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               (8) شماره

 خالصه جریان واقعه

( 42اسامی ) ن ک( فرزند ) م ی( در اظهارات خویش چنین گفته که بنده بعداز اینکه جنگ قرجغی ولسوالی آبکمری والیت بادغیس به تعداد )
بروم اشیا ذکر شده را به  ستم به حمامکندک ریزرف آوردم زمانی که میخوافیر مرمی ماشیندار و مقدار پوچک جمع آوری کرده و با خود به 

داخل بیک حمام خویش جابجا کرده و به بیرون از قوماندانی کندک ریزرف عملیاتی انتقال میدادم که دم قراول کندک توسط مؤظفین دستگیر 
 شدم.

استدالل و مطالبه 
 ارنوالڅ

 ( فیر مرمی و یک مقدار پوچک.42مبنی بر قاچاق مهمات ) )ن ک(اعتراف اسامی  -1
 قوماندانی کندک ریزرف عملیاتی در مورد قاچاق مهمات. استعالم -2
استعالم ارگانهای کشفی در مورد عدم مسؤلیت و سوابق جرمی موصوف خبر داده است فلهذا الزامیت اسامی ) ن ک( به جرم قاچاق  -3

 می باشد.( کود جزاء مستوجب مجازات 407( و ماده )535( ماده )2( فقره )1مهمات ثابت بوده بناًء مطابق بند )

 دفاعیه
) ن ک( متهم گفت بطور شفاعی از خود دفاع می کنم و ضرورت به وکیل مدافع ندارم من از وظیفه آمدم و میخواستم به حمام بروم و یک 

ارنوالی معرفی څکندک مرا لت و کوب نموده و مرا به  انگذاشتم و بعداز اینکه از حمام آمدم قوماندمقدار مرمی ها و پوچک ها را نزد قراول 
 نموده است.

استالل محکمه 
 ابتدائیه 

( فیر مرمی ماشیندار را طور ماهرانه در بین پوچک ها در 42مکتوب کندک ریزرف عملیاتی مبنی بر اینکه ) ن ک ( متهم به تعداد ) -1
 یک پالستیک جابجا نموده و بعداز انتقال در بازار بفروش برساند که دستگیر شد . 

( فیر مرمی و پوچک را با خود به کندک آورده و در عین رفتن حمام میخواستم 42جنگ )متهم مبنی بر اینکه بعداز  اعتراف ) ن ک(  -2
( فیر مرمی ماشیندار مربوط به دولت را طور 42که آنها را به بیرون انتقال بدهم. فلهذا نظر به جریانات ثابت گردید که ) ن ک( متهم )

 نسته شد.ا( ضمیمه شماره یک کود جزاء مسؤلیت داشته وارد د24ماده ) غیر قانونی اکتساب نموده و طبق

 شهرت طرفین دعوی و نوع واقعه

 نوع واقعه
اکتساب غیر 

قانونی 
 مهمات

 )ن ک( محکوم

 قلعه نو محل واقعه
 سرباز وظیفه محکوم

 ندارد وکیل مدافع

  متضرر 6/5/1399 تاریخ واقعه

سبب تحریک 
 دعوا 

  رابطه محکوم با متضرر اداره اطالع

 شهرت قضات

 ) خ د( ) س م( ) ا ش( اسم

 ) ک ی( ) س د( ) ن د( تخلص

 وظیفه
رئیس محکمه 

 شهری
سرپرست دیوان 

 نظامی
 عضو قضائی



نص حکم محکمه 
 ابتدائیه 

لسه ماهیئت قضائی دیوان رسیده گی به جرایم امنیت عامه و جرایم ناشی از فاسد اداری ریاست محکمه ابتدائیه شهری والیت بادغیس در ج
به اتفاق آراء متکی به دالیل فوق تو اسامی ) ن ک( فرزند ) م ی( را در خصوص اکتساب  15/6/1399تاریخی  قضائی، علنی، حضوری، منعقده

( 7( کود جزاء و با در نظر داشت ماده )215( ضمیمه شماره یک کود جزاء بارعایت ماده )24( ماده )1غیر قانونی مهمات دولت طبق فقره ) 
 ر ماه حبس تنفیذی در قطعه محکوم به مجازات نمودیم.ضمیمه شماره یک کود مذکور به مدت چها

سبب قطعیت حکم 
 بتدائیهمحکمه ا

 قناعت طرفین دعوی.

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

 

 


