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 (14شماره:)

 خالصه جریان واقعه

بعداز اخذ رخصت از قطعه مربوطه اش کندک حمایوی لوژیستیک قوماندانی امنیه والیت ننگرهار وارد منزل  5/8/1398 ارن ) ص ف( ولد ) م م( بتاریخڅدوهم  
سپری نمودن  خویش در قریه هروکی علیای مرکز والیت کاپیسا شده وعازم منزل یکی از دوستان خویش میگردد حوالی ساعت هشت سی دقیقه لیل مذکور بعداز

( 9معه )( امریکائی 6530منزل خویش شده که در نزدیک منزل اش مورد تهدید سارقین قرار میگیرد که از نزد موصوف یک قبضه تفنگچه نمبر ) م مهمانی واردمراس
نتوانست و در قسمت  چ نوع اسناد مبنی بر ادعایش که سارقین تفنگچه مذکور را ربوده باشند ارایه کردهسلحانه به سرقت میبرند نامبرده هیفیر مرمی آن را باتهدید م

 حفظ و نگهداری مذکور کوتاهی نموده است.

و مطالبه  خالصه دالیل
 ارنوالڅ

قیدیت سالح کمری نمبر فوق الذکر به ذمت  -3( 6530معلومات ارگانهای ذیربط از مفقودی سالح نمبر ) -2اظهارات متهم مبنی بر اخذ سالح اش توسط سارقین -1
( دالر امریکایی که دو 1.80( فیر مرمی آن )9( دالر امریکایی و قیمت )530(  کود جزاء که قیمت سالح مذکور ) 1( ضمیمه نمبر )26ماده )( 1متهم مذکور مطابق فقره )

 چند قیمت آن مجموعًا به مبلغ هشتاد دو هزار نه صدو شصت اعشاریه هشتاد افغانی میشود به پرداخت آن به خزینه دولت میباشد.
یا خالصه دفع متهم 

 وکیل مدافع
 ارنوال قناعت دارم.څبه صورت دعوی 

خالصه استدالل هیئت 
 قضائی

( جهت تامین امنیت قریب افسر مذکور به اساس در خواست خودش توزیع گردیده بود در حصه حفظ و نگهداشت 6530در حالیکه تفنگچه کمری امریکایی نمبر )
حالیکه میدانست منطقه مذکور در تاریکی شب خطرات فوق را دارا میباشد نباید با یک میل تفنگچه در تاریکی  سالح مذکور دقت و احتیاط الزم را به خرج نداده ودر

ح توسط سارقین اطالع نداده است و قطعه مربوطه نیز رویداد را تائید نکرده است السی ادعای افسر مذکور را مبنی بر ربودن خانه می بر آمد هیچ نهادی و ادارشب از 
انب جده باشد نیز دلیلی در اوراق دوسیه موجود نبوده چونکه دارایی عامه مطرح بوده مطابق به قانون مکلف به جبران خساره به مواینکه سالح مذکور را اکتساب ناز 

 دولت میباشد.

 نص حکم
خویش به اتفاق آراء به حضور داشت طرفین  4/4/1399ماهیأت قضائی رسیدهگی به جرایم منسوبین نظامی محکمه ابتدائیه شهری والیت کاپیسا در جلسه قضائی تاریخ 

گرهار که در جرم عدم محافظت ارن ) ص ف( ولد ) م م( ولدیت ) م م( منسوب کندک حمایوی لوژیستیک قوماندانی امنیه والیت ننڅدعوی حکم نمودیم، تو دوهم 
( کود جزاء 1( ضمیمه نمبر )26( ماده )1( معه نه فیر مرمی آن ملزم هستی مطابق فقره )6530در نگهداری که منجر به مفقودی یک قبضه تفنگچه کمری امریکایی نمبر )

 شهرت قضات

 () م ظ () ع م ()ذ ک اسم

 () س ک () ن ی ()ح م تخلص

 عضو قضائی وظیفه
رئیس دیوان 
 عضو جلسه

رئیس محکمه 
شهری و رئیس 

 جلسه قضائی

 شهرت طرفین دعوی و نوع واقعه

 شهرت محکوم ) خ ز( ارنوالڅشهرت 
)ص ف( ولد )م 

 م(

 وظیفه محکوم ندارد شهرت وکیل 
افسر قوماندانی 
امنیه والیت 

 ننگرهار

  شهرت متضرر 5/8/1398 تاریخ واقعه

 نوعیت واقعه
مفقودی یک قبضه 
 تفنگچه امریکایی

 محل واقعه
هروکی علیا 
مرکز والیت 

 کاپیسا

رابطه محکوم با 
 متضرر

 سبب تحری دعوی ندارد
خساره وارده به 

 دولت 



ینه دولت محکوم به مجازات نمودیم تفنگچه متذکره الی دستیابی مورد به پرداخت دو چند قیمت آن مبلغ هشتاد دو هزار نه صدو شصت اعشاریه هشتاد افغانی به خز
 کشف قرار گیرد.

سبب قطعیت حکم 
 محکمه ابتدائیه

 الذکر به قطعیت رسیده است. قول وصالحیت قوۀ قضائیه حکم نمبر ف( قانون تشکی72( ماده )3طبق فقره )

 (        محل امضاء آمر با صالحیت )  13 99/ /  تاریخ  

 

 

 


