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خالصه جریان موضوع

اوراق قضیه نگهداری طفل به منظور رقصانیدن به اتهام متهم مذکور مسکونه ناحیه هشتم شهر فیض آباد والیت بدخشان بعداز صدور فیصله خط نمبر ( )29مؤرخ
 1399/5/26محکمه ابتدائیه دیوان جزای شهری مبنی بر مجازات متهم در فقرۀ نسبتی اش نگهداری طفل به منظور رقصانیدن تعزیراً به مدت یک سال و شش ماه حبس
تنفیذی از ابتدای ایام نظارت و توقیفی همانا مؤرخ  1399/4/24مطابق هدایت ماده ( )654حکم صادره گردیده که څارنوال مؤظف به حکم محکمه قناعت نموده ،بعداً
دوسیه به اثر عدم قناعت متهم انضمام صادره نمبر فوق غرض غور استینافی محول دیوان جزای محکمه استیناف بدخشان میگردد ،و متهم مذکور در جلسه قضائی
مقدماتی خواسته شد و حقوق اساسی آن طبق ماده ( )31قانون اساسی و ماده ()7و ( ) 9قانون اجراآت جزائی برایش تفهیم گردید ،و از طرف خود وکیل مدافع خود
تعیین نمود ،و بعداز اخذ یک نقل فیصله محکمه تحتانی ،و ترتیب اعتراضیه در برابر آن جلسه قضائی به حضور داشت وکیل مدافع متهم و څارنوال به نام خداوند ج
آغاز گردید که قناعت څارنوال توسط خودش قرائت گردید که ذیالً درج میگردد.

خالصه دالیل و مطالبه
څارنوال

قسمیکه اوراق قضیه و فیصله ریاست محکمه ابتدائیه شهری تناسب بین جرم و جزا را در نظر گرفته به فیصله ابراز قناعت میگردد ،بدلیل اینکه متهم مذکور سابقه جرمی
نداشته و از طرف دیگر متهم در حالیک ه خود مجرم بوده و رقصانیدن آن در محافل عروسی به شکل عادی بوده که عملی جرمی دیگر را مرتکب نشده ،از اینکه متهم
مذکور به فیصله قناعت نکرده اوراق به اساس عدم قناعت متهم غرض دوران استینافی بریاست محترم دیوان جزای عمومی محکمه استیناف تقدیم است.
اینجانب وکیل مدافع جواز نمبر ( ) 2105انجمن مستقل وکالی مدافع افغانستان در حالیکه دارای کلیه اوصاف شرعی ،حقوقی و قانونی بوده در مطابقت به ماده ()31
قانون اساسی و طبق قانون اجراآت جزائی ،ماده ( )11قانون تشکیل وصالحیت محاکم در قضیه اتهام به نگهداری طفل به منظور رقصاندن به اتهام متهم مذکور بحیث
وکیل مدافع تعیین گردیده ام  ،اعتراضیه را در برابر فیصله محکمه تحتانی قرار ذیل در پیشگاه هیأت محترم قضائی تقدیم نموده توجه قضات معظیم را در زمینه خواهانم.
فشرده جریان قضیه! از البالی اوراق دوسیه و اظهارات (ن ب) و اظهارات موکلم جریان طوری است که موکلم در صفوف اردوی ملی در خدمت ملت و وطن خود

خالصه دفع وکیل
مدافع

بوده است و در جریان وظیفه زخمی می شود و بعداً تقاعد می کند و به والیت هرات جهت ایجاد یک هوتل و کار و غریب می رود که با متضرر سرمی خورد وی
خود را بی کس و اقارب معرفی میکندو می گوید پدر و مادر و دیگر اقاربم فوت نموده است موکلم میگوید اگر میخواهی مثل برادر کوچکم بامن باش و کار می
کنیم وی قبول می کند و ز مانیکه کارش در هرات نمی شود وی را به بدخشان می آورد و در خانه مثل برادرش بوده است و در کار و موارد خانه دخیل بوده است و
هیچ نوع نیت خراب نداشته است و هیچ نوع مدرک نشان دهنده رقصاندن وی نیست و متضرر همرای برادرش نیز در اظهاراتش تائید نموده است که به اثر لت و کوب
پدرش از خانه بیرون رفته است و به موکلم خود را بی اقارب معرفی نموده است و نیز یاد آورشده اند که مایان بامتهم هیچ نوع ادعای نداریم و از نزد وی بابت
نگهداری برادر مان خوشحالیم که ولی نهاد های تحتانی به اساس برداشت شخصی خویش بدون کدام مدرک و سند تصمیم اتخاذ نموده اند که توجه شما داوران

