
 ستره محکمه جمهوری اسالمی افغانستان
 والیت بدخشان ریاست استیناف

 ریاست محکمه ابتدائیه رسیده گی به جرایم خشونت علیه زن
 فارمت نشر احکام نهائی دیوان های فرجام در قضایای جزائی

 

  

 

   

 

 

 ( 42: )شماره

یک عراده موتر نوع کروال از والیت بلخ به دریوری شخصی از شهر مزار شریف حرکت می نمایند  29/3/1399 از مالحظه اوراق دوسیه چنین بر می اید که به تاریخ واقعهخالصه جریان 
 که مذکورین از ساحه حوزه چهارم امنیتی فیض آباد نسبت مشکوک بودن از سوی پولیس مربوطه گرفتار و بعدًا قضیه به بررسی گرفته می شود.

 استدالل و مطالبه
 ارنوالڅ

فعل زنا با هم نه تنها یک نظریه داکتر موظف به عنوان اهل خبره مبنی بر زوال پرده بکارت مسمات، اقرار و اعتراف صریح متهمان قضیه در فورم مقابله شد به انجام 
 مرتبه بلکه چندین مراتب، اظهارات ضد و نقیض متهمان، 

( کود جزاء محکوم به مجازات 644( ماده )1بق بند دو فقره )ا( و همچنان مسمی را مط644( ماده )1( فقره )2ر فقره نسبتی شان مطابق بند )دارنوال: مسمات را څمطالبه 
 نمایند.

 دفاعیه

با ) ف د( نامزد گردیده ام که در جریان نامزادی ایجاب و قبول نیز صورت گرفته است مدتی بعداز گذشت  1398خالصه دفاعیه: موکله ام می گوید که در ماه میزان 
ات نامزاد شده اند و در جریان نامزادی عروسی شان گردیده اند. و موکلم مدت یک سال قبل از امروز همراه مسم نامزادی مان فامیل مخالفت نشان داده اند و مانع 

موصوفه را مجبور می سازند تا اینکه از  یایجاب و قبول نیز نموده اند اما بعضی اقاربین مسمات رضایت نداشته اند و می خواسته اند به پسران خود ازدواج نمایند و حت
 هیم.این ایجاب و قبول منصرف شوند و برای موکلین مان از محکمه برات می خوا

 استدالل محکمه ابتدائیه
شد به انجام فعل زنا با هم نه نظریه داکتر مؤظف به عنوان اهل خبره مبنی بر زوال پرده بکارت مسمات ) ف ط( نامه، اقرار و اعتراف صریح متهمان قضیه در فورم مقابله 

 تنها یک مرتبه بلکه چندین مراتب، اظهارات ضد و نقیض متهمان.

 نص حکم
قضیه خود ها به اتفاق آراء در حال حضور داشت طرفین  7/8/1399ماهیئت قضائی دیوان جزاء ریاست محکمه ابتدائیه شهری در جسله قضائی علنی منعقده تاریخی 

دو سال حبس تنفیذی محکوم به  -و( کود جزاء تعزیرًا بمدت د644( ماده )1را در ارتباط فقره  نسبتی تان فعل زنا وفق هدایت فقره )متکی به دالیل فوق الذکر ت
 مجازات و اصدار حکم نمودیم.

سبب قطعیت حکم 
 محکمه ابتدائیه

 به اساس قناعت طرفین قطعی و نهائی و تطبیق شده.

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