
  

 طتزٍ هذکوَ جوِْری اطالهی اكـبًظتبى

 ریبطت هذکوَ اطتیٌبف ّالیت دایکٌذی

 ریبطت هذکوَ اثتذائیَ ػِزی 

 ریبطت دیْاى جشاء ػوْهی 

 هذبکن اثتذائیَ در هضبیبی جشائی كبرهت ًؼز ادکبم هطؼی
 (10ػوبرٍ )

خالصه جریبن 

 : واقعه

طبکي هزیَ طتگوْم راٍ ػوْهی را )ع گ(ّلذ  ح مػٌْاًی هوبم ّالیت دایکٌذی ػبرض گزدیذٍ اطت کَ اطبهی ( ؽ م )ّلذ (ح ؽ ح ر )طبرًْال درصْرت دػْی خْد هذػی گزدیذٍ کَ

خْد چٌذاًَ درخت طیت هي را کؼیذٍ اطت ّخْدم را كذغ درخت طٌجیذ ػبًذٍ ثَ کلی ثظتَ ًوْدٍ اطت ّخْدم را كذغ ّدػٌبم دادٍ اطت ّخْدع را پض کؼیذٍ تْطظ خبًن ُبی 

  دّطیَ هالدظَ گزدد. 1بطشا گلتي هي طکْت کزدم درهْرد ّرمًّ

خالصَ دالیل 

 ّهطبلجَ 

 ځبرًْال

 .طزكیي هضیَ اس درګیزی كشیکی ّکؼیذى ًِبلف اػتزا  -１
 یذ ًوْدى درگیزی طزكیي تْطظ ػبُذاى هذل ّاهؼَ.تتب -２

کْد 679هبدٍ  1هطبثن ُذایت كوزٍ  ر ح ؽ حثبدرًظز داػت دالیل كْم جزم كذغ ّدػٌبم ّاتالف ًِبل طیت ثبالی هتِویي ثبثت ثْدٍ درخصْؽ هضیَ دػٌبم ُوذیگز ُزیک 

ثبػذ ثٌب اسُئیت هضبئی هطبلجَ دارم تب کْد جشا هجبسات هی  751هبدٍ  1كوزٍ  3هطبثن جش )ف س ٍ(ّ )ص م ٍ(ا،)ک ا(جشا ّدرخصْؽ اتالف دّاصلَ ًِبل طیت هظوبتبى 

 هتِویي كْم الذکزرا هطبثن هْاد كْم هذکْم ثَ هجبسات ًوبیذ اصل دػْی ضن اّرام دّطیَ هی ثبػذ.

خالصه دفع 

متهم و یب 

 وکیل مدافع

چٌذیي اصلَ ًِبل را طز راٍ ػبم ؿزص ًوْدّخبًن  (ح ى)دكبع هی ًوبین:ثچَ  اسخْد چٌیيضْرهذکوَ درد (ح م ):ایي جبًت ( ف رٍ)،(ص م ر ٍ)،(ک ر)،(ح م ح د)دكبػیَ ػلبُی 

ثبیذ اس پلَ راٍ  ح ىکَ ثچَ را گلت کَ ًِبلِب را ؿزص ًکٌیذ ثبیذ ُوظبیَ ُب ایي هْضْع را دل ّكصل ًوبیذ ثؼذا ُوظبیَ ُب آهذًذ كیصلَ کزدًذ (ط م)م ثٌبم  (ح ى)م ركت ّثچَ رداثز

ًبم كیصلَ را ػولی ًکزد ّثبسُن دّم ُوظبیَ ُب  (م ط م ح ى)ًبم ًیش كیصلَ ُوظبیَ ُبرا هجْل کزد ّثؼذ اس چٌذیي رّس پظز  (م ط م ح ى)ّپظز ػبم ثبیذ دبجی هذوذ را راٍ ثذُذ 

تبیذ ّثَ آى اکتلب ًوْدًذ،اصل  )ف ٍ(ّ )ص ٍ(، )ک ا(توبم ػذ ایي دكبػیَ ػلبُی را  هزا دزف سػت گلت)خزکْص(ّهي ُن ایي دزف را ثزایغ گلتن ّهضیَ )ح ى(جوغ ػذًذ ّاطبهی 

 دكبػیَ ضن اّرام دّطیَ هی ثبػذ.

زدٍ کَ ُوَ اس هْهبى ٌَ طبسی ک:ثٌذٍ یک صجخ درخبًَ ثْدم ُیچ اس جزیبى خجز ًذاػتن ثوي سًگ سدًذ کَ ثیب هب ثبتْ کبر دارین ثیزّى آهذم کَ چٌذ ًلز را هجل اسایي سهی ؽ ح حدكبػیَ 

ذغ ّدػٌبم ثزای هي ّثشى ثزادرع ّخْیؼبى ّپبرت ػبى ثْدٍ درظبُز ثٌبم هیبًجی ّدر ثبطي دیکتَ ػذٍ ثب یک تْطیَ هیخْاطت کَ هْضْع را ثبتظبُز ّسّر طز هب ثوجْالًذ  ثبك

