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 «هما»قضیه فرضی 

  .آوردندبه عمل میدر جامعه را ای را برای حضور زنان  تبلیغات گسترده ها رسانه های داخلی دردر جریان جنگ   

کار یا  حقوق رنگ داشته و در بعضی والیات اصال حضور ندارند.در اجتماع حضور کم جامعه زنان  این در حالی بود که

 فتاب سوزان باالی مزرعه،در آ های متمادیساعتنمایند. زنان میدر والیات مردان فامیل دریافت  دست مزد زنان شاغل را

 هااین مشغولیت .رندسروکار دا گدایی یا هم به و برای بافتن قالین شیمیاییملوث به ماده با مواد در امور منزل در کنار تنور، 

در اثر معرض خطر جراحت و مرگ به طور دائمی در  و گردد های مهلک و مرگبار میع بیماریبه انوا انباعث ابتالی آن

خرابی اعصاب یا ذهن  ممکن بود به علت احت .بودند های تحمیلدر زمان جنگرسی به خدمات صحی و عدم دست

    دست بدهند.از آنان جان خود را  ،س فامیلرئی

که آنان را  ندیرگمیار قرنوشته جامعه نیز  و نا قراردادهای ظالمانهتحت تاثیر ، زندگی مشترک این زنان قبل از آغاز  

اقارب و  ،در افکار عمومی زنان متخلفو  نمایدمی زندگیشرایط  موردبه رازداری و عدم صحبت در و مجبور موظف 

 . گردنددوستان بد کاره معرفی می

 ت اجتماعی راکرامت انسانی و حیثیزنان به عنوان شیئ بوده که مداوم  مبادله ها در طول تاریخ،رواجترین یکی از متداول

 ای «بد دادن». ردیگیم یقرباناز زنان  همچنانکه  یمیرسم قد کی ها است.یکی ازین نمونه« بد دادن»زداید. از زنان می

میان  که درهای رایج و ناپسند است از عنعنه ،بد و بدل دادن دخترانخون بها. در بدل  یدادن دختران به خانواده شاک

  م معمول است.برخی اقوا

و با ه گفتمان تبدیل نگردیده بهرگز شرایط دردناک این زنان  ،ای و قبیلویهای منطقهبه بهانه حساسیت نکهالب ایج

  که در پیش رو دارد تن دهد. فرسای به کار طاقت  ودشمداوم از زنان مذکور خواسته میتبلیغات 
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داستان مه دارد. اکنون نیز ادا و و گستردگی تکرار شد نیز با شدت های داخلیها از زنان در ایام جنگاستفادهء این نوع سو

 گردیده است. در جامعه، قربانی وضعیت حاکم  زنان است کهزیر مربوط به یکی از این 

باشد. پدر یکی از مکاتب محلی میدر مکتب ه متعلم دکند، نامبردگی میزن (ب)در والیت  ،متضرر قضیه «هما» -1

 ۲۰۰۳تر و متولد کاز برادرش کوچهما،  ت.متوسط در منطقه برخور دار هس هما پیشه آزاد دارد و از اقتصاد

 باشد. میالدی می

د تا روزی داکتر شده و مصدر خدمت به هم پرورانهای زیادی در سر می، آرزوهما همانند هزاران دختر دیگر -۲

سن و ساالن خویش را باید  گانه با همهای بچهنده های طفالنه نیاز داشت و بازیاو که هنوز خ انش گردد.نوع

  .گردید برادرشهای چند مرد مسلح به شمول ربانی هوسق ،بنا به فیصله ساکنان محل ،کردتجربه می

خاطر تجاوز گروهی برادر و چند تن از دوستان پدرش او را به  ،رانده بودبهار عمرش را گذ شانزدهدر حالیکه هما  -۳

 با فامیل متضرر به بد داده است. یصله محلشان که هویت شان نا معلوم است به اساس ف

ول شب هنگام به خانه یکی از اقارب شان رفته بعد از ئبرادر هما به اسم  طیب همراه با یک گروه مسلح غیر مس -4

گیر و جریان قضیه را طیب دستهای مکرر ، به وی تجاوز گروهی نموده است. بعد از ردیابیاختطاف دختر آنها

  شرح داده است. 

   دهد:ش را چنین شرح میبا چشمان اشک بار و صدای لرزان،  داستان غم انگیز هما -5

های فامیلیک شب   ،مان و دخیل بودن برادرم در این ماجرای دهنده تجاوز بر دختر منطقهبعد از شنیدن خبر تکان"

 ،رمی در دست چپ من زدندسه م ،ندو مرا با خود برد ،آمدند پدر و مادرم را لت و کوب کردند ، به خانه ما،ده نفرمتضرر 

مثل را دیگر بردند و قصد داشتند ، عمل بالمرا با خود در ساحه  ،داردوجود  هم اثرات آنحاال  ند.را شکست هایمستخوانا

ای که جز نگهداری در یک تاریک خانهاما بعد از سه شبانه روز  باالیم، انجام داده و به گونه گروهی به من تجاوز نمایند.

به یکی  یک معامله از قبل تعیین شده مرا ، مرا به خانه خودم آوردند، و دری نزدم نگذاشته بودندک بوتل آب چیز دیگری
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به عقد نکاح در آوردند.  ،و پنج سال سن دارده ، که صاحب ده فرزند است و پنجا«ننو»از برادران دختر تجاوزه شده 

روز چه ها نبود که نکردند بر من، و  .توانیدنمی ه ام راخانه گذشتاندمدت سه سال در این  رنج و محنتی را که درتصور

 ".گردیدسیاه تر می یام یکی پی دیگرهای سیاه زندگی

ساله اش همانند سیل جاری  55در خانه شوهر  زندگی مشقت بار خاطرات سه سالاو که اشک در چشمانش با یاد 

 حبس کرده بود ادامه داد:که درگلو های گردید. با صدای لرزان و عقدهمی

. روزها زدندمیو با زنجیر، چوب و شالق  دمی بستنهایم را با ریسمان دند، دستکوبیمیبه سر و صورتم با مشت و لگد "

