
  

 ؼتطٍ هحکوَ جوِْضی اؼالهی افغاًؽتاى
  اهٌیت زاذلی ّ ذاضجی  جطاین علیَزیْاى 

 زض لضایای جعائی ًِائی زیْاى ُای فطجامفاضهت ًفط احکام 
 (2) لطاض ـواضٍ

خالصه جریان 

 واقعه :

اؼاهی ) م ى ( ّلس ) غ م ( باـٌسٍ لْؾ تپَ ـِط ـبطغاى بَ هظًٌْیت عضْیت زض گطٍّ ُای تطّضیؽتی اظ ـبطغاى گطفتاض   13/7/1389جطیاى عْضی بْزٍ کَ بتاضیدهالحظَ اّضاق زّؼیَ بَ 
طّضیؽتی عالباى صْف ضا عضْ گطّپ هفتی )ظ ل( هطبْط گطٍّ تْگطزیسٍ زض هبایل هْصْف تصاّیط ذْزؾ کَ بغْض هؽلح زض بیي اعضای گطٍّ عالباى بْزٍ ثبت بْزٍ ازاضات کففی ّ اهٌیتی ه

 هعطفی زاـتَ 
ًص حکن 

  هحکوَ ابتسائیَ 
م ذْیؿ زض حال حضْض زاـت عطفیي زعْی بَ اتفاق آضاء اؼاهی )  17/1/1388( هْضخ 11احالَ ّ زیْاى هصکْض شضیعَ فیصلَ صازضٍ) اهٌیت عاهَ هحکوَ ابتسائیَ ـِطی ّالیت جْظجاى زیْاى 

بوست ـؿ ؼال حبػ تٌفیصی  13/7/1389اض اظ تاضید بتظ ابتسای ایام ًظاضت ّ تْلیفی اعا کْز جعا (277هازٍ )( 2) فمطٍعبك  هرالفیي زّلت گطٍّ  َب عضْیت ا ( ضا زض لضیَ  غ م ( ّلس ) ى
  هحکْم بَ هجاظات ًوْزٍ

ًص حکن 
هحکوَ 
  اؼتیٌاف

( لاًْى 54ذْیؿ بَ اتفاق آضاء ّ زض حال حضْض زاـت حمیمی عطفیي لضیَ هتکی بوازٍ ) 11/4/1388خ ض( ه19ْفیصلَ ـواضٍ ) با صسّض جْظجاىهحکوَ اؼتیٌاف ّالیت  عاهَ  یتاهٌزیْاى ّ 
یسگی هْضز تائیس لطاض زازٍ زّؼیَ بٌابط عسم لٌاعت هتِن تابع ضؼ اؼتیٌافًا ضا  ـِطی ّالیت جْظجاى هحکوَ ابتسائیَ  اهٌیت عاهَ زیْاى  17/1/1388( 11تفکیل ّ صالحیت لٍْ لضائیَ فیصلَ ذظ )

  هطحلَ فطجاهی گطزیسٍ

تفاضاى تحلیل هؽ
     لضائی 

اظ لحاػ صحت تغبیك لاًْى تحت غْض ّبطضؼی لطاض گطفت فیصلَ هتصکطٍ  هؽتسل، لاًًْی ّ  جْظجاىهحکوَ اؼتیٌاف ّالیت اهٌیت عاهَ  زیْاى 11/4/1388( هْضخ 19عْضیکَ فیصلَ ـواضٍ )
( 1( فمطٍ )3-2-1الغأ، ًمط ّ یا بغالى فیصلَ ضا فطاُن ؼاظز بَ هفاُسٍ ًویطؼس، اعتطاض فطجام ذْاٍ ّاجس ـطایظ هٌسضج زض اجعای ) ت عازالًَ اصساض یافتَ ّزض آى کسام ترغی لاًًْی کَ هْجبا

  .( لاًْى اجطاآت جعائی ًبْزٍ بط فیصلَ ّاضز ًیؽت271ازٍ )ه
( هازٍ ًِن لاًْى تفکیل ّ صالحیت لٍْ لضائیَ بَ تائیس لاًًْیت 2هتکی بَ حکن فمطٍ ) 18/7/1388زیْاى ضؼیسگی بَ جطاین علیَ اهٌیت زاذلی ّذاضجی ؼتطٍ هحکوَ زض جلؽَ لضائی هْضخ    ًص لطاض 

آهطیت تحطیطات اّضاق ضا بَ  ّ لطاض صازض ًوْز. ش( تصوین اتراجْظجاىضیاؼت هحکوَ اؼتیٌاف ّالیت ) بَ جطاین علیَ زاذلی ّذاضجی   ضؼیسگی زیْاى 11/4/1388( هْضخ 19اضٍ )وفیصلَ ـ
 هٌظْض تٌفیص حکن ّ اجطاآت همتضی بَ هطجعؿ اضؼال ًوایس. 

 هحل اهضاء آهط با صالحیت            138/    /  تاضید  

 شهرت طرفین قضیه و نوع واقعه

 نوع واقعه   څارنوالشهرت 
در عضویت 

گروه های 
 تروریستی

 جوزجان محل واقعه (  س م ( ولد ) م د)  شهرت محکوم 

 31/7/3131 تاریخ واقعه  وظیفه محکوم 

  شهرت وکیل 
سبب تحریک 

 دعوی 
 

  شهرت متضرر
رابطه محکوم 

 با متضرر
 

 شهرت قضات 

    اسم 

    تخلص

 وظیفه
مستشار 

  ائیقض
  


