
 ستره محکمه جمهوری اسالمی افغانستان

 امنیت عامهدیوان 

فرجام در  های دیوانفارمت نشر احکام نهائی 

 قضایای جزائی

  

 

 

 

      

 جطیاى ٍالعِذالغِ 
هَظفیي ضیاست هتصکطُ بعس اظ اذص اشى هحکوِ ٍحضَض زاضت حاضًَالی ٍ هتفیصیي هٌطمِ هٌعل ل ز ضا هَضز تالضی لطاض  27/10/1398بِ اساس اطالع کطفی ضیاست اهٌیت هلی زایکٌسی هبٌی بط ذطیسٍ فطٍش هَاز هرسض بتاضید 

ح اًکاض ٍضظیسُ زض الی پطسًَل ًوَزُ ٍذَزش فطاض کطزُ باالذطُ گطفتاض گطزیسُ ٍسالح زست زاضتِ ذَز ضا زض هسیط ضاُ اًساذتِ زض پطٍسِ تحمیك اظ زاضتي سالیک فیط تفٌگچِ بازازُ ظهاًیکِ ل هس هتَجِ پطسًَل اهٌیتی گطزیسُ 

 صکَض ابطاظ ًظط ًوَزُ .هتْن هجطیاى تالضی هٌعل هَغَف ذاًوص هَاز هرسض ضا اظ زاذل بالطت کطیسُ ٍ بِ هَظفیي تسلین ًوَزُ ّیات تحمیك بِ هسؤلیت 

ًع حکن هحکوِ 

 ابتسائیِ 

گطام   (60ذَیص زض حال حضَض زاضت ططفیي زعَی بِ اتفاق آضاء ّیاَت لضائی اغساض حکن ًوَزُ اًس کِ : ل ز ٍلس م ى ضا زض لضیِ همساض ) 10/1/1398( هَضخ 23هحکوِ ابتسائیِ هباضظُ علیِ هسکطات ٍ هَاز هرسض شضیعِ ًوبط )

(کَز جعا بِ هست زٍ سال حبس ٍ زض لضیِ تْسیس 311( هازُ )1(کَز جعا بوست پٌج سال ٍضص هاُ حبس هحکَم بجعا ًوَزُ ٍزض لضیِ فطٍش هَاز هرسض باالی هعتازیي طبك فمطُ)303(هازُ)2(فمطُ )4هیي طبك بٌس )هت اهفتا

( کَز هصکَض جعا  ّای هحکَم بْا یکی پی زیگط کِ هست ّفت سال ٍضص هاُ 75بلغ زُ ّعاض افغاًی هحکَم بِ هجاظات ًوَزُ طبك هازُ )( کَز جعا بِ پطزاذت جطیوِ ًمسی ه625( هازُ )1هَظفیي ذسهات عاهِ طبك فمطُ )

 ٍجطیوِ ًمسی هبلغ زُ ّعاض افغاًی هیطَز باالی هتْن هصکَض لابل تطبیك است

ًع حکن هحکوِ 

 استیٌاف

هحکوِ 10/1/1398( 23( ق ا ج حکن ٍفیػلِ ًوبط )267( ق ت ٍظ ق ق ٍهازُ )54طبك ّسایت هازُ ) -ذَیص اغساض حکن ًوَزُ اًس کِ : 18/2/1398(73شضیعِ فیػلِ ًوبط )هحکوِ استیٌاف هباضظُ علیِ هسکطات ٍهَاز هرسض 

فَق ضا زض لضیِ فطٍش هَاز هرسض باالی هعتازیي ًمؽ  ًوَزُ استیٌافاَ بِ بطائت ل ز ٍلس م ى طبك هازُ  ( گطام هت اهفتاهیي ٍتْسیس هَظفیي ذسهات عاهِ تائیس ًوَزُ اها فیػلِ ًوبط60ابتسائیِ هَاز هرسض ضا زض حػِ هجاظات )

 (ق م ع م ٍ م م حکن ًوَزُ اًس.32(ق ا ج حکن ًوَزُ اًس ٍبِ هػازضُ اضیای هٌسضج فیػلِ ابتسائیِ طبك هازُ )235)

ذالغِ زالیل اعتطاؼ 

 حاضًَال

وَزُ کِ ل ز هَاز هرسض ضا بفطٍش هیطساًس طبك گطام هت اهفتاهیي ٍ تْسیس هَظفیي ذسهات عاهِ لٌاعت گطزیسُ اها زض لسوت فطٍش هَاز هرسض کِ ذاًن هتْن هصکَض ًیع زض اظْاضت اش بیاى ً (60حاضًَال زض لسوت هجاظات )

 ( ق ا ج عسم لٌاعت ذَز ضا بیاى ًوَزُ فطجام ذَاّی غَضت گطفت.270هازُ )

 ٍاضظیابی  تحلیل

 لضائی تطاضاىهس
 فیػلِ هحکوِ  استیٌاف هستسل، لاًًَی ٍعازالًِ اغساض یافتِ لابل تائیس است.

 تائید است ًع لطاض

     (                              هحل اهضاء آهط با غالحیت )11/1398    /15تاضید 
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