
  

  اطالهی افغبًظتبىجوِْری 
 طتزٍ هحکوَ

 در لعبیبی جشائی اثتذائیَ  هحبکن لطعیًؼزفیصلَ ُبی  فبرهت 
 (35) لزار ػوبرٍ

خالصه جریان 

 واقعه :

پذر هتعزر لعیَ طی عزیعَ هطجْع خْیغ عٌْاًی ق اهٌیَ ثذخؼبى عبرض ّ ادعب ًوْدٍ کَ فزسًذم اس طزف هتِن ػذیذًا  53/6/5511چٌیي ثز هی آیذ کَ ثَ تبریخ  هالحظَ اّراق دّطیَ  اس
  هجزّح گزدیذٍ هتِن اس طْی پْلیض هزثْطَ گزفتبر ّ ثعذًا لعیَ ثَ ثزطی گزفتَ هی ػْد. 

اطتذالل ّ 
   څبرًْالهطبلجَ 

( 5فمزٍ ًظجتی اع هطبثك فمزٍ ): هتِن را در څبرًْالدعبی هظتمین هتعزر علیَ هتِن، اظِبرات ظذ ّ ًمیط هتِن. هطبلجَ ل خجزٍ هجٌی ثز هجزّحیت هتعزر، اثَ داکتز هْظف ثَ عٌْاى اُ یَ ًظز
 ( کْد جشاء هحکْم ثَ هجبسات ًوبیٌذ. 355)هبدٍ

ًذارد، طبثمَ جزهی ًذارد ّ  ةهْرد لت ّ کْ رعی علیَ هْکلن کذام دالیل دذزا هْکلن را در ُوبى ّلت گزفتبر ًکزدٍ اطت هي لت ّ کْة ًکزدٍ ام، چَ هخالصَ دفبعیَ : هْکلن هی گْیذ ک  دفبعیَ 
 ثزای هْکلن  ثزائت هیخْاُن.

اطتالل هحکوَ 
 بثت ثْدٍ اطت. ًظز یَ داکتز هْظف ثَ عٌْاى اُل خجزٍ هجٌی ثز هجزّحیت هتعزر، ادعبی هظتمین هتعزر علیَ هتِن، اظِبرت ظذ ًمیط هتِن ثٌبًء جزم هتِن ث    اثتذائیَ: 

ًص حکن 
      هحکوَ اثتذائیَ: 

خْد ُب ثَ اتفبق ارا در حبل حعْر داػت طزفیي لعیَ هتکی ثَ دالیل فْق الذکز تْ را  4/8/5511هبُئیت لعبئی دیْاى جشاء ریبطت هحکوَ اثتذائیَ ػِزی در جلظَ لعبئی علٌی هٌعمذٍ تبرخی 
 هبٍ حجض تٌفیذی هحکْم ثَ هجبسات ّاصذار حکن ًوْدین.  ( کْد جشاء تعشیزًا ثوذت ط7355َ( هبدٍ 5در ارتجبغ فمزٍ ًظجتی تبى هجزّحیت ّفك ُذایت فمزٍ )

طجت لطعیت 
حکن هحکوَ 

    اثتذائیَ: 
 ثَ اطبص لٌبعت طزفیي لطعی ّ ًِبئی ّ تطجیك ػذٍ . 

 هحل اهعبء آهز ثب صالحیت            5511/ 57/ 55تبریخ 

 و نوع واقعه شهرت طرفین دعوی

 نوع واقعه 

 مجرحیت 

  محکوم 

  وظیفه محکوم  محل واقعه

 محل واقعه 
باغ زراعت شهر فیض 

 اباد
  وکیل مدافع 

  متضرر 51/6/5911 تاریخ واقعه

سبب تحریک 
 دعوی

 
رابطه محکوم 

 با متضرر
 

 شهرت قضات 
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    تخلص

    وظیفه