ارد در ختبى طیجغ را ثکؼیذ سى ثزادرثبالكبصلَ درختبى طیت را دّ ػذدع را ثشهیي هظتوین ّػلٌی اهز کزد کَ ّهتیکَ هبرا اس پیؼزّی پٌجزٍ ُب ّدرّاسٍ ُبی اطبم خْد ًویگذ

 4یب3را کَ ثوي كذغ داد كوظ ثبطکْت کَ درجْاة آى كذغ ًذادم جلْگیزی کزدم درؿیزآى ایي ًلز ثٌبم هیبًجی ثشًذ هي ایي هْضْع  4یب 3خْاثبًیذ ّهتؼبهت آى هیخْاطت هزا ثبُویي 
ػبى را هي ُوزایغ درطبثن  یت هْضْع را کالى کٌذ جٌگ صْرت ثگیزد،ّهي ثبطکْت جلْگیزی کزدم ثبسدّثبرٍ ثؼٌْاى ػبُذ درطبرًْالی آّرد کَ یکًلز آػْثگز را هیخْاط

ایي هْرد ُؼتن ّ ًِن اطت کَ ( ح م د)تْ ًلز ثْدًذ كوظ ایٌوذر گلتن کَ هي درػبى خْد كذغ را ًوی ثیٌن ّػالٍّ ًوْدم  کَ  8یب 7دػْی داػتن،ّدارم هي دًّلز خْدم ّپظزم ثْدم آًِب 

ٌُْس جزآت ّجظبرت  َ ػذی ثلکَثبآثزّی هي تجبّس کزدی ثبكذغ ّدػٌبم ّدتی هؼت ّلگذ ّگذػتَ ُبرا هي ثخبطز ُوظبیگی ّػزم اسهزدم هٌصزف ػذم اداهَ ًذادم کَ تْ اصالح ً

طَ ًلز را هي ثؼٌْاى ػبُذ  يػزیضَ کٌن دّطیَ ثظبسم کَ ُلتَ ُب ُزدّی هب طزگزداى اسکبرثیکبر اگز اصالح ػْی دیگز هي ُیچ چیشی ًگلتن ّای امسیبد ػذ ایي دكؼَ هي هججْر 

اطت اصل دكبػیَ ضن اّرام دّطیَ  ایٌِب کبهآل هـزضبًَ هْضْع را کبهال ثزػلیَ هي اضبكَ گْی ًوْدٍ طْری یکطزكَ جوغ کزدٍ هي ُیچ خجز ًذاػتن (ح م د)هجْل ًذارم آیٌِب را 

 هی ثبػذ.

   

خالصه 

استدالل هئیت 

   قضبئی 

 ( ّؽ م ح ح م د)دالیل الشاهی ػلیَ  -ة

ّلذ   (ع ک م)ًبم هٌکز دػٌبم دادى هی ثبػذ اهب دًّلز ػِْد هذل ّاهؼَ ثٌبم ُبی  ؽ ح ركذغ داد ّثؼذ هتِن ّی را كذغ دادم،دردبلیکَ  )ؽ م ر(ًبم هتِن اهزارًوْدٍ کَ هي را  )ح م(

  ُّوذیگز ادای ػِبدت اطت کَ درهْرد هذضز ػِبدت ضن اّرام دّطیَ هی ثبػذ. (ح ؽ ح ر )درجلظَ هضبئی ثَ كذغ دادى (ر ح ى)ّلذ  (ى رّ ح ع)

هْظق،هتِویي هضیَ  څبرًْالٍ ع خْیغ ثبدضْر داػت  28/4/1399هبُئیت هضبئی ریبطت دیْاى جشای ػوْهی هذکوَ اثتذائیَ ػِزی ّالیت دایکٌذی درجلظَ هضبئی هْرر   نص حکم 

 شهرت طرفین قضیه و نوع واقعه

 ضرب و جرح نوع واقعه   څارنوالشهرت 

 محل واقعه  شهرت محکوم 

قریه نوی باریک 
شیش مربوط 
مرکز والیت 

      دایکندی

 88/3/1399 تاریخ واقعه  وظیفه محکوم 

  شهرت وکیل 
سبب تحریک 

 دعوی 
 عریضه رسمی

  شهرت متضرر
رابطه محکوم 

 با متضرر
 بدون قرابت 

 شهرت قضات 

    اسم 

    تخلص

    وظیفه



 1هضیَ هطغ اػجبر دکن ًوْدین، ّهطبثن ُذایت كوزٍ کْد جشا ثَ ثزائت الذهَ ُزّادذ راجغ ثَ  5هبًْى اطبطی ّهبدٍ  25درهضیَ هطغ اػجبرّدػٌبم ثَ اتلبم آرا هطبثن ُذایت هبدٍ

 کْد جشا ُزّادذ را درخصْؽ دػٌبم ُوذیگز ثَ پزداخت هجلؾ دٍ،دٍ ُشار اكـبًی هذکْم ثَ هجبسات ًوْدین. 679هبدٍ 

سبب قطعیت 

 حکم ابتدائیه 
   ( هبًْى اجزاآت جشایی هضیَ هجبدت ثْدٍ اس هزدلَ اثتذای هطؼی ّ ًِبئی گزدیذٍ اطت. 246ثَ اطبص ُذایت هبدٍ )

 


