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 ( 63: )شماره

 خالصه جریان قضیه

نام میگذرد در این مدت عروسی اوالد نداریم روی همین موضوع طوریست که ) م ش( طی عریضه رسمی عارض گردیده که مدت شش سال از عروسی ام با ) گ( 
حت یاب شدن به خانه موضوع همیش با هم جنجال داریم زمانیکه از عروسی آمدم یک روز مریض شدم اعضای فامیل شوهرم من را به شفاخانه انتقال داده اند بعداز ص

زد که چرا از مریضی دخترم من را خبر نکردید روی این موضوع شوهرم با من جنجال کرد و  آمدیم که پدر ام از بستر شدن من در شفاخانه خبر شده به شوهرم زنگ
  من را مورد لت و کوب قرار داد.

خالصه دالیل و مطالبه 
 ارنوالڅ

 اعتراف ) گ ( مبنی بر جار و جنجال با ) م ش( . -1
ارم تا دارنوال، بنابر ذکر جریان فوق از پیشگاه رئیس جلسه قضائی و اعضائی محترم شان تقاضا و طلب څموجودیت نظر داکتر بر لت و کوب شدن ) م ش(  -2

( کود جزاء محکوم به 577( ماده )1( قانون منع خشونت علیه زن بارعایت فقره )22( ماده )1)گ( ولد )خ( را در قضیه لت و کوب ) م ش( مطابق فقره )
 و عبرت برای دیگران گردد. جزائ فرمایند تا پند برای خودش

خالصه دفع متهم و یا 
 وکالی مدافع

( قانون اجراآت جزائی حقوق اساسی متهم مذکور برایش تفهیم گردید، پس از تفهیم حقوق، متهم، ) ع ص( را به حیث 7( قانون اساسی و ماده )31طبق حکم ماده )
ور ذیل از موکل خویش دفاع نمود: موکلم سرباز اردوی ملی بوده از مدت شش سال ازدواجش با ) م وکیل مدافع تعیین نموده وکیل مدافع بعداز اخذ صورت دعوی ط

نماید خانمش ش( بنت ) ن( الی اکنون زندگی قناعت بخش را سپری مینماید و در ماه سرطان موکلم که در ولسوالی جرم در صفوف اردوی ملی اجرای وظیفه می
ارنوالی استیناف عارض که مدعی شده و څشفاخانه انتقال میدهد بعداز تداوی و مصالحه رخصت میگردد و چند روز بعد عنوان  مریض میشود پدر موکلم خانمش را به

تنها به  ارنوال بیان داشته جایگاه نداشته با توجه به محتوای مواد قوانین، بدون موجودیت دلیل و مدرک نمیتوانڅیل الزام که ادعا خشونت را علیه موکلم مینماید. دال
وارده را بر علیه موکلم وارد اساس ادعای مجرد مدعی کسی را متهم نموده و یا محکوم به مجازات نمود. بناًء از مقام محترم تان استدعا دارم و طلب مینمایم که اتهام 

 جزاء به برائت موصوف اصدار حکم فرمائید. ( قانون5( قانون اساسی و ماده )25ندانسته و مطابق هدایت قاعده فقهی ) االصل برائت الذمه( و ماده )

خالصه استدالل هیئت 
 قضائی

یه وکیل مدافع متهم قضیه چنین استنباط گردید که مسمی ) گ( ولد )خ( در عامؤظف و دف ارنوالڅاز البالی مطالعه دقیق اوراق مرتبه دوسیه، صورت دعوی و اتهامنامه 
 قضیه نسبتی اش ) لت وکوب( مسمات ) م ش( بنت ) ن ( خانم اش ثابت بوده کسب الزامیت می نماید. 

ر این مدت عروسی اوالد نداریم روی ادعا و اظهارات مستقیم مسمات ) م ش(ولد ) ن ( علیه ) گ( مبنی بر اینکه مدت شش سال از عروسی مان میگذرد د -1
فامیل شوهرم من را به شفاخانه انتقال داده اند بعداز صحت  یک روز مریض شدم اعضای مدجنجال داریم زمانیکه از عروسی آم همین موضوع همیش با هم

 شهرت طرفین دعوی و نوع واقعه

 لت و کوب نوع واقعه ) ن ن( ارنوالڅشهرت 

 محل واقعه )گ( ولد ) خ( شهرت محکوم
قریه بروکان 
 ولسوالی یفتل

 24/3/1399 تاریخ واقعه سرباز اردوملی وظیفه محکوم

 شهرت وکیل 
) ع . ن ( دارنده 

جواز نمبر 
(2074) 

سبب ترحیک 
 دعوی

عریضه مجنی 
 علیه

 ) م ش ( بنت ) ن( شهرت متضرر
رابطه محکوم با 

 متضرر
 زن و شوهر

 شهرت قضات

 م ع ل اسم

 م م ر تخلص

 رئیس محکمه عضو قضائی عضو قضائی وظیفه



از مریضی دخترم من را خبر نکردید روی این موضوع یاب شدن به خانه آمدیم که پدر ام از بسترشدن من در شفاخانه خبر داشته به شوهرم زنگ زد که چرا 
 شوهرم با من جنجال کرد و من را مورد لت و کوب قرار داد در زمینه . 

بر حضورش در محل واقعه و جار جنجال اش مبنی بر اینکه من خبر شدم که خانم ام دوا خورده یک قفاق زدم اش بعد شب مریض  اعتراف متهم قضیه مبنی -2
 فاخانه  انتقال اش داده. شد پدرام به ش

 منبی بر مجروحیت ) م ش( بنابر دالیل فوق ماهئیت قضائی  تصمیم ذیل را اتخاذ نمودیم. یمجودیت نظریه اهل خبره طب -3

 نص حکم

تاریخی  هئیت قضائی ریاست محکمه ابتدائیه اختصاصی رسیده گی به جرایم خشونت علیه زن و تخلفات اطفال والیت بدخشان در جلسۀ علنی قضائی منعقده ما
در خصوص قضیه نسبتی  مؤظف ، وکیل مدافع متهم قضیه، نظر به جریان و دالیل فوق به اتفاق آراء متهم ) گ( ولد ) خ( را ارنوالڅدر حال حضور داشت  5/8/1399

( کود جزاء تعزیزًا به پرداخت مبلغ 577( ماده )1( قانون منع خشونت علیه زن و فقره )22( ماده )1لت و کوب خانم اش مسمات ) م ش( ولد ) ن ( طبق هدایت فقره )
  ( قانون اجراآت جزائی متهم مذکور حاضر دانسته شد.212)( ماده 6شش هزار افغانی تحویل به خزانه دولت جزای نقدی اصدار حکم نمودیم که طبق هدایت فقره )

سبب قطعیت حکم 
 محکمه ابتدائیه

 قناعت طرفین

 (     محل امضاء آمر با صالحیت )   /  /   تاریخ 

  

 

 

 


