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شرح حقایق قضیه
 .1ازدواج نخستین سنگ بنای تشکیل خانواده و بالطبع ،جامعه و اجتماع است و میزان اندیشه و
تدبر در آن به میزان پیشرفت یا انحطاط و صعود یا سقوط جامعه تأثیر دارد .اسالم به عنوان
یک مکتب آسمانی نه تنها آن را کاری محبوب و مقدس دانسته ،بلکه پیروان خود را مؤکدا به
آسان نمودن مقدمات آن توصیه نموده است .زیرا ،با سخت شدن ازدواج ،جوانان در معرض
آسیب های جبران ناپذیری قرار می گیرند .ازدواج یکی از رسوم و عادات قدیمی در تمام
کشورهای دنیا است به ویژه در افغانستان .اما این رسوم با در نظرداشت تنوع فرهنگی هر
منطقه در کشورها و مناطق مختلف دیگر رنگ و بوی متفاوت دارد و مردمان هر منطقه به
گونههای خاصی آن را تجلیل میکنند.
 .2بر اساس شریعت اسالم و قوانین نافذۀ کشور ،مهر مالیست که با عقد نکاح ،بر شوهر واجب
میشود .و در این مورد خدواند متعال می فرماید :مهرهای زنان را از روی خوشی برای شان
بدهید پس اگر به رضایت و رغبت خویش چیزی از آن را خود شان برای شما دادند پس آن
چیز برای شما حالل است( .آیه ۴سوره النسا) .و مهر هدیه است که مرد برای گرامی داشت
از مقام واالی زن آن را تقدیم مینماید نه اینکه بهای باشد برای صاحب شدنش.
 .3طویانه معموال مقدار پولی است که فامیل عروس ،از خانواده داماد میگیرد و صالحیت
مصرف آن نیز متعلق به فامیل دختر است .طویانه (شیر بها ،ولور ،قلین ،گله ،پیشکش و ....
امثال آن( یکی از شرایط راضی شدن پدر و مادرها برای ازدواج دختران شان است .شاید
این طویانه در کشورهای پیشرفته و جهان اول معنی و مفهوم خاصی نداشته باشد ،اما در
جوامع سنتی و کشورهای همچون ایران ،پاکستان ،هند و به ویژه در افغانستان با قدرت خود
باقیست .در افغانستان گاهی برخی از خانواده ها این مسئله را نادیده میگیرند ،اما برای
اکثریت مردم ،خصوصا در مناطق روستائی کشور گرفتن طویانه امر ضروری و حتمی
میباشد .حتی دختری که طویانه بابت عروسی اش گرفته نشود ،به نزد دیگران به نوعی بی
ارزش و اضافی شمرده شده و او را به دیده حقارت می بینند .البته باید اشاره کرد که گرفتن
طویانه که به آن َگله و ولور نیز میگویند ،رسم و رواجی است که سبب ایجاد بسیاری از
مشکالت و حتی خشونتهای خانوادگی می شود.
 .4افغانستان یک کشور سنتی و متشکل از اقوام و قبایل مختلف می باشد که بیشتر مردم آن تابع
رسم و رواج های حاکم در این جامعه هستند .یکی از مشکالت جدی فراروی زنان در
افغانستان مسئله ازدواج های اجباری می باشد که به اشکال مختلفی چون بدل ،بد دادن ،تهدید
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به ازای طویانه گزاف ،به شوهر دادن در طفولیت و به نام کردن در زمان شیرخوارگی
مرسوم می باشد .در افغانستان هزینۀ ازدواج به قدری سنگین و طاقت فرسا است که بسیاری
از جوانان باید سال ها برای رسیدن به این موهبت ،مشکالتی زیادی را متقبل شده و با
انباشتن سرمایه ای گزافی ،و آن هم اگر موفق به جمع آوری آن شوند ،ازدواج کنند .یک
تحقیق تازه نشان مى دهد که طویانه و مصارف گزاف عروسى ها در افغانستان ،در کنار
سائر مشکالت اجتماعى و خشونت ها ،در برخى موارد سبب جرایمى چون سرقت،
خودکشى ،اعتیاد به مواد مخدر وغیره شده

است(.پژواک٢١،اسد )٢۹۳١

 .5باید عالوه کرد که در بیشتر موارد موجودیت این گونه رسوم و عنعنات ناپسند زنان را بیشتر
از دیگران متضرر می سازد .رسم و رواج جهیزیه ،درخواست طویانۀ گزاف ،ازدواج های
اجباری ،بد و بدل در حالی در اکثر نقاط افغانستان رایج است که حقوق بشر و دیگر نهاد
های که بخاطر اعادۀ حقوق زنان کار می کنند ،بر تساوی حقوق زن و مرد و انتخاب همسر
به رضایت دختران تأکید میکنند .شکی نیست که زنان و دختران افغانستان همواره به عنوان
قشر مظلوم قربانی خواستهها ونیازهای مادی خانوادههای خود میگردند .دختران در مقابل
خواسته های نامشروع و بیجای خانواده های شان نمی توانند ایستادگی کنند .زیرا اگر دختری
از ازدواجی که خانواده اش برای او در نظر گرفته سرپیچی کند ،گویا عزت و آبروی
خانوادۀ خود را زیر سوال برده است.
 .6زینب (متضرر قضیه) ،باشنده والیت بامیان است .او متولد سال  ١۰۰۴میالدی و متعلم
صنف ده مکتب بود .پدر زینب دهقان است و از اقتصاد خوبی برخوردار نیست .او سه
خواهر و یک برادر دارد .خواهر بزرگترش را سه سال قبل با گرفتن  ٢۹لک افغانی طویانه
عروسی کردند و زینب دختر دوم خانه می باشد ،او مانند دختران دیگر آرزو های زیادی در
سر می پروراند تا روزی داکتر شده و مصدر خدمت به همنوعانش گردد ،برای همین منظور
شدیدا مصروف درس خواندن و آمادگی گرفتن برای امتحان کانکور بود .و با وجودیکه
کاکای زینب برای پسرش مرتضی چندین مرتبه از او خواستگاری کرده بود اما پدر زینب به
بهانۀ خورد سال بودن دخترش و ادامه تحصیالت او این خواستگاری را رد کرد.
 .7طیب آغا که یکی از بزرگان و متنفذین قومی بوده  ۴۴سال عمر دارد و از ثروت و زمین
های زیادی برخوردارد است .خانم اولی اش به اثر مریضی که داشت  ۴سال قبل وفات نمود
و از او سه دختر و دو پسر به جا مانده است .بعد از وفات خانمش چندین بار از زینب
خواستگاری کرده و بالخره با پرداخت مبلغ  ٢۱لک افغانی ،به تاریخ  ٢۴جوزا ٢۹۳۱
رضایت پدرش را کسب کرده و با زینب ازوداج کرد.
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 .8زینب در این ازوداج هیچگونه رضایتی نداشت و این ازوداج به اساس تفاهم فامیل ها
صورت گرفت .اما با وجود عدم رضایت از خود مخالفتی هم نشان نداد چرا که مخالفت در
مقابل تصمیم والدین و فامیل در جامعه سنتی همچون افغانستان رفتار غیر اخالقی محسوب
شده و با ضمانت اجرا های شکنندۀ فامیلی و اجتماعی همراه می باشد.
 .9در زمان عقد نکاح طرفین تصمیم گرفتند که چون مقدار طویانه به حد کافی گزاف است مبلغ
دیگری تحت عنوان مهر تعیین نشود .و زینب در مقابل  ٢۱لک افغانی طویانه به عقد
ازدواج طیب آغا در آمد و مراسم عروسی شان به تاریخ  ٢۴جوزای همین سال در یکی از
تاالر های مجلل والیت بامیان در حضور  ١۴۰۰نفر مهمان بسیار با شکوه برگزار شد.
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بعد از ازدواج ،طیب آغا به زینب اجازه نداد که دیگر مکتب برود و درس بخواند
بلکه باید در خانه بوده ،مواظب فرزندان طیب آغا باشد و به امور زندگی و خانه داری و
مهمان داری رسیدگی کند .با وجودیکه زینب چندین بار از شوهرش خواهش کرد که برایش
اجازه ادامه تحصیل بدهد .اما ،بر عالوه اینکه از طرف طیب اغا پذیرفته نشد بلکه چندین بار
با برخورد شدید ،لت و کوب و تحقیر و دشنام هم مواجه شد.
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به تاریخ  ٢۴سرطان سال ٢۹۳۱ه.ش زمانی که زینب به قصد اشتراک در امتحانات

چهارو نیم ماهۀ مکتب بدون اجازه از خانه بیرون شده بود ،و از راه مکتب به دیدن دوست
خود شکریه رفته و ناوقت به خانه برگشت .بعد از برگشت به خانه توسط طیب آغا مورد لت
و کوب قرار گرفته و از بیرون رفتن و دید و بازدید با اقارب و دوستان خود ،منع شد.
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زینب که دیگر تحمل این رابطۀ تحمیلی را نداشت ،به تاریخ  ١۲اسد  ٢۹۳۳ه.ش
تصمیم گرفت از شوهرش جدا شود و بالخره توانست با یکی از دوستانش به نام شکریه بار

دیگر به تماس شده و از او درخواست همکاری کند .شکریه بعد از اطالع از وضیعت زینب،
زمینه فرار او را فراهم کرده همرا با او یکجا به سارنوالی منع خشونت علیه زن مراجعه
کرده و از ازدواج اجباری و خشونت هایی که باالی زینب صورت گرفته اطالع دادند و طی
عریضه رسمی علیه شوهرش طیب آغا و پدرش جمال خان شکایت درج کرده و خواهان
مجازات عاملین خشونت و طالق از طیب آغا شد .بعد از درج شکایت ،زینب به دلیل ترس و
پنهان شدن از طیب آغا از آنجا مستقیما به خانه کاکایش رفت.
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بعد از درج شکایت زینب ،ارگان های کشفی به خانۀ زینب مراجعه کرده طیب آغا و
هم چنان پدر زینب و عاقدی که عقد نکاح شان را بسته بود ،به سارنوالی احضار کرده و
از همه آنها اظهارات گرفتند و بعد از تحقیقات قضیه ای را تحت عنوان خرید و فروش به
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منظور یا بهانه ازدواج ،طرح کردند و عمال در محکمه منع خشونت علیه زن ،اقامه دعوا
نمودند.
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جریان محکمه
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در جریان جلسه محکمه ابتدائیه منع خشونت علیه زن ،سارنوال قضیه ،متهمین را
وفق هدایت صریح ماده  ۴و صراحت ماده  ١۴قانون منع خشونت علیه زن به جرم (خرید و
فروش به منظور یا بهانه ی ازدواج) متهم کرد .که این موضوع عالوه بر قانون منع خشونت
علیه زن ،در قانون برگزاری مراسم عروسی نیز ممنوع بوده و ازدواج زینب در مغایرت با
قوانین نافذۀ افغانستان و شریعت اسالم صورت گرفته است.

.15

وکیل متضرر ،با در نظرداشت قانون منع خشونت علیه زن کانکوری از جرایم را
علیه متهین قضیه وارد کرد .بر اساس فقره  ۱ماده  ۴قانون منع خشونت علیه زن (خرید و
فروش به منظور یا بهانه ازدواج) ،فقره ( ٢۰ازدواج اجباری) ،فقره ( ۷لت و کوب) ،فقره

( ٢۲انزوای اجباری) ،فقره  (٢۳ممانعت از حق تعلیم و تحصیل) ،فقره ( ٢۱منع تصرف
اموال شخصی) ،فقره (٢۹دشنام تحقیر و تخویف) و فقره (٢۴آزار و اذیت) که به باور وکیل
متضرر مصادیقی از خشونت علیه مؤکل شان رخ داده است .وی افزود که مؤکل من در این
قضیه با پرداخت  ٢۱لک افغانی پول به عنوان مال مورد خرید و فروش قرار گرفته و به
عقد یک مردی که هم کفو او نیست در آمده است .از حق انتخاب همسر باز مانده و حق ادامه
تحصیل و خدمت به همنوعانش که یکی آرزوهای بزرگش بود از او گرفته شده و مجبور به
تحمل یک شوهر  ۴۴ساله و قیودات ظالمانه و طاقت فرسای او می باشد .که با در نظرداشت
قوانین نافذۀ داخلی و همچنین معاهدات و مقررات پذیرفته شدۀ بین المللی حقوق اساسی و
بشری وی را نقض کرده است .بنا بر این وکیل متضرر عالوه بر رسیدگی جدی بر
موضوعات فوق الذکر و شناسایی و محاکمۀ عاملین قضیه ،خواهان انحالل عقد ازدواج مؤکل
خویش شد.
وکیل مدافع متهم ،با رد اتهامات وارده از سوی سارنوال قضیه و وکیل متضرر علیه مؤکل
خویش ،ازدواج زینب را کامال مطابق به قوانین نافذۀ کشور ،شریعت اسالم و عرف مروج
جامعۀ افغانی توجیح نموده و تأکید کرد که مبلغ پرداخت شده در عقد ازدواج به عنوان مهر
در نظر گرفته شده بود ،که اندازه مهر در فقه اسالمی فقط حد اقل تعیین شده اما حد اکثر آن
نه در شریعت ونه در قوانین نافذۀ کشور تعیین و محدود شده است و پرداخت مبلغ گزاف به
عنوان مهر هیچ نوع مشکل حقوقی و شرعی ندارد .عالوه براین ،مطابق به رسوم و عنعنات
پذیرفته شده افغانستان ،طویانه که در ازدواج به فامیل دختر پرداخت می شود برای مصارف
5

برگزاری مراسم عروسی و تهیه جهیزیه دختر به مصرف می رسد .که همچون یک عمل
در ازدواج زینب نیز صورت گرفته است و این کار هم از لحاظ حقوقی ،شرعی و عرفی
قابل توجیح می باشد.
عالوه بر استدالالت ارائه شده در پراگراف پانزدهم قضیه ،وکیل مدافع متهم ،در

.16

مورد لت و کوب زینب توسط شوهرش نیز استناد کرد که زینب با زیر پا گذاشتن قواعد
شرعی و عرفی بدون اجازه شوهرش از خانۀ خود بیرون رفته و شوهر در چنین مواردی به
حیث سرپرست و مسؤول خانه حق تنبیه زوجه اش را میداشته باشد .و از طرفی نه تنها اینکه
زینب بدون اجازه شوهر از خانه بیرون رفته بلکه برعلیه شوهرش نیز شکایت نموده که این
خود بیانگر نهایت بی احترامی به رابطه زوجیت می باشد .و با این حال به اساس قوانین
نافذۀ کشور و شریعت اسالم طالق حق شوهر بوده و طیب آغا خانمش را دوست دارد و نمی
خواهد او را طالق بدهد و هیچ دلیل مؤجه وجود ندارد که این ازدواج منحل شود .همچنان
دالیل اثباتی که ارائه شده ،قانون و کافی نبوده و ثابت کننده اتهامات وارده بر مؤکلم نمی
باشد.
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سواالت
هیئات قضایی با شنیدن استدالالت وکالی مدافع و همچنان ارائه حقایق قضیه توسط سارنوال مؤظف
دستور به پایان محکمه ابتدائیه در جلسه اول داده و با طرح سواالت اساسی ،طرفین دعوا و سارنوال
قضیه را ملزم به ارائه استدالل های شان در جلسه بعدی نمود.
-１

آیا دالیل اثبات جرم در قضیه فوق الذکر مطابق به قانون و اثبات کننده اتهام وارده بر

متهمین قضیه هست؟ دالیل خودرا با استناد به قوانین نافذۀ کشور استدالل نمائید.
-２

با توجه به شرح حقایق قضیه ،آیا ازدواج زینب با طیب آغا به عنوان خشونت خرید

و فروش به منظور یا بهانه ازدواج تبیین شده می تواند یا خیر؟
-３

با توجه به شرح حقایق قضیه ،مصادیقی از خشونت های که علیه زینب ارتکاب یافته

است را تبیین نمائید.

