
  

 

 

 ستره محکمه جمهوری اسالمی افغانستان

 دیوان )رسیده گی به جرایم منسوبین نظامی(  

 26/3/1399تاریخ وارده:                (26نمبر وارده: )

 خالصه جریان واقعه

دولت آباد والیت بلخ که مدت پنج ماه میشود به حیث سرباز مفرزۀ ریاست امنیت ملی ولسوالی دولت آباد سوق و اجرای جریان قضیه حاکی از آنست که اسامی ع د فرزند غ د ولدیت ن د باشنده ولسوالی  به مالحظه اوراق دوسیه
نگ سرخ به صفوف دشمن که در راس آنها شخص عراده موتر سایکل پامیر بر میل سالح کالشینکوف هنگری، چهار عدد شاژور، شست فیر مرمی، کالشینکوف و یک نامبرده با یک 1398وظیفه نموده و بتاریخ اول سرطان سال 

هدایت آنها دوباره در ساحه شهرک بندری حیرتان آمده  ه طالبان ولسوالی دولت آباد میباشد پیوسته و بعداز یک سلسله تشریفات با انداختن گل مورد استقبال گرم طالبان قرار گرفته و بعدًا بهورنهاد گ بنام س پ ولسوال نام
عراده موتر سایکل نوع دایان و یک  بلخ با یکقلعه زال والیت کندز برود که به اساس اطالعات منابع اوپراتیفی تحت پوشش قرار گرفته و بعدًا توسط کارمندان مدیریت استخابرات والیت ،لدار ک جا به ولسوالیمیخواسته از آن

ه رار گرفته و در پورسه تحقیق از اتهام منسوبه معترف می باشد بعداز اکمال تحقیق، ترتیب اتهامنامه و صورت دعوی دوسیه به غرض انفصال بخط گروه طالبان از مربوطات شهرک حیرتان گرفتار و تحت تحقیق ق سفارشورق 
 دیوان رسیدگی بجرایم وظیفوی منسوبین نظامی محکمه ابتدائیه شهری والیت بلخ احاله شده.

 نص حکم محکمه ابتدائیه

خویش در حال حضور داشت طرفین دعوی و به اتفاق آراء هیأت قضائی چنین اصدار حکم نموده  21/8/1398( مؤرخ 36یفوی منسوبین نظامی محکمه ابتدائیه شهری والیت بلخ  ذریعه فیصله شماره )دیوان رسیده گی بجرایم وظ
فاق آراء تو ع د ولد غ د بحضور داشت اصحاب دعوی متکی بدالیل فوق به ات 21/8/1398بلخ در جلسه علنی قضائی تاریخی  ت قضائی دیوان رسیده گی بجرایم وظیفوی منسوبین نظامی محکمه ابتدائیه شهری والیتهیأاند: ما 

( ضمیمه مذکور بر عالوه قیمت یک میل سالح 8مادۀ  1( ضمیمه شماره یک کود جزاء بارعایت فقرۀ )13رزۀ امنیت ولسوالی دولت آباد والیت بلخ را به سبب ارتکاب جرم تسلیمی سالح و مهمات بدشمن مطابق ماده )سرباز مف
و شش ماه حبس تنفیذی  بمدت پنجسال 17/4/1398افغانی میشود بخزینه دولت از ابتدای گرفتاری  9904348عراده موتر سایکل نوع پامیر برنگ سرخ که جمعًا مبلغ ) ( فیر مرمی و یک60کالشینکوف هنگری سه عدد شاژور، )

 اد معینه قانونی محفوظ دانسته شد.د، حق استیناف خواهی طرفین در میع( کود جزاء مصادره گردی182( بدست آمده مطابق مادۀ ) g6047215خن ) یکل نوع دایان برنگ سیاه دارای انیم، هکذا یکعراده موتر سامحکوم بجزاء نمود

 نص حکم محکمه استیناف

خویش چنین اصدار حکم نموده اند: ما هیأت قضائی دیوان رسیده  28/10/1398( مورخ 19با صدور فیصله شماره ) بلخمحکمه استیناف والیت  نظامیمتعاقبًا اوراق  دوسیه نسبت عدم قناعت ) طرفین ( بمرحله استینافی وارد و دیوان 
( قانون تشکیل و صالحیت قوۀ 54بحضور داشت طرفین دعوی و به اتفاق آراء حسب احکام ماده )خویش  28/10/1398در جلسه قضائی علنی منعقده تاریخی  بلخمحکمه استیناف والیت  وظیفوی منسوبین نظامی گی بجرایم 

سوبین نظامی محکمه ابتدائیه شهری والیت بلخ که بموجب آن تو ع ا ولد غ ا ولدیت ن د  در دیوان رسیده گی بجرایم وظیفوی من 21/8/1398( موؤرخ 36( قانون اجراآت جزائی بتائید فیصله خط نمبر )267مادۀ  1قضائیه و فقره ) 
( ضمیمه نمبر 13مادۀ )عراده موتر سایکل به خزینه دولت حسب حکم  هزار و چهل و سه اعشاریه چهل و هشت افغانی قیمت سالح و مهمات و یک نود و نه 9954348قضیه تسلیمی سالح و مهمات بدشمن عالوه به پرداخت مبلغ )

 سال و شش ماه حبس تنفیذی محکوم بجزاء شده ئی اصدار حکم نمودیم. یک کود جزاء در مورد جرایم نظامی از ابتدای گرفتاری و توقیفی بمدت پنج
خالصه دالیل اعتراض ویا 

 به فیصله صادره نمبر فوق محکمه استیناف مذکور ابراز قناعت نموده و محکوم علیه مذکور خواهان استرحام هیأت قضائی میباشد. یارنوال فرجامڅ ارنوالڅ عدم قناعت

 تحلیل مستشاران قضائی
، از لحاظ صحت تطبیق قانون تحت غور و بررسی قرار گرفت، فیصله بلخمحکمه استیناف والیت  رسیده گی بجرایم وظیفوی منسوبین نظامیدیوان  28/10/1398( مؤرخ 19( فیصله شماره )محکوم علیهطوریکه باالثر اعتراض )

( ماده 1( فقره )1-2-3در اجزای )هده  نمیرسد، اعتراض فرجام خواه واجد شرایط مندرج متذکره مستدل، قانونی و عادالنه اصدار یافته و در آن کدام تخطی قانونی که موجبات الغا، نقض و یا بطالن فیصله را فراهم سازد به مشا
 قابل تائید میباشد. از نظر ما مستشاران ( قانون اجراآت جزائی نبوده بر فیصله وارد نیست که روی این دالیل قانونیت فیصله مصدوریه نمبر فوق دیوان استیناف 270)

دیوان  28/10/1398( مؤرخ 19( ماده نهم قانون تشکیل و صالحیت قوۀ قضائیه به تائید قانونیت فیصله شماره )2متکی به حکم فقره ) 1399ئی مورخ  /  /دیوان رسیده گی بجرایم وظیفوی منسوبین نظامی ستره محکمه در جلسه قضا نص قرار
 استیناف والیت بلخ تصمیم اتخاذ و قرار صادر نمود. وظیفوی منسوبین نظامی ریاست محکمهرسیده گی بجرایم 

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