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  16من  1الصفحة  22/10/2014التي قُدِّمت بتاريخ  669الوثيقة  cr-00360-RCL-1:08القضية 

  

                                    قُدِّمت للمحكمة                  في محكمة المقاطعة في الواليات المتحدة 

          2014أكتوبر/ تشرين األول  22                            لمقاطعة كولومبيا                              

                  (                                                             
 )              الواليات المتحدة األمريكية

                       (          
  )        ضد              
 cr-360-RCL-1:08الرقم             )      

  )    ،ْسالو .أبول 
  )   إيفان إس. ليبرتي، و

  )       داستن إل. ھيرد،
       (  
 )             .  المتھمون

(______________________________ 
  (   

 )      الواليات المتحدة األمريكية
                       (          

 cr-107-RCL-1:14الرقم             )    ضد              
      (  

  )     ،نيكوالس أ. ْسالتِن
       (  
 )     .الُمتھم  

(______________________________ 
 
 

  نموذج قرار الُمحلَّفين
  

  األولىمادة االتھام 
  

كيف أحمد ھيثم أحمد الربيعي،  في قضية القتل من الدرجة األولى، بتھمة للمادة األولى من الئحة االتھامبالنسبة   
  تجدون:

  
  ُمذنِب_______ √_نيكوالس ْسالتِن: __________   غير ُمذنِب   ________  

   

 كاتب المحكمة، محاكم المقاطعة واإلفالس
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  16من  2الصفحة  22/10/2014التي قُدِّمت بتاريخ  669الوثيقة  cr-00360-RCL-1:08القضية 
  
  
  

  :من المادة الثانية وحتى المادة الرابعة عشرمواد االتھام 
  ترتيب النظر في التھم

 
ه لهة اتھام ولكل مُ لكل ماد ، يجب عليكم أوال األخذ بعين االعتبار،الثانية وحتى الرابعة عشربالنسبة لمواد االتھام   تھم ُوجِّ

  تلك المادة، فيما إذا كان ذلك الُمتھم مذنبا بتھمة القتل العمد.بمقتضى االتھام 

تلك لبالنسبة غير مذنب بتھمة القتل العمد، انظروا في القتل غير العمد لذلك المتھم  ادة اتھام، إذا وجدتم متھًماوبالنسبة لكل م
  المادة. في تلكلقتل غير العمد لذلك المتھم في االمادة. إذا وجدتم ُمتھما مذنبًا بتھمة القتل العمد، ال تنظروا 

  

  مادة االتھام الثانية

  الخزالي، كيف تجدون: كظوممحاسن محسن في قضية  العمدالقتل  تھمةب، الثانية من الئحة االتھامبالنسبة للمادة 
  

  ُمذنِب ______√__________: __________  غير ُمذنِب   ْسالوبول   
  

  ____ ُمذنِب__√___إيفان ليبرتي: ________  غير ُمذنِب _________
  

  ___ ُمذنِب_داستن ھيرد: ________   غير ُمذنِب ______________
  
  الخزالي، كيف تجدون: كظوممحاسن محسن في قضية ، بتھمة القتل غير العمد الثانية من الئحة االتھامبالنسبة للمادة   

  
  : __________  غير ُمذنِب   ________________ ُمذنِبْسالوبول   

  
  إيفان ليبرتي: ________  غير ُمذنِب _________________ ُمذنِب

  
 داستن ھيرد: ________   غير ُمذنِب _________________ ُمذنِب
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  16من  3الصفحة  22/10/2014التي قُدِّمت بتاريخ  669الوثيقة  cr-00360-RCL-1:08القضية 

  

  الثالثة مادة االتھام

  أسامة فاضل عباس، كيف تجدون:في قضية ، بتھمة القتل العمد للمادة الثالثة من الئحة االتھامبالنسبة 
  

  ُمذنِب              √                 غير ُمذنِب                    : ْسالوبول    
  

  ُمذنِب              √                غير ُمذنِب                   إيفان ليبرتي: 
  

 ُمذنِب            √                 غير ُمذنِب                     داستن ھيرد:
    

  
  عباس، كيف تجدون:أسامة فاضل في قضية ، بتھمة القتل غير العمد الثالثة من الئحة االتھامبالنسبة للمادة   

