
 ستره محکمه جمهوری اسالمی افغانستان
 ریاست محکمه استیناف والیت کابل

ریاست محکمه ابتدائیه رسیده گی به جرایم ناشی از فساد 
 اداری

 در قضایای جزائی استیناففارمت احکام قطعی محاکم 

  

 

 

 

 

 

 ( 2: )شماره

 خالصه جریان واقعه

بتاریخ فوق یک عراده موتر نوع تیلری از طرف والیت غزنی بصوب والیت کابل در حال حرکت بوده، که در مربوطات ولسوالی سیدآباد 
عوارض تخنیکی پیدا نموده و دریور غرض سپری نمودن شب به نزدیک ترین پوسته که مربوط اردوی ملی بوده میرود، بعداز مدت شش شبانه 

رفع و بطرف کابل حرکت مینماید، که باالثر در ساحه شیخ آباد موتر مورد نظر از طرف افراد نا معلوم به آتش کشیده  روز عوارض تخنیکی آن
 )س د(  تحت تعقیب عدلی قرار میگیرد.میشود، در پیوند به قضیه قوماندان پوسته اردوی ملی بنام 

استدالل و مطالبه 
 ارنوالڅ

  -داشته که : ارنوال مؤظف در استدالل خویش تحریرڅ
 مبنی بر سوختاندن موتر . )س د(  اظهارات دریور علیه قوماندان  -1
 ( کود جزاء مستلزم مجازات دانسته میشود.403گزارش هیئت بررسی کننده محل واقعه و طبق هدایت ماده ) -2

 دفاعیه
ولسوالی سید آباد بخاطر جلوگیری از فروش یک دسیسه علیه موکلم بخصوص علیه اردوی ملی بوده از طرف مسؤلین قوماندانی امنیه  -1

( 5دار به کشور و مردم خویش میباشد. و طبق هدایت ماده )اموتر های سوخته به راه انداخته شده است. موکلم یک شخص متعهد و وف
 کود جزاء برائت میخواهم.

جریان محکمه 
 ابتدائیه و نص حکم

را طبق هدایت ماده  )س د(  خویش در قضیه سؤ استفاده اسامی  2/4/1398( مؤرخ 4نمبر )دیوان امنیت عامه محکمه ابتدائیه شهری طی فیصله 
 ت نموده است.ا( کود جزاء به مبلغ یک صد هزار افغانی جزای نقدی و طرد از مسلک محکوم به مجاز403)

شهرت مستانف و 
 فشرده اعتراض آن

 -به محکمه استیناف محول گردیده است. خالصه: دوسیه متذکره از اثر اعتراض طرفین قضیه غرض غور استینافی
 مبنی بر سوختاندن موتر.   )س د(  اظهارات دریور علیه قوماندان   -1
 گزارش هیئت بررسی کننده محل واقعه. -2

 نوع واقعه دعوی و شهرت طرفین 

 نوع واقعه
سؤ استفاده از 

 صالحیت وظیفوی
 حکومم

)س د( ولد ) ق 
 س(

 ولسوالی سید آباد محل واقعه

 تورن وظیفه محکوم

 )رح( وکیل مدافع

  متضرر 12/8/1392 تاریخ واقعه

سبب تحریک 
 دعوا 

 
رابطه محکوم با 

 متضرر
 

 شهرت قضات

 ر( )ن )ع م( )ص ق( اسم

 )ح ق( ) ن ر( )ح ق( تخلص

 عضو جلسه عضو جلسه رئیس جلسه وظیفه



( قانون اجراآت جزائی به نقض فیصله محکمه 267جزاء داده شده گی سبب اصلح مجدد محکوم نمی گردد. و طبق هدایت ماده ) -3
 و خواستار مجازات متهم قضیه در قضیه سؤ استفاده  از صالحیت وظیفوی گردیده است.ابتدائیه 

نص حکم محکمه 
 استیناف

)س د(  ن رودائیه را نقض نموده و به برائت تخویش فیصله محکمه ابت 20/5/1399( مؤرخ 6دیوان امنیت عامه محکمه استیناف طی فیصله نمبر )
 تصمیم اتخاذ نمودند.

حکم سبب قطعیت 
 دیوان امنیت عامه مقام عالی ستره محکمه نهایی گردیده است. 9/7/1399( مؤرخ 800به اساس قرار قضائی نمبر ) محکمه استیناف

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

 

 

 


