
  

 

 

 ستره محکمه جمهوری اسالمی افغانستان

 دیوان )رسیده گی به جرایم منسوبین نظامی(  

 

 27/3/1399تاریخ وارده:               (39نمبر وارده: )

 خالصه جریان واقعه

 11پکتیکا به کابل رفته و به عوض خود ع ف که معاون پوسته بوده آنرا سرپرست پوسته تعیین نموده و حوالی ساعت هفت بجه لیل ف ا قوماندان پوسته امنیتی منطقه کوتنی سر روضه  10/5/1394به تاریخ 
ر مجروح گردیده و به تعداد چهار میل سالح نف سه نفر افراد غیر مسؤل که توسط ف ا به پوسته آورده شده بودند باالی پرسونل پوسته حمله نموده که در نتیجه چهار نفر سرباز شهید و دو 12/5/1394بر 

عدد شریط آن با صد فیر مرمی باخود می برند در ارتباط به قضیه بر عالوه ف ا اسامیان هریک سمونیار ص ا مدیر  میل سالح پیکا معه یک کالشینکوف، پنج عدد شاژور و یک صدو پنجاه فیر مرمی، یک
لیس توزیع نموده و اسامی ا ع ولد م ش شده غیر حاضر را حواله و به افراد ناسوق شده در پوسته های ولسوالی سر روضه والیت پکتیکا خالف نورم پو تن افراد سوق 20عمومی پولیس محلی که معاش 

 .تاس یل سالح کالشینکوف در جمع آن قیدیت داشته که آنرا بمرجع مربوط تسلیم نموده مورد باز پرس قرار گرفته سرباز پوسته که قباًل یک

نص حکم محکمه 
 ابتدائیه

( ماده 2( قانون مذکور بمدت دو سال حبس معطل و طبق حکم فقره )8( ماده )1( قانون جرایم عسکری و رعایت فقره )43( ماده )1شما هر واحد تان ص ا ولد م ش در جرم غفلت وظیفوی طبق حکم فقره ) 
( قانون جرایم عسکری بمدت 17و توف ا ولد ش ز قوماندان پوسته کوتنی در جرم خیانت بوطن طبق ماده ) ( افغانی به خزانه دولت محکوم و مکلف شدی160480( قانون جزا به جبران خساره مبلغ )6)

تی تان به نسبت ( افغانی خساره وارده بخزانه دولت محکوم و مکلف شدی و تو اسامی ا ش ولد ک ش در قضیه نسب163250( قانون جزاء به پرداخت مبلغ )6( ماده )2پانزده سال حبس تنفیذی و طبق فقره )
 دعوی طبق قانون محفوظ میباشد. طرفین ( قانون جزاء بری الذمه  شناخته شدی و اسامی ب گ ولد ل ه تحت تعقیب عدلی قرار گیرد حق استیناف طلبی4نبود دالیل کافی الزام طبق ماده )

نص حکم محکمه 
 استیناف

( مادی قضائیه قوی د 54کی په اتفاق در نظر او په حضور طرفینو د قضیی په استفاده د ) 12/10/1398ت په قضایی علنی جلسه تاریخی ئهی مونږ د پکتیا والیت استیناف محکمی عامی امنیت دیوان قضایی
لد ک ش یی بری الذمه پیژندل او دهغوی دواړو په کړی پریکړه چی ص ا ولد م ش و ا ش وصادره  9/4/1398( 3نمبر ) ا والیت بناری ابتدائیه محکمی نظامی منسوبینو دیوانکواک او تشکیل قانون د پکتی

( مادی جزا کد بری الذمه پیژندلی  او د وظیفوی 5کم )لزام کافی دالیلو نشتون له امله مطابق د حاحصه کی د طرفینو د قناعت په اساس قطعی شوی او ته ف ا ولد ش ز یی وطن ته د خیانت په قضیه کی د
( مادی اولی ضمیمی جزاؤ کود لمړی ورځی نظارت او توقیف څخه په څلور کاله تنفیذی ۶( فقری جزا کود او په نظر کی نیولو )2) دی( ما403حکم )ده کی مطابق صالحیت څخه د سوء استفادی په قضی

