
  

 طتزٍ هذکوَ جوِْری اطالهی افغبًظتبى
 ریبطت هذکوَ اطتیٌبف ّالیت صایکٌضی

 ریبطت هذکوَ اثتضائیَ ػِزی 
 ریبطت صیْاى جشاء ػوْهی 

 هذبکن اثتضائیَ صر لضبیبی جشائی فبرهت ًؼز ادکبم لغؼی
 (1ػوبرٍ )

خالصه جریان 

 واقعه :

  MTNن کبرت  شخصی بٌبم ى ی فزسًذ ل م هسئْل تخٌیک قْهبًذاًی اهٌیَ ّلسْالی پبتْ ّالیت دایکٌذی اس دکبى شخص عبرض بٌبم چ ع فزسًذ م ح یک قطعَ سی 03/2/8021 یک رّس قبل اس تبریخ 

سین کبرت شوب فعبل ًشذٍ ببالخزٍ جٌجبل ًوْدٍ کَ هْضْع بَ تذقیق فعبل ًشذ ّی بَ دکبى چ ع ًبم رفتَ کَ  03/2/8021خزیذاری ًوْدٍ کَ بعذ اس یک رّس بَ تبریخ  3033333333دارای ًوبز 

 کشبًذٍ شذٍ. 

ی ّ  تخٌیک،عسکزی ّالیت دایٌکذی علیَ اسبهیبى ُزیک ى ی هسئْل  څبرًْالی( بذّى تبریخ خْیش عٌْاًی ریبست هذتزم 1012038هسوی چ ع فزسًذ م ح ّلذیت گ ح طی عزیضَ هطبْع ًوبز )

اس طزف شبى هْرد لت ّ کْة قزار  03/2/8021آهزیت هببرسٍ بب جزاین جٌبئی قْهبًذاًی اهٌیَ ّلسْالی ببتْ ّالیت دایٌکٌذی ادعبی لت ّ کْة ًوْدٍ کَ گْیب بَ تبریخ سئْل  اکوبل ّع ر ههسئْل  ى

را بَ عِذٍ داشتَ در دبلیکَ  ع ر ًبم در دیي جٌجبل شبى در اى قْهبًذاًی ًبْدٍ کَ  در آى سهبى هسئْلیت اهزیت جزاین جٌبئی ّ سزپزستی آى قْهبًذاًیی  گزفتَ ّ ًظز بَ تذقیقبت اًجبم شذٍ شخص ظ

 ادعب بَ آى قْهبًذاًی هعزفی گزدیذٍ گْیب ّی صلخ را بیي ایي سَ ًفز قبْل ًذاشتَ  ّسیز خبًَ شبى بَ خبطز هعذرت خْاُی ًزفتَ ببالی شبى ًیش ظ یی ع ر کَ بعذ اس صع ًبم بٌب بَ عذم قبْلی شخ چ

 ًوْدٍ کَ هْضْع کالهالً بب جشئیبت در داخل دّسیَ هْجْد هیببشذ. 

سالصَ صالیل 
 ځبرًْال ّهغبلجَ 

 صالیل الشام ػلیَ ) ی ى( ّ)ى ی( هٌظْثیي لْهبًضاًی اهٌیَ ّلظْالی پبتْ ّالیت صایکٌضی. 
 ع ًبم صر راثَ ثَ یک لغؼَ طین کبرت .  چاػتزاف هذکْراى هجٌی ثز جٌجبل ػبى ثب ػشص  -1

 ز هجٌی ثز سزاػیضگی ّطیبٍ کْثی ػشص چ ع ًبم. تًظز یَ صاک -2

ضاص ثبیض ثَ ػْض طین کبرت سزیضاری ػضٍ یک طین کبرت صیگز هیگزفت ًَ ّی را هْرص یغیز فؼبل ثْصٍ  م ی ًبم ّ ى ی ًَ ثبیض ػشص چ ع  ًبم را هْرص لت ّ کْة لزار ه تصْرتیکَ طین کبرصر  -3
 لت ّ کْة لزار هضاص. 