هیچ  .کردندمی های شاقه مرا وادار به کار در هوای سرد  ها در زیرزمینی خانه با دست و پای بسته سپری کردم،و هفته

ه اینکه شوهرم از هیچ بر عالو .نداردافتاده و پاهایم توان حرکت  های دستانمکه زخمی نشده باشد. ناخن جای بدنم نیست

 دهر چی در توان داشتن به دید یک نوکر زر خرید نگاه کرده و ،منبه  ایشم دریغ نکرد زن اولی و همه اوالد هظلم در حق

 ."ظلم کردند

کرد. و مرگش را به با صدای لرزان استدعا میو ش را به آسمان بلند کرد دستاناوکه دیگر توان ادامه گپ زدن را نداشت؛ 

 خواست. کرات از خدا می

ورده و تن به تقدیر آرضایت خانواده او را به دست  از روزی که با این مرد ازدواج کردم، همیشه تالش داشتم تا !خدایا"

های ر، برادران شوهرم، امباق و اوالدشوهر، مادر شوهنادرست  ، اما برخوردم ادامه دهمازندگیو به  و بخت خویش دهم 

انسانیت در این  از دید ن فرصت را به من نداد. منو به ویژه لت و کوب و برخورد وحشیانه شوهرم هیچ وقت ای امشوهر

 دهد.ا انجام نمیرها کسی با دشمن اش این کار.اندده ماندنم را هم بر من حرام کردهلیاقت زن ام حتاخانه سقوط نموده

 خدا !

 ! خدا

 ! خد
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 "ام کن.ام کن مرگ نصیبام  کن مرگ نصیبمرگ نصیب

های مسلکی و بامیان و کابل که مهارت ،بلخ، هرات، از والیات توسط یک گروه از دختران جوان «هما» م انگیزقصه غ

ماعی این موضوع را دست به های اجتهگروهی در رسانگرفته بودند و با تاسیس  خواهی را فرابرای داددانش حقوقی 

 نرا فراهم نمودند. گیری آی پیو سر انجام زمینه دست کرده

 جریان محکمه

 

وفق هدایت صریح ماده پنجم قانون منع خشونت علیه زن حارنوال قضیه متهمین را  ،محکمه ابتدائیهدر جلسه  .1

 متهم نموده است.  «بد دادن»به جرم ، فقره نهم 

کیل و بانو یلدا علی را به عنوان و دگی از متضرر در محکمه حضور داشتناد خواهان جوان که به نمایندز دگروه ا  .۲

 از میان شان تعیین کرده بودند قضیه را رخ دیگر بخشید.متضرر 

تجاوز جنسی،  –ماده پنجم  ،ره اول. در قدم اول فقکرد علیه متهمین وارد از جرایم را کانکور ،وکیل یلدا علی  .۳

،  فقره ینکاح اجبار ،دادن، فقره دهمه نهم، بدر، لت و کوب، فقکشی، فقره هفتم، مجبور نمودن به خوده پنجمفقر

که به باور وکیل آزار و اذیت و انزوای اجباری  ،هم، فقره پانزدهم و چهاردنکاح قبل از سن قانونی ،دوازده هم

 رخ داده است. ل شانموک ،علیهاعمال خشونت  مصادیق از صاحب و همکاران شان

، مطابق گی همزمان قضیه حقوقی متضرر، خواستار رسیدموضوعات فوقوکیل متضرر، عالوه بر رسیدگی جدی بر  .4

  ی افغانستان گردید.ت جزایقانون اجراآ 1۸۹ ماده

 . ین دیگر قضیه شدندعاملخواستار شناسایی خواستار انکشاف دوسیه گردیده و  ،بانو یلدا علی ،وکیل متضرر .5

و هوشا  وفه احمدی، فاطمه سادات، اورانوس سلیمان خیل و سونیتا رحیمینیلوفر فهیم و همکاران شان شکانو ب .6

به  بلخ و بامیان ،نامه از هرات «هما»که به خاطر داد خواهی شان  ران شان بانو اخالقی و همکارانمبارز و همکا
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خسارات روحی هما سی رخواهان بر اند و نیززات برای عاملین این قضیه گردیدهخواهان اشد مجا ،اندکابل آمده

  نامه گردید.

 یه و پاسخ های مطرح شده: ئتدابادامه ی جریان محکمه ا

ده دانسته و بر قضیه را ختم ش ،رد اتهامات موجود ضمن  ،بانو رخسار وردک و مهناز پرتو وکیل مدافع متهم، -1

 عرف حاکم در قضایایی ناموسی و فیصله مردمی تاکید دارد. 

بر اینکه محکمه منع خشونت علیه زن در بیست و دو والیت تاسیس گردیده است و جرم واقع شده  ،بانو مهناز -۲

اگر  گفت: قرار دارد ،تا به حال تاسیس نگردیده است ی است که محکمه مزبور در آنده والیتازدر یک از دو

هر گونه رسیدگی به این قضیه است. ر این والیت محکمه تاسیس نگردیده قانون عمومیت دارد، پس چرا د

 دخالت در شیرازه خانواده بوده و برخالف اهداف قانون منع خشونت علیه زن خواهد بود. 

چیان تجاوز ر داده و خواهان وضاحت میان شکاررخسار وردک وکیل متهم هیئت قضایی محکمه را مخاطب قرا -۳

  قد خویش در آورده است گردید.نامه را به ع «هما»های جنسی و موکلش که به نکاح شرعی مسمات 

یت عداند و موکلینش را نیز ررسی به عدالت را از حقوق اساسی همه اتباع افغانستان می،  دستاین دو وکیل -4

چگونه از تنظیم امور که توسط  ،تواندحالیکه دولت عرضه خدمات حقوقی کرده نمیداند، در همین مملکت می

 اید. منیگردد ممانعت ممحل و بزرگان محل می

  (جلسه ی اول)تصمیم قاضی در محکمه ابتداییه 

، دستور به قضیهارنوال حتوسط  ،ی حقایق ماجراهای وکیالن و همچنین ارایهبا شنیدن استدالل ،جلسه قضاییهیئت    

