
  

 

 

 ستره محکمه جمهوری اسالمی افغانستان

 دیوان )رسیده گی به جرایم منسوبین نظامی(  

 8/7/1398تاریخ وارده:                (321نمبر وارده: )

 خالصه جریان واقعه
از جانب نیروهای امنیتی دستگیر و تحت تحقیق قرار گرفته و در پروسه تحقیق از اتهام  قضیه نقض مقررات استعمال سالح منجر به فوت  ( فوق الذکر بتاریخ فوق در پیوند به طرفین به مالحظه اوراق دوسیه )

 ، احاله شده.غزنیظامی محکمه ابتدائیه شهری والیت منسوبین نمنسوبه ) اعتراف( میباشد. بعداز اکمال تحقیق و ترتیب اتهام نامه و صورت دعوی، دوسیه به غرض انفصال به دیوان رسیدگی بجرایم وظیفوی 

نص حکم محکمه 
 ابتدائیه

به اتفاق آراء هیأت قضائی چنین  یخویش در حال حضور داشت طرفین دعو 31/2/1398( مؤرخ 7ذریعه فیصله شماره ) غزنیدیوان رسیده گی بجرایم وظیفوی منسوبین نظامی محکمه ابتدائیه شهری والیت 
( ضمیمه شماره یک کود جزا در مورد جرایم نظامی از ابتدای ایام 23ماده  2فوت م د ولد ل م طبق فقره )ه را در قضیه نقض مقررات استعمال سالح منجر ب سرباز ص اولد  ا باصدار حکم نموده اند: اسامی 

وی حق ر مرمی به خزینه دولت گردیده و دع( فی11( افغانی از بابت قیمت )171( ضمیمه مذکور مکلف بپرداخت مبلغ)8ماد 1وم بجزا نمودهو طبق فقرۀ )نظارت و توقیفی بمدت پنج سال حبس تنفیذی محک
  العبد متضرر قضیه را محفوظ دانسته است.

نص حکم محکمه 
 استیناف

خویش چنین اصدار حکم  27/3/1398( مورخ 44با صدور فیصله شماره ) غزنی ینافی وارد و دیوان امنیت عامه محکمه استیناف والیت ( بمرحله است محکوم علیهمتعاقبًا اوراق  دوسیه نسبت عدم قناعت ) 
سرباز در قضیه نقض مقررات  ص اولد  ب اکه بتاسی از آن اسامی  را  غزنیدیوان رسیده گی بجرایم وظیفوی منسوبین نظامی محکمه ابتدائیه شهری والیت  31/2/1398( مؤرخ 7له نمبر )ینموده اند: فص

تغیر مورد تائید قرار داده است. س تنفیذی محکوم بجزا گردیده باال( ضمیمۀ شماره یک کود جزا از ابتدای ایام نظارت و توقیفی بمدت پنج سال حب23ماده2استعمال سالح منجر بفوت م د ولد ل م طبق فقره)
 ( فیر مرمیم به خزینه دولت نموده و دعوی حق العبدی متضرر قضیه را قانونًا محفوظ دانسته است. 11( افغانی از بابت )171کور مکلف بپرداخت بملغ)( ضمیمه مذ8ماده  1)قرۀ و هکذا طبق ف

خالصه دالیل اعتراض 
 استرحام هیات قضائی شده است.بر فیصله استیناف مذکور ابراز قناعت نموده محکوم علیه موصوف خواهان مؤظف  ارنوالڅ ارنوالڅ ویا عدم قناعت

 تحلیل مستشاران قضائی

، از لحاظ صحت تطبیق قانون تحت غور و بررسی قرار گرفت، فیصله متذکره غزنیعامه محکمه استیناف والیت دیوان امنیت  7/5/1398( مؤرخ 69( فیصله شماره )محکوم علیهطوریکه باالثر اعتراض )
اما بمالحظه اوراق دوسیه متهم مذکور جوان قابل اصالح بوده، متکفل نقض و یا بطالن فیصله را فراهم سازد به مشاهده  نمیرسد،  ،کدام تخطی قانونی که موجبات الغامستدل، قانونی اصدار یافته و در آن 

ینرو فیصله خط نمبر فوق الذکر دیوان متذکره محکمه استیناف مذکور اشده است ازل مختلف محاکماتی واهان استرحام هیات قضائی در مراحاعاشه و اباتۀ هشت سرعیال خود بوده سابقۀ جرمی نداشته و خ
 در جهت تخفیف مجازات قابل تعدیل دانسته میشود.

 نص قرار

 27/3/1398( مورخ 44فیصله نمبر )قوۀ قضائیه الحیت قانون  تشکیل و ص( ماده نهم 2متکی به حکم فقره ) 1398دیوان رسیده گی بجرایم وظیفوی منسوبین نظامی ستره محکمه در جلسه قضائی مورخ  /  /
ضمیمه شماره یک کود جزاء در مورد  (23ماده 2)طبق فقره ت فوه فیفًا تعدیل و  ب ا ولد ص ا سرباز را در قضیه نقض مقررات استعمال سالح منجر بخدیوان امنیت عامه محکمه استیناف  والیت غزنی را ت

ف مذکور تصمیم اتخاذ و قرار جزا از ابتدای تاریخ نظارت و توقیفی بمدت دوسال و شش ماه حبس تنفیذی محکوم بجزا و در سایر موارد بتائید فیصله متذکره محکمه استینا ( کود215جرایم نظامی و ماده )
  .است  صادر نموده

 (     محل امضاء آمر با صالحیت ) 14/4/1399تاریخ  

 شهرت قضات

    اسم

    تخلص

    وظیفه

 شهرت طرفین قضیه و نوع واقعه

 نوع واقعه ع ظ ارنوالڅشهرت 
نقض مقررات 
استعمال سالح 

 منجر بفوت

  محل واقعه ب ا ولد ص ا شهرت محکوم

  تاریخ واقعه سرباز وظیفه محکوم

  شهرت وکیل
سبب تحریک 

 دعوی
 )محکوم علیه(

  شهرت متضرر
محکوم رابطه 

 با متضرر
 


