
  

 جوِْضی اسالهی افغبًستبى هحکوَستطٍ 

                                                                  زیْاى اهٌیت عبهَ
ًِبئی زیْاى ُبی فطجبم  ّ فبضهت ًشط احکبم لطعی

 زض لضبیبی جعائی

 (707شوبضٍ زّسیَ)

خالصه جریان 

 واقعه :

ػة ّ رّس  اس هالدظَ اّراق تذمیك ّ فیصلَ ُای هذاکن تذتاًی چٌیي تز هیآیذ کَ اس ایٌکَ در ایي اّاخز تعذاد اس چپاّلگزاى ّ طارلیي هظلخ اس طزف -خلص جزیاى لضیَ ّ اجزاآت هذاکن تذتاًی:

 کاتل هیایٌذ هْرد غصة ّ چپاّل لزار هیذٌُذ ت طٌگتزاػی الی کْچَ خزاتات تا تِذیذ اطلذَ ًاریَ ّ جاریَ ّ جاردَ پْل ّ اجٌاص ُوْطٌاى ها را کَ اس ّالیات هختلف افغاًظتاى تَ ػِزادر طاد

ّ تاالی پْلیض فیز ُای  اػتَخزاتات دیذٍ ػذ ٌُگاهیکَ پْلیض تاالیؼاى صذا سد تَ فزار گذؼکْک در کْچَ ه( تجَ ػة تا افزاسکویي دّ ًفز 01:01تزک طاعت )پْلیض اهٌی ّ جٌایی تا هظاعی هؼ

لیض را سیز آتغ گزفتٌذ کَ تاالخزٍ یک ًفز اس هظًٌْیي هْفك تَ فزار ػذ ّ یک ًفز دیگز اع تعذ اس چٌذیي فعل فیز تاالی پْ ضهتْاتز تا طالح ُای دطت داػتَ تفٌگچَ کوزی کَ تا خْد داػتٌذ پْلی

تذّر اًذاخت در دالت فزار دطتگیز ػذ تَ ارتثاط اطلذَ اع دچار عْارض تخٌیکی ػذٍ تا اًمطاع صْرت گزفت  تَ داخل هیل یک عذد هزهی هعَ خْل تٌذ هاًذ  ّ هظٌْى ًاگشیز ػذ اطلذَ خْیؼزا 

: کَ ػة دطتگیزی ام عزّطی یک دّطت ام تْدٍ ُوزای پذر  تزارم در عزّطی َتذزیز داػت یک طلظلَ تذمیمات السم صْرت گزفت کَ هذکْر طی تْضیذات خْیغ دم ّلذ ا  لضیَ اس هظٌْى ی

رت در عزّطی جٌگ ًوْدٍ اطت هي تا یک عذد چْب اس خاًَ تز آهذم تا تَ تزادرم خْد را تزطاًن کَ در کظی آهذ ّ گفت کَ تزادي پذرم خاًَ آهذین چٌذ لذظَ تعذ اػتزاک ًوْدٍ تعذ اس صزف ًاى ه

 راٍ تَ گشهَ پْلیض رّ تزّ ػذٍ ّ هي را گزفتار ّ دطتگیز ًوْد. هي تا خْد تفٌگچَ ًذاػتن ّ ًَ تا پْلیض تزخْرد ًوْدین.  یزظه

ًض حکن 
 هحکوَ ابتسائیَ 

ضا زض لضبیبی حول سالح بسّى هجْظ ّ تجبّظ علیَ هؤظف ذسهبت عبهَ بَ ًسبت عسم  زذْیش اسبهی ی م ّلس ا  5/1/1398( هْضخ 5زیْاى اهٌیت عبهَ هحکوَ ابتسائیَ حْظٍ اّل شِط کببل شضیعَ فیظلَ ًوبط )
    م ًبم اطساض حکن کطزٍ اًس. ّ تعمیب عسلی ف  ( کْ جعاء بطی العهَ ّ بوظبزضٍ سالح بسست آهس5ٍ)هْجْزیت زالیل العام ّفك هبزٍ 

