
  

 جوِْضی اؼالهی افغبًؽتبى هحکوَؼتطٍ 

                                                                  زیْاى اهٌیت عبهَ
ًِبئی زیْاى ُبی فطجبهی  فبضهت ًشط احکبم لطعی

 زض لضبیبی جعائی

 (687شوبضٍ زّؼیَ)

خالصه جریان 

 واقعه :

در یک عزادٍ هْتز هْاد هخذر جببجب است بتبریخ اس هالحظَ اّراق تحمیك ّ فیصلَ ُبی هحبکن تحتبًی چٌیي بز هیآیذ کَ ببالثز اطالع کشفی هذیزیت هببرسٍ علیَ هْاد هخذر هبٌی بز ایٌکَ 

در سبحَ ًبحیَ دّم هزکش فزاٍ تْسظ پزسًْل هْاد هخذر هتْلف ّ بَ هذیزیت هببرسٍ بب هْاد هخذر اًتمبل سبعت دٍ بجَ لبل اسظِز عزادٍ هتذکزٍ کَ اس ًْع سْسکی بز ًگ سفیذ بْدٍ  32/11/1231

یذٍ ّ در پیًْذ بَ ی شذٍ بْد کشف ّ ضبظ گزدْع اهفتبهیي کَ در عمب هْتز جبسبسهیگزدد کَ در ًتیجَ پس اس تالشی همذار ُفذٍ گزام هْاد هخذر اس ًْع ُیزّئیي ّ همذار پبًشدٍ گزام هْاد هخذر اس ً

بیَ لسوبً اًکبر است ّلی ُیأت تحمیك بَ هالحظَ لضیَ دریْر هْتز دستگیز ّ هْاد هخذر تحت ًظز ُیبت ّسى ّ تشزیح شذٍ ّ لیذ هحضز گزدیذٍ است. هتِن در جزیبى تحمیك گزچَ  اس جزم ارتکب

 ّجْد داشتَ هجزم هتکزر است بَ هسئْلیت اش ابزاس ًظز کزدٍ است. ًیش در هْرد هْصْف  لبلیایٌکَ ببلفعل بب هْاد هخذر گزفتبر شذٍ ّ اطالع 

ًض حکن 
 هحکوَ ابتسائیَ 

( 2( بب ضعبیت فمطٍ)922( هبزٍ )9( فمطٍ )2ضا زض لضیَ لبچبق همساض ُفسٍ گطام  هْاز هرسض اظ ًْع ُیطّئیي ّفك بٌس ) ض ّلس ع غغ ذْیش اؼبهی  91/9/9918( هْضخ 8هحکوَ ابتسائیَ شِطی فطاٍ شضیعَ فیظلَ ًوبط )
( کْز جعا 292ّ  299( ّ هْاز )89( هبزٍ )2( ّ فمطٍ )929( هبزٍ )2( فمطٍ )9ظْص پبًعزٍ گطام هْاز هرسض اهفتبفیي ّفك ُسایت بٌس )ذ( کْز جعا بوست زّ ؼبل حبػ تٌفیصی ّ زض 292ّ 299(  ّ هْاز )89هبزٍ )

هست ؼَ ؼبل حبػ تٌفیصی ضا کَ هجبظات شسیس تط اؼت لببل تطبیك ببالی هتِن زاًؽتَ ّ بَ هظبزضٍ هْاز هرسض بسؼت آهسٍ ًیع اطساض ( کْز هصکْض 69) بوست ؼَ ؼبل حبػ تٌفیصی هحکْم بجعا ًوْزٍ طبك هبزٍ
   حکن کطزٍ اًس. 

ًض حکن 
 بَ تبئیس آى اطساض حکن ًوْزٍ اًس.ذْیش فیظلَ ًوبط فْق هحکوَ ابتسائیَ ضا لبًًْی زاًؽتَ اؼتیٌبفًب  28/2/9918( هْضخ 99هحکوَ اؼتیٌبف ّالیت فطاٍ شضیعَ فیظلَ ) اؼتیٌبف

 سیك ًوْزٍ اؼت...شرض لْهبًساى اظ ایبم غیببت هتِن ُصا تظ -9تظسیك هطیضی ّ یبضذظتی بسؼت ًساضز.  -2بَ جطم ذْز هعتطف اؼت. -9 
 ( ضویوَ ًوبط یک کْز جعا البهَ زعْی ًوْزٍ اؼت.........92( هبزٍ )2علیَ )هتِن( هصکْض طبك فمطٍ ) څبضًْالّ زض اذیط 

ذالطَ زالیل  
اعتطاع ّ یب 

  څبضًْاللٌبعت 

څبضًْال فطجبم ذْاٍ هحکْم بَ هجعاات ًوْزٍ بٌببط هْجْزیت ذطبء زض تطبیك ّ تبّیل لبًْى ابطاظ لٌبعت ًگطزیسٍ  رفیفًبهحکوَ هحتطم حبالت هرففَ هؽئْلیت جعایی ضا شبهل حبل هتِن هصکْض ؼبذتَ اّ ضا ت
  اؼت. طزیسٍگ

تحلیل هؽتشبضاى 
  ئیلضب

 فیظلَ هحکوَ اؼتیٌبف هؽتسل ، لبًًْی عبزالًَ اطساض یبفتَ لببل تبئیس اؼت 

 تبئیس اؼت ًض لطاض
 (     هحل اهضبء آهط بب طالحیت )                                                                     9911  / 7/ 99تبضید  

 شهرت طرفین قضیه و نوع واقعه

 قاچاق مواد مخدر نوع واقعه  ا ل څارنوالشهرت 

 والیت فراه  محل واقعه  غ س شهرت محکوم 

 32/11/1231 تاریخ واقعه  وظیفه محکوم 

  شهرت وکیل 
سبب تحریک 

 دعوی 
فرجام خواه 

 څارنوال

  شهرت متضرر
رابطه محکوم 

 با متضرر
 

 شهرت قضات

  س ر   س ن اسم

  ز ر ح ی تخلص

  ستشارم شار مست وظیفه


