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   (12: )شماره

 خالصه جریان واقعه

/ حمل سال جاری متهم هذا هنگامیکه ذریعه واسطه رنجر بعداز گرفتن نان خشک راهی 22رسی اوراق جریان طوری بوده که بتاریخ قرار بر
کندک ریزرف عملیاتی بوده در جاده امنیت ملی با موتر سایکل )س م( و )س هـ( تصادم می نماید که سرنشیان موتر سایکل هر دو مجروح و 

و از ) م ح( محول  فاارنوالی استینڅدر قسمت ) س م( محول  دوسیهتقال به شفاخانه والیت هرات وفات مینماید اوراق )س هـ( مذکور بعداز ان
 ارنوالی می گردد و وارثین ) س هـ( متوفی به متهم هذا ابراء داده اند.څاین 

استدالل و مطالبه 
 ارنوالڅ

 -3( دوسیه. 42و  2وب و استعالم مدیریت ترافیک ورق )تکم -2مالحظه است. ( دوسیه قابل 41( الی )38اعتراف متهم هذا که اوراق )-1
تائیدی   -4( دوسیه قابل مالحظه است. 9و  6اظهارات ) س م( متضرر قضیه و ) د ق( ولد ) ع ط( که در صحنه حادثه حضور داشتند که ورق )

 موجودیت تصاویر از محل حادثه و استعالم های قطعه مربوطه. -5. ین و انتقال آنها به والیت هرات یم بودن مجروحشفاخانه ازوخ

 دفاعیه
ارنوال مؤظف را یکی پی دیگری رد نموده باذکر وضعیت موجود موکل خویش څوکیل مدافع متهم بعداز ذکر جریان موضوع دالیل ارایه شده 

( کود جزاء خواستار برائت مؤکل 5اجراآت جزائی و ماده )( قانون 235و اینکه مدیون حق العبدی نیز به مؤکلش ابراء داده اند طبق مواد )
 خویش گردیده است.

الل محکمه داست
 ابتدائیه 

اسامیان هریک ) س م ( متضرر قضیه و ) د ق(  -2متهم به جرم خویش در جریان کشف تحقیق و محاکمه اعتراف و اقرار نموده است. -1
ثه استعالم های قطعه مربوطه مدیریت ترافیک تصاویر صحنه حاد -3نظر نموده اند. که در صحنه حضور داشتند بر الزامیت ) م ح( ابراز 

ارنوال مؤظف وارد و متهم طبق قانون څامت مجروحین را تصدیق نموده است بناًء اتهام منسوبه و خ موجود و صحت عامه و قوع حادثه
 یه وکیل مدافع متهم وارد دانسته نشد.عاد. دفکسب الزامیت می نمای

حکم محکمه  نص
 ابتدائیه 

لسه ت محکمه ابتدائیه شهری والیت بادغیس در جساساد اداری ریما هیئت قضائی دیوان رسیده گی به جرایم امنیت عامه و جرایم ناشی از ف
قضیه ع ب( را در خصوص ( فرزند )م حتو اسامی )  قول فیبه اتفاق اراء متکی به دال 26/4/1399تاریخی  قضائی، علنی، حضوری، منعقده

 شهرت طرفین دعوی و نوع واقعه

 نوع واقعه
نقض 

مقررات 
 راننده گی 

 ) م ح( محکوم

 قعله نو محل واقعه
 کنک ریزرف وظیفه محکوم

  وکیل مدافع

 ) م ا( متضرر 22/1/1399 تاریخ واقعه

سبب تحریک 
 دعوا 

  رابطه محکوم با متضرر اداره اطالع

 شهرت قضات

 ) خ د( ) س م( ) ا ش( اسم

 ) ک ی( ) س د( ) ن د( تخلص

 وظیفه
رئیس محکمه 

 شهری
سرپرست دیوان 

 نظامی
 عضو جلسه



بران ج( کود مذکور به مدت یک سال و یک ماه حبس و 14( ضمیمه شماره یک کود جزاء و ماده )28نقض مقرارت راننده گی طبق ماده )
شش  ( کود مذکور الی223و  221( افغانی محکوم به مجازات نمودیم و مدت محکوم بهایت طبق مواد )8500خساره وارده بر موتر رنجر مبلغ )

 ماه به تعلیق گذاشته شد.
سبب قطعیت حکم 

 .قناعت طرفین دعوا ابتدائیهمحکمه 

    (     محل امضاء آمر با صالحیت )  13 99تاریخ   /   / 

 


