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 خالصه جریان واقعه

ریاست امور زنان والیت هرات  24/10/1398( مؤرخ 2528امور زنان مراجعه نموده و به اساس مکتوب نمبر ) ریاست از این قرار است که مسمات م د بنت م ا به جریان موضوع حاکی
اذیت قرار گرفته که در پیوند به موضوع اسمی ش ف توسط پرسونل قوماندانی امنیه هرات دستگیر و تحت  و آزار و کوب ، مبنی بر اینکه مسمات مذکوره از طرف شوهرش مورد لت

صوف ازدواج نمودم و پنج قرار داده میشود و مسمات م د متضرر قضیه ضمن ادعایش در استعالمهای که ازوی صورت گرفته تحریر داشته مدت شانزده سال شده که همراه موتوقیف 
در روز واقعه زمانیکه می خواسته به خانه کاکای شوهرش برود با فرزند داریم شوهرم همیشه من را مورد لت کوب خویش قرار داده  معتاد و بی کار بوده نفقه شان را نپرداخته تا اینکه 

اذیتش را علیه  و کوبی و آزار و لت ،کوب گردیده و توسط کارد مجروح میشود ادعای جبران خساره نداشته و ادعای مجروحیتو مخالفت شوهرش روبرو میشود و توسط شوهرش لت 
 شوهرش نموده است.

استدالل هیئت قضائی 
 ابتدائیهمحکمه 

 -2روح و روان خانمش گردیده است. نظر به اینکه متهم مذکور معتاد به مواد مخدر نوع چرس بوده و این امر باعث شده تامتهم مذکور حالت نورمال نداشته و باعث صدمه زدن به-1
موجودیت مصدقه طب عدلی مبنی بر اینکه در  -3به سیلی زده و دشنام داده است. متهم اقرار و اعتراف نموده مبنی بر اینکه همراه خانمش جنجال نموده و وی را  نظربه اینکه ش ف

 نامه مشاهده گردیده و مدت پنج یوم استراحت برای موصوفه توصیه شده است. م دتفتیش آثار کبودی و جراحت در نواحی مختلف بدن 

نص حکم محکمه 
 ابتدائیه

خویش با حضور داشت طرفین حقیقی  23/11/1398ه جرایم خشونت علیه زن والیت هرات در جلسه قضائی علنی منعقده تاریخی ما هیئت قضائی ریاست محکمه ابتدائیه رسیده گی ب
زن به مدت سه ماه ( قانون منع خشونت علیه 29قضیه به اتفاق آرائ بنابر جریان و دالئل فوق تو ش ف ولد ع ح ولدیت د م را در قبال دشنام دادن مسمات م د بنت م ا وفق هدایت ماده )

کود جزاء شدید ترین آن یعنی  (73)( قانون مذکور به مدت چهار ماه حبس تنفیذی طبق وضاحت ماده 30و پانزده روز حبس تنفیذی و در قسمت آزار و اذیت موصوف مطابق ماده )
( 1( قانون منع خشونت علیه زن بارعایت فقره)22ر خصوص مجروحیت موصوفه مطابق ماده )یام نظارت که در ارواق تذکر رفته است و نیز داه حبس تنفیذی اعتبار از ابتداء امدت چهار م

( هزار افغانی جزای نقدی و مدت چهار ماه حبس 5000( کود جزاء مبلغ )75( کود جزاء به مبلغ پنج هزار افغانی جزای نقدی محکوم به مجازات نمودیم و طبق هدایت مادۀ )577مادۀ )
 یق و تنفیذ گردد.تنفیذی باالیت تطب

خالصه دالیل اعتراض و 
 ارنوالیڅیا عدم قناعت 

 مارنوال مؤظف به فیصله محکڅ
 ه ابتدائیه قناعت نموده و کدام اعتراضی نداشته است.

