
 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

 

  

 

  

 

 

 ( 31: )شماره

در پیوند به قضایا فوق الذکر از جانب نیروهای امنیتی دستگیر و تحت تحقیق قرار گرفته و در پروسه تحقیق  9/10/1398به مالحظه اوراق دوسیه متهم فوق الذکر بتاریخ  خالصه جریان واقعه
 از اتهام وارده معترف می باشد.

نص حکم محکمه 
 ابتدائیه 

خویش در حال حضور داشت طرفین دعوی  18/2/1399( مؤرخ 32دیوان امنیت عامه محکمه ابتدائیه شهری والیت خوست احاله و دیوان مذکور ذریعۀ فیصله صادره )
علیه جرایم ناشی از فساد اداری محکمه  ابتدائیه شهری والیت خوست در  به اتفاق آراء در مورد ذیاًل اصدار حکم نموده اند. ما هیئت قضائی دیوان امنیت عامه مبارزه 

را در قضیه عضویت در گروه مخالفین  ولد ) ی ق( (رفین قضیه به اتفاق آراء تو ) ا عدر حال حضور داشت حقیقی ط 18/2/1399جلسۀ قضائی علنی منعقده تاریخی 
 ل حبس محکوم به مجازات نمودیم.( کود جزاء بمدت شش سا277( ماده )2دولت طبق فقره )

نص حکم محکمه 
 استیناف

. ما هئیت قضائی دیوان امنیت عامه چنین اصدار حکم نموده اندخویش  29/4/1399( مؤرخ 90با صدور فیصله شماره ) یت عامه محکمه استیناف والیت خوستدیوان امن
( 54ماده ) و به حضورداشت حقیقی طرفین قضیه طبق حکمخویش به اتفاق آراء 29/4/1399در جلسه قضائی علنی منعقده تاریخی  خوستمحکمه استیناف والیت 

( مؤرخ 32مقام محترم شورایعالی ستره محکمه فیصله خط شماره ) 5/1/1399( مؤرخ 9و متکی به مصوبه شماره )قانون تشکیل و صالحیت قوۀ قضائیه  
وست را تخفیفًا تعدیل نموده و استینافًا حکم نمودیم که تو ) ا ع( ولد ) ی ق( در خصوص قضیه عضویت صادره دیوان امنیت عامه محکمه شهری والیت خ18/2/1399

( کود جزاء از ابتدای ایام 214( ماده )4( و فقره )213( ماده )2( فقره )12و  8، 7)  ( کود جزاء با در نظرداشت اجزای277( ماده )2در گروه مخالفین دولت طبق فقره )
ق قیفی بمدت سه سال حبس تنفیذی محکوم بمجازات و اصدار حکم نمودیم و یک سیست مبایل که در حین گرفتاری از نزد متهم مذکور بدست آمده طبنظارت و تو

 کود جزاء مصادره گردد.( 182ماده )
خالصه دالیل اعتراض و 

 ارنوالڅیا عدم قناعت 
 

 تحلیل مستشاران قضائی

از لحاظ صحت تطیبق قانون تحت غور و بررسی قرار گرفت  خوستدیوان امنیت عامه ریاست محکمه استیناف والیت  19/4/1399( مؤرخ 90طوریکه فیصله شماره )
رده نیتی دستگیر نامببرویت اوراق دوسیه جریان طوری به نطر میرسد که متهم مذکور بتاریخ فوق الذکر باتهام عضویت وهمکاری به گروه طالبان توسط نیرو های ام

ارنوال مؤظف به فیصله نمبر فوق محکمه استیناف ابراز څاش ارتباط و همکاری به گروه متذکره معترف بوده و معلومات کشفی در مورد موجود میباشد و  بجرم ارتکابیه
نقض و یا بطالن فیصله را فراهم سازد به  ،یافته و در آن کدام تخطی قانونی که موجبات الغاء راقانونی و عادالنه اصد ،ذکره مستدلقناعت نموده است بنًاء فیصله مت

 ( قانون اجراآت جزائی نبوده بر فیصله وارد نیست.270( ماده )1( فقره )3-2- 1مشاهد نمیرسد اعتراض فرجام خواه واجد شرایط مندرج در اجزای ) 

 شهرت طرفین قضیه و نوع واقعه

 نوع واقعه )  م د( ارنوالڅشهرت 
عضویت در گروه 

 طالبان

 شهرت محکوم
) ا ع( ولد ) ی 

 ق(
 خوست  محل واقعه

 9/10/1398 تاریخ واقعه  وظیفه محکوم

  شهرت وکیل 
سبب تحریک 

 دعوی 
 

  شهرت متضرر
رابطه محکوم با 

 متضرر
 

 شهرت قضات

    اسم

    تخلص

   مستشار قضائی وظیفه



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

 تصمیم اتخاذ و قرار صادر نمود.  آمریت خوستدیوان امنیت عامه ریاست محکمه استیناف والیت  29/4/1399( مؤرخ 90قضائیه به تائید قانونیت فیصله شماره )
 تحریرات اوراق را به منظور تنفیذ حکم و اجراآت مقتضی به مرجعش ارسال نماید.

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

 