هیئات قضایی
محترمه فرشته زحل رئیس محکمه ابتدائیه منع خشونت علیه زن ،محترمه رویا پارسا عضو،
محترمه مژده محبت عضو و محترمه صالحه شریفی مدیر تحریرات محکمه ابتدائیه.
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عریضه
به مقام محترم ریاست سارنوالی منع خشونت علیه زن والیت بامیان
ورقۀ درخواستی زینب بنت جمال خان در خصوص خشونت و ازدواج اجباری
محترما!
اینجانب زینب بنت جمال خان به نام ازدواج ،در مقابل پول توسط پدرم به طیب آغا فروخته
شده ام و بعد از ازدواج هم با خشونت و رفتارهای نامناسب به انزوا کشانیده شده از حق تعلیم
و تحصیل که حق قانونی من است باز مانده ام و در این خصوص خواهان بررسی رسمی و
قضائی این موضوع می باشم تا قضیه تحت بررسی قرار گرفته و عاملین آن مجازات شوند
تا بتوانم از قید این ازدواج که بدون رضایت خودم بوده و باالیم تحمیل شده بود رهائی یابم.

با احترام
زینب
١۲/۴/٢۹۳۳

8

قوماندانی امنیته والیت بامیان
ریاست تحقیقات مبارزه با جرایم جنائی
آمریت جنائی حوزه پنجم پولیس

محضر گرفتاری در مطابقت به ماده ( ) 68قانون اجراأت جزای

محل گرفتاری

قومندانی امنیه والیت بامیان /محل مسکونی
مظنون
٢۰:۹۰

ساعت و تاریخ گرفتاری

٢۹۳۳\۴\١۲

نوع واقعه

خرید و فروش به منظور یا بهانۀ ازدواج

هیئات گرفتاری

سمونوال نعمت هللا  /سمونیار محمد افضل /
سمونمل زلمی

شخص مظنون

طیب آغا

9

تشریح اسباب گرفتاری:
مؤظفین آمریت مبارزه با جرایم جنائی حوزه پنجم امنیتی پولیس باالثر ادعای مستقیم اسامی زینب
بنت جمال خان ،خرید و فروش وی به بهانه ازدواج توسط اسامیان هر یک طیب آغا ،جمال خان و
حاجی ناصر .اشخاص متذکره در مطابقت به حکم فقره ( )2ماده( )81قانون اجراأت جزائی بدون
موجودیت کدام مقاومت فزیکی گرفتار و جهت تحقیقات مزید به حوزه امنیتی پولیس انتقال میدهند.
محضر هذا در مطابقت به حکم ماده (  ) 86قانون اجراأت جزائی ترتیب و صحت است.

قناعت ومحل امضا وشصت شخص دستگیر
شده

محل امضاء هیئات مؤظف گرفتاری

10

قوماندانی امنیته والیت بامیان
ریاست تحقیقات مبارزه با جرایم جنائی
آمریت جنائی حوزه پنجم پولیس

محضر گرفتاری در مطابقت به ماده ( ) 68قانون اجراأت جزای

محل گرفتاری

قومندانی امنیه والیت بامیان /محل مسکونی
مظنون
٢١:۴۴

ساعت و تاریخ گرفتاری

٢۹۳۳\۴\١۲

نوع واقعه

خرید و فروش به منظور یا بهانه ازدواج

هیئات گرفتاری

سمونوال نعمت هللا  /سمونیار محمد افضل /
سمونمل زلمی

شخص مظنون
جمال خان

11

تشریح اسباب گرفتاری:
مؤظفین آمریت مبارزه با جرایم جنائی حوزه پنجم امنیتی پولیس باالثر ادعای مستقیم اسامی زینب
بنت جمال خان ،خرید و فروش وی به بهانه ازدواج توسط اسامیان هر یک طیب آغا ،جمال خان و
حاجی ناصر .اشخاص متذکره در مطابقت به حکم فقره ( )2ماده( )81قانون اجراأت جزائی بدون
موجودیت کدام مقاومت فزیکی گرفتار و جهت تحقیقات مزید به حوزه امنیتی پولیس انتقال میدهند.
محضر هذا در مطابقت به حکم ماده (  ) 86قانون اجراأت جزائی ترتیب و صحت است.

قناعت ومحل امضا وشصت شخص دستگیر
شده

محل امضاء هیئات مؤظف گرفتاری

12

قوماندانی امنیته والیت بامیان
ریاست تحقیقات مبارزه با جرایم جنائی
آمریت جنائی حوزه پنجم پولیس

محضر گرفتاری در مطابقت به ماده ( ) 68قانون اجراأت جزای

محل گرفتاری

قومندانی امنیه والیت بامیان /محل مسکونی
مظنون
١:۹۰

ساعت و تاریخ گرفتاری

٢۹۳۳\۴\١۲

نوع واقعه

خرید و فروش به منظور یا بهانه ازدواج

هیئات گرفتاری

سمونوال نعمت هللا  /سمونیار محمد افضل /
سمونمل زلمی

شخص مظنون

حاجی ناصر

13

تشریح اسباب گرفتاری:
مؤظفین آمریت مبارزه با جرایم جنائی حوزه پنجم امنیتی پولیس باالثر ادعای مستقیم اسامی زینب
بنت جمال خان ،خرید و فروش وی به بهانۀ ازدواج توسط اسامیان هر یک طیب آغا ،جمال خان و
حاجی ناصر .اشخاص متذکره در مطابقت به حکم فقره ( )2ماده( )81قانون اجراأت جزائی بدون
موجودیت کدام مقاومت فزیکی گرفتار و جهت تحقیقات مزید به حوزه امنیتی پولیس انتقال میدهند.
محضر هذا در مطابقت به حکم ماده (  ) 86قانون اجراأت جزائی ترتیب و صحت است.

قناعت ومحل امضا وشصت شخص دستگیر
شده

محل امضاء هیئات مؤظف گرفتاری
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لوی څارنوالی جمهوری اسالمی افغنستان
معاونیت در امور منع خشونت علیه زن تخلفات اطفال و حمایت حقوق بشر
ریاست عمومی څارنوالی اختصاصی مبارزه با خشونت علیه زنان
مدیریریت اداری
تاریخ٢۹۳۳/۴/١۳:

نمبر صادره ١۹۴

به ریاست محترم طب عدلی
به انضمام صادره نمبر ( )١۹۴
مدعی خانم زینب بنت جمال خان ادعا داردند که توسط شوهرش مورد لت و کوب و آزار
و اذیت قرار گرفته است .سارنوالی منع خشونت علیه زن جهت کشف واقعیت از ریاست
محترم طب عدلی تقاضا می نماید که با در نظرداشت قوانین و مقررات و با استفاده از
امکانات دست داشتۀ شان موضوع را مورد بررسی قرار داده و راپور دقیق در مورد
صحت یا عدم صحت این ادعا ارائه نمایند.
با احترام
څارنوال (حمیده اطهر ) رئیس سارنوالی مبارزه با خشونت علیه زن
٢۹۳۳/۴/١۳
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خرید و فروش یه منظور یا بهانه
ازدواج
ناجیه  ۱والیت بامیان
 ۱۱جوزا ۱۸۱۳
۸۶۱۱ - ۶۲-۱-۱۸۱۱
۸۱۱۱۱ ۶۲-۱-۱۸۱۱
طیب آغا
مهدی آغا
صمد آغا
والیت بامیان
ولسوالی ورث
شغل آزاد

نوع واقعه
محل واقعه
تاریخ ارتکاب
نمبر و تاریخ قضیه
نمبر و تاریخ راپور
اسم و تخلص
ولد/بنت
ولدیت
سکونت اصلی
سکونت فعلی

تحصیالت متوسط
متأهل
۱۸۱۱-۱-۶
۱۸۱۱/۱/۶۲

وظیفه/رتبه
درجه تحصیل
حالت مدنی
تاریخ تولد
تاریخ نظارت
اسم

ولد

جمال خان
کمال خان
والیت بامیان
خانم خانه
۱۱/۸/۱۸۳۱

وظیفه/رتبه

سکونت

ولدیت

اسم

تاریخ تولد

وظیفه/رتبه

سکونت

ولد

زینب

ولدیت

فشرده واقعه :به څارنوالی محترم ( تحقیق جرایم ) اسم و امضای څارنوال مؤظف (
)
اسم و امضای آمر تحقیق (

تاریخ تولد

مشخصات قضیه
شهرت مظنونین کشف شده
شهرت مظنونین مفرور

خسارۀ عایده به دولت

فورم نمبر ( ) ۱

شهرت متضرر

)

خساره عایده به فرد

لوی څارنوالی جمهوری اسالمی افغانستان
ریاست څارنوالی ( منع خشونت علیه زن والیت بامیان )
څارنوالی ( تحقیق جرایم )

راپور واقعا ت به ارتباط دفتر ثبت واقعات ( جنایی خشونت علیه زن )

راپور هذا به نمبر  ..... ۳۵۴۸۱صفحه  ....... ... ۱۴۳دفتر ثبت واقعات ( جنایی ) درج گردید
خسارۀ عایده

فشرده واقعه :به څارنوالی محترم ( تحقیق جرایم
) اسم و امضای څارنوال مؤظف (
)
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اسم و امضای آمر تحقیق (

خرید و فروش یه منظور یا بهانه
ازدواج
والیت بامیان
 ۱۱جوزا ۱۸۱۳
۸۶۱۱ - ۶۲-۱-۱۸۱۱
۸۱۱۱۱ ۶۲-۱-۱۸۱۱
جمال خان
کمال خان
سرور شاه
بامیان
ولسوالی ورث -والیت بامیان
دهقان
بیسواد

نوع واقعه
محل واقعه
تاریخ ارتکاب
نمبر و تاریخ قضیه
نمبر و تاریخ راپور
اسم و تخلص
ولد/بنت
ولدیت
سکونت اصلی
سکونت فعلی
وظیفه/رتبه

متاهل
۶۶/۱/۱۸۱۶

درجه تحصیل
حالت مدنی
تاریخ تولد
۱۸۱۱/۱/۶۲

تاریخ تولد

وظیفه/رتبه

سکونت

ولدیت

ولد

اسم

تاریخ نظارت

زینب
جمال خان

اسم
ولد

کمال خان
سکونت

ولدیت

بامیان
خانم خانه
وظیفه/رتبه

مشخصات قضیه
شهرت مظنونین کشف شده
شهرت مظنونین مفرور

)

۱۱/۸/۱۸۳۱

راپور هذا به نمبر  ..... ۳۵۴۸۱صفحه  ....... ... ۱۴۳دفتر ثبت واقعات (
جنایی

تاریخ تولد

فورم نمبر ( ) ۱

شهرت متضرر

خسارۀ عایده به دولت

څارنوالی (

خساره عایده به فرد

لوی څارنوالی جمهوری اسالمی افغانستان
ریاست څارنوالی ( منع خشونت علیه زن والیت بامیان )
تحقیق جرایم )

راپور واقعا ت به ارتباط دفتر ثبت واقعات ( جنایی خشونت علیه زن )
) درج گردید
خسارۀ عایده

فشرده واقعه :به څارنوالی محترم ( تحقیق جرایم
) اسم و امضای څارنوال مؤظف (
) اسم و امضای آمر تحقیق (
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)

خرید و فروش یه منظور یا
بهانه ازدواج
بامیان
 ۱۱جوزا ۱۸۱۳
۸۶۱۱ - ۶۲-۱-۱۸۱۱
۸۱۱۱۱ ۶۲-۱-۱۸۱۱
حاجی ناصر
علی احمد

نوع واقعه
محل واقعه
تاریخ ارتکاب
نمبر و تاریخ قضیه
نمبر و تاریخ راپور
اسم و تخلص

غالم علی

ولد/بنت
ولدیت
والیت بامیان

سکونت فعلی

سکونت اصلی
ولسوالی ورث -والیت بامیان
مولوی مسجد
تحصیالت اسالمی

وظیفه/رتبه
درجه تحصیل
متاهل
۱۸/۱/۱۸۱۱

حالت مدنی
تاریخ تولد
۱۸۱۱/۱/۶۲

تاریخ تولد

وظیفه/رتبه

سکونت

ولدیت

ولد

اسم

تاریخ نظارت

زینب
جمال خان

اسم
ولد

کمال خان

وظیفه/رتبه

سکونت

ولدیت

والیت بامیان
خانم خانه
۱۱/۸/۱۸۳۱
تاریخ تولد

مشخصات قضیه
شهرت مظنونین کشف شده
شهرت مظنونین مفرور
شهرت متضرر

خسارۀ عایده به دولت

فورم نمبر ( ) ۱
راپور واقعا ت به ارتباط دفتر ثبت واقعات ( جنایی خشونت علیه زن

خساره عایده به فرد

لوی څارنوالی جمهوری اسالمی افغانستان
ریاست څارنوالی ( منع خشونت علیه زن والیت بامیان )
څارنوالی ( تحقیق جرایم )
)

