
  

 ستطٍ هحکوَ جوِْضی اسالهی افغبًستبى
 ضیبست هحکوَ استیٌبف ّالیت زایکٌسی
 ضیبست هحکوَ اثتسائیَ ّلسْالی ذسیط

 زض لضبیبی جعائی ًِبئی زیْاى ُبی فطجبمفبضهت ًشط احکبم 
 (55) لطاض شوبضٍ

خالصه جریان 

 واقعه :
  ثیي شبى سطی ثستَ کطزى جْی هشبجطٍ لفظی طْضت گطفتَ زض ًِبیت زض گیط شسٍ است. 

ذالطَ زالیل 
ّ هطبلجَ 
   څبضًْال

 ْز کَ ثبُن زض گیط شسٍ است.شثیي شبى هشبجطٍ طْضت گطفتَ) الف( ) ة( ضا گفتَ هي ًعزم ثبثت هی -1

 ( کْز جعا هحکْم ثَ هجبظات ًوبییس. 577( هبزٍ )1هشبُسات هْجْز است ثٌبًء اظ ضیبست هحکوَ هیرْاُن کَ هطبثك فمطٍ ) -5

ذالطَ زفع 
هتِن ّ یب 

  ّکیل هسافع 
 گطفتَ ثَ کبض کطزى ًگصاشتَ.  ضا اسکْاتْض هي ي ) ة( ضا ًعزم ّلی )ة ( ) الف گفتَ ه

ذالطد 
استسالل ُیئبت 

    لضبئی 

 الطاض هتِویي ثَ زض گیطی .  -1

 هشبُسات اظ کلیٌیک ذسیط زاضز. -5

 کسام سبثمَ جطهی ُن ًساضز.  -3

      ًض حکن 
( کْز جعا شوب 577( هبزٍ )1ضا ًظط ثَ زالیل فْق ثب لطعیت ضای طجك حکن فمطٍ ) (هْظف ّ هتِن لضیَ ) الف څبضًْال ثب حضْض زاشت 56/9/1399ضیبست هحکوَ ذسیط زض جلسَ لضبئی هْضخ 

 ضا ثَ هجلغ پٌج ُعاض افغبًی جعای ًمسی هحکْم ثَ هجبظات ًوْز. 
سجت لطعیت 
حکن هحکوَ 

    اثتسائیَ 

زض جطم ( حکن هجٌی ثط هجبظات ًمسی 4-5-1لطعی هی ثبشس)  زض احْال شیلزضٍ هحکوَ اثتسائیَ ( ق .ت. ص. ق . ق. ج. ا. ا. . کَ ططاحت زاضز کَ حکن طب75)طجك حکن هبزٍ  -1
ُعاض افغبًی است  ٍظات حجس پیش ثیٌی ًشسٍ ثبشس. زض لضیَ ُصا ُن هجبظات ًمسی کوتط اظ پٌجببایٌکَ زض لبًْى هج طٌجبٍ ُعاض افغبًی زض جٌحَ هشطّط ثلجبحت یب هجبظات ًمسی الی پ

 لٌبعت زاضز. ّ ُن هتِن لضیَ ثَ حکن هحکوَ 
 هحل اهضبء آهط ثب طالحیت            1399/ 9 / 33تبضید 

 شهرت طرفین قضیه و نوع واقعه

  ضرب و جرح نوع واقعه   څارنوالشهرت 

 پشتروق محل واقعه  شهرت محکوم 

 21/7/2911 تاریخ واقعه   متضرر وظیفه

  شهرت وکیل 
سبب تحریک 

 دعوی 
 عریضه متضرر

  شهرت متضرر
رابطه محکوم 

 با متضرر
 

 شهرت قضات 

    اسم 

    تخلص

    وظیفه


