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 ( 47: )شماره

 قضیهخالصه جریان 

مواصلت ورزیده و بخاطر  متهم ) ج آ( ولد ) م ن( منحیث عضو تولی عملیاتی قوماندانی امنیه والیت پنجشیر ایفای وظیفه مینمود، که اخیرًا مکتوب تقاعدی نامبرده
 ذمت خویش به آمریت قوماندانی امنیه والیت پنجشیر  مراجعه مینماید، در ابتداء به نسبت تکمیل نبودن مهمات آمریت تخنیک از گرفتن سالحتسلیم دهی سالح کمری 

ح ذمت خویش را دوباره م سالابا ورزیده و بعدًا دوباره با تکمیل نمودن مرمی آن به مرجع مذکور مراجعه مینماید که مسؤلین تخنیک در دفتر موجود نمیباشد و سر انجا
د، که سالح متذکره با خود بطرف خانه حمل مینماید که در همین جریان رفت و برگشت زمانیکه از والیت بطرف ولسوالی عنابه سوار موتر لینی و در حرکت می باش

به موضوع را اطالع میدهد، که مرجع ذیربط قیمت سالح مذکور معه امنیه ولسوالی عنا ور باآلخره به قوماندانیکدر موتر لینی فراموش شده و مفقود میگردد، که متهم مذ
 ( هفتاد و سه هزار و پنج صد افغانی در پاسخ مرجع محترم مربوط تعیین و تحریر داشته اند.73500ملحقات آنرا مبلغ )

خالصه دالیل و مطالبه 
 ارنوالڅ

 نامبرده میباشد.مفقود نمودن سالح ذمتش که مسؤلیت و مکلفیت آن به عهده خود  -1
 عدم محافظت درست از سالح ذمتش. -2
 اعتراف موصوف مبنی بر مفقود شدن سالح ذمتش. -3
 عملکرد موصوف مطابق احکام قانون جرم پنداشته میشود. -4

قانون  ( 26ده )ا( م1صراحت فقره )بناًء جرم متهم ) ج آ( عضو اسبق تولی عملیاتی قوماندانی امنیه والیت پنجشیر در قضیه مفقودی سالح کمری ثابت بوده، مطابق 
 ( کود مذکور مستوجب مجازات پنداشته میشود.8( کود جزاء و طبق ماده )1جرایم نظامی، ضمیمه شماره )

خالصه دفع متهم و یا 
 وکیل مدافع

با تقاعد سوق شدی، من عاجل به قوماندانی امنیه رفتم من در پوسته والیت کهنه مصروف اجرای وظیفه بودم که از قوماندانی امنیه والیت پنجشیر برایم خبر دادند که 
در خانه است فردا مسؤلین مربوط از من تقاضای اجناس ذمتم را کردند، من گفتم دریشی والبسه من در پوسته است، یکمیل تفنگچه که در جمع من قید است فعاًل 

مرمی  گفت تو چند مرمی باقی هستی تسلیم نشد، من سالح را دوباره با خود به خانه بردم، کمبود میاورمش، وقتی که تفنگچه را به قوماندانی امنیه پنجشیر آوردم معتمد
ینی دوم آمدم معتمد به کدام وظیفه رفته بود، کسی تفنگچه را تسلیم نشد بار سوم همچنان معتمد موجود نبود من زیاد جیگر خون شدم در موتر ل زمیل کردم و رورا تک

تر وباره بخانه خود بروم از اینکه زیاد سرگرادن شده بودم و جیگر خون بودم تفنگچه و مرمی های آن در موتر فراموشم شد وقتی پایان شدم موسوار شدم میخواستم د
رفتم عریضه دادم و به حرکت کرد بعدًا متوجه شدم که سالح ذمت ام نیست عاجل موتر کرایه کردم و به تعقیب آن تا گلبهار رفتم پیدا نشد مستقیم به ولسوالی عنا

 جریان را اطالع دادم.

 شهرت طرفین دعوی و نوع آن
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خالصه استدالل هیأت 
 قضائی

( نوع آمریکایی ذمت خویش را که غرض تأمین امنیت فزیکی از طریق قوماندانی امنیه ولسوالی عنابه 8665متهم ) ج آ( یک میل سالح کمری دارنده سریال نمبر )
( کود جزاء 1( ضمیمۀ شماره )26ه بود. در مسیر والیت الی ولسوالی عنابه از نزدش مفقود میگردد، ازینکه عمل موصوف در مادۀ )دوالیت پنجشر برایش توزیع گردی

 ارنوال مؤظف را بر دفاعیات متهم وارد دانسته و ذیاًل ملزم دانسته می شود:څجرم دانسته شده هیئت قضائی صورت دعوی 
 مفقود نموده است. را رای متهم مذکور توزیع گردیده بود آن( رسمًا بp.d.s 9815تفنگچه نمبر ) -1
 برای رفع مسؤلیت جزائی خود کدام اسناد و مدارک قانونی و قناعت بخش ندارد. -2
 به جرم مفقودی تفنگچه مذکور صریحًا اعتراف دارد. -3
 ( کود جزاء جرم پیشبینی گردیده است.1( ضمیمه شماره )26عمل موصوف در ماده ) -4
 نهای کشفی و استخباراتی از مفقودی سالح.تأییدی ارگا -5

 نص حکم

( ذمت خود p.d.s 9815)تو ساتنمن متقاعد ) ج آ( فرزند ) م ن( منسوب اسبق قوماندانی والیت پنجشیر که در ارتکاب مفقود نمودن سالح کمری دارنده سریال نمبر 
( کود جزاء و با 1( قانون جرایم نظامی، ضمیمه شماره )26( ماده )1فقره ) تراطبق صراحتو ملزم هستی، معه چهل و هشت فیر مرمی و سه عدد شاجور آن مسؤل 

( هفتاد و سه هزار و پنجصد افغانی دو چند قیمت سالح مفقود شده به خزینه دولت محکوم 73500( ضمیمه مذکور مکلف به پرداخت مبلغ )8( ماده )2رعایت فقره )
 بجزا نمودیم.

سبب قطعیت حکم 
 ابتدائیه محکمه

ارنوالی ابتدائیه عسکری والیت پنجشیر و به څدیوان جرایم منسوبین نظامی ریاست محکمه شهری والیت پنجشیر، مورد قناعت ریاست  18/1/1398( مؤرخ 5فیصله نمبر )
 گرفته و به قطعیت رسیده است. راسکری زون مرکز نیز مورد تائید قرارنوالی نظارت قضائی استیناف عڅ 12/11/1398مالحظۀ قرار نظارتی تاریخی 

 (     محل امضاء آمر با صالحیت )  13 19/7/99 تاریخ 

 

 

 


