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 ( 60: )شماره

مبنی بر اینکه دو نفر بنام ) و ح( و ) غ ف( توسط اسامی ) م س(  وسته اوردوی ملی واقع قریه شاتوت ولسوالی چهار آسیاب اطالع تیلفونی پوریست که از اثر جریان ط خالصه جریان قضیه
 مشهور به ) زی( ولد ) م ک( ذریعه سالح چره یی مجروح گردیده اند.

استدالل و مطالبه 
 ارنوالڅ

 مجروحیت مسمات ) و ح( و ) غ ف( .ادعای مستقیم باالی اسامی ) م س( مبنی بر  -1
 استعالم شفاخانه ایمرجنسی مبنی بر مجروحیت موصوفان. -2
 معترف بودن ) م س( مبنی بر مجروح ساختن ) و ح ( و ) غ ف(. -3
 اظهارات و بیانات شاهدان قضیه . -4

( قانون 22( مده )1یه مجروحیت کسب مسؤلیت مینماید طبق فقره )از اینکه متهم قضیه قصد قتل را نداشته متضررین قضیه را از حصه زانو مجروح ساخته است در قض 
( کود جزاء و 577( ماده )2( کود جزاء در قبال قضیه مجروحیت ) غ ف( طبق فقره )578( ماده )2( فقره )577( ماده )4منع خشونت علیه زن بادر نظر داشت فقره )

( کود جزاء در قسمت جبران خساره نیز کسب مسؤلیت مینماید و قابل 583قابل مجازات دانسته شد و همچنان طبق ماده ) مذکور( کود 83ده )ا( م2بادرنظر داشت فقره )
( کود جزاء قابل مصارده میباشد. و از پیشگاه محکمه محترم تقاضا مینمایم تا متهم قضیه را 545( فیر مرمی آن طبق ماده )13تذکر است که یک میل سالح چریی و )

 ق مواد فوق الذکر محکوم به مجازات نمایند تا پند برای خودش و عبرت به دیگران گردد.مطاب

یم چاقو را کشیده بود خانمم قباًل برای من میگفت که تو غریب استی من تورا نمیگیرم من برادرت و یا پسر کاکایت را میگیرم یک بار ) غ ف( نام خسربره ام باال خالصه دفاعیه
 بکشد از نزدش فرار کردم و پسران مامای اش پالن کشتن من را داشتند من ترسیدم و بخاطر دفاع از جان خود باالیشان فیرنمودم.میخواست من را 

 استدالل محکمه

 معترف بودن متهم قضیه اسامی ) م س( نام به جرم ارتکابی اش. -1
 س( نام .شهادت شهود مبنی بر مجروح ساختن ) و ح( نامه و ) غ ف( توسط اسامی ) م  -2
 نظریه شفاخانه ایمر جنسی در مورد مجروحیت مسمات ) و ح(.  -3

( 577( ماده )4( قانون منع خشونت علیه زن بادر نظر داشت فقره )22( ماده )1بناًء نظربه دالیل فوق مسؤلیت جرمی ) م س( ولد ) م ک( ثابت بوده و طبق تعدیل فقره )
توجب مجازات پنداشته شد. و قابل تذکر است که متهم مذکور طی اظهارات و عندالجلسه قضائی به جرم قتل برادرش ( کود جزاء مس578( ماده )2و بارعایت فقره )

( کود جزاء برای متهم 83( ماده )2محکوم شدن و سپری نمودن حبس تنفیذی اش معترف بود موصوف فاقد سابقه جرمی شناخته شده است لذا بنابر اعتراف اش فقره )

 شهرت طرفین دعوی و نوع واقعه

 )م س( محکوم مجروحیت نوع واقعه

 محل واقعه
ولسوالی چهار 

 آسیاب
 غریبکار وظیفه

 شفاهی دفاع نموده وکیل مدافع 6/8/1398 تاریخ واقعه

سبب تحریک 
 دعوی 

باالثر عریضه 
 متضرر قضیه 

 ) و ح( متضرر

رابطه محکوم با 
 متضرر

   خانم اش میباشد

 قضاتشهرت 

 ) ن ی( ) م ل( ) ز غ( اسم

 ) هـ ک( )و ک( )م ی( تخلص

 عضو قضائی عضو قضائی رئیس وظیفه



( کود 83( ماده )2و بادرنظر داشت تکرار عام جرم موصوف بارعایت فقره ) (577( ماده )1گرفته شد و در ارتباط به مجروحیت ) غ ف( مطابق فقره )ور در نظر کمذ
نوال در زمینه خواسته بود ارڅقابل مصادره دانسته شد و مطالبه را که  ( کود جزاء182( فیر مرمی طبق ماده )13مستوجب مجازات شناخته شد. هکذا یک میل چره یی با )

  اصدار حکم نمودیم.رد میگردد همچنان دعوی حق العبدی مدعی حق العبد ) جبران خساره ( متضرر قضیه طبق قانون محفوظ پنداشته شد و هیئت قضائی در زمینه ذیاًل

 نص حکم

خویش در حال حضور داشت حقیقی طرفین  27/11/1398ماهیئت قضائی محکمه ابتدائیه رسیده گی به جرایم خشونت علیه زن در جلسه قضائی علنی منعقده تاریخی 
( قانون منع خشونت 22ماده )( 1را در خصوص قضیه مجروحیت خانمت مسمات ) و ح ( بنت ) غ ع( طبق تعدیل فقره )( م ک ( ولد ) م س)  :قضیه به اتفاق آراء تو

مذکور از ابتای ایام نظارت و توقیفی  ( کود83( ماده )2جزاء و بادر نظر داشت فقره ) د( کو578( ماده )2( و بارعایت فقره )577( ماده )4علیه زن بادر نظر داشت فقره )
( 83( ماده )2و با در نظر داشت فقره ) جزاء ( کود577( ماده )1مطابق فقره ) حیت ) غ ف( ولد ) غ ع(روبه مدت سه سال حبس تنفیذی و در قضیه مج 6/8/1398تاریخ 

( کود مذکور به پرداخت مبلغ بیست و دو هزار و پنج صد افغانی جزای نقدی محکوم به مجازات نمودیم همچنان یک میل سالح چره 78و بارعایت ماده ) کود جزاء 
 هکذا دعوی حق العبدی مدعی حق العبد طبق قانون محفوظ میباشد.ء که اله مکونه جرم بوده مصادر گردد. ( کود جزا182( فیر مرمی طبق ماده )13یی مع )

 ( افغانی جریمه نقدی دوسیه قطعی گردیده است.22500در مرحله استینافی به مدت سه سال حبس تنفیذی و ) سبب قطعیت حکم 
 (     محل امضاء آمر با صالحیت )   /  /   تاریخ 

 