ع ًبم سزیضاری  چ ( را اس صکبى ػشص37333333333صارای ًوجز) MTN  ػشص ثٌبم ى ی  یک لغؼَ طین کبرت  33/9/1398ذمیمبت اًجبم ػضٍ  چٌیي ًتیجَ ثضطت هی ایض کَ یک رّس لجل اس تبریز تاس الثالی 
( کْص 577( هبصٍ )1ًْى ثْصٍ ُز ّادض ػبى عجك فمزٍ )ی سالف لب ت ّ کْة لزار گزفتَ کَ ػول م ی ًبم ّ ىًوْصٍ کَ طین کبر ًوجز فْق فؼبل ًجْصٍ ایؼبى ثیي ُن جٌجبل ًوْصٍ کَ م ی ًبم چ ع هذکْر هْرص ل

   جشا  لبثل هجبسات هی ثبػض. 
سالصَ صفغ هتِن 
 ّ یب ّکیل هضافغ

ثْص یؼٌی سًگ هیبهض اهب سًگ سصٍ ًویؼض ثؼض  َصر ثضل صض افغبًی سزیضاری ًوْصٍ ّلیکَ طین کبرت را صر صاسل تیلفْى ًوْصم یک عزف MTN صفبػیَ ػفبُی ى ی:  هي یک رّس لجل اس چ ع یک ػضص طین کبرت
ض ّ ّی هزا یک طیلی  گز پض ًویگیزم ثیي هبیبى هؼبجزٍ ػیي فزّستن صفزصای اى ثزای چ ع ثزصم گفتن کَ طین کبر ػوب فؼبل ًویؼْص یب کضام طین کبرت صیگز ثضُض یب پْل ثٌضٍ را ثضُیض اهب لجْل ًکزص گفت کَ ه

چ ع را علت کزص ّلت آهض صر پیؼي لْهبًضاًی ثبس طزم دولَ کزص ّ ثبُن  - صکبى سْص سص. صر آى سهبى صکبًضاراى هب را اس ُن جضا کزص. هي آهضم ثَ لْهبًضاًی هْضْع را گفتن طز پزطت جٌبئی ػ  ج  صر پیغ
ّ  اسٍ لْهبًضاًی را ثب لگض سص ّ فذغرا پبرٍ کزص ثؼض صاسل ثزص ُّوزای ّی ػ ج صذجت کزص  ّ ثؼض اس آى رفت عزف ثبسار ّ ثؼض اس اى ریغ طفیضاى اهض کَ لصض تظبُزات صاػت صرّ جٌگ کزصین یًْفْرم ام

 صػٌبم هیضاص ریغ طفیضاى هي را هیگفت کَ هیکؼن ّ پیغ سبًْاصٍ تْ ًِبیتب یک راص گبّ هیجزم. 
ػفبئی م صفبػیَ 

  ی 
ى ی کَ ًیش صر اًجب ثْص ثیي عزفیي صر گیزی صْرت  ی کَ ُوزا صلْهبًضاًی ثْصم چ ع ًبم آهض ثَ لْهبًضاًی هیشْاطت صاسل لْهبًضاًی ػْ صاػتي کَ هي صر رّس ّالؼَ صر پیغصفبػیَ ػفبػی م ی:  م ی ًبم ًیش ثیبى 

ن کَ اس عزف ى ی ثؼٌْاى ریغ طفیض هصبلذَ کٌن کَ ًتیجَ  ًضاص گزفت هي ثؼٌْاى هبهب ى ی یک طیلی سصم ّ چ ع ًبم را گفتن دك صػْی ًضاری ثزّ.  فمظ ُویي لضر صیگز سهبًیکَ ریغ طفیضاى آهض تصوین صاػت
 ُذا هی ثبػض.  اصل صفبػیَ ػفبُی ضن  صّطیَ

