
 ستره محکمه جمهوری اسالمی افغانستان
 ریاست محکمه استیناف والیت میدان وردک

 در قضایای جزائی فارمت احکام قطعی محاکم استیناف

  

 

 

 

 

 

 ( 5) شماره

 خالصه جریان واقعه
ارنوال )اگ( څ( پولیس ملی مراجعه و از مطالبه مبلغ ده هزار افغانی توسط 705اسبق ولسوالی سید آباد به مدیریت ) اسامی ) س گ( شاروال 

 ملی امنیت ا گ ( را بالفعل با پول نشانی شدبطور شفاهی اطالع میدهد، که مدیرمتذکره با هماهنگی ادارات ذیربط بتاریخ فوق الذکر اسامی ) 
 دستگیر مینماید.

الل و مطالبه استد
 ارنوالڅ

موجودیت نوار تصویری از  -:2ملی ل نشانی شده امنیتبا پو) ا گ(   یگرفتار -:1خویش تحریر داشته که  ارنوال مؤظف در استداللڅ -:1
 ( کود جزاء مستلزم مجازات دانسته میشود.403دریافت پول نشانی شده از نزدش و طبق هدایت ماده ) -:3محل . 

( قانون مذکور جمع آوری نگردیده 19مدارک اثباتیه طبق هدایت ماده ) -2( قانون اجراآت جزائی نقض گردیده است. 145)ماده  -1 دفاعیه
 ( کود جزاء برائت میخواهم.5است. طبق هدایت ماده )

جریان محکمه 
 ابتدائیه و نص حکم

( 724خویش موصوف را در قضیه فریبکاری طبق هدایت ماده ) 24/1/1399( مؤرخ 3دیوان امنیت عامه محکمه ابتدائیه شهری طی فیصله نمبر )
 ت نموده است.زااو یک ماه حبس تنفیذی محکوم به مجکود جزاء به مدت یکسال 

شهرت مستانف و 
 فشرده اعتراض آن

اتهام منسوب متهم سؤ  -1ضیه غرض غور استینافی به محکمه استیناف محول گردیده است. خالصه: دوسیه متذکره از اثر اعتراض طرفین ق
 -:4 موجودیت نوار تصویری از محل  -:3. ملی گرفتاری نامبرده با پول نشانی شده امنیت -:2استفاده از صالحیت وظیفوی میباشد نه فریبکاری

فیصله محکمه ابتدائیه و  قانون اجراآت جزائی به نقض (267گردد. و طبق هدایت ماده )ده شده گی سبب اصالح مجدد محکوم نمی اجزاء د
 خواستار مجازات متهم در قضیه سؤ استفاده از صالحیت وظیفوی گردیده است.

استدالل محکمه 
 استیناف

موجودیت نوار  -2( با پول نشانی شده امنیت ملی گرفتاری ) اگ -1بدلیل اینکه:  اتهام وارده علیه متهم قضیه برویت دالیل ذیل وارد دانسته شد:
 دریافت پول نشانی شده از جیب واسکت ) اگ(. -3تصویری از محل 

 نوع واقعه دعوی وشهرت طرفین 

 نوع واقعه
سؤ استفاده از 

 صالحیت وظیفوی
 ) ا گ( ولد )ع ق( محکوم

 ولسوالی سیدآباد محل واقعه

 ارنوالڅ وظیفه محکوم

 ) ص ف( وکیل مدافع

  متضرر 12/4/1398 تاریخ واقعه

سبب تحریک 
 دعوا 

 
رابطه محکوم با 

 متضرر
 

 شهرت قضات

 () ع ر (م) ع  (ص ق ) اسم

 ()  هـ ش ()  ن و ()  ح ق تخلص

 عضو جلسه عضو جلسه رئیس جلسه وظیفه



نص حکم محکمه 
 استیناف

خویش فیصله محکمه ابتدائیه را نقض نموده و متهم قضیه را طبق  19/8/1399( مؤرخ 14دیوان امنیت عامه محکمه استیناف طی فیصله نمبر )
 مبلغ هفتاد هزار افغانی و طرد از مسلک محکوم به مجازات نمودند. ( کود جزاء در قضیه سؤ استفاده به403ماده )هدایت 

سبب قطعیت حکم 
 امنیت عامه استیناف والیت میدان وردک قطعی گردیده است. ارنوالی څ 2/10/1399به اساس قرار قناعتی تاریخی  محکمه استیناف

 (     حل امضاء آمر با صالحیت )م  13 99/ 10/ 15تاریخ  


