
 ستره محکمه جمهوری اسالمی افغانستان
 ریاست محکمه استیناف والیت میدان وردک

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

  

 

 

 

 

 

 ( 3) شماره:

 خالصه جریان واقعه
از آنست که )ن ز( غرض خریداری کچالو به والیت بامیان میرود در مسیر راه جلریز میدان وردک با افراد مسلح روبرو  حاکیاوراق قضیه 

میگردد بعداز تالشی از نزدش یک میل سالح کمری که دارای جواز بوده با یک مقدار پول میگرد، موصوف بالفاصله قضیه را به قوماندانی 
 دهد، اوراق دوسیه بعداز طی مراحل به محکمه والیت میدان وردک محول میگردد.امنیه والیت بامیان اطالع می

استدالل و مطالبه 
 ( کود جزاء مطالبه مجازات نموده است.541( ماده )1در قضیه مفقودی سالح طبق هدایت فقره )ارنوال مؤظف څ ارنوالڅ

 سالح دست داشته جواز در وزارت داخله داشت، در مسیر راه میدان جلریز اشخاص مسلح یعنی دزد ها به تهدید اسلحه از نزدم اخذ نمودند، از  دفاعیه
 ( کود جزاء برائت میخواهم.5وقوع حادثه باال فاصله به قوماندانی امنیه والیت بامیان اطالع دادم. و طبق هدایت ماده )

جریان محکمه 
 ئیه و نص حکمابتدا

خویش به اکثریت آراء در قضیه مفقودی سالح اسامی )ن ز( طبق 6/1/1399( مؤرخ 7دیوان امنیت عامه محکمه ابتدائیه شهری طی فیصله نمبر )
 ( کود جزاء به مبلغ هشت هزار افغانی محکوم به مجازات نموده است.541( ماده )1هدایت فقره )

شهرت مستانف و 
 فشرده اعتراض آن

 ارنوال مؤظف غرض غور استینافی به محکمه استیناف محول گردیده است. خالصه .څدوسیه متذکره از اثر اعتراض 
( کود جزاء تابع مرور زمان گردیده است. و طبق 72( ماده )3به نسبت اینکه اتهام منسوبه از جمله قباحت بوده که طبق هدایت فقره ) -1

 یصله محکمه ابتدائیه گردیده است.به نقض ف( قانون اجراآت جزائی 267هدایت ماده )

استدالل محکمه 
 استیناف

 اتهام وارده علیه متهم قضیه برویت دالیل ذیل وارد دانسته شد: بدلیل اینکه:
 اظهارات متهم قضیه مبنی بر مفقودی سالح. -1
اینکه متهم قضیه بر فیصله محکمه ابتدائیه که به الزام اش صورت گرفته است قناعت نموده است، داللت بر اعتراف متهم قضیه مبنی بر  -2

 شهرت طرفین قضیه و نوع واقعه

 )ن ز( ولد )ج ع( حکومم مفقودی سالح نوع واقعه

 محل واقعه
والیت میدان 

 وردک

 تجار وظیفه محکوم

 ندارد وکیل مدافع

  متضرر 30/5/1396 تاریخ واقعه

سبب تحریک 
 دعوا 

 
رابطه محکوم با 

 متضرر
 

 شهرت قضات

 )ن ل( ) ع م( )ف هـ( اسم

 ) ح ق( ) ن و( ض() ف  تخلص

 عضو جلسه عضو جلسه رئیس جلسه وظیفه



 ارتکاب جرم میباشد.
نص حکم محکمه 

 استیناف
( 9نقض نموده و طبق هدایت ماده )خویش فیصله محکمه ابتدائیه را  12/8/1399( مؤرخ 13دیوان امنیت عامه محکمه استیناف طی فیصله نمبر )

 ( کود جزاء در قضیه متذکره به مبلغ هشت هزار افغانی جزای نقدی محکوم به مجازات نمود.17قانون انسداد قاچاق بارعایت ماده )
سبب قطعیت حکم 

 وردک قطعی گردیده است.ارنوالی امنیت عامه استیناف والیت میدان څ 3/9/1399به اساس قرار قناعتی تاریخی  محکمه استیناف

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

 

 

 

 