سالصَ اطتضالل 
  ُئیت لضبئی 

 ى ی ًبم صر جلظَ لضبیی ّ اّراق تذمیك الزار  ّ اػتزاف ًوْصٍ اطت کَ ُوزای چ ع جٌگ ًوْصٍ اطت.  -1
 صّطیَ .  19هْجْصیت هؼبُضات هجٌی ثزآثبر  ضزة ّ جزح صر ثضى هجٌی ػلیَ )چ ع( ّرق  -2
ًوی رطض صزفًب هیشْاطتَ کَ ثؼض اس ّلْع لضیَ ثیي  ى ًبم صر توبم هزدل اس ضزة ّ جزح چ ع هٌکز ثْصٍ ّ ًظز ثَ هالدظَ اّراق صّطیَ کضام صلیل الشام هجٌی ثز ضزة ّ جزح تْطظ ّی ثَ هالدظَی  -3

 شهرت طرفین قضیه و نوع واقعه

  ضرب و جرح نوع واقعه   څارنوالشهرت 

 محل واقعه  شهرت محکوم 
قخور ولسوالی 

 پاتو

 03/9/8091 تاریخ واقعه  وظیفه محکوم 

  شهرت وکیل 
سبب تحریک 

 دعوی 
 عریضه رسمی

  شهرت متضرر
رابطه محکوم 

 با متضرر
 بدون قرابت 

 شهرت قضات 

    

    

    



 جْصٍ اطت. عزفیي ثَ ًوبیٌض گی اس ى ی  پظز ػوَ اع ثؼٌْاى هیبًجیگز ػول ًوبیض کَ آًِن ًتیجَ ثشغ ً
 راة ّ جزح لزَ ثْصٍ چٌیي اطتٌجبط هیگزصص کَ چ ع صزفب تْطظ ى ی هْرص ضزیصّطیَ ثَ هالدظَ هیزطض ّ ًیش ُویي ػزیضَ هجٌبی تذزیک لض 12ًظز ثَ هالدظَ هذتْی ػزیضَ چ ع ًبم کَ صر ّرق  -4

صّطیَ ػزیضَ  12ًوْصٍ اطت کَ اس ػزیضَ  کزصى اًصزاف ًوْصٍ ّ لضیَ را ثیي ػبى صلخ هی ًوبیض . ّرق گزفتَ اطت ّ ی ى ُوزای ع ر ثؼٌْاى هیبًچی ثْصٍ ّاس چ ع ًبم هجٌی ػلیَ صر سْاطت 
  ػبرض ثصْرت صلیك هغبلؼَ گزصص. 

ّ جزح ثَ اتفبق آراء هغبثك  ةلضیَ ُز یک صر لضیَ ضزتِویي هْظف ه  څبرًْالُـ ع سْیغ ثب دضْر صاػت  33/6/1399صر جلظَ لضبیی هْرر  یهب ُئیت لضبئی ریبطت صیْاى جشا هذکوَ اثتضائیَ ػِز دکن  ًص
 ( کْ جشا ثَ ثزائت الذهَ دکن ًوْصین 5( لبًْى اطبطی ّ هبصٍ )25( کْ جشا ثَ پزصاست پٌج ُشار افغبًی جشای ًمضی هذکْم ثَ هجبسات ًوْصٍ ّهغبثك  ُضایت هبصٍ )577( هبصٍ )1ُضایت جش )

طجت لغؼیت 
 ت ثْصٍ اس هزدلَ اثتضائیَ لغؼی ّ ًِبئی گزصیضٍ اطت. ( لبًْى اجزاآت جشائی لضیَ لجبد246ت هبصٍ )ثَ اطبص ُضای دکن اثتضائیَ 

 (     هذل اهضبء آهز ثب صالدیت )                                                                     1399  / 6/ 11تبریز  