  
  ُمذنِب   _____________ غير ُمذنِب       ________  :ْسالوبول    
  

  ُمذنِب   _____________   غير ُمذنِب _________إيفان ليبرتي: 
  

  ُمذنِب   _____________  غير ُمذنِب _________  داستن ھيرد: 
  
  

  الرابعةاالتھام مادة 

  علي محمد حافظ عبد الرزاق، كيف تجدون: في قضية، بتھمة القتل العمد الئحة االتھامالرابعة من بالنسبة للمادة   
  

  ______ ُمذنِب_√___: __________  غير ُمذنِب   _____ْسالوبول    
  

  ُمذنِب______√       _______إيفان ليبرتي: ________  غير ُمذنِب 
            

 ُمذنِب ______√     ________داستن ھيرد: ________   غير ُمذنِب 
    

  علي محمد حافظ عبد الرزاق ، كيف تجدون: في قضيةالعمد  ، بتھمة القتل غيرالرابعة من الئحة االتھامبالنسبة للمادة   
  
  ُمذنِب : __________  غير ُمذنِب   ______________ْسالوبول    
  

  إيفان ليبرتي: ________  غير ُمذنِب ________________ ُمذنِب
  

  داستن ھيرد: ________   غير ُمذنِب ________________ ُمذنِب
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  16من  4الصفحة  22/10/2014التي قُدِّمت بتاريخ  669الوثيقة  cr-00360-RCL-1:08القضية 

 
  الخامسة مادة االتھام

  محمد عباس محمود، كيف تجدون: في قضية، بتھمة القتل العمد للمادة الخامسة من الئحة االتھامبالنسبة 
  

  ______ ُمذنِب_√__بول ْسالو: __________  غير ُمذنِب   ______
  

  ُمذنِب______√_______       إيفان ليبرتي: ________  غير ُمذنِب 
            

 ______ ُمذنِب√________     داستن ھيرد: ________   غير ُمذنِب 
  

     
  محمد عباس محمود، كيف تجدون: في قضية غير العمد، بتھمة القتل الئحة االتھامالخامسة من بالنسبة للمادة   

  
  _______ ُمذنِب    __: __________  غير ُمذنِب   _____ْسالوبول    
  

  _______ ُمذنِب    ___إيفان ليبرتي: ________  غير ُمذنِب ______
  

  ُمذنِبداستن ھيرد: ________   غير ُمذنِب __________________ 
  

  
 السادسة مادة االتھام

  قاسم محمد عباس محمود، كيف تجدون: في قضية، بتھمة القتل العمد السادسة من الئحة االتھامبالنسبة للمادة   

  _______ ُمذنِب√_____بول ْسالو: __________  غير ُمذنِب   ___   
  

  ُمذنِب______√_______       إيفان ليبرتي: ________  غير ُمذنِب 
            

 ______ ُمذنِب√___     داستن ھيرد: ________   غير ُمذنِب _____
    
  قاسم محمد عباس محمود، كيف تجدون: في قضية، بتھمة القتل غيرالعمد السادسة من الئحة االتھامبالنسبة للمادة   

  
  : __________  غير ُمذنِب   ______________ ُمذنِبْسالوبول    
  

  ________  غير ُمذنِب ________________ ُمذنِبإيفان ليبرتي: 
  

  داستن ھيرد: ________   غير ُمذنِب ________________ ُمذنِب
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  16من  5الصفحة  22/10/2014التي قُدِّمت بتاريخ  669الوثيقة  cr-00360-RCL-1:08القضية 

  
  

  السابعةمادة االتھام 
  

  ، كيف تجدون:سعدي علي عباس الكرخ في قضية، بتھمة القتل العمد السابعة من الئحة االتھامبالنسبة للمادة 
  

  ______ ُمذنِب_√_بول ْسالو: __________  غير ُمذنِب   _______
  

  _____ُمذنِب_√_______       إيفان ليبرتي: ________  غير ُمذنِب 
            

 ______ ُمذنِب√________     داستن ھيرد: ________   غير ُمذنِب 
    

  ، كيف تجدون:سعدي علي عباس الكرخ في قضيةالعمد  االتھام، بتھمة القتل غير للمادة السابعة من الئحةبالنسبة   
  
