ػات ًوْصین، سالح هتظکغٍ تذت کطف لغاع گیغص. بسسبعٍ اػتجبع اػ غضّع دکن ُظا هذکْم ثَ هجججغاى هٌذیث صّلت 

سجت لطؼیت دکن 

 هذکوَ اثتضائیَ 
 یضٍ است. س( لبًْى تطکیل ّ غالدیت لٍْ لضبئیَ دکن ًوجغ فْق الظکغ ثَ لطؼیت ع72هبصٍ ) ّ (3جك فمغٍ )ط

 (     هذل اهضبء آهغ ثب غالدیت ) 1399/       /       تبعیز  

 شهرت طرفین قضیه و نوع واقعه

 ( ذ  ا ن)  ارنوالڅشهرت 

 ( ا ا ( ولد )  ع ا)  شهرت محکوم

 ( امنیت ملی کابل 101افسر اداره) وظیفه محکوم

 فاع نمود استدندارد شخصاً از خود  شهرت وکیل 

  شهرت متضرر

 مفقودی یک قبضه تنفنچه امریکائی نوعیت واقعه

 محل واقعه
والیت  تپه احمد بیک ولسوالی نجراب 

 کاپیسا

 4/4/1345 تاریخ واقعه

 ه  وارده به دولتخسار 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  شهری

 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 


