
  

 جوِْری اسالهی افغبًستبى هحکوَستزٍ 

                                                                  زیْاى اهٌیت ػبهَ
ًِبئی زیْاى ُبی فزجبهی ّ فبرهت ًشز احکبم لطؼی

 زر لضبیبی جشائی

 (757شوبرٍ زّسیَ)

خالصه جریان 

 واقعه :

ّلذ ب ل  لِزٍ داری ُای داخل سًذاى طزباس ى در ٌُگام تبذیلی ػذى پ 4/8/7:31: دلیمَ صبح هْرخ 03:4ات اًجام ػذٍ جزیاى لضیَ طْری اطت کَ حْالی طاعت تحمیم دّطیَ اس هالحظَ اّراق

چارلی اس طزف ل ّْظیف گزدیذٍ بْد، ًاهبزدٍ در لزاای ّظیفَ بذاخل سًذاى تز( پْلیض ًظاهی بگزام اس طزف لْهاًذاًی هز بْطَ جِت اج777هٌظْب تْلی طْم کٌذک دّم  لْای هحافظتی فزلَ)

ٍ خظ سًذاًی( اس ًشد ّی بذطت هی آیذ هذکْر در پیًْذ بَ با یک عذد بطزی ّ یک پارجَ ّرق )پزسًْگ طادٍ هٌظْبیي هْظف هْرد تالػی بذًی لزار هی گیزد کَ در ًتیجَ یک طیت هبایل طاهظ

ْلی فزلَ پْلیض ًظاهی بگزام یت کؼف ّ اطتخبارات کٌذک دّم فزلَ هتذکزٍ باسداػت ّ بعذ اس یک طلظلَ بزرطی ُا دّطیَ  ًاهبزدٍ را غزض تحمیمات هشیذ هحْل هؼاّریت حمزهْضْع اس طزیك آه

عظکزی هبارسٍ  څارًْالی ات هشیذ بزیاطت هحتزم هی ًوایذ کَ آى هؼاّریت هحتزم بعذ اس یک طلظلَ تحمیمات ابتذائی ًاهبزدٍ را تْام با اّراق ًظبتی اع اس حیث صالحیت هْضْعی غزض تحمیم

یَ ًاهبزدٍ را بَ اتِام طْء اطتفادٍ اس صالحیت ّ ظیفْی غزض فیصلَ لاًًْی هحْل هحکوَ هحتزم طهْظف بعذ اس تکویل پزّطَ تحمیمات دّ څارًْالداری هعزفی ّ اعشام ًوْدٍ کَ علیَ جزاین فظاد ا

    خْیغ چٌیي اصذار حکن  ًوْدٍ اًذ.  77/77/7:31( هْرخ 88ابتذائیَ هزکشی هحکوَ هحتزم اطتیٌاف ّالیت پزّاى ًوْدٍ کَ آى هحکوَ هحتزم بَ اطاص فیصلَ ًوبز )

ًص حکن 
 َ هحکوَ اثتسائی

ذْیش کَ تحت ریبست رئیس هحکوَ شِزی زایز گززیسٍ ثْز ثَ اتفبق آراء ّ زر حبل  11/11/1397هبُئیت لضبئی ریبست زیْاى اهٌیت ػبهَ هحکوَ اثتسائیَ ّالیت پزّاى زر جلسَ لضبئی ّ ػلٌی هٌؼمسٍ تبرید 
ثَ هست یک سبل ّ پٌج  37/8/1397ت هْرخ اػتجبر اس ایبم ًظبرت ّ تْلیفی ا( کْز جشا 473( هبزٍ )1ّظیفْی هطبثك فمزٍ )حضْر زاشت طزفیي حمیمی لضیَ تْ ى ل ّلس ة ل را زر لضیَ سْء استفبزٍ اس صالحیت 