عدالت پسند را در زمینه خواهانم.
رد دالیل څارنوال مؤظف :محکمه تحتانی در دالیل فیصله خویش اقرار موکلم متضرر را مبنی بر نگهداری وی ،و با الفعل دستگیر شدن آنها را بحیث دلیل الزام قلمداد
نموده اند که قرار ذیل رد و دفع می نمایم .موکلم متضرر اعتراف از نگهداری به منظور عمل بد را ندارند بلکه اعتراف از اینکه متضرر برای موکلم گفته است من هیچ
کس و اقارب ندارم وی منحیث برادر برای وی همکاری نموده است و حتی این مورد را برادر موکلم نیز تصدیق نموده است در زمنیه رقصاندن وی توسط موکلم اصالً
هی چ نوع دلیل نیست فقط در یک عروسی دوستان شان اشتراک نموده اند و بعد طرف خانه میرفته اند و در زمینه میبایست تحقیق همه جانبه از محل عروسی میشد که
آیا وی رقصانده شده است یا خیر؟ اگر رقصانده شده است بازنگ و جام ه است یا بصورت نورمال در زمینه هیچ نوع پرسان نشده و فقط از مسیر راه گرفتار و مورد
پیگرد قرار داده اند و از طرف دیگر گرفتاری آنها را دلیل دیگر قلمداد شده است ولی گرفتاری آنها در کدام محفل رقص و یا هم در جریان رقص نبوده است بلکه در
مسیر راه که طرف خانه خود میرفته اند دستگیر شده اند و درجریان گرفتاری هم هیچ نوع و سایل رقص از قبیل زنگ و وسایل موسیقی چیزی پیدا نشده است څارنوال
مؤظف به اساس برداشت شخصی خویش و هوا بندی دلیل الزام بر شمرده و محکمه نیز به اساس برداشت شخصی خویش تصمیم اتخاذ نموده است این در حالیست که
در این قضیه انگیزه و قصد سو مطرح نه بلکه حسن نیت و ا نگیزه شریفانه مطرح است که یک طفل بی کس و کوه را همکاری نموده است که توجه شما داوران عدالت
پسند را خواهانم.
مطالبه :قضات معظم و عادل ،موکلم یک شخص با اخالق و متدین بوده در طول عمرش جزکار نیک دست به کاری خالف قانون نزده و در این قضیه نیز کامال نیت و
حسن نیک داشته و همکاری برای یک شخص بی سرنوشت نموده است و هیچ نوع دلیل در قسمت تقصیر وی نیست و تمام اهالی منطقه از اخالق حمیده وی تصدیق
نموده اند بناًء با ذکر دالیل فوق از مقام شما می طلبم تا فیصله محکمه تحتانی را نقض و فیصله عادالنه خویش را وفق ماده ( )25قانون اساسی و ماده ( )5کود جزاء
مبنی برائت باالی موکلم صادر فرمائید تا اینکه هیچ بی گناهی مورد مجازات قرار نگرفته و عدالت به وجه احسن تامین گردد.

