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 خالصه جریان واقعه  

محلی پوسته گدام شرکت ولسوالی چهار دره والیت کندز به وسیله سالح دست داشته ) ع ( ولد ) ا م( سرباز پولیس  8/8/1398( بجه صبح مؤرخ 7:30حوالی ساعت )
اطالع داده شده، بعداز گزارش  خویش )ع( ولد ) ن م( سرباز پولیس محلی پوسته متذکره را بقتل رسانیده موضوع به اثر تماس تیلفونی به قوماندان امنیه ولسوالی چهاردره

ارنوالی څه شفاخانه حوزوی کندز منتقل گردیده که موصوف فوت نموده، اوراق قضیه بعداز تحقیق ابتدائی غرض تحقیقات مزید به گیری از محل واقعه جسد مقتول ب
 ارجاع میگردد.

استدالل هیأت قضائی 
 محکمه ابتدائیه

صروف دهقانی بوده و چنین تعدادی از دهقانان در آن محل م -2مذکور بایک میل سالح از محل واقعه گرفتار گردیده. بمالحظه محضر گرفتاری متهم  -1دالیل الزام: 
مقتول باالثر معلومات طبی بوسیله  -3خود را پینهان می کند، ه که بعداز صدای فیر دیدیم که یک نفر پولیس از پوسته با سالح خارج شده و در میان پخال شالی تشبیان دا

 ل واقعه دریافت شده که از سالح متهم فیر گردیده است.یک عدد خول مرمی از مح -4سالح ناریه به قتل رسیده، 

نص حکم محکمه 
 ابتدائیه

بحضور داشت طرفین قضیه به اتفاق آراء  7/12/1398هیأت قضائی دیوان جرایم منسوبین نظامی محکمه ابتدائیه شهری والیت کندز در جلسه علنی قضائی منعقده تاریخی 
( کود جزاء طبق 214( ماده )2( و بند ) 213( ماده )2( فقره )12و  7ردره کندز را در قضهی قتل )ع( ولد ) ن م ( بارعایت بند )تو )ع( سرباز پولیس محلی ولسوالی چها

 زات نمودیم.بمدت شانزده سال و یکماه حبس تنفیذی محکوم به مجا 8/8/1398( کود مذکور از ا بتدائی ایام نظارت و توقیفی تاریخی 547( ماده )1( فقره )4هدایت بند )

خالصه دالیل اعتراض 
 ارنوالڅو یا قناعت 

 ارنوال مؤظف قضیه باالی فیصله محکمه ابتدائیه اعتراض نموده بدالیل ذیل:څ
 گرفتار گردیده.  متهم مذکور بایک میل سالح کالشینکوف از زیر پخال -1
را میان پخال شالی شاهدی تعدادی از دهاقین مبنی بر اینکه بعداز شنیدن صدای فیر کالشینکوف مشاهده نموده یک نفر سرباز پولیس محلی از پوسته خارج و خود  -2

 پنهان می نماید. 
 ت آمده.موصوف بدستائید و تصدیق مدیریت البراتوار بالستیکی مبنی بر اینکه فعل فیر از سالح که هنگام گرفتاری  -3
 نظریه طبی دوکتوران بر اینکه مقتول بوسیله سالح ناریه بقتل رسیده است. -4
 ادعای مستقیم ورثه مقتول باالی متهم متذکره. -5
 خصومت قبلی بین قاتل و مقتول بین یک مقدار پول. -6
 ( کود جزاء دانسته است.547( ماده )1فقره ) فرار متهم مذکور بعداز وقوع واقعه همه داللت بر الزامیت متهم نموده و مستوجب مجازات طبق حداکثر -7

 شهرت طرفین قضیه و نوع واقعه

 قتل نوع واقعه  ارنوالڅشهرت 

 محل واقعه  شهرت محکوم
ق امنیه ولسوالی 

 چهاردره

 8/8/1398 تاریخ واقعه سرباز وظیفه محکوم

 )آ غ( شهرت وکیل 
سبب تحریک 

 دعوی 
 اعتراض طرفین

  شهرت متضرر
رابطه محکوم 

 با متضرر
 ندارد

 شهرت قضات

 اسم
قضائی تحت ریاست رئیس و عضویت دو تن جلسه 

 قضات تدویر یافته است.

