
  

 

 

 

     

           

        (43ضوبسٍ )   

 خالصَ جشیبى ّالؼَ

)ر ا( جِت سفغ لضبی دبجت ثَ تطٌبة ُبی لْهبًذاًی اهٌیَ ّالیت  څبسىسی دلیمَ لجل اص ظِش لوشی  ّ سبػت ًَ 91/99/9411تذمیمبت اًجبم ضذٍ جشیبى طْسی  است کَ ثتبسیخ ثَ استٌبد 

اص سپشی ضذى هذت چٌذ دلیمَ هتْجَ هیطْد کَ سالح کوشی اش دس تطٌبة فشاهْش ضذٍ دّثبسٍ ثَ تطٌبة کبپیسب سفتَ سالح کوشی رهتی خْیص سا دس داخل تطٌبة ُب فشاهْش ًوْدٍ  کَ ثؼذ 

 هشاجغ هشثْطَ اطالع هیذُذ.  ثَهشاجؼَ هٌوبیذ اهب هْفك ثَ دسیبفت آى  ًویگشدد هْضْع سا

َ دالیل ّ خالص

 څبسًْالهطبلجَ 

 ًی اهٌیَ ّالیت کبپیسب هفمْد ًوْدٍ است . ا( کَ رهت اش سا دس تطٌبة ُبی لْهبًذ17719)شدٍ هجٌی ثش هفمْدی سالح کوشی ًوجش جاظِبسات صشیخ ًبه -9

ٍ فیش هشهی آى د( هؼَ چِبس17719لوشی خبسى) ر ا ( فشصًذ )ؽ ج ( ثبالثش ًمض همشسات دفبظت  سالح، سالح رهتی اش سا کَ هٌجش ثَ هفمْدی یک لجضَ تٌٌگچَ کوشی ًوجش ) -2

  ( کْد جضاء هستْجت هجبصات پٌذاضتَ هیطْد. 9( ضویوَ ًوجش )22( هبدٍ )9)فمشٍ جشیبى فْق الزکش جشم هفمْدی سالح هتِن ثبثت ثْدٍ هطبثك صشادت  هیجبضذ هلضم است، ثب رکش

خالصَ دفغ هتِن یب 

 ل هذافغ ّکی
  ام، اص هذکوَ هذتشم خْاُبى تبهیي ػذالت ُستن. یبفت سالح ًوْدسؼی تالش جِت دس هْظف لٌبػت داسم،  څبسًْالخْد ُستن، ّ ثَ صْست دػْی  هتکفل اػبضَ ّاثبتَ فبهیل

ُئیت استذالل خالصَ 

 لضبئی 

فیش هشهی اى سا کَ اص لجل ثشایص تْصیغ گشدیذٍ ثْدٍ ثبالثش ًمض همشسات دفبظت سالح  چِبسدٍ (  هؼ17719َاػتشاف هتِن دس اّساق دّسیَ هجٌی ثش ایٌکَ یک لجضَ تفٌچَ ًوجش ) -9

 هفمْد ًوْدٍ است . 

  ) ر ا ( تفٌگچَ رهتی خْد سا هفمْد ًوْدٍ است. څبسى ّسبیش اّساق تذمیك هججیي آًست کَ لوشی  اداسٍ هشثْطَ  یتذشیش -2

) ر ا( تفٌگچَ اش سا دس تطٌبة لْهبًذاًی اهیٌَ ّالیت کبپیسب هفمْد ًوْدٍ است ّ اػتشاف  څبسىلوشی  91/99/9411ایٌکَ دس تبسیخ  َ اضِذّ ثبهللا هجٌی ثش ولادای ضِبدت ضِْد ثَ ک -4

 دٍ دس هذضش لضب هجٌی ثش هفمْد ًوْدى تفٌگچَ رهتی اش. شًبهج

 ًص دکن 

ّ  څبسًْالخْیص ثَ اتفبق آساء ثَ دضْس داضت  29/92/9411هب ُئیبت لضبئی دیْاى سسیذٍ گی ثَ جشاین هٌسْثیي ًظبهی هذکوَ اثتذائیَ ضِشی ّالیت کبپییسب دس جلسَ ػلٌی هٌؼمذٍ تبسیخی 

 چِبسدٍ ( هؼ77779َک لجضَ تٌفٌگچَ اهشیکبئی ًوجش )جشم هفمْدی ی ة سب سا ثَ سجت استکببپیلْهبًذاًی اهٌیَ ّالیت ک هؼبّى جلت  ّجزة(  ؽ جّلذ )  ا( )رهتِن هتکی ثَ دالیل فْق الزکش تْ 

خسبسٍ اػتجبس اص ججشاى هٌذیث ثَ خضیٌَ دّلت افغبًی هیطْد  (29126)( کْد جضاء ثَ پشداخت دّ چٌذ لیوت سالح هتزکشٍ کَ جوؼبً ثَ هجلؾ 62 ) ( هبد1ٍفیش هشهی آى هلضم ُستی هطبثك فمشٍ )

 صات ًوْدین، سالح هتزکشٍ تذت کطف لشاس گیشد. بذّس دکن ُزا هذکْم ثَ هجص

سجت لطؼیت دکن 

 هذکوَ اثتذائیَ 
 یذٍ است. س( لبًْى تطکیل ّ صالدیت لٍْ لضبئیَ دکن ًوجش فْق الزکش ثَ لطؼیت س72( هبدٍ )4جك فمشٍ )ط

 (     هذل اهضبء آهش ثب صالدیت ) 9411/       /       تبسیخ  

 شهرت طرفین قضیه و نوع واقعه

 ( خ ز)  ارنوالڅشهرت 

 (ذ ا ( ولد ) غ ج)  شهرت محکوم

 وظیفه محکوم
معاون جلب و جذب قوماندانی امنیه 

 والیت کاپیسا

 فاع نمود استدندارد شخصاً از خود  شهرت وکیل 

 ج .ا.ادولت :  شهرت متضرر

 مفقودی یک قبضه تنفنچه امریکائی نوعیت واقعه

 قریه نوآباد مرکز والیت کاپیسا محل واقعه

 17/11/1972 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 


