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 جطیبى ٍالعِذالغِ 

ًبم اظ جولِ فطٍضٌسُ گبى ٍتَظیع کٌٌسُ گبى هَاز هرسض هیببضس هَاز غ ی ببالثط اقالع ضرع اعتوبزی ٍفعبلیت ّبی کطفی ٍ اٍ پطاتیفی پَلیس هببضظُ بب هَاز هرسض لَهبًساًی اهٌیِ ٍالیت بلد هبٌی بط ایٌکِ 

هَتط هصکَض ضا زض ًبحیِ اٍل ضْط 8/12/1397ضا بفطٍش هیطسبًس بعس اظ اذصا اقالع هَظفیي زاذل السام گطزیسًس بتبضید عطازُ هَتط تکسی هطبَـ ذَزش زض ًَاحی هرتلف ضْط هعاض ضطیف ک هرسض ضا شضیعِ ی

س بب هطبّسُ پَلیس ضٍ بِ فطاض ًْبز ٍزض اثٌبء  فطاض یکومساض هَاز هرسض ضا اظ هَتط بِ بیطٍى پطتبپ ًوَزُ  کِ هعاض ضطیف ضٌبسبئی بعساَ اظ قطف پَلیس هببضظُ بب هَاز هرسض آى لَهبًساًی اهط تَلیف بطایص زازُ ض

پطٍسِ تحمیك اظ جطم اضتکببیِ ذَز یس زض زیت اًتمبل گطپَلیس جوع آٍضی ٍ ؾبف گطزیس زض جطیبى فطاض هَتطش بِ یک زٍکبى تػبزم ًوَزُ ٍ اظ قطف پَلیس گطفتبض گطزیس ٍ بِ لَهبًساًی اهٌیِ آى ٍال اظ قطف

 اًکبض ٍضظیسُ.
 

ًع حکن هحکوِ 

 ابتسائیِ 

غ  ی ٍلس غ ض ضا زض -ذَیص زض حبل حؿَض زاضت قطفیي زعَی بِ اتفبق آضاء ّیبَت  لؿبیی اغساض حکن ًوَزُ اًس: 28/1/87( هَضخ 71ٍ هَاز هرسض شضیعِ فیػلِ  ًوبط )هحکوِ ابتسائیِ  هببضظُ علیِ هسکطات 

( هبزُ 1) ( فمطُ 2( گطام ّیطٍئیي قبك بٌس )15ی ٍ زض لؿیِ لبچبق همساض )( کَز جعا بوست یکسبل ٍضص هبُ حبس تٌفیص303( هبزُ )2( فمطُ  )3( گطام هت اهفتبهیي قبك بٌس )24لؿیِ لبچبق همساض )

( کَز 75( کَز جعا بوست زٍ سبل حبس قبك هبزُ )311هَاز هرسض قبك هبزُ )( هست یکسبل ٍضص هبُ لببل تكبیك است ٍ زض لؿیِ فطٍش 73( بوست یکسبل ٍیکوبُ حبس تٌفیصی قبك هبزُ )302)

( لبًَى 19( افغبًی اظ ًعز هتْن ٍ هكببك هبزُ )1500(ق م ع م ٍ م م زٍسیت هببئیل هع سیوکبضت ّب هبلػ )32صکَض جوعبَ هست سِ سبل ٍضص هبُ حبس لببل تكبیك ٍتٌفیص زاًستِ ضسُ ٍ قبك هبزُ )ه

 هصکَض بِ هحَ هَاز بسست آهسُ حکن گطزیسُ 

ًع حکن هحکوِ 

 استیٌبف

( 71(ق ا ج فیػلِ ًوبط )267( ق ت ٍ ظ ق ق ٍضعبیت هبزُ )54قبك هبزُ ) -ذَیص اغساض حکن ًوَزُ اًس کِ : 1/3/1398(104هَاز هرسض شضیعِ فیػلِ ًوبط ) علیِ هسکطات ٍ هحکوِ استیٌبف هببضظُ

 هحکوِ ابتسائیِ هَاز هرسض ضا تبئیس ًوَزُ. 1398/حول /28

اعتطاؼ ذالغِ زالیل 

څارنوال ٍیب لٌبعت  

( ق اج فطجبم 270لبًَى لببل لٌبعت ًبَزُ قبك هبزُ )فیػلِ غبزضُ هحکوِ  استیٌبف هَاز هرسض زض لسوت لبچبق هَاز هرسض لببل لٌبعت  بَزُ اهب زض هَضز فطٍش هَاز هرسض ًسبت ذكبء زض تكبیك  حبضًَال 

 .مؽ فیػلِ هتصکطُ ضا هكبلبِ ًوَزُذَاُ هیببضن ٍ زض هَضز فطٍش هَاز هرسض ً

 هستطبضاى  تحلیل

 لؿبئی 
 فیػلِ هحکوِ استیٌبف هستسل، لبًًَی ٍعبزالًِ اغساض یبفتِ لببل تبیئس است.

 تائید است  ًع حکن

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

 

 شهرت طرفین قضیه و نوع واقعه

شهرت 
 سارنوال

 نوع واقعه   
مت قاچاق 

امفتامین و 
 هیروئین 

شهرت 
 محکوم

 والیت بلخ  محل واقعه   غ ی ولد غ ر

 8/21/2931  تاریخ واقعه   وظیفه محکوم

  
سبب تحریک 

 دعوی
فرجام خواه 

  متهم

  
رابطه محکوم با 

 متضرر
 

 شهرت قضات

     غ ل    م و  اسم

  د ق   ح د  تخلص

  مستشار مستشار وظیفه


