
  

 ستغٍ هذکوَ جوِْعی اسالهی افغبًستبى
 پکتیبعیبست هذکوَ استیٌبف ّالیت 

  ّالیت پکتیب عیبست هذکوَ اثتضائیَ ضِغی
  صیْاى جغاین هٌسْثیي ًظبهی هذکوَ ضِغی عیبست 

 هذبکن اثتضائیَ صع لضبیبی جؼائی فبعهت ًطغ ادکبم لطؼی
 (18ضوبعٍ )

خالصه جریان 

 :واقعه

هْظف چٌیي ثغ هی ایض کَ سغثبػ ) م ّ( فغػًض ) ش م ( هٌسْة لْهبًضاًی اهٌیَ ّالیت پکتیب ثَ  څبعًْالثَ هالدظَ اسٌبص ّ هضاعک اثجبتیَ جغهی ضبهل صّسیَ ّ صْعت صػْی 
  ( کالضیٌکْف هغثْطَ سْص ) م ّ ( اػ صاسل ثکس ّی هفمْص گغصیضٍ است. 9192129سالح ًوجغ) 7/2/9999تبعیز 

صالیل  سالصَ
ّ هطبلجَ 
  څبعًْال

 سغلت ضضى سالح سْیص .غیخ ) م ّ ( ّلض ) ش م ( هجٌی اػتغاف ص -9

 اثتضائیَ ضبئی عیبست هذکوَتبئیضی لْهبًضاًی اهٌیَ ّلسْالی سیض کغم هجٌی  هفمْصی سالح اًگیؼٍ جغم: ثی تْجِی سغثبػ . ثٌبًء اػ عئیس صبدت صیْاى ًظبهی ّ ُئیت ل -2
 عا هذکْم ثَ هجبػات فغهبئیض تب اُضاف هجبػات تبهیي گغصص. یض تب دست ُضایت هْاصات پیطٌِبص ضضٍ هتِن آضب ثَ ػول هی باضِغی ّالیت پکتیب ادتغاهًب تم

سالصَ صفغ 
هتِن ّ یب 

  ّکیل هضافغ 

ی هتِن صع عاثطَ صػْی ه( ق . اجغاآت جؼائی تْضیخ ّ تفِین گغصیض پس اػ تفِین دمْق اسب7( هبصٍ )8-7( ق. ا  ّ فمغات )99ثغای هتِن هظکْع دمْق اسبسی هٌضعج هبصٍ )
ثَ  څبعًْالاستجْاة ثَ ػول آهضٍ کَ صع جْاة چٌیي تذغیغ ًوْصٍ ) ایي جبًت ) م ّ ( صع جلسَ لضبئی صع همبثل صْعت صػْی  22/6/9999اػ ّی طعیؼَ استؼالم هْعر  څبعًْال

سالح  کَ لضبئی ثب اظِبع صاضت ًوْص کَ یطْعی ضفبُی اػ سْص صفبع هی ًوبئن( ّ صع جلسَ لضبئی ثَ دضْع صاضت طغفیي لضیَ چٌیي اظِبع ًوْصٍ ) هتِن هظکْع صع جلس
ًَ سْیص ثغگطت ًوْصم کالضیٌکْف هتظکغٍ صع جوغ هي لیض هَ  طغف سبًَ دغکت ًوْصم سالح عا صع صٌضّق سْیص گظاضتن ّ ثَ کس تسلین ًضاصٍ ثْصم ّلتیکَ اػ طغف سب

 ًوبئیض( سالح صع صٌضّق ًجْص ّ هفمْص گغصیضٍ ثْص اػ ُئیت لضبئی هیشْاُن ُوغای هي کوک 
سالصَ 

استضالل ُئیت 
 لضبئی 

هْظف ػلیَ هتِن هظکْع ّاػتغاف صع جلسَ لضبئی ثَ دضْع صاضت طغفیي لضیَ ػلیَ هتِن ّاعص ثْصٍ ّ ًظغ ثَ صالیل طیل کست  څبعًْالثَ هالدظَ اّعاق صّسیَ، صْعت صػْی 
فیغ هغهی  22( عّسی هؼَ یک ػضص ضبژّع 9192129اػتغاف صغیخ هتِن هظکْع هجٌی ثغ هفمْص ضضى یک هیل سالح کالضیٌکْف عّسی صاعای سریبل ًوجغ)-9الؼاهیت هی ًوبئیض. 

 آهغیت تشٌیک لْهبًضاًی اهٌیَ ّالیت پکتیب هجٌی ثغ هفمْصی سالح هتظکغٍ اػ ًؼص سغثبػ )م ّ (  یتبئیض -2آى 
سْیص صع دبل دضْع صاضت دمیمی طغفیي  29/6/9999هب ُئیبت لضبئی عیبست صیْاى جغاین هٌسْثیي ًظبهی هذکوَ ضِغی ّالیت پکتیب صع جلسَ لضبئی ػلٌی هٌؼمضٍ تبعیشی     ًص دکن 

فیغ هغهی طجك ُضایت فمغٍ  22ؼَ یک ػضص ضبژّع ّ ( عّسی ه9192129لضیَ ثَ اتفبق آعاء تْ ) م ّ ( ّلض ) ش م ( عا صع لضیَ هفمْصی یک هیل سالح کالضیٌکْف سریبل ًوجغ )
 ( پٌجبٍ ّ یک ُؼاع ّ ُطت صضّ ضبًؼصٍ افغبًی جؼای ًمضی هذکْم هجبػات ًوْصین. 29896( ضویوَ ضوبعٍ یک کْص جؼاء ثَ هجلغ )26( هبصٍ )9)

سجت لطؼیت 
دکن هذکوَ 

    اثتضائیَ 
 پٌجبٍ ّ یک ُؼاع ّ ُطت صضّ ضبًؼصٍ افغبًی هطبثك ثَ ػول اعتکبثیَ هتِن ثْصٍ ثٌبًء جبًجیي لٌبػت ًوْص( 29896دکن هذکوَ اثتضائیَ هظکْع جؼای ًمضی هجلغ)

 هذل اهضبء آهغ ثب صالدیت )                      (         831تبعیز      /      /   

 شهرت طرفین قضیه و نوع واقعه

  سالح یمفقود نوع واقعه  (م ا)  څارنوالشهرت 

 پکتیاسیدکرم  محل واقعه  (م و)  شهرت محکوم 

 7/2/9911 تاریخ واقعه منسوب ق . ا پکتیا وظیفه محکوم 

 ندارد شهرت وکیل 
سبب تحریک 

 دعوی 
 غفلت وظیفوی

 ندارد شهرت متضرر
رابطه محکوم 

 با متضرر
 ندارد

 شهرت قضات 

 (چ گ)  (م ا)  (ا ا)  اسم 

 ( ح ر)  ( م م)  (. ) تخلص

 رئیس شهری  عضو خدمتی وظیفه
سرپرست 

 دیوان