ارائه  استدالل  حارنوال قضیه را ملزم بهو طرفین دعوی  و با طرح سواالت اساسی، داد اول  یه در جلسهئتدابپایان محکمه ا

  .هایشان در جلسه بعدی نمود

صالحیت رسیدگی قضیه فوق را که در مناطقی سکونت اصلی طرفین  ،آیا محکمه منع خشونت علیه زن در کابل -1

 دارد یا خیر؟ ،عرضه خدمات حقوقی محدود است

امه را از مسیر عدالت اش را بعد از سه روز اختطاف هما ن، قصد جرمیبا توجه به عنصر معنوی جرم، متهم قضیه -2

آیا مصادیق ارائه شده توسط وکیل متضرر  قابلیت انطباق و انتساب  ،غیر رسمی به عقد نکاح خویش در آورده

 به متهم را دارد یا خیر؟

 تواند داشته باشد؟گی به جرم چقدر نقش می ل یا زمان و مکان در فرایند رسیداظروف و احو -3
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 هیئت قضایی 

، محترمه  ئیس محکمه ابتدائیه منع خشونت علیه زن، محترمه بصیره اختر عضوامینی ر بی بی سعیده همحترم

 هدیه رازقی عضو و محترمه فیروزه میرزایی مدیر تحریرات محکمه ابتدائیه 
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 مندانی امنیه والیت کابل وقم به مقام محتر 

 نامه «هما»ونت علیه ورقه درخواستی جمع از مدافعین حقوق زن در خصوص خش

 محترما!

است  واقع شده(ب )ر که با الی مسمات هما نامه باشنده اصلی والیت ه دلخراش و اسف باول امنیتی از وقوع حادثئبه اطالع مراجع مس

د به خاطر انن به خاطر موضوعات شخصی به کابل آمدهیم. از اینکه مظنونیارسی موضوع از مجرای رسمی گردیدهاینکه رسما خواهان بر

 تا مظنون اصلی نسیم نام را دستگیر نمایند. ایم. گردیدهول خواهان هدایت باالی حوزه مربوطه ئاقدام هر چی سریع مقامات مس

 با احترام

 گروه داد خواهان 
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 )۶ (فورم نمبر

  قانون اجراات جزائی  (۱۵۸و ۱۵۷ )فورم اظهارات مطابق به مواد 

کارمند متقاعد ریاست 

 رف والیت بمعا
 وظیفه پدر 

   نسیم  
 اسم و تخلص  

  

 محمد بصیر 
 ولد  احمد  )اسم و وظیفه(برادر 

 

 صمیم 
 ولدیت  جثیم )اسم و وظیفه(کاکا 

 

 خواجه احمد 
 تاریخ تولد  1۳4۳  )اسم و وظیفه(ماما  

 

 عبدالرحمن 
 

اسم (پسر کاکا 

  )و وظیفه
 سال  ۵۵

 سن یا عمر  

 عبدلعزیز
 

اسم و (ا پسر مام

  )وظیفه
 درجه تحصیل، محل و سال فراغت ی سواد ب

 

 تعداد فامیل    ۱۵
 وظیفه فعلی و محل آن  پیشه ازاد  

 

 ندارد
 سابقه جرمی  

 زمین دار  
 وظیفه قبلی و محل آن 

 

 بد دادن و بد گرفتن 
 

 نوع واقعه 
 حالت مدنی  تاهلم 

 

   ۲۰۰۳ والیت ب
 

 تاریخ و محل واقعه
 افغانی هزار 30 

 عواید ماهوار  

 تاریخ و محل اظهارات ۲۰۱۹کابل 
   واالیت ب  

قریه/ناحیه (سکونت اصلی 

 )،ولسوالی، والیت

4444/ ص  ۲۲45  
نمبر تذکره، صفحه 

 و جلد
 

 والیت ب قریه ه
قریه/ناحیه (سکونت فعلی 

 )،ولسوالی، والیت

  

     جمهوری   اسالمی   افغانستان

       څارنوالی لوی  

                                کنترول   ومراقبت   ست   څارنوالی يا ر         
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 ش در فوق درج است به راستگوئی توصیه شد.شخصیکه شهرت-7
 

اند این خانواده که فعال عارض گردیدهم در صدد انتقام جویی از از مطلع شدن اختطاف دختر  جریان قضیه طوری است که من بعد

وع را از طریق بزرگان محل به جرگه باعث شد یا هم اینکه شاید کار عقالنی درست نموده باشم موض دانم اینکه چهگردیدم ولی نمی

ورده و این دشمنی را آ نامه را که فعال خانمم است به نکاح خویش در «هما»قومی کشانده در فرجام فیصله بر این گردید تا همین 

ریختن خون س انتقام جویی و س فیصله بزرگان من از حاین حادثه را ندارد ولی به اساتحمل شنیدن . گر چه هیچ وجدان خاتمه دهیم

علت اینکه چرا این عمل نامه را در آورده و امرار زندگی همراه او می نمایم.  «هما»ها گذشته و در عقد نکاح شرعی خویش انسان

 معلوم است. نیاز به توضیح بیشتر نیست. ئولین مربوطه دقیقا انجام شده به مس

     

   قانون اجراآت جزایی:۱۵۷ ،ماده

 گردد.ه به کلمه در اوراق تحقیق درج میماظهارات متهم، کل (1) 

گردد. متهم حق دارد اظهارات رائت میاین ماده به متهم ارائه و یا از طرف شخص مؤظف برایش ق (1 )اظهارات مندرج فقرۀ( 2)

یا نمایندۀ قانونی   آن تغییر وارد نماید. موضوع درج اوراق تحقیق گردیده، امضاء یا نشان انگشت او یا در درج شده را تائید یا رد و

 شود.آن اخذ می وی در

  قانون اجراآت جزایی: ۱۵۸،ماده

 را بنویسد . وی آن خویش تحریر و یا نمایندۀ قانونی تواند اظهارات خود را در جریان تحقیق به خط و کتابتمتهم می (1) 