    تخلص

 عضو جلسه عضو جلسه رئیس محکمه  وظیفه



خالصه اعتراض و 
مدافعات متهم و یا 

 وکیل مدافع

شهادت شاهدان عندالمحکمه با مؤکلم پنهان شدن در زیر پخال شالی را فرار کردن از پوسته را در اظهارات خویش از بنیاد رد نموده و افزوده که من هرگز فرار ننمودم، 
دارای یک  می نمود، در بین سالح که بوسیله آن )ع( به قتل رسیده تفاوت وجود دارد سالح بالستیک شده با سالح فیر شده متغیر بوده هیچگاه دو سالحادای سوگند بیان 

فامیل خویش بوده و میباشد  چنان باید گفت که مؤکلم باالی مقتول پول قرض نداشت و هم از مؤکلم قرض نگرفته بود مؤکلم یگانه نان آورمسریال نمبر نمی باشد و ه
 تمامی ادعا را رد مینماید.

خالصه استدالل 
 محکمه استیناف

نحیث مورثه مقتول علیه متهم )ع( ولد ) ا م( وارگان های مربوطه در پیوند به قضیه تائید نموده که متهم  دالیل الزام علیه متهم: تائید دالیل محکمه ابتدائیه: ادعای مستقیم
رفته است. ولسوالی چهاردره ثبت و راجستر بوده، از دو عدد خول دریافت شده یکی آن مربوط سالح دست داشته متهم مذکور بوده که توسط آن فیر صورت گسرباز در 

یش بوده که با اخذ اندک معاش پنهان نمودن متهم مذکور بعداز ارتکاب عمل در زیر پخال شالی بیانگر انجام عمل جرمی بوده است متهم مذکور یگانه نان آور فامیل خو
  است.امرار نفقه می نماید مدتی را در راستای تأمین امنیت در شرایط بحرانی ایفای وظیفه و در خدمت مردم خود بوده و فاقد سابقه جرمی بوده 

 نص حکم

به حضور داشت طرفین قضیه به اتفاق  12/1/1399عقده تاریخی نظامی محکمه استیناف والیت کندز در جلسه قضائی علنی قضائی منهیئت قضائی دیوان جرایم منسوبین 
 7/12/1398( مؤرخ 41( قانون اجراآت جزائی فیصله خط نمبر )267( قانون تشکیل وصالحیت  قوۀ قضائیه و متکی به ماده )54آراء باکسب صالحیت از حکم ماده )

در مورد تو ) ع ( ولد ) ام( سرباز پولیس محلی قوماندانی امنیه ولسوالی چهاردره کندز در قضیه قتل  دیوان جرایم  منسوبین نظامی محکمه ابتدائیه شهری والیت کندز را
( کود مذکور از ابتدائی ایام نظارت و توقیفی تاریخی 547( ماده )1( فقره )4( کود جزاء طبق هدایت بند )214( ماده )2( و بند ) 213( ماده )2( فقره)12و  7بارعایت بند )

 بمدت شانزده سال و یکماه حبس تنفیذی محکوم به مجازات شده بودی استینافًا تائید نمودیم. 8/8/1398
سبب قطعیت حکم 
 محکمه استیناف 

دیوان جرایم منسوبین  2/6/1399مؤرخ  (86دیوان جرایم منسوبین نظامی محکمه استیناف والیت کندز ذریعۀ قرار قضائی شماره ) 12/2/1399( مؤرخ 2فیصله شماره )
 نظامی مقام عالی ستره محکمه مبنی بر قانونیت فیصله تائید و قطعیت حاصل نموده است.

 (     محل امضاء آمر با صالحیت ) 19/12/1399 تاریخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