تحلیل ارزیابی و دالئل
محکمه

از البالی مطالعه اوراق دوسیه ،فیصله صادرۀ محکمه ابتدائیه دیوان جزای شهری ،ودفع اعتراضیه وکیل مدافع متهم قضیه چنین معلوم میگردد .اینکه :متهم در ولسوالی
فرارود ،والیت فراه من حیث گارد ایفاء وظیفه مینموده ،و از آن جابه والیت هرات میرود با متضرر ساکن قریه سید آباد ولسوالی نادعلی مربوط والیت هلمند باهم
مقابل میشوند ،و مدتی یکنیم سال را در والیت هرات در اطاق کرائی سپری میکنند ،بعداً به والیت بدخشان می آیند و در لیل  1399/4/25-24حین بازگشت از یک
محفل عروسی از طرف حوزه دوم امنیتی متهم با متضرر با یک قبضه کارد گرفتا ر و تحت پیگرد قرار میگیرند ،.در نتیجه :مسؤلیت متهم در فقره فوق نظر به دالیل ذیل
ثابت و کسب الزامیت مینماید.
 -1اقرار و اعتراف متهم مبنی بر نگهداری متضرر از قریه سید آباد ولسوالی نادعلی مربوط والیت هلمند بیشتر از یکسال در حالیکه خود مجردهم بوده و رقصانیده
متضرر بشکل عادی در محافل عروسی خویشاوندان اش که در زمینه ورق شماره ( 24الی  )26دوسیه قابل دید ،دقت و قابل مالحظه است.
 -2اعتراف متضرر در مورد بود و باش خودش همراه متهم مدت یکسال و شش ماه از ابتدائی والیت هرات الی والیت بدخشان ورق ( 3و  )14دوسیه قابل دید ،و
قابل مالحظه است.
 -3قرار نظریه داکتر ،و تذکره تابعیت متضرر طفل بوده ورق شماره ( 20و  )21دیده شود.
 -4دستگیری بالفعل متهم همرای متضرر با یک قبضه کارد ساعت یازده ( )11بجه شب مؤرخ  1399/4/25-24از طرف پولیس حوزه دوم در چک پاینت حین
بازکشت شان از محل عروسی که در زمینه ورق شماره ( 3الی  )6دوسیه قابل دید ،دقت ،و قابل مالحظه است.
حسب جریان و دالیل ذکر شدۀ فوق :فیصله خط نمبر ( )29مؤرخ  1399/5/26صادرۀ محکمه ابتدائیه دیوان جزای شهری مبنی بر مجازات متهم در فقرۀ نسبتی اش
نگهداری طفل به منظور رقصانیدن تعزیراً به مدت یک سال و شش ماه حبس تنفیذی از ابتدائی ایام نظارت و توقیفی همانا مؤرخ  1399/4/24مطابق هدایت ماده ()654
حکم صدوریافته ،باروحیه اوراق دوسیه و احکام قانون سازگار بوده و کدام تخطی قانونی دیده نشده که حسب نقض ،تعدیل ،تصحیح ،و یا بطالن فیصله گردد ،و

همچنان دفع اعتراضیه وکیل مدافع متهم با فیصله محکمه تحتانی در قضیه مطروحه مورد مقایسه و مقارنه قرار گرفت وارد به نظر نرسید ،لذا فیصله ریاست محکمه ابتدائیه
دیوان جزای شهری ایجاب تائید را مینماید  .که در زمینه هئیت قضائی ریاست دیوان جزاء عمومی محکمه استیناف والیت بدخشان با کسب صالحیت از ماده ()54
قانون تشکیل و صالحیت قوۀ قضائیه حکم ذیل را صادر نمودند.

نص حکم

سبب قطعیت حکم
محکمه ابتدائیه

ماهیئت قضائی ریاست دیوان جزای عمومی محکمه استیناف والیت بدخشان در جلسه قضائی علنی منعقده تاریخی  1399/7/2خود ها به اتفاق آراء در حال حضور
داشت څارنوال مؤظف و وکیل مدافع متهم با کسب صالحیت از ماده ( )54قانون تشکیل و صالحیت قوۀ قضائیه و فقره ( )1ماده ( )267قانون اجراآت جزائی فیصله
خط نمبر ( )29مؤرخ  1399/5/26صادرۀ محکمه ابتدائیه دیوان جزاء شهری را مبنی به مجازات تو متهم در فقره نسبتی ات نگهداری طفل به منظور رقصانیدن تعزیراً به
مدت یک سال و شش ماه حبس تنفیذی از ابتدای ایام نظارت و توقیفی ات همانا مؤرخ  1399/3/24مطابق ماده ( )654کود جزاء حکم صدور یافته ،تائید نموده حکم
نمودیم ،تحریرات دوسیه را از اندارج خارج و بمرجعش ارسال بدراند.
قناعت طرفین یعنی ( قناعت متهم و څارنوال مؤظف قضیه)

تاریخ  13 99/10/2محل امضاء آمر با صالحیت (

)

