
  

 

 

 جمهوری اسالمی افغانستانستره محکمه 

 دیوان )رسیده گی به جرایم منسوبین نظامی(  

 13/7/1398تاریخ وارده:                (333نمبر وارده: )

 خالصه جریان واقعه
( میباشد. بعداز معترفاتهام منسوبه ) ( فوق الذکر بتاریخ فوق در پیوند به قضایای ) متذکره( از جانب نیروهای امنیتی دستگیر و تحت تحقیق قرار گرفته و در پروسه تحقیق از به مالحظه اوراق دوسیه )متهمین

 ، احاله شده.جوزجاننسوبین نظامی محکمه ابتدائیه شهری والیت اکمال تحقیق و ترتیب اتهام نامه و صورت دعوی، دوسیه به غرض انفصال به دیوان رسیدگی بجرایم وظیفوی م

نص حکم محکمه 
 ابتدائیه

در حال حضور داشت طرفین دعوی و به اتفاق آراء هیأت قضائی  خویش 18/2/1398( مؤرخ 7ذریعه فیصله شماره ) جوزجاندیوان رسیده گی بجرایم وظیفوی منسوبین نظامی محکمه ابتدائیه شهری والیت 
.  ح ا ولد ع غ سربازان پوستۀ چکش را در 8م ا ولد ف ا  7ولد خ ن  ا . ن6. ش م ولد ج خ 5. غ س ولد هـ م 4. ع ح ولد م ی 3. ع ج ولد م س، 2. ع غ ولد م س 1   انین اصدار حکم نموده اند: اسامینچ

دمت شش، شش سال حبس تنفیذی محکوم بجزا نموده ه ود مذکور هر واحد شان را از ابتدای ایام نظارت و توقیفی ب( ک70و  604کود جزاء با در نظر داشت حکم مواد )  (601قضیه رهزنی طبق حکم ماده )
محترم عسکری اجراآت نمایند، دعوی حق العبدی متضررین قضیه  یارنوالڅ  ،( قانون اجراآت جزائی141و نیز بعداز تثبیت مالکین پول، موبایل ها و سایر وسایل بدست آمده مرتبط به قضیه طبق حکم مادۀ )

 محفوظ است.

نص حکم محکمه 
 استیناف

 1/5/1398( مورخ 36با صدور فیصله شماره ) رسیده گی به جرایم امنیت عامه و فساد اداری محکمه استیناف والیت جوزجانمتعاقبًا اوراق  دوسیه نسبت عدم قناعت ) طرفین ( بمرحله استینافی وارد و دیوان 
خویش با کسب  1/5/1398بجرایم امنیت عامه و فساد اداری محکمه استیناف والیت جوزجان در جلسه قضائی علنی منعقده تاریخی رسیده گی دیوان ما هیأت قضائی خویش چنین اصدار حکم نموده اند: 

دیوان رسیده گی بجرایم  18/2/1398( مؤرخ 7شورایعالی ستره محکمه به اتفاق آراء فیصله خط نمبر ) 30/1/1395( مؤرخ 17( قانون تشکیل و صالحیت قوۀ قضائیه و مصوبه نمبر )45صالحیت از ماده )
. ع ج 2. ع غ ولد م س 1  -هریک: ( قانون اجراآت جزائی تشدیدًا تعدیل نموده استینافًا حکم نمودیم که شمایان267مادۀ  3منسوبین نظامی محکمه ابتدائیه شهری والیت جوزجان را وفق صراحت فقرۀ ) 

سربازان پوسته امنیتی چکش قوماندانی امنیه والیت جوزجان را در قضیه رهزنی وفق صراحت  .  ح ا ولد ع غ8م ا ولد ف ا  7ولد خ ن  ا . ن6. ش م ولد ج خ 5. غ س ولد هـ م 4. ع ح ولد م ی 3ولد م س، 
( ضمیمۀ شماره یک کود جزاء به انفصال از 7مادۀ  1کود جزاء هرواحد تان را از ابتدای تاریخ گرفتاری تان به مدت ده، ده سال حبس تنفیذی و مطابق فقرۀ )( 604( و رعایت مادۀ )601مادۀ  1فقرۀ  2جزء ) 

اید به مالک آن مکلف میباشید و سایر ادعای حق العبدی متضررین ( کود جزاء به رد مال بدست آمده که ازرهگذر رهزنی بدست آورده 14ماده  1وظیفه محکوم بجزا شدید و همچنان وفق صراحت فقره )
 عندالمراجعه به مرجع ذیربط آن محفوظ میباشد و در خصوص و ادعای اختطاف قابل تعقیب عدلی و تحقیق میباشید.

خالصه دالیل اعتراض 
 ارنوالڅ ویا عدم قناعت

ور استیناف مذکور ابراز قناعت نموده محکوم علیهم مذکور بر فیصله صادره محکمه استیناف مذکور عدم قناعت خویش را ابراز داشته و خواهان غدیوان متذکره محکمه فیصله  بر مؤظف فرجامی   ارنوالڅ
 مجدد فیصله متذکره در مرحله فرجامی گردیده اند.

 تحلیل مستشاران قضائی
، از لحاظ صحت تطبیق قانون تحت غور و بررسی قرار گرفت، فیصله متذکره جوزجاندیوان امنیت عامه محکمه استیناف والیت  1/5/1398( مؤرخ 37( فیصله شماره )محکوم علیهمطوریکه باالثر اعتراض )

( 1-2-3ام خواه واجد شرایط مندرج در اجزای )یرسد، اعتراض فرجمستدل، قانونی و عادالنه اصدار یافته و در آن کدام تخطی قانونی که موجبات الغا، نقض و یا بطالن فیصله را فراهم سازد به مشاهده  نم
 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( ماده )1فقره )

( 37( ماده نهم قانون تشکیل و صالحیت قوۀ قضائیه به تائید قانونیت فیصله شماره )2متکی به حکم فقره ) 1398نظامی ستره محکمه در جلسه قضائی مورخ  /  /دیوان رسیده گی بجرایم وظیفوی منسوبین  نص قرار
 تصمیم اتخاذ و قرار صادر نمود. جوزجان  عامه ریاست محکمه استیناف والیت دیوان امنیت  1/5/1398مؤرخ 

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

 شهرت قضات

    اسم

    تخلص

    وظیفه

 شهرت طرفین قضیه و نوع واقعه

 راهزنی نوع واقعه  ارنوالڅشهرت 

  محل واقعه ع غ ولد م س شهرت محکوم

  تاریخ واقعه  وظیفه محکوم

  شهرت وکیل
سبب تحریک 

 دعوی
 محکوم علیهم

  شهرت متضرر
رابطه محکوم 

 با متضرر
 


