
  

 

 

 

     

           

        (35ضوبعٍ )   

 سالصَ جغیبى ّالؼَ

ی ثغ تبهیي اهٌیت هغاکؼ عای صُی هطبثك پالى هغتجَ ثَ استٌبص هؼلْهبت ّ تذمیمبت اًجبم ضضٍ جغیبى طْعی ثْصٍ کَ طجك پالى هٌظْع ضضٍ هضیغیت اّپغاسیْى لْهبًضاًی اهٌیَ ّالیت کبپیسب هجٌ

ًض پبچب هغثْط هغکؼ ّالیت کبپیسب تْظیف هیطْ هیغ ِت تبهیي اهٌیت سبیت اًتشبثبتی ّالؼَ هسجض سیضج 6/7/1398ثتؼضاص ُطت ًفغ اػ لطؼَ ضبُغا کَ سبتٌوي ) ج ُـ( ًیؼ ضبهل آًِب ثْصٍ ثتبعیز 

ى ًوی گغصص آسبًَ هسجض فغاهْش هیٌوبیض ثؼضاً کَ هغاجؼَ هیکٌض هْفك ثَ صعیبفت  جغیبى سالح کوغی سْیص عا صع ّضْ ثَ ّضْسبًَ هسجض عفتَ کَ صع ُویي سبتٌوي ) ج ُـ( جِت گغفتي ّضْ

 ُن ػهبى جغیبى عا ثَ لطؼَ هغثْط اسجبع هیٌوبیض. 

َ صالیل ّ سالص

 څبعًْالهطبلجَ 

 اػتغاف صغیخ سْصش هجٌی ثغ هفمْصی یک هیل سالح طهت اش صع جغیبى ّظیفَ .  -1

مْصی سالح هتِن ثبثت ثْصٍ فسبتٌوي ) ج ُـ ( ، ثبطکغ جغیبى فْق جغم ه( صع ّظیفَ عسوی اػ ًؼص 612711هؼلْهبت اعگبًِبی کطفی ّ استشجبعاتی اػ هفمْص ضضى یک هیل سالح ًوجغ ) -2

  .( کْص هظکْع هستْجت هجبػات پٌضاضتَ هیطْص14( کْص جؼا ّعػبیت هبصٍ 1( ضویوَ ًوجغ ))26( هبصٍ 1دت )اهطبثك صغ

سالصَ صفغ هتِن یب 

 ل هضافغ یکّ

ُن ًویجبضن هتکفل اػبضَ ّ اثبتَ فبهیلن  ُستن  عُن ًضاعم  هجغم هتکغ یین عر صاصٍ است صیگغ ایٌکَ سبثمَ جغهفمظ آًچَ لسوت ثْصٍ ثبال هي هتِن صع لضیَ هفمْصی تفٌگچَ ام لطؼبً ثی تْجَ ًجْصٍ ام

 لٌبػت صاعم .  څبعًْالّ ثَ صْعت صػْی 

استضالل ُئیت سالصَ 

 لضبئی 

ى عا کَ اػ لجل ثغایص تْػیغ گغصیضٍ ثْصٍ ثبالثغ ًمض همغعات آ( ثغیتب اهغیکبئی هؼَ پبًؼصٍ فیغ هغهی 612711اػتغاف هتِن صع اّعاق صّسیَ هجٌی ثغ ایٌکَ یک لجضَ تفٌچَ ًوجغ ) -1

 دفبظت سالح هفمْص ًوْصٍ است . 

 ٍ است. صکَ صع عّػ اًتشبثبت آًغا هفمْص ًوْ )ج ُـ(اصاعٍ هغثْطَ هجٌی ثغ هفمْصی تفٌگچَ هتِن  یتذغیغ -2

 َ اضِضّ ثبهللا صع هذضغ ُئیبت لضبئی هجٌی ثغ هفمْصی تفٌگچَ سبتوي ) ج ُـ ( صع سبیت اًتشبثبت هسجض سیض هیغ پبچب. ولاصای ضِبصت ضِْص ثَ ک -3

 اعایَ صلیل کَ اػ هتِن عفغ الؼاهیت ًوبیض.  مػض -4

 ًص دکن 

ّ  څبعًْالسْیص ثَ اتفبق آعاء ثَ دضْع صاضت  7/10/1398سَ ػلٌی هٌؼمضٍ تبعیشی هب ُئیبت لضبئی صیْاى عسیضٍ گی ثَ جغاین هٌسْثیي ًظبهی هذکوَ اثتضائیَ ضِغی ّالیت کبپییسب صع جل

( هؼَ 167266ک لجضَ تٌفٌگچَ ثغیتب اهغیکبئی ًوجغ )ة جغم هفمْصی یهتِن هتکی ثَ صالیل فْق الظکغ تْ سبتٌوي ) ج ُـ( ّلض ) ع ح ( هٌسْة لْهبًضاًی اهٌیَ ّالیت کبپیسب عا ثَ سجت اعتکب

ُؼاع ّ ُفت صضّچِل افغبًی هیطْص اػ ّ ُفت ( کْص جؼاء ثَ پغصاست صّ چٌض لیوت سالح هتظکغٍ کَ جوؼبً ثَ هجلغ یک صضّ ثیست 71( هبصٍ 6پبًؼصٍ فیغ هغهی آى هلؼم ُستی هطبثك فمغٍ )

 ػات ًوْصین، سالح هتظکغٍ تذت کطف لغاع گیغص. باػتجبع اػ صضّع دکن ُظا هذکْم ثَ هج هضعک ججغاى سسبعٍ سالح ّ هِوبت ثَ سؼیٌَ صّلت

سجت لطؼیت دکن 

 هذکوَ اثتضائیَ 
 یضٍ است. س( لبًْى تطکیل ّ صالدیت لٍْ لضبئیَ دکن ًوجغ فْق الظکغ ثَ لطؼیت ع72( هبصٍ )1ك فمغٍ )طج

 (     صالدیت )هذل اهضبء آهغ ثب  1399/       /       تبعیز  

 شهرت طرفین قضیه و نوع واقعه

 ) خ ج ز(  ارنوالڅشهرت 

 ) ج هـ( ولد ) ع ح ( شهرت محکوم

 ساتنمن قوماندانی امنیه والیت کاپیسا وظیفه محکوم

 ندارد شخصاً از خود فاع نمود است شهرت وکیل 

  شهرت متضرر

 مفقودی یک قبضه تنفنچه امریکائی نوعیت واقعه

 نوآباد مرکز والیت کاپیساقریه  محل واقعه 

 1/2/6843 تاریخ واقعه 

 خساره وارده بدولت  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 


