
  

 خوِْضی اؼالهی افغاًؽتاى هحکوَؼتطٍ 

                                                                  زیْاى اهٌیت عاهَ
ًِائی زیْاى ُای فطخاهی  فاضهت ًشط احکام لطعی

 زض لضایای خعائی

 (787شواضٍ زّؼیَ)

خالصه جریان 

 واقعه :

کَ بب استفبدٍ اس هِوبى خبًَ خْیص هْاد  ّ م ّلذ  ّ  اهٌیَ ّالیت سابل هبٌی بز ایٌکَ اسبهی ع  ّاصلَ بَ لْهبًذاًی اس هالحظَ اّراق تحمیك ّ فیصلَ ُبی هحبکن تحتبًی چٌیي بز هیآیذ کَ ببالثز اطالع 

پزسًْل هذیزیت هببرسٍ بب هْاد هخذر   ( بعذ اس ظِز اس طزف 9022حْالی سبعت ) 92/29/2921بلی هْاد هخذر ضِز لالت بْدٍ بتبریخ ْری بفزّش هیزسبًذ ّ سپهخذر را ببالی هعتبدیي بطکل 

هیطًْذ.  ر بْدًذ در پیًْذ بَ لضیَ گزفتبر)ح ا( ّ) ع ا( ًبهبى ًیش کَ در هِوبًخبًَ هذکْ سبهیبى ُزیکاگزام هْاد هخذر اس ًْع چزص اس هِوبًخبًَ اش دستگیز گزدیذٍ ّ ُوچٌبى  992ببالفعل بب همذار /

ذ اس دّ ًفز هتِوبى را هِوبى خْد هعزفی کزدٍ ُیأت هحتزم تحمیك ّ تذلیك بع  ّ کَ بب هْاد هخذر گزفتبر ضذٍ بجزم خْد اعتزاف  ًوْدٍ  یبى تحمیمبت اظِبرات هختلف دادٍ ّلیکي  عزهتِویي در ج

 .اس ًظز ًوْدٍ اّراق لضیَ غزض فیصلَ ضزعی ّ لبًًْی هحْل هحکوَ ضذٍ. همذار هْاد هخذر بذست آهذٍ / دّ صذ ّ سی گزام چزص خبم تثبیت ضذٍزاکوبل رًّذ تحمیك بَ هسئّْلیت هتِویي لضیَ اب

ًص حکن 
 هحکوَ ابتسائیَ 

( 923( هازٍ )8( فمطٍ )9گطام هْاز هرسض اظ ًْع چطغ ّفك بٌس ) 292ذْیش اؼاهی ع ّ ّلس ّ م ضا زض لضیَ لاچاق  همساض / 9/2/8998( هْضخ 4وبط )زیْاى اهٌیت عاهَ هحکوَ اؼتیٌاف ّالیت ظابل شضیعَ فیصلَ ً 
    ا( ّلس) ع م ( ّ)ذ ا( ّلس )ع م( اصساض حکن کطزٍ اًس .( کْز خعاء بَ بطائت ُط یک  )ع 3ْخْزیت زالیل العام ّفك هازٍ )هت پٌح هاٍ حبػ تٌفیصی هحکْم بدعاء ًوْزٍ بَ ًؽبت عسم خعاء بوس زکْ

ًص حکن 
 اؼتیٌاف

گطام  292ذْیش فیصلَ ذط ًوبط فْق هحکوَ ابتسائیَ ضا ترفیفًا تعسیل ّ اؼاهی ع ّ ّلس ّ م ضا زض لضیَ لاچاق همساض / 9/2/8998( هْضخ 8فیصلَ شواضٍ ) ضزیْاى اهٌیت عاهَ هحکوَ اؼتیٌاف ّالیت ظابل باصسّ
ع اصساض حکن ّ بطائت ُط یک )ع ا ( ّ ) ذ ا( ّلساى )ع م ( ضا تائیس کطزٍ ًوْزٍ ّ بَ هحْ هْاز هرسض بسؼت آهسٍ ًی ءخعاء بوست ؼَ هاٍ حبػ تٌفیصی هحکْم بدعا ز( ک923ْ( هازٍ )8( فمطٍ )9چطغ طبك بٌس )

 اًس.  
ذالصَ زالیل  

اعتطاض ّ یا 
  څاضًْاللٌاعت 

اصذار عت ًویببضذ سیزا هحکوَ هذکْر بَ حذالل هجبسات هسئّْلیت هتِویي در لببل لضیَ ًظز بَ اّراق هٌظوَ دّسیَ ثببت بْدٍ ّ فیصلَ هحکوَ هحتزم بَ ًسبت عذم تٌبسب هیبى جزم ّجشاء لببل لٌب  

وَ کَ گزدیذٍ ّ ُن چٌبى هحعظز گزفتي رافت اس طزف هحبکن سبب اس سیبد هجزهیي ّ چٌیي جزهِب در جبهحکن ًوْدٍ در حبلیکَ همذار هْاد هخذر سیبد بْدٍ ّ بز عالٍّ ُویي حذالل هجبسات ّ در ً

 هیببضذ.  ٍ( ق ا ج فزجبم خْا912هحتزم در لسوت خزیذ ّ فزّش هْاد هخذر بزای هجزهیي لضیَ ُیچ حکن صبدر ًٌوْدٍ اًذ بٌبًء فیصلَ فْق لببل لٌبعت  ًبْدٍ طبك هبدٍ )

ّ  تحلیل 
اضظیابی 

  ئیهؽتشاضاى لضا

ظ صحت تطبیك لاًْى تحت غْض ّ بطضؼی لطاض گطفت فیصلَ هتصکطٍ هحکوَ اؼتیٌاف ّالیت ظابل اظ لحازیْاى اهٌیت عاهَ ضیاؼت  2/9/8998( هْضخ 8ی فیصلَ شواضٍ)څاضًْالطْضیکَ بالثط عسم لٌاعت ّاعتطاض  
( هازٍ 8( فمطٍ )-9-2-8ترطی لاًًْی کَ هْخبات الغا، ًمط ّ یا بطالى فیصلَ ضا فطاُن ؼاظز بَ هشاُس ًویطؼس اعتطاض فطخام ذْاٍ ّاخس شطایط هٌسضج اخعای ) هؽتسل، لاًًْی ّ عازالًَ اصساض یافتَ ّ زض آى کسام

  ظط ها هؽتشاضاى لضایی لابل تائیس هیباشس. ( ق ا ج ًبْزٍ ّ بط فیصلَ ّاضز ًیؽت کَ ضّی ایي زالیل لاًًْیت فیصلَ هصسّضیَ ًوبط فْق زیْاى اؼتیٌافی هصکْض اظ 272ً)
 تائیس اؼت ًص لطاض

 (     هحل اهضاء آهط با صالحیت )                                                                     8999  / 6/ 88تاضید  

 شهرت طرفین قضیه و نوع واقعه

 قاچاق مواد مخدر نوع واقعه  ن ن ع  څارنوالشهرت 

شهرت 
 محکومین 

 )ع و( ولد )و م( 
 ) ع ا( ولد )ع م( 
 )ح ا( ولد )  ع م(

 والیت زابل  محل واقعه

 92/29/2921 تاریخ واقعه

سبب تحریک 
 دعوی 

 څارنوال

رابطه محکوم 
 با متضرر

 

 شهرت قضات

  ع غ س   س ن اسم

  ز ر ح ی تخلص

  ستشارم شار مست وظیفه