 باشند اظهارات مربوط را بنویسند نه خواسته یا خود یا نمایندۀ قانونی وی قادر به خواندن و نوشتن نباشد و هرگاه متهم (2)

 نماید. شخص مؤظف موضوع را درج محضر می

 

 

 

 نشان انگشت  محل امضاء یا 

  07۸76551۸0 
 

  077۴۸37520 
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  (۶ )فورم نمبر

 ت جزائی  آقانون اجرا (۱۵۸و ۱۵۷ )فورم اظهارات مطابق به مواد 

استاد در یکی از انستیتوت 

 تحصیلی 

 اسم و تخلص    حکیم   وظیفه پدر 

  

اسم و )برادر  ستار 

 (یفهوظ

  ولد   اشرف

اسم و )کاکا    محمد 

 (وظیفه

  ولدیت  امان 

  تاریخ تولد  ۱۳۵۰ (اسم و وظیفه)ماما  حمید 

پسر کاکا    نصیر 

اسم و )

 (وظیفه

 سن یا عمر  4۰

اسم و )پسر ماما  موحد 

  (وظیفه

درجه تحصیل، محل و سال  کار شناس ارشد 

  فراغت

  وظیفه فعلی و محل آن   پیشه آزاد تدریس و  تعداد فامیل   نفر  پنج

  وظیفه قبلی و محل آن   ندارد   سابقه جرمی   ندارد 

  حالت مدنی  تاهل م  نوع واقعه   بد دادن 

  

     مهوری   اسالمی   افغانستان ج

       څارنوالی لوی  

                                کنترول   ومراقبت   است   څارنوالی ي ر         
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 عواید ماهوار   هزار افغانی  50  تاریخ و محل واقعه  والیت ب 

تاریخ و محل  کابل قمندانی امنیه 

  اظهارات

یه/ناحیه، قر)سکونت اصلی    والیت ب 

  (ولسوالی ،والیت

نمبر تذکره،  55۸۸9632,۸/13 

  صفحه و جلد

قریه/ناحیه، )سکونت فعلی  کابل

  (ولسوالی، والیت

 محل امضاء یا  

 نشان انگشت 

  07۸5369511 

   07۴۴۴25۸96 

  

 ش در فوق درج است به راستگوئی توصیه شد.  شخصیکه شهرت

همگانی شدن این حادثه اقداماتی صورت گرفت تا از   یان این حادثه در محل بودم بعد ازبا عث تحریر اینکه بنده در جر

گرفته شده و  گیری گردد به کمک بزرگان محل این تصمیم در یک فرایند جمعیجلو قام شخصیتهای خانگی و انجنگ

گیری ها جلوهم از دشمنی خانوادهفراهم کرده  های عرفی حاکم برابر بوده هم قناعت متضرر قضیه راتماما با همه معیار

در دست رسی به عدالت به گونه که در مرکز است در این والیت متاسفانه میزان دستکه نی. علت دیگر هم اگردیده است

ا هر گان این فیصله تند به عنوان یکی از اشتراک کننددانهای هم در این موضوع است که همه میرس نیست. و محدودیت

 م که رفته و دفاع نمایم. م بنده حاضرمرجع که باشد ه

 قانون اجراآت جزایی:   )۱۵،ماده

 اظهارات متهم، کلمه به کلمه در اوراق تحقیق درج می گردد. (1)

م حق دارد اظهارات درج گردد. متهاز طرف شخص مؤظف برایش قرائت می این ماده به متهم ارائه و یا (1 )اظهارات مندرج فقرۀ(2)

 آن تغییر وارد نماید. موضوع درج اوراق تحقیق گردیده، امضاء یا نشان انگشت او یا نمایندۀ قانونی وی در یا در ا رد وید ییشده را تا

 شود. آن اخذ می

  قانون اجراآت جزایی: ۱5۸، ماده
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 نرا بنویسد . ) متهم می تواند اظهارات خود را در جریان تحقیق به خط و کتابت خویش تحریر و یا نمایندۀ قانونی  وی آ1(

) هرگاه متهم قادر به خواندن و نوشتن نباشد و  یا خود یا نمایندۀ قانونی وی نه خواسته باشند اظهارات مربوط را بنویسند 2(

 ،شخص مؤظف موضوع را درج محضر می نماید. 

    

 

  (۶)فورم نمبر

  

  قانون اجراات جزائی  (۱۵۸و ۱۵۷ )فورم اظهارات مطابق به مواد 

د اداره حکومتی در کارمن

 مرکز 
 تیمور    وظیفه پدر 

 اسم و تخلص  

  

  ولد  صابر  (اسم و وظیفه)برادر  سید 

  ولدیت  سردار   (اسم و وظیفه)کاکا  سروش 

  تاریخ تولد  ۱۳۵۵  ماما (اسم و وظیفه)  وفات یافته

احمد، بالل، جویا، و عطا 

   کارمندان شرکت تولیدی

اسم و )پسر کاکا 

  یفه)وظ
 سن یا عمر  ۳۶

 فارم دار  –صمد 
اسم و )پسر ماما 

  (وظیفه
 دانشجو ماستری 

درجه تحصیل، محل و سال 

  فراغت

  وظیفه فعلی و محل آن  کارمند ادراه   تعداد فامیل  نفر  ۱۲

  وظیفه قبلی و محل آن  بیکار   سابقه جرمی   ندارم

  

  

     جمهوری   اسالمی   افغانستان

       څارنوالی لوی  

                                کنترول   ومراقبت   است   څارنوالی ي ر         
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  حالت مدنی  متاهل   نوع واقعه   / بد دادن 

 عواید ماهوار  چهل هزار افغانی   تاریخ و محل واقعه   والیت ب 

 شهر میدان   تاریخ و محل اظهارات  والیت ب 
قریه/ناحیه، )سکونت اصلی 

 (ولسوالی، والیت

  299ج  77ص  ۴۴۴66
نمبر تذکره، 

  صفحه و جلد
  کابل – ۶۰ناحیه

قریه/ناحیه، )سکونت فعلی 

 (ولسوالی، والیت

 

 ء یا محل امضا

 نشان انگشت 

 
 07۸97۸97۸9 

  
 072900۸315 

  

  

    شخصیکه شهرت اش در فوق درج است به راستگوئی توصیه شد.

