
  

 ؼتطٍ هحکوَ جوِْضی اؼالهی افغبًؽتبى
 فبضیبة ضیبؼت هحکوَ اؼتیٌبف ّالیت 

 ضیبؼت هحکوَ اثتسائیَ ـِطی 
 ضؼیسٍ گی ثَ جطاین هٌؽْثیي ًظبهیضیبؼت زیْاى 

 هحبکن اثتسائیَ زض لىبیبی جعائی فبضهت ًفط احکبم لٍؼی
 (44ـوبضٍ )

خالصه جریان 

 واقعه :

هیگیطز ) خ ا ( ًبم هیرْاُس ثبالی ظهیي یوبت لْضت جطیبى لىیَ ٌْضیؽت کَ یک جطیت ظهیي کَ اظ ) ا ق( ثٍْض هیطاث ثطای ) ف ا ( ّ ) خ ا (ّلساى ) ا ق ( ثبلی هیوبًس ثیي آًِب لبًًْی تمؽ 
) م ؾ  بیس ثَ ایي اؼبغ هْلْف ثَ ) خ ا ( ًبم هفِْض ثَ ) م ؾ ( کَ ًعزؾ ؼطثبظ ثْزٍ ـکبیت هیکٌس ظهبیٌکَ )خ ا( ًعز لْهبًساىوهْضحی  ذْیؿ اٌبق اػوبض ًوبیس ثطازض ثعضگ اؾ هوبًؼت هیٌ

ت هیگیطز زض ًتیجَ کفوکؿ اظ ؼالح ظهت ؼبتًْکی ) خ ا ( ػول فیط لْضت هیگیطز ) خ ا ( ، ) ، ا (   ّ لْهبًساى ) م ؾ ( ظذوی هیفًْس ( هیبیس ثبثطازض اؾ ضّ ثطّ هیفْز هفبجطٍ لفظی لْض
 ضّی ُویي هلحَْ هتِن هصکْض گطفتبض ّ تحت تْلیف لطاض هیگیطز. 

اؼتسالل ُئیبت 
لىبئی هحکوَ 

 اثتسائیَ 

 ّ اؼتوبع زفبػیَ ّکیل هسافغ  اظِبضات هتِن جطم ًؽجتی هتِن هصکْض ثٌبثط زالیل شیل حبثت هیجبـس.  لڅبضًْایَ لْضت زػْی ىثَ هالحظَ اّضاق ل

هیبى اّ ّثطازضؾ اظ ؼالح زؼت زاـتَ اؾ فیط لْضت گطفت کَ ثبػج هجطّحیت  یؼَ تحمیمبتی اػتطاف ًوْزٍ اؼت ثبالحط هفبجطٍ لفظّطّضاق لىیَ هتِن هصکْض زض جطیبى پًظط ثَ ا -4
 ى ) م ؾ( ّ ثطازضؾ گطزیسٍ اؼت. لْهبًسا

 اهْى ظذن ثطزاـتي لْهبًساى) م ؾ ( تْؼً اًساذت هتِن هصکْض . ًظطیَ زاکتط پیط -2

 ( زّؼیَ لبثل ضّیت اؼت. 8ػبضن ـسى اؼبهی) م ؾ ( ػلیَ هتِن هصکْض کَ ثبػج هجطّحیت اّ ّ ) ف ا ( ًبم ثطازض هتِن گطزیسٍ اؼت کَ زض ظهیٌَ ّضق ) -3

جطم ّ حبالت هجطم ثفطح شیل ّ کیفیت ( زّؼیَ لبثل هالحظَ اؼت ثب شکط جطیبى ّ زالیل فْق  الصکط کویت 44ًوْزى اؼبهی ) خ ا ( ًبم ثبالی ثطازض اؾ ّضق ) زض ضاثٍَ ثَ فیطّ -4
  ن زیالساض حکن ًوْ

