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 ( 79: )شماره

 خالصه جریان واقعه  

در جریان گذاشته و  سرباز ) ی م ( ولد ) ع ا( مدتی در پوسته نهر صوفی بوده سپس در پوسته گدام شرکت تبدیل گردیده و موضوع پالن شده را با اسامی ) ص م (
م وسایل ثبت صدا را در اختیارش به ارگان های کشفی اطالع میدهد و برای ) ص م( نا بالترتیبطالب همکاری شده که ) ص م( نام موضوع را به قوماندان پوسته 

به  ارتباط قضیه متذکره گرفتار و  24/9/1398میگذارد بعداز تبادل نظر صدایش ثبت گردیده باالخره توسط پرسونل مدیریت امنیت داخلی ق امینه والیت کندز بتاریخ 
 تحت تحقیق قرار میگیرد.

استدالل هیأت قضائی 
 محکمه ابتدائیه

. اظهارات )ص م ( نام بر اینکه متهم مذکور به وی تماس گرفته و 2( دوسیه. 30، 4اظهارات متهم مذکور مبنی تسلیمی پوسته به گروه طالبان شامل ورق ) -1دالیل الزام: 
اساس اطالع )ص م( نام دستگیر گفته که من در میان طالبان نفر دارم پوسته و تجهیزات را بدشمن تسلیم می کنیم و سهم شما را هم در نظر گرفته است که موصوف به 

ادارات ذیربط وی را فاقد اخالق حسنه تحریر داشته است، با ذکر جریانات فوق وصف جرمی متهم مذکور به اتفاق در جرم  -3شده و تحت تعقیب قرار میگیرد. 
 اتخاذ نموده است. واگذاری پوسته به دشمن تغیر و ثابت بوده کسب الزامیت می نماید بناًء هیئت قضائی تصمیم ذیل را

نص حکم محکمه 
 ابتدائیه

بحضور داشت طرفین قضیه به اتفاق آراء  13/8/1399هیأت قضائی دیوان جرایم منسوبین نظامی محکمه ابتدائیه شهری والیت کندز در جلسۀ علنی قضائی منعقده تاریخی 
( کود جزاء از ابتدائی ایام نظارت و توقیفی 71تو ) ی م( سرباز پولیس محلی ولسوالی چهاردره کندز را در قضیه اتفاق در جرم واگذاری پوسته به گروه طالبان طبق ماده )

 موده است.تنفیذی محکوم به مجازات نبمدت یک سال ویکماه حبس  24/9/1398تاریخی 

خالصه دالیل اعتراض 
 ارنوالڅو یا قناعت 

 ارنوال مؤظف قضیه باالی فیصله محکمه ابتدائیه اعتراض نموده بدالیل ذیل:څ
 اقرار و اعتراف متهم )ی م( مبنی بر برقرار نمودن تماس و روابط با شخص )ص م(. -1
 وسته بدشمن. پتصدیق ارگان های کشفی ق امینه چهاردره و ق امنیه والیت کندز از داشتن پالن مبنی بر تسلیمی  -2
 تائید و تصدیق ریاست امنیت ملی از برقراری روابط متهم مذکور با گروه مخالفین. -3
ابتدائیه در مطابقت به  ن تسلیم نماید، نظر به دالیل فوق الذکر فیصله محکمهاقرار و اظهارات اسمی ) ص م( در مورد اینکه ) ی م( میخواسته پوسته را به گروه طالبا -4

و بارعایت ماده  ( ضمیمه شماره یک کود جزاء13ده )قانون صدور نیافته و از محکمه محترم احترامانه تقاضا دارم تا فیصله ابتدائیه را نقض و متهم مذکور را طبق ما
 روع به جرم واگذاری پوسته به دشمن مستوجب مجازات دانسته اصدار حکم نماید.( کود مذکور به وصف جرمی مرتکب ش52)

دد و مؤکلم مدت بیش از ده سال در چوکات نظامی در صفوف پولیس ملی و محلی ایفای خدمت نموده محال است که یک شخص به ملت و دولت خود خاین گرخالصه اعتراض و 

