
  

 ستطٍ هحکوَ جوِْضی اسالهی افغبًستبى
  اهٌیت زاذلی ّ ذبضجی  جطاین ػلیَ ضسیسگی بَ زیْاى

 زض لؿبیبی جعائی ًِبئی زیْاى ُبی فطجبمفبضهت ًطط احکبم 
 (6) لطاض ضوبضٍ

خالصه جریان 

 واقعه :

(  هتؼطف( اظ جبًب ًیطُّبی اهٌیتی زستگیط ّ تحت تحمیك لطاض گطفتَ زض پطّسَ تحمیك اظ اتِبم ّاضزٍ )ػؿْیت) بَ لؿیَزض پیًْس  6/7/8998هتِن فْق الصکط بتبضید هالحظَ اّضاق زّسیَ بَ 
  هیببضس. 

ًع حکن 
  هحکوَ ابتسائیَ 

احبلَ ّ زیْاى هصکْض شضیؼَ   زیْاى  ضسیسٍ گی بَ جطاین ػلیَ اهٌیت زاذلی ّذبضجی هحکوَ ضِطی کٌسُبضبؼس اظ اکوبل تحمیك ّ تطتیب اتِبم ًبهَ ّ غْضت زػْی زّسیَ غطؼ اًفػبل بَ 
ػلیَ اهٌیت زاذلی ّذبضجی  ضسیسگی بَ جطاین هب ُئیبت لؿبئی زیْاى  -اغساض حکن ًوْزٍ اًس:  ْض زاضت ططفیي زػْی بَ اتفبق آضاءحبل حؿزض  ذْیص  39/4/8999( هْضخ 807فیػلَ ضوبضٍ)

زض لؿیَ ػؿْیت زض ( ع ک( ّلس ) ح عتْ )  حکن ًوْزین کَ  آضاء بب حؿْض زاضت ططفیي لؿیَ ّ بب اتفبق 39/4/8999ُبض زض جلسَ لؿبئی ػلٌی هٌؼمسٍ هْضخ کٌسهحکوَ ابتسائیَ ضِطی 
 لصهَ ضٌبذتَ ضسیس اغساض حکن ًوْزین. ( کْز جعا بط ا5هبى تطّضیستی ًسبت ػسم هْجْزیت زالیل العام طبك هبزٍ )ظسب

ًع حکن 
هحکوَ 
  استیٌبف

بب غسّض فیػلَ  کٌسُبضهحکوَ استیٌبف ّالیت  ػلیَ اهٌیت زاذلی ّذبضجی ضیبست  جطاین بَ ضسیسگیَ استیٌبفی ّاضز ّ زیْاى (بوطحل څبضًْالهتؼبلبًب اّضاق زّسیَ ًسبت ػسم لٌبػت )
زض جلسَ لؿبئی هٌؼمسٍ  کٌسُبضهحکوَ استیٌبف ّالیت  ضسیسٍ گی بَ جطاین ػلیَ اهٌیت زاذلی ّذبضجی ت لؿبئی زیْاى هب ُیئ - ًوْزٍ اًس: ین اتربش شیاًل تػو 4/6/8999( هْضخ 838ضوبضٍ)

زیْاى ضسیسٍ گی بَ جطاین ػلیَ  39/4/8999( هْضخ 807ت جعائی فیػلَ )آ( لبًْى اجطا367( لبًْى تطکیل ّ غالحیت هحبکن بب ضػبیت هبزٍ )54ذْیص حسب ُسایت هبزٍ )  4/6/8999تبضیری 
هبى تطّضیستی ًسبت ػسم هْجْزیت زالیل کبفی العام ظذبضجی ضیبست هحکوَ ابتسائیَ ضِطی ّالیت کٌسُبض ضا تبئیس ًوْزٍ استیٌبفًب تْ ) ع ا ( ضا زض ذػْظ لؿیَ ػؿْیت زض سبّاهٌیت زاذلی 

  ت جعائی بط الصهَ زاًستَ ّ بَ بطائت ات اغساض حکن ًوْزین.آ( لبًْى اجطا395هبزٍ ) ( کْز جعاء 5ّطبك هبزٍ )
زالیل ذالغَ 

اػتطاؼ ّ یب 
لٌبػت ػسم 

    څبضًْال

( اهٌیت هلی هبٌی بط العاهیت هتِن ثببت ّ ًمؽ فیػلَ استیٌبف کٌسُبض ضا ّ 480اظ ایٌکَ جطم هتِن ضاجغ بَ ػؿْیت بٌببط اػتطاف اش کَ ؾن اّضاق زّسیَ است ّ ُن هؼلْهبت اّپطاتیفی ) 
 ( ضا هی ذْاُن . 377)ُسایت فیػلَ هجسز بب زض ًظط زاضت اًػبف ّ ػسالت طبك ُسایت هبزٍ 

تطبضاى هس تحلیل
     لؿبئی 

اظ لحبظ غحت تطبیك لبًْى تحت غْض ّبطضسی  کٌسُبضهحکوَ استیٌبف ّالیت  جطاین ػلیَ اهٌیت زاذلی ّذبضجی ضیبستضسیسٍ گی بَ   زیْاى 4/6/8999( هْضخ 838طْضیکَ فیػلَ ضوبضٍ )
اؼ فطجبم ذْاٍ ّاجس اػتطالغأ، ًمؽ ّ یب بطالى فیػلَ ضا فطاُن سبظز بَ هطبُسٍ ًویطسس،  ت لطاض گطفت فیػلَ هتصکطٍ  هستسل، لبًًْی ّ ػبزالًَ اغساض یبفتَ ّزض آى کسام ترطی لبًًْی کَ هْجبب

 اجطاآت جعائی ًبْزٍ بط فیػلَ ّاضز ًیست.  ( لبًْى370هبزٍ )( 8( فمطٍ )9-3-8اجعای ) ضطایط هٌسضج زض 
بضٍ و( هبزٍ ًِن لبًْى تطکیل ّ غالحیت لٍْ لؿبئیَ بَ تبئیس فیػلَ ض3هتکی بَ حکن فمطٍ ) 86/7/8999زیْاى ضسیسگی بَ جطاین ػلیَ اهٌیت زاذلی ّذبضجی ستطٍ هحکوَ زض جلسَ لؿبئی هْضخ    ًع لطاض 

  ّ لطاض غبزض ًوْز. ش( تػوین اتربکٌسُبضضیبست هحکوَ استیٌبف ّالیت ) جطاین ػلیَ زاذلی ّذبضجی  زیْاى 4/6/8999( هْضخ 838)
 هحل اهؿبء آهط بب غالحیت            899/    /  تبضید  

 شهرت طرفین قضیه و نوع واقعه

 نوع واقعه  )ص ق( څارنوالشهرت 
در عضویت 

 گروه طالبان

 شهرت محکوم 
 2( ع ک( ولد ) حع ) 

 نفر
 کندهار محل واقعه

 6/8/8938 تاریخ واقعه  وظیفه محکوم 

  شهرت وکیل 
سبب تحریک 

 دعوی 
  څارنوال

  شهرت متضرر
رابطه محکوم 

 با متضرر
 

 شهرت قضات 

    اسم 

    تخلص

 وظیفه
مستشار 

  ائیقض
  


