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 2 -  السنادرةالمتهم الهارب في قضيةمحاكمة 

أختتمت محاكمة متهمي مجزرة السنادرة بالنطق بالحكم سابقاً علي جل المتهمين ولكن هنالك ثالثة متهمين هاربين تم القبض علي إثنين منهم 

هذه النشرة مخصصة . أحدهما حوكم أمام محكمة مدينة العباسية أما الثاني جرت وقائع محاكمته بمحكمة الخرطوم. الحقاً وفصلت قضيتهم

 . للمحاكمة التي دارت حيثياتها بمحكمة العباسية

جبال النوبة /  بمحكمة مدينة العباسية بوالية جنوب كردفان2019 نوفمبر 4 و2019 يناير 28عقدت أربعة وعشرون جلسة للمحاكمة ما بين 

عمر ضيف هللا عن / مثل أمام المحكمة المحامي. 2019 نوفمبر 4عبداإلله فضل جادالسيد، ونطق القاضي بالحكم في جلسة / أمام القاضي

. السقدي عن المتهم/ الشاكي والمحامي

ملخص حيثيات المحاكمة 

  بابكر نعمة هللا بابكركان المتهم الهارب حضوراً أمام القاضي ويدعي. 

  (التي قتل والدها بالحادث)منال عبدهللا سليمان / ، تم إستجواب الشاكية السيدة2019 أبريل 23في جلسة يوم. 

  وائل عبدهللا/  تم إستجواب المتحري الضابط2019 مايو 1في يوم. 

  بابكر عبدهللا بابكر، يوسف آدم :  أدلي ثالثة من شهود اإلتهام بشهادتهم وهم2019 مايو 27 و 13في جلستي المحاكمة بتاريخ

 .عبدالغني ومحمود إسماعيل عبدالرحمن

  (القتل العمد) 130و  (المعاونة) 26ووجهت له المحكمة اإلتهام تحت المواد . ، تم إستجواب المتهم2019 أغسطس 26في جلسة يوم 

 .1991من القانون الجنائي السوداني لسنة 

  عبدالرحيم (شقيق)بريمة نعمة هللا بابكر : وهم (جميعهم أقرباء المتهم)، أدلي ثالثة شهود دفاع بإفاداتهم 2019 سبتمبر 16بجلسة ،

 .(إبن)وطارق بابكر نعمة هللا  (إبن)بابكر نعمة هللا 

  سلم محاميي اإلتهام والدفاع مذكرتي مرافعتهم للمحكمة2019 أكتوبر 14 في جلسة يوم ،. 

  عبداإلله فضل جادالسيد الحكم في القضية حيث وجد المتهم مذنباً علي ضوء المواد / ، أصدر القاضي2019 نوفمبر 14في جلسة يوم

 .سنوات (7) وحكم عليه بالسجن سبعة 1991من القانون الجنائي السوداني  (ب/25/2)مقروءة مع المادة  (130 ، 26)المذكورة آنفاً 

. إستأنف محاميي اإلتهام والدفاع الحكم الصادر لدي محكمة اإلستئناف ومازاال في إنتظار ردها

 .  المتهم الهارب الثالث لم يتم القبض عليه بعد:ملحوظة تصحيحية
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