
 ستره محکمه جمهوری اسالمی افغانستان
 ریاست محکمه استیناف والیت میدان وردک

 در قضایای جزائی استیناففارمت احکام قطعی محاکم 

  

 

 

 

 

 

                (6) :شماره

 خالصه جریان واقعه

بنام ) ع ر( کارمند غیر رسمی مدیریت امنیت ملی ولسوالی چک به مدیر امنیت ملی اطالع میدهد مبنی بر اینکه یک نفر بنام ) ن م( شخص 
یک محموله مشکوک را در بین حویلی خویش زیر سنگ ها پنهان نموده است، مدیر امنیت ملی با هماهنگی ادارت ذیربط داخل اقدام شده، 

م( یک عدد بطری، یک فیر مرمی و مقدار لین بدست میآید. در جریان تحقیقات معلوم میگردد که مدیر امنیت بنام ) ج  که از بین حویلی )ن
 گرفتار نموده است. و نامبرده را بطور غیر قانونی ن( که در راس هیئت گرفتاری بوده، علیه ) ن م( نام دسیسه سازی نموده،

 ارنوالڅاستدالل و مطالبه 

 ارنوال مؤظف در استدالل خویش تحریر داشته که: څ
 )ج ن( در راس هیئت گرفتاری بوده علیه ) ن م( نام دسیسه نموده . -1
 قضیه متذکره به اساس خصومت شخصی بنام ) ع ر( صورت گرفته است.  -2
ی نموده است. و ) ج ن ( طبق که حقیقت بر مال نگردد، اطالع دهنده را در ریاست امنیت ملی بنام مستعار معرفن)ج ن( به نسبت ای -3

 ( کود جزاء مستلزم مجازات دانسته میشود.403هدایت ماده )

مؤکم دسیسه علیه ) ن م( نام ننموده است . اگر دسیسه بوده باشد توسط ) ع ر( صورتگرفته میتواند. مؤکلم یک شخص متعهد و  -1 دفاعیه
 برائت می خواهم.( کود جزاء 5وفادار به کشور و مردم خویش میباشد. و طبق هدایت ماده )

جریان محکمه ابتدائیه و 
 نص حکم

( 403خویش ) ج ن( را در قضیه سؤ استفاده طبق هدایت ماده ) 1/2/1399( مؤرخ 4شهری طی فیصله نمبر )دیوان امنیت عامه محکمه ابتدائیه 
 کود جزاء بمدت سه سال حبس تنفیذی و طرد از مسلک محکوم به مجازات نموده است.

شهرت مستانف و فشرده 
 اعتراض آن

دوسیه متذکره از اثر اعتراض متهم قضیه غرض غور استینافی به محکمه استیناف محول گردیده است. خالصه: مؤکلم دسیسه علیه )ن م( نام 
موکلم یک شخص متعهد و وفادار به کشور و مردم خویش میباشد.  توسط ) ع ر( صورت گرفته میتواند.ننموده است. اگر دسیسه بوده باشد 

 شهرت طرفین دعوی و نوع واقعه

 نوع واقعه
سؤ استفاده از 

 صالحیت وظیفوی
 محکوم

)  ج ن( ولد ) خ 
 د(

 لسوالی چکو محل واقعه

 مدیر امنیت وظیفه محکوم

 )هـ ن( وکیل مدافع

  متضرر 6/5/1397 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



 ( قانون اجراآت جزائی نقض فیصله محکمه ابتدائیه و برائت مؤکلم را میخواهم.5( و )267اد )و طبق هدایت مو

 استدالل محکمه استیناف
که: هدف از عملیات بدست آمدن مواد بوده که )ج ن( آنرا ناتهام وارده علیه متهم قضیه برؤیت دالیل ذیل وارد دانسته نمیشود: بدلیل ای

که هویت مخبر اش افشاء نگردد، در ننه توسط ) ج ن( بخاطر ای باشد توسط ) ع ر( صورت گرفتهه بود بدست آورده است، اگر دسیس
 ریاست امنیت ملی آنرا به نام مستعار معرفی نموده است.

نص حکم محکمه 
 استیناف

نقض نموده و به برائت ) ج ن (  خویش فیصله محکمه ابتدائیه را 27/3/1399( مؤرخ 2دیوان امنیت عامه محکمه استیناف طی فیصله نمبر )
 تصمیم اتخاذ نمودند.

سبب قطعیت حکم 
 محکمه استیناف

دیوان رسیده گی به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی مقام عالی ستره محکمه نهایی  5/6/1399( مؤرخ 719به اساس قرار قضائی نمبر )
 گردیده است.

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

 


