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 ( 55: )شماره

 دواج نموده است که اسامی ) ب م( از خشونت کار گرفته مسمات ) م د( را پنج چاقو زده است.از( ب م) اسامیم د( با جریان طوریست که مسمات )  خالصه جریان قضیه

استدالل و مطالبه 
 ارنوالڅ

 معترف بودن متهم قضیه مبنی بر عمل جرمی اش. -1
( 22( ماده )2ت ) م د( بنت ) ع ش( ثابت بوده طبق فقره )نظریه شفاخانه ایمر جنسی بنابر این جرم متهم ) ب م( ولد ) ن م( در قبال قضیه شروع به قتل مسما -2

( کود مذکور قابل تعقیب عدلی میباشد از مقام محترم 52( و فقره )47( کود جزاء و بارعایت ماده )447قانون منع خشونت علیه زن بادر نظر داشت ماده )
یند. و هکذا یک قبضه چاقو بدست آمده که آله مکونه جرم بوده طبق هدایت مواد تقاضا مینمایم تا متهم مذکور را مطابق مواد متذکره محکوم به جزاء نما

 ( کود جزاء قابل مصادره میباشد.182و   180)

 خالصه دفاعیه

 ت قضائی. موارد رافئ
 ارتکاب جرم از اثر هیجان فوری و روحی و تقاضای بار دوم همبسترشدن با خانم.  -1
 اعتراف موکلم به ارتکاب جرم . -2
 ( کود جزاء اصدار حکم نمایند.214و  213داشتن سابقه جرمی بناًء از پیشگاه رئیس صاحب و هیئت قضائی شان طلب دارم تا مطابق مواد )عدم  -3

 استدالل محکمه
ون اجراآت جزائی طبق تعدیل فقره ( قان237متهم قضیه ) ب م(  به جرم خویش اعتراف نموده و نظریه شفاخانه امیر جنسی ضم اوراق دوسیه میباشد بنًاء بارعایت ماده )

خواسته است قابل رد میباشد  ارنوالڅ( کود جزاء مستوجب مجازات میباشد و موارد را که 577( ماده )4( قانون منع خشونت علیه زن بادر نظر داشت فقره )22اول ماده )
 ود جزاء قابل مصادره میباشد.( ک182و  180و یک قبضه چاقو بدست آمده که آله مکونه جرم بوده طبق هدایت مواد )

 نص حکم

در حال حضور داشت حقیقی طرفین خویش  28/10/1398ماهیئت قضائی محکمه ابتدائیه رسیده گی به جرایم خشونت علیه زن در جلسه قضائی علنی منعقده تاریخی 
( قانون 22( ماده )1م( را در قضیه مجروحیت ) م د( خانمت طبق تعدیل فقره )( قانون اجراآت جزائی تو ) ب م( ولد ) ن 237قضیه به اتفاق آراء بادر نظر داشت ماده )

( کود جزاء به مدت دوسال حبس تنفیذی محکوم به مجازات نمودیم و نیز یک قبضه چاقو بدست آمده که آله 577( ماده )4منع خشونت علیه زن بادر نظر داشت فقره )
 کود جزاء قابل مصادره میباشد.( 182و  180مکونه جرم بوده طبق هدایت مواد )

سبب قطعیت حکم 
 محکمه ابتدائیه

 به مدت سه سال حبس تنفیذی دوسیه نهائی گردیده است.

 (     محل امضاء آمر با صالحیت )   /  /   تاریخ 

 شهرت طرفین دعوی و نوع واقعه

 ) ب م( محکومان شروع به قتل نوع واقعه

 شغل آزاد وظیفه ولسوالی فرزه محل واقعه

 ) ع خ( وکیل مدافع 18/7/1398 تاریخ واقعه

سبب تحریک 
 دعوی 

باالثر عریضه 
 متضرر قضیه

 (د) م  متضرر

  
رابطه محکوم با 

 متضرر
 خانم اش میباشد

 شهرت قضات

 (ش پ) ) ن ب( ) ز غ( اسم

 (ی س)  )هـ ت( )م ی( تخلص

 عضو قضائی عضو قضائی رئیس وظیفه


