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 ( 65: )شماره

 خالصه جریان قضیه

حالی که خودش در خانه  رد 2/6/1399-1گردیده که به تاریخ ( به ولسوالی بهارک عارض 11602667موضوع طوریست که ) ج( ولد )م( طی قطعه عریضه رسمی )
از انبار با  از تاریکی شب و نبود وی ) ا( ولد ) ح( با دو نفر شرکای جرمی اش داخل حویلی اش شده و یک بوری لوبیا ده سیره را همراه یک مقدار گندمنبوده با استفاده 

و میخواستند کفتر ها را هم ببرند که در خود بردند و تبرکه وسیله جرمی شان میباشد در سر انبار گندم باقی مانده است، همچنان میوه انگور را هر قدر که خواستند بردند 
 و از نزدش فرار کردند.گرفتن آن فامیلم خبر شده و خسر بره ام ) ح( که در خانه ام بود ) ا( ولد )ح( را عماًل دستگیر و در گریر شده که آن را شناسائی کرده 

خالصه دالیل و مطالبه 
 ارنوالڅ

 سه نفر فوق الذکر . ادعا و معلومات ) ج( از سرقت منزل خود توسط -1
 بال کبوتر )ج( را سرقت نمودند.  دیوال های مایان دو(  دوسیه تحریر داشته است که ان21)) ا( ولد) ح( بورق  -2
 مشاهده محل واقعه از سرقت منزل ) ج( توسط سه نفر و عکس برداری محل واقعه توسط پولیس. -3
 ن شرکایی جرمی اش شناختم. معلوماتیه )ح( مبنی بر اینکه ) ا( را در بی -4
( کود 109جزاء و بارعایت ماده ) د( کو700ارنوال مؤظف با ذکر دالیل فوق از پیشگاه هیئت قضائی علیه ) ا( ولد ) ح( در قضیه متذکره مطابق ماده )څارنوال: څ مطالبه

( کود جزاء قابل مصادره دانسته است. بناًء با ذکر جریان فوق از 182بق ماده )مذکور مطالبه مجازات نموده و تبر بدست آمده از محل واقعه را منحیث وسیله جرمی مطا
( کود 109ت ماده )یاد جزاء و بارع( کو700( ولد ) ح( را در قضیه سرقت مطابق هدایت ماده )1پیشگاه رئیس جلسه قضائی و اعضای محترم شان تقاضا و طلب دارم تا )

 ( کود جزاء قابل مصادره میباشد.182دست آمده از محل واقعه منحیث وسیله جرمی مطابق ماده )مذکور محکوم به مجازات نمائید و تبر ب

خالصه دفع متهم و یا 
 مدافع یلوک

مدافع ، )ع( را به حیث وکیل ق( قانون اجراآت جزائی حقوق اساسی متخلف مذکور برایش تفهیم گردید، پس از تفهیم حقو7( قانون اساسی و ماده )31طبق حکم ماده )
 تعیین نموده وکیل مدافع بعداز اخذ صورت دعوی طور ذیل از موکل خویش دفاع نمود:

نها هستیم من رفتم گفتند برویم چند موکلم واقعه را چنین بیان میدارد ) من شب در خانه بودم اندیوالهایم بنام های ) م(، )ب(،)و( برایم تماس گرفتند که شب بیا خانه ما ت
در سرقت ج( بیاوریم و ) ج( آنها را تعقیب نمودند فکر کردم من در جمع سارقین هستم ما را دستگیر نمودند و من را به مرکز اصالح منتقل نمودند کبوتر از خانه ) 

-2              یه بتاریخموکم نظر به اوراق دوس نی قرار دارد و متعلم مکتب میباشدموکلم در سن نوجوا« دخیل نیستم و صاحب کبوتر ها ابراء دادند، قضات محترم
( روز را در ولسوالی بهارک بدون 12ارنوالی اختصاصی اطفال رسیده ولی قسمی که موکلم بیان میدارد مدت )څبه  8/6/1399گرفتار شده ولی دوسیه به تاریخ 3/6/1399

 ( کود جزاء به بیگناهی موکلم اصدار حکم فرمایند.5( قانون اساسی و ماده )25)کدام پروسه قانونی نگهداری شده. بناًء از پیشگاه هیئت قضائی تقاضا دارم که مطابق ماده 

 و نوع واقعه قضیهشهرت طرفین 

 سرقت نوع واقعه ) ن ن( ارنوالڅشهرت 

 محل واقعه )ا( ولد) ح(  شهرت محکوم
ولسوالی بهارک 
 والیت بدخشان

 2/6/1399-1 تاریخ واقعه متعلم وظیفه محکوم

 شهرت وکیل 
) ع ف( دارنده 

جواز نمبر 
(4814) 

