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تاریخ وارده13 / / :

خالصه جریان واقعه

به مالحظه اوراق دوسیه و محضر گرفتاری مندرج ورق ( )6دوسیه متهم ن و ولد س و بتاریخ  1398/7/5حین انتقال یک حلقه ماین خود ساخت که به یکعراده موتور سایکل خویش
جاسازی نموده از مربوطات ولسوالی ده سبز بالفعل از جانب نیروهای امنیتی دستگیر گردیده نامبرده بعداز گرفتاری اسامی ع ر را سازنده و تحویل دهنده ماین معرفی نموده که بالفاصله وی
نیز از مربوطات آن ولسوالی دستگیر شده است و قضیه تحت تحقیق قرار گرفته در پروسه تحقیق ن و صریحاً به عضویت در گروه طالبان و اخذ یک حلقه ماین از نزد ع ر نام به دستور ف م
قوماندان آن گروه با شرکای جرمی اش هری ک چ گ و د ق نامان جهت آماج قرار دادن نیروهای امنیتی اعتراف نموده اما ع ر نام قطعاً انکار و از عدم معرفت اش با ن و اظهارات ارائه
نموده این در حالی است در محضر مقابله شد ،ن و با ع ر را شناسائی ننموده است.

نص حکم محکمه
ابتدائیه

بعداز اکمال تحقیق و ترتیب اتهام نامه و صورت دعوی دوسیه به غرض انفصال به دیوان (ب) محکمه ابتدائیه رسیده گی به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی توقیفگاه بگرام احاله و دیوان
مذکور ذریعه فیصله شماره ( )311مؤرخ  1398/12/17خویش در حال حضور داشت طرفین دعوی و به اتفاق آراء متهم ن و ولد س و را در قضیه عضویت گروه مخالفین دولت طبق فقره
( )2مادۀ ( )277کود جزائ به مدت پنج سال و یکماه حبس تنفیذی و در خصوص انتقال و حمل و نقل ماین مطابق فقره ( )2ماده ( )266و رعایت مواد ( )213و ( )214کود جزاء به مدت
دوازده سال حبس تنفیذی اخیراً حسب ماده ( ) 73کود جزاء نامبرده را به تنفیذ جزای شدید تر که همانا مدت دوازده سال حبس تنفیذی میباشد اعتبار از تاریخ  1398/7/5محکوم به مجازات
نموده و متهم ع ر ولد ر د را از اتهام وارده ( عضویت گروه مخالفین و جرایم تروریستی) نسبت عدم موجودیت دالیل کافی الزام به استناد ماده ( )5کود جزاء و ماده ( )235قانون اجراآت
جزائی بری الذمه محسوب و به برائت آن اصدار حکم نموده است.

نص حکم محکمه
استیناف

متعاقباً اوراق دوسیه نسبت عدم قناعت ( طرفین ) بمرحله استینافی وارد و دیوان (ب) رسیده گی به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی محکمه استیناف توقیفگاه بگرام با صدور فیصله شماره
( )33مؤرخ  1399/2/3خویش فیصله نمبر فوق محکمه ابتدائیه را تائید نموده سات.

خالصه دالیل
اعتراض و یا عدم
قناعت څارنوالی

-1متهم ن و صریحاً بیان نموده به تشویق اسامی ف م عضویت گروه طالبان را کسب نموده  -2 .اسامی ن و حین انتقال یک حلقه ماین گرفتار گردیده -3 .ن و بیان نموده به دستور ف م نام
یک حلقه ماین را از نزد اسامی ع ر تسلیم شدم .څارنوال فر جام خواه با ذکر مراتب فوق الذکر بر فیصله نمبر فوق محکمه استیناف توقیفگاه بگرام نسبت خطا در تطبیق و تاویل قانون اعتراض
خواهان صدور حکم مجدد در محدوده مواد ( )277و ( )266کود جزاء گردیده است.

تحلیل مستشاران
قضائی

طوریکه فیصله شماره ( )33مؤرخ  1399/2/3دیوان ( ب) رسیده گی به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی محکمه استیناف توقیفگاه بگرام از لحاظ صحت تطبیق قانون تحت غور و بررسی
قرار گرفت فیصله متذکره مستدل ،قانونی و عادالنه اصدار یافته ودر آن کدام تخطی قانونی که موجبات الغاء نقض و یا بطالن فیصله را فراهم سازد به مشاهده نمیرسد.

نص قرار

دیوان رسیده گی به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی ستره محکمه در جلسه قضائی مؤرخ  1399/4/21متکی به حکم فقره ( ) 2ماده نهم قانون تشکیل وصالحیت قوۀ قضائیه به تائید
قانونیت فیصله شماره ( )33مورخ  1399/2/3دیوان ( ب) رسیده گی به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی ریاست محکمه استیناف توقیفگاه بگرام تصمیم اتخاذ و قرار صادر نمود.

تاریخ  1399/ /محل امضاء آمر با صالحیت (
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