  ُمذنِب __: __________  غير ُمذنِب   ______________ْسالوبول    
  

  ُمذنِب _إيفان ليبرتي: ________  غير ُمذنِب ________________
  

  _ ُمذنِب_ُمذنِب _______________داستن ھيرد: ________   غير 
  
  
  الثامنة مادة االتھام

  
  مشتاق كريم عبد الرزاق، كيف تجدون: في قضيةاالتھام، بتھمة القتل العمد  للمادة الثامنة من الئحةبالنسبة 

  
  _______ ُمذنِب√__بول ْسالو: __________  غير ُمذنِب   ______   
  

  ُمذنِب______√_______       إيفان ليبرتي: ________  غير ُمذنِب 
            

 ُمذنِب ______√________     داستن ھيرد: ________   غير ُمذنِب 
    

  مشتاق كريم عبد الرزاق، كيف تجدون: في قضيةالعمد  ، بتھمة القتل غيرالثامنة من الئحة االتھامبالنسبة للمادة   
  
  _ ُمذنِب_: __________  غير ُمذنِب   _____________ْسالوبول    
  

  ُمذنِب _إيفان ليبرتي: ________  غير ُمذنِب ________________
  

  داستن ھيرد: ________   غير ُمذنِب _________________ ُمذنِب
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  16من  6الصفحة  22/10/2014التي قُدِّمت بتاريخ  669الوثيقة  cr-00360-RCL-1:08القضية 

  
  التاسعةمادة االتھام 

  
  غنية حسن علي، كيف تجدون: في قضيةاالتھام، بتھمة القتل العمد  التاسعة من الئحةبالنسبة للمادة 

  
  _______ ُمذنِب√   __: __________  غير ُمذنِب   _____ْسالوبول    
  
  

  غنية حسن علي، كيف تجدون:في قضية العمد  ، بتھمة القتل غيرللمادة التاسعة من الئحة االتھامبالنسبة   
  
  _________  غير ُمذنِب   ______________ ُمذنِب: _ْسالوبول    
  

  العاشرةاالتھام مادة 
  

  د عياش، كيف تجدون:يإبراھيم عب في قضيةبتھمة القتل العمد  بالنسبة للمادة العاشرة من الئحة االتھام،
  

  ______ ُمذنِب_√__: __________  غير ُمذنِب   ______ْسالوبول    
  
  

  ، كيف تجدون:إبراھيم عبد عياش في قضيةالعمد  بتھمة القتل غير من الئحة االتھام،لمادة العاشرة بالنسبة ل  
  

  : __________  غير ُمذنِب   ______________ ُمذنِبْسالوبول    
  
  

  عشر الحاديةمادة االتھام 
  

  حمود سعيد أبطان، كيف تجدون: في قضية، بتھمة القتل العمد من الئحة االتھام لمادة الحادية عشرلبالنسبة 
  

  _____ ُمذنِب_√___: __________  غير ُمذنِب   ______ْسالوبول    
  
  

  حمود سعيد أبطان، كيف تجدون: في قضيةالعمد  ، بتھمة القتل غيرمن الئحة االتھام الحادية عشر للمادةبالنسبة   
  

  ُمذنِب: __________  غير ُمذنِب   ______________ ْسالوبول    
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  16من  7الصفحة  22/10/2014التي قُدِّمت بتاريخ  669الوثيقة  cr-00360-RCL-1:08القضية 

  
  

  الثانية عشرمادة االتھام 
  

  ُعدي اسماعيل إبراھيم، كيف تجدون: في قضية، بتھمة القتل العمد من الئحة االتھام الثانية عشر للمادةبالنسبة 
  

  
  _______ ُمذنِب√    ______: __________  غير ُمذنِب   ْسالوبول    
  
  

  ، كيف تجدون:ُعدي اسماعيل إبراھيم في قضيةالعمد  ، بتھمة القتل غيرمن الئحة االتھام الثانية عشر للمادةبالنسبة   
  

  : __________  غير ُمذنِب   ______________ ُمذنِبْسالوبول    
  
  

  مادة االتھام الثالثة عشر
  

  دي صاحب ناصر، كيف تجدون:مھ في قضية، بتھمة القتل العمد من الئحة االتھام الثالثة عشرللمادة بالنسبة 
  

