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 ( 58: )شماره

را با چاقو در روی حویلی زد  ی س( مشهور به ) ز م( ادعای قتل خانمش ) ت س( نامه را علیه برادرش ) ج ن( نموده و بیان داشته که خانمم ) ت س( ) ک م ( ولد ) خالصه جریان قضیه
  را به قتل رساندم.شته که ) ت س( خانم برادرم با ) س ن( نام ارتباط داشت از همین لحاظ نامبرده او خودش فرار نمود متهم قضیه طی اظهارات خود بیان د

استدالل و مطالبه 
 ارنوالڅ

 اعتراف مستقیم اسامی ) ج ن( مبنی بر چاقو زدن مسمات ) ت س( نامه . -1
 نظریه شفاخانه ابن سینا مبنی بر قتل مسمات ) ت س( نامه. -2
 اسامی ) ج ن( .اظهارات اسامیان هریک ) م ی( مشهور به ) ز م(  و ) ک م ( مبنی بر چاقو زدن مسمات ) ت س( توسط  -3

( قانون منع خشونت 22( ماده )2بناًء نظر به جریان و دالیل فوق اسامی ) ج ن ( ولد ) ی س( مشهور به ) زم( در قضیه قتل مسمات ) ت س( بنت ) م ی( مطابق فقره )
عدلی پنداشته میشود. بناًء از مقام محترم تقاضا مینمایم تا متهم  ( کود مذکور قابل مجازات و تعقیب547( کود جزاء و بارعایت ماده )546علیه زن با در نظر داشت ماده )

 مذکور را مطابق مواد متذکره محکوم به جزاء نمایند.

 خالصه دفاعیه

جریان داشت موضوع را به برادرش ) ک م( نیز  روع که میان ) ت س( و ) س ن( نام) موکلم اسامی ) ج ن ( از ارتکاب تخلف اش انکار نبوده اما به خاطر روابط نامش
از وضوعات آبروی فامیل توجه نکرده اند و غرور موصوف نیز تحت تاثیر قرار گرفته و تحت یک شرایط فشار روحی مرتکب چنین عمل شده است اما بمگفته اما به 

 دالیل ایجاب رأفت: خیلی نامدم و پشیمان میباشد. مه
 شده که چنین عمل را انجام دهد.  م باعثلاحساس شدید روحی ) ج ن ( موک  -1
 فاقد سابقه جرمی میباشد. -2
( ماده 7و 3ق فقره )از یک خانواده متدین میباشد. باذکر دالیل فوق از پیشگاه محکمه محترم ابتدائیه رسیده گی به جرایم خشونت علیه زن تقاضا دارم تا مطاب  -3

  خواستار رأفت قضائی میباشم. جزاء د( کو214و  213)

 استدالل محکمه

 اعتراف متهم ) ج ن ( در قبال قتل ) ت س( نامه. -1
 موجودیت نظریه شفاخانه ابن سینا و شفاخانه افغان شفاء.  -2
 نظریه ریاست خدمات طب عدلی مبنی بر قتل )ت س( نامه. -3
شوهرش مبنی بر قتل موصوفه توسط ) ج ن( همچنان متهم ) ج ن( در رابطه به قتل ) ت س( نامه تحریر  ) ک م(اظهارات ) ی س( مشهور به ) زم( خسر و  -4

 شهرت طرفین دعوی و نوع واقعه

 نوع واقعه
مجروحیت منجر 

 به قتل
 ) ج ن( محکوم

 بیکار وظیفه (8ناحیه ) محل واقعه

 ) ح ش( سرباز وکیل مدافع 26/9/1398 تاریخ واقعه

سبب تحریک 
 دعوی 

عریضه شوهر 
 مقتول

 ) ت س( متضرر

رابطه محکوم با 
 متضرر

 خانم برادر متهم
رابطه محکوم با 

 متضرر
 

 شهرت قضات

 )م ل( ) زی( ) ز غ( اسم

 )  و ک( ) خ ز( )م ی( تخلص

 عضو قضائی عضو قضائی رئیس وظیفه



سته که نظر به داشته که از ارتباط خانم برادرش ) ت س( نامه با ) س ن( به برادرش ) ک م( اطالع داده بود ولی ) ک م( نام در رابطه به قضیه خاموش نش
( افغانی یک قبضه چاقو را از شهر خریداری نموده و به خانه رفته و ذریعه چاقو ) ت س( نامه را 120ش خراب شده و به مبلغ )اظهارات متهم باالخره اعصاب

یت ( کود جزاء قابل رعا547( ماده )1در قبال قتل ) ت س( نامه ترصد و پالن قبلی داشته که در قضیه هذا بند اول فقره ) به قتل رسانیده است. از اینکه )ج ن(
( قانون منع خشونت علیه زن بادر نظر 22( ماده )2قضیه قتل ) ت س( طبق تعدیل فقره ) المیباشد بناًء مسؤلیت ) ج ن( ولد ) ی س( مشهور به )ز م( در قب

ی مدعی حق العبد در حاشیه د و هکذا در رابطه به دعوی حق العبدشو( کود جزاء ثابت بوده و مستوجب مجازات پنداشته می547( ماده )1( فقره )1داشت بند )
ظ بوده و هیئت استعالم محکمه هذا تحریر داشته که دعوی حق العبدی خویش را بعدًا تعقیب مینمایم بناًء دعوی حق العبدی مدعی حق العبد طبق قانون محفو

 قضائی در فرجام ذیاًل اصدار حکم نمودیم.

 نص حکم

خویش در حال حضور داشت حقیقی طرفین  22/5/1399ماهیئت قضائی محکمه ابتدائیه رسیده گی به جرایم خشونت علیه زن در جلسه قضائی علنی منعقده تاریخی 
قانون منع خشونت علیه زن بادر نظر  (22( ماده )2خانم برادرت طبق تعدیل فقره )( ت س) قتل( را در قضیه  ز م)  مشهور به ( ی س ( ولد )ج نقضیه به اتفاق آراء تو ) 

به مدت بیست و یک سال حبس تنفیذی محکوم به مجازات نمودیم 26/9/1398( کد جزاء از ابتدای ایام نظارت و توقیفی تاریخی 547( ماده )1( فقره )1داشت بند )
 د.عبد طبق قانون محفوظ پنداشته میشوهمچنان دعوی حق العبدی مدعی حق ال

 فیصله محکمه استیناف سی سال حبس تنفیذ نهایی گردید. م سبب قطعیت حک
 (     محل امضاء آمر با صالحیت )   /  /   تاریخ 


