
  

 

 

 ستره محکمه جمهوری اسالمی افغانستان

 دیوان )رسیده گی به جرایم منسوبین نظامی(  

 3/1/1398تاریخ وارده:                (281نمبر وارده: )

 خالصه جریان واقعه
( رفتعم( از جانب نیروهای امنیتی دستگیر و تحت تحقیق قرار گرفته و در پروسه تحقیق از اتهام منسوبه ) قتلمجروحیت و ( فوق الذکر بتاریخ فوق در پیوند به قضایای )  متهمبه مالحظه اوراق دوسیه )

 .است ، احاله شدهکابل  شهرحوزه چهارم مه ابتدائیه میباشد. بعداز اکمال تحقیق و ترتیب اتهام نامه و صورت دعوی، دوسیه به غرض انفصال به دیوان رسیدگی بجرایم وظیفوی منسوبین نظامی محک

نص حکم محکمه 
 ابتدائیه

خویش در حال حضور داشت طرفین دعو به اتفاق آراء هیأت قضائی چنین 9/8/1397( مؤرخ 143ذریعه فیصله شماره ) حوزه چهارم شهر کابلدیوان رسیده گی بجرایم وظیفوی منسوبین نظامی محکمه 
( کود مذکور از 76( کود جزا و با رعایت ماده )547ماده4ۀ)منسوبین نظم عامه والیت غور طبق فقر ذ لمجروحیت  سه نفر و قتل ر د ولد را در قضیه  بازسر ف اولد  ع قاصدار حکم نموده اند: اسامی 

خساره ( کود جزا مکلف بپرداخت مبلغ هشتاد و هفت افغانی از بابت جبران 14مادۀ2ده و با در نظر داشت فقرۀ)و( بیست و هفت  سال حبس تنفیذی محکموم بجزا نم27ابتدای ایام نظارت و توقیفی بمدت )
 ۀ دولت گردیده و دعوی حق العبدی ورثۀ مقتول و استیناف خواهی محکوم را طبق قانون محفوظ دانسته است. نیشش فیر مرمی کالشینکوف بخز

نص حکم محکمه 
 استیناف

یش خو 16/11/1397( مورخ 123با صدور فیصله شماره )  رسیدگی بجرایم وظیفوی منسوبین نظامی محکمه استیناف کابل ( بمرحله استینافی وارد و دیوان  طرفیناق  دوسیه نسبت عدم قناعت ) متعاقبًا اور
منسوبین  ف اولد  ع قکه بتاسی از آن اسامی  را حوزۀ چهارم شهر کابل  دیوان رسیده گی بجرایم وظیفوی منسوبین نظامی محکمه ابتدائیه 8/8/1397( مؤرخ 143له نمبر )چنین اصدار حکم نموده اند: فصی

( 27بمدت ) 24/10/1396دای تاریخ نظارت و توقیفی ( کود مذکور از ابت76( کود جزا و با رعایت مادۀ)547ماده4نظم عامه والیت غور در قضیه مجروحیت سه نفر و قتل ر د طبق هدایت فقرۀ) و کندک امن
ۀ دولت محکوم بجزا گردیده استینافًا بال تغیر تائیدًا اصدار حکم نموده و دعوی افغانی تاوان شش فیر مرمی بخزین (78( کود جزا مکلف بپرداخت مبلغ)14ماده  2بیست و هفت سال حبس تنفیذی و طبق فقرۀ)

  تول را محفوظ دانسته اند. حق العبدی ورثۀ مجروحین و مق
خالصه دالیل اعتراض 

 ارنوالڅ ویا عدم قناعت
شده است. و محکوم علیه مذکور از هیات قضائی خواهان رافت قضائی متهم )اعدام(  عدیل فیصله به تشدید مجازاتفرجامی بنابر یکعده دالیل مندرج اعتراضیه خویش، خواهان ت مؤظف  محترم ارنوالڅ

 میباشد.

