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  ( 45: )شماره

 خالصه جریان واقعه
ار گرفت و در پروسه تحقیق از اختطاف از جانب نیروهای امنیتی دستگیر و تحت تحقیق قردر پیوند به قضیه  17/9/1397به مالحظه اوراق دوسیه متهم فوق الذکر بتاریخ 

علیه امنیت داخلی و خارجی محکمه ابتدائیه  یمل  به دیوان جراصامنسوبه معترف میباشد بعداز اکمال تحقیق و ترتیب اتهام نامه و صورت دعوی دوسیه به غرض انف اتهام
 خویش چنین اصدار حکم نموده اند. 30/9/1398( مؤرخ 84وان مذکور ذریعه فیصله شماره )یدشهری والیت کندهار احاله و 

نص حکم محکمه 
 ابتدائیه 

( کود جزاء به مدت شانزده سال حبس تنفیذی محکوم به 594( بادر نظر داشت ماده )591متهم مذکور را در قضیه اختطاف طفل پنج ساله بنام ) زب( مطابق ماده )
 نموده اند.مجازات 

نص حکم محکمه 
 استیناف

( کود 594( بادر نظر داشت ماده )591پنج ساله بنام ) زب( مطابق ماده ) طفل فیصله صادره محکمه ابتدائیه را تائید نموده و استینافًا متهم مذکور را در قضیه اختطاف
 تنفیذی محکوم به مجازات نموده اند. سجزاء به شانزده سال حب

اعتراض و خالصه دالیل 
 ارنوالڅ یا عدم قناعت

ارنوال فرجام خواه تحریر نموده از اینکه فیصله صادره محکمه استیناف در محدوده احکام څدوسیه بنابر عدم قناعت متهم تابع رسیده گی مرحله فرجامی گردیده و 
 واهی نموده اند.خقانون و متناسب به عملکرد آنها اصدار یافته به آن قناعت صورت گرفت ولی متهمین مذکورین قناعت نکرده و فرجام 

 تحلیل مستشاران قضائی

خلی و خارجی ریاست محکمه استیناف والیت کندهار از ادیوان جرایم علیه امنیت د 30/4/1399( مؤرخ 100متهم فیصله شماره )طوریکه باالثر عدم قناعت و اعتراض 
یست که اسامیان ) م ع(، ) ع ح( و ) گ غ( پالن اختطاف ) ز ب( پسر داکتر ) ش ا( را ورلحاظ صحت تطبیق قانون تحت غور و بررسی قرار گرفت جریان قضیه ط

) م ع( و ) گ غ( به مکتب خصوصی روایت به ناحیه نهم شهر کندهار رفته و خود را شاگردان داکتر) ش ا( معرفی و ) زب( نام طفل  13/9/1397وده و بتاریخ طرح نم
ای پدرش زنگ زده و مبلغ چهارده لک ( در خانه وی میباشد و بعدًا به ) ع ح( نام تسلیم میدهند و بر5:30پنج ساله را گرفته باخود به خانه ) م ع( برده الی ساعت )

طفل را از باالی بام یارانه  14/9/1397کلدار پاکستانی مطالبه می نمایند که داکتر ) ش ا( موضوع را به ارگانهای امنیتی اطالع داده و به اثر سعی و  کوشش آنها بتاریخ 
مین یکی پی دیگر گرفتار میشوند که همه به جرم خویش اعتراف نموده اند که در ابتداء مته 17/9/1397مارکیت واقع ناحیه نهم شهر کندهار دریافت نموده بتاریخ 

دیوان استیناف محکمه به قضیه ) ع ح( رسیده گی نموده دو تن دیگر را نسبت خوردسن بودن به عدم صالحیت مسترد نمودند و بعداز تثبیت سن کمیسیون روسای 
گی شده . به مالحظه جریان قضیه و اعتراف خود متهم مذکور که با دوتن دیگر ) ز ب(  پسر  و دوباره به قضیه رسیده والیت کندهار قرار محکمه استیناف را نقض

در  متسدل، قانونی و عادالنه اصدار یافته و متذکرهداکتر ) ش ا( را اختطاف و از پدر وی پول مطالبه نموده اند، بناًء مسؤلیت وی در قضیه اختطاف ثابت بوده و فیصله 

 شهرت طرفین قضیه و نوع واقعه

 اختطاف نوع واقعه ) ش ز( ارنوالڅشهرت 

 شهرت محکوم
) م ع( ولد ) ر 

 ض(
 کندهار محل واقعه

 17/9/1397 تاریخ واقعه  وظیفه محکوم

  شهرت وکیل 
سبب تحریک 

 دعوی 
 ارنوالڅ

  شهرت متضرر
رابطه محکوم با 

 متضرر
 

 شهرت قضات

    اسم

    تخلص

    وظیفه



( فقره 3-2-1واجد شرایط مندرج در اجزای )  شاهده نمیرسد، اعتراض فرجام خواهآن کدام تخطی قانونی که موجبات الغا، نقض و یا بطالن فیصله را فراهم سازد به م
وق دیوان استیناف از نظر ما مستشاران قابل تائید ( قانون اجراآت جزائی نبوده بر فیصله وارد نیست که روی این دالیل قانونیت فیصله مصدور یه نمبر ف270( ماده )1)

 میباشد.

 نص قرار
( ماده نهم قانون تشکیل و صالحیت قوۀ 2متکی به حکم فقره ) 21/7/1399دیوان رسیده گی به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی ستره محکمه در جلسه قضائی مؤرخ 

دیوان جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی ریاست محکمه استیناف والیت کندهار تصمیم اتخاذ و قرار  30/4/1399( مررخ 100قضائیه به تائید قانونیت فیصله شماره )
 صادر نمود.

 (     محل امضاء آمر با صالحیت )  13 99/ /  تاریخ 

 

 


