
  

 

 

 

      

 خالصً جریان قضیً

ي هجزّح ّ یک هْتز کزّال تَ دریْی )م ا( طَ تي عاتزیي پیادٍ را در لظوت طزک اّل پزّژٍ تایوٌی هْرد تـادم لزار هیذُذ کَ اس اثز حادثَ هذکْر دّ تیک عزادٍ 

 تي اس عاتزیي پیادٍ فْت هی ًوایذ.

 

استدالل ٌیات قضائی محکمً 

 ابتدائیً
 سیادعزادٍ ّی، ًذاػتي جْاس راًٌذگی ّ اعتزاف هتِن.عذم رعایت همزرات ّ لاًْى تزافیک جادٍ ّ طزعت 

 وص حکم محکمً ابتدائیً
( تا در 559( هادٍ )1ًذاػتي جْاس راًٌذگی طثك فمزٍ ) ّ هتِن را در لضیَ فْت تزافیکی 29/7/1398آراء در جلظَ تاریخی ق هحکوَ اتتذائیَ حْسٍ دّم ػِز کاتل تَ اتفا

 کْد جشا تَ هذت طَ طال حثض تٌفیذی هحکْم تَ هجاسات ًوْدٍ اًذ. 223رعایت هادٍ ّ  566( هادٍ 4-1ًظز داػت فمزات )

خالصً دالیل اعتراض َ یا 

 قىاعت حاروُال

اطتیٌافی ء خْاُاى غْر در حادثَ هذکْر دّ حالت هؼذدٍ هْجْد هی تاػذ ّ هحکوَ تایذ هتِن را تَ حذ اکثز هجاسات پیؼثیٌی ػذٍ هحکْم هی ًوْد کَ چٌیي ًکزدٍ تٌا

 دّطیَ هی تاػین.

خالصً اعتراض َ مدافعات 

 متٍم َ یا َکیل مدافع

تاػذ تٌاًء خْاُاى تائیذ حکن  هْکلن تا هتضزریي لضیَ کوک ًوْدٍ ّ آًِا ًیش تزایغ اتزاء دادٍ اًذ ّ هْکلن هحـل پٌُْتْى هی تاػذ ّ اس ّلْع حادثَ ًادم ّ پؼیواى هی

 هی تاػین. هحکوَ اتتذائیَ

استدالل محکمً خالصً 

 استیىاف

 ذٍ جزم اؿذار حکن ًٌوْدٍ تٌاءفیـلَ هحکوَ اتتذئیَ هطاتك احکام لاًْى ًثْدٍ سیزا هحکوَ اتتذائیَ حالت هؼذدٍ جزم را در ًظز گزفتَ اها تَ حذاکثز هجاسات پیؼثیٌی ػ

ذ ّ اس هحل حادثَ فزار ًَ ًوْدٍ ّ تا هتضزریي کوک ّ ُوکاری ًوْدٍ فیـلَ هذکْر لاتل ًمض هی تاػذ ّ چْى هتِن هحـل پٌُْتْى تْدٍ اس عول خْد ًادم هی تاػ

 کْد جشا در هْرد لاتل رعایت هی تاػذ. 233اطت ّ آًِا تَ ّی اتزاء دادٍ اًذ هادٍ 

 

 وص حکم

را ًمض ّ اطتیٌافاً اطاهی )م ا( ّلذ )م ر( در لاًْى اجزاآت جشائی فیـلَ هحکوَ اتتذایَ  267( هادٍ 2تَ اتفاق آراء حظة ُذایت فمزٍ ) 18/10/1398در جلظَ تاریخی 

کْد جشاء تَ پٌج طال حثض تعلیمی  223ّ رعایت هادٍ  566( هادٍ 4-1تا در ًظز داػت فمزات ) 559( هادٍ 1لضیَ فْت تزافیکی ّ ًذاػتي جْاس راًٌذگی طثك فمزٍ )

 هحکْم تَ جشاء گزدیذٍ اطت.

سبب قطعیت حکم محکمً 

 استیىاف
 حکن ّ هتٌاطة تْدى جزم ّ جشالاًًْی تْدى 

 هحل اهضاء آهز تا ؿالحیت )                      (                                                                                                                1399/ 7/  13تاریخ   :   

 شٍرت طرفیه قضیً َ وُع َاقعً

 تزافیکی ًْع ّالعَ ) ى ظ( ػِزت څارًْال

 کاتل هحل ّالعَ ّلذ )م ر( )م ا( ػِزت هحکْم

 10/5/1398 تاریخ ّالعَ  ّظیفَ هحکْم

 )ع ؽ( ػِزت ّکیل
طثة تحزیک 

 دعْی
 

  ػِزت هتضزر
راتطَ هحکْم تا 

 هتضزر
 

 شٍرت قضات

 )ع ُـ( )م ى( )ص ل( اطن

 )ف ی( )م ب( )ع ی( تخلؾ

 عضْ لاضی هذلك رئیض دیْاى ّظیفَ

 ستري محکمً جمٍُری اسالمی افغاوستان

 (َالیت کابلریاست محکمً استیىاف )

 (جرایم ترافیکی) ریاست دیُان 

در لضایای اطتیٌاف فارهت ًؼز احکام لطعی هحاکن 

 جشائی

 (27ػوارٍ فْرم )