راپور هذا به نمبر  ..... ۳۵۴۸۱صفحه  ....... ... ۱۴۳دفتر ثبت واقعات ( جنایی ) درج گردید
خسارۀ عایده

اسم و امضای آمر تحقیق (

)

لوی څارنوالی جمهوری اسالمی افغانستان
ریاست څارنوالی ( منع خشونت علیه زن )
څارنوالی (

)

تحقیق جرایم

فورم ()۶
محضر تالشی بدنی طبق ماده ( )۱۶۶قانون اجراآت جزایی
تاریخ

محل ترتیب :آمریت حوزه پنجم پولیس
نوع واقعه  :خرید و فروش به منظور یا بهانه ازدواج

ساعت آغاز تالشی بدنی ۶:۱۱ :

محل تالشی  :آمریت حوزه پنجم پولیس

ساعت ختم تالشی بدنی ۶:۱۱ :

شخص تالشی شونده:
شهرت
اسم

ولد

ولدیت

طیب آغا

مهدی آغا

صمد آغا

۱۸۱۱/۱/۶۲

سن

جنسیت

وظیفه

نمبر تذکره

سکونت

۱۱

مرد

شغل آزاد

۱۳۱۱۱۱۲

ولسوالی ورث /والیت بامیان

تالشی کننده گان
شهرت
اسم
میرویس

وظیفه

رتبه

جنسیت

ولد
جمال خان

سمونوال

آمر جنایی

مرد

صبور

گل آغا

سمونیار

عضو

مرد

جان محمد

جمشید

سمونمل

عضو

مرد

اشیای بدست آمده با مشخصات آن
 .1موبایل گلگسی  g5دارای سریال نمبر ۸۱۱۵۳۵۲۱
.2
.3
.4
.5
.6

 9500افغانی پول نقد
ناخنگیر
یک قوطی نصوار
تسبیح
دستمال جیبی
امضآ تالشی کننده گان

قناعت و نشان انگشت شخص تالشی شده

مادۀ ( )۱۶۶قانون اجراآت جزایی:
19

مالحظات

تالشی بدنی:
( )۳پولیس ،مؤظف امنیت ملی و څارنوال ذیربط می تواند در احوالی که گرفتاری شخص مطابق احکام قانون مجاز باشد ،به
تالشی بدنی وی اقدام نماید.
( )۲تالشی بدنی شامل بازرسی قسمت بیرونی بدن شخص ،لباس ها و سایر لوازم و اشیائی می باشد که وی با خود دارد.
( )۱تالشی شخص با رعایت احترام به شخصیت و کرامت انسانی وی صورتی می گیرد.
( )۴تالشی بدن زن توسط پولیس زن و تالشی بدنی مرد توسط پولیس مرد صورت می گیرد .هرگاه پولیس همجنس برای
شخصی که مورد تالشی قرار می گیرد ،در محل تالشی موجود نباشد ،پولیس می تواند تالشی را توسط شخصی مناسب
همجنس دیگر انجام و در اجرای آن او را رهنمائی کند.
( )۸تالشی بدنی به محضر اشخاص جنس مخالف صورت گرفته نمی تواند.

20

لوی څارنوالی جمهوری اسالمی افغانستان
ریاست څارنوالی ( منع خشونت علیه زن )
څارنوالی (

)

تحقیق جرایم

فورم ()۶
محضر تالشی بدنی طبق ماده ( )۱۶۶قانون اجراآت جزایی
تاریخ

محل ترتیب :آمریت حوزه پنجم پولیس
نوع واقعه :خرید و فروش به منظور و یا بهانه ازدواج

ساعت آغاز تالشی بدنی ۶:۱۱ :

محل تالشی  :آمریت حوزه پولیس

ساعت ختم تالشی بدنی ۶:۱۱ :

شخص تالشی شونده:
شهرت
ولد
کمال خان

اسم
جمال خان

سن
ولدیت
سرور شاه

جنسیت

۱۲

مرد

نمبر تذکره

وظیفه
دهقان

۱۸۱۱/۱/۶۲

سکونت
والیت بامیان

۱۳۱۱۱۱۲

تالشی کننده گان
شهرت
اسم
میرویس

وظیفه

رتبه

جنسیت

ولد
جمال خان

سمونوال

آمر جنایی

مرد

صبور

گل آغا

سمونیار

عضو

مرد

جان محمد

جمشید

سمونمل

عضو

مرد

اشیای بدست آمده با مشخصات آن
 .1موبایل نوکیا دارای سریال نمبر ۵۲۱۳۵۸
 ۱۸۶۱ .2افغانی پول نقد
 .3چاقوی جیبی
 .4تسبیح
 .5تذکره تابعیت

امضآ تالشی کننده گان

قناعت و نشان انگشت شخص تالشی شده

مادۀ ( )۱۶۶قانون اجراآت جزایی:
تالشی بدنی:
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مالحظات

( )۳پولیس ،مؤظف امنیت ملی و څارنوال ذیربط می تواند در احوالی که گرفتاری شخص مطابق احکام قانون مجاز باشد ،به
تالشی بدنی وی اقدام نماید.
( )۲تالشی بدنی شامل بازرسی قسمت بیرونی بدن شخص ،لباس ها و سایر لوازم و اشیائی می باشد که وی با خود دارد.
( )۱تالشی شخص با رعایت احترام به شخصیت و کرامت انسانی وی صورتی می گیرد.
( )۴تالشی بدن زن توسط پولیس زن و تالشی بدنی مرد توسط پولیس مرد صورت می گیرد .هرگاه پولیس همجنس برای
شخصی که مورد تالشی قرار می گیرد ،در محل تالشی موجود نباشد ،پولیس می تواند تالشی را توسط شخصی مناسب
همجنس دیگر انجام و در اجرای آن او را رهنمائی کند.
( )۸تالشی بدنی به محضر اشخاص جنس مخالف صورت گرفته نمی تواند.
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لوی څارنوالی جمهوری اسالمی افغانستان
ریاست څارنوالی ( منع خشونت علیه زن )
څارنوالی (

تحقیق جرایم )

فورم ()۶
محضر تالشی بدنی طبق ماده ( )۱۶۶قانون اجراآت جزایی
تاریخ

محل ترتیب :آمریت حوزه پنجم پولیس

نوع واقعه  :خرید و فروش به منظور یا بهانه ازدواج

ساعت آغاز تالشی بدنی ۶:۱۱ :

محل تالشی  :آمریت حوزه پنجم پولیس

ساعت ختم تالشی بدنی ۶ :۱۱: :

شخص تالشی شونده:
شهرت
ولد
علی احمد

اسم
حاجی ناصر

سن
ولدیت
غالم علی

جنسیت

۱۵

مرد

نمبر تذکره

وظیفه
مولوی

۱۸۱۱/۱/۶۲

سکونت
والیت بامیان

۱۳۱۱۱۱۲

تالشی کننده گان
وظیفه

جنسیت

رتبه

شهرت
اسم
میرویس

ولد
جمال خان

سمونوال

آمر جنایی

مرد

صبور

گل آغا

سمونیار

عضو

مرد

جان محمد

جمشید

سمونمل

عضو

مرد

اشیای بدست آمده با مشخصات آن
 .1موبایل نوکیا دارا سریال نمبر ۳۲۸۶۱۱
 ۶۱۱۱ .2افغانی پول نقد
 .3قلم
 .4تسبیح
 .5چارجر موبایل
 .6یک جلد یاسین شریف

امضآ تالشی کننده گان

قناعت و نشان انگشت شخص تالشی شده
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مالحظات

مادۀ ( )۱۶۶قانون اجراآت جزایی:
تالشی بدنی:
( )۳پولیس ،مؤظف امنیت ملی و څارنوال ذیربط می تواند در احوالی که گرفتاری شخص مطابق احکام قانون مجاز باشد ،به
تالشی بدنی وی اقدام نماید.
( )۲تالشی بدنی شامل بازرسی قسمت بیرونی بدن شخص ،لباس ها و سایر لوازم و اشیائی می باشد که وی با خود دارد.
( )۱تالشی شخص با رعایت احترام به شخصیت و کرامت انسانی وی صورتی می گیرد.
( )۴تالشی بدن زن توسط پولیس زن و تالشی بدنی مرد توسط پولیس مرد صورت می گیرد .هرگاه پولیس همجنس برای
شخصی که مورد تالشی قرار می گیرد ،در محل تالشی موجود نباشد ،پولیس می تواند تالشی را توسط شخصی مناسب
همجنس دیگر انجام و در اجرای آن او را رهنمائی کند.
( )۸تالشی بدنی به محضر اشخاص جنس مخالف صورت گرفته نمی تواند.
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لوی څارنوالی جمهوری اسالمی افغانستان
ریاست څارنوالی (
څارنوالی (

خشونت علیه زن

)

تحقیق جرایم )

فورم ( ) ۱
محضر تفهیم حقوق مظنون ُ متهم ومسؤل حق العبد طبق هدایت مواد ( ۵و )۳قانون اجراآت جزایی توسط مامورین ضبط قضائی ،څارنوال و
هیئت قضایی
محل :آمریت حوزه پنجم پولیس
تاریخ ۱۸۱۱ / ۱ / ۸۱
(

طیب آغا

) ولد ( مهدی آغا

) ولدیت ( صمد آغا

) شما به مظنونیت ارتکاب عمل جرمی ( خرید و فروش به منظور و یا بهانه ازدواج )

گرفتار /تحت باز پرس قرار دارید .طبق هدایت ماده ( )۵قانون اجراات جزائی دارای حقوق ذیل میباشید :
 -۳دانستن جرم نسبت داده شده و کسب توضیحات درمورد اتهام وارده و اجراآت قضیه.
 –۲مصئونیت از گرفتاری یا توقیف خودسرانه و حق دریافت جبران خسارۀ وارده مطابق احکام این قانون.
 -۱مصئونیت از توهین،تحقیر ،تعذیب جسمی ،روانی و هر گونه برخورد غیر انسانی .
 -٤دادن اطالع به فامیل یا اقارب وی حین گرفتاری ازطرف مرجع گرفتار کننده.
 -٥اظهارمطالب وارائۀ دالیل بصورت آزادانه.
 –٦ارائۀ اسناد ،مدارک و شهود ،استجواب از شهودی که علیه تو شهادت داده اند و حضور و استماع شهودی که به نفع تو شهادت می دهند.
 -٧استفاده از حق سکوت و امتناع از هر گونه اظهارات.
 -۵تعیین وکیل مدافع یا داشتن مساعد حقوقی مطابق احکام قانون.
-۹اظهار نظر پیرامون اشیاء و مدارک ضبط شده.
 -۳۱داشتن ترجمان.
 -۳۳دسترسی به نقل اوراق مندرج دوسیه درمحکمه ابتدائیه یااستیناف ،اظهارات شهود وشرکای جرمی  ،مدارک فزیکی ومستند مربوط به قضیه ،گزارشات طب عدلی،
پیشنهاد وحکم انجام مراقبت مخفی ،اذن تالشی ،داشتن وقت کافی وامکانات جهت ترتیب دفاعیه مگردرحاالتیکه څ ارنوال موظف بنابرملحوظات چون احتیاط ،با خطرمواجه
ساختن شاهد ،اخالل درپروسۀ تحقیق ،اخالل درتامین عدالت یا تاثیرمنفی باالی منافع ملی ،باپیشنهاد ازمحکمه مانع این دسترسی گردد.
 -۳۲اعتراض بر اجراآت مامور ضبط قضائی ،اهل خبره ،څارنوالی ومحکمه.
 -۳۱تقاضای جلسۀ استماعیه مبنی بر اصدار قرار در مورد قانونیت توقیف تو از محکمۀ ذیصالح.
 -۳۴ارتباط کتبی یا شفاهی به صورت آزاد و محرم با نمایندۀ قانونی خویش ،طبق احکام قانون.
 -۳۸تعقیب عدلی بدون تاْخیر ،مطابق احکام این قانون.
 -۳۱محاکمه به صورت علنی ،مطابق احکام این قانون.
 -۳٧حق حضور در جریان محاکمه.
 -۳۵اظهار کالم اخیر در محکمه.
 -1۳۹حق جرح شهود.
 -۲۱حق رد قاضی ،څارنوال ،وکیل مدافع و اهل خبره.

موارد فوق به عنوان حقوق قانونی شما ،با درنظر داشت هدایت ماده ( )۵قانون اجراات جزائی برای تان تفهیم گردید ،از آگاهی خویش در زمینه استحضاری دهید .
جواب:
محترما!
اینجانب طیب آغا ولد مهدی آغا در حالت صحت عقل و بدون جبر و اکراه از حقوق مندرج احکام قانون ،که توسط سارنوال مؤظف برایم تفهیم گردید ،آگاه
گردیده و برای دفع اتهام و احقاق حقوق قانونی ام وکیل مدافع خویش را در خالل مدت قانونی معرفی می نمایم.
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محل امضا وشصت مظنون

