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 ( 66: )شماره

من رفتم سر جوی آب را رها کردم جواری خود را آب بدهم در این  15/5/1399جریان طوریست که )س ( طی قطعه عریضه عارض گردیده که روز پنجشنبه مؤرخ  خالصه جریان قضیه
 داده اند. را) د م( ولد )ع( مورد لت و کوب قرجریان ) د م( آمد مانع من شد بعدًا ) ن (، ) هـ( و )ق( مداخله کردند من را ) ن( ولد ) د م( و 

خالصه دالیل و مطالبه 
 ارنوالڅ

 موجودیت نظریه داکتر در مورد لت و کوب شدن ) س( نامه. -1
 تائید ) ن(، ) ر( و ) ع( شهود محل واقعه مبنی بر لت و کوب شدن ) س( نامه از طرف ) ن ( و ) د م(. -2

( قانون منع 22تقاضا و طلب دارم تا ) د م( و ) ن( را در قضیه لت وکوب ) س ( مطابق ماده )محترم شان بنابر ذکر دالیل فوق ازپیشگاه رئیس جلسه قضائی و اعضای  
 ( کود جزاء محکوم به مجازات نمایند. تا پند برای خودش و عبرت برای دیگران گردد.577ت ماده )یانت علیه زن و بارعخشو

خالصه دفع متهم و یا 
 مدافع وکیل

( قانون اجراآت جزائی حقوق اساسی متهمان برایشان تفهیم گردید پس از تفهیم ) ا ب( را بحیث وکیل مدافع تعیین نمودند 7و ماده ) ( قانون اساسی31طبق حکم ماده )
ذکور جواب ارنوال برایم داده شود تا جواب تحریری خود را حاضر نمایم وکیل مدافع مڅارنوال از وی استجواب بعمل آمد اظهار داشته که دعوی څدر رابطه به دعوی 

نه نشسته بودم متوجه شدم و یا هم سه و نیم بعداز ظهر درخا)د م( بیان میکند که تقریبًا ساعت های سه که  فشرده آن قرار ذیل است: موکلم  را تقدیم نمودتحریری خود 
زراعتم را آب گرفته است از خانه برآمده آب را بند نموده به خانه آمدم چند دقیقه بعد باز متوجه شدم که آب را دوباره رها نموده و  و که تمام حویلی و زمین و کشت

ی خود برآمده واری هازمین هایم را آب گرفته است دوباره رفته آب را بند کردم در اصل نمیدانستم که کی آب را رها نموده باشد در همان وقت )س( از بین کشت ج
ی نگفتم دست اش را به داو و دشنام دادن من شروع کرد و با بیل دست داشته اش بطرف من آمده از یخنم گرفت از اینکه وی یک زن است و بخاطر حرمت برادرم چیز

ند من فرار نموده در خانه پنهان شدم و از خانه از یخنم دور کردم موصوف داو و دشنام زنان بطرف سرک دویده و نزد برادرانش رفت، برادانش باالیم حمله ور شد
جمع آوری غله جات رفته بود. موکلم ) ن ( بیان میکند که همان روز واقعه بخاطر نبرآمدم در زمان وقوع واقعه پسرم )ن( در خانه نبوده بلکه در باالی خرمن بخاطری 

داشتم بعداز عصر زمانی به خانه آمدم پدرم برایم گفت )س( و برادرانش ) ق آ( و ) ج آ( باالیم جمع آوری غله جات من به خرمن رفته بودم و از قضیه اصاًل آگاهی ن
چرا باالی پدرم حمله نمودند بدون موجب مرا به داو و  حمله نموده میخواستند مرا لت و کوب نمایند من بدون اینکه چیزی بگویم. به اسامی ) ج آ( زنگ زدم و گفتم

ارنوال بی اساس بوده بناًء نظر به دالیل فوق از مقام محترم شما رئیس صاحب و څو گفت خوب کردم هر کاری از دستم بیاید انجام میدهم. دالیل دشنما دادن شروع کرد 
  ( کود جزاء به برائت موکلینم اصدار حکم فرموده عدالت فرمایند.5تا وفق ماده )هیأت قضائی تان میخواهم و طلب دارم 
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هیئت خالصه استدالل 
 قضائی

