
  

 
  جوِْری اسالهی افغبًستبى

 ستزٍ هحکوَ
 زر لضبیبی جشائی اثتسائیَ  هحبکن طؼیاحکبم ل فبرهت

 (55) لزار شوبرٍ

خالصه جریان 

 واقعه :

ثجَ  0396ّ سبػت  زیک ػزازٍ هْتز سبیکل ثَ هْتزم تصبزم کز 12/5/2911ثجَ هْرخ  21هتضزر لضیَ طی لطؼَ ػزیضَ هطجْع ذْیش ػٌْاًی حْسٍ زّم اهٌیتی ػبرض ّ ازػب کززٍ کَ سبػت 
   . ُوبى رّس زر هسیز زشت لزؽ  ثْزم هتِن لضیَ ثب چٌس ًفز ثبالین حولَ ّر شسًس ّ ثب ضزة کبرز اس ًبحیَ پبی چپ هجزّح گززیسًس

استسالل ّ 
   څبرًْالهطبلجَ 

3 زر فمزٍ هجزّحیت هطبثك څبرًْالزر، هطبلجَ اػتزاف هتِن هجٌی ثز ایٌکَ هتضزر را هجزّح سبذتَ است، شِبزت هحل ّالؼَ ػلیَ هتِن هذکْر، اثزاس ًظز زاکتز هْظف هجٌی ثز هجزّحیت هتض
  ( کْز جشا هحکْم ثَ هجبسات ًوبیٌس. 522(  هبزٍ )1فمزٍ)

ب هي زر یک هْتز سبیکل اس زشت لزؽ ثَ طزف شِز ًْ زر حزکت ثْزین ثَ چِبر راُی زشت لزؽ ّالغ هیساى ثشکشی شِز جسیس ً 12/0/2911هیگْیس کَ ثَ تبرید هْکلن  ذالصَ زفبػیَ 3   زفبػیَ 
ثَ زریْری هتضزر لضیَ ثَ پبین تصبزم کزز ّ هْتز سبیکل سیسٍ، هی ذْاستین هْتز سبیکل ذْز را گْشَ کززٍ ّ سْاری ذْز را پیبزٍ کٌن پبین را زر سهیي گذاشتن یک ػزازٍ هْتز ًْع کزّال ر

  ثَ ثغل هْتز هْصْف اصبثت کزز. 
استالل هحکوَ 

 یت هتضزر لضیَ. اػتزاف هتِن هجٌی ثز اییٌکَ هتضزر لضیَ را هجزّح سبذتَ است، شِبزت هحل ّالؼَ ػلیَ هتِن هذکْر، اثزاس ًظز زاکتز هْظف هجٌی ثز هجزّح    اثتسائی3َ 

ًص حکن 
      هحکوَ اثتسائی3َ 

ذْز ُب ثَ اتفبق آراء زر حبل حضْر زاشت طزفیي لضیَ هتکی ثَ  1/2/2911زر جلسَ لضبئی ػلٌی هٌؼمسٍ تبریری  ریبست هحکوَ اثتسائیَ شِزی 3 زیْاى جشاء ػوْهیهبُئیت لضبئی زیْاى جشاء
  ٍ ُشار افغبًی جشای ًمسی هحکْم ثَ هجبسات ًوْزین. زهجزّحیت تؼشیزًا ثَ پززاذت هجلؾ زّاسزالیل فْق الذکز تْ هتِن لضیَ را زر ارتجبط فمزٍ ًسجتی تبى 

سجت لطؼیت 
حکن هحکوَ 

    اثتسائی3َ 
 ثَ اسبص لٌبػت طزفیي لطؼی ّ ًِبئی ّ تطجیك شسٍ . 

 هحل اهضبء آهز ثب صالحیت            2911/ 26/ 29تبرید 

 شهرت طرفین قضیه و نوع واقعه

  محکوم  مجروحیت نوع واقعه 

  وظیفه محکوم   

  وکیل مدافع  ناحیه ششم دشت شهدا محل واقعه 

  متضرر 72/5/9911 تاریخ واقعه

سبب تحریک 
 دعوی

 
رابطه محکوم 

 با متضرر
 

 شهرت قضات 

    اسم 

    تخلص

    وظیفه


