
 ستره محکمه جمهوری اسالمی افغانستان
 ریاست محکمه استیناف والیت میدان وردک

 امنیت عامه محکمه ابتدائیه شهریدیون 
 فارمت احکام قطعی محاکم ابتدائیه در قضایای جزائی

  

 

 

 

 

 

               (4) شماره

 خالصه جریان واقعه

از آنست که مدیر ) ج ز( با شخصی ) م ح( که کارمند اوپراتیفی ریاست امنیت ملی بوده قرار داد منعقد مینماید بر اینکه )م  اوراق قضیه حاکی
ه ح( با شریک خویش بنام ) ن ث( مبلغ پنجصد هزار افغانی را به ) م ف( یکتن از قوماندان طالبان انتقال و در بدل یک عراده هاموی دولت ک

با ) ن ث( گرفته و به ) رف( تسلیم ولی تانک هاموی را به دولت تسلیم نه  هتسلیم نمایند.مبلغ متذکره را اسامیان ) م ح ( همرا نزد وی به دولت
نموده اند که در پیوند به قضایا مدیر ) ج ز( همراه با مدیر تحقیق و آمر نظارتخانه، اشخاص فوق الذکر بر خالف صالحیت وظیفوی خویش 

 ی نگهداری نمودند.بطور غیر قانون
استدالل و مطالبه 

 ارنوالڅ
( کود جزاء 589( ماده )1فقره ) تارنوال مؤظف در قضیه نگهداری غیر قانونی ) ن ث( و ) م ح(  مظنونین فعالیت های ضد دولتی طبق هدایڅ

 مطالبه مجازات نموده است.

 دفاعیه
و طبق هدایت هدف نگهداشت نامبرده قصد سؤ نداشتیم، به خاطر اینکه گویا تانک هاموی را برای مایان تسلیم نماید نگهداری نموده بودیم. 

 برائت میخواهیم. ( کود جزاء5ماده )

جریان محکمه 
 ابتدائیه و نص حکم

( ماده 1خویش به اتفاق آراء در قضیه متذکره طبق هدایت فقره ) 8/7/1399( مررخ 9دیوان امنیت عامه محکمه ابتدائیه شهری طی فیصله نمبر )
( 36)لغبنظارت خانه و )  ل م ( مدیر تحقیق هر واحد شان به م آمر ( هزار افغانی و اسامیان هریک ) ج ق(72کود جزاء ) ج ز( به مبلغ ) (589)

 ( هزار افغانی محکوم به مجازات نمودند.36) هزار و
شهرت مستانف و 
 فشرده اعتراض آن

ارنوال مؤظف غرض غور استینافی به این محکمه استیناف محول گردیده است. خالصه : خواستار اشد مجازات څدوسیه متذکره از اثر اعتراض 
 ( قانون اجراآت جزائی به نقض فیصله محکمه ابتدائیه گردیده است.267متهمین قضیه گردیدند. و طبق هدایت ماده )

ن ث( اتهام وارده علیه متهمین قضیه برویت دالیل ذیل وارد دانسته شد: بدلیل اینکه: اظهارات متهمین قضیه مبنی بر نگهداری مظنونین هریک ) استدالل محکمه 

 شهرت طرفین قضیه و نوع واقعه

 نوع واقعه
نگهداری غیر 
 قانونی مظنونین

 محکوم
) ج ز( و غیره 

 شرکا

 محل واقعه
ریاست امنیت ملی 

 وردک

 وظیفه محکوم
کارمندان امنیت 

 ملی

 ندارد وکیل مدافع

  متضرر 16/7/1396 تاریخ واقعه

سبب تحریک 
 دعوا 

 
رابطه محکوم با 

 متضرر
 

 شهرت قضات

 )ن ل( ) ع م( )ف هـ( اسم

 ) ح ق( ) ن و( ) ف ض( تخلص

 عضو جلسه عضو جلسه رئیس جلسه وظیفه



 ) م ح( در تهکوی مهمانخانه ریاست امنیت ملی. استیناف

نص حکم محکمه 
 استیناف

( 1خویش فیصله محکمه ابتدائیه را تائید نموده و طبق هدایت فقره ) 10/9/1399مؤرخ ( 16دیوان امنیت عامه محکمه استیناف طی فیصله نمبر ) 
( هزار افغانی و اسامیان هریک ) ج ق( آمر نظارت خانه و ) ل م( مدیر تحقیق هر واحد شان به 72لغ )بج ز( به م ( کود جزاء اسامی )589ماده )
 نمودند. ( هزار افغانی محکوم به مجازات36( هزار و )36مبلغ )

سبب قطعیت حکم 
 ارنوالی امنیت عامه استیناف والیت میدان وردک قطعی گردیده است.څ 29/9/1399به اساس قرار قناعتی تاریخی  محکمه استیناف

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

 

 

 

 

 


