
  

 ستغٍ هذکوَ جوِْعی اسالهی افغبًستبى

 پکتیبعیبست هذکوَ استیٌبف ّالیت 

  ّالیت پکتیب عیبست هذکوَ اثتضائیَ شِغی

  صیْاى جغاین هٌسْثیي ًظبهی هذکوَ شِغی عیبست 

 هذبکن اثتضائیَ صع لضبیبی جؼائی فبعهت ًشغ ادکبم لطؼی
 (28شوبعٍ )

خالصه جریبن 

 :واقعه

هالدظَ فْعم  صّم سبتٌوي )ج ر ( ّلض ) ى ر( ثَ اسبهی  یض کَآهْظف چٌیي ثغ هی  څبعًْالثَ هالدظَ اسٌبص ّ هضاعک اثجبتیَ جغهی شبهل صّسیَ ّ صْعت صػْی 

( فیغ هغهی آى اػ لْهبًضاًی اهٌیَ ّالیت پکتیب ثَ 02( ًْع ثغیتب هؼَ سَ ػضص شبژّع ّ )9772یک هیل سالح کوغی صاعای سغیبل ًوجغ) 02/7/1998( هْعر 11)

ى صع تْلی آثب یک ػضص شبژّع ّ صٍ فیغ هغهی سالح طهتی سْیش عا  17/1/1999ْع لیضیت صاعص ًبهجغصٍ ثتبعیز کهٌظْع تبهیي اهٌیت سْیش اسظ ًوْصٍ کَ صع جوغ هظ

   صُّن ػولیبتی هفمْص ًوْصٍ است. 

سالصلَ  

استضالل 

صالیل ّ 

هطبلجَ 

  څبعًْال

صُّن سبتٌوي ) ج ر ( ّلض ) ى ر ( هسئْل اکوبل ق . ا . ّلسْالی ادوض سیل هجٌی ثغ هفمْصی سالح کوغی طهت سْیش هؼَ یک ػضص شبژّع ّ غیخ ص اػتغاف -1

 فیغ هغهی اى .( 12)
 هضیغیت اهٌیت صاسلی لْهبًضاًی اهٌیَ ّالیت پکتیبع هجٌی ثغ هفمْصی سالح هتظکغٍ اػ ًؼص صُّن سبتٌوي ) ج ر ( هظکْع. تبئیضی  -0
 گًْگی هفمْصی سالح کوغی تْسظ هتِن هظکْع.  تبئیض هضیغیت تشٌیک لْهبًضاًی اهٌیَ ّالیت پکتیب اػ چی -9
وَ شِغی ّالیت پکتیب کصع طهت هتِن لیضیت صاعص.  ثٌبًء اػ عئیس صبدت صیْاى ًظبهی ّ ُئیت لضبئی عیبست هذ ( تْػیغ سالح ک11َهْجْصیت فْعم ) -4

  یض تب دست ُضایت هْاصات پیشٌِبص شضٍ هتِن عا هذکْم ثَ هجبػات  فغهبئیض تب اُضاف هجبػات تبهیي گغصص. آادتغاهبً تمبضب ثَ ػول هی 

سالصَ صفغ 

هتِن ّ یب 

  ّکیل هضافغ 

( ق . اجغاآت جؼائی تْضیخ ّ تفِین گغصیض پس اػ تفِین دمْق اسبی هتِن صع عاثطَ 7( هبصٍ )8-7( ق. ا  ّ فمغات )91ثغای هتِن هظکْع دمْق اسبسی هٌضعج هبصٍ )

( صع جلسَ لضبئی صع همبثل  ر جاستجْاة ثَ ػول آهضٍ کَ صع جْاة چٌیي تذغیغ ًوْصٍ ) ایي جبًت )  17/6/1999اػ ّی طعیؼَ استؼالم هْعر  څبعًْالصػْی 

ڼیتَ هی سپل  17/1/1999پَ ثَ طْعی شفبُی اػ سْص صفبع هی ًوبئن( ّ صع جلسَ لضبئی ثَ دضْع صاشت طغفیي لضیَ چٌیي اظِبع ًوْصٍ )  څبعًْالصْعت صػْی 