محل امضای موظفین مربوط

مادۀ ( )۵قانون اجراآت جزایی:
حقوق مظنون ،متهم و مسئول حق العبد در مراحل مختلف تعقیب عدلی:
مظنون ،متهم و مسئول حق العبد در مراحل تعقیب عدلی ،دارای حقوق ذیل می باشند:
 -۳دانستن جرم نسبت داده شده و کسب توضیحات در مورد اتهام وارده و اجراآت قضیه.
 -۲مصئونیت از گرفتاری یا توقیف خودسرانه و حق دریافت جبران خسارۀ وارده مطابق احکام این قانون.
 -۱مصئونیت از توهین ،تحقیر ،تعذیب جسمی ،روانی و هر گونه برخورد غیر انسانی.
 -۴دادن اطالع به فامیل یا اقارب وی حین گرفتاری از طرف مرجع گرفتار کننده.
 -۸اظهار مطالب و ارایه دالیل بصورت آزادانه.
 -۱ارایه اسناد ،مدارک و شهود ،استجواب از شهودی که علیه وی شهادت داده اند و حضور و استماع شهودی که به نفع وی
شهادت می دهند.
 -٧استفاده از حق سکوت و امتناع از هر گونه اظهارات.
 -۵تعیین وکیل مدافع یا داشتن مساعد حقوقی مطابق احکام قانون.
 -۹اظهار نظر پیرامون اشیاء و مدارک ضبط شده.
 -۳۱داشتن ترجمان.
 -۳۳دسترسی به نقل اوراق مندرج دوسیه در محکمۀ ابتدائیه یا استیناف ،اظهارات شهود و شرکای جرمی ،مدارک فزیکی
و مستند مربوط به قضیه ،گزارشات طبی عدلی ،پیشنهاد و حکم انجام مراقبت مخفی ،اذن تالشی و داشتن وقت کافی و
امکانات جهت ترتیب دفاعیه مگر در حاالتی که څارنوال مؤظف بنا بر ملحوظات چون احتیاط ،اخالل در پروسۀ تحقیق،
اخالل در تأمین عدالت یا تأثیر منفی باالی منافع ملی ،با پیشنهاد از محکمه مانع این دسترسی گردد.
 -۳۲اعتراض بر اجراآت مامور ضبط قضائی ،اهل خبره ،څارنوالی و محکمه.
 -۳۱تقاضای جلسۀ استماعیه مبنی بر اصدار قرار در مورد قانونیت توقیف وی از محکمۀ ذیصالح.
 -۳۴ارتباط کتبی یا شفاهی به صورت آزاد و محرم با نمایندۀ قانونی خویش ،طبق احکام قانون.
 -۳۸تعقیب عدلی بدون تأخیر ،مطابق احکام این قانون.
 -۳۱محاکمه به صورت علنی ،مطابق احکام این قانون.
 -۳٧حق حضور در جریان محاکمه.
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 -۳۵اظهار کالم اخیر در محکمه.
 -۳۹حق جرح شهود.
 -۲۱حق رد قاضی ،څارنوال ،وکیل مدافع و اهل خبره.
مادۀ ( )۳قانون اجراآت جزایی:
توضیح حقوق مظنون و متهم:
پولیس حین گرفتاری ،څارنوال قبل از آغاز تحقیق و قاضی قبل از محاکمه مکلف اند ،حقوق مندرج مادۀ هفتم این قانون را به
مظنون و متهم یا نمایندۀ قانونی آنها توضیح و موضوع را در محضر درج ،امضاء و نشان انگشت او را اخذ نمایند.
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لوی څارنوالی جمهوری اسالمی افغانستان
ریاست څارنوالی ( خشونت علیه زن )
څارنوالی ( تحقیق جرایم )
فورم ( ) ۱
محضر تفهیم حقوق مظنون ُ متهم ومسؤل حق العبد طبق هدایت مواد ( ۵و )۳قانون اجراآت جزایی توسط مامورین ضبط قضائی ،څارنوال و
هیئت قضایی
محل:
۱۸۱۱
( جمال خان ) ولد ( کمال خان

تاریخ

/ ۱ / ۸۱

) ولدیت ( سرور شاه ) شما به مظنونیت ارتکاب عمل جرمی ( خرید و فروش به منظور یا بهانه ازدواج )

گرفتار /تحت باز پرس قرار دارید .طبق هدایت ماده ( )۵قانون اجراات جزائی دارای حقوق ذیل میباشید :
 -۳دانستن جرم نسبت داده شده و کسب توضیحات درمورد اتهام وارده و اجراآت قضیه.
 –۲مصئونیت از گرفتاری یا توقیف خودسرانه و حق دریافت جبران خسارۀ وارده مطابق احکام این قانون.
 -۱مصئونیت از توهین،تحقیر ،تعذیب جسمی ،روانی و هر گونه برخورد غیر انسانی .
 -٤دادن اطالع به فامیل یا اقارب وی حین گرفتاری ازطرف مرجع گرفتار کننده.
 -٥اظهارمطالب وارائۀ دالیل بصورت آزادانه.
 –٦ارائۀ اسناد ،مدارک و شهود ،استجواب از شهودی که علیه ت و شهادت داده اند و حضور و استماع شهودی که به نفع تو شهادت می دهند.
 -٧استفاده از حق سکوت و امتناع از هر گونه اظهارات.
 -۵تعیین وکیل مدافع یا داشتن مساعد حقوقی مطابق احکام قانون.
-۹اظهار نظر پیرامون اشیاء و مدارک ضبط شده.
 -۳۱داشتن ترجمان.
 -۳۳دسترسی به ن قل اوراق مندرج دوسیه درمحکمه ابتدائیه یااستیناف ،اظهارات شهود وشرکای جرمی  ،مدارک فزیکی ومستند مربوط به قضیه ،گزارشات طب عدلی،
پیشنهاد وحکم انجام مراقبت مخفی ،اذن تالشی ،داشتن وقت کافی وامکانات جهت ترتیب دفاعیه مگردرحاالتیکه څارنوال موظف بنابرملحوظات چون احتیاط ،با خطرمواجه
ساختن شاهد ،اخالل درپروسۀ تحقیق ،اخالل درتامین عدالت یا تاثیرمنفی باالی منافع ملی ،باپیشنهاد ازمحکمه مانع این دسترسی گردد.
 -۳۲اعتراض بر اجراآت مامور ضبط قضائی ،اهل خبره ،څارنوالی ومحکمه.
 -۳۱تقاضای جلسۀ استماعیه مبنی بر اصدار قرار در مورد قانونیت توقیف تو از محکمۀ ذیصالح.
 -۳۴ارتباط کتبی یا شفاهی به صورت آزاد و محرم با نمایندۀ قانونی خویش ،طبق احکام قانون.
 -۳۸تعقیب عدلی بدون تاْخیر ،مطابق احکام این قانون.
 -۳۱محاکمه به صورت علنی ،مطابق احکام این قانون.
 -۳٧حق حضور در جریان محاکمه.
 -۳۵اظهار کالم اخیر در محکمه.
 -1۳۹حق جرح شهود.
 -۲۱حق رد قاضی ،څارنوال ،وکیل مدافع و اهل خبره.

موارد فوق به عنوان حقوق قانونی شما ،با درنظر داشت هدایت ماده ( )۵قانون اجراات جزائی برای تان تفهیم گردید ،از آگاهی خویش در زمینه استحضاری دهید .
جواب:
محترما!
اینجانب جمال خان ولد کمال خان در صحت عقل و بدون جبر و اکراه از حقوق مندرج احکام قانون را که توسط سارنوال مؤظف برایم تفهیم گردید ،آگاه
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گردیده و برای دفع اتهام و احقاق حقوق قانونی ام وکیل مدافع خویش را در خالل مدت قانونی معرفی می نمایم.

محل امضا وشصت مظنون

محل امضای موظفین مربوط

مادۀ ( )۵قانون اجراآت جزایی:
حقوق مظنون ،متهم و مسئول حق العبد در مراحل مختلف تعقیب عدلی:
مظنون ،متهم و مسئول حق العبد در مراحل تعقیب عدلی ،دارای حقوق ذیل می باشند:
 -۳دانستن جرم نسبت داده شده و کسب توضیحات در مورد اتهام وارده و اجراآت قضیه.
 -۲مصئونیت از گرفتاری یا توقیف خودسرانه و حق دریافت جبران خسارۀ وارده مطابق احکام این قانون.
 -۱مصئونیت از توهین ،تحقیر ،تعذیب جسمی ،روانی و هر گونه برخورد غیر انسانی.
 -۴دادن اطالع به فامیل یا اقارب وی حین گرفتاری از طرف مرجع گرفتار کننده.
 -۸اظهار مطالب و ارایه دالیل بصورت آزادانه.
 -۱ارایه اسناد ،مدارک و شهود ،استجواب از شهودی که علیه وی شهادت داده اند و حضور و استماع شهودی که به نفع وی
شهادت می دهند.
 -٧استفاده از حق سکوت و امتناع از هر گونه اظهارات.
 -۵تعیین وکیل مدافع یا داشتن مساعد حقوقی مطابق احکام قانون.
 -۹اظهار نظر پیرامون اشیاء و مدارک ضبط شده.
 -۳۱داشتن ترجمان.
 -۳۳دسترسی به نقل اوراق مندرج دوسیه در محکمۀ ابتدائیه یا استیناف ،اظهارات شهود و شرکای جرمی ،مدارک فزیکی
و مستند مربوط به قضیه ،گزارشات طبی عدلی ،پیشنهاد و حکم انجام مراقبت مخفی ،اذن تالشی و داشتن وقت کافی و
امکانات جهت ترتیب دفاعیه مگر در حاالتی که څارنوال مؤظف بنا بر ملحوظات چون احتیاط ،اخالل در پروسۀ تحقیق،
اخالل در تأمین عدالت یا تأثیر منفی باالی منافع ملی ،با پیشنهاد از محکمه مانع این دسترسی گردد.
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 -۳۲اعتراض بر اجراآت مامور ضبط قضائی ،اهل خبره ،څارنوالی و محکمه.
 -۳۱تقاضای جلسۀ استماعیه مبنی بر اصدار قرار در مورد قانونیت توقیف وی از محکمۀ ذیصالح.
 -۳۴ارتباط کتبی یا شفاهی به صورت آزاد و محرم با نمایندۀ قانونی خویش ،طبق احکام قانون.
 -۳۸تعقیب عدلی بدون تأخیر ،مطابق احکام این قانون.
 -۳۱محاکمه به صورت علنی ،مطابق احکام این قانون.
 -۳٧حق حضور در جریان محاکمه.
 -۳۵اظهار کالم اخیر در محکمه.
 -۳۹حق جرح شهود.
 -۲۱حق رد قاضی ،څارنوال ،وکیل مدافع و اهل خبره.
مادۀ ( )۳قانون اجراآت جزایی:
توضیح حقوق مظنون و متهم:
پولیس حین گرفتاری ،څارنوال قبل از آغاز تحقیق و قاضی قبل از محاکمه مکلف اند ،حقوق مندرج مادۀ هفتم این قانون را به
مظنون و متهم یا نمایندۀ قانونی آنها توضیح و موضوع را در محضر درج ،امضاء و نشان انگشت او را اخذ نمایند.
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لوی څارنوالی جمهوری اسالمی افغانستان
ریاست څارنوالی (
څارنوالی (

خشونت علیه زن

)

تحقیق جرایم )

فورم ( ) ۱
محضر تفهیم حقوق مظنون ُ متهم ومسؤل حق العبد طبق هدایت مواد ( ۵و )۳قانون اجراآت جزایی توسط مامورین ضبط قضائی ،څارنوال و
هیئت قضایی
محل:
(

حاجی ناصر ) ولد ( علی احمد

تاریخ ۱۸۱۱ / ۱ / ۸۱
) ولدیت ( غالم علی

) شما به مظنونیت ارتکاب عمل جرمی ( خرید و فروش به منظور یا بهانه ازدواج )

گرفتار /تحت باز پرس قرار دارید .طبق هدایت ماده ( )۵قانون اجراات جزائی دارای حقوق ذیل میباشید :
 -۳دانستن جرم نسبت داده شده و کسب توضیحات درمورد اتهام وارده و اجراآت قضیه.
 –۲مصئونیت از گرفتاری یا توقیف خودسرانه و حق دریافت جبران خسارۀ وارده مطابق احکام این قانون.
 -۱مصئونیت از توهین،تحقیر ،تعذیب جسمی ،روانی و هر گونه برخورد غیر انسانی .
 -٤دادن اطالع به فامیل یا اقارب وی حین گرفتاری ازطرف مرجع گرفتار کننده.
 -٥اظهارمطالب وارائۀ دالیل بصورت آزادانه.
 –٦ارائۀ اسناد ،مدارک و شهود ،استجواب از شهودی که علیه تو شهادت داده اند و حضور و استماع شهودی که به نفع تو شهادت می دهند.
 -٧استفاده از حق سکوت و امتناع از هر گونه اظهارات.
 -۵تعیین وکیل مدافع یا داشتن مساعد حقوقی مطابق احکام قانون.
-۹اظهار نظر پیرامون اشیاء و مدارک ضبط شده.
 -۳۱داشتن ترجمان.
 -۳۳دسترسی به نقل اوراق مندرج دوسیه درمحکمه ابتدائیه یااستیناف ،اظهارات شهود وشرکای جرمی  ،مدارک فزیکی ومستند مربوط به قضیه ،گزارشات طب عدلی،
پیشنهاد وحکم انجام مراقبت مخفی ،اذن تالشی ،داشتن وقت کافی وامکانات جهت ترتیب دفاعیه مگردرحاالتیکه څ ارنوال موظف بنابرملحوظات چون احتیاط ،با خطرمواجه
ساختن شاهد ،اخالل درپروسۀ تحقیق ،اخالل درتامین عدالت یا تاثیرمنفی باالی منافع ملی ،باپیشنهاد ازمحکمه مانع این دسترسی گردد.
 -۳۲اعتراض بر اجراآت مامور ضبط قضائی ،اهل خبره ،څارنوالی ومحکمه.
 -۳۱تقاضای جلسۀ استماعیه مبنی بر اصدار قرار در مورد قانونیت توقیف تو از محکمۀ ذیصالح.
 -۳۴ارتباط کتبی یا شفاهی به صورت آزاد و محرم با نمایندۀ قانونی خویش ،طبق احکام قانون.
 -۳۸تعقیب عدلی بدون تاْخیر ،مطابق احکام این قانون.
 -۳۱محاکمه به صورت علنی ،مطابق احکام این قانون.
 -۳٧حق حضور در جریان محاکمه.
 -۳۵اظهار کالم اخیر در محکمه.
 -1۳۹حق جرح شهود.
 -۲۱حق رد قاضی ،څارنوال ،وکیل مدافع و اهل خبره.

