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 ( 7: )شماره

 خالصه جریان واقعه

در اظهارات خویش بیان میدارد نزدیک نماز شام بود که از خانه خود بیرون شده و به دنبال سودا رفته بودم که ناگهان سه تن ( ص ماسامی )  
گرفته و موهای سرم را به زور کندن و سر و اسامیان هریک ) رض(، )ش س( و ) ا ش( مرا لت کوب نموده و صورت بنده را نیز دندان 

مرا از دست شان خالص نموده و من را به شفاخانه انتقال داده و تحت  شدن صورت من پر از خون گردیده و زمانی که مردم از نماز بیرون
 مداوا قرار گرفتم.

استدالل و مطالبه 
 ارنوالڅ

 اسامی ) رض( در مورد لت و کوبی ) م ص( اعتراف نموده است.  -1
 اسامی ) م ش( در اظهارات خویش نگاشته که من در زمان جنگ حضور داشته ام. -2
 اظهارات ) م ص( در مورد لت و کوبی خودش. -3
( ولدان ) ع ر( در مورد لت الزامیت اسامیان هریک ) رض( و )ا ش ًءاستعالم شفاخانه در مورد لت و کوبی ) م ص( توسط ) ر ض( بنا -4

( کود جزاء مستؤجب 612(و ماده )403و کوبی و سؤ استفاده از صالحیت وظیفوی در قضیه ) م ص( ثابت می باشد مطابق ماده )
 مجازات می باشند.

 دفاعیه

و کوب نمودم چون وی از اعتماد  متهمان بطور شفاعی اظهار داشتن که ما از خود دفاع می کنیم و )ر ض( متهم اظهار نمود که ) م ص( را لت
شدن احوال برادرش فرستادم اما ) م ص(  که من پسر دیگر خود را برای جویاپسرم استفاده نموده و آن را به طالبان تسلیم نموده است زمانی 

( را جدا می نمودم و هیچ نوع همرای مان جنجال نموده و من نیز وی را زدم و اسامی ) ا ش(نام اظهار داشت که من فقط تنها ) م ص( و ) ر ض
 لت و کوبی وی را نکرده ام.

استالل محکمه 
 ابتدائیه 

ارنوال در خصوص اتهام لت و کوبی طفل علیه ) رض( و ) ا ش( متهمان وارد و در څنظر به جریانات و دالیل فوق الذکر صورت دعوای 
خصوص اتهام سؤ استفاده صالحیت وظیفوی به نسبت اینکه کدام منفعت در قضیه نبوده و صرف یک جنجال لفظی در بین دو همسایه بوده که 

 شهرت طرفین دعوی و نوع واقعه

 نوع واقعه
و سؤ استفاده 
 لت و کوبی

 محکوم
) رض( و ) ح 

 ش(

 قلعه نو محل واقعه
 سربازان وظیفه محکوم

 ندارد وکیل مدافع

 ) م ص( متضرر 28/3/1399 تاریخ واقعه

سبب تحریک 
 دعوا 

 همسایه رابطه محکوم با متضرر اداره اطالع

 شهرت قضات

 () خ د () س م (شا )  اسم

 () ک ی () س د () ن د تخلص

 وظیفه
محکمه رئیس 

 شهری
سرپرست دیوان 

 نظامی
 عضو جلسه



و جوانان قابل اصالح بوده و نظامیان فعال و شجاع میباشند و نیز  منجر به درگیری شده و هکذا ) رض( و ) ا ش( متهمان مجرم متکرر نبوده
 کود جزاء قابل تعلیق تنفیذ حکم دانسته شدند. (223( ماده )7و  5،  3متضرر قضیه نیز برای شان ابراء داده است طبق بند ) 

نص حکم محکمه 
 ابتدائیه 

شهری والیت بادغیس در جلسه ماهیئت قضائی دیوان رسیده گی به جرایم امنیت عامه و جرایم ناشی از فساد اداری ریاست محکمه ابتدائیه 
به اتفاق آراء متکی به دالیل فوق به برائت شما اسامیان ) ر ض( و ) ا ش( ولدان ) ع ر(را در  29/6/1399تاریخ  قضائی، علنی، حضوری، منعقده

( قانون اجراآت 235( کود جزاء و ماده )5اتهام سؤ استفاده از صالحیت وظیفوی به نسبت عدم موجودیت دالیل کافی الزام طبق ماده ) خصوص
( کود 235( ماده )7و   3( و بند ) 221) ماده( کود جزاء بارعایت 612جزائی حکم نمودیم و در خصوص اتهام لت و کوبی طفل طبق ماده )

 ماه حبس تعلیقی الی مدتی یک سال محکوم به مجازات نمودیم. مذکور به مدت شش
سبب قطعیت حکم 

 قناعت طرفین دعوی. محکمه ابتدائیه

 (     محل امضاء آمر با صالحیت )  13 99/   /  تاریخ  

 


