
  

 

 

 

     

           

        (33ضوبرٍ )   

 خالصَ جزیبى ّالؼَ

ت کَ هذت ُطت سبل ّ پٌج هبٍ ّ یبسدٍ یْم غیبثت ّ ظیفْی ًوْدٍ است ثَ ًسج 24/2/2431الی  23/8/2481اًی اهیَ ّالیت کبپیسب اس تبریخی ذٌ) ع ا( ّلذ ) آ ش ( هٌسْة لْه څبرىدُّن 

ایبم غیبثت خْیص ُیچ ًْع تصذیك ّ اسٌبد لبًًْی ثذست ًذارد ثَ ایبم غیبثت  گزدد  ثَ ُویي هلحْظ اس لطؼَ هزثْطَ اش هٌفک گزدیذٍ ّ اس زضهطکالت فبهیلی ًتْاًستَ است ثْظیفَ اش حب

  ّظیفْی خْد هؼتزف است. 

خالصَ دالیل ّ 

 څبرًْالهطبلجَ 

 . څبرًْالهؼزفی ضذى هتِن ) ع ا ( اس هذیزیت استخجبرات لْهبًذاًی اهٌیَ ّالیت کبپیسب جِت ثزرسی غیبثت ّظیفْی اش ثَ  -1

 غیبثت ّظیفْی اش .اظِبرات هتِن ثَ جزم  -2

( کْد جشاء هطبلجَ 2( ضویوَ ًوجز )21( هبدٍ )3هطبثك صزاحت فمزٍ ) څبرًْالػذم هْجْدیت اش ثَ ّظیفَ ثوذت ُطت سبل پٌج هبٍ یبسدٍ یْم هجٌی ثز ایبم غیبثت ّظیفْی اش ،  -3

  هجبسات ًوْدٍ است. 

خالصَ دفغ هتِن یب 

 ل هذافغ یکّ

خْاُبى تبهیي م آّر فبهیل خْد هیجبضن اس هحکوَ هحتز  ىُن ًذارم ّ یگبًَ ًب یفبهیلی غیبثت ّظیفْی ًوْدٍ ام ّ ػوذاً تزک ّظیفَ ًکزدٍ ام ّکذام سْاثك جزههتِن اظِبر ًوْد ثَ ًسجت هطکالت 

  ( کْد جشاء در هْرد ام اصذار فزهبیٌذ. 215ّ212) هْاد ػذالت لضبئی هیجبضن تب حکن خْد را هطبثك

استذالل ُئیت خالصَ 

 لضبئی 

 در جلسَ لضبئی ّاّراق دّسیَ هجٌی ثز ایٌکَ هذت ُطت سبل ّ پٌج هبٍ ّ یبسدٍ یْم غیبثت ّظیفْی دارد. اػتزاف هتِن  -1

 تحزیزی لطؼَ هزثْطَ در هْرد غیبثت هذکْر  -2

 ّسبئز اّراق تحمیك دال ثَ الشاهیت هتِن هذکْر هیجبضذ.  -3

 ًص حکن 

طزفیي لضیَ  خْیص ثَ اتفبق آراء ثَ حضْر داضت  22/2/1331هب ُئیبت لضبئی دیْاى رسیذٍ گی ثَ جزاین هٌسْثیي ًظبهی هحکوَ اثتذائیَ ضِزی ّالیت کبپییسب در جلسَ ػلٌی هٌؼمذٍ تبریخی 

 ُذایت هلشم ُستی هطبثك غیبثت ّظیفْی کَ ثیطتز اس یک سبل هیطْد ة جزم سب را ثَ سجت ارتکب( هٌسْة لْهبًذاًی اهٌیَ ّالیت کبپی آ ش( ّلذ ) ع ا) څبرىدُّن  هتکی ثَ دالیل فْق الذکز تْ 

  پزداخت هجلغ ثیست ُشار افغبًی جشای ًمذی ثَ خشیٌَ دّلت هحکْم ثَ هجبسات ًوْدین اػتجبر اس صذّر حکن ُذا ثَ  کْد جشاء  (2ضویوَ) (21)( هبدٍ 3فمزٍ )

سجت لطؼیت حکن 

 هحکوَ اثتذائیَ 
 جوِْری اسالهی افغبًستبى ثَ لطؼیت رسیذٍ است.  ( لبًْى تطکیل ّ صالحیت لٍْ لضبئیَ 22هبدٍ )(4ّ)( 1ك فمزٍ )طج

 (     هحل اهضبء آهز ثب صالحیت ) 1333/       /       تبریخ  

 شهرت طرفین قضیه و نوع واقعه

 ) خ ز(  ارنوالڅشهرت 

 ( آ ش( ولد ) ع ا)  شهرت محکوم

 وظیفه محکوم
امنیه والیت  منسوب مدیریت محبس

 کاپیسا

 ندارد شخصاً از خود فاع نمود است شهرت وکیل 

 ندارد شهرت متضرر

 غیابت وظیفوی  نوعیت واقعه

 محل واقعه 
والیت  اله سای قوماندانی امنیه ولسوالی
 کاپیسا

 23/8/2481 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 