  ُمذنِب_          √     ______: __________  غير ُمذنِب   ْسالوبول    
  
  

  كيف تجدون: ،ناصردي صاحب مھفي قضية العمد  ، بتھمة القتل غيرمن الئحة االتھام الثالثة عشر للمادةبالنسبة   
  

  ____ ُمذنِب           : __________  غير ُمذنِب   _____ْسالوبول    
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  16من  8الصفحة  22/10/2014التي قُدِّمت بتاريخ  669الوثيقة  cr-00360-RCL-1:08القضية 

 
  

  مادة االتھام الرابعة عشر
  

  تجدون:علي خليل عبد الحسين، كيف  في قضية، بتھمة القتل العمد من الئحة االتھام بالنسبة لمادة االتھام الرابعة عشر
  

  _____ ُمذنِب__√__بول ْسالو: __________  غير ُمذنِب   ______
  

  _____ُمذنِب_√_______       إيفان ليبرتي: ________  غير ُمذنِب 
            

 ______ ُمذنِب_      داستن ھيرد: ________   غير ُمذنِب _______
 
 
 

العمد في قضية علي خليل عبد الحسين، كيف  بالنسبة لمادة االتھام الرابعة عشر من الئحة االتھام، بتھمة القتل غير
  تجدون:

  
  بول ْسالو: __________  غير ُمذنِب  ______________ ُمذنِب

  
  إيفان ليبرتي: ________  غير ُمذنِب _______________ ُمذنِب

  
  ير ُمذنِب _______________ ُمذنِبداستن ھيرد: ________   غ
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  16من  9الصفحة  22/10/2014التي قُدِّمت بتاريخ  669الوثيقة  cr-00360-RCL-1:08القضية 

  
  مادة االتھام الخامسة عشر

  
ماجد سلمان عبد الكريم  القتل العمد في قضية محاولة ارتكاب ، بتھمةمن الئحة االتھام الخامسة عشر للمادةبالنسبة 

  الغرباوي، كيف تجدون:
  
  ______ ُمذنِب_√__بول ْسالو: __________  غير ُمذنِب   ______  

  
  ______ُمذنِب√_______       إيفان ليبرتي: ________  غير ُمذنِب 

            
 _____ ُمذنِب_√__     داستن ھيرد: ________   غير ُمذنِب ______

  
     

  السادسة عشرمادة االتھام 
  

ِجنان حافظ عبد  في قضيةالقتل العمد محاولة ارتكاب ، بتھمة من الئحة االتھام بالنسبة لمادة االتھام السادسة عشر
  الرزاق، كيف تجدون:

  
  _____ ُمذنِب__√_بول ْسالو: __________  غير ُمذنِب   _______  

  
  _____ُمذنِب_√_       إيفان ليبرتي: ________  غير ُمذنِب ______

            
 _____ ُمذنِب_√________     داستن ھيرد: ________   غير ُمذنِب 

  
  

  مادة االتھام السابعة عشر
  

در صالحي، ياسمين عبد القِ  في قضيةالقتل العمد محاولة ارتكاب ، بتھمة من الئحة االتھام لمادة السابعة عشرلبالنسبة 
  كيف تجدون:

  
  ______ ُمذنِب_√_ُمذنِب   _______ بول ْسالو: __________  غير

  
  ______ُمذنِب√_______       إيفان ليبرتي: ________  غير ُمذنِب 

            
 _____ ُمذنِب_√___     داستن ھيرد: ________   غير ُمذنِب _____

  
   



 

10 

  16من  10الصفحة  22/10/2014التي قُدِّمت بتاريخ  669الوثيقة  cr-00360-RCL-1:08القضية 

  
  

  مادة االتھام الثامنة عشر
   

في قضية حيدر أحمد ربيع حسين ، بتھمة محاولة ارتكاب القتل العمد من الئحة االتھام الثامنة عشر للمادةبالنسبة 
  جي، كيف تجدون:الخف

