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  13    /  / تاریخ وارده:                           (    نمبر وارده: )

اصابت کرد به شفاخانه فوت  یر سنگ دور کرده نتوانست و به اون هم خود را از مسواشی خویش که زف را صدا نمودیم آبه اثر لول دادن سنگ بخاطر دور دادن م 21/1/1398به تاریخ  واقعه خالصه جریان
 میگردد لوی محارنوالڅنمودن. و دوسیه تحریک شده و به 

خالصه دالیل و مطالبه 
 ارنوالڅ

تعداد از متنفذین محل مبنی بر اینکه نور محمد در  اظهارات -2اهل خبره مبنی بر موجودیت جرحه نامنظم و شکستگی در ناحیه سر که منجر به بیرون بر آمدن مغز شده بوده. نظریه -1
ه به تنهای دنبال مواشی رفتم و بخاطر دور دادن مواشی سنگ زدم و اعتراف ن م مبنی بر اینکه بند -3اصابت کرد.  ر ز فسسنگ بنده به طرف پائین رفته و ب حضور مردم گفته است که

مذکور  د( کو97و با رعایت ماده ) ( کود جزاء555ق مطابق هدایت ماده )وگ پر فرار نماید. نظر به دالیل فسر انجام سنگ به طرف پائین رفت و بنده ن م صدا کردم که دخترا از دم سن
 مستوجب مجازات می گردد.

فع متهم و یا خالصه د
 وکیل مدافع

خانواده  -3موکلم طفل و متعلم میباشد که در یک مرحله حساس و سر نوشت ساز قرار دارد. -2موکلم میخواسته مواشی را دور دهد و غیر از این موارد هیچ گونه هدف نداشته است. -1
 موکلم از این اتفاق بوجود آمده سخت متاثر شده است. -4عا ندارد. ز ف نامه طی ابراء خط شرعی و رسمی از موضوع حق العبد ابراء داده و کدام اد

خالصه استدالل هیئت 
 قضائی

اظهارات تعداد از متنفذین محل مبنی بر اینکه ن م در حضور  -2نظریه اهل خبره مبنی بر موجودیت جرحه نا منظم و شکستگی در ناحیه سر که منجر به بیرون بر آمدن مغز شده بود. -1
اعتراف ن م مبنی بر اینکه بنده به تنهای دنبال مواشی رفتم و بخاطر دور دادن مواشی با سنگ زدم و سر  -3گفته است که سنگ بنده به طرف پائین رفته و به سر ز ف اصابت کرد. مردم 

 انجام سنگ به طرف پائین رفته و بنده ن م صدا کردم که دخترا از دم سنگ پر فرار نماید.

 نص حکم
مؤظف، متخلف قضیه و مساعد حقوقی وی به اتفاق آراء  ارنوالڅبا حضور داشت  12/2/1398ت قضائی ریاست دیوان جزای عمومی محکمه ابتدائیه شهری در جلسه قضائی مورخ ما هیئ

را بجرم  باشنده قریه نرخسی ولسوالی میرامور والیت دایکندی اسامی ن م( کود مذکور 97( و با رعایت ماده )109( ماده )2( کود جزاء و با در نظر داشت جز )555مطابق هدایت ماده )
 ( ماه حجز در منزل محکوم به حجز نمودیم.4قتل خطاء به مدت )

سبب قطعیت حکم 
 ابتدائیه

 ی قطعی و نهائی گردیده است.ارنوالڅاطفال تائید لوی  یارنوالڅ از بر اساس گزارش

 (     محل امضاء آمر با صالحیت )  139   /  / تاریخ  
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