ٍ سغٍ پبتی شْی الړم چَ  تفٌګچَ عا څشَ ص هْتغ پَ سیت کی ُیغغ ص ټْلی څشَ  ص ثبًضی ّ طسب َهْتغ پَ صُّن ػولیبتی ټْلی کی پبعکیٌګ عّػٍ صهب سپښیي لوبًځَ پ

لْ ػلْ یبصٍ شٍْ فْعاً هْتغ تَ عاغلن تفٌګچَ پَ هْتغ کی ًَ ٍّ پَ تفٌګچَ کی یْ شبژّع اّلس فیغ هغهی پضی تغتیت ػهب څشَ ّعکَ شْ ُغ څْهغٍ ٍُّ چَ  تفٌګچَ عا

 ( ثبّجْص تفٌګچَ پیضا ًشٍْ

خالصه 

استدالل 

 ی هئیت قضبئ

هْظف ػلیَ هتِن هظکْع ّاػتغاف صع جلسَ لضبئی ثَ دضْع صاشت طغفیي لضیَ ػلیَ هتِن ّاعص ثْصٍ ّ ًظغ ثَ  څبعًْالثَ هالدظَ اّعاق صّسیَ، صْعت صػْی 

هفمْصی سالح هتظکغٍ اػ ًؼص صُّن ئیضی آهغیت تشٌیک لْهبًضاًی اهٌیَ ّالیت پکتیب هجٌی ثغ تب -۲ اػتغاف صغیخ هتِن هظکْع-1صالیل طیل کست الؼاهیت هی ًوبئیض. 

هْجْصیت  -4تبئیضی هضیغیت اهٌیت صاسلی لْهبًضاًی اهٌیَ ّالیت پکتیب هجٌی ثغ هفمْصی سالح هتظکغٍ اػ ًؼص صُّن سبتٌوي )ج ر (  هظکْع -9)ج ر( هظکْع. سبتٌوي

 ( تْػیغ سالح کَ صع طهت هتِن لیضیت صاعص. 11فْعم )

سْیش صع دبل دضْع صاشت  09/6/1999هب ُئیبت لضبئی عیبست صیْاى جغاین هٌسْثیي ًظبهی هذکوَ شِغی ّالیت پکتیب صع جلسَ لضبئی ػلٌی هٌؼمضٍ تبعیشی     نص حکم 

( ضویوَ شوبعٍ 06یت فمغٍ)طجك ُضا( 9772سغیبل ًوجغ ) صاعای کوغی( عا صع لضیَ هفمْصی یک هیل سالح  ى ر ( ّلض )  ج ردمیمی طغفیي لضیَ ثَ اتفبق آعاء تْ ) 

  ( شصت ّ پٌج ُؼاع ّ ششصض ّ ُفتبص ّ شش افغبًی جؼای ًمضی هذکْم ثَ هجبػات ًوْصین. 60676یک کْص جؼا ثَ هجلغ)

سبب قطعیت 

حکم محکمه 

    ابتدائیه 

 ( شصت ّ پٌج ُؼاع ّ شش صض ّ ُفتبص ّ شش افغبًی هطبثك ثَ ػول اعتکبثیَ هتِن ثْصٍ ثٌبًء جبًجیي لٌبػت ًوْص. 60676دکن هذکوَ اثتضائیَ هظکْع جؼای ًمضی هجلغ)

 هذل اهضبء آهغ ثب صالدیت )                      (         931تبعیز      /      /   

F12شهرت طرفین قضیه و نوع واقعه 

  سالح یمفقود نوع واقعه  (م ا)  څارنوالشهرت 

 محل واقعه  (ج خ)  شهرت محکوم 
ق ا  0ق تولی 

 والیت پکتیا

 وظیفه محکوم 
دوهم ساتنمن ق . ا 

 پکتیا
 17/1/1999 تاریخ واقعه

 ندارد شهرت وکیل 
سبب تحریک 

 دعوی 
مراجعه به 

 وظیفه

 ندارد شهرت متضرر
رابطه محکوم 

 با متضرر
 ندارد

 شهرت قضات 

 (چ گ)  (م ا)  (ا ا)  اسم 

 ( ح ر)  ( م م)  (. ) تخلص

 عضو خدمتی وظیفه
 محکمه رئیس

 شهری 
سرپرست 

 دیوان