ًك حکن 
 هحکوَ اثتسائیَ 

ذْیؿ ثَ اتفبق آضاء هتکی ثَ زالیل شکط ـسٍ ٌجك ُسایت  24/8/4399لىبئی ػلیٌی هٌؼمسٍ تبضید ؽْثیي ًظبهی هحکوَ ـِطی ّالیت فبضیبة زض جلؽَ ٌهب ُئیبت لىبئی ضیبؼت زیْاى جطاین ه
ضا ثَ اضتجبي اضتکبة جطم ًمه همطضات اؼتوؼوبل ؼالح کَ هٌجط ثَ هجطّحیت ) م ؾ ( ّلس )آ  م( گطزیسٍ ثَ هست  ( وویوَ ـوبضٍ یک کْز جعاء تْ ) خ ا ( ّلس ) ا ق (23( هبزٍ )4فمطٍ )

( لبًْى 76ین ّ ًظط ثَ ُسایت هبزٍ )ض هبٍ حجػ ّ زض ذمْق جطم ًؽجتی کَ هٌجط ثَ هجطّحیت ) ف ا ( ّلس ) ا ق ( گطزیسٍ ثَ هست ؼَ هبٍ ّ ثیؽت ضّظ حجػ هحکْم ثَ هجبظات ًوْزچِب
ظ چِبض هبٍ حجػ هیجبـس ٌْضی ثبالیت تٍجیك گطزز کَ ایبم ًظبضت ّ تْلیفی ات  هصکْض ثب ضػبیت هبزٍ ُفتن وویوَ ـوبضٍ یک کْز جعاء زض هْضز جطاین ًظبهی ثَ هجبظات ـسیس تط کَ ػجبضت ا

( افغبًی ججطاى ذؽبضٍ زّ فیط هطهی ثَ ذعیٌَ زّلت زاًؽتَ ـسی 34( لبًْى هصکْض ثَ پطزاذت هجلغ )8هطثٌَْ ثبالیت تٍجیك گطزز حکن ًوْزین ًّظط ثَ ُسایت هبزٍ) َتٌفیص ّ هتجبلی حجػ زض لٍؼ
 فًْس فمً. حکن ُوچٌیي هؽئْلیي کَ ًبهجطزٍ ضا ثیفتط اظ پٌجبٍ ضّظ تحت تْلیف غیط لبًًْی لطاض زازٍ لبثل تؼمیت ػسلی پٌساـتَ هی

ذاللَ زالیل 
اػتطان ّ یب 

    څبضًْاللٌبػت 

هْظف زضج هحىط  څبضًْالهْظف ثَ حکن همسّضیَ لٌبػت ًوْز کَ لٌبػت  څبضًْال ( لبًْى اجطاآت جعائی252حکن زض حسّز احکبم لبًْى لْضت گطفتَ اؼت ثب زض ًظط زاـت هبزٍ ) َایٌک
  جلؽَ گطزیسٍ ون اّضاق زّؼیَ گطزیس. 

ؼجت لٍؼیت حکن 
    هحکوَ اثتسائیَ 

ٍ لىبئیَ ُط گبٍ ٌطفیي لىیَ ثَ حکن هحکوَ اثتسایَ لٌبػت ًوبیس حکن هحکوَ اثتسائیَ لٍؼی هی گطزز. ثب آًکَ هتِن لىیَ ثَ حکن ْ( لبًْى تفکیل ّ لالحیت ل72( هبزٍ )4هٍبثك ثَ فمط )
 ل ًوْزٍ اؼت. لٌبػت ذْیؿ ضا اثطاظ ًوْزٍ اظ ایي ضّی حکن هحکوَ لٍؼیت حبی لئًْى اجطاآت جعا( لب252هبزٍ ) هْظف ًیع هٍبثك ثَ څبضًْالهحکوَ لٌبػت ًوْز

 شهرت طرفین قضیه و نوع واقعه
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