
 ستره محکمه جمهوری اسالمی افغانستان
 ریاست  محکمه استیناف کندز 

 ریاست دیوان جرایم منسوبین نظامی استیناف 
 فارمت نشر احکام قطعی محاکم استیناف در قضایای جزائی

 

 

  

 

   

 

 

 ( 78: )شماره

 خالصه جریان واقعه  

وظیفه خویش را خود سرانه ترک و با یک میل سالح تفنگچه  19/3/1398( اسبق منسوب قومندانی پولیس سرحدی میدان هوائی والیت کندز بتاریخ ا) ع ا( فرزند ) ح 
جلب های ( معه تجهیزات با خود میبرد قطعه مربوطه اش موضوع را به ریاست پولیس سرحدی شریک ساخته باالخره بعداز گذشت یکسال تحت 0795pdf)کمری نمبر 

از والیت تخار به سمت کندز می آمدم در منطقه آدم خان چک پاینت بود بخاطریکه  13/3/1398حاضر و طی قطعه عریضه عارض شده و گفته که بتاریخ مختلف 
 هویت ام افشا نشود سالح را به داخل جوی آب انداختم که قضیه موصوف تحت تحقیق قرار میگیرد.

استدالل هیأت قضائی 
 ابتدائیهمحکمه 

متهم مذکور اظهار داشته که  -2(یک میل تفنگچه کمری معه سه عدد شاژور و پنجاه فیر مرمی در جمع متهم قید بوده، 35( ورق )11فورم )بمالحظه  -1دالیل الزام: 
بتاریخ متذکره  روآب انداختم برعکس متهم مذک تخار به کندز می آمدم در راه با چک پاینت طالبان روبرو شدم و سالح خود را در جویاز طرف  13/3/1398بتاریخ 

قطعه مربوطه اش را ترک نموده و همچنان اسناد و مدارک قانونی که مثبته آمدن از تخار به کندز باشد در جلسه ارائه کرده  19/3/1398در قطعه خویش بوده و بتاریخ 
 ح منجانب متهم مذکور اابت بوده در مورد چنین تممیم ییل اتخای گردیده است.نتوانست نظر به مالحظات فوق الذکر ارتکاب جرم اکتساب غیر قانونی سال

نص حکم محکمه 
 ابتدائیه

بحضورداشت طرفین قضیه به اتفاق آراء  29/6/1399هیأت قضائی دیوان جرایم منسوبین نظامی محکمه ابتدائیه شهری والیت کندز در جلسه علنی قضائی منعقده تاریخی 
( ضمیمه شماره یک کود جزاء در 24( ماده )1غیر قانونی سالح  طبق فقره )منسوب قوماندانی سرحدی میدان هوائی والیت کندز را در قضیه اکتساب ح ا( تو ) ع ا( ولد )

( ضمیمه مذکور به 8ماده )( 1بمدت یک سال و یکماه حبس تنفیذی محکوم نموده و طبق فقره ) 4/6/1399مورد جرایم نظامی از ابتدائی ایام نظارت و توقیفی تاریخ 
 ( معه تجهیزات آن به خزانه دولت نیز اصدار حکم نموده است.0795pdf( افغانی جبران خساره یک میل تفنگچه کمری دارای سریال نمبر )32697پرداخت مبلغ )

خالصه دالیل اعتراض 
 ارنوالڅو یا قناعت 

 نموده بدالیل ییل:ارنوال مؤظف قضیه باالی فیمله محکمه ابتدائیه اعتراض څ
سالح اطالع  یوظیفه خویش حاضر شده و طی قطعه عریضه از مفقود متهم مذکور بدون بازداشت کدام مرجع کشفی و اوپراتیفی با رضایت خود دوباره باالی  -1

جرم موصوف ا داده، در صورتیکه حیف و میل می نمود هیچ وقت به پای تحقیق حاضر نمی شد و کدام اطالع هم نمی داد معلوم میشه سالح اش مفقود شده فلهذ
و از محکمه محترم احترامًا تقاضا دارم تا  اکتساب نه بلکه مفقودی سالح بوده، نظر به دالیل فوق الذکر فیمله محکمه ابتدائیه در مطابقت به قانون صدور نیافته

( ضمیمه شماره یک کود جزاء بوصف جرمی مفقودی سالح مستوجب مجازات دانسته اصدار حکم 26( ماده )1طبق فقره ) ابتدائیه را نقض و متهم مذکور را فیمله
 نماید تا عدالت بوجه احسن تامین گردد.