  
  ______ ُمذنِب_√___بول ْسالو: __________  غير ُمذنِب   _____

  
  _____ُمذنِب_√__       إيفان ليبرتي: ________  غير ُمذنِب _____

            
 _____ ُمذنِب__     √_داستن ھيرد: ________   غير ُمذنِب ______

  
  مادة االتھام التاسعة عشر

  
ابر سلمان، كيف جحسن  في قضية، بتھمة محاولة ارتكاب القتل العمد من الئحة االتھام التاسعة عشر للمادةبالنسبة 
  تجدون:

  
  _______ ُمذنِب√__غير ُمذنِب   ______بول ْسالو: __________  

  
  ____ُمذنِب__√_______       إيفان ليبرتي: ________  غير ُمذنِب 

            
 _____ ُمذنِب_√________     داستن ھيرد: ________   غير ُمذنِب 

  
  مادة االتھام العشرين

  
فريد وليد حسون الَكَسب، كيف  في قضية القتل العمدبتھمة محاولة ارتكاب ، من الئحة االتھام ادة العشرينبالنسبة للم

  تجدون:
  

  _______ ُمذنِب√بول ْسالو: __________  غير ُمذنِب   ________
  

  ______ُمذنِب√       إيفان ليبرتي: ________  غير ُمذنِب _______
            

 ______ ُمذنِب√     داستن ھيرد: ________   غير ُمذنِب ________
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  16من  11الصفحة  22/10/2014التي قُدِّمت بتاريخ  669الوثيقة  cr-00360-RCL-1:08القضية 

  
  مادة االتھام الحادية والعشرين

  
عبد األمير رحيم جھان  في قضية ، بتھمة محاولة ارتكاب القتل العمدمن الئحة االتھام الحادية والعشرين للمادةبالنسبة 

  ياسر، كيف تجدون:
  

  ______ ُمذنِب_√___________  غير ُمذنِب   _______بول ْسالو: 
  

  _____ُمذنِب_√_______       إيفان ليبرتي: ________  غير ُمذنِب 
            

  _____ ُمذنِب_√________     داستن ھيرد: ________   غير ُمذنِب 
  
  

  مادة االتھام الثانية والعشرين
  

وسام رحيم فليح حسن  في قضية، بتھمة محاولة ارتكاب القتل العمد من الئحة االتھام الثانية والعشرينلمادة بالنسبة ل
  ري، كيف تجدون:المي

  
  ______ ُمذنِب_√___بول ْسالو: __________  غير ُمذنِب   _____

  
  _____ُمذنِب_√_______       إيفان ليبرتي: ________  غير ُمذنِب 

            
 _____ ُمذنِب_√_     ذنِب _______داستن ھيرد: ________   غير مُ 

  
  مادة االتھام الثالثة والعشرين

  
طالب مطلق ديوان،  في قضية، بتھمة محاولة ارتكاب القتل العمد من الئحة االتھام مادة الثالثة والعشرينلبالنسبة ل

  كيف تجدون:
  
  ___ ُمذنِب_√__: __________  غير ُمذنِب   ________ْسالوبول  
  

  
  االتھام الرابعة والعشرينمادة 

  
ع عبدالقادر شّما في قضية، بتھمة محاولة ارتكاب القتل العمد من الئحة االتھام بالنسبة لمادة االتھام الرابعة والعشرين

  ، كيف تجدون:الجادري
   

  
  ____ ُمذنِب_√__: __________  غير ُمذنِب   _______ْسالوبول  

  
  

  لقد تم حذفھا عمًدا] المادة الخامسة والعشرين[
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  16من  12الصفحة  22/10/2014التي قُدِّمت بتاريخ  669الوثيقة  cr-00360-RCL-1:08القضية 

  

  مادة االتھام السادسة والعشرين

مھدي عابد خضر  في قضيةلمادة السادسة والعشرين من الئحة االتھام ، بتھمة محاولة ارتكاب القتل العمد لبالنسبة 
  كيف تجدون: ،عباس الفراجي

  
  ______ ُمذنِب_√___بول ْسالو: __________  غير ُمذنِب   _____

  
  ُمذنِب______√_______       إيفان ليبرتي: ________  غير ُمذنِب 

            
 ____ ُمذنِب                       داستن ھيرد: ________   غير ُمذنِب __

  
  

  مادة االتھام السابعة والعشرين
  

، فوزيه عليوي حسون في قضيةلمادة السابعة والعشرين من الئحة االتھام، بتھمة محاولة ارتكاب القتل العمد لبالنسبة 
  كيف تجدون:

