
  

 طتزٍ هحکوَ جوِْری اطالهی افغبًظتبى
 ریبطت هحکوَ اطتیٌبف ّالیت دایکٌذی

 ریبطت هحکوَ اثتذائیَ ػِزی 
 ریبطت دیْاى جشاء ػوْهی 

 هحبکن اثتذائیَ در لضبیبی جشائی فبرهت ًؼز احکبم لغؼی
 (6ػوبرٍ )

خالصه جریان 

 واقعه :

 ( ثٌت ) ف ع( در ػزیضَ ّاظِبرات خْیغ ثیبى داػتَ کَ هي: دًجبل هْاػی ثْدم ّ هْاػی خْد را در ؿحزا چزاًذى ثزدٍ ثْدم ًشدیک طبػت ُبی ىڅبرًْال در ؿْرت دػْی خْد هذػی گزدیذٍ: هظوبت ) ص 
آهذ  )م د(ًوْدم ّ  ؼی کٌن ثؼذ هي هبلِبی خْد را جوغب خیز؟ هي گفتن ًیظت ّی ثزاین گفت هبلِبی خْد را جوغ کْ هي طآهذ ثزاین گفت ثیي هبلِبی ػوب کذام هبل ثیگبًَ اطت ی )م د(دلیمَ ثْد  3:33الی  3:33

ر داد ّ )م ؽ ( ّ ) م د( هي را هْرد هي را ثب چْة هْرد لت ّ کْة لزا) م ة ( ّ ) م ؽ(ًوْدى ّ هي را ) م ؽ ( هحکن گزفت ّ )م ة ( ) م ة( آهذ ّ )م د ( هي را تحْیلاس دطتن گزفت ثؼذ )م ؽ( ُوزای 
 لت ّ کْة لزار ًذادٍ اطت. 

پیغ هٌجز ثبالی ػلف دًجبل هْاػی ثْد هبلِبی خْد را آّردٍ   اس خبًَ داکتز رفتَ ثْدم ّ ) ص ى( يهٌجز هب آهذٍ ثْد ّ ه در ( ی)طی ثٌت ) د ر(در ػزیضَ ّ اظِبرات خْیغ ثیبى ًوْدٍ اکَ : داکتز  هظوبت) م ة( 
ثب طٌگ ثَ طزم سد ثؼذ ثیي هبیبى جٌجبل ػذ  ّ هي ثب تبل ثَ  رُب ًوْدٍ ّخْد ) ص ى( در داخل هٌجز ثْد ّ هي ثزای ّی گفتن چزا هْاػی خْد را ثبالی ػلف کٍْ رُب ًوْدٍ ثیزّى کٍْ ) ص ى( ًبهَ هي را کٍْ هب

 ذام کض دیگز در جٌگ ًجْدٍ ّ دخبلت ًذاػتَ. پبی )ص ى ( سدم تٌِب ثیي هي ّ ) ص ى( ًبهَ جٌجبل ػذًذ ّ اس خبًْادٍ ُبی هب ک
خالؿَ دالیل 

 ځبرًْال ّهغبلجَ 
 ( دّطیَ. 3ّ4ًظزیَ اُل خجزٍ هجٌی ثز هْجْدیت آثبر لت ّ کْثی در ثذى عزفیي ّرق ) -1

 ( دّطیَ 43هظوبت )ص ى ( ثٌت) ف ع( هتخلف لضیَ ثیبى داػتَ کَ هي ) م ة( را هْرد لت ّ کْة لزار دادٍ اطت ّرق ) -2

 ( دّطیَ . 51ًبهَ تحزیز داػتَ کَ تٌِب ثیي هي ّ ) ص ى ( ًبهَ جٌجبل ؿْرت گزفت ّ هي ثب تبل ثَ پبی ) ص ى (  ًبهَ سدم ّی ثب طٌگ ثَ طزم سد ّرق )هظوبت )م ة ( -3

( ّ 97( کْد جشا ثب در ًظز داػت هبدٍ )112کظت الشاهیت ًوْدٍ ّ هغبثك ُذایت هبدٍ )آًچَ اس الثالی اّراق گزد آّری ػذٍ ّ تحمیمبت ثز هی آیذ هتخلفیي لضیَ )م ة( ّ ) ص ى( در لضیَ لت ّ کْة ُوذیگز 
 اّراق دّطیَ هی ثبػذ. ( کْد هذکْر لبثل هجبسات هی ثبػذ ثٌبًء اس ُئیت لضبئی هغبلجَ دارم هغبثك هْاد فْق هذکْراى را هْرد هجبسات لزار دٌُذ. اؿل دػْی ضن 98)