خالصه اعتراض و 
مدافعات متهم و یا 

 وکیل مدافع

داشتن وکیل مدافع از موکلم سلب گردیده است دومًا موکلم مستحق رافت قضائی بوده که این حق وکیل مدافع متهم مذکور بعداز ذکر خالصه جریان قضیه چنین بیان نمود اواًل حق 
موکلم مصاب به بیماری  موکلم ازوی سلب گردیده سومًا مصدقه طب عدلی در قسمت موکلم صدق ننموده چرا که مسبب این عمل موکلم شناخته نشده است از آنجائیکه خانم

ه متکلف اعاشه و کلم وی را تداوی نموده و هیچ گونه غفلت در زمینه ننموده است موکلم بعداز حادثه خانمش را به شفاخانه انتقال نموده سابقه جرمی نداشتافسردگی بوده و بار ها مو
خواهان نقض فیصله محکمه   فاخیر وکیل مدافع موصواباته فامیلش بوده و هفت سال قبل معتادبه مواد مخدر نوع چرس بوده و از هفت سال به این طرف کدام اعتیاد نداشته است و در 
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 خویش گردید. ه و صدور حکم مبنی بر برائت موکلابتدائی

خالصه استدالل محکمه 
 استیناف

ینکه در ات مصدقه طب عدلی مبنی بر موجودی -2نظر به اینکه ش ف متهم اقرار و اعتراف نموده مبنی بر اینکه همراه خانمش جنجال نموده و وی را به سیلی زده و دشنمام داده است.-1
نظربه اینکه متهم مذکور معتاد به مواد مخدر  -3تفتیش آثار کبودی و جراحت در نواحی مختلف بدن م د نامه مشاهده گردیده و مدت پنج یوم استراحت برای موصوفه توصیه شده است.

و باعث صدمه زدن به روح و روان خانمش گردیده است. بناًء  مسؤلیت متهم مذکور در خصوص لت کوبی،  نوع چرس بوده و این امر باعث شده تامتهم مذکور حالت نورمال نداشته
 م د نامه ثابت بوده و قابل مجازات دانسته میشود. مجروحیت و آزار و اذیت نمودن خانمش 

 نص حکم

خویش بحضور داشت طرفین حقیقی قضیه  13/12/1398در جلسه قضائی علنی، منعقده تاریخی  ما هیئت قضائی دیوان رسیدگی به جرایم خشونت علیه زن، محکمه استیناف والیت هرات
محکمه ابتدائیه رسیده گی به جرایم خشونت  23/11/1398( مؤرخ 163( قانون اجراآت جزائی، فیصله نمبر )267( قانون تشکیل و صالحیت قوۀ قضائیه و ماده )54به اتفاق آراء طبق ماده )

( قانون منع خشونت علیه زن به مدت سه ماه و پانزده روز حبس 29ائید، تو  ش ف ولد ع ل ولدیت د م را در خصوص دشنام دادن مسمات م د بنت م ا وفق هدایت ماده )علیه زن را ت
( کود جزاء شدید 73حت ماده )اازات نمودیم طبق وض( قانون مذکور به مدت چهار ماه حبس تنفیذی محکوم به مج30تنفیذی محکوم، و در قسمت آزار و اذیت موصوفه مطابق ماده )

 ترین آن یعنی مدت چهار ماه حبس تنفیذی اعتبار از ابتداء ایام نظارت که در اوراق تذکر رفته است باالیت تطبیق گردد.
د جزاء به مبلغ پنج هزار افغانی جزای نقدی محکوم به مجازات ( کو577( ماده )1( قانون منع خشونت علیه زن با رعایت فقره )22و نیز در خصوص مجروحیت موصوفه مطابق ماده )

 ( پنج هزار افغانی جزای نقدی و مدت چهار ماه حبس تنفیذی باالیت تطبیق و تنفیذ گردد.5000مبلغ ) ( کود جزا78و  75ق هدایت ماده )طبنمودیم و 
سبب قطعیت حکم 

 محکمه استیناف
 ذکور به اساس قناعت طرفین قضیه  قطعی گردیده است.ارنوالی فیصله مڅطبق معلومات واصله از 

 (     محل امضاء آمر با صالحیت ) 1399/ 2 /28تاریخ  


