
  

 جوِْضی اسالهی افغاًستاى هحکوَستطٍ 

                                                                  زیْاى اهٌیت عاهَ
ًِائی زیْاى ُای فطجام  ّ فاضهت ًشط احکام لطعی

 زض لضایای جعائی

 (706شواضٍ زّسیَ)

خالصه جریان 

 واقعه :

هؤظیفیي هیذاى ُْائی هْالا جالل الذیي بلخی شِر هسار شریف در حبلیکَ ُئیت اعساهی هیذاى ُْائی حبهذ کرزی ًیس حضْر  52/01/0931بَ هالحظَ اّراق ّاصلَ جریبى طْریست کَ بتبریخ 

ٌُذّستبى بْد اًذ ببالی یکی از هسبفریي بٌبم ى ا هشکْک شذٍ ّی را هتْلف ّ بعذاً از سْال ّ جْاة طی استعالم بَ ریبست صحت داشتٌذ در حیي چک ّ کٌترّل هسبفریي کَ عبزم سفر بَ کشْر 

ذ بَ لضیَ هتِن گرفتبر ّ تحت تحمیك تثبیت گردیذٍ در پیًْ 021عذد کپسْل هولْ از هْاد هخذر از بطي اش اخراج گردیذٍ کَ ّزى خبلص آى همذار / 009فی در ًیتجَ بَ تعذاد /رعبهَ اى ّالیت هع

 راز ًظر کردٍ . بلرار هیگیرد هتِن در جریبى تحمیك بجرم خْد اعتراف داشتَ ُیأت تحمیك بَ هسئّْلیت ّی ا

ًص حکن 
 هحکوَ ابتسائیَ 

( 4گطام هْاز هرسض اظ ًْع ُیطّئیي ّفك صطاحت جعء ) 650ّلس م گ هتِن لضیَ لاچاق همساض /ذْیش اساهی ى ا  99/00/0997( هْضخ 080َ ًوبط )لزیْاى اهٌیت عاهَ هحکوَ ابتسائیَ شِطی هعکع بلد شضیعَ فیص
   وْزٍ اًس. (کْز جعاء بوست پٌج سال ّ یکواٍ حبس تٌفیصی هحکْم بجعاء ّ هْاز هرسض ّ هبلغ یکصس زالط آهطیکائی بسست آهسٍ ضا اظ ًعز هتِن هصازضٍ 909ًفمطٍ اّل هازٍ )

ًص حکن 
 استیٌافهحکوَ 

ذْیش فیصلَ ذط ًوبط فْق هحکوَ ابتسائیَ ضا لاًًْی زاًستَ استیٌافًا بَ تائیس ّ لاًًْیت فیصلَ ذط هتصکطٍ اصساض حکن  0998/حول/09( هْضخ 8زیْاى اهٌیت عاهَ هحکوَ استیٌاف ّالیت بلد باصسّض فیصلَ شواضٍ )
 هیٌوایٌس.

ذالصَ زالیل 
اعتطاض ّ یا 

 څاضًْاللٌاعت 

ٍ بَ ذفت هجاظات حکن کاض شسٍ کَ ّصف باظ زاضًسٍ ًساشتَ ّ زض فیصلَ ذط زیْاى اهٌیت عاهَ هحکوَ استیٌاف بلد کَ بتائیس فیصلَ ذط هحکوَ ابتسائیَ اصساض گطزیسٍ تٌاسب جطم جعاء زض ًظط گطفتَ ًشساظیٌکَ  
  ( ق ا ج غطض تشسیس هجاظات هحْل زیْاى عالی اهٌیت عاهَ ستطٍ هحکوَ گطزز. 970َ هحتطم هطستیال صاحب طبك هازٍ )ُسف اظ تطبیك لاًًْی بط آّضزٍ ًوی شْز لابل لٌاعت ًوی باشس. اّضاق بعس اظ هالحظ

تحلیل ّ اضظیابی 
  هستشااى لضائی 

َ هتصکطٍ لبلد اظ لحاظ صحت تطبیك لاًًْی تحت غْض ّ بطضسی لطاض گطفت فیصزیْاى اهٌیت عاهَ ضیاست هحکوَ استیٌاف ّالیت  09/0/0998( هْضخ 8ی فیصلَ شواضٍ )څاضًْالطْضیکَ باالثط عسم لٌاعت ّ اعتطاض 
ٍ ( هاز0( فمطٍ )9-9-0اعتطاض فطجاهی ذْاٍ ّاجس شطایط هٌسضج اجعای ) هستسل ، لاًًْی ّعازالًَ اصساض یافتَ ّ زض آى کسام ترطی لاًًْی هْجبات الغا، ًمط ّ یا بطالى فیصلَ ضا فطاُن ساظز بَ هشاُسٍ ًویطسس

    ائی لابل تائیس هیباشس. ( ق ا ج ًبْزٍ ّ بط فیصلَ ّاضز ًیست کَ ضّی ایي زالیل لاًًْیت فیصلَ هصسضّیَ ًوبط فْق زیْاى استیٌافی هصکْض اظ ًظط ها هستشاضاى لض970)
 تائیس است ًص لطاض

 (     هحل اهضاء آهط با صالحیت )                                                                     0999  / 6/ 00تاضید  

 شهرت طرفین قضیه و نوع واقعه
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  میدا هوائی بلخ محل واقعه  ن ا ولد م گ شهرت محکوم 

 وظیفه محکوم 
مردیکار در مزار 

 شریف
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 شهرت قضات

  ا ج س س  اسم

  ص م ح ی تخلص

  ستشارم شار مست وظیفه


