
 ستره محکمه جمهوری اسالمی افغانستان
 دیوان  رسیده گی به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی

در قضایای  های فرجام احکام نهائی دیوان نشر فارمت
 جزائی

 

  

 

  

 

 

 ( 30: )شماره

قضایا فوق الذکر از جانب نیروهای امنیتی دستگیر و تحت تحقیق قرار گرفته و در پروسه تحقیق در پیوند به  26/3/1398به مالحظه اوراق دوسیه متهم فوق الذکر بتاریخ  خالصه جریان واقعه
 از اتهام وارده معترف می باشد.

نص حکم محکمه 
 ابتدائیه 

حضورداشت طرفین دعوی به  خویش در حال 4/8/1398( مؤرخ 30دیوان امنیت عامه محکمه ابتدائیه شهری والیت زابل احاله و دیوان مذکور ذریعه فیصله صادره )
نی منعقده تاریخی اتفاق آراء هیأت قضائی چنین اصدار حکم نموده اند. ماهیأت قضائی دیوان امنیت عامه محکمه ابتدائیه شهری والیت زابل در جلسه قضائی عل

های مسلحانه علیه حاکمیت دولت نسبت عدم دالیل کافی الزام خویش باتفاق آراء به حضور طرفین قضیه تو اسامی ) س م( ولد ) ش ا( را در قضیه فعالیت  4/8/1398
( 277ده )ا( م2( کود جزاء به برائت الذمه تان اصدار حکم نمودیم و در قضیه عضویت بگروه مخالفین مسلح دولت مطابق فقره )5( قانون اساسی و ماده )25مطابق ماده)

) ص ق( و غیره  ت نموده اصدار حکم نمودیم قومندانپنج سال و سه ماه حبس تنفیذی محکوم به مجازابه مدت  26/3/1398کود جزاء از ابتدای ایام نظارت و توقیفی 
 قابل تعقیب عدلی قرار گیرند. شافراد

نص حکم محکمه 
 استیناف

خویش چنین اصدار حکم نموده اند. ما هئیت قضائی دیوان امنیت عامه  19/4/1399( مؤرخ 18صدور فیصله شماره )دیوان امنیت عامه محکمه استیناف والیت زابل با 
( قانون تشکیل و 54خویش در حال حضور داشت طرفین قضیه به اتفاق آراء وفق ماده ) 19/4/1399محکمه استیناف والیت زابل در جلسه قضائی علنی منعقده تاریخی 

دیوان امنیت عامه محکمه شهری زابل را تائید نموده و استینافًا حکم نمودیم که ) س م( ولد ) ش ا( را در قبال  25/2/1399( مؤرخ 18ئیه  فیصله خط )صالحیت قوۀ قضا
د جزاء به مدت پنج سال و سه ( کو277( ماده )2( کود جزاء بری الذمه شدید و در قضیه عضویت در گروه مخالفین دولت وفق فقره )5فعالیت های مسلحانه وفق ماده )

 ماه حبس تنفیذی محکوم به مجازات شدی.
خالصه دالیل اعتراض و 

 ارنوالڅیا عدم قناعت 
 

 تحلیل مستشاران قضائی

از لحاظ صحت تطیبق قانون تحت غور و بررسی قرار  امنیت عامه ریاست محکمه استیناف والیت زابلدیوان  19/4/1399( مؤرخ 18شماره ) مجدد طوریکه فیصله
( مؤرخ 2953ت هدایت قرار رهنمودی نمبر )یازابل در چوکات احکام قانون بارع د که فیصله مجدد محکمه استیناف والیتشودیده می دوسیهبه مالحظه اوراق گرفت 

 فیصله متذکره مستدلدیوان هذا صادر گردیده است بناًء  29/11/1398
نقض و یا بطالن فیصله را فراهم سازد به مشاهده نمیرسد اعتراض فرجام خواه واجد  ،نی و عادالنه اصدار یافته و در آن کدام تخطی قانونی که موجبات الغاقانو ف

 جزائی نبوده بر فیصله وارد نیست. ( قانون اجراآت270( ماده )1( فقره )3-2-1شرایط مندرج در اجزای ) 

 شهرت طرفین قضیه و نوع واقعه

 عضویت نوع واقعه ) ش ز( ارنوالڅشهرت 

 شهرت محکوم
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 نص قرار
( ماده نهم قانون تشکیل و صالحیت قوۀ 2متکی به حکم فقره ) 19/7/1399گی به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی ستره محکمه در جلسه قضائی مؤرخ  دیوان رسیده

قرار صادر نمود.  آمریت تصمیم اتخاذ و  زابلریاست محکمه استیناف والیت  دیوان امنیت عامه 19/4/1399( مؤرخ 18شماره ) مجدد قضائیه به تائید قانونیت فیصله
 تحریرات اوراق را به منظور تنفیذ حکم و اجراآت مقتضی به مرجعش ارسال نماید.

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


