
  

 جوِْری اسالهی افغاًستاى هحکوَستزٍ 

                                                                  زیْاى اهٌیت عاهَ
ًِائی زیْاى ُای فزجام ّ  فارهت ًطز احکام لطعی

 زر لضایای جشائی

 (547ضوارٍ زّسیَ)

خالصه جریان 

 واقعه :

( دالر اهریکبئی طلب داضتن. اسٌبد اًکبر ًبکردًی  بذست دارم هْصْف 000111، ادػبی هبلغ)د گ  هسؤّل ضرکت ا ى   ػبرض ّ ضبکی است ػلیَ څبرًْالیفطردٍ جریبى لضیَ: اسبهی ع ج بَ لْی 

ببضیذ اّ را حبضر هیٌوبین رّی  َضرّرت داضت ا ىُویي ضرکت ضوبًت ًوْد کَ ّلتیکَ بَ ّلذ ع ّ کبرهٌذ ع حض ضذم در ایي همطغ رػبضخصی فریبکبر بْد زهبًیکَ در حْزٍ اهٌیتی ببالی اّ 

براین اػبدٍ گردد. ضن ػریضَ چِبر ّرق ّ کتوبى هجرم ضذٍ بَ کیفر اػوبلص ببیذ برسذ ّ حك هي  اش ّفب ًکردٍ هرتکب جرم فریبکبری از حْزٍ رُب ضذ ح م بَ تؼِذ  ا ى ضوبًت اّ هي لبْل کردم ّ

 ( دّسیَ لببل هالحظَ هیببضذ. . 01-8-0-0اسٌبد را ًیس بَ ُئیت پیطکص ًوْدٍ است کَ در زهیٌَ اّراق )

ًع حکن 
 هحکوَ ابتسائیَ 

( کْز جشاء اس 435( هازٍ )9هجزم طبك ُسایت فمزٍ )ع ّ را  زر لضیَ هساعست زر فزار ح ّلس ذْیص اساهی ع  57/1/1930( هْرخ 08حْسٍ اّل ضِز کابل بوْجب فیػلَ ذط ) زیْاى اهٌیت عاهَ هحکوَ ابتسائیَ 
 اًس.  ( کْز جشاء بَ بزائت هْغف اس اتِام هٌسْبَ اغسار حکن ًوْز4ٍابتسای ایام ًظارت ّ تْلیف بَ هست زٍ هاٍ حبس تٌفیذی هحکْم ّ زر لضیَ فزیبکاری ًسبت ًبْزى زالیل الشام طبك ُسایت هازٍ )

ًع حکن 
 استیٌافهحکوَ 

اى اهٌیت عاهَ ْزی ٍ( لاًْى تطکیل ّ غالحیت هحاکن فیػلَ ذط فْق الذکز غازر74ُـ ش ذْیص طبك ُسایت هازٍ ) 6/9/1930( هْرخ 175) فیػلَ ضوارٍ کابل حسبزیْاى اهٌیت عاهَ هحکوَ استیٌاف ّالیت 
 هحکوَ ابتسائیَ حْسٍ اّل ضِز کابل را لزار ضزح فْق عیًٌا تائیس ًوْزٍ اًس. 

ذالغَ زالیل 
اعتزاؼ ّ یا 

 څارًْاللٌاعت 

ت . فیػلَ هحکوَ هحتزم اسیتٌاف ّالیت کابل زر ذػْظ طْریکَ اّراق زّسیَ، اظِارات ّ تحمیمات اًجام ضسٍ با فیػلَ ُای هػسّریَ هحاکن هْرز غْر ّبزرسی ُوَ جاًبَ لزار گزف څارًْال هْظف: تػوین 
-44-6)ی زرج اتِاهٌاهَ ّ غْرت زعْی هیباضس. ّ ُوچٌاى اّراق ت زر فزار هجزم زر هحسّزٍ احکام لاًْى بْزٍ، زر هْرز ابزاس  لٌاعت هیگززز. اها  زر لبال لضیَ فزیبکاری با ّجْزیکَ زالیل الشام کافسلضیَ هساع

اء زر تطبیك ّ تأّیل لاًْى ابزاس لٌاعت ًگززیسٍ، زّسیَ زر سهیٌَ لابل هالحظَ است، هحکوَ هحتزم استیٌاف بَ بزائت هتِن اغسار حکن ًوْزٍ است. بٌاًء زر ذػْظ لضیَ فزیبکاری بَ ًسبت ذط( 77-38-189-151
سیَ غزؼ تػوین عازالًَ ّ فیػلَ ًِائی لابل احالَ بسیْاى اهٌیت عاهَ همام عالی ستزٍ هحکوَ پٌساضتَ هیطْز . با ( لاًْى اجزاآت جشایی فزجام ذْاُی غْرت هیگیزز. ّ اّراق ز558ّزر سهیٌَ حسب ُسایت هازٍ )

  آًِن اّلیای اهْر هریزًس . 
تحلیل ّ ارسیابی 
  هستطااى لضائی 

تحت غْر ّ بزرسی لزا گزفت فیػلَ  یت کابل اس لحاظ غحت تطبیك لاًْىریاست هحکوَ اسیتٌاف ّال زیْاى اهٌیت عاهَ 6/9/1930( هْرخ 175ی فیػلَ ضوارٍ )څارًْالزاؼ تطْریکَ باالثز عسم لٌاعت ّ اع
( فمزٍ 9-5-1ج اجشای )ى کسام ترطی لاًًْی کَ هْجبات الغا، ًمؽ ّ یا بطالى فیػلَ را فزاُن ساسز بَ هطاُسٍ ًویزسس اعتزاؼ فزجام ذْاٍ ّاجس ضزایط هٌسرآهتذکزٍ هستسل، لاًًْی ّ عازالًَ اغسار یافتَ ّ زر 

   ایی لابل تائیس هیباضس. ( ق ا ج ًبْزٍ ّ بز فیػلَ ّارز ًیست کَ رّی ایي زالیل لاًًْیت فیػلَ هػسّریَ ًوبز فْق زیْاى استیٌافی هذکْر اس ًظز ها هستطاراى لض558( هازٍ )1)
 تائیس است ًع لزار

 (     هحل اهضاء آهز با غالحیت )                                                                     1933  / 6/ 11تارید  

 شهرت طرفین قضیه و نوع واقعه

 نوع واقعه  س آ څارنوالشهرت 
مساعدت در فرار  

 مجرم 

 والیت کابل  محل واقعه ع ح ولد ع و شهرت محکوم 

 وظیفه محکوم 
ش ن  منیجر شرکت 

   لمیتد
 82/6/6936 تاریخ واقعه

  شهرت وکیل 
سبب تحریک 

 دعوی 
 څارنوال موظف

  شهرت متضرر
رابطه محکوم 

 متضرر با
 

 شهرت قضات

  س م ا ج اسم

  ح ی ص م تخلص

  ستشارم شار مست وظیفه