( مادی 403توقیف څخه په څلور کاله تنفیذی حبس او مطابق د حکم )( مادی اولی ضمیمی جزا کود لمړی ورځی نظارت او ۶( فقری جزا کود او په نظر کی نیولو )2( مادی )403حبس او مطابق د حکم )
گ ولد ل خ یی قابل د ( فقری جزا کود محکوم په مجازاتو کری یی او ب 2( مادی )14( مادی اولی ضمیمی جزا کود او مطابق د حکم )8( فقری د محوله وظیفی څخه په انفصال او مطابق د حکم )2)

  .استینافا مو د نوموړی پریکری په تایید خپل حکم صادر کړی ازانو د نیولو حکم یی صادر کړی دشوی سرب ښودلی او ناسوقتعقیب عدلی 

خالصه دالیل اعتراض 
 ارنوالڅ ویا عدم قناعت

( کود مذکور سبب منفعت را قید گذاشته 403)( کود جزاء زیرا ماده 403( کود جزاء که قانون خاص است مستوجب مجازات است نه مطابق ماده )1( ضمیمه شماره )18( ماده )3اسامی ف ا مطابق فقره )
( دوسیه استنباط می گردد که از قبل در سایر پوسته های 408و  3۶1ر بمالحظه دوسیه بخصوص اوراق )واسامی ف ا در قسمت استخدام افراد ناسوق به صفت سرباز کدام منفعت نداشته و از طرف دیگ

ولی امر ثانی اجراآت کا در جریان قرار داشته اندانی امنیه پکتیماجرای وظیفه مینموده که رهبری قوضه که مربوط ف ا بوده افراد ناسوق منجمله پوسته کوتنی ولسوالی سررو پولیس محلی ولسوالی های پکتیکا
 .است وظیفه ناسوق را بمرجع مربوطه هدایت داده است و همچنان ف ا نیز بحک قناعت نکرده و خواهان غور فرجامی گردیده

از لحاظ صحت تطبیق قانون تحت غور و بررسی قرار گرفت، فیصله متذکره مستدل،  پکتیکا،محکمه استیناف والیت  امنیت عامهدیوان  12/10/1398( مؤرخ 84( فیصله شماره )طرفینطوریکه باالثر اعتراض ) تحلیل مستشاران قضائی

 شهرت قضات

    اسم

    تخلص

    وظیفه

 شهرت طرفین قضیه و نوع واقعه

 نوع واقعه ق ا ارنوالڅشهرت 
خیانت ملی و سوء استفاده 

 از صالحیت وظیفوی

  محل واقعه ف ا ولد ش ز شهرت محکوم

 12/5/1394 تاریخ واقعه  وظیفه محکوم

  شهرت وکیل
سبب تحریک 

 دعوی
 عدم قناعت )طرفین(

  شهرت متضرر
رابطه محکوم 

 با متضرر
 



 (1( فقره )1-2-3عتراض فرجام خواه واجد شرایط مندرج در اجزای )قانونی و عادالنه اصدار یافته و در آن کدام تخطی قانونی که موجبات الغا، نقض و یا بطالن فیصله را فراهم سازد به مشاهده  نمیرسد، ا
 قابل تائید میباشد. ان استیناف از نظر ما مستشاران ( قانون اجراآت جزائی نبوده بر فیصله وارد نیست که روی این دالیل قانونیت فیصله مصدوریه نمبر فوق دیو270ماده )

 نص قرار
( 84( ماده نهم قانون تشکیل و صالحیت قوۀ قضائیه به تائید قانونیت فیصله شماره )2متکی به حکم فقره ) 1398دیوان رسیده گی بجرایم وظیفوی منسوبین نظامی ستره محکمه در جلسه قضائی مورخ  /  /

 تصمیم اتخاذ و قرار صادر نمود. امنیت عامه ریاست محکمه استیناف والیت پکتیکادیوان  12/10/1398مؤرخ 
 حکم بمرجع مربوطه ارسال بدارید.آمریت تحریرات دوسیه را از دفتر ثبت اندراج قضائی خارج غرض تطبیق 

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


