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 جطیبى ٍالؼِذالغِ 

هرسض  هیطسبًس پَلیس هببضظُ بب هَازاًساظ ٍلسَالی ًْط سطاج بب استفبزُ اظ هٌعل ذَیص هَاز هرسض ضا بفطٍش  خسبحِ چطفططزُ جطیبى لؿیِ : بِ اسبس اطالع ٍاغلِ هبٌی بطایٌکِ اسبهی  ع ی ٍلس م ق زض 

زستگیط گطزیسُ ٍزض  ٍهَغَف ببلفؼلزیسُ ( گطام هَاز تحت ًبم ضیطِ شضیؼِ پَل ًطبًی ضسُ بب ضکل اٍپطاتیفی ذطیساضی گط5طبك پالى هٌظَض ضسُ بِ ٍلسَالی ًْط سطاج حطکت ًوَزُ ٍاظ ًعز ع ی همساض )

(گطام هَاز تحت ًبم ّیطٍئیي زض یبفت ٍؾبط گطزیسُ است هظٌَى هصکَض ضا بب اضیبی ؾبط ضسُ بِ هسیطیت پَلیس هببضظُ بب هَاز 3(گطام هَاز تحت ًبم ضیطِ ٍهمساض )5/17ًتیجِ تالضی بسًی اظ ًبهبطزُ همساض)

 هرسض اًتمبل ًوَزُ اًس.
 

ًع حکن هحکوِ 

 بتسائیِ ا

بِ حؿَض زاضت حمیمی ططفیي لؿیِ تَ اسبهی ع ی  بِ اتفبق آضا 20/1/1398ٍهَاز هرسض زض جلسِ لؿبئی ػلٌی هٌؼمسُ تبضیری  ٍ ًع حکن:هبّیئبت لؿبئی هحکوِ ابتسائیِ اذتػبغی هببضظُ ػلیِ هسکطات

کَز جعا بوست زٍسبل ٍ ضص هبُ حبس 303هبزُ  2فمطُ 3ٍفك  ّسایت بٌس 14/11/1397ٍتَلیفی ات اػتببض اظ تبضید گطفتبضی گطام هت اهفتبهیي اظ ابتسا ایبم ًظبضت 22.5ٍلس م ق ضا زض لؿیِ فطٍش همساض

ضسیس کِ ػببضت اظ فطٍش  کَز هصکَض جعای73کِ طبك هبزُ حبس طَضی هحکَم بِ هجبظات ًوَزینکَز جعا بوست یکسبل 302هبزُ  1گطام هَاز هرسض ّیطٍئیي طبك بٌس 3زض لسوت فطٍش همساض  تٌفیصی ٍ

کَز جعا بوست زٍسبل حبس هحکَم بِ  311هؼتبزیي طبك هبزُ تتٌفیص ببضس ٍ زض لسوت فطٍش هَاز هرسض ببالی ضص هبُ حبس هیببضس ببالیت لببل تطبیك ٍ گطام هت اهفتبهیي هست زٍسبل 22.5ٍهمساض 

هببیل هغ سیوکبضت آى ضا لببل تطبیك ٍتٌفیصی ببضس ٍّن چٌبى یک سیت  تچْبض سبل ٍضص هبُ حبس هیببضس یکی پی زیگط ببالی َز جعا هجوَع هجبظات زازُ ضسُ هستک75هجبظات ًوَزین کِ طبك هبزُ 

 ي بسست آهسُ ًیع اغساض حکن ًوَزین.گطام ّیطٍئی 3همساض  گطام هت اهفتبهیي ٍ 22.5لبًَى هصکَض بِ هحَز همساض  19طبك هبزُ  هَاز هرسض هػبزضُ ًوَزُ ٍ لبًَى هببضظُ ػلیِ هسکطات ٍ 32طبك هبزُ 

ًع حکن هحکوِ 

 استیٌبف

ذَیص بِ اتفبق آضا زض حؿَض زاضت حمیمی ططفیي لؿیِ هتکی بِ هبزُ 23/2/1398هَضخ  (86هَاز هرسض زض جلسِ ػلٌی طی فیػلِ ًوبط) ّیبت لؿبئی هحکوِ هحتطم استیٌبف هببضظُ ػلیِ جطاین هسکطات ٍ

هَاز هرسض ضا زض ذػَظ هجبظات  هحکوِ هحتطم اذتػبغی ابتسائیِ جطاین هسکطات 20/1/1398ٍ( هَضخ 49هسکطات فیػلِ ضوبضُ ) ظُ ػلیِ هَاز هرسض ٍلبًَى هببض (17هبزُ ) ( لبًَى اجطاآت جعائی 267ٍ)

 ٍ ( کَز جعا اظ ابتسا ایبم ًظبضت303( هبزُ)2(فمطُ )3(گطام هت اهفتبهیي طبك بٌس )22.5)(گطام ّیطٍئیي تبئیس ٍ استیٌبفبَ ع ی ٍلس م ق ضا زض لؿیِ فطٍش همساض 3) ٍ همساض(گطام هت اهفتبهیي 22.5همساض )

( کَز جعا بِ هست ) یک سبل( حبس هحکَم بِ هجبظات ًوَزُ کِ بب ضػبیت 302( هبزُ)1( فمطُ )1( گطام ّیطٍئیي طبك بٌس )3زض لؿیِ فطٍش همساض ) هبُ حبس تٌفیصی ٍ ضص تَلیفی بِ هست زٍ سبل ٍ

هبطزُ ضا ًسبت ػسم هَجَزیت زالیل العام  فیػلِ هتصکطُ ضا زض لسوت فطٍش هَاز هرسض ببالی هؼتبزیي ًمؽ ًوَزُ ًٍب ( کَز جعا هست )زٍسبل ٍضص هبُ( حبس ضا ببالیص لببل تطبیك زاًستِ اًس 73ٍهبزُ )

( لبًَى هببضظُ ػلیِ هَاز هرسض ٍهسکطات بِ هػبزضُ اضیب 32زاًستِ ٍبِ بطائت اش اغساض حکن ًوَزُ اًس ٍطبك هبزُ ) ( لبًَى اجطاآت جعائی بطی الصه235ِزض فطٍش هَاز هرسض ببالی هؼتبزیي طبك هبزُ )

 هٌسضج فیػلِ هحکوِ ابتسائیِ اغساض حکن ًوَزُ اًس.

اػتطاؼ ٍیب لٌبػت 

 حبضًَال 
 بضًَال فطجبم ذَاُ هیببضس.حاظ ایٌکِ تٌبسب جطم ٍجعا ضػبیت ًگطزیسُ 

 هستطبضاى  تحلیل

 لؿبئی 
 فیػلِ هحکوِ استیٌبف هببضظُ ػلیِ هسکطات ٍ هَاز هرسض هستسل، لبًًَی ٍػبزالًِ اغساض یبفتِ کسام ترطی ًساضز لببل تبئیس هیببضس .

 تائید است  ًع حکن

 (     هحل اهؿبء آهط بب غالحیت )15/11/1398تبضید  

 

 شهرت طرفین قضیه و نوع واقعه

شهرت 
 سارنوال

 نوع واقعه  ر ل 
قاچاق مواد 

 مخدر

شهرت 
 محکوم

 والیت هلمند   محل واقعه  ع ی ولد م ق

 41/44/4931  تاریخ واقعه   وظیفه محکوم

  
سبب تحریک 

 دعوی
فرجام خواه 

 خارنوالی 

  
رابطه محکوم با 

 متضرر
 

 شهرت قضات

    م و   غ ل  اسم

  ح د   د ق  تخلص

  مستشار مستشار وظیفه