والیت روان  در این  هاستطبق همین روال که سال وبنده نیز مانند استاد حکیم در این جرگه دعوت شده بودم 

و هم زندگی نام گردید تا هم قناعت متضررین فراهم گردد  میسنامه برای ن« هما»نکاح خانم  است فیصله به عقد

دانم اینکه موضوع به رضایت بد. الزم به تذکر میها تقلیل یاهای انتقام شخصی در میان خانوادهادامه داشته و زمینه

 باشد . امر رضایت خانواده دختر نمیفته است  و هیج نوع شک و شبه در کامل پدر دختر صورت گر

   قانون اجراآت جزایی:۱۵۷،ماده

 متهم، کلمه به کلمه در اوراق تحقیق درج می گردد.  (1) 

حق دارد اظهارات درج  گردد. متهماز طرف شخص مؤظف برایش قرائت می این ماده به متهم ارائه و یا ( )اظهارات مندرج فقرۀ(2)

حقیق گردیده، امضاء یا نشان انگشت او یا نمایندۀ قانونی  وی آن تغییر وارد نماید. موضوع درج اوراق ت یا در د یا رد وییشده را تا

 شود.آن اخذ می در

 قانون اجراآت جزایی: ۱۵۸،ماده 
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 .را بنویسدمتهم می تواند اظهارات خود را در جریان تحقیق به خط و کتابت خویش تحریر و یا نمایندۀ قانونی  وی آن(1) 

شخص  ،باشند اظهارات مربوط را بنویسند یا خود یا نمایندۀ قانونی وی نه خواسته و باشدهرگاه متهم قادر به خواندن و نوشتن ن (2)

 نماید. مؤظف موضوع را درج محضر می

 

 (۶ )فورم نمبر

  قانون اجراات جزائی  (۱۵۸و ۱۵۷ )فورم اظهارات مطابق به مواد 

  

    هما   وظیفه پدر  پیشه ازاد 
 اسم و تخلص  

  

  ولد  جمشید  (اسم و وظیفه)برادر  .....تحت تعقیب ................

  ولدیت   احمد  (اسم و وظیفه)کاکا   وفات یافته

  تاریخ تولد   (اسم و وظیفه)ماما   وفات یافته

 سن یا عمر    (اسم و وظیفه)پسر کاکا   داکتر –محمود 

  حل و سال فراغتدرجه تحصیل، م   متعلم  (اسم و وظیفه)پسر ماما   دکاندار -کریم 

  وظیفه فعلی و محل آن  متعلم   تعداد فامیل   نفر ۸

  وظیفه قبلی و محل آن   سابقه جرمی  ندارم 

  

  

     جمهوری   اسالمی   افغانستان

       څارنوالی لوی  

                                کنترول   ومراقبت   است   څارنوالی ي ر         
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  حالت مدنی   مجرد  نوع واقعه   /بد دادن 

 عواید ماهوار   ندارد  تاریخ و محل واقعه   والیت ب

  اصلی (قریه/ناحیه، ولسوالی، والیت) سکونت کابل   تاریخ و محل اظهارات قمندانی والیت کابل 

  سکونت فعلی (قریه/ناحیه، ولسوالی، والیت)  خانه امن   نمبر تذکره، صفحه و جلد  2۸۸ج  ۴32ص  65۴7۴3

 

 نشان انگشت  محل امضاء یا 

 
 07۸1359۸6۸ 

  
 0799۸۸7766 

  

    شخصیکه شهرت اش در فوق درج است به راستگوئی توصیه شد.

زمین که مجازات یک دست را به دست دیگر میدهند، امید داشتن از تامین عدالت خیل ها دشوار است من همان بد بخت در سر

ام که باید مجازات جرم برادرم را به اساس فیصله ظالمانه محل بپردازم. درکدام قانون این موضوع تسجیل یافته است که گناه 

ک و اندوه و اظهارات اولیه که نمودم در ابتدایی قضیه ذکر شده است چیز برای گفتن جز اشبرادر را خواهر باید جبران نمایید. 

 ندارم و در اینده هم نمیدانم چی خواهد شد.

  

  )قانون اجراآت جزایی: ۱۵۷ماده( 

  

 گردد.ه به کلمه در اوراق تحقیق درج میاظهارات متهم، کلم (1) 

گردد. متهم حق دارد اظهارات درج از طرف شخص مؤظف برایش قرائت می ارائه و یااین ماده به متهم  (1)اظهارات مندرج فقرۀ(2)

 یا درآن تغییر وارد نماید. موضوع درج اوراق تحقیق گردیده، امضاء یا نشان انگشت او یا نمایندۀ قانونی  وی در شده را تائید یا رد و

  شود.آن اخذ می

 قانون اجراآت جزایی: ۱۵۸ماده  
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 می تواند اظهارات خود را در جریان تحقیق به خط و کتابت خویش تحریر و یا نمایندۀ قانونی  وی آنرا بنویسد .متهم  (1) 

 ،باشند اظهارات مربوط را بنویسند یا خود یا نمایندۀ قانونی وی نه خواسته قادر به خواندن و نوشتن نباشد وهرگاه متهم  (2)

 نماید. شخص مؤظف موضوع را درج محضر می



 

 

 
  

 درج گردید )                 جنایی                ( دفتر ثبت واقعات  .. ....... 12......... .صفحه . ..... 5۰........ .راپور هذا به نمبر   ت به ارتباط دفتر ثبت واقعات (     جنایی   ) راپور واقعا                                                             )  ۱ فورم نمبر( 

  مشخصات قضیه  شهرت مظنونین کشف شده شهرت مظنونین مفرور   شهرت متضرر  خسارۀ عایده

 
 

            

 

 

 

 

 

 

 

  

 
  

 

  

جانی 

و 

مالی 

  

