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   (10) شماره:

 خالصه جریان واقعه

چنین استنباط میگردد که اسامی ) ع ب( ولد ) غ م( به اتهام خیانت به وطن در محبس والیت بادغیس تحت حبس قرار داشته  قضیه از بررسی
اساس تماس های تیلفونی ) س خ( آمر  روز بهکه بعداز سپری نمودن مدت محکوم بهایش از حبس رها و بخانه خود میرود، که بعداز چند 

ارتباط محاکم و تماس های ) س ف( آمر اپراسیون همراه ) ع ب( محبوس رها شده در مورد تبلیغ ده هزار افغانی صحبت کرده میشود و در 
ه که امانتی تان را اه ) س خ ( صحبت نمودی ) ع ب( همرعین حال ضبط صوت نیز توسط ) س خ( و ) س ف( صورت گرفته است که اسام

 حواله کردم و ) ع ب( میاورد، در مورد ) ع ب( همراه امنیت ملی والیت بادغیس شریک می سازد و امنیت ملی مبلغ ذکر شده را نمره نموده و
 اسامی ) س خ ( را با لفیعل دستگیر می نماید.

استدالل و مطالبه 
 ارنوالڅ

ضبت صوت اسامی ) ع ب( همراه ) س خ( آمر  -2مؤظف دستگیر و گرفتار شده است. اعتراف اسامی ) س خ( که بالفیعل توسط هیئت-1
و چگونگی واقعه  محضر گرفتاری )س خ( -4اظهارات و تحقیقات از ) س خ(  -3ارتباط محاکم و )س ف( آمر اپراسیون مدیریت محبس . 

باط محاکم در قبال قضیه اخذ رشوت و سؤ استفاده از عکس پول ها نمبر شده با در نظر داشت دالیل فوق جرم اسامی ) س خ( آمر ارت
( کود جزاء مستوجب مجازات می باشد و از حضور محترم رئیس صاحب 403( و )371صالحیت وظیفوی ثابت و روشن بوده و مطابق مواد )

( کود مذکور 497جزاء و ماده )( کود 371( ماده )1( فقره )1محکمه و هیئت قضائی شان تقاضامندم که اسمی ) س خ ( متهم را طبق بند )
 محکوم به مجازات فرمایند.

 دفاعیه

م ) س خ( به عنوان دلیل الزام یاد آوری شده در این مورد باید دفعًا بیان نمود که موکلم فریب حرف های ) س ف( لدر مورد اعتراف موک -1
ارنوال هیچگاهی دلیل الزام بر علیه موکلم شده نمی تواند.     څاین ادعای  پسرا خورده است و طبق گفته های ) س ف( اظهارات داده است 

که ) ع ب( ده هزار را به ) س ف( نضبط صوت ) ع ب( در مورد اینکه پول را حواله نموده که ) ع ب( پول را بگیرد و به ) س خ ( بدهد ای -2
ده هزار از امنیت ملی گرفته و وی را به دام می اندازد، این  داده و ) س ف( پول را خرج نموده است بناًء ) س ف ( بخاطر بد نام کردن موکم

 دلیل الزام نمی باشد.  ملارنوال هم نیز برای موکڅادعای 

 شهرت طرفین دعوی و نوع واقعه

 ) س خ( محکوم اخذ رشوت نوع واقعه

 قعله نو محل واقعه
 وظیفه محکوم

آمر ارتباط 
 محاکم

 ) م ز( وکیل مدافع

 ) س ف( متضرر 13/6/1399 تاریخ واقعه

سبب تحریک 
 دعوا 

 همکار رابطه محکوم با متضرر اداره اطالع

 شهرت قضات

 د( ) خ ) س م( ) ا ش( اسم

 ) ک ی( ) س د( ) ن د( تخلص

 وظیفه
رئیس محکمه 

 شهری
سرپرست دیوان 

 نظامی
 عضو جلسه



استالل محکمه 
 ابتدائیه 

والیت  از مطالعه اوراق چنین استنباط نمی شود که به اساس اطالع ) س ف( ولد ) ع ر( آمر اپراسیون محبس قلعه نو عنوانی ریاست امنیت ملی
بادغیس منبی بر اینکه ) س خ( ولد ) س ق( آمر ارتباط محاکم محبس قعله نو بخاطر رها شدن ) ع ب( محبوسی که در قضیه خیانت به وطن و 
عضویت در گروپ های تروریستی تحت حبس قرار داشت به وسیله من از وی تقاضای پرداخت ) رشوت( مبلغ ده هزار افغانی نموده است 

داز نمره کردن مبلغ ده هزار افغانی ساحه محل تسلیمی پول تحت عبگرفتاری را تنظیم و مؤظف نموده و  امنیت ملی مذکور هیئت  فلهذا ریاست
برده و   12/6/1399( دقیقه بعداز ظهر مؤرخ 3:20پوشش قرار داده مبلغ مذکور هیئت ) س ف( نام بعداز هماهنگی با ) س خ( متهم به ساعت )

 ل ) س خ( را دستگیر و مبلغ ده هزار افغانی پول نمره شده را از نزد وی گرفتند.هیئت گرفتاری با الفی آن نموده وتسلیم 

نص حکم محکمه 
 ابتدائیه 

والیت بادغیس در جلسه ماهیئت قضائی دیوان رسیده گی به جرایم امنیت عامه و جرایم ناشی از فساد اداری ریاست محکمه ابتدائیه شهری 
به برائت تو ) س خ ( ولد ) س ق( را در خصوص اتهام سؤ  فوق به اتفاق آراء متکی به دالیل 28/6/1399حضوری، منعقده و تاریخی  قضائی، 

( قانون اجراآت جزائی حکم 235( کود جزاء و ماده )5استفاده از صالحیت وظیفوی به نسبت عدم موجودیت دالیل کافی الزام طبق ماده )
( کود مذکور به 385( کود جزاء بارعیات ماده )371( ماده )1( فقره )1هام اخذ رشوت مبلغ ده هزار افغانی طبق ماده )نمودیم و در خصوص ات

 مدت پنج ماه حبس تنفذی و پرداخت مبلغ ده هزار افغانی معادل وجه رشوت محکوم به مجازات نمودیم.
سبب قطعیت حکم 

 .قناعت طرفین دعوا محکمه استیناف

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

 