ًض حکن 
 استیٌبفهحکوَ 

ذْیش فیظلَ ذط ًوبط فمْ هحکوَ ابتسائیَ ضا زض لضیَ تجبّظ علیَ هْظیفیي ذسهبت عبهَ ًمغ ّزض لضیَ استفبزٍ غیط لبًًْی ّ  22/2/1398( هْضخ 112زیْاى اهٌیت عبهَ استیٌبف ّالیت کببل بب طسّض فیظلَ شوبضٍ)
( کْ جعاء بوست یکسبل حبس طْضی هحکْم بجعاء ًوْزٍ کَ هیعبز سپطی شسٍ زض تْلیف ّ 354یَ هؤظفیي ذسهبت عبهَ ّفك هبزٍ )ضا  زض ذظْص تجبّظ عل زحیبظت سالح تبئیس ّ استیٌبفًب اسبهی ی م ّلس ا 

 ًظبضت تٌفیصی ّ هتببلی تعلیك ببشس. 
ذالطَ زالیل 
اعتطاع ّ یب 

 څبضًْاللٌبعت 

لسوت تجبّظ علیَ هؤظفیي ذسهبت عبهَ هحکْم بَ هجبظات  هسئّْلیت هتِن هصکْض زض لببل لضیبی تجبّظ علیَ هؤظف ذسهبت عبهَ ّ حیبظت غیط لبًًْی سالح ثببت است اهب هحکوَ هحتطم هْطْف ضا ططف زض 
بَ ( ق ا ج لببل احبلَ 270کَ فیظلَ هحکوَ هحتطم هْاجَ بَ ذطبء زض تطبیك لبًًْی بْزٍ اّضاق حسب ُسایت هبزٍ )ًوْزٍ ّلی زض لسوت حیبظت  غیط لبًًْی سالح بَ بطائت هْطْف حکن ذْیش ضا احبلَ ًوْزٍ 

   طٍ هحکوَ هیببشس. زیْاى اهٌیت عبهَ همبم عبلی ست
تحلیل ّ اضظیببی 
  هستشباى لضبئی 

َ لتحت غْض ّ بطضسی لطاض گطفت فیظ کببل اظ لحبظ طحت تطبیك لبًْىزیْاى اهٌیت عبهَ ضیبست هحکوَ استیٌبف ّالیت  22/2/1398( هْضخ 112ی فیظلَ شوبضٍ )څبضًْالطْضیکَ ببالثط عسم لٌبعت ّ اعتطاع 
( 1( فمطٍ )3-2-1ذْاٍ ّاجس شطایط هٌسضج اجعای ) شبُسٍ ًویطسس اعتطاع فطجبمهتصکطٍ هستسل ، لبًًْی ّعبزالًَ اطساض یبفتَ ّ زض آى کسام ترطی لبًًْی هْجببت الغب، ًمغ ّ یب بطالى فیظلَ ضا فطاُن سبظز بَ ه

    بئی لببل تبئیس هیببشس. ( ق ا ج ًبْزٍ ّ بط فیظلَ ّاضز ًیست کَ ضّی ایي زالیل لبًًْیت فیظلَ هظسضّیَ ًوبط فْق زیْاى استیٌبفی هصکْض اظ ًظط هب هستشبضاى لض270هبزٍ )
 تبئیس است ًض لطاض

 (     هحل اهضبء آهط بب طالحیت )                                                                     1399  / 6/ 11تبضید  

 هرت طرفین قضیه و نوع واقعهش

 نوع واقعه  )ع ب( و )ب خ( څارنوالشهرت 

تجاوز و برخورد 
با موظفین 

خدمات عامه و 
 حیازت سالح

  شهر کابل  محل واقعه  دی م ولد ا  شهرت محکوم 

 تاریخ واقعه کارمند تنظیف شاروالی  وظیفه محکوم 
لیل 

4/5/8/7931 

  شهرت وکیل 
سبب تحریک 

 دعوی 
 څارنوال 

  شهرت متضرر
رابطه محکوم 

 با متضرر
 

 شهرت قضات

  ا ج س س  اسم

  ص م ح ی تخلص

  ستشارم شار مست وظیفه


