
 افغانستانستره محکمه جمهوری اسالمی 
 ریاست استیناف والیت بدخشان

 کمه ابتدائیه شهری مرکز والیت بدخشانریاست مح
 دیوان های فرجام در قضایای جزائی فارمت نشر احکام نهائی

 

  

 

  

  

 

 ( 40: )شماره

 خالصه جریان واقعه
بر  مبنی اهالی محترم گذر نو آباد ناحیه سوم شهر فیض آباد عنوانی حوزه اول امنیتی 13/5/1399اوراق داخل دوسیه حاکی از آنست که به بر اساس ورقه اطالعیه مؤرخ 

حوزه امنیتی گرفتار و اینکه مولوی امام مسجد گذر مذکور از سوی متهم درج صورت دعوی مورد تهدید، توهین و دشنام قرار گرفته و نامبرده همزمان از سوی پولیس 
 تحت نظارت قرار داده می شود.

تدالل و مطالبه اس
 ارنوالڅ

علیه متهم مبنی بر تهدید و بر اساس ورقه اطالعیه اهالی محترم گذر نو آباد ناحیه سوم شهر فیض آباد عنوانی حوزه اول امنیتی مبنی بر اینکه، ادعای مستقیم مولوی 
برده همزمان از سوی پولیس حوزه امنیتی گرفتار و دشنام، اظهارات و جوابات شهود محل واقعه، اعتراف متهم مبنی بر جرم منسوبه اش، توهین و دشنام قرار گرفته و نام

 ( کود جزاء محکوم به مجازات نمادیند.679( و ماده )624( ماده )1ارنوال طبق هدایت فقره )څتحت نظارت قرار داده می شود. مطالبه 

 دفاعیه
در وازه مذکور را زدم همرایش جنجال نمودم ولت و کوب کردم  موکلم میگوید که همرای مولوی صاحب کمی جنجال نمودم و تکلیف عصبی داشتمخالصه دفاعیه:  

 و خودم معتاد هم استم، به برائت موکلینم اصدار حکم فرمایند.

 استدالل محکمه ابتدائیه
مولوی علیه متهم مبنی بر تهدید و  اهالی محترم گذر نو آباد ناحیه سوم شهر فیض آباد عنوانی حوزه اول امنیتی مبنی بر اینکه، ادعای مستقیمبر اساس ورقه اطالعیه 

ولیس حوزه امنیتی گرفتار و دشنام، اظهارات و جوابات شهود محل واقعه، اعتراف متهم مبنی بر جرم منسوبه اش، توهین و دشنام قرار گرفته و نامبرده همزمان از سوی پ
 تحت نظارت قرار داده می شود.

نص حکم محکمه 
 ابتدائیه

خود ها به اتفاق آراء در حال حضور داشت طرفین قضیه  23/6/1399جزاء ریاست محکمه ابتدائیه شهری در جلسه قضائی علنی منعقده تاریخی ما هیئت قضائی دیوان 
و توهین تو را به ( تعزیرًا بمدت چهار ماه حبس تنفیذی و در فقره دشنام 624( ماده )1متکی به دالیل فوق الذکر تو را در ارتباط فقره نسبتی ات طبق هدایت فقره )

 پرداخت مبلغ ده هزار افغانی جزای نقدی محکوم به مجازات نموده اصدار حکم نمودیم.
سبب قطعیت حکم 

 محکمه ابتدائیه
 قرار قناعت طرفین، تائید و نهائی شده است. به اساس

 (     محل امضاء آمر با صالحیت )  30/10/1399 تاریخ 

 

 

 شهرت طرفین دعوی و نوع واقعه

  محکوم تهدید و دشنام نوع واقعه

 محل واقعه
ناحیه سوم شهر 

 فیض آباد
  وظیفه

  متضرر 23/5/1399 تاریخ واقعه

سبب تحریک 
 دعوی

 ادعا متضرر
رابطه محکوم با 

 متضرر
 

 شهرت قضات

    اسم

    تخلص

    وظیفه