سبب ترحیک 
 دعوی

عریضه مجنی 
 علیه

 )ج( ولد ) م(  شهرت متضرر
رابطه محکوم با 

 متضرر
 

 شهرت قضات

 ع ل م اسم

 م ر م تخلص

 عضو قضائی عضو قضائی  رئیسه محکمه وظیفه



خالصه استدالل هیئت 
 قضائی

( سال بوده دوسیه وی 18)زیر سن اوراق دوسیه موردغور و بررسی هیئت قضائی قرار گرفت در رابطه به جرم واقعه شده تحقیقات صورت گرفته از اینکه )ا( ولد ) ح( 
ردیده است. )ا( متخلف طی اظهارات خویش به تخلف انجام داده اعتراف نموده و در ضمن از حکمه هذا احاله گارنوالی مربوطه به مڅجدا سازی گردیده و از طرف 

بال کبوتر توسط )و( در اظهارات خویش بیان نموده  گرفتن دو شریک جرمی دیگری شان بنام ) و( نام برده است و همچنان شرکای جرمی دیگر به اسم )م(، )و(، )ب( از
است که از اعترافات متهمین و اظهارات )ح( چنین  ه( سارق در لیل متذکره در خانه خواهرش اظهار داشت4اند و ) ح( خسربره ) ج( در اظهارات خویش از موجودیت )
ارنوالی از وی تحقیقات ننموده و علیه وی تحریک دعوی نشده است. در فورم اجراآت څذکره بوده ولی استنباط میگردد که ) و( نام از جمله شرکای جرمی متهمین مت

( روز در حوزه یی بهارک نزد پولیس نگهداری شده است. وهکذا وکیل مدافع موضوع را در دفاعیه خویش 12کارمند اجتماعی چنین تذکر به عمل آمده ) ا( ولد) ح( )
کلف است در مورد نگهداری غیر قانونی طفل مذکور از مرجع مربوط تحقیق نمایند. و ) ج( مجنی علیه از ارنوالی مڅن قابل مالحظه بوده و باز تاب داده است که ای

زامیت الحقوقی خویش گذشت نموده است و در حصه گندم و اموال سرقت شده کدام دعوی ندارد. بنًاء متخلف مذکور بنابر دالیل ذیل در قضیه سرقت کسب دعوی 
 مینماید. 

 اعتراف )ا( متخلف مبنی بر شراکت وی در عمل سرقت که در محل وقوع واقعه با متهمین دیگر رفته است. -1
 اظهارات شرکای جرمی مبنی بر موجودیت ) ا( همرای آنها در ارتکاب عمل جرمی سرقت. -2
  ودیم.تخاذ نمقضائی تصمیم ذیل را اشناسای بالفعل )ا( مذکور از طرف )ح( در محل واقعه. بنابر دالیل فوق ماهیئت  -3

 نص حکم

ارنوال مؤظف، څبه حضور داشت  6/8/1399محکمه ابتدائیه رسیده گی به جرایم خشونت علیه زن و تخلفات اطفال در جلسه قضائی سری منعقده تاریخی ماهیئت قضائی 
( کود مذکور و بادر نظرداشت 109( ماده )2( کود جزاء با رعایت بند)700ماده ) حتصرادر نظر داشت دالیل فوق الذکر طبق  وکیل مدافع و متخلف، به اتفاق آراء با

( ماه حجز در منزل محکوم به مجازات نمودیم به 4( کود مذکور تو )ا( ولد )ح( را در جرم سرقت با محاسبه ایام سپری شده توقیف در مرکز اصالح به مدت )97ماده )
قوع جرم به حیث آله ( کود جزاء تبر بدسته آمده از محل و182( قانون رسیده گی به تخلفات اطفال اجراآت نمایند. و مطابق ماده )37ارنوالی هدایت است طبق ماده )څ

همچنان به  ( قانون اجراآت جزائی تحت تعقیب عدلی دانسته شده و69ه آن حکم نمودیم. در رابطه )و( که به عنوان شریک جرم نامبرده شده مطابق ماده )جرمی به مصادر
 ارنوالی هدایت داده میشود در رابطه به توقیف غیر قانونی )ا( متخلف مذکور از طرف پولیس در ولسوالی بهارک، تحقیقات الزم نمایند.څ

سبب قطعیت حکم 
 محکمه ابتدائیه

 قناعت طرفین

 (     محل امضاء آمر با صالحیت )   /  /   تاریخ 

 


