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 جطیبى ٍالعِذالغِ 

کطَض ٌّسٍستبى ثَزًس اظ هیساى َّائی ثیي الوللی کبثل گطفتبض ضسًس  م(کپسَل کِ عبظ74(لطظ کپسَل ٍ م ض ثبضٌسُ ٍالیت ثسذطبى ثب تعساز )63ثبضٌسُ ٍالیت تربض ثب تعساز ) ع ز  3/10/1397لجالَ ثتبضید 

هتصکطُ ثِ ضا هٌحیث ضوبضُ ضرع زذیل زض لضیِ اضائِ ًوَزُ اًس ثبالذطُ زض اثط کبض اٍپطاتیفی تثجیت گطزیس کِ زاضًسُ ضوبضُ  (0700784949کِ ًبهجطزُ گبى زض تحمیمبت کِ اظ آًْب ثعول آهسُ تیلفَى ًوجط)

ى پَلیس فطاض هیکٌس ٍ ثربطط فطاض اظ تعمیت (تثجیت ٍ اهط تَلف زازُ ضس ًبهجطزُ ثب زیس2010فطز هَضز ّسف زض یکعطازُ هَتط کطٍالی هبزل ) 3/11/1397کبثل ثطَض سیبض گطت ٍگصاض  هیٌوبیس کِ ثتبضید 

هیٌوبیس ٍ عجسالطحوي هطَْض  ًیع فیط غَضت گطفتِ کِ ثعس اظ اغبثت هطهی ثِ تبیط هَتط هتصکطُ تَلف ٍیکٌفط اظ ثیي آى فطاضپَلیس اظ هَتط هتصکطُ ثبالی پَلیس فیط ًیع غَضت هیگیطز ثبالذطُ اظ ططف پَلیس 

ٍ لجل اظ گطفتبضی هجبئیل ذَز ضا ثساذل حَیلی پطتبة هیٌوبیس َزُ گطفتبض گطزیسُ ی زض هَتط هتصکطُ سَاض ثثِ گ   

 

ًع حکن هحکوِ 

 اثتسائیِ 

ذَیص زض حبل حضَض زاضت ططفیي زعَی ثِ اتفبق آضاء ّیأت لضبیی اغساض حکن ًوَزُ اًس کِ : ع ى ٍلس ع ع ضا 10/1/1398( هَضخ 25هحکوِ اثتسائیِ  هجبضظُ علیِ هسکطات ٍهَاز هرسض شضیعِ فیػلِ ًوجط)

( کَز هصکَض ثوست یبظزُ سبل حجس 61( کَز جعا ٍ ضعبیت هبزُ )302( هبزُ )1( فمطُ )5طجك ثٌس )ذبلت ًبهجطزُ ثبثت ثَزُ (کیلَ گطام ّیطٍئیي کِ لجالَ ثِ اتْبم ع ز ٍ م ض گطفتبض گطزیسُ  ز221/2زض لضیِ )

لیتط هططٍة الکَلی کِ ًتیجِ ایتبًَل ( ق م ع م ٍ م م ثِ هػبزضُ یکک سیت هجبئیل هع سیوکبضت  ّبی آى تػوین اتربش گطزیسُ ّوچٌبى زض هَتط هتصکطُ یک 32هحکَم ثِ هجبظات گطزیسُ ّکصا طجك هبزُ )
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ًع حکن هحکوِ 

 استیٌبف

( ق ا ج حکن 267( ق ت ٍ ظ ق ق ٍضعبیت هبزُ )54طجك ّسایت هبزُ ) -کِ:ذَیص اغساض حکن ًوَزُ اًس  25/2/1398( هَضخ 96هحکوِ استیٌبف هجبضظُ علیِ هسکطات ٍ هَاز هرسض شضیعِ فیػلِ ًوجط )

 هحکوِ اثتسائیِ ضا تبئیس ًوَزُ. 1398/حول 10( 25ٍفیػلِ  ًوجط )

اعتطاؼ ذالغِ زالیل 

  ضًَالڅاٍیب لٌبعت 
 ٍ ثِ فیػلِ هحکوِ هتصکطُ لٌبعت  ًَضظیسُ.هتْن زض پبضچِ اثالغ ضػت عسم لٌبعت گصاضتِ 

 هستطبضاى  تحلیل

 لضبئی 
 فیػلِ هحکوِ استیٌبف هستسل، لبًًَی ٍعبزالًِ اغساض یبفتِ لبثل تبیئس است.

 تائید است  ًع حکن

 (     هحل اهضبء آهط ثب غالحیت )15/11/1398تبضید  

 

 شهرت طرفین قضیه و نوع واقعه

 قاچاق هیروئین  نوع واقعه    شهرت سارنوال

 شهر کابل محل واقعه  ع ن ولد ع ع  شهرت محکوم

 4/11/1931  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