 تحلیل مستشاران قضائی

، از لحاظ صحت تطبیق قانون تحت غور و بررسی رسیده گی بجرایم وظیفوی منسوبین نظامی محکمه استیناف والیت کابلدیوان  16/11/1397( مؤرخ 123فیصله شماره )  (طرفینطوریکه باالثر اعتراض )
دیوان نظامی محکمه ابتدائیه حوزۀ چهارم شهر کابل را  19/8/1397( مورخ 123طی فیصله نمبر فوق الذکر صادرۀ خویش فیصله نمبر)مالحظه گردید که دیوان استینافی محکمه استیناف مذکور قرار گرفت، 

ود مذکور از ابتدای تاریخ نظارت و توقیفی ( ک76( با رعایت مادۀ )547ماده 4ا منسوب قطعۀ متذکره طبق هدایت فقرۀ ) که بتاسی از آن اسامی ع ق ولد ف ا  در قضیه مجروحیت سه نفر و قتل ر د ولد ذ
عوی حق العبدی  ده دولت محکموم بجزا و نییر مرمی فیر شده بخز( افغانی قیمت شش ف78( کود جزا مکلف بپرداخت مبلغ )14ماده  2بمدت بیست و هتفت سال حبس تنفیذی و طبق فقره )24/10/1396

بوقوع پیوسته که  24/10/1396وتاویل آن میباشد، زیرا عملکرد واقعه جرمی متهم مذکور بتاریخ  داده است که خطا در تطبیق قانون رد تائید قرار ورثۀ متقول و متضررین قضیه محفوظ دانسته شده، مو
ناف در روشنائی موادات قانون مذکور که قانون انفع واصلح به نفع طبق مواد قانون جزا که قانون زمان ارتکاب  جرم میباشد علیه اسامی ع ق ولدف ا اقامه دعوی و محکمه ابتدائیه و استی څارنوالمیبایست 

حبس دوام درجه  26/11/1396ر آن بیست سال میباشد ولی در کود جزا نافذۀ دوام شانزده وحد اکث اینکه در قانون زمان ارتکاب جرم حد اقل حبس متهم میباشد تعین مجازات مینمود که چنین نشده، بدلیل
ینرو فیصله  نمبر فوق الذکر امذکور میباشد. اززده سال الی بیست سال و حبس دوام درجه اول  حد اقل ان اضافه از بیست سال و حد اکثر آن الی سی سال پیش بینی گردیده که به ضرر متهم ( اضافه از شان2)

کابل مبنی بر بیست و هفت سال حبس در قضیه منسوبه به محکومیت اسامی ع ق ولد ف ا اصدار حکم خط  محکمه ابتدائیه حوزۀ چهارم شهر دیوان نظامی محکمه استیناف والیت کابل که بتائید فیصله 
وده و بنابر هر که منجر بمجروحیت سه نفر و قتل یکنفر گردیده( با تر صد و تصمیم قبلی نب رتکابی جرمی متهم مذکور )فعل فیرگردیده خطا در تطبیق و تاویل قانون  بوده قابل نقض دانسته میشود . وعمل ا

 شهرت قضات

    اسم

    تخلص

    وظیفه

 شهرت طرفین قضیه و نوع واقعه

 قتل عمدی نوع واقعه ث ن ارنوالڅشهرت 

  محل واقعه ع ق ولد ف ا شهرت محکوم

 وظیفه محکوم
نظم و کندک امنسرباز 

 عامه والیت غور 
  تاریخ واقعه

  شهرت وکیل
سبب تحریک 

 دعوی
 (څارنوال)

  شهرت متضرر
محکوم  رابطه

 با متضرر
 



 سی میباشد. ر( قانون جزا که قانون زمان ارتکاب جرم به نفع متهم میباشد قابل بر396ملحوظ که بوده طور انی صورت گرفته و در روشنای ماده )

 نص قرار
( کود جزا و 17ت جزائی به نسبت خطا در تطبیق قانون وعدم رعایت ماده )آقانون اجرا( 279طبق ماده ) 1398دیوان رسیده گی بجرایم وظیفوی منسوبین نظامی ستره محکمه در جلسه قضائی مورخ  /  /

صادرۀ دیوان رسیدگی بجرایم وظیفوی منسوبین نظامی محکمه استیناف کابل، تصمیم  16/11/1397( مورخ 123شورایعالی ستره محکمه به نقض فیصله خط نمبر ) 23/11/1396( مورخ 1383مصوبه شماره )
   قرار صادر نمود.  اتخاذ و

 (     محل امضاء آمر با صالحیت ) 24/4/1399تاریخ  


