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جطیاى ٍالؼِذالطِ   

ذظَطی  بٌام ع ى زض هطبَطات ًاحیِ پٌجن شاضٍالی جالل آباز اظ هست ّفت هاُ فؼالیت ًوَزُ ٍزض  ایجاز شطکتتاًی چٌیي بط هیأیس کِ هتْویي فَق الصکط با حاظهالحظِ  اٍضاق تحمیك ٍفیظلِ ّای هحاکن ت

اض افغاًی اذص هیساضز ظهاًیکِ پس اظ طُ طَض تؼویي اظ آًْا هبلغ پٌج ّعجطیاى فؼالیت همساضی اظ هْطُ ّا ضا زض پاکت بستِ ًوَزُ بِ هشتطیاى تَظیغ هیساضز تا هشتطیاى آًطا جیل ًوایس ّواًا زض بسل تحَیلی هْ

پٌجظس افغاًی هیسّس ایي پطٍسِ هست ّا ازاهِ پیسا هیکٌس هطاجؼیي شطکت ًْایت ظیاز هیگطزز تا ایٌکِ هسؤلیت زٍلتی هتَجِ آى شسُ اظ  پیل ًوَزى هْطُ ضا بِ شطکت هیأٍضیس شطکت هبلغ شش ّعاض ٍ

الیتی ٍشَضای ٍالیتی شاکی ٍحتی  هست ظهاًی بؼس ػسُ اظ اشراص ٍافطاز بِ ازاضات ٍ هتصکطُ جَاظ فؼالیت آیسا ضا زاشتِ ٍلی تؼویي باًکی ًساشتِ ٍ شطکت جَاظ فؼالیت ٍتؼویي ضا هطالبِ هیکٌٌس شطکت

( لاًَى هصکَض بطای تؼساز زُ 158ٍ 469.473زض هطابمت بوازُ ) غاًی ٍاًوَز ٍهیل زاضائی شاى کِ تؼساز آًْا بِ طسّا ًفط هیطسس پٌج ّعاض اف تظاّطات بِ ضاُ اًساذتِ اًس کِ باالثط شکایت اّالی هبٌی بط حیف ٍ

بیست سال حبس   ،ًٌگطّاض ّط یک اظ هتْویي بِ بیستاستیٌاف  طَضت زػَی اظ هحکوِ ذَاستاض هجاظات گطزیسُ بَزًس کِ با ساس فیظلِ ّای هحاکن ابتسائیِ ٍ ًفط اظ هتْویي بؼس اظ تطتیب اتْاهٌاهِ ٍ

زیَاى اهٌیت ػاهِ هحکوِ  22/7/1394(هَضخ1406با ساس لطاض لؼایی ) ع ض ًیع هَضز تؼمیب ػسلی لطاض گطفتِ بَز ٍراص اظ ع ُ ٍلس شتؼساز اظ ا ضز پَل هتؼطضیي هحکَهیي بِ هجاظات گطزیسُ ٍ ٍتٌفیصی 

هَطَف ظهاًیکِ هیرَاست بِ کشَض زٍبی سفط کٌس تَسط هَظفیي پَلیس 26/9/1397اشتِ تا ایٌکِ بِ تاضید استیٌاف ًٌگطّاض هَضز تائیس لطاض گطفتِ باالثط اساهی ع ُ ٍلس ع ض تحت تؼمیب ػسلی لطاض ز

ا ضئیس هؼاٍى ب ضسواَ بِ ازاضُ حاضًَالی جْت تحمیك هؼطفی گطزیسُ اًس. هَطَف زض جطیاى تحمیك بیاى زاشتِ کِ هي کسام شطکت تاسیس ًکطزُ ٍ سطحسی هیساى َّائی بیي الوللی حاهس کطظی گطفتاض ٍ

ِ (زٍسیِ لابل هالحظِ است . زضفَضم همابل43الی39آگاّی ًساضم ّیچگاُ بِ کسام ازاضُ غطع اذص جَاظ شطکت هطاجؼِ ًکطزُ ام اٍضاق ) کسام جطهی ًشسُ ام ٍ بهؼطفت ًساضم، هطتک شطکت ع ى کسام شٌاذت ٍ

بیاى ًوَزُ  اظ ػسم شٌاػت شاى زض فَضم همابلِ شس اظْاض ٍ هؼطفت لطاض ًسازُ ٍ هحکَم بِ جعا گطزیسُ اًس ع ُ هصکَض ضا هَضز شٌاذت ٍ شس ّیچ یک اظ هحکَهیي کِ لبالَ زض ضابطِ بِ لؼیِ فطیبکاضی هططٍحِ

 اًس.