خالؿَ دفغ هتِن 
 افغّ یب ّکیل هذ

ایي رّیَ عزف همبثل ثَ تحزیک احظبطبت هْکلن َ اظِبرات هْکلَ ام ) ص ى ( ّی ثَ اثز تحزیک  غیز حك عزف همبثل ّادار گزدیذٍ اطت کَ ) م ة(  ًبهَ را ثب طٌگ دطت داػتَ اع ثشًذ کَ ًظزث -1
 َ ام ) ص ى ( ًبهَ اس احْال هخففَ لضبئی هحظْة هیگزدد. غبس گز جٌگ )م ة ( ًبهَ ثْدٍ اطت در خـْؽ هْکلآهٌجز گزدیذٍ ّ در ًِبیت ثیي عزفیي کَ 

شٍ ّ تزؿذ لجلی در ارتجبط ثَ جٌگ ّ لت ّ کْثی هْکلَ ام ) ص ى( ًبهَ طبثمَ تخلف ًذاػتَ ّ اّلیي ثبر اطت کَ ثَ اثز تحزیک  غیز حك عزف همبثل هزتکت تخلف گزدیذٍ اطت ّ ُیچگًَْ اًگی -2
 درگیزی دخیل طبختَ ػذٍ اطت. عزف همبثل ًذاػتَ  ّ ثـْرت آًی در 

لت ّ کْثی ّی تْطظ )م ة( ًبهَ ًمغ داػتَ اطت سیزا ّی هْکلَ ام را  لًبهَ دّطیَ حفظ گزدیذٍ اطت اهب ًظز ثَ اظِبرات هْکلن ّی در تظِی )م ؽ(گزچٌذ ًظز ثَ اّراق دّطیَ، در خـْؽ  -3
ثَ طي ّ حبلت ظبُزی ثیي هْکلَ ام )ص ى (  ًبهَ ّ )م ة (، ًبهَ اس حبلت جظوی لْی تز ثز خْردار ثْدٍ ّ اس ضؼف جظوی ف دیگز ًظز زهحکن گزفتَ ّ )م ة (  ًبهَ لت ّ کْة کزدٍ اطت ّ اس ع

 هْکلَ ام طْء اطتفبدٍ ًوْدٍ اطت. 

 خففَ در خـْؽ آًِب تلمی هیگزدد. ی اطتیٌبف ّالیت دایکٌذی اًـزاف دادٍ اطت کَ اس حبالت احْال هڅبرًْالػلیَ ُوذیگز عی ػزیضَ ػٌْاًی  عزفیي لضیَ اس ادػب -4

ل ًظن ػبهَ ًجْدٍ ّ ضزر ّاردٍ اًذک هیجبػذ ثٌبًء ایجبة هی ًوبیذ اس رافت لضبیی در هْرد هْکلَ ام کبر اتِبم ّاردٍ لجبحت ثْدٍ، هخ څبرًْالًظز ثَ اّراق دّطیَ ّ ًظزیَ اُل خجزٍ ّ ؿْرت دػْی  -5
 گزفتَ ػْد. 

 هْکلَ ام اس ارتکبة  تخلف ًِبیت ًبدم ّ پؼیوبى هیجبػذ.  -6

  جشاء هظتحك رافت لضبئی هیجبػذ.  د( ک138ْهْکلَ ام عفل ثْدٍ ّ هغبثك هبدٍ ) -7

( کْد جشا ثَ 213ّ 212ضبع هْکلن حکن خْیغ را هغبثك هْاد )ّ اّتمبضب اس پیؼگبٍ هحکوَ:  اس همبم هحتزم رئیض ؿبحت ّ اػضبی هحتزم لضبئی ػبى تمبضب هیٌوبین ثب در ًظز داػت جزیبى ّالؼی لضیَ، احْال 

 شهرت طرفین قضیه و نوع واقعه
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 ت لضبی در هْرد ّی اؿذار فزهبیٌذ تب ػذالت ثَ ًحْ احظي اى تبهیي گزدد. فار
خالؿَ اطتذالل 