موارد فوق به عنوان حقوق قانونی شما ،با درنظر داشت هدایت ماده ( )۵قانون اجراات جزائی برای تان تفهیم گردید ،از آگاهی خویش در زمینه استحضاری دهید .
جواب:
محترما!
اینجانب حاجی ناصر ولد علی احمد درحالت صحت عقل و بدون جبر و اکراه از حقوق مندرج احکام قانون ،که توسط سارنوال مؤظف برایم تفهیم گردید،
آگاه گردیده و برای دفع اتهام و احقاق حقوق قانونی ام وکیل مدافع خویش را در خالل مدت قانونی معرفی می نمایم.
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محل امضا وشصت مظنون

محل امضای موظفین مربوط

مادۀ ( )۵قانون اجراآت جزایی:
حقوق مظنون ،متهم و مسئول حق العبد در مراحل مختلف تعقیب عدلی:
مظنون ،متهم و مسئول حق العبد در مراحل تعقیب عدلی ،دارای حقوق ذیل می باشند:
 -۳دانستن جرم نسبت داده شده و کسب توضیحات در مورد اتهام وارده و اجراآت قضیه.
 -۲مصئونیت از گرفتاری یا توقیف خودسرانه و حق دریافت جبران خسارۀ وارده مطابق احکام این قانون.
 -۱مصئونیت از توهین ،تحقیر ،تعذیب جسمی ،روانی و هر گونه برخورد غیر انسانی.
 -۴دادن اطالع به فامیل یا اقارب وی حین گرفتاری از طرف مرجع گرفتار کننده.
 -۸اظهار مطالب و ارایه دالیل بصورت آزادانه.
 -۱ارایه اسناد ،مدارک و شهود ،استجواب از شهودی که علیه وی شهادت داده اند و حضور و استماع شهودی که به نفع وی
شهادت می دهند.
 -٧استفاده از حق سکوت و امتناع از هر گونه اظهارات.
 -۵تعیین وکیل مدافع یا داشتن مساعد حقوقی مطابق احکام قانون.
 -۹اظهار نظر پیرامون اشیاء و مدارک ضبط شده.
 -۳۱داشتن ترجمان.
 -۳۳دسترسی به نقل اوراق مندرج دوسیه در محکمۀ ابتدائیه یا استیناف ،اظهارات شهود و شرکای جرمی ،مدارک فزیکی
و مستند مربوط به قضیه ،گزارشات طبی عدلی ،پیشنهاد و حکم انجام مراقبت مخفی ،اذن تالشی و داشتن وقت کافی و
امکانات جهت ترتیب دفاعیه مگر در حاالتی که څارنوال مؤظف بنا بر ملحوظات چون احتیاط ،اخالل در پروسۀ تحقیق،
اخالل در تأمین عدالت یا تأثیر منفی باالی منافع ملی ،با پیشنهاد از محکمه مانع این دسترسی گردد.
 -۳۲اعتراض بر اجراآت مامور ضبط قضائی ،اهل خبره ،څارنوالی و محکمه.
 -۳۱تقاضای جلسۀ استماعیه مبنی بر اصدار قرار در مورد قانونیت توقیف وی از محکمۀ ذیصالح.
 -۳۴ارتباط کتبی یا شفاهی به صورت آزاد و محرم با نمایندۀ قانونی خویش ،طبق احکام قانون.
 -۳۸تعقیب عدلی بدون تأخیر ،مطابق احکام این قانون.
 -۳۱محاکمه به صورت علنی ،مطابق احکام این قانون.
 -۳٧حق حضور در جریان محاکمه.
 -۳۵اظهار کالم اخیر در محکمه.
 -۳۹حق جرح شهود.
 -۲۱حق رد قاضی ،څارنوال ،وکیل مدافع و اهل خبره.
مادۀ ( )۳قانون اجراآت جزایی:
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توضیح حقوق مظنون و متهم:
پولیس حین گرفتاری ،څارنوال قبل از آغاز تحقیق و قاضی قبل از محاکمه مکلف اند ،حقوق مندرج مادۀ هفتم این قانون را به
مظنون و متهم یا نمایندۀ قانونی آنها توضیح و موضوع را در محضر درج ،امضاء و نشان انگشت او را اخذ نمایند.
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جمهوری اسالمی افغانستان
لوی څارنوالی
ریاست څارنوالی کنترول ومراقبت
)

فورم نمبر ()۲
څارنوالی (
فورم اظهارات مطابق به مواد ) ۱۱۵و  (۱۱۳قانون اجراات جزائی
طیب آغا حسینی

وظیفه پدر

دهقان

ولد

مهدی آغا

برادر (اسم و وظیفه)

حسین ٰآغا -دکاندار

ولدیت

صمد آغا

کاکا (اسم و وظیفه)

امان هللا  -دگروال

تاریخ تولد

۱۸۱۱

اسم و تخلص

)

ماما (اسم و وظیفه)

محمد حارث -دکاندار

سن یا عمر

۱۱

پسر کاکا (اسم و
وظیفه)

سهاب – معلم

درجه تحصیل ،محل و سال فراغت

تحصیالت ابتدایه

پسر ماما (اسم و
وظیفه)

غالم حیدر  -تاجر

وظیفه فعلی و محل آن

شغل آزاد

تعداد فامیل

 ۵نفر

وظیفه قبلی و محل آن

شغل آزاد

سابقه جرمی

ندارد

حالت مدنی

متهل

نوع واقعه

خرید و فروش به منظور یا بهانه
ازدواج

عواید ماهوار

 ۶۱۱۱۱افغانی

تاریخ و محل واقعه

 ۱۱جوزا  -۱۸۱۳والیت بامیان

سکونت اصلی (قریه/ناحیه،
ولسوالی ،والیت)

ولسوالی ورث -والیت
بامیان

تاریخ و محل اظهارات

 ۶سنبله  -۱۸۱۱سارنوالی
مبازره با خشونت علیه زن

سکونت فعلی (قریه/ناحیه،
ولسوالی ،والیت)

ولسوالی ورث -والیت
بامیان

نمبر تذکره ،صفحه و
جلد

 ۶۱۱۲۵ج  ۵۲ص ۱۸۱۱

شماره های تماس

۱۵۱۶۸۱۱۲۵۱
محل امضاء یا نشان انگشت
۱۵۱۱۲۱۱۳۱۱

شخصیکه شهرت اش در فوق درج است به راستگوئی توصیه شد.
اینجانب که شهرتم در فوق درج گردیده  ۸سال قبل خانم اولم به اثر مریضی سرطان وفات نمود اوالدهایم نیاز به سرپرست داشت با خانم جدید
خود زینب با رعایت قوانین و شریعت اسالم و هم چنان با در نظرداشت رسم و رواج جامعه خود با عزت ازدواج نمودم ،از پدرشان رسما
خواستگاری کرده و با رضایت کامل شان تمام مراسم عروسی را به شکل بسیار با شکوه برگزار نموده عروسی کردم ،تا حال هیچ کمبود
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برایش نگذاشتیم خانمم را دوست دارم ،تمام حقوق اش را ادا نمودم و می نمایم ،هیچ مشکلی بین خود نداریم حاال این موضوع رضایت نداشتن یا
خرید و فروش این حرف ها از کجا شد؟ من باز هم تاکید میکنم که ازوداجم با زینب با رعایت تمام اصول و عرف صورت گرفته و اصال هم
نمی خواهم خانمم را طالق بدهم.

ماده ()۱۱۵قانون اجراآت جزایی:
( )۳اظهارات متهم ،کلمه به کلمه در اوراق تحقیق درج می گردد.
()۲اظهارات مندرج فقرۀ ( )۳این ماده به متهم ارائه و یا از طرف شخص مؤظف برایش قرائت می گردد .متهم حق دارد اظهارات
درج شده را تائید یا رد ویا درآن تغییر وارد نماید .موضوع درج اوراق تحقیق گردیده ،امضاء یا نشان انگشت او یا نمایندۀ قانونی
وی درآن اخذ می شود.
ماده ( )۱۱۳قانون اجراآت جزایی:
( )۳متهم می تواند اظهارات خود را در جریان تحقیق به خط و کتابت خویش تحریر و یا نمایندۀ قانونی وی آنرا بنویسد.
( )۲هرگاه متهم قادر به خواندن و نوشتن نباشد و یا خود یا نمایندۀ قانونی وی نه خواسته باشند اظهارات مربوط را بنویسند،
شخص مؤظف موضوع را درج محضر می نماید.
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جمهوری اسالمی افغانستان
لوی څارنوالی
ریاست څارنوالی کنترول ومراقبت
)

فورم نمبر ()۲
څارنوالی (
فورم اظهارات مطابق به مواد ) ۱۱۵و  (۱۱۳قانون اجراات جزائی
جمال خان

وظیفه پدر

دهقان

ولد

کمال خان

برادر (اسم و وظیفه)

فرهاد -معلم

ولدیت

سرور شاه

کاکا (اسم و وظیفه)

شکیب -سرباز

تاریخ تولد

۱۸۱۸

اسم و تخلص

)

ماما (اسم و وظیفه)

میر سعید – خیاط

سن یا عمر

۱۲

پسر کاکا (اسم و وظیفه)

سهراب – محصل

درجه تحصیل ،محل و سال فراغت

ندارد

پسر ماما (اسم و وظیفه)

شهیر – دکاندار

وظیفه فعلی و محل آن

دهقان  -والیت بامیان

تعداد فامیل

 ۳نفر

وظیفه قبلی و محل آن

دهقان – والیت بامیان

سابقه جرمی

ندارد

حالت مدنی

متاهل

نوع واقعه

خرید و فروش به بهانه ازوداج

عواید ماهوار

 ۱۱۱۱۱افغانی

تاریخ و محل واقعه

 ۱۱جوزا  -۱۸۱۳والیت بامیان

سکونت اصلی (قریه/ناحیه،
ولسوالی ،والیت)

والیت بامیان

تاریخ و محل اظهارات

 ۶سنبله  -۱۸۱۱سارنوالی مبازره
با خشونت علیه زن

سکونت فعلی (قریه/ناحیه،
ولسوالی ،والیت)

والیت بامیان

نمبر تذکره ،صفحه و
جلد

 ۶۱۱۲۵ج  ۵۲ص ۱۸۱۱

شماره های تماس

۱۵۳۱۲۱۸۱۶۳
محل امضاء یا نشان انگشت
۱۵۳۱۱۱۸۶۱۱

شخصیکه شهرت اش در فوق درج است به راستگوئی توصیه شد.
اینجانب که شهرتم در فوق درج گردیده پدر زینب می باشم .دخترم را را با در نظرداشت مصلحت خودش به طیب آغا به نکاح دادم کامال با رعایت
اصول و رسم و رواج و با در نظر داشت اینکه طیب آغا انسان نیک و شریف و چندین بار هم از دخترم خواستگاری کرد ،به این ازدواج رضایت دادم.
هیچ گونه موضوع خرید و فروشی مطرح نبوده و نیست .زینب دخترم است ،اوالدم است و دوستش دارم ،در حق اوالد خود کسی این کار را نمی کند .ما
هم مطابق رسم و رواج از طیب آغا طویانه گرفتیم و یک مقدارش را در تهیه جهیزیه و یک مقدار دیگرش را در مراسم عروسی مصرف کردیم .بر
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عالوه ما همین قسم رواج داریم دختر را که میتیم در مقابل اش شیر بها می گیریم چرا که سر ازی دختر زحمت کشیدیم ،کالن اش کدیم ،ایقدر خو حق ما
میشه همی رقم رواج داریم هم از دختر خود م ی گیریم هم اگر از کسی دختر کرفتیم برش میتیم .ای خو رواج است ،ای را کی میگه که دختر فروختیم.
فروختن مساله اش فرق می کند ما به خاطر خیر ،مصلحت و آینده دختر خود ای کار را کردیم .حاال اگر طویانه گرفتن دختر فروشی است خو تمام مردم
همی کار را می کند و حتی اگر طویانه نگیریم یا کم بگیریم ،سبا روز به دختر ما صد رقم طعنه داده میشه همی رسم و رواج است ،عرف است مطابق
همی رسم و رواج عروسی دخترم را برگزار کردیم .حاال دخترم خو خورد است به خیر و شر خود نمی فهمد مه در ای ازدواج کامال رضایت دارم و
هیچ الزم نمی بینم که طالق بگیرد طالق حق شوهرش است و دگه ای که شرم است ،ننگ است در خانواده ما در جامعه ما دختر که با لباس سفید از خانه
پدر میره با کفن سفید پس میاید ای گپ ها را که حالی شما کشیدین که دختر فروشی کدیم یا چی هیچ معنا نداره نا حق یک خانه را از هم نپاشین بانین که
ای مردم زندگی خود را پیش ببرند.

ماده ()۱۱۵قانون اجراآت جزایی:
( )۳اظهارات متهم ،کلمه به کلمه در اوراق تحقیق درج می گردد.
()۲اظهارات مندرج فقرۀ ( )۳این ماده به متهم ارائه و یا از طرف شخص مؤظف برایش قرائت می گردد .متهم حق دارد اظهارات
درج شده را تائید یا رد ویا درآن تغییر وارد نماید .موضوع درج اوراق تحقیق گردیده ،امضاء یا نشان انگشت او یا نمایندۀ قانونی
وی درآن اخذ می شود.
ماده ( )۱۱۳قانون اجراآت جزایی:
( )۳متهم می تواند اظهارات خود را در جریان تحقیق به خط و کتابت خویش تحریر و یا نمایندۀ قانونی وی آنرا بنویسد.
( )۲هرگاه متهم قادر به خواندن و نوشتن نباشد و یا خود یا نمایندۀ قانونی وی نه خواسته باشند اظهارات مربوط را بنویسند،
شخص مؤظف موضوع را درج محضر می نماید.
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جمهوری اسالمی افغانستان
لوی څارنوالی
ریاست څارنوالی کنترول ومراقبت
)

فورم نمبر ()۲
څارنوالی (
فورم اظهارات مطابق به مواد ) ۱۱۵و  (۱۱۳قانون اجراات جزائی
حاجی ناصر

وظیفه پدر

مولوی

ولد

علی احمد

برادر (اسم و وظیفه)

ندارد

ولدیت

غالم علی

کاکا (اسم و وظیفه)

میرویس – مامور دولت

تاریخ تولد

۱۸۱۶

اسم و تخلص

)

ماما (اسم و وظیفه)

بهرام -خیاط

سن یا عمر

۱۵

پسر کاکا (اسم و وظیفه)

ندارد

درجه تحصیل ،محل و سال فراغت

تحصیالت اسالمی

پسر ماما (اسم و وظیفه)

جالل -دکاندار

وظیفه فعلی و محل آن

مولوی -مسجد شیخ رضا

تعداد فامیل

 ۱نفر

وظیفه قبلی و محل آن

مولوی

سابقه جرمی

ندارد

حالت مدنی

متأهل

نوع واقعه

خرید و فروش به منظور یا بهانه
ازدواج

عواید ماهوار

 ۱۱۱۱افغانی

تاریخ و محل واقعه

 ۱۱جوزا  -۱۸۱۱والیت بامیان

سکونت اصلی (قریه/ناحیه،
ولسوالی ،والیت)

والیت بامیان

تاریخ و محل اظهارات

 ۶سنبله  -۱۸۱۱سارنوالی مبازره
با خشونت علیه زن

سکونت فعلی (قریه/ناحیه،
ولسوالی ،والیت)

والیت بامیان

نمبر تذکره ،صفحه و
جلد

 ۶۱۱۲۵ج  ۵۲ص ۱۸۱۱

شماره های تماس

۱۵۳۱۲۱۸۱۶۳
محل امضاء یا نشان انگشت
۱۵۳۱۱۱۸۶۱۱

شخصیکه شهرت اش در فوق درج است به راستگوئی توصیه شد.
اینجانب که شهرتم در فوق درج گردیده مولوی مسجد بوده و بر اساس درخواست طرفین به تاریخ  ۳۸جوزا  ۳۱۹۵دعوت شده و با خواندن خطبه نکاح
و انجام رسمیات ازدواج ،عقد نکاح طیب آغا را با دختر جمال خان به نام زینب ،منعقد نمودم با در نظرداشت اینکه خود طیب آغا و جمال خان در تمام
جزئیات رضایت نشان دادند و به تفاهم رسیدند که در مقابل  ۳۵لک افغانی طویانه جمال خان دخترش را به طیب آغا به نکاح داد .حاال اگر موضوع
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خرید و فروش باشد که مه اصال خبر ندارم نه هم به ای منظور عقدی را بسته کردیم .عقدی که بسته شد ظاهرا هیچ مشکل ندارد نه در شریعت نه هم در
عرف جامعه ،کدام ممانعت نبود که مه عقد شان را بسته نمی کر دم مه وظیفه خود را انجام دادیم دگه هیچ گونه مسولیت در مقابل شان ندارم.
........................................

