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 (  49: )شماره

 خالصه جریان واقعه

شامل اردو ملی گردیده و بحث پرکمشر تولی سوم کندک اول لوا  27/2/1398ی از آنست که: اسامی ) ا ن( ولد ) رح( بتاریخ لعه اوراق دوسیه رویداد قضیه حاکبه مطا
زمانیکه رخصتی به ولسوالی پچیراگام والیت ننگرهار محل سکونت اش میرود ( تندر که در پوسته نوعنی ساحه شاهراه نمبر یک توظیف بوده، 203سوم قول اردو) 

باشد تا اینکه از طالبان هریک قاری ) و هـ(، قاری ) خ د( قاری ) پ م( و قاری) ع ض( معرفی و شماره های همدیگر را تبادله مینمایند و همیشه در تماس می همرای
موتر کرونًا برایش داده میشود ) ا ن( در لیل جانب آنها هدایت داده میشود تا اعضاء پوسته را بقتل رسانیده و به طالبان تسلیم شده و مبلغ دو صدهزار دالر و یک عراده 

الح آن انقطاع زمانیکه طالبان باالی پوسته انداخت می نمایند ذریعه سالح دست داشته یکتن سرباز پهره دار را بنام ) م ن( بتقل رسانیده وخوشبختانه س 11-12/2/1399
تثبیت میگردد که ) م ن( از طرف ) م ن( بقتل رسیده است و در پروسته تحقیق از اتهام  14/2/1399ری صورت میگیرد و بتاریخ یگازان جلونموده و از قتل دیگر سرب

دائیه شهری والیت غزنی منسوب اعتراف میباشد. بعداز اکمال تحقیق و ترتیب اتهام نامه و صورت دعوی دوسیه به غرض انفصال به دیوان امنیت عامه ریاست محکمه ابت
 : اق آراء چنین اصدار حکم نمودند خویش در حال حضور داشت طرفین دعوی وبه اتف 21/5/1398( مؤرخ 36ذریعه فیصله شماره )احاله و دیوان مذکور 

نص حکم محکمه 
 ابتدائیه 

نظارت و توقیفی تاریخی ( کود مذکور از ابتدای ایام 214( کود جزاء بادر نظر داشت ماده )267تو )ا ن ( فرزند ) رح( از رهگذر قضیه ترور طبق صراحت ماده )
ذی محکوم به جزاء یبمدت هفت سال حبس تنف ( کود جزاء239( ماده )2احت فقره )ذی و از رهگذر خیانت ملی طبق صریبه مدت بیست ویکسال حبس تنف 14/2/1399

تنفیذ گردد، افراد قلمداد شده مورد تعقیب عدلی  ( کود جزاء شدید ترین آن که مدت بیست و یک سال میشود باالیت تطبیق و73ماده )شدید، طوریکه طبق صراحت 
( کود جزاء به دولت ج.ا.ا 204( و )182قرار گیرند و دعوی حق العبدی متضرر قضیه محفوظ میباشد، یک سیت مبائیل ساده با سیمکارت ها وفق صراحت مواد )

 مصادره گردد.

نص حکم محکمه 
 استیناف

صادره  21/5/1399( مؤرخ 36( قانون اجراآت جزائی فیصله خط نمبر )267( ماده )1ایت فقره )دالحیت قوۀ قضائیه و هص( قانون تشکیل و54هدایت ماده ) متکی به
( کود 214داشت ماده )( کود جزاء بادر نظر 267طبق ماده ) دیوان امنیت عامه محکمه شهری والیت غزنی را مبنی بر محکومیت تو ) ا ن ( ولد ) رح( در قضیه ترور

( کود 239( ماده )2ملی طبق صراحت فقره ) تبه مدت بیست و یک سال حبس تنفیذی و در قضیه خیان 14/2/1399از ابتدای ایام نظارت و توقیفی تاریخی مذکور 
الیت تطبیق و ( کود جزاء شدید ترین جزاء که مدت بیست و یک سال حبس تنفیذی میباشد با73جزاء به مت هفت سال حبس تنفیذی، طوریکه طبق صراحت ماده )

. یک سیت مبائیل ساده با تنفیذ گردد استینافًا تائید نمودیم، افراد قلمداد شده مورد تعقیب عدلی قرار گیرند، دعوی حق العبدی ورثه مقتول ) م ن( محفوظ میباشد
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 ( کود جزاء به دولت مصادره گردد.204و  182سیمکارت ها وفق صراحت مواد )

خالصه دالیل اعتراض و 
 ارنوالڅ دم قناعتیا ع

ت که با اعضا گروه طالبان ولسوالی پچیراگام هریک قاری ) و هـ(، قاری ) خ د( قاری ) پ م( و قاری) ع ض( ارتباط داشته و از طرف از اینکه متهم ) م ن ( معترف اس
حینکه میخواست سایر سربازان را ره دار را بقتل رسانیده حین حمله طالبان اسامی )م ن( په آنها وظیفه گرفته تا اعضای پوسته را بقتل رسانیده و به طالبان تسلیم شود که

نجات می یابند، معلومات ارگانهای کشفی موجود است که ) م ن( ولد ) ب ز( از طرف ) ا ن( بقتل رسیده شهادت دو نفر  انبقتل برساند سالح اش بند کرده و دیگر
 ی بر اینکه ) م ن ( توسط ) ا ن( بقتل رسیده بناًء خواهان نقض فیصله و صدور حکم اعدام میباشند.سربازان ) ن ق( و ) ذ هـ( مبن

 تحلیل مستشاران قضائی

دیوان امنیت عامه ریاست محکمه استیناف والیت غزنی از لحاظ صحت تطبیق قانون  4/6/1399( مؤرخ 45طوریکه باالثر عدم قناعت و اعتراض  طرفین فیصله شماره )
له متذکره در قضیه خیانت ملی مستدل، قانونی و عادالنه اصدار یافته و در آن کدام تخطی قانونی که موجبات الغاء نقض و یا بطالن صتحت غور و بررسی قرارگرفت فی

( قانون اجراآت جزائی نبوده بر فیصله وارد 270)( ماده 1( فقره )3-2 -1رج در اجزای ) ندفیصله را فراهم سازد به مشاهده نمیرسد، اعتراض فرجام خواه واجد شرایط م
م ن ( را توسط ) ا ن( نیست در قضیه ترور ) م ن( که قتل آن ثابت و متهم در اوراق دوسیه به حضور داشت وکیل مدافع خویش اعتراف نموده و شهود محل نیز قتل ) 

 مذکره از نظر ما مستشاران تشدیدًا قابل تعدیل پنداشته میشود. دانسته، تناسب جرم و جزا را رعایت نکرده و با ارایه دالیل فوق فیصله

 نص قرار
( ماده نهم قانون تشکیل و صالحیت قوۀ 2متکی به حکم فقره ) 20/7/1399دیوان رسیده گی به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی ستره محکمه در جلسه قضائی مؤرخ 

در قضیه خیانت ملی و در قضیه ترور سرباز ) م ن (  غزنیریاست محکمه استیناف والیت  امنیت عامهدیوان  4/6/1399( مررخ 45قضائیه به تائید قانونیت فیصله شماره )
 فیصله را تشدیدًا تعدیل و بمدت بیست و پنج سال حبس تنفیذی تصمیم اتخاذ و قرار صادر نمود.

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

 

 

 


