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تاریخ وارده13 / / :

څ ارنوال در صورت دعوی خود مدعی گردیده که شخصی بنام چ ع ولد ع ا باشنده قریه باغ ولسوالی میر امور طی تماس تیلفونی وعریضه خویش عنوانی ولسوالی میرامور بیان داشته است .م ط ولد م ع
همراهی پسرکوچکم به نام م د که وی بیش از شش سال سن ندارد طور اجباری در روز روشن عمل لواط را انجام داده است.
-1نظر یه اهل خبره مبنی بر موجودیت آثار سرخی ،کبودی و خراشیده گی در معقد م ن متضرر و آثار سرخی در کمر طفل متضرر ورق ( )3دوسیه  -2 .م ط متخلف در اظهارات خویش معترف گردیده
که عمل لواط را با م د نام انجام داده است .و نیز در اظهارات و استعالم خویش اعتراف نموده است سال قبل همراه مسمات ح م بنت س ب طی سه نوبت عمل نا مشورع زنا را انجام داده ام -3 .شخصی

خالصه دالیل و مطالبه
څارنوال

بنام غ م ولد ع د به عنوان شاهد در قضیه بیان داشته است .دیدم م ط فرار نموده و بعد محل واقعه را دیدم از آثار پشت و پا چنین برداشت میگردید که عمل لواط انجام گردیده است .بنابر دالیل ارایه شده
فوق الذکر وصف جرمی تجاوز جنسی مطابق ماده ( )636از کتگوری جنایت باالی متخلف قضیه ثابت بوده و مطابق هدایت جز ( )1و ( )3فقره ( )1ماده ( )639کود جزاء بارعایت ماده ( )98کود مذاکور
قابل مجاز ات میباشد و در قسمت تجاوز جنسی باالی مسمات ح م نامه حسب هدایت جزء ( )1فقره ( )1ماده ( )639کود جزاء بارعایت ماده ( )98کود جزا در قسمت تعدد تخلف بادر نظر داشت ماده
( )105کود جزا مستوجب مجازات پنداشته میشود.
خالصه دفاعیه تحریری ف ص وکیل م ط  -1موکلم از عمل غیر اخالقی انجام داده نادم بوده و خود به این عمل نامشروع که انجام داده اعتراف نموده است که نماینگر این میباشد که موکلم از عمل خود

خالصه دفع متهم و یا
وکیل مدافع

پیشمان میباشد -2 .از این که موکلم طفل بوده و این عمل غیر اخالقی را از سر نادانی و وسوسه شیطانی انجام داده که حاال از این عمل خود سخت نادم بوده و دارای عذاب و جدان میباشد -3 .از اینکه
موکلم از عواقب اعمال خود نمی دانست ه و این عمل زشت را مرتکب شده حاال که این عمل را مرتکب شده و طفل میباشد از رافت خویش محروم نگردد .بنا به دالیل فوق میخواهم که مطابق ماده ( 99و
 )108کود جزاء محکوم به مجازات فرمایند.
-1م ط متخلف در تمام مراحل کشف ،تحقیق و محاکمه به ارتکاب جرم خود اعتراف نموده است -2 ،موجودیت نظریه اهل خبره از آثار جرم در نزد مجنی علیه قضیه در ورق ( )3دوسیه  -3اگر چی م

خالصه استدالل هیئت
قضائی

ط به انجام عمل لواط توام با ر ضایت مجنی علیه اظهارات داده در حالیکه مجنی علیه طفل غیر ممیز بوده و م ط نام ( )17ساله ،مرتکب با استفاده از ناتوانی جسمی و روانی مجنی علیه مرتکب فعل گردیده
که مطابق فقره ( )1ماده ( )646کود جزاء فعل مرتکبه تجاوز جنسی میباشد -4 .م ط به فعل زنا همراهی ح م نامه نیز اعتراف نموده از اینکه ح م و م ط نام طفل بوده قضیه مذکوران زنا بوده و از لحاظ
شدت مجازات خفیف تر از قضیه تجاوز همراه ،م د نام مجنی علیه میباشد ،که در مورد ماده ( )105کود جزا قابل تعمیل است -5 .متخلف دفعه اول وی بوده و نیز به جرم ارتکابی خویش معترف میباشد.
که از موارد احوال مخففه مسؤلیت جزای میباشد.
ما هیئت قضائی ریاست دیوان جزاء عمومی محکمه ابتدائ یه شهری والیت دایکندی در جلسه قضائی و علنی مؤرخ  1398/1/25هـ ش خویش با حضور داشت څارنوال مؤظف ،متخلف قضیه و مساعد

نص حکم
سبب قطعیت حکم ابتدائیه

حقوقی وی در قضیه تجاوز جنسی به اتفاق آراء مطابق هدایت بند ( )1فقره ( )1ماده ( )639کود جزاء بادر نظر داشت بند ( )3ماده ( )214و رعایت ماده ( )98کود جزاء موکل تو مساعد حقوقی متخلف را
به شمول ایام نظارت و توقیف به مدت دوسال حجز در مرکز اصالح و تربیت اطفال محکوم به حجز نمودیم.
به اساس معلومات از څارنوالی اطفال از مرحله ابتدائی قطعی و نهائی گردیده است.
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