ماده ()۱۱۵قانون اجراآت جزایی:
( )۳اظهارات متهم ،کلمه به کلمه در اوراق تحقیق درج می گردد.
()۲اظهارات مندرج فقرۀ ( )۳این ماده به متهم ارائه و یا از طرف شخص مؤظف برایش قرائت می گردد .متهم حق دارد اظهارات
درج شده را تائید یا رد ویا درآن تغییر وارد نماید .موضوع درج اوراق تحقیق گردیده ،امضاء یا نشان انگشت او یا نمایندۀ قانونی
وی درآن اخذ می شود.
ماده ( )۱۱۳قانون اجراآت جزایی:
( )۳متهم می تواند اظهارات خود را در جریان تحقیق به خط و کتابت خویش تحریر و یا نمایندۀ قانونی وی آنرا بنویسد.
( )۲هرگاه متهم قادر به خواندن و نوشتن نباشد و یا خود یا نمایندۀ قانونی وی نه خواسته باشند اظهارات مربوط را بنویسند،
شخص مؤظف موضوع را درج محضر می نماید.
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لوی څارنوالی جمهوری اسالمی افغانستان
ریاست څارنوالی ( تحقیق جرایم )
څارنوالی (مبارزه با خشونت علیه زن )

فورم ()۹۱
محل اخذ شهادت :سارنوالی منع خشونت علیه زن والیت بامیان
تاریخ 1399 / 6 / 3
محل سکونت
شهرت شهود
ولسوال
قریه
نام پدر
تخلص
اسم
شماره
و یا گذر ی و یا
ناحیه
۹
ورث
ناحیه ۴
حیکم
سروری
شکریه

والیت

محل
وظیفه

بامیان

متعلم

محل ،مرجع وتاریخ حضور
محل

مرجع

سارنوالی

مبارزه
با
خشونت
علیه زن

تاریخ
روز
ساعت
 10:30سه شنبه

محل نصب
فوتو

۱

۹

خرید و فروش به منظور یا بهانه ازدواج

نوع واقعه

ندارد

رابطه بین شاهد ومتهم

حقوق مندرج ماده  ١۷قانون اجراات جزایی برای شاهد تفهیم گردید.

تفهیم حق عدم استجواب

جوابات

سواالت
جواب:
سوال:
.1
.2
.3
.4
.5

.1

شهرت مکمل خویش را درج نموده و واضح بسازید
که با مجنی علیه چی نوع قرابت دارید؟
آیا بعد از ازدواج زینب به مکتب می آمد؟
در مورد ازدواج زینب چی میدانید چگونه این ازدواج
صورت گرفت؟
آیا زینب بعد از ازدواج با فامیل خود و یا با دوستان
خود رفت آمد داشت یا خیر؟
آیا در زمان مالقات با زینب به تاریخ  ٢۴سرطان
 ،٢۹۳۱آثار لت وکوب را در بدن او مشاهده کردید؟

.2

.3

.4

.5
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اینجانب شکریه بنت حکیم متعلم صنف یازده لیسه عالی سر
آهنگران میباشم ،و با زیب قرابتی ندارم فقط در مکتب همصنفی
بودیم تا صنف ده اما بعد ازو که زینب عروسی کرد دگه مکتب را
رها کرده.
بعد از عروسی تقریبا دو ماه بعد وقتی که امتحانات چهار نیم ماهه
آغاز شد یک روز زینب مکتب آمده بود و در امتحان اشتراک کرد
با وجودیکه درس نخوانده بود و آمادگی هم نگرفته بود میگفت
امتحان میتم تا حد اقل محروم نشوم .اما فقط در همان امتحان اول
آمد دیگر هیچ نیامد چند بار کوشش کردم همراهش به تماس شوم هم
موفق نشدم.
مه زیاد خبر ندارم اما همو وقت ها که گپ عروسی اش شده بود
زینب بسیار ناراحت بود و می گفت نمی خواهد عروسی کند هم
اینکه از تحصیالت اش باز می ماند و دیگر اینکه او شخص
خواستگارش یک آدم پیر است میگفت مه نمی خواهم عروسی کنم
اما در مقابل تصمیم پدر و فامیلم ایستادگی هم کرده نمی توانم و به
خاطر که او آدم پولدار است شاید پدرم را با طویانه قناعت بدهد.
نخیر از روزی که زینب عروسی کرده دگه مکتب نیامد فقز همو
روز که بر اشتراک در امتحان آمده بود بعد ازو دگه اصال ندیدمش
تا اینکه چند روز قبل برم زنگ زده بود و ازم درخواست همکاری
کرد مه هم به خانه شان رفته و زمانی که شوهرش در خانه نبود به
بهانه بازار رفتن از مادر شوهرش اجازه گرفته هردوی ما از اونجا
بر آمدیم در سارنوالی رفته و شکایت درج کردیم.
بله همان بار اول پارسال که زینب بر یک روز مکتب آمده بود زیاد
وضیعت اش خراب بود بر صورت اش آثار لت و کوب مشاهده می
شد یک دست اش هم بسته بود میگفت که استخوان اش از بند بر

آمده و او روز زیاد اززندگی خود شکایت کرد زیاد قصه کردیم و تا
خانه رفتن هم سرش ناوقت شده بود .حالی هم که مه به خانه شان
رفتم در بعضی قسمت های بدن اش آثار لت و کوب دیده میشد.
امضا څا رنوال موظف:

امضا و نشان انگشت شاهد:

محضر شهادت شهود طبق هدایت مواد( ۹۳ ،۱۲و  )۹۳با رعایت فقره ( )۱تعدیل ماده ( )۱۲قانون اجراات جزائی
مادۀ ( )۸۵قانون اجراآت جزایی:
ترتیب محضر اظهارات و شهادت:
( )۳اظهارات و شهادت شاهد ،بدون تغییر ،تزئید ،تحریف ،قلم خوردگی ،پاک کردن ،تراشیدن و الک زدن در
محضر درج می گردد و تا وقتی که از طرف شاهد ،نویسنده و څارنوالی یا محکمه هر یک در ساحه صالحیت امضاء
نشود ،قابل اعتبار نمی باشد.
( )۲شاهد زمانی محضر اظهارات و شهادت را امضاء یا نشان انگشت می گذارد که اظهارات و شهادت مندرج در
محضر ،برایش قرائت و مورد تائید وی قرار گیرد.
( )۱هرگاه شاهد از امضاء یا گذاشتن نشان انگشت امتناع ورزد و یا امکان اخذ آن موجود نباشد ،علت آن در محضر درج
می گردد.
( )۴اظهارات و شهادت شاهد توسط خود وی تحریر شده می تواند .در صورتی که شاهد قادر به نوشتن نباشد یا نخواهد
خود بنویسد ،اظهارات و شهادت وی از طرف شخص مؤظف تحریر و موضوع در محضر درج میگردد.
( )۸محضری که طبق احکام این فصل ترتیب می شود ،از طرف مؤظف مربوط ،امضاء و مهر می گردد.
مادۀ ( )۸۳قانون اجراآت جزایی
ثبت محضر شهادت:
موضوعات ذیل درمحضر اظهارات یا شهادت شاهد درج می گردد:
 -۳مطالب مندرج اجزای (۲ ،۳و  )۱فقرۀ ( )۳مادۀ بیست و نهم این قانون.
 -۲رابطه یا عدم رابطه بین شاهد و متهم به منظور این قانون.
 -۱آگاهی از حق عدم استجواب در حاالت مندرج فقرۀ ( )۳مادۀ بیست و ششم این قانون.
 -۴سواالت و جواباتی که مطرح شده است.
 -۸مالحظات مشمولین قضیه.
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فقره ( )۱و ( )۶تعدیل مادۀ ( )۶۲قانون اجراآت جزایی:
امتناع از ادای شهادت و عدم استماع آن:
( )۳اشخاص ذیل می توانند از ادای شهادت امتناع ورزند:
 -۳شخصی که با ادای شهادت مسئولیت قانونی وی مبنی بر عدم فاش ساختن اسرار مندرج قوانین نافذه نقض گردد،
مانند مشاور حقوقی ،داکتر معالج ،اهل خبره ،داکتر صحت روانی و امثال آن.
 -۲اصول و فروع متهم تا دو درجه و زوج و زوجه گرچه رابطۀ زوجیت بین آنها قطع گردیده باشد.
قریبی که از اثر ارتکاب جرم متضرر گردیده و یا خود شاکی یا اطالع دهندۀ حدوث واقعه باشد از این حکم
مستثنی می باشد.
( )۲مامور ضبط قضائی ،څارنوالی و محکمه مکلف اند اشخاص مندرج فقرۀ ( )۳این ماده را از داشتن حق امتناع از ادای
شهادت مطلع سازند.
ماده ( )۶۱قانون اجراآت جزایی:
احضار شهود ،استماع و ثبت شهادت:
( )۳شخصیکه از حقایق مربوط به جرم  ،مشخصات مظنون یا متهم یا سایر حاالت مربوط به قضیه جرمی معلومات داشته
باشد ،منحیث شاهد یا مطلع احضار شده میتواند.
( )۲مامور ضبط قضایی  ،څارنوال و محکمه  ،اظهارات و شهادت شخص را که به رضآ و رغبت خود حاضر میګردد،
استماع و در محضر ثبت می نمایید ،مشروط بر اینکه اظهارات و شهادت مذکور  ،مربوط به اثبات و نفی اموری باشد که به
قضیه ای مورد بحث تعلق داشته باشد.
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لوی څارنوالی جمهوری اسالمی افغانستان
ریاست څارنوالی ( تحقیق جرایم )
څارنوالی مبارزه با خشونت علیه زن )

فورم نمبر ()۹۴

قرار مبنی بر اقدامات محافظتی شهود طبق احکام مواد ( )۲۹و ( )۲۴قانون اجراآت جزایی
محل صدور :ریاست سارنوالی منع خشونت علیه زن

شماره

٢

اسم
شکریه

تاریخ ۹۹۱۱ / ۲ / ۹ :

شهود قابل محافظت
سکونت

شهرت
ولد
حکیم

ولدیت
تیمور

ناحیه  ،۴ولسوالی
ورث ،الیت بامیان

وظیفه

مالحظات

متعلم

١
۹
ازاینکه شهود قضیۀ جزایی ( خرید و فروش به منظور یا بهانه ازدواج) باساس درخواست (ریاست سارنوالی مبازره با
خشونت علیه زن) و بعد از بررسی توسط څارنوالی ( مبارزه با خشونت علیه زن) آسیب پذیرتشخیص شده و قابل
محافظت دانسته میشود بنآ طبق حکم مادۀ ( )۸۴قانون اجراآت جزایی اقدامات محافظتی ذیل برایش تجویز گردیده و
طبق حکم ماده ( )۸۱قانون اجراآت جزایی قابل تطبیق است:
.٢ــاخفای نام ،آدرس ،محل وظیفه ،شغل یا هرگونه معلومات ،اسناد رسمی ،دفتر ثبت و دوسیه که زمینه تشخیص هویت شاهد
را فراهم نماید.ـــــــــــــ

با در نظرداشت حکم مادۀ ( )۴۴قانون اجراآت جزایی به ( قومندانی امنیه والیت بامیان ) وظیفه سپرده میشود تا از
تطبیق اقدامات محافظتی فوق الذکر در رابطه به شهود ذکر شده اعتباراز تاریخ صدور این قرار الی تاریخ ۲ / ۹۰
٢۹۳۳ /اجراآت بعمل آورند.
څارنوال مؤظف ( حمیده اطهر

)

تصمیم رییس څارنوالی ( تحقیق جرایم)
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ماده ( )۱۸قانون اجراآت جزایی:
( )۳څارنوالی و محکمه می توانند حسب احـوال جهت محافظت شاهد با صدور قرار ،یک یا چند مورد از اقدامات
محافظتی ذیل را اتخاذ نمایند:
 -۳اخفای نام ،آدرس ،محل
وظیفه ،شغل یا هرگونه معلومات ،اسناد رسمی ،دفتر ثبت و دوسیه که زمینه تشخیص هویت شاهد را فراهم نماید.
 -۲ممنوع قراردادن وکیل مدافع و مساعد حقوقی مظنون یا متهم از افشای هویت شاهد یا مواد و معلوماتی که ممکن
هویت شاهد را تشخیص نماید.
 -۱عدم افشای هر گونه سوابق و اسنادی که منجر به تشخیص هویت شاهد گردد ،مگر اینکه قاضی ذیصالح طور
دیگری تصمیم اتخاذ کند.
( )۲در حاالت مندرج فقرۀ ( )۳این ماده برای شاهد نام مستعار تعیین می گردد.
( )۱اخفای خصوصیات ظاهری و فیزیکی شاهد به شیوه های ذیل صورت می گیرد:
 -۳ادای شهادت از عقب پرده غیر شفاف.
 -۲ادای شهادت از طریق دستگاه تخنیکی تغییر دهندۀ تصویر و صدا.
 -۱پخش استجواب از مکان دیگر از طریق تلویزیون مداربسته که به شکل زنده اتصال گردیده است ،به طور همزمان
به اتاق محاکمه.
 -٤استماع اظهارات و شهادت و استجواب شاهد با استفاده از نوار تصویری قبل از جریان محاکمه ،در صورتی که
صرف وکیل مدافع متهم در جریان ثبت نوار تصویری ،بخاطر شهادت شاهد حضور داشته باشد.
 -٥کنار بردن متهم به شکل مؤقت از سالون محکمه ،در صورتی که شاهد از ادای شهادت در حضور متهم امتناع
ورزد یا اینکه شاهد در حضور متهم حقیقت را بیان نمی نماید .در این صورت وکیل مدافع ومساعد حقوقی می تواند در
سالون محکمه حضور داشته و از شاهد استجواب نماید .حین برگشت دوباره متهم به سالون محکمه ،شهادت شاهد برای
وی قرائت می گردد.