( کْز هذکْر  لبثل هصبزرٍ 182ثك هبزٍ )( هبزٍ هذکْر ثَ اًفصبل اس ّظیفَ ّ طزز اس هسلک هحکْم ثَ هجبسات ًوْزین . ّ ُوچٌبى اشیبی هزتجط ثَ جزم زرج هحضز گزفتبری هطب2رّس حجس تٌفیذی ّ ّفك فمزٍ )
    ذْیش چٌیي اصسار حکن ًوْزٍ اًس.  7/2/1398( هْرخ 7وَ استیٌبف ّالیت پزاى گززیسٍ ّ اى زیْاى طی فیصلَ ذط ًوجز )کپٌساشتَ است. اّراق اس اثز ػسم لٌبػت هتِن ثَ زیْاى اهٌیت ػبهَ هح

حکن   ًص
 استیٌبفهحکوَ 

یَ سْء استفبزٍ اس لضیَ ّ ّکیل هسافغ زر راثط ثَ لضثَ حضْر زاشت حمیمی طزفیي  7/2/1398 ی، ػلٌی هٌؼمسٍ ، تبریرزیْاى اهٌیت ػبهَ هحکوَ استیٌبف ّالیت پزّاى زر جلسَ لضبئیهب ُئیت لضبئی هحکوَ 
صبزرٍ  11/11/1397( هْرخ 85( لبًْى اجزاآت جشائی فیصلَ ًوجز )267( هبزٍ )2( لبًْى تشکیل ّ صالحیت لٍْ لضبئیَ ّ فمزٍ )54صالحیت ّ ظیفْی ثَ اتِبم ى ل ًبم زایز گززیسٍ ثَ اتفبق آراء حست ُسایت هبزٍ )

الحیت ّظیفْی ػلت ذطب زر تطجیك احکبم لبًْى ّ تؼییي ّصف جزهی ًمط ًوْزین ّ اسیتیٌبفًب تْ ى ل ّلس ة ل را زر لضیَ شزّع ثَ جزم سْء استفبزٍ  اس ص زیْاى اهٌیت ػبهَ هحکوَ اثتسائیَ ّالیت پزّاى را ثَ
ثَ هست سَ هبٍ ّ یک رّس حجس تٌفیذی هحکْم ثَ  37/8/1397ًظبرت ّ تْلیفی  ( لبًْى اجزاآت جشائی اس اثتسای ایبم237( کْز هذکْر ثب رػبیت هبزٍ )53(  کْز جشا ثب رػبیت هبزٍ )473( هبزٍ )1هطبثك فمزٍ )

 هجبسات ًوْزین 
ذالصَ زالیل  

اػتزاض ّ یب 
  څبرًْاللٌبػت 

  ًسجت ذفت هجبسات ّ ػسم تٌبست جزم ّ جشاء فزجبم ذْاُی ًوْزٍ است . 

ّ  تحلیل 
ارسیبثی 

  ئیهستشبراى لضب
  ّالیت پزّاى هستسل ، لبًًْی ّ ػبالًَ اصسار یبفتَ لبثل تبئیس هیجبشس. فیصلَ هحکوَ استیٌبف 

 تبئیس است ًص لزار
 (     هحل اهضبء آهز ثب صالحیت )                                                                     1399  / 6/ 11تبرید  

 شهرت طرفین قضیه و نوع واقعه

 نوع واقعه  م ا ص څارنوالشهرت 
سوء استفاده از 

صالحیت 
 وظیفوی 

 شهرت محکوم 
ن ل ولد ب ل ولدیت  

 ل م 
 پروان  محل واقعه

 03/8/7031 تاریخ واقعه  وظیفه محکوم 

  شهرت وکیل 
سبب تحریک 

 دعوی 
 څارنوال

  شهرت متضرر
رابطه محکوم 

 با متضرر
 

 شهرت قضات 

   ز ر اسم

   ح ی تخلص

  ستشارم شار مست وظیفه