۱۹۲۰ والیت   

 ب
 هما  جمشید   احمد 

     
پسر 

 نسیم 

پیشه   متاهل   

 ازاد 
والیت  کابل 

 ب
والیت   ۰۰۲ ۲۰۱۹ نسیم  احمد  

 ب
بد 

 دادن 

           ( )محمد یاسین غالمی  ( امضای آمر تحقیقاسم و           )آروز هوتک، انیسه ترکمنی و لیل جعفری  (  ارنوال مؤظف څاسم و امضای ) آمر جنایی      ( ارنوالی محترم         څبه : فشرده واقعه

                                                                       

  
  

  

   جمهوری   اسالمی   افغانستان     څارنوالی لوی  
   )   خشونت علیه   زنان   منع است څارنوالی   (  ي ر

رنوالیڅا      ) ( آمريت   تحقیق    
  



 

 

 
  

.... .. 5۰....راپور هذا به نمبر   ت به ارتباط دفتر ثبت واقعات   ( جنايی) راپور واقعا                                                             ( ۱ )فورم نمبر

 درج گردید )  جنایی   ( قعات  دفتر ثبت وا... ... ....... 12......صفحه ..... 

  مشخصات قضیه  شهرت مظنونین کشف شده شهرت مظنونین مفرور   شهرت متضرر  خسارۀ عایده

 
 

 

 

     

 

    

 

 

  

 

  

  

 

  

 
 

 

مالی 

 جانی  

والیت   

 ب
 هما جمشید  

     

برادر 

هما 

 متضرر 

 والیت    حکیم      استاد     

 ب
بد 

 دادن 

                 یق خلیل احمد رسولی آمر تحق( ارنوالی محترمڅبه : فشرده واقعه

                                                                                                                          )  یجعفر لیو ل یترکمن سهیآروز هوتک، ان(  ارنوال مؤظف څاسم و امضای                             

 محمد یاسین غالمی  مضای آمر تحقیق اسم و ا

  

   جمهوری   اسالمی   افغانستان     څارنوالی لوی  
   ) خشونت   علیه   زنان منع   (   است   څارنوالی   ي ر

   ) ( آمر   تحقیق    څارنوالی  
  



 

 

 
  

  

..... 5۰........ .. راپور هذا به نمبر   (جنایی )ت به ارتباط دفتر ثبت واقعات       راپور واقعا                                                             ( ۱ )فورم نمبر

 درج گردید )          جنایی    (دفتر ثبت ... .......  12.........صفحه 

  مشخصات قضیه  شهرت مظنونین کشف شده شهرت مظنونین مفرور   شهرت متضرر  خسارۀ عایده

  

 
 

    

 
 

    

 
 

 
 

 
 

 

  

 

 

 
 

 

 

  

      

      

۱۹۲۰   تیمور صابر            والیت ب  
 
 

 بد دادن 

            خلیل احمد رسولی  ) آمر تحقیق(ارنوالی محترم     څبه : فشرده واقعه

محمد یاسین غالمی (اسم و امضای آمر تحقیق           )آروز هوتک، انیسه ترکمنی و لیل جعفری   (ارنوال مؤظف څاسم و امضای                                                            

  

  

  

   جمهوری   اسالمی   افغانستان     څارنوالی لوی  
   ) علیه   زنان   منع خشونت   است   څارنوالی (  ي ر

   ) تحقیق ( آمريت      څارنوالی  
  



 

 

  
 

                  ( ۴ )فورم نمبر  

  قانون اجراآت جزایی (۵۶ )قرار مبنی بر تحریک دعوی جزایی مطابق ماده

  

  

 ۱۳۹۸/۲/۱۲محل صدور قرار:                                   ریاست حارنوالی مبارزه با جشونت علیه زن                   تاریخ :  
 

  

 نوع واقعه: ضرب و جرح
 

  

  
  
  

   جمهوری   اسالمی   افغانستان     څارنوالی لوی  

(   ي ر    )   زن   علیه   منع   خشونت   است   څارنوالی 

(    ابتدائیه   )                           څارنوالی   تحقیق 



 

 

  

 محترما!  

) به        ........ و صابر احمد، ) ولدان  ( سیم، حکیم و تیمور ن ) به مظنونیت(     (بد دادن )اوراق نسبتی قضیه  

ریاست تحقیقات جنائی قوماندانی امنیه والیت کابل  ) به   از ۰1-۰۲-1۳۹۸مؤرخ    )  193۰وسیله مکتوب شماره   (

 ارنوالی مواصلت ورزیده است. څ این

فاعلین )نظرداشت اینکه در جرم ارتکاب یافته احتمال دخالت مظنونین معرفی شده بر مبنای مرتبه ارگان کشف  در با

 . زن    ) جرم پیشبینی گردیده است ) قانون (    منع خشونت علیه۲5 )وانمود گردیده و عمل مذکور در ماده (    جرم

ی بر تحریک دعوی جزایی صادر و بعد از حصول نتایج قطعی، در مورد قضیه تصمیم قانونی اتخاذ خواهد بناءً، قرار مبن

   شد. 

         ارنوال مؤظفڅامضاء اسم و       ارنوال مؤظف                                                                                     څامضاء اسم و             

 6/ 10/  9مالحظه شد    

تأیید است اسم و  139

 امضاء آمر بخش
 

 کاپی به دوسیه   -



 

 

  
  
  
  

 



 

 

  

  

  

 قانون اجراآت جزایی:  ۵۶ ،ماده

 گیرد:اسباب ذیل صورت می یکی از تحریک دعوای جزائی بنابر 

 مشاهدۀ جرم در هنگام ارتکاب و سایر احوال جرم مشهود. -1 

 .استغاثه و طلب نجات -۲ 

خواست جبران خساره ناشی از جرم از  عالیم آن توسط اشخاص به یکی از مراجع کشفی و تحقیق یا در اطالع از وقوع جرم یا مشاهدۀ آثار و -۳

 طرف مدعی حق العبد. 

