
  

 طتزٍ هذکوَ جوِْری اطالهی افغبًظتبى
 ریبطت هذکوَ اطتیٌبف ّالیت دایکٌذی

 ریبطت هذکوَ اثتذائیَ ػِزی 
 ریبطت دیْاى جشاء ػوْهی 

 هذبکن اثتذائیَ در لضبیبی جشائی فبرهت ًؼز ادکبم لطؼی
 (2ػوبرٍ )

خالصه جریان 

 واقعه :

اب خْرگاّ آًِا  تقسین کردٍ بْدین کَ یک باب دیْاربل هتضرر قضیَ بیاى داشتَ: هي زهیي ُای خْیش را ُورای برادراًن از ق ا قّلذ  ح دی گردیذٍ کَ شخص در صْرت دعْی خْد هذع څارًْال

ُای خْد را  را خراب کردم گفتن دیگر گاّرفتن دیْار آبخْر گاّ آًِا 62/1/1911اهرّز هْرخ  باالی زهیي هي هی باشذ هي چٌذیي بار برایش گفتن کَ از باالی زهیي هي آًرا باال کٌیذ ّی قبْل ًکردٍ

د کَ تقریباً ساعت ین دولَ ّر شذٍ با چاقْ هرا زتٌی هي هی باشذ آهذ باال آًجا ًیاّریذ ّلی اهرّز صبخ دیذم کَ بازُن گاّ خْد را آّردٍ بستَ کردٍ هي رفتن آًرا باز کردم دیذم کَ اساهی  ّح کَ برادر ًا

 دّ بجَ بعذ از ظِر بْد کَ بَ تعذاد چِار چاقْ زدى ّ هي افتادم دیگر خبر ًذارم . 

خالصَ دالیل 
 ځبرًْال ّهطبلجَ 

 دّطیَ  2هْجْدیت آثبر ضزة ّ جزح در ثذى هجٌی ػلیَ ّرق  -1

 ( دّطیَ 36اػتزاف هتخلف لضیَ، ح د ًبم ثبخْد یک لجضَ چبلْ داػت هي آًزا گزفتَ ثذطتغ سدم ّرق ) -2

ات ًوبیذ ّ کْد هذکْر هذکْم ثَ هجبس 98کْد جشا ثب در ًظز داػت هبدٍ  577هبدٍ  3ثب تْجَ ثَ دالیل فْق ّصف جزهی ضزة ّجزح در کتگْری جٌذَ ثبالی هتخلف لضیَ ثبثت ثْدٍ ّ هطبثك ُذایت فمزٍ 
    کْد جشا چبلْ لبثل هصبدرٍ هیجبػذ.  182هطبثك ُذایت هبدٍ 

خالصَ دفغ هتِن 
 ّ یب ّکیل هذافغ

هْکلن ًِال ػبًذٍ ّ ثؼذًا َ ًبم ثب طْء اطتفبدٍ اس یي خصیصَ ثَ ًبدك ثبالی دص ح دلذرت درک ّ تویش را ًذاػتَ ّ ح دّثزادرع  سایٌکَ هْکلن طفل ثْدٍ در جزیبى تمظین سهیي ُبی پذری اع ثیي اّ ا -1
 اطت.  گزدیذٍک ًوْدٍ ّ در ًِبیت هٌجز ثَ درگیزی ح د ًبم ادظبطبت هْکلن را تذزیتفبدٍ اس سّر آثخْر گبّ هْکلن را تخزیت ًوْدٍ اطت. کَ توبم ایي الذاهبت ثب اط

 ػتَ ّ اّلیي ثبر اطت کَ هزتکت تخلف گزدیذٍ اطت. اهْکلن طبثمَ تخلف ًذ -2

 یکَ هْکلن طفل ثْدٍ ّ اس طجمَ غزیت  جبهؼَ اطت ثب آى ُن تٌِب هتکفل ّ ًبى آّر خبًْادٍ خْد هیجبػذ. دثب ّجْ -3

 ادر هْکلن ّی را تذزیک ًوْدٍ ّجزم ثصْرت آًی اتفبق افتبدٍ اطت. زجزم ثَ ّلْع پیْطتَ اس طزف هْکلن ثذّى اًگیشٍ ّ تزصذ لجلی ثْدٍ ّ ػولکزد دظیي ًبم ث -4

ع تجبّس صْرت گزفتَ اطت اهب ثب آى ُن ّزدذّد دفبع هؼ َ اع ثبالی هْکلن دولَ ّر ػذٍ ّی ًبچبر ثْدٍ کَ ثخبطز دفبع اس خْد ثب ّی همبثلَ ًوبیذ گزچی اسب چبلْ دطت داػتسهبًیکَ ح د ًبم ث -5
 هظتذك رافت لضبئی اطت. 