ًض حکن هحکوِ 

 ابتسائیِ 

(ق ج زض ّط لؼیِ فطیبکاضی بِ هست یک، 469( ًفط حسب ّسایت هازُ)6877ذَیش اساهی ع ُ ٍلس ع ض ضا زض لؼایای فطیبکاضی با تؼساز )28/11/1397(334ذط ) جب فیظلَِهِ هحکوِ ابتسائیِ ًٌگطّاض ب

ایی ستطُ هحکوِ جعاء هست یکسال حبس تٌفیصی اظ ابتسای برش جعایی سیوٌاض ػالی لؼ (4تَػیح پطسش شواضُ ) (کَز جعا 76ٍیک سال حبس  تٌفیصی هحکَم بِ جعا ًوَزُ طَضیکِ طبك ّسایت هازُ)

ق ا ج  زػَی حك الؼبسی لؼیِ ضا هحفَظ زاًستِ اطساض حکن کطزُ اًس.  (193طبك هازُ ) تٌفیصی گطزز هحکَم بِ جعا ًوَزُ ٍ با الیت تطبیك 26/9/1397ٍتَلیفی هَضخ ایام ًظاضت ٍ  

ًض حکن هحکوِ 

 استیٌاف

زیَاى اهٌیت ػاهِ هحکوِ حَظُ اٍل شْط ًٌگطّاض ًسبت ذطاء زض 28/11/1397(هَضخ 334(ق ت ٍص م فیظلِ ذط)54ذَیش طبك ّسایت هازُ ) 26/1/1398(8)شضیؼِ فیظلِ ذطهحکوِ استیٌاف ًٌگطّاض 

(ًفط حکن ًوَزُ اًس.6877ض زض لؼایای فطیب کاضی با تؼساز )(ق ا ج ًسبت ػسم هَجَزیت زالیل العام بِ بطائت اساهی ع ُ ٍلس ع 235هازُ ) ( کَز جعا 5ٍطبك هازُ ) تطبیك لاًَى ًمغ ٍ  

ذالطِ زالیل اػتطاع 

 حاضًَال

 بس تٌفیسی هحکَم بجعا ًوَزُ ٍلی هحکوِ استیٌاف بِ بطائت هتْن هصکَض اطساضّطیک لؼیِ فطیبکاضی بوست یکسال حاػتطاع کطزُ کِ هحکوِ شْطی ٍالیت ًٌگطّاض اسوی ع ُ ٍلس ع ض ضا زض  حاضًَال

استیٌاف ٍالیت ًٌگطّاض ابطاظ لٌاػت ًگطزیسُ حکن کطزُ بٌاءَ ًسبت ایٌکِ تفاٍت فاحش زض فیظلِ ّای هحاکن ٍجَز زاضز اظ ططف زیگط ًسبت ذطاء زض تطبیك ٍتاٍیل لاًَى بِ فیظلِ هحکوِ   

 شهرت طرفین قضیه و نوع واقعه

 فریبکاری نوع واقعه   شهرت سارنوال

 والیت ننگرهار محل واقعه  ع ه ولد ع ر  شهرت محکوم

  3131سال  تاریخ واقعه   وظیفه محکوم

 سبب تحریک دعوی  
 خواهی  فرجام

   حارنوال

  
رابطه محکوم با 

 متضرر
 

 شهرت قضات

ا ن   اسم   س ن  

ص ی     تخلص   ح ی 

  مستشار مستشار وظیفه



 ٍاضظیابی  تحلیل

لؼائی  هستشاضاى  
هستسل، لاًًَی ٍػازالًِ اطساض یافتِ لابل تائیس است . ستیٌاففیظلِ هحکوِ ا  

 تائید است ًض لطاض

(                              هحل اهؼاء آهط با طالحیت )16/11/1398تاضید   

 