 شکایت مراجع یا اشخاص در مواردی که مطابق احکام قانون تحریک دعوای جزائی موکول به شکایت باشد.  -4

 خواست رسمی باشد. مراجع رسمی در مواردیکه تحریک دعوای جزائی موکول به درخواست  در -5 

 سایر اشخاص حکمی مبنی بر ارتکاب جرم در ساحۀ مربوط. اطالع ادارات، مؤسسات و -6 

 .ارنوالیڅمشاهدۀ عالیم و آثار جرم توسط  -۷ 

 نشر و پخش موضوعات مبنی بر ارتکاب جرم از طریق رسانه های همگانی. -۸ 

 .اظهارات شخص علیه خودش -۹ 
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 © Association for the Organisation and Promotion of the Eradication Violance against Women Moot. Mr. Abdul Jamil Qaderi/Reza Hussainzada  
  

 

 (۵ )فورم  

  

  

  

یجمهور   اسالمی     څارنوالی لوی      افغانستان   

(   ي ر    )     زن حارنوالی   علیه   منع   خشونت       است   څارنوالی 

   )    )                                  ابتدائیه تحقیق څارنوالی 
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 (   د دادن ب )شما به مظنونیت ارتکاب عمل جرمی   ( نسیم، حکیم و تیمور )

 باشید :قانون اجراات جزائی دارای حقوق ذیل می(7)گرفتار/ تحت باز پرس قرار دارید. طبق هدایت ماده  

 تهام وارده و اجراآت قضیه. امورد  دانستن جرم نسبت داده شده و کسب توضیحات در -1 

 مطابق احکام این قانون.  مصئونیت از گرفتاری یا توقیف خودسرانه و حق دریافت جبران خسارۀ وارده –2

 گونه برخورد غیر انسانی.  تحقیر، تعذیب جسمی، روانی و هر مصئونیت از توهین، -3

 دادن اطالع  به فامیل یا اقارب وی حین گرفتاری ازطرف مرجع گرفتار کننده.  -4

 ۀ دالیل بصورت آزادانه. یاظهارمطالب وارا -5

ه نفع تو شهادت بکه علیه تو شهادت داده اند و حضور و استماع شهودی که ارائۀ اسناد، مدارک و شهود، استجواب از شهودی  –6

 می دهند. 

 استفاده از حق سکوت و امتناع از هر گونه اظهارات.  -7

 تعیین وکیل  مدافع یا داشتن مساعد حقوقی مطابق احکام قانون.  -8

 اظهار نظر پیرامون اشیاء و مدارک ضبط شده. -9

 داشتن ترجمان.  -10

 شرکای جرمی ، مدارک فزیکی و استیناف ،اظهارات شهود و محکمه ابتدائیه یا ل اوراق مندرج دوسیه دردسترسی به نق -11

 داشتن وقت کافی و ،اذن تالشی ،حکم انجام مراقبت مخفی مستند مربوط به قضیه، گزارشات طب عدلی، پیشنهاد و

با خطرمواجه ساختن  ،چون احتیاط تارنوال موظف بنابرملحوظاڅحاالتیکه  امکانات جهت ترتیب دفاعیه مگردر

پیشنهاد ازمحکمه مانع این دسترسی  تامین عدالت یا تاثیرمنفی باالی منافع ملی، با پروسۀ تحقیق، اخالل در ،اخالل درشاهد

 گردد . 

 محکمه.  ارنوالی وڅ،اهل خبره، عتراض بر اجراآت مامور ضبط قضائیا -12

 مورد قانونیت توقیف تو از محکمۀ ذیصالح.  تقاضای جلسۀ استماعیه مبنی بر اصدار قرار در -13
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 ارتباط کتبی یا شفاهی به صورت آزاد و محرم با نمایندۀ قانونی خویش، طبق احکام قانون.  -14

 تعقیب عدلی بدون تاْخیر، مطابق احکام این قانون.  -15

 محاکمه به صورت علنی، مطابق احکام این قانون.  -16

 حق حضور در جریان محاکمه.  -17
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 خیر در محکمه. اظهار کالم ا -18

 حق جرح شهود.  -119

 ارنوال، وکیل مدافع و اهل خبره. څحق رد قاضی ، -2۰

قانون اجراات جزائی  برای تان تفهیم گردید، از آگاهی (8)نظر داشت هدایت ماده  موارد فوق به عنوان حقوق قانونی  شما، با در

در صحت عقل و بدون جبر و اکراه از حقوق مندرج احکام  م نسی . محترما اینجانب.: خویش در زمینه استحضاری دهید .جواب

ام احقاق حقوق قانونی ارنوال موظف تحقیق برایم تفهیم، اگاه گردیده و برایم دفع اتهام و څقانون را که توسط                     

 .را در خالل مدت قانونی معرفی میدارم وکیل مدافع خویش

                                                 

   

.............................................................................................................................................................

.....................................  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 وظفین مربوط                                                                              محل امضا وشصت مظنون محل امضای م       
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 :قانون اجراآت جزایی( ۷ )مادۀ 

 حقوق مظنون، متهم و مسئول حق العبد در مراحل مختلف تعقیب عدلی: 

  

 باشند:ل تعقیب عدلی، دارای حقوق ذیل میاحمظنون، متهم و مسئول حق العبد در مر 

  دانستن جرم نسبت داده شده و کسب توضیحات در مورد اتهام وارده و اجراآت قضیه. -1

  مصئونیت از گرفتاری یا توقیف خودسرانه و حق دریافت جبران خسارۀ وارده مطابق احکام این قانون. -2

  ونه برخورد غیر انسانی.مصئونیت از توهین، تحقیر، تعذیب جسمی، روانی و هر گ -3

  دادن اطالع به فامیل یا اقارب وی حین گرفتاری از طرف مرجع گرفتار کننده. -4

  اظهار مطالب و ارایه دالیل بصورت آزادانه. -5

ماع شهودی که اند و حضور و استاز شهودی که علیه وی شهادت داده ارایه اسناد ،مدارک و شهود، استجواب -6

  دهند.به نفع وی شهادت می

  استفاده از حق سکوت و امتناع از هر گونه اظهارات. -7

  تعیین وکیل مدافع یا داشتن مساعد حقوقی مطابق احکام قانون. -8

  اظهار نظر پیرامون اشیاء و مدارک ضبط شده. -9

  داشتن ترجمان. -10

دارک دسترسی به نقل اوراق مندرج دوسیه در محکمۀ ابتدائیه یا استیناف، اظهارات شهود و شرکای جرمی، م -11