 بى هیجبػذ. ػول جزهی خْیغ ًِبیت ًبدم ّ پؼیو هْکلن اس -6

جشا ثَ  د( ک213ْ( ّ )212ن خْیغ را هطبثك هْاد )کس همبم هذتزم رئیض صبدت ّاػضبی هذتزم لضبیی ػبى تمبضب هیٌوبین ثب در ًظز داػت جزیبى ّالؼی لضیَ، ادْال ّ اّضبع هْکلن دتمبضب اس پیؼگبٍ هذکوَ : ا
  گزدد. رافت لضبئی در هْرد ّی اصذار فزهبیٌذ تب ػذالت ثَ ًذْ ادظي آى تبهیي 

خالصَ اطتذالل 
   ُئیت لضبئی 

 هتخلف لضیَ در توبم هزادل اس ّلْع جٌگ ُوزای ثزادرع ح د اػتزاف ًوْدٍ اطت.  -1
 دّطیَ  2جزح در ّرق ة ّهْجْدیت هؼبُذات ػفبخبًَ المبى هجٌی ثز آثبر ضز  -2
کْد جشا  577هبدٍ  2ّ  1یٌکَ هطبثك جش اگزدیذٍ اطت، اس فؼبلیت فشیکی ثبس خْاٌُذ هبًذ درج اسدر ّرق هؼبُذات ػفبخبًَ ثؼٌْاى ًظزیَ اُل خجزٍ،  هذت صذت یبثی را دٍ رّس ّ هذت یک ُفتَ  -3

 دّطیَ 2ل  هْظف ثذّى در ًظز داػت ًظزیَ اُل خجزٍ کَ در ّرق څبرًْابدت هی ثبػذ. اهب ًمذی هجبسات دارد کَ در کتگْری لجضزة ّ جزح کَ تب یک هبٍ طجت ًبتْاًی اس کبر گزدد صزفًب جشای 
ؼیبر ُبی لبًًْی ّ هظلکی ثؼٌْاى هکْد جشاء هطبلجَ هجبسات گزدیذٍ اطت، کَ ّاضیخ ًیظت  ثز هجٌبی کذام  577هبدٍ 3ٌذَ لزار دادٍ ّ هطبثك جشء ضزة ّ جزح ّالغ ػذٍ را در کتگْری ج هی ثبػذ

 گزدد. اُل خجزٍ ثز داػت ًوْدٍ کَ ضزة ّجزح ّالغ ػذٍ طجت ًبتْاًی اس کبر ثَ ثیغ اس یک هبٍ هی

لضیَ در لضیَ ضزة ّ جزح ثَ اتفبق آراء هطبثك  فهظبػذ دمْلی ّ هتخل څبرًْالثب دضْر داػت  14/2/1399ُئیت لضبئی ریبطت دیْاى جشای ػوْهی هذوکَ اثتذائیَ ػِزی درجلظَ لضبئی هْرر هب -1   ًص دکن 
 کْد جشا ثَ هصبدرٍ یک لجضَ چبلْ ثذطت آهذٍ ًیش دکن ًوْدین  182کْد جشاء اخطبر دادٍ هی ػْد کَ دیگز کذام تخلف ًکزدٍ ّ هطبثك هبدٍ  112ثب در ًظز داػت هبدٍ  577هبدٍ  2جشء 

 شهرت طرفین قضیه و نوع واقعه
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 دعوی 
 عریضه رسمی
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طجت لطؼیت 
 اطفبل اس هزدلَ اثتذائیَ لطؼی ّ ًِبئی گزدیذٍ اطت.  طبرًْالیگشارع اس ثَ اطبص  دکن اثتذائیَ 

 


