
  

 

 

 ستره محکمه جمهوری اسالمی افغانستان

 دیوان )رسیده گی به جرایم منسوبین نظامی(  

 10/6/1398تاریخ وارده:                (277نمبر وارده: )

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

 ده.ری والیت کاپیسا، احاله شاکمال تحقیق و ترتیب اتهام نامه و صورت دعوی، دوسیه به غرض انفصال به دیوان رسیدگی بجرایم وظیفوی منسوبین نظامی محکمه ابتدائیه شه

نص حکم محکمه 
 ابتدائیه

به اتفاق آراء هیأت قضائی  یخویش در حال حضور داشت طرفین دعو 9/12/1397( مؤرخ 44دیوان رسیده گی بجرایم وظیفوی منسوبین نظامی محکمه ابتدائیه شهری والیت کاپیسا ذریعه فیصله شماره )
اب والیت کاپیسا را در قضیه قتل سرباز ن غ ولد پ گ منسوب خیزش های مردمی ولسوالی مذکور طبق فقرۀ ی مردمی ولسوالی تگاخیزش ه  چنین اصدار حکم نموده اند: اسامی ع ص ولد ک ب سرباز

سال حبس تنفیذی محکوم بجزا نموده و بمدت هشت  24/8/1397( کود مذکور از ابتدای تاریخ نظارت و توقیفی 214مادۀ  3( و فقرۀ ) 213ماده  1( فقرۀ ) 7و  2( کود جزاء و بارعایت بند )547مادۀ  2)
 ع صوسایر مسؤلین که سرباز  ع ح( کود جزا مکلف بپرداخت قیمت سه فیر مرمی انداخت شده مبلغ سی افغانی بخزینه دولت گردیده است. و همچنان به تعقیب عدلی 1( ضمیمۀ نمبر )8هکذا مطابق ماده )

 اند اصدار حکم نموده و دعوی حق العبدی ورثۀ مقتول را محفوظ دانسته اند. را حین طفل بودنش بخدمت سربازی جلب و سوق نموده 

نص حکم محکمه 
 استیناف

صدار حکم نموده اند: اخویش چنین  18/2/1398( مورخ 21له شماره )متعاقبًا اوراق  دوسیه نسبت عدم قناعت ) طرفین ( بمرحله استینافی وارد و دیوان امنیت عامه محکمه استیناف والیت کاپیسا با صدور فیص
 2ولد پ گ طبق فقرۀ )  دیوان رسیده گی بجرایم وظیفوی منسوبین نظامی محکمه ابتدائیه شهری والیت کاپیسا را تخفیفًا تعدیل و ع ص ولد ک ب را در قضیه قتل ن غ 18/2/1398( مؤرخ 21له نمبر )فصی

استینافًا بمدت شش سال حبس تنفیذی محکوم بجزا نموده و هکذا اسامی ع  24/8/1397( کود جزاء اعتبار از تاریخ 214مادۀ  3( و فقره )213ه )( ماد1( فقرۀ )7و  2( کود جزا با در نظر داشت بند )547ماده 
را در خدمت عسکری جلب و سوق نموده اند  ع صه و سایر منسوبین ک عقیب عدلی اسامیان هریک ع حص متهم قضیه را مکلف بپرداخت قیمت سه فیر مرمی مبلغ سی افغانی بخزینه دولت و همچنان به ت

 نیز اصدار حکم گردیده است.
خالصه دالیل اعتراض 

 ارنوالڅ ویا عدم قناعت
( 267سا تخمین سن گردیده و محکمه مذکور میبایست در زمینه مطابق صراحت مادۀ ) 18الی  17مؤظف فرجامی بدلیل اینکه اسامی ع ص نظر به نتیجه طب عدلی به رویت چهره ظاهری در حدود  ارنوالڅ

 ت.نسته اس( کود جزاء اصدار حکم مینمود که چنین ننموده و فیصله متذکره را قابل نقض دا98و بارعایت ماده )

 تحلیل مستشاران قضائی
عامه محکمه استیناف والیت کابل، از لحاظ صحت تطبیق قانون تحت غور و بررسی قرار گرفت، فیصله متذکره مستدل، دیوان امنیت  18/2/1398( مؤرخ 21( فیصله شماره )ارنوالڅطوریکه باالثر اعتراض )

( 1( فقره )3-2-1نقض و یا بطالن فیصله را فراهم سازد به مشاهده  نمیرسد، اعتراض فرجام خواه واجد شرایط مندرج در اجزای )  قانونی که موجبات الغا،کدام تخطی قانونی و عادالنه اصدار یافته و در آن 
 ( کود جزاء تصحیحًا قابل تائید میباشد.98از نظر ما مستشاران با ایزا ماده )( قانون اجراآت جزائی نبوده بر فیصله وارد نیست که روی این دالیل قانونیت فیصله مصدوریه نمبر فوق دیوان استیناف 270ماده )

به تائید ( قانون تشکیل و صالحیت قوۀ قضائیه تصحیحًا 47( ماده )2( ماده نهم و فقره )2متکی به حکم فقره ) 1398دیوان رسیده گی بجرایم وظیفوی منسوبین نظامی ستره محکمه در جلسه قضائی مورخ  /  / نص قرار
 دیوان امنیت عامه ریاست محکمه استیناف والیت ) کاپیسا( تصمیم اتخاذ و قرار صادر نمود. 18/2/1398( مؤرخ 21قانونیت فیصله شماره )

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