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 ( 80: )شماره

 خالصه جریان واقعه  

به اساس تماس تیلفونی از جانب گروه مخالفین که گویا فامیل و اقارب سرباز  14/7/1398( بجه صبح مؤرخ 9سرباز پولیس محلی ولسوالی قلعه ذال کندز حوالی ساعت )
( میباشد با  افراد مولوی ) ش ج( یک تن از 1162شته خویش دارای سریال نمبر )اروحی و جسمی  قرار گرفته مذکور با یک میل سالح دست د تحت تهدید و فشار

توسط مؤظفین امنیت  نت بنابر عدم اشتراک در صفوف پولیس را می گیرد که باالخرهافرماندهان طالبان طور مسلحانه می پیودند طالبان سالح سرباز را گرفته و از آن ضم
   پولیس گرفتار میشود.

استدالل هیأت قضائی 
 محکمه ابتدائیه

 وده است.اقرار و اعتراف متهم در جلسۀ قضایی و شامل اوراق دوسیه مبنی بر اینکه یک میل سالح ذمتی اش را معه تجهیزات آن برای طالبان تسلیم نم -1دالیل الزام: 
قیمت سالح معه  -3وه مخالفین دولت پیوسته است تائید مینماید. عدد شاژور و یک صوب پرتله با گر میل سالح کالشینکوف، پنج ادارات مربوطه از تسلیمی یکی -2

 ملحوظات متذکره متهم مذکور مستوجب حکم ذیل میباشد. کرصدو نود و دو افغانی هم ثابت گردیده است با ذت( سی و نه هزار و هف39792ملحاقت آن مبلغ )

حکم محکمه نص 
 ابتدائیه

بحضور داشت طرفین قضیه به اتفاق آراء  29/6/1399منعقده تاریخی  محکمه ابتدائیه شهری والیت کندز در جلسه علنی قضائی یمت قضائی دیوان جرایم منسوبین نظاهیئ
( ضمیمه شماره یک کود جزاء در مورد 13من طبق حکم ماده )تو سرباز پولیس محلی ولسوالی قلعه ذال کندز را در قضیه تسلیمی وسایل و تجهیزات پیشبرد جنگ بدش

( ضمیمه 8( ماده )1بمدت پنج سال و یکماه حبس تنفیذی محکوم به مجازات نموده و طبق فقره ) 14/12/1398جرایم نظامی از ابتدائی ایام نظارت و توقیفی تاریخی 
تصدو نود و دو افغانی جبران خساره یک میل سالح کالشینکوف معه پنج عدد شارژور و یک صوب ( سی ونه هزار و هف39792شماره یک کود مذکور به پرداخت مبلغ )

 پرتله و مهمات آن به خزانه دولت نیز محکوم بجزا نمودیم.
خالصه دالیل اعتراض 

 ارنوالڅو یا قناعت 
ارنوال څقناعت نموده و گفته که حکم محکمه مطابق به قانون بادر نظر داشت تامین عدالت صدور یافته و قرار قناعت ارنوال مؤظف قضیه باالی فیصله محکمه ابتدائیه څ

 ارنوالی ابتدائیه عسکری والیت کندز را مورد تائید قرار داده و به آن قناعت نموده است.څتعقیب قضائی ریاست 

خالصه اعتراض و 
مدافعات متهم و یا 

 وکیل مدافع

( قانون اجراآت  جزائی عمل نموده همه جوانب قضیه را علی السویه بررسی نکرده در حالیکه مواد مذکور از تسلیمی سالح و 145وال مؤظف خالف هدایت ماده )ارنڅ
نطقه مؤکلم حاکمیت طالبان موجود ن داشته اما موکلم از روی مجبوریت و نجات فامیل خویش سالح خود را به گروه طالبان تسلیم نموده زیرا در میاغیره طور عمدی ب

و مدارک جمع آوری شده  بوده اگر چنین نمی کرد تمامی فامیل وی را تهدید به مرگ کرده بود بناًء موکلم تحت اکراه قرار داشته و مسؤلیت عمدی ندارد تمامی ادعا
کلم یک شخص غیریبکار متکفل اعاشه و اباطه فامیل خود بوده صادقانه ایفای علیه مؤکلم به اساس شک و گمان بوده حکم محکمه ابتدائیه قابل نقض بوده و میباشد مؤ

 وظیفه نموده است.

 شهرت طرفین قضیه و نوع واقعه

 نوع واقعه  ارنوالڅشهرت 
تسلیمی و سایل و 

تجهیزات پیشبرد جنگ 
 بدشمن

 محل واقعه  شهرت محکوم
ق امنیه ولسوالی قلعه 

 ذال

 14/12/1398 تاریخ واقعه سرباز وظیفه محکوم

 ) م ع( شهرت وکیل 
سبب تحریک 

 دعوی 
 اعتراض محکوم علیه

  شهرت متضرر
محکوم  رابطه

 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 جلسه وظیفه



خالصه استدالل 
 محکمه استیناف

باشد، می ادارات ذیربط از تسلیمی سالح به مخالفین دولت تصدیق و تائید نموده و هم شخص متهم در اظهاراتش از تسلیمی سالح معترف می دالیل الزام علیه متهم: 
ادی به منفعت عامه ) بیت بایست متهم مذکور اداره خویش را از تهدید طالبان علیه خود و فامیلش در جریان میگذاشت که چنین نکرده و از طرفی هم وارد نمودن ضرر م

ده با اخذ اندک معاش امرار نفقه می نماید از عملکرد المال( ناشی از ارتکاب عمل جرمی متهم مذکور می باشد و در اخیر متهم مذکور یگانه نان آور فامیل خویش بو
 تعهد سپرد که در آینده دست به چنین عمل خالف قانون مبادرت نمی ورزد اصالح پذیر می باشد.  شدابخویش نادم و پشیمان می

 نص حکم

به حضور داشت طرفین قضیه به اتفاق آراء  29/7/1399هیئت قضائی دیوان جرایم منسوبین نظامی محکمه استیناف والیت کندز در جلسه قضائی علنی منعقده تاریخی 
دیوان  29/6/1399( مؤرخ 9بر )( قانون اجراآت جزائی فیصله خط نم267قوۀ قضائیه و متکی به ماده ) ( قانون تشکیل و صالحیت54ماده ) باکسب صالحیت از حکم

 وسایل و در قضیه تسلیمی  قلعه ذالسرباز پولیس محلی قوماندانی امینه ولسوالی  ولد )ع( ( عمنسوبین نظامی محکمه ابتدائیه شهری والیت کندز را در مورد تو )  جرایم
و  سال و یکماه حبس تنفیذی  پنجبمدت  14/12/1398یام نظارت و توقیفی تاریخ کود جزاء از ابتدائی ا ضمیمه شماره یک (13بدشمن طبق ماده ) پیشبرد جنگ تجهیزات

محکوم به ( سی و نه هزار و هفت صدونود و دو افغانی قیمت جبران خساره به خزانه دولت 39792( ضمیمه مذکور به پرداخت مبلغ )8( ماده )1) فقرهبا در نظر داشت 
 مجازات شده بودی استینافًا تائید نمودیم.

سبب قطعیت حکم 
 محکمه استیناف 

ارنوالی مبنی بر څ ارنوال ستره محکمه جرایم عسکریڅدیوان جرایم منسوبین نظامی محکمه استیناف والیت کندز ذریعه قرار قناعت  29/7/1399( مؤرخ 8فیصله شماره )
 .، قطعیت حاصل نموده استفیصله  قناعت به سبب قانونیت

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

 

 