ماده ( )۱۱قانون اجراآت جزایی:
څارنوالی ومحکمه حفاظت شهود ذیل را تجویزمی نمایند:
 -۳شاهدی که امنیت خود وی یا اقاربش به اثر شهادت به تهدید ،ارعاب یا اقدامات مشابه ،در معرض خطر قرار
داشته باشد.
 -۲شاهدی که در اثر ارتکاب عمل جرمی از لحاظ جسمی یا روانی آسیب شدید دیده باشد.
 -۱شاهدی که ازوضعیت روانی وخیم رنج می برد.
 -٤شاهدی که طفل است.
 -۸ارگان های امنیتی مکلف اند با در نظرداشت تجویز څارنوالی و محکمه الی رفع حالت خطر از شهود مندرج اجزای فوق
محافظت نمایند.
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جمهوری اسالمی افغانستان
ریاست طب عدلی
تاریخ ٢۹۳۳/۲/۴

نمبر صادره ۹۷٢ :

به ریاست محترم سارنوالی منع خشونت علیه زن!
به جواب مکتوب صادره نمبر ( )١۹۴
به عرض شما رسانیده می شود که بعد از انجام تست ها و معاینات با امکانات در دست
داشته نتایج بدست آمده نشان می دهد که مسمات زینب بنت جمال خان به شکل بسیار
شدید لت و کوب شده و آثار لت و کوب ،تورم و کبودی ها در قسمت های مختلف بدن
شان دیده می شود.

با احترام
داکتر مریم اوریا خیل

٢۹۳۳/۲/۴
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لوی څارنوالی جمهوری اسالمی افغانستان
ریاست څارنوالی (
څارنوالی (

منع خشونت علیه زن )
تحقیق جرایم

)

فورم نمبر ()۶۶
قرار مبنی بر رهائی مظنون/متهم از نظارت/توقیف طبق فقره ( )۱ماده ( )۳۳بادر نظرداشت فقره ( )۱ماده ( )۱۱۱قانون
اجراات جزائی
تاریخ صدور۲ / ۱۱ :
۱۸۱۱/

محل صدور :سارنوالی منع خشونت علیه زن

ساعت۱۱:۸۱:

انضمام مکتوب شماره(  ) ۴۸۱مورخ  ۱۸۱۱/ ۲ / ۱۱قرار مبنی بر رهائی مظنونین از نظارت) اوراق قضیه ( خرید و
فروش به منظور یا بهانه ازدواج ) به مظنونیت ( طیب آغا ولد مهدی آغا ،جمال ولد کمال خان و حاجی ناصر ولد علی احمد)
مواصلت ورزیده است.
جریان قضیه:
طبق گزارش از سارنوالی منع خشونت علیه زن -والیت بامیان به تاریخ  ۲۱اسد سال جاری مسمات زینب بنت جمال خان
باشندۀ ولسوالی ورث والیت بامیان عارض شدند که مورخ  ۳۸جوزای  ۳۱۹۵ایشان از طرف پدرش در مقابل  ۳۵لک افغانی
طویانه به شخصی پولداری به نام طیب آغا به بهانه ازدواج فروخته شده و بعد از ازدواج نیز از طرف شوهرش مورد لت و کوب
قرار گرفته و از حق تعلیم و تحصیل محروم ،مجبور به خانه نشینی خدمت به فرزندان شوهرش و هم چنین و به انزوای اجباری
کشانیده شده است.
راپور طب عدلی نشان دهنده صدمات و آثار شدید لت و کوب در قسمت های مختلف بدن زینب بوده .او ادعا دارد که این لت و
کوب به منظور محروم ساختن وی از حق تعلیم و تحصیل صورت گرفته و شوهرش او را مجبور به انزوا کرده است.
در جریان تحقیق مظنونین طی اظهارات شان علی رغم تأیید پرداختن و گرفتن مبلغ گزاف به عنوان طویانه ،از اتهام وارده انکار
کرده و تأکید دارند که ازدواج در قالب شریعت اسالم و رسم و رواج حاکم منطقه صورت گرفته است.
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………
دالیل رهائی از نظارت/توقیف:
 .1کبر سن مظنونین
 .2مظنونین در حالت خطرناک قرار نداشته و سابقه جرمی ندارد
 .3توقیف مطنونین ضروری نمی باشد
بنا ًء مطابق حکم فقره ( )۳ماده ) (۵۵قانون ا.ج قرار مبنی بر رهائی توقیف ( طیب آغا ولد مهدی آغا ،جمال ولد کمال خان و
حاجی ناصر ولد علی احمد) صادر می گردد.
اسم و امضاء څارنوال مؤظف تحقیق

اسم و امضاء څارنوال مؤظف تحقیق
عمومی تحقیق

مالحظه شد ۱۸۱۱/ ۲ / ۱۱
تصمیم څارنوال ذیصالح:
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اسم وامضاء آمر

اسم و امضأ رییس څارنوال ذیصالح

۲ / ۱۱

 ۱۸۱ ۱ /مالحظه شد

اسم و امضأ رییس څارنوالی استیناف

کاپی ها:
 به توقیف خانه به دوسیه -به سوابق

ماده ( )۳۳قانون اجراآت جزایی:
څارنوال بعد از دریافت محضر مندرج مادۀ هشتاد و هفتم این قانون قرار ذیل اجراآت می نماید:
 -۳در صورتی که مطابق احکام مندرج این قانون توقیف مظنون ضروری نباشد ،فورا ً امر رهائی وی را حسب
احوال ،بقید کفالت بالـمال یا بدون آن صادر می نماید.
 -۲در صورتی که څارنوال ،توقیف مظنون را غرض اکمال تحقیق الزم داند ،حسب احوال امر توقیف او را در
حدود احکام این قانون صادر می کند.
 -۱در صورتی که اجراآت مربوط ،حضور متناوب متهم را ایجاب نماید و متهم قابل توقیف نباشد ،ځارنوال می
تواند به تدابیری احتیاطی ،حاضری به دفتر پولیس منع خروج از شهر یا ناحیۀ مربوط و یا ضمانت احضار او را
مکلف سازد.
فقره ( )۱ماده ( )۱۱۱قانون اجراات جزایی:
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هرگاه ضرورت توقیف متهم قبل از تکمیل مدت توقیف بر طرف گردد ،امر توقیف حسب احوال مانع رهائی او به قید
کفالت بالمال یا بدون آن نمی شود.
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لوی څارنوالی جمهوری اسالمی افغانستان
ریاست څارنوالی ( منع خشونت علیه زن )
څارنوالی ( تحقیق جرایم )
فورم ()۶۱
محل اجرای تحقیق

موضوع جرمی تحقیق
شماره

سارنوالی منع خشونت علیه زن

خرید و فروش به منظور یا بهانه
ازدواج

سکونت اصلی

سکونت فعلی

شهرت
اسم

ولد

ولدیت

ولسوال
ی

والیت

ناحیه

والیت

طیب
آغا
جمال
خان
حاجی
ناصر
شکریه

مهدی
آغا
کمال
خان
علی
احمد
حکیم

۴

۱

شهرت اهل خبره
شهرت
څارنوال
موظف

۱

شهرت
مامورین ضبط
قظایی

۲

شهرت شهود

شهرت مظنونین

۱

تاریخ
آغاز
تحقیق
/۸/۲۹
۳۱۹۹
شغل/
وظیفه

تاریخ ختم
تحقیق
۳۱۹۹/۱/۳۴
رتبه

سن

صمد آغا

ورث

بامیان

۱

بامیان

شغل آزاد

۸۴

سرور
شاه
غالم علی

ورث

بامیان

۲

بامیان

دهقان

۸۱

ورث

بامیان

۱

بامیان

مولوی

۸٧

تیمور

ورث

بامین

۱

بامیان

متعلم

اسم
مریم

رتبه

تخلص
اوریا خیل

۸

مالحظات

صنف
یازده

۳٧

وظیفه
داکتر طب عدلی

میرویس

رحمتی

سمونوال

آمر جنایی

صبور

امان

سمونیار

عضو

جان محمد

آریا

سمونمل

عضو

زمرد

سادات

سارنمل

عضو تحقیق

حمیده

اطهر

سارنیار

عضو تحقیق

معلومات راجع به شخصیت مظنون
سابقه جرمی

ندارد

موقف اجتماعی

شغل آزاد ،دهقان ،مولوی مسجد

حالت روانی

خوب

سلوک خانوادگی
اثار مرتبه جرمی

مناسب
در نتیجه تحقیق به نظر می رسد که متهمین ضمنا اظهار کردند مبنی بر اینکه مبلغی گزافی به عنوان طو.یانه
گرفته شده است.
اظهارات متهمین به حیث اقرار ضمنی مبنی بر گرفتن مبلغ گزاف در مقابل ازدواج ،راپور طب عدلی مبنی بر
لت و کوب و اظهارات شاهد مبنی بر تایید ادعای زینب
اعمال ارتکابی در مطابقت به بند ۳۵ ،۳۸ ،۳۳ ،۳۱ ،۵ ،٧و  ۳۹قانون منع خشونت علیه زن و جرم تلقی می
گردد.

دالیل ،شواهد ومدارک
جرمی
مواد قانونی
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قرار شرح فوق محضر تحقیق طبق هدایت ماده( )۳۱۳قانون اجراات جزائی ترتیب وصحت میباشد .
امضای څارنوال موظف:

امضائ څارنوال موظف:

محضر تحقیق طبق هدایت ماده (  ) ۱۲۱قانون اجراات جزائی
مادۀ ( )۱۲۱قانون اجراآت جزایی (محضر تحقیق):
( )۳څارنوال مکلف است حین اجرای تحقیق محضری را که حاوی مطالب ذیل باشد ،به قید فهرست ،ترتیب نماید:
 -۳موضوع تحقیق
 -۲شهرت متهم ،مجنی علیه ،شهود ،مدعی حق العبد و سایر اشخاصی که اظهارات یا معلومات آنها درج اوراق تحقیق می باشد.
 -۱شهرت مامورین ضبط قضائی و عمل کرد آنها و اهل خبره اگر مؤظف گردیده باشد با اشاره به محضر کشف.
 -۴محل اجرای تحقیق.
 -۸تاریخ آغاز و انجام تحقیق.
 -۱شهرت څارنوال.
 -٧معلومات راجع به شخصیت متهم و سابقۀ جرمی ،موقف اجتماعی ،حالت روانی ،شغل و پیشه و سلوک خانوادگی وی و سایر
معلومات در مورد واقعۀ جرمی ،نحوۀ انجام ،زمان و مکان ارتکاب جرم.
 -۵نتایجی که بعد از انجام تحقیق راجع به چگونگی اعمال انجام شده از طرف متهم و اثرات آن در ارتکاب جرم به دست آمده
است.
 -۹دالیل ،شواهد و مدارک جمع آوری شده که گویای نقش متهم و اثرات عملکرد او در ارتکاب جرم شده بتواند.
 -۳۱ذکر مادۀ قانونی که عمل مرتکب را جرم شناخته و بر آن جزاء مرتب نموده است.
( )۲محضر از طرف څارنوال تحقیق امضاء و محضر کشف به آن ضم می شود.
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لوی څارنوالی جمهوری اسالمی افغانستان
ریاست څارنوالی (
څارنوالی (

منع خشونت علیه زن
تحقیق جرایم

)

)

فورم نمبر ()۱۹
محضر ختم تحقیق مطابق مادۀ ( )۹۲۴قانون اجراآت جزایی

محل :سارنوالی منع خشونت علیه زن

ساعت۱:۹۲:

( ۳۱۹ ۹ / ۱ /

تاریخ۹۹۱۱/۲/۹۳ :
ریاست تحقیقات جنایی قومندانی امنیه والیت کابل

انضمام صادره نمبر (  ) ۳۸۹مورخ ۳۵
و فروش به منظور یا بهانه ازدواج)
به مظنونیت طیب آغا ولد مهدی آغا ،جمال خان ولد کمال خان و حاجی ناصر لد علی احمد ) مواصلت ورزیده است.

) اوراق قضیه جرمی ( خرید

رویداد قضیه :
…………………طبق گزارش از سارنوالی منع خشونت علیه زن و الیت بامیان به تاریخ به تاریخ  ۲۱اسد سال جاری مسمات زینب بنت جمال خان

باشنده ولسوالی ورث والیت بامیان عارض شدند که مورخ  ۳۸جوزا  ۳۱۹۵ایشان از طرف پدرش در مقابل  ۳۵لک افغانی طویانه به شخصی پولداری
به نام طیب آغا به بهانه ازدواج فروخته شده و بعد از ازدواج نیز از طرف شوهرش مورد لت و کوب قرار گرفته و از حق تعلیم و تحصیل محروم شده
مجبور به خانه نشینی شده و به انزوای اجباری کشانیده شده است.
نتیجه اجرأات تحقیق ،حضور اشخاص غرض اشنای با محتویات دوسیه و عرایض ارایه شده :
راپور طب عدلی نشان دهنده صدمات شدید روانی و آثار لت و کوب در قسمت های مختلف بدن زینب بوده .او ادعا دارد که این لت و کوب به منظور
محروم ساختن وی از حق تعلیم و تحصیل صورت گرفته و شوهرش او را مجبور به انزوا کرده .هم چنان یکی از دوستان زینب هم مبنی بر تأیید ادعا
های زینب شهادت دادند.
در جریان تحقیق مظنونین طی اظهارات شان علی رغم تأیید پرداختن و گرفتن مبلغ گزاف به عنوان طویانه ،از اتهام وارده انکار کرده و تاکید دارند که
ازدواج در قالب شریعت اسالم و رسم و رواج حاکم منطقه صورت گرفته است.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

با در نظرداشت جریان فوق و با تفهیم حقوق پیشبینی شده برای مظنون مندرج مادۀ ( )٧قانون اجراآت جزایی الیوم مؤرخ  ۳۱۹۹/۱/۳۵تحقیقات قضیه
در مورد شما طیب آغا ولد ومهدی آغا ،جمال خان و لد کمال خان و حاجی ناصر ولد علی احمد در قید (  ) ۴۱ورق تکمیل و با رعایت ماده ()۳۱۴
قانون اجراآت جزایی ختم تحقیق را به شما ابالغ می داریم.
څارنوال موظف تحقیق

څارنوال موظف تحقیق
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امضا و نشان ا نگشت مظنون/مظنونین:

امضا وکیل/وکالی مدافع:

محضر هذا در دو نقل ترتیب است .نقل اول ضم دوسیه نقل دوم ضم سوابق شود.