م بخاطر افشا نشدن هویت اش سالح را با تمام اسناد های لاکثرًا افسران قطعات نظامی میتواند سالح کمری خویش را غرض حفاظت خویش با خود داشته باشند، اما مؤکخالصه اعتراض و 

 شهرت طرفین قضیه و نوع واقعه

 نوع واقعه  ارنوالڅشهرت 
اکتساب غیر قانونی 

 سالح

 محل واقعه  شهرت محکوم
ق پولیس سرحدی 
میدان هوائی والیت 

 کندز

 وظیفه محکوم
منسوب ق میدان 

 هوائی کندز
 19/3/1398 تاریخ واقعه

 ) ع ح( شهرت وکیل 
سبب تحریک 

 دعوی 
 اعتراض طرفین

  شهرت متضرر
رابطه محکوم 

 با متضرر
 ندارد

 شهرت قضات

 اسم
جلسه قضائی تحت ریاست رئیس و عضویت دو تن 

 قضات تدویر یافته است.

    تخلص

 عضو جلسه عضو جلسه  رئیس جلسه وظیفه



مدافعات متهم و یا 
 دافعوکیل م

بامیسر شدن فرصت طی عریضه از مفقودی سالح خویش داخل جوی آب می اندازد بنابر تکلیف که عاید حالش گردیده بود نتوانسته آنًا بوظیفه حاضر شود بعداز مدتی 
داده نباید وصف جرمی را  گردد و دوم اینکه از مفقودی اطالعاش اداره خویش را در جریان میگذارد در حالکیه اواًل شخص استفاده جو دوباره بوظیفه اش بر نمی 

با عرض دالیل شرعی و قانونی فوق الذکر که یک وسیله برای غور است مؤکلم  اکتساب می گرفت و این وصف ممداق هم ندارد که تحت پیگرد قانونی قرار میگیرد
 رای موکلم می باشم.شخص با دسپلین وظیفه شناس، صادق، وطن دوست، فاقد سابقه جرمی و .... بوده بناًء از پیشگاه هیئت محترم قضائی خواهان استرحام قضایئ ب

خالصه استدالل 
 محکمه استیناف

 یه متهم: دالیل الزام عل
ف شامل متهم مذکور در مدت یکسال بر قطعه خویش در وظیفه حاضر نبوده و گفته که من مریض بودم و تحت تدوی قرار داشتم که اسناد های مریضی موصو -1

 دوسیه نمی باشد.
را معه اسناد هایم بداخل  طالبان بود سالحموصوف طی قطعه عریضه عارض شده که بتاریخ فوق الذکر از تخار به طرف کندز می آمدم در راه چک پاینت  -2

افشا شود اما نظر به مالحظه اوراق دوسیه و اطالع از حاضری متهم مذکور بتاریخ متذکره در قطعه خویش حاضر بوده  ام که مبادا هویت جوی آب انداختم 
 است.

د گردیده متهم مذکور یگانه متکفل اعاشه و اباته خانواده اش میباشد المال( ناشی از ارتکاب عمل جرمی متهم مذکور وار ضرر مادی به منفعت عامه ) بیت -3
جرم نمی شود  مدتی در راستای تأمین امنیت آرامش مردم ایفای وظیفه نموده از عملکرد خود نادم و پیشیمان می باشد تعهد سپرد که در آینده مرتکب همچو

 ازات ییل میباشد.بناًء روی ملحوظات فوق الذکر متهم مذکور مستوجب حکم و مج

 نص حکم

به حضور داشت طرفین قضیه به اتفاق  29/7/1399هیئت قضائی دیوان جرایم منسوبین نظامی محکمه استیناف والیت کندز در جلسه قضائی علنی قضائی منعقده تاریخی 
دیوان  29/6/1399( مؤرخ 8قانون اجراآت جزائی فیمله خط نمبر ) (267( قانون تشکیل وصالحیت  قوۀ قضائیه و متکی به ماده )54آراء باکسب صالحیت از حکم ماده )

اکتساب کندز در قضیه  والیت سرحدی میدان هوائیپولیس  منسوب قوماندانی( ا ( ولد )ح ا جرایم  منسوبین نظامی محکمه ابتدائیه شهری والیت کندز را در مورد تو ) ع
بمدت یکسال و یکماه حبس تنفیذی وبا در نظر  4/6/1399یک کود جزاء از ابتدائیه ایام نظارت و توقیفی تاریخ  اره( ضمیمه شم24( ماده )1غیر قانونی سالح طبق فقره )

( معه تجهیزات آن به خزانه 0795pdf( افغانی جبران خساره یک میل تفنگچه کمری دارای سریال نمبر )32697ضمیمه مذکور به پرداخت مبلغ ) (8ماده )( 1داشت فقره )
 وم به مجازات شده بودی استینافًا تائید نمودیم.کمحدولت 

سبب قطعیت حکم 
 محکمه استیناف 

ارنوالی استیناف څارنوال تعقیب قضایئ ریاست څمحکمه استیناف والیت کندز یریعه قرار قناعت  یمدیوان جرایم منسوبین نظا 29/7/1399( مؤرخ 7فیمله شماره )
 فیمله و عادالنه بودن آن قطعیت حاصل نموده است.عسکری زون کندز مبنی بر قانونیت 

 (     محل امضاء آمر با صالحیت ) 19/12/1399تاریخ  