 شهرت طرفین قضیه و نوع واقعه

 نوع واقعه  ارنوالڅشهرت 
اتفاق در جرم تسلیمی 
پوسته و تجهیزات آن 

 بدشمن

 محل واقعه  شهرت محکوم
پوسته نهر صوفی ق 
 امنیه ولسوالی چهاردره

 8/8/1398 تاریخ واقعه سرباز وظیفه محکوم

 ) آ ح( شهرت وکیل 
سبب تحریک 

 دعوی 
 ارنوالیڅاعتراض 

  شهرت متضرر
رابطه محکوم 

 با متضرر
 ندارد

 شهرت قضات

 اسم
جلسه قضائی تحت ریاست رئیس و عضویت دو تن 

 قضات تدویر یافته است.

    تخلص

 عضو جلسه عضو جلسه رئیس محکمه  وظیفه



مدافعات متهم و یا 
 وکیل مدافع

باید گفت که جزوی ترین کلمه که الزامیت موکلم را ثابت سازد بیان ننموده اظهارات موکلم اعتراف نه بلکه حقیقت بوده و میخواسته از  ارنوالڅرد اعتراض همچنان در 
مؤکلم با هیچ یک از گروه طالبان  دهن ) ص م( سخن چینی نماید و تمام اطالعات که بواسطه ارگان های کشفی استناد نموده جز دسیسه سازی بیش نبوده و دیگر اینکه

نبوده با عرض دالیل شرعی و قانونی فوق الذکر که یک وسیله برای غور است  ارنوال مؤظف مؤجه څنبوده بناًء اعترضات ارتباط نداشته دالیلی که ثابت بسازد در دوسیه 
 لم می باشم.مؤکلم شخص با دسپلین وظیفه شناس، صادق، وطن دوست، فاقد سابقه جرمی و .... بوده بناًء از پیشگاه هیئت محترم قضائی خواهان رهائی موک

خالصه استدالل 
 محکمه استیناف

 دالیل الزام علیه متهم: 
 اظهارات شخص متهم )ی م( . -1
چند روز بعد زنگ  اعتراف متهم مبنی بر برقراری تماس با )ص م( و ) ص م( نام گفته که متهم مذکور همرای ما سرباز بود بعداز اینکه از پوسته ما تبدیل شد -2

 مامی اسلحه به طالبان تسلیم می نمائیم.زده که من در میان گروه طالبان نفر دارم سربازان را مسموم نموده و ت
موده بناًء روی تائید و تصدیق ادارات ذیربط در مورد برقراری تماس و ارتباط متهم با گروه مخالفین، و همچنان متهم مذکور را فاقد اخالق حسنه معرفی ن -3

 ملحوظات فوق الذکر متهم مذکور مستوجب حکم و مجازات ذیل میباشد.

 نص حکم

به حضور داشت طرفین قضیه به اتفاق آراء  18/9/1399هیئت قضائی دیوان جرایم منسوبین نظامی محکمه استیناف والیت کندز در جلسه قضائی علنی منعقده تاریخی 
دیوان  13/8/1399( مؤرخ 17مبر )( قانون اجراآت جزائی فیصله خط ن267صالحیت  قوۀ قضائیه و متکی به ماده ) ( قانون تشکیل و54باکسب صالحیت از حکم ماده )

اتفاق در جرم در قضیه  سرباز پولیس محلی قوماندانی امینه ولسوالی چهاردره کندز(  ی مجرایم  منسوبین نظامی محکمه ابتدائیه شهری والیت کندز را در مورد تو ) 
بمدت یک سال و یکماه حبس تنفیذی محکوم به  24/9/1398و توقیفی تاریخ ( کود جزاء از ابتدائی ایام نظارت 71تسلیمی پوسته و تجهیزات آن بدشمن طبق ماده )

 مجازات شده بودی استینافًا تائید نمودیم.
سبب قطعیت حکم 
 محکمه استیناف 

ارنوالی استیناف څارنوال تعقیب قضایئ ریاست څمحکمه استیناف والیت کندز ذریعه قرار قناعت  دیوان جرایم منسوبین نظامی 18/9/1399( مؤرخ 11فیصله شماره )
 عسکری زون کندز مبنی بر قانونیت فیصله و عادالنه بودن آن قطعیت حاصل نموده است.

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

 