  
  ______ ُمذنِب__√_____بول ْسالو: __________  غير ُمذنِب   __

  
  ُمذنِب_______       √______إيفان ليبرتي: ________  غير ُمذنِب 

            
 ُمذنِب ________     √______داستن ھيرد: ________   غير ُمذنِب 

  
  

  مادة االتھام الثامنة والعشرين
  

علي ھادي ناجي في قضية بالنسبة للمادة الثامنة والعشرين من الئحة االتھام، بتھمة محاولة ارتكاب القتل العمد 
  ، كيف تجدون:الربيعي

  
  ______ ُمذنِب__√_______بول ْسالو: __________  غير ُمذنِب   

  
  _____ُمذنِب_       √_إيفان ليبرتي: ________  غير ُمذنِب ______

            
 _____ ُمذنِب__     √_داستن ھيرد: ________   غير ُمذنِب ______
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  16من  13الصفحة  22/10/2014التي قُدِّمت بتاريخ  669الوثيقة  cr-00360-RCL-1:08القضية 

 
  التاسعة والعشرين مادة االتھام

  
الء مجيد صغير ع في قضيةبالنسبة للمادة التاسعة والعشرين من الئحة االتھام، بتھمة محاولة ارتكاب القتل العمد 

  زيدي، كيف تجدون:

  ______ ُمذنِب__√_بول ْسالو: __________  غير ُمذنِب   ______
  

  __ُمذنِب____√  _     إيفان ليبرتي: ________  غير ُمذنِب ______
            

 _____ ُمذنِب√_    _ داستن ھيرد: ________   غير ُمذنِب _______
  
  

  مادة االتھام الثالثين
  

  جاسم محمد ھاشم، كيف تجدون: في قضيةبالنسبة للمادة الثالثين من الئحة االتھام، بتھمة محاولة ارتكاب القتل العمد 
  

  
  _____ ُمذنِب√_________: __________  غير ُمذنِب   ْسالوبول  

  
  

  مادة االتھام الحادية والثالثين
  

براء سعدون اسماعيل  في قضيةبالنسبة للمادة الحادية والثالثين من الئحة االتھام، بتھمة محاولة ارتكاب القتل العمد 
  العاني، كيف تجدون:

  
  
  _ ُمذنِب_√___: __________  غير ُمذنِب   _________ْسالوبول  
  
  

  االتھام الثانية والثالثينمادة 
  

سامي حوا حمود  في قضيةبالنسبة للمادة الثانية والثالثين من الئحة االتھام، بتھمة محاولة ارتكاب القتل العمد 
  ين، كيف تجدون:حالسبا

  
  
  _ ُمذنِب__√______: __________  غير ُمذنِب   _____ْسالوبول  
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  16من  14الصفحة  22/10/2014التي قُدِّمت بتاريخ  669الوثيقة  cr-00360-RCL-1:08القضية 

 
  

  مادة االتھام الثالثة والثالثين
  

ريمة جأثناء وفيما يتعلق ب وإطالق النار من سالح ناريبالنسبة للمادة الثالثة والثالثين من الئحة االتھام، استخدام 
  ، كيف تجدون بول ْسالو؟عنف

  _______ ُمذنِب√_________________  غير ُمذنِب   
  

  
  نتقلوا إلى إيفان ليبرتي.اإذا وجدتم بول ْسالو غير مذنب بالنسبة لمادة االتھام الثالثة والثالثين، توقفوا ھنا و

تجدون أن بول ْسالو سابقة مواد اتھام  /بالنسبة للمادة الثالثة والثالثين، ألي مادة اإذا وجدتم بول ْسالو مذنبً 

  أطلق سالًحا ناريًا أثناء وفيما يتعلق بتلك الجريمة؟قد استخدم أو 

  32-26، 24-2  المادة/ المواد:       
  

 
  إذا وجدتم بول ْسالو مذنبًا بالنسبة للمادة الثالثة والثالثين، ھل تجدون أن بول ْسالو:

  
   بمادة/ مواد االتھام التي تحققتم منھا أعاله؟ وفيما يتعلق أطلق النار من سالح ناري أثناء 