مادۀ ( )۹۲۴قانون اجراآت جزایی:
څارنوال مکلف است محضر ختم تحقیق را که حاوی مطالب ذیل می باشد ،ترتیب نماید:
-۳خالصۀ محتویات دوسیه.
 -١تذکر ابالغ ختم تحقیق و توضیح حقوق شاملین قضیه.
 -۹ذکر تعداد اوراق ارایه شدۀ دوسیه به شاملین قضیه.
 -۴مدت ،محل و تاریخ آشنائی شاملین قضیه به محتویات دوسیه.
 -۴خالصۀ درخواستی ها و عرایض ارایه شده از طرف شاملین قضیه.
 -１ذکر موضوع حضور و عدم حضور اشخاص برای آشنائی با محتوایات دوسیه.
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لوی څارنوالی جمهوری اسالمی افغانستان
ریاست څارنوالی ( اختصاصی مبارزه با خشونت علیه زن )
څارنوالی ( تحقیق )
فورم نمبر ()۶۱

اتهامنامه طبق ماده( )۱۲۱با رعایت ماده ( )۱۲۵قانون اجراآت جزایی
محل ترتیب :ریاست سارنوالی مبارزه با خشونت علیه زن
تاریخ ۱۸۱۱/۲/۱۱:
نوع واقعه  :خرید و فروش به
منظور یا بهانه ازدواج

محل واقعه :والیت بامیان

شهرت څارنوال :اسم و تخلص (
شهرت مجنی علیه :اسم (

زمرد سادات
) ولد (

زینب

تاریخ واقعه ۱۸۱۱ / ۸ / ۱۱

) محل وظیفه( :
جمال خان

ریاست سارنوالی تحقیق جرایم
کمال خان

) ولدیت (

)

) محل سکونت ولسوالی ورث-والیت بامیان

شهرت متهم/متهمین
شماره

1
2
3

ولد

اسم

وظیفه

ولدیت

سن

محل سکونت

طیب آغا

مهدی آغا

صمد آغا

شغل آزاد

۸۴

والیت بامیان

جمال خان

کمال خان

سرورشاه

دهقان

۸۱

والیت بامیان

حاجی ناصر

علی احمد

غالم علی

مولوی مسجد

۸٧

والیت بامیان

مالحظات

4
5

جریان قضیه و چگونگی ارتکاب جرم:
طبق گزارش از سارنوالی منع خشونت علیه زن والیت بامیان به تاریخ  ۲۱اسد سال جاری مسمات زینب بنت جمال خان باشنده
ولسوالی ورث والیت بامیان عارض شدند که مورخ  ۳۸جوزا  ۳۱۹۵ایشان از طرف پدرش در مقابل  ۳۵لک افغانی طویانه به
شخصی پولداری به نام طیب آغا به بهانه ازدواج فروخته شده و بعد از ازدواج نیز از طرف شوهرش مورد لت و کوب قرار
گرفته و از حق تعلیم و تحصیل محروم ،مجبور به خانه نشینی ،سرپرستی از فرزندان شوهرش و هم چنین به انزوای اجباری
کشانیده شده است.
راپور طب عدلی نشان دهنده صدمات شدید روانی و آثار لت و کوب در قسمت های مختلف بدن زینب بوده .او ادعا دارد که این
لت و کوب به منظور محروم ساختن وی از حق تعلیم و تحصیل صورت گرفته و شوهرش او را مجبور به انزوا کرده است.
در جریان تحقیق مظنونین طی اظهارات شان علی رغم تأیید پرداختن و گرفتن مبلغ گزاف به عنوان طویانه از اتهام وارده انکار
کرده و تأکید دارند که ازدواج در قالب شریعت اسالم و رسم و رواج حاکم منطقه صورت گرفته است.
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)

اسباب و عوامل مخففه و مشدده و انگیزه ارتکاب جرم:
انگیزه اصلی ارتکاب جرم کسب منفعت مالی بوده و با در نظرداشت بند  ۸ماده  ۲۳۵شامل حاالت مشدده جرمی می باشد.

دالیل الزام:
.1
.2
.3
.4

اقرار ضمنی متهمین در مورد پرداخت مبلغ گزاف طویانه ( ۳۵لک افغانی).
اقرار ضمنی پدر زینب و مولوی عاقد در مورد فقدان رضایت صریح زینب در ازدواج.
شهادت مسمات شکریه مبنی بر تأیید ادعا های مسمات زینب.
راپورطب عدلی مبنی بر تأیید صدمات جسمی و آثار لت و کوب مسمات زینب بنت جمال خان.

معلومات درباره سوابق شخصی متهم/متهمین:
متهمین هر یک طیب اغا ،جمال خان و حاجی ناصر در جامعه از شهرت نیک برخوردار بوده که هیچ گونه سابقه جرمی نداشته
و از شهرت حسنه برخوردار می باشند.

نتیجه و استناد قانونی:
با در نظرداشت دالیل فوق اعمال ارتکابی متهمین در مطابقت به بند ۳۵ ،۳۸ ،۳۳ ،۳۱ ،۵ ،٧و  ۳۹قانون منع خشونت علیه زن
جرم تلقی می گردد.
مطالبات مدعی حق العبد:
مسمات زینب بنت جمال خان طی عریضه رسمی ادعای مستقیم خویش را برعلیه متهمین درج کرده و خواهان تطبیق مجازات و
انحالل ازدواج خود می باشد.
اسناد و مدارک اثباتیه جرم:
 .1شهادت مسمات شکریه بنت حکیم
 .2ادعای مسمات زینب بنت جمال خان
 .3اظهارات متهمین (یک طیب اغا ،جمال خان و حاجی ناصر)
 .4راپور طب عدلی
سرنوشت متهم/متهمین:
متهمین به دالیل خطرناک نبودن حالت شان ،عدم سابقه جرمی و هم چنین عدم تصور فرار ،با ضمانت مالی از قید توقیف رها می
باشند.
....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................
این اتهام نامه مطابق ماده( )۳۱۸ترتیب ورعایت ماده( )۳۱٧قانون اجراآت جزایی غرض اقامه دعوا رسمآ به څارنوالی تعقیبی
محول میگردد.

څارنوال موظف

څارنوال موظف تحقیق
تحقیق

تائید است:
آمر تحقیق جرایم
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ماده ( )۱۲۱قانون اجراآت جزایی
( )۳اتهامنامه به اساس دالیل مستند به اوراق دوسیه ترتیب و متشکل از بخش های تشریحی ونتیجه می باشد.
( )۲بخش تشریحی اتهامنامه حاوی مطالب ذیل می باشد:
 -۳شهرت څارنوال ،متهم و مجنی علیه.
 -۲جرم مورد تعقیب  ،محل و تاریخ ارتکاب آن .
 -۱مطالبات مدعی حق العبد.
 -۴چگونگی ارتکاب جرم ومسئولیت هر یک از شرکا و معاونین در احداث نتیجه جرمی.
 -۸اسباب و عوامل مخففه و مشدده و انگیزۀ ارتکاب جرم .
 -۱دالیل اثبات جرم .
 -٧معلومات در بارۀ شخصیت ذاتی (سوابق اجتماعی ،اقتصادی ،تعلیمی و یا تحصیلی) متهم .
( )۱بخش نتیجه حاوی مطالب ذیل می باشد:
 -۳انواع اتهام منسوب به هریک از متهمین به اساس مسئولیت آنها در ارتکاب جرم.
 -۲حکم مادۀ قانونی که ارتکاب فعل را جرم شمرده است.
 -۱مطالبات مدعی حق العبد.
 -۴اسناد مصدقۀ مدارک جرم.
 -۸ذکرمدت نظارت وتوقیف.
ماده ( )۱۲۵قانون اجراأت جزایی:
اتهام نامه بعد از ترتیب و امضای آن از طرف څارنوال تحقیق توأم با دوسیه ،بال فاصله به څارنوال تعقیب قضائی برای اقامۀ
دعوی ارجاع می شود.
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لوی څانوالی جمهوری اسالمی افغانستان
(ریاست څارنوالی اختصاصی مربارزه با خشونت علیه زن )
څارنوالی ( ریاست تعقیب جرایم )
فورم نمبر ()۶۲

صورت دعوی مطابق حکم ماده ( )۱۸۱قانون اساسی و ماده ( )۱۵۱قانون اجراآت جزایی
محل صدور :سارنوالی منع خشونت علیه زن
تاریخ

۱۸۱۱/۲/۶۳
شهرت څارنوال

فضیلت مآب محترم رئیس صاحب و اعضای هیئات قضائی

محل وظیفه
تخلص
اسم
څارنوالی مبارزه با
سلیم
لیلی
خشونت علیه زن
شهرت متهم یا متهمین
ولد/بن
سن موجوده
وظیفه
ولدیت
اسم
ت
۱۱
مهدی صمد شغل آزاد
آغا
آغا
طیب
آغا
۱۲
کمال سرور دهقان
جمال
خان
شاه
خان
۱۵

غالم مولوی
حاجی علی
ناصر احمد
مسجد
علی
نوع واقعه :خرید و فروش به منظور یا بهانه ازدواج
محل واقعه  :والیت بامیان
تاریخ واقعه ۱۸۱۱/۸/۱۱ :
سرنوشت متهم یا متهمین
به قید ضمانت مالی از توقیف رها می باشند.

محکمه!
اینجانب څارنوال مؤظف که شهرتم درج ورق هذا گردیده طبق ماده ( )۳۱۴قانون اساسی ،ماده
( )۳٧۸قانون اجراآت جزایی علیه متهمین قضیه هر یک اسامی طیب آغا ولد مهدی آغا ،جمال
ولد کمال خان و حاجی ناصر ولد علی احمد که ایشان هم دارای اهلیت شرعی و قانونی خود
میباشند در رابطه به جرم ارتکابی شان ذیالً اقامۀ دعوی مینمایم:
فشردۀ جریان قضیه  :قراری که اوراق دوسیه مطالعه گردید جریان طوریست که طبق گزارش
از سارنوالی منع خشونت علیه زن والیت بامیان به تاریخ  ۲۱اسد سال جاری مسمات زینب بنت
جمال خان باشنده ولسوالی ورث والیت بامیان عارض شدند که مورخ  ۳۸جوزا  ۳۱۹۵ایشان از
طرف پدرش در مقابل  ۳۵لک افغانی طویانه به شخص پولداری به نام طیب آغا به بهانه ازدواج
فروخته شده و بعد از ازدواج نیز از طرف شوهرش مورد لت و کوب قرار گرفته و از حق تعلیم
و تحصیل محروم ،ه مجبور به خانه نشینی ،سرپرستی از فرزندان شوهرش و هم چنین به انزوای
اجباری کشانیده شده است.
راپور طب عدلی نشان دهنده صدمات شدید و آثار لت و کوب در قسمت های مختلف بدن زینب
بود است  .او ادعا دارد که این لت و کوب به منظور محروم ساختن وی از حق تعلیم و تحصیل
صورت گرفته و شوهرش او را مجبور به انزوی اجباری کرده است .هم چنان اظهارات شاهد
قضیه هم تأیید کنندۀ این ادعا می باشد.
در جریان تحقیق مظنونین طی اظهارات شان علی رغم تأیید پرداختن و گرفتن مبلغ گزاف(۳۵
لک افغانی) به عنوان طویانه ،از اتهام وارده انکار کرده و تأکید دارند که ازدواج شان در قالب
شریعت اسالم و رسم و رواج حاکم منطقه صورت گرفته است.
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ورق دوم صورت دعوی
دالیل الزام :
.1
.2
.3
.4

اقرار ضمنی متهمین در مورد پرداخت مبلغ گزاف طویانه( ۳۵لک افغانی).
اقرار ضمنی پدر زینب و مولوی عاقد در مورد فقدان رضایت صریح زینب در ازدواج .
شهادت مسمات شکریه بنت حکیم.
راپورطب عدلی مبنی بر تأیید صدمات جسمی و آثار لت و کوب مسمات زینب بنت جمال خان.

مطالبه څارنوال:
با در نظرداشت دالیل فوق الذکر ،اعمال ارتکابی متهمین در مطابقت به بند ۳۵ ،۳۸ ،۳۳ ،۳۱ ،۵ ،٧و  ۳۹ماده  ۸قانون منع خشونت علیه زن جرم تلقی گردیده
و مستحق مجازات شناخته می شوند.

بنا بر دالیل فوق از هیئایت محترم قضایی تقاضا بعمل می آورم تا متهمین مذکور را حسب مطالبه فوق محکوم به مجازات نمایند که سبب اصالح خودش و عبرت
به دیگران گردد.
امضآ څارنوال موظف:
مالحظه شد ۱۸۱۱/۲/۶۳
اسم و امضآ څانوال ذیصالح .......

ماده ( )۸۱قانون اساسی:
کشف جرایم ،توسط پولیس و تحقیق جرایم و اقامه دعوی علیه متهم در محکمه از طرف څارنوالی مطابق به احکام قانون
صورت می گیرد.

ماده ( )۱۵۱قانون اجراآت جزایی:
( )۳څارنـوال مکلف است در صورت تائید اتهامنامه ،دعوای جزائی را با رعایت مندرجات اتهامنامه ترتیب و علیه متهم اقامه
نماید .صورت دعوی به تعداد متهمین ترتیب و برای هریک از متهمین یا وکیل مدافع آنها یک نقل مصدقۀ آن رسما ً تسلیم و
دوسیۀ مربوطه در میعاد معینه به محکمۀ ذیصالح ارائه می شود.
( )۲څارنوال مکلف است تمام اوراق تحقیق را طی فهرست منظم توأم با دعوای جزائی به محکمۀ ذیصالح احاله نماید.
( )۱څارنوال ،متهم ،مجنی علیه ،مدعی حق العبد و مسئول حق العبد را از احالۀ قضیه به محکمه بقید نمبر و تاریخ احاله و
محکمۀ مربوطه اطالع می دهد.
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