   ُئیت لضبئی 
اػتَ ّ اکٌْى اس تَ ّدر اظِبرات اّلیَ ّ در توبهی هزاحل تحمیك حمیمت لضیَ را ثیبى دَ هالحظَ اّراق دّطیَ هْکلَ ام ثزای اّلیي ثبر هزتکت تخلف گزدیذٍ ّ لجل اس ایي کذام طبثمَ جزهی ًذاػًظزث -1

( کْد جشا اس جولَ حبالت  احْال هخففَ 213( هبدٍ )2( ثٌذ ) 8ّ7وبى هی ثبػذ کذام اًگیشٍ تخلف در حبالت رّحی ّی دیذٍ  ًوی ػْد کَ ُز کذام اس ایي هْارد عجك اجشای )یؼػول خْد ًِبیت پ
 لیت جشائی هی ثبػذ. هظئْ

ثبالی دّلت تحویل هی گزدد ّ اس درص ّ هکتت  عْریکَ لضبت ًیک هی داًٌذ هْکلَ ام هتؼلن هی ثبػذ ّ در ؿْرتیکَ حبالت رافت ثزای ّی در ًظز گزفتَ ًؼْد ػالٍّ ثز آًکَ خزج  هـبرف ّی -2
جشا اس جولَ هـذاق احْال هخففَ هی ثبػذ . ثٌبًء اس ُئیت لضبئی هیخْاُن در هْرد)م ة ( احْال هخففَ هظئْلیت جشایی (  کْد  213( هبدٍ )2( ثٌذ )12خْد ثبس هی هبًذ کَ ایي هْرد ًیش عجك جش )

 بل هْکلَ ام ًوبیذ. اؿل دفبػیَ ضن اّراق دّطیَ هیجبػذ.. لبثلیت تغجیك را دارد. ّرافت لضبئی را ػبهل ح (223هـذاق داػتَ ّ ًیش ػزایظ هٌذرج هبدٍ )
 ل هحکوَ: الاطتذ ارسیبثی ّ

( لبًْى هٌغ خؼًْت ػلیَ سى هـذاق  23( کْد جشا ػلیَ هتخلفیي جشا خْاُی ًوْدٍ اطت اهب اسیٌکَ هجٌی ػلیِبی لضیَ لت ّ کْة سى ثْدٍ ّ در هْرد هبدٍ )112هْظف هغبثك ُذایت هبدٍ ) څبرًْال  -1
 در ؿْرت دػْی.  څبرًْال  دارد ًَ هبدٍ هْرد اطتٌبد 

 یَ ثَ هالحظَ هی رطذ. ط( د4ّّ 3جزم ارتکبثی ػبى هؼتزف  ثْدٍ ّ ًیش د ر هْرد هؼبُذات هجٌی ثز آثبر لت ّ کْة در اّراق ) هتخلفیي لضیَ ثَ -2
( 59اطت کَ در هْرد ّرق )اطتیٌبف ّالیت دایکٌذی خْاطتبر حفظ دّطیَ ػبى گزدیذٍ  څبرًْالیخْیغ ػٌْاًی ریبطت هحتزم  15/3/1399هتخلفیي ُوذیگز را ثخؼیذٍ ّ عی ػزیضَ هغجْع هْرخ  -3

  دّطیَ هالحظَ گزدد. 

   ًؾ حکن 
 ّ هتخلفیي لضیَ لت ّ کْة ُزیک ثَ حمْلی  یيهظبػذ هْظف،  څبرًْالثب حضْر داػت  29/3/1399هحکوَ اثتذائیَ ػِزی ّالیت دایکٌذی در جلظَ لضبئی هْرخ  ػوْهی اى جشایْهبُئیت لضبئی ریبطت دی

 ( یْم ثَ هذت یکوبٍ حجش در هٌشل هحکْم ثَ حجش ًوْدین. 25( کْد جشاء را ثَ هذت )139(ّ هبدٍ )98()97هٌغ خؼًْت ػلیَ سى ثب در ًظز داػت هبدٍ ) (23) هبدٍایت ذُ ثك بغهاتفبق آرا ء 
طجت لغؼیت 
 حکن اثتذائیَ 

 اعفبل اس هزحلَ اثتذائیَ لغؼی ّ ًِبئی گزدیذٍ اطت.  څبرًْالیثَ اطبص گشارع اس 

 


