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فارمت احکام قطعی محکمه ابتدائیه رسیده گی به جرایم خشونت 
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 ( 57: )شماره

 خالصه جریان قضیه

خویش نامزد شدم مدت  بنت ) ا ش(در اظهارات و استجوابات خویش تحریر داشته که مدت هشت ماه قبل با اسامی ) ع ر( به رضایت  (زف جریان طوریست که ) 
ام ) ع ق( نامزد شوید که من خوب بود بعدًا فهمیدم که دختر دیگر را دوست دارد فسخ نامزدی نمودیم بعدًا خشویم ) ج م(نامه گفت همرای پسر دیگرم بن روابط ما

ارنوالی خالص شویم همرایت کار څقبول کردم و فعاًل ) ع ق( نام برایم میگوید که طال ها و مبایلم را بدهید تورا کسی نمی گیرد و همیشه اخطار میدهد که یکبار ما از 
 داریم.

استدالل و مطالبه 
 ارنوالڅ

 نام.اظهارات تحریری اسامی ) ع ق( مبنی بر دو و دش -1
 اظهارات تحریر مسمات ) ج م( بنت ) ج خ( مبنی بر دو و دشنام. -2
 محاضر شهادت شهود مبنی بر اینکه ) ف ح( نامه از طرف متهمان مورد دو و دشنام قرار گرفته است. -3
مذکوره . بناًء مسؤلیت جزایئ اسامی ) ع ق( فرزند ) ع ر( و مسمات ) ج م( در قبال قضیه  ودشنام موجودیت پیام های ارسالی از جانب ) ع ق( مبنی بر دو -4

( قانون منع خشونت علیه زن ثابت و روشن بوده از پیشگاه محکمه محترم تقاضا مینمایم که متهمان 29دشنام مسمات ) ف ح( بنت ) ا ش( وفق صراحت ماده )
 ند برای خودشان و عبرت به دیگران گردد. ات نموده تا پمواد فوق الذکر مجاز مذکوران را مطابق

 ) ع ق( خالصه دفاعیه
 .) ف ح( نامه خودش برایم زنگ زد و عصاب من را خراب کرد که من برایش دو و دشنام دادم اما از طریق مسج من موصوفه را دشنام نه داده ام

 ام بلکه خودش من را مورد توهین و تحقیر قرار داده است. من ) ف ح( نامه را دو و دشنام نداده -خالصه دفاعیه ) ج م(:

 استدالل محکمه
ود نیز ضم اوراق دوسیه و عندالجلسه قضائی حاضر شده هشر داده اند که در رابطه شهادت و ) ع ق( نام و مادرش ) ج م ( نامه مسمات ) ف ح( را مورد دو و دشنام قرا

( قانون منع خشونت علیه 29ع ر( و ) ج م( بنت ) ج خ( در قبال قضیه دو و دشنام ) ف ح( نامه ثابت بوده و طبق هدایت ماده ) اند بنًاء جرم متهمان هریک ) ع ق( ولد )
 زن مستوجب مجازات پنداشته شد و هیئت قضائی در زمینه ذیاًل اصدار حکم نمودیم.

 نص حکم
خویش در حال حضور داشت حقیقی طرفین  21/11/1398ماهیئت قضائی محکمه ابتدائیه رسیده گی به جرایم خشونت علیه زن در جلسه قضائی علنی منعقده تاریخی 

قانون منع خشونت علیه زن هر واحد ( 29) ف ح( نامه طبق هدایت ماده )قضیه به اتفاق آراء تو ) ع ق( ولد ) ع ر( و تو ) ج م ( بنت ) ج خ( را در قضیه دو و دشنام 
 تان به مدت چهار چهار ماه حبس تنفیذی محکوم به مجازات نمودیم.

سبب قطعیت حکم 
 محکمه ابتدائیه

 متضرر قضیه در مرحله استینافی انصراف نموده و دوسیه حفظ شده است.

 (     محل امضاء آمر با صالحیت )   /  /   تاریخ 

 شهرت طرفین دعوی و نوع واقعه

 ) ع ق(، )ج م( محکومان دو و دشنام نوع واقعه

 بیکار، معلم وظیفه (10ناحیه ) محل واقعه

 شفاهی دفاع نموده وکیل مدافع 15/9/1398 تاریخ واقعه

سبب تحریک 
 دعوی 

باالثر عریضه 
 متضرر قضیه

 (ز) ف  متضرر

رابطه محکوم با 
 متضرر

و  نامزد اش
 میباشد خویش

  

 شهرت قضات
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 عضو قضائی عضو قضائی رئیس وظیفه


