HUDO Centre
 1فبراير 7112

متـابعــة ()11

محاكمة القساوسة والناشط
مقدمة
إنعقدت الجلسة الواحدة والعشرٌن فى التاسع والعشرٌن من ٌناٌر  7105برئاسة القاضً د .أسامة عبد هللا بمحكمة الخرطوم وسط وبحضور كل
األطراف .حضر الجلسة جمهور من المواطنٌن والناشطٌن واألعالمٌٌن حٌث نطق القاضى باألحكام القضائٌة.
ملخص الجلسة الحادية والعشرين
بدأت الجلسة الحادٌة والعشرون فى تمام الساعة  07:21ظهراً كانت حٌثٌٌتها إصدار القاضى لألحكام فى هذه القضٌة .رأت المحكمة فً حكمها
بأن المُتهمٌن الثالثة مدانٌن بحسب المواد:
أ /المتهم األول :بيتر جاسك
العقوبة /الحكم
المادة
القانون
السجن المؤبد
32
القانون الجنائى ()0770
سنة واحدة
35
سنة واحدة
46
سنة واحدة
44
ستة شهور
 72مقروءة مع 6
العمل الطوعى واإلنسانى ()7114
ستة شهور
21
الجوازات والهجرة ()0776
ملحوظة :األحكام تنفذ على التوالى فى حالة تغير الحكم المؤبد .كذلك أمر القاضى بمصادرة المعروضات

ب /المتهم الثانى :حسن عبد الرحيم
القانون
القانون الجنائى ()0770

المادة
 74مقروءة مع 32
46
44
ملحوظة :تنفذ األحكام على التوالى

العقوبة /الحكم
عشر( )01سنوات
سنة واحدة
سنة واحدة

ج /المتهم الثالث :عبد المنعم عبد المولى
القانون
القانون الجنائى ()0770

العقوبة /الحكم
المادة
عشر( )01سنوات
 74مقروءة مع 32
سنة واحدة
46
سنة واحدة
44
ملحوظة :مصادرة المعروضات وتنفذ األحكام على التوالى

HUDO Centre
ملحوظات:
 .0السجن المؤبد فً القانون السودانً عشرون عاما ً.
 .7القوانٌن والمواد التى ُذكِرت فً األحكام هً:
أ القانون الجنائى ()1991
 المادة ( :)74المعاونة /التواطؤ.
 المادة ( :)32التجسُس ضد البالد.
 المادة ( :)35دخول وتصوٌر المناطق العسكرٌة وعملهم.
 المادة ( :)46إثارة الفتننة بٌن الطوائف.
 المادة ( :)44نشر أخبار كاذبة.
ب قانون الهجرة والجوازات:
 المادة ( :)0/21اإلختراق /التسلل إلى األراضى السودانٌة.
ت قانون العمل الطوعى واإلنسانى
 المادة ( :)6تسجٌل المنظمات الطوعٌة غٌر الحكومٌة والمؤسسات الخٌرٌة.
 المادة ( :)72مزاولة أنشطة لمنظمات خٌرٌة غٌر مرخص لها بالعمل.
التوصيات
تنادي منظمة  HUDOبضرورة إستئناف األحكام لدي محكمة اإلستئناف كما الطعن فى دستورٌة قانون جهاز األمن والمخابرات لدى المحكمة
الدستورٌة بالسودان.

إنتهي
لمزٌد من المعلومات الرجاء الكتابة إلً
hudo2009@gmail.com

