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 ( 41: )شماره

 خالصه جریان واقعه
ا علیه متهم فعلی از مالحظه اوراق دوسیه چنین برمی آید که متضرر قضیه طی قطعه عریضه مطبوع خویش عنوانی حوزه دوم امنیتی عارض و ادعای مجروحیت خویش ر

معلومات مقدماتی غرض تحقیقات با یک قبضه کارد از سوی پولیس مؤظف گرفتار و بعداز اخذ  3/7/1399قضیه مانحن فیه نموده که باالثر آن متهم مذکور بتاریخ 
 ارنوالی تحقیق می شود.څبعدی و طی مراحل قانونی موضوع نسبتی اش محول 

استدالل و مطالبه 
 ارنوالڅ

 ادعای مستقیم متضرر علیه متهم قضیه مبنی برمجروحیتش. -1
 اعتراف ضمنی متهم مبنی بر مجروحیت متضرر.  -2
 طرفین.شهادت شهود محل واقعه مبنی بر جنجال میان  -3
 گرفتاری متهم قضیه از سوی پولیس با یک قبضه کارد .  -4
) م ن( طبق  اهانم که متهم را در فقره مجروحیتوجریان واقعه از پیشگاه هیئت محترمین قضائی دیوان جزاء محکمه شهری خوارنوال: بنابر دالیل فوق الذکر څمطالبه 

 نمایند.محکوم به مجازات  ( کود جزاء577( ماده )2ایت فقره )هد

 دفاعیه

خر دست به آزار و اذیت دختر خاله موکلم می زند دختر به دوست یار و رفیق بودند در این اوآخالصه دفاعیه: از زبان مؤکلم موصوف محصل بوده با شخص مجروح 
داشت دو نفر بنام های ) ف ز( و ) ع ن( به  موکلم از متضرر دوست همصنفی اش شاکی می شود که رفیقت مرا اذیت میکند موصوف را چندین بار موکلم در حضور

شوی با وجود چندین خوبی می فهماند که کار کرد خودت اشتباه است با آنهم تو هر روز با من نشست و بر خواست داری عقالنی نیست که باعث اذیت دختر خاله ام 
وکلم سر کین و عداوت را می گیرد به حدیکه در داخل دانشگاه موکلم را اخطاریه بار فهماندن رفیقش بازهم متهم از کار کرد خود دست نمی کشد بلکه بر عکس با م

 میدهد.

 استدالل محکمه ابتدائیه

 علیه متهم قضیه مبنی بر مجروحیتش. ادعای مستقیم متضرر -1
 اعتراف ضمنی متهم مبنی بر مجروحیت. -2
 شهادت شهود محل واقعه مبنی بر جنجال میان طرفین.  -3
 از سوی پولیس بایک قبضه کارد.گرفتاری متهم قضیه  -4

نص حکم محکمه 
 ابتدائیه

خود ها به اتفاق آراء در حال حضور داشت  2/9/1399ماهیئت قضائی دیوان جزاء ریاست محکمه ابتدائیه شهری والیت بدخشان در جلسه قضائی علنی منعقده تاریخی 
( دوازده 12000حیت( تعزیرًا به پرداخت مبلغ )ور( کود جزاء تورا در ارتباط فقره نسبتی ات ) مج577ماده ) (1طرفین قضیه متکی به دالیل فوق الذکر طبق هدایت فقره )

( کود مذکور به مصادره یک قبضه کارد که از آن بعنوان 182( ماده )1هزار افغانی جزای نقدی محکوم به مجازات نموده اصدار حکم نمودیم و طبق هدایت فقره )

 شهرت طرفین دعوی و نوع واقعه

  محکوم مجروحیت نوع واقعه

 محل واقعه
ناحیه هفتم شهر 

 فیض آباد
  وظیفه

  متضرر 3/7/1399 تاریخ واقعه

سبب تحریک 
 دعوی

 
رابطه محکوم با 

 متضرر
 

 شهرت قضات

    اسم

    تخلص

    وظیفه



 گرفته شده نیز حکم نمودیم.وسیله جرمی کار 
سبب قطعیت حکم 

 به اساس قناعت طرفین قطعی و نهائی و تطبیق شده. محکمه ابتدائیه

 (     محل امضاء آمر با صالحیت )  13/10/1399 تاریخ 