ارنوال، اوراق تحقیق معلوم میگردد که )س( جهت آبیاری زمین و درختان خویش آب جوی رها کرده و ) د م( به نسبت اینکه څاوراق دوسیه، صورت دعوی  از البالی
جوی آب آمده است چرا با بند شده است در همین  فورًا آمده آب جوی را بند کرده و )س( نامه دوباره سرآب جوی به زمین و خانه اش رفته است برایش ضرر رسانیده 

 وقت ) د م( و )س( نامان باهم درگیر شده و منجر به لت و کوبی ) س( نامه از طرف ) د م( ولد)ع( و ) ن ( ولد ) د م( گردیده است.
  دالیل الزام:

 ) د م( مبنی بر جنجال و دست به یخن شدن با )س(.اعتراف متهم  -1
ای هریک ) ن ( ولد ) م ر( و ) ع ق( ولد ) ع ک( شاهدان محل واقعه مبنی بر لت و کوب شدن ) س( نامه توسط )ن( ولد )م د( و )دم( اظهارات و معلوماتی ه -2

 ولد ) ع م( که .
   نظریه داکتر شفاخانه بر این که )س( بنت )ش ج(. -3

هدان که بر علیه من شهادت نمودند نکردم و در وقت قضیه من سر خرمن بودم و شا به اعتراض متهم )ن( ولد )د م( مبنی بر اینکه )س(  نامه را من لت و کوبو راجع 
( 57ه فیصله مصدوریه نمبر )آنها با من قباًل خصومت داشتند و دوسیه مایان در محکمه فیصله گردیده است. محکمه یک نقل فیصله را بنا بر اعتراض متهم مطالبه نمود ک

را تقدیم جلسه قضائی نمودند. که بمالحظه ورق اول فیصله خط متذکره از جمله شاهدان محل واقعه قضیه لت و کوب  شهریی مدیوان جزاء عمو 27/5/1398مؤرخ 
باهم دریک جنگ مغلوبه درگیر و مجازات شده بودند که اظهارات وی مطابق به قانون  ره و از جمله اشخاص بوده که قباًل)س( صرف ) ر( ولد)ق( شامل فیصله متذک

ارنوالی گرفته شده څدو نفر دیگر هریک ) ن ( ولدت ) م ر( و ) ع ق( ولد ) ع ک( من حیث شاهدان محل واقعه که اظهارات شان در حکمه پذیرفته نشد . ولی عندالم
نع خشونت علیه زن و مطابق به هدایت فقره ( قانون م22ارنوال در مورد متهمان قضیه وارد بوده، بناًء حسب هدایت ماده )څبود پذیرفته شد. فلهذا نظر به دالیل فوق ادعای 

 اًء ماهیئت قضائی تصمیم ذیل را اتخاذ نمودیم.ن( کود مذکور قابل مجازات میباشند، ب578( ماده )4( کود جزاء و بارعایت فقره )577( ماده )1)

 نص حکم

به اتفاق آراء در  1/7/1399ما هیئت قضائی ریاست محکمه ابتدائیه اختصاصی رسیده گی به جرایم خشونت علیه زن والیت بدخشان در جلسه علنی قضائی منعقده تاریخی 
( ماده 1خشونت علیه زن، و طبق فقره ) ( قانون منع22ارنوال مؤظف و وکیل مدافع و طرفین قضیه، بنابر جریان و دالیل فوق متکی به حکم ماده )څحال حضور داشت 

( کود مذکور شما هر یک ) د م( ولد ) ع ( و )ن( ولد ) د م( را در قضیه نسبتی لت و کوب مسمات )س( بنت 578( ماده )4( کود جزاء و بادر نظر داشت فقره )577)
 نمودیم. )ش ج( هر واحد تان را به مبلغ هشت، هشت هزار افغانی جزای نقدی محکوم به مجازات

سبب قطعیت حکم 
 محکمه ابتدائیه

 ارنوالی مربوطه، قطعی گردیده است.څطبق معلومات 

 (     محل امضاء آمر با صالحیت )   /  /   تاریخ 

 

 


