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 ( 61: )شماره

 خالصه جریان قضیه

نموده پسر به نام ) ی م( یک شخص ولگرد و بی  بیان باشنده اصلی والیت میدان وردک و فعلی بالک های چهاراهی قمبر طی عریضه خویشجریان طوریست ) س م( 
( 70( الی )65روزانه مبلغ یک هزار افغانی از نزدم میخواهد خودم هم خانم منزل میباشم سن من هم حدود )وز لت و کوب میشوم ربندو بار بوده که از دست نامبرده هر

لت و کوب را باالی  میباشد من این قدر پول را از کجا کنم که به او بدهم یک میل تنفگچه هم دارد که همه ما را تهدید به مرگ میکند مسمات ) ن ف( هم ادعای
 )ی م( نموده است.

استدالل و مطالبه 
 ارنوالڅ

 فامیل .اظهارات متهم قضیه مبنی بر وقوع مشاجره همراه با اعضای  -1
 مواصلت نظریه های شفاخانه غازی و عثمان مبنی بر لت و کوبی منجر به کسر. -2
 اظهارات تمام اعضای فامیل متهم قضیه مبنی بر لت و کوب و بد اخالقی با مسمات )س م( و ) ن ف( . -3

( قانون منع خشونت علیه زن با در نظر داشت فقره 22( ماده )1ه )بنًاء مسؤلیت جرمی اسامی ) ی م( ولد ) غ ح( در قبال قضیه هذا ثابت و روشن بوده طبق هدایت فقر
 ( کود جزاء در قسمت حیازت سالح غیر قانونی مستوجب مجازات و تعقیب عدلی پنداشته شد.545( با در نظر داشت ماده )538( کود جزاء و طبق ماده )576ده )ا( م3)

لی دارم تمام فامیل در مقابل من ایستاده هستند تذکره من را برادرم گرفته برایم نمی دهد تا به وظیفه خود بروم من خواهر و در فامیل خود زیاد جارو جنجال های فامی خالصه دفاعیه
 مادر خود را لت و کوب نکرده ام قباًل چرس می زدم اما حاال هیچ عمل ندارم.

 استدالل محکمه

ی م( ولد ) غ ح( از خشونت کار گرفته و موصوفان را مورد لت و کوب قرار داده مادر ) ی م( هم  بعداز مطالعه تمام اوراق دوسیه چنین استنباط میگردد که ) -1
و کوب  بیان داشته که پسرم یک شخص ولگرد میباشد و از نزد م همیشه پول میخواهد عمل هم دارد همیهش چرس استفاده میکند و دخترم را هم مورد لت

مورد لت و کوبی چنین بیان داشته ) شکستگی قبرغه های طرف راست کتف استخوان شانه موجود میباشد.( بنًاء جرم ) قرار داده نظریه شفاخانه عثمان هم در 
( قانون منع خشونت علیه زن 22( ماده )1ی م( در قسمت لت و کوبی مادرش ) س م( نامه و خواهرش )ن ف( ثابت و روشن بوده طبق هدایت تعدیل فقره )

( قانون منع خشونت 23(  کود جزا در قضیه لت و کوبی مادرش و طبق هدایت ماده )578( ماده )3و 2( و رعایت فقرات ) 577( ماده )3بادر نظر داشت فقره )
د از اینکه جزاء های داده شده با هم مرتبط نبوده و هدف واحد را با هم شوعلیه زن در قضیه لت و کوبی مادرش و خواهرش مستوجب مجازات پنداشته می

( کود جزاء مستوجب 537کرده دو شخص متضرر واقع شده یکی بعد دیگر قابل تطبیق میباشد. و در قسمت حیازت سالح غیر قانونی طبق هدایت ماده )جمع ن
 مجازات میباشد.

 شهرت طرفین دعوی و نوع واقعه

 محکوم لت و کوب نوع واقعه
) ی م( ولد ) غ 

 ح(

 بیکار وظیفه ( 5ناحیه ) محل واقعه

 شفاهی دفاع نموده وکیل مدافع 24/11/1398 تاریخ واقعه

سبب تحریک 
 دعوی 

باالثر عریضه 
 متضرر قضیه

 )س م( متضرر

رابطه محکوم با 
 متضرر

   مادر و پسر

 قضاتشهرت 

 ) ن ی( ) م ل( ) ز غ( اسم

 ) هـ ک( )و ک( )م ی( تخلص

 عضو قضائی عضو قضائی رئیس وظیفه



 نص حکم

یش به اتفاق آراء تو ) ی م ( ولد ) غ ح( را خو 29/5/1399ماهئیت قضائی محکمه ابتدائیه رسیده گی به جرایم خشونت علیه زن در جلسه قضائی علنی منعقده تاریخی 
( کود جزاء و 577( ماده )3( قانون منع خشونت علیه زن بادر نظر داشت فقره )22در قضیه لت و کوبی مادرت مسمات ) س م( وفق هدایت تعدیل فقره اول ماده )

به مدت یکسال حبس تنفیذی و در قضیه لت و  کوبی خواهرت  24/11/1398تاریخی ( کود مذکور از ابتدائی ایام نظارت و توقیفی 578( ماده )3و  2رعایت فقرات ) 
( کو 75( قانون منع خشونت علیه زن به مدت یک ماه حبس تنفیذی طوری محکوم به مجازات نمودیم که طبق هدایت ماده )23مسمات ) ن ف( طبق هدایت ماده )

( کود 78( کود جزاء با رعایت ماده )536گردد و هکذا در قضیه حیازت سالح غیر قانونی طبق هدایت ماده )جزاء ، جزا های داده شده یکی بعد دیگر باالیت تطبیق 
ی پاکستانی مع یک عدد ( کود جزاء یک میل تفنگچه نوع تی ت545مذکور به پرداخت مبلغ سی هزار افغانی جزای نقدی محکوم به مجازات نمودیم و طبق ماده )

 ه گردد.شاژور مصادر
 در مرحله استینافی تائید و دوسیه قطعی گردیده است. قطعیت حکم  سبب

 (     محل امضاء آمر با صالحیت )   /  /   تاریخ 

 

 