   ال                 نعم√             
  

  بمادة/ مواد االتھام التي تحققتم منھا أعاله؟وفيما يتعلق من رَشاش أثناء  النار استخدم أو أطلق
   ال                 نعم  √           

  
ًرا أثناء استخدم أو أ   / مواد االتھام التي تحققتم منھا أعاله؟وفيما يتعلق بمادةطلق جھاًزا مدمِّ

  
   ال                 نعم  √           
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  16من  15الصفحة  22/10/2014التي قُدِّمت بتاريخ  669الوثيقة  cr-00360-RCL-1:08القضية 

  
  

  

فيما يتعلق بجريمة عنف، كيف وبالنسبة للمادة الثالثة والثالثين من الئحة االتھام، استخدام وإطالق النار من سالح ناري أثناء 
  ؟ليبرتي إيفانتجدون 

  مذنب____√       _______________ غير مذنب    
  
  

  والثالثين، توقفوا ھنا وانتقلوا إلى داستن ھيرد.إذا وجدتم إيفان ليبرتي غير مذنب بالنسبة لمادة االتھام الثالثة     
  

    
أن إيفان مذنبًا بالنسبة للمادة الثالثة والثالثين، ألي مادة/ مواد اتھام سابقة تجدون  إيفان ليبرتيإذا وجدتم 
  قد استخدم أو أطلق سالًحا ناريًا أثناء وفيما يتعلق بتلك الجريمة؟ ليبرتي

  
1، 8-2  مادة/ مواد االتھام: 9 -2 2 ،2 6 -2 9 

 
  

  إذا وجدتم إيفان ليبرتي مذنبًا بالنسبة لمادة االتھام الثالثة والثالثين، ھل تجدون أن إيفان ليبرتي:    
  

  أطلق النار من سالح ناري أثناء وفيما يتعلق بمادة/ مواد االتھام التي تحققتم منھا أعاله؟      
   ال                 نعم  √           

 
  من رَشاش أثناء وفيما يتعلق بمادة/ مواد االتھام التي تحققتم منھا أعاله؟النار استخدم أو أطلق 

   ال                 نعم  √           
  

ًرا أثناء وفيما يتعلق بمادة/ مواد االتھام التي تحققتم منھا أعاله؟   استخدم أو أطلق جھاًزا مدمِّ
   ال  √               نعم             
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  16من  16الصفحة  22/10/2014التي قُدِّمت بتاريخ  669الوثيقة  cr-00360-RCL-1:08القضية 

 

فيما يتعلق بجريمة عنف، كيف و بالنسبة للمادة الثالثة والثالثين من الئحة االتھام، استخدام وإطالق النار من سالح ناري أثناء
  تجدون داستن ھيرد؟

  مذنب____√   ________________ غير مذنب    
  
  

  ھنا.غير مذنب بالنسبة لمادة االتھام الثالثة والثالثين، توقفوا  داستن ھيردإذا وجدتم     

 

داستن مذنبًا بالنسبة للمادة الثالثة والثالثين، ألي مادة/ مواد اتھام سابقة تجدون أن  داستن ھيردإذا وجدتم 
  قد استخدم أو أطلق سالًحا ناريًا أثناء وفيما يتعلق بتلك الجريمة؟ ھيرد

      ___29-27، 22-15، 8-3____مادة/ مواد االتھام: 
 
  

  :دستن ھيردمذنبًا بالنسبة لمادة االتھام الثالثة والثالثين، ھل تجدون أن  داستن ھيردإذا وجدتم     
  

  أطلق النار من سالح ناري أثناء وفيما يتعلق بمادة/ مواد االتھام التي تحققتم منھا أعاله؟       
   ال                 نعم  √           

  
  استخدم أو أطلق النار من رَشاش أثناء وفيما يتعلق بمادة/ مواد االتھام التي تحققتم منھا أعاله؟

   ال                 نعم  √           
  

ًرا أثناء وفيما يتعلق بمادة/ مواد االتھام التي تحققتم منھا أعاله؟   استخدم أو أطلق جھاًزا مدمِّ
   ال                 نعم  √           

  
  
 

  ھذه ھي النتائج التي توصلت إليھا ھيئة الُمحلَّفين باإلجماع.
  
  

  التوقيع:
  
  

                                                التاريخ:


