
ستره محکمو جمهىری اسالمی 

 افغانستان

والیت ریاست محکمو استیناف 

 دایکنذی

محکمو رسیذگی بو جرایم ریاست 

 خشىنت علیو زن و تخلفات اطفال
فارمت نشر احکام قطعی محاکم 

 در قضایای جزائیابتدائیه 

  

 

 جزیبى ّالؼَذالصَ 
بیزّى شسٍ بب اسلحَ  ًْع کالشیٌکْف بَ تؼساز چِبر فیز ببالین ًوْزٍ کَ یک فیز آى زر  ذْز هتِن بسّى هْجب اس ذبًَهتضزر لضیَ زر اظِبرات ذْیش بیبى زاشتَ کَ 

 زست راستن اصببت ًوْزٍ ّ هزا بَ شست سذوی ًوْز ّ ػلل جٌجبل هشبجزٍ زذتز ُب ُز زّ طزف بب ُن بْزٍ است.

ذالصَ زالیل ّ هطبلبَ 

 حبرًْال

 هتضزر ُویشَ ُوزاُن جٌجل زارز ّ هی گْیس کَ اس ذبًَ ذْز کْچ کي ّ هي لبْل ًسارم. هتِن لضیَ بیبى زاشتَ -1

 اس استرْاى ُبی زست راست هتضزر هْجْز بْزٍ. ییک زر اُل ذبزٍ ًظز زازٍ شکستگی -2

 

کْز جشا ّ بب  576( هبز2ٍبب زر ًظز زاشت فمزٍ ) ( لبًْى هٌغ ذشًْت ػلیَ سى 22ّْزٍ ّ هطببك ُسایت هبزٍ )واهیت ًالش بب زر ًظز زاشت زالیل فْق هتِن لضیَ کسب

 اسلحَ بسست آهسٍ لببل هصبزرٍ هی ببشس. کْز جشاء 182کْز هذکْر طبلب هجبسات هی ببشن ّ ُن چٌبى هطببك هبزٍ  578( هبزٍ 5رػبیت فمزٍ )

ذالصَ زفغ هتِن ّ یب ّکیل 

  هسافغ

ززاذت ًفمَ پاست ّ تْاى  رز ّ شُْز هسوبت بَ هْاز هرسر هبتالازلیمَ راٍ فبصلَ ز 15اس ذبًَ هب بَ هست هتِن زر زفبػیَ شفبُی ذْز بیبى زاشتَ کَ ذبًَ هتضزرٍ 

هحل ّالؼَ ّ لزیَ ًبْزم زر زرٍ صْف بْزم بزای کبرگزی  ّ بَ ُویي ذبطز بِبًَ جْی هی کٌس ّ اس هي پْل هی گیزز ّ زر رّس ّالؼَ هي اصال زرفبهیل ذْز را ًسارز 

 اصال هي کسام ػول جزهی را هزتکب ًشسم ّ اس لضیَ ذبز ًسارم. رفتَ بْزم ّ

ذالصَ استسالل ُیئت 

 لضبئی

 هتِن لضیَ بیبى زاشتَ کَ هتضزرٍ ُویشَ ُوزاُن جٌجبل زارز ّ هی گْیس اس ذبًَ ذْز کْچ کي ّ هي لبْل ًسارم. -1

 اُل ذبزٍ اس کسز استرْاى زست راست هتضزر لضیَ ًظز زازٍ است. -2

 

 ًص حکن

بَ اتفبق  10/2/1399لیَ سى ّ ترلفبت اطفبل ّالیت زایکٌسی زر جلسَ لضبئی حضْری ّ ػلٌی هْرخ هبُیئت لضبئی ریبست هحکوَ ابتسائیَ رسیسگی بجزاین ذشًْت ػ

حیت تْ هتِن را بَ هست یک سبل ّ کْز جشاء زر لضیَ هجزّ 576( هبزٍ 3لبًْى هٌغ ذشًْت ػلیَ سى ّ بب رػبیت فمزٍ ) 22( هبزٍ 1آراء هطببك ُسایت تؼسیل فمزٍ )

 اصسار حکن ًوْزین. کْز جشاء بَ هصبزرٍ سالح استؼوبل شسٍ 182( هبزٍ 1یک هبٍ حبس تٌفیذی هحکْم بَ جشاء ًوْزین ّ هطببك فمزٍ )

سبب لطؼیت حکن هحکوَ 

 ابتسائیَ
 لٌبػت طزفیي لضیَ.

 (     هحل اهضبء آهز بب صالحیت )29/8/1399تبرید  

 

 شهرت طرفین قضیه و نىع واقعه

شِزت 

 سبرًْال
 هجزّحیت لضیًَْع  

شِزت 

 هحکْم
 هحل ّالؼَ  

لزیَ اسهْک 

ّلسْالی 

 شِزستبى  

ّظیفَ 

  هحکْم
 4/6/1399  تبرید ّالؼَ شغل آساز

  
سبب تحزیک 

 زػْی

ػزیضَ 

 رسوی

  
رابطَ هحکْم 

 بب هتضزر
 بسّى لزابت

 شهرت قضات

    اسن

    ترلص

    ّظیفَ


