
  

 ستطٍ هحکوَ جوِْضی اسالهی افغاًستاى
  اهٌیت زاذلی ّ ذاضجی  جطاین علیَزیْاى 

 زض لضایای جعائی ًِائی زیْاى ُای فطجامفاضهت ًطط احکام 
 (2) لطاض ضواضٍ

خالصه جریان 

 واقعه :

 طًاحیَ اّل ضِط کابل گطفتاض گطزیسٍ زض جطیاى تحمیمات اعتطاف زاضتَ کَ زض ضِ اظ هطبْعات 22/9/9289بتاضیدجطیاى عْضی بْزٍ کَ اساهی ) ش گ ( ّلس ) خ ا( هالحظَ اّضاق زّسیَ بَ 
  اى عالباى اضتباط زاضتن ّ اظ هسیط ضفت ّ آهس ًیطُّای زّلتی بطایطاى اعالع هیسازم.سٌزاضم ّ بَ گطّپ هال ) ح ا ( لْه ذْست ًاًْائی

ًص حکن 
  هحکوَ ابتسائیَ 

ذْیص زض حال حضْض زاضت عطفیي  9/5/9299( هْضخ 27َ اهٌیت زاذلی ّ ذاضجی هحکوَ ابتسائیَ حْظٍ زّم ضِط کابل احالَ ّ زیْاى هصکْض شضیعَ فیصلَ صازضٍ)یضسیسگی بجطاین علزیْاى 
( کْز جعا بَ بطائتص اصساض حکن ًوْزٍ ّ زض 5هْجْزیت زالیل العام عبك هازٍ )زعْی بَ اتفاق آضاء اساهی ) ش گ ( ّلس ) خ ا ( ضا زض لضیَ ذطابکاضی ّ ُوکاضی با گطٍّ حماًی بَ ًسبت عسم 

هعَ  2صی هحکْم بَ جعا ًوْزٍ یک سیت هبابیل ًْع ساهسًْگ جی یسال ّ یک هاٍ حبس تٌف ججعا اظ ابتسای ایام ًظاضت ّ تْلیفی بوست پٌ ز( ک277ْ( هازٍ )2ٍ )طَ عضْیت عبك فمیلض
 ( کْز جعا هصازضٍ ًوْزٍ . 982( لایر سعْزی ّیک زیٌاض کْیت بسست آهسٍ عبك هازٍ )233( افغاًی ّ /2553بیسین  ّ هبلغ/سیوکاضت ام ت اى ّ افغاى 

ًص حکن 
هحکوَ 
  استیٌاف

ق آضاء ّ زض حال حضْض زاضت حمیمی عطفیي ذْیص بَ اتفا 22/6/9299خ ض( ه58ْفیصلَ ضواضٍ ) با صسّض کابلهحکوَ استیٌاف ّالیت زیْاى ضسیسگی بجطاین علیَ اهٌیت زاذلی  ّ ذاضجی 
ضا تعسیل ّ   کابل حْظٍ زّم ضِط زیْاى ضسیسگی بَ جطاین علیَ اهٌیت زاذلی ّ ذاضجی هحکوَ ابتسائیَ  9/5/9299( 27( لاًْى تطکیل ّ صالحیت لٍْ لضائیَ فیصلَ ذظ )55لضیَ هتکی بوازٍ )

کْز جعا اظ ابتسای ایام (295( هازٍ)5( ّ فمطٍ )292( هازٍ )92ّ 8-7( کْز جعا با زض ًظط زاضت فمطٍ )277( هازٍ )2استیٌافًا ) ش گ ( ّلس ) خ ا ( ضا زض لضیَ عضْیت بَ گطٍّ عالباى عبك فمطٍ )
بیسین  هعَ سیوکاضت ام تی اى ّ افغاى2ٌفیصی هحکْم بَ جعاء ًوْزٍ یک سیت هبایل ًْع ساهسًْگ جی حبس ت هاٍ زّسال ّ  یکبوست 22/9/9298اعتباض اظ تاضید ًظاضت ّ تْلیفی 

  ( کْز جعا هصازضٍ ًوْزٍ.982( لایر سعْزی ّ یک زیٌاض کْیت بسست آهسٍ عبك هازٍ )233( افغاًی هبلغ/2553هبلغ/
زالیل ذالصَ 

اعتطاض ّ یا 
لٌاعت عسم 

    څاضًْال

 یس هجاظات هتِن هصکْض گطزیسٍ است. هْظف ذْاُاى  تطس څاضًْالاضگاًِای کطفی ّ اهٌیتی هعلْهات اضائَ ًوْزٍ کَ هتِن هصکْض یکتي اظ زلگی هططاى ضبکَ حماًی بْزٍ ّ 

تطاضاى تحلیل هس
     لضائی 

اظ لحاػ صحت تغبیك لاًْى تحت غْض ّبطضسی لطاض  کابلضیاست هحکوَ استیٌاف ّالیت  زاذلی ّذاضجی  اهٌیت ضسیسٍ گی بَ جطاین علیَ  زیْاى 22/6/9299( هْضخ 58عْضیکَ فیصلَ ضواضٍ )
ّاجس  الغأ، ًمط ّ یا بغالى فیصلَ ضا فطاُن ساظز بَ هطاُسٍ ًویطسس، اعتطاض فطجام ذْاٍ ت گطفت فیصلَ هتصکطٍ  هستسل، لاًًْی ّ عازالًَ اصساض یافتَ ّزض آى کسام ترغی لاًًْی کَ هْجبا

  .( لاًْى اجطاآت جعائی ًبْزٍ بط فیصلَ ّاضز ًیست273( هازٍ )9( فمطٍ )2-2-9ضطایظ هٌسضج زض اجعای )
لضائیَ بَ تائیس لاًًْیت ( هازٍ ًِن لاًْى تطکیل ّ صالحیت لٍْ 2هتکی بَ حکن فمطٍ ) 22/6/9299زیْاى ضسیسگی بَ جطاین علیَ اهٌیت زاذلی ّذاضجی ستطٍ هحکوَ زض جلسَ لضائی هْضخ    ًص لطاض 

آهطیت تحطیطات اّضاق ضا بَ هٌظْض  ّ لطاض صازض ًوْز. ش( تصوین اتراکابلضیاست هحکوَ استیٌاف ّالیت ) بَ جطاین علیَ زاذلی ّذاضجی   ضسیسگی زیْاى 22/6/9299( هْضخ 58اضٍ )وفیصلَ ض
 تٌفیص حکن ّ اجطاآت همتضی بَ هطجعص اضسال ًوایس. 

 هحل اهضاء آهط با صالحیت            929/    /  تاضید  

 شهرت طرفین قضیه و نوع واقعه

 عضویت  نوع واقعه   څارنوالشهرت 

 جوزجان محل واقعه (  س م ( ولد ) م د)  شهرت محکوم 

 31/7/3131 تاریخ واقعه  وظیفه محکوم 

  شهرت وکیل 
سبب تحریک 

 دعوی 
 

  شهرت متضرر
رابطه محکوم 

 با متضرر
 

 شهرت قضات 

    اسم 

    تخلص

 وظیفه
مستشار 

  ائیقض
  