عدلی، پیشنهاد و حکم انجام مراقبت مخفی، اذن تالشی و داشتن وقت  مستند مربوط به قضیه، گزارشات طبفزیکی و 
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ون احتیاط، اخالل در پروسۀ ارنوال مؤظف بنا بر ملحوظات چڅکافی و امکانات جهت ترتیب دفاعیه مگر در حاالتی که 

  ی منافع ملی، با پیشنهاد از محکمه مانع این دسترسی گردد.اخالل در تأمین عدالت یا تأثیر منفی باال ،تحقیق

  ارنوالی و محکمه.څاعتراض بر اجراآت مامور ضبط قضائی، اهل خبره ، -12

  تقاضای جلسۀ استماعیه مبنی بر اصدار قرار در مورد قانونیت توقیف وی از محکمۀ ذیصالح. -13

  نونی خویش، طبق احکام قانون.ارتباط کتبی یا شفاهی به صورت آزاد و محرم با نمایندۀ قا -14

  تعقیب عدلی بدون تأخیر، مطابق احکام این قانون. -15

  محاکمه به صورت علنی، مطابق احکام این قانون. -16

  حق حضور در جریان محاکمه. -17

  اظهار کالم اخیر در محکمه. -18

  حق جرح شهود. -19

  ارنوال، وکیل مدافع و اهل خبره.څ،حق رد قاضی -20

 ی: قانون اجراآت جزای ۸مادۀ 

 توضیح حقوق مظنون و متهم: 

اند، حقوق مندرج مادۀ هفتم این قانون را به مظنون تحقیق و قاضی قبل از محاکمه مکلفارنوال قبل از آغاز څپولیس حین گرفتاری ،

 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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 ( ۵)ورم ف 

 قانون اجراآت جزایی توسط مامورین ( ۸و ۷) مسؤل حق العبد طبق هدایت مواد متهم و محضر تفهیم حقوق مظنون 

 ضبط قضائی، حارنوال و هیئت قضایی 

  ۱۳۹۸/  ۰۲/   ۱۹تاریخ                                      

   جمهوری   اسالمی   افغانستان     څارنوالی لوی  

(   څارنوالی   است ي ر    )       زن حارنوالی   منع   خشونت   علیه     

   )    )                                ابتدائیه   تحقیق څارنوالی 
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  (  بد دادن  ) عمل جرمی   شما به مظنونیت ارتکاب (رونسیم، حکیم و تیم)

 قانون اجراات جزائی دارای حقوق ذیل میباشید: (7)گرفتار/ تحت باز پرس قرار دارید. طبق هدایت ماده  

 انستن جرم نسبت داده شده و کسب توضیحات درمورد اتهام وارده و اجراآت قضیه. د -1 

 ده مطابق احکام این قانون. مصئونیت از گرفتاری یا توقیف خودسرانه و حق دریافت جبران خسارۀ وار –2

 مصئونیت از توهین،تحقیر، تعذیب جسمی، روانی و هر گونه برخورد غیر انسانی .  -۳

 دادن اطالع  به فامیل یا اقارب وی حین گرفتاری ازطرف مرجع گرفتار کننده.  -4

 اظهارمطالب وارائۀ دالیل بصورت آزادانه.  -5

ه نفع تو شهادت می ی که علیه تو شهادت داده اند و حضور و استماع شهودی که بارائۀ اسناد، مدارک و شهود، استجواب از شهود –6

 دهند. 

 ستفاده از حق سکوت و امتناع از هر گونه اظهارات. ا -۷

 عیین وکیل  مدافع یا داشتن مساعد حقوقی مطابق احکام قانون. ت -۸

 اظهار نظر پیرامون اشیاء و مدارک ضبط شده. -9

 داشتن ترجمان.  -۰1

مستند مربوط  ، مدارک فزیکی وشرکای جرمی اظهارات شهود و ،استیناف محکمه ابتدائیه یا دوسیه در دسترسی به نقل اوراق مندرج  -11

 فاعیه دامکانات جهت ترتیب  داشتن وقت کافی و ،اذن تالشی ،حکم انجام مراقبت مخفی پیشنهاد و به قضیه، گزارشات طب عدلی،
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موظف بنابرملحوظات چون احتیاط ،با خطرمواجه ساختن شاهد ،اخالل درپروسۀ تحقیق، اخالل درتامین عدالت ارنوال څمگردرحاالتیکه 

 یا تاثیرمنفی باالی منافع ملی، باپیشنهاد ازمحکمه مانع این دسترسی گردد . 

 ارنوالی ومحکمه. څاعتراض بر اجراآت مامور ضبط قضائی ،اهل خبره،   -21

 یه مبنی بر اصدار قرار در مورد قانونیت توقیف تو از محکمۀ ذیصالح. تقاضای جلسۀ استماع -31

 ارتباط کتبی یا شفاهی به صورت آزاد و محرم با نمایندۀ قانونی خویش، طبق احکام قانون.  -14

 تعقیب عدلی بدون تاْْْخیر، مطابق احکام این قانون.  -15

 محاکمه به صورت علنی، مطابق احکام این قانون.  -61

 ر در جریان محاکمه. حق حضو -۷1

 اظهار کالم اخیر در محکمه.  -1۸

 حق جرح شهود.  -191

 ارنوال، وکیل مدافع و اهل خبره. څحق رد قاضی ، -2۰

) قانون اجراات جزائی  برای تان تفهیم گردید، از آگاهی خویش ۸موارد فوق به عنوان حقوق قانونی  شما، با درنظر داشت هدایت ماده (

در صحت عقل و بدون جبر و اکراه از حقوق مندرج احکام  حکیم و تیمور . محترما اینجانب .    ..ری دهید .جواب:  در زمینه استحضا

وکیل  ارنوال موظف تحقیق برایم تفهیم، اگاه گردیده و برایم دفع اتهام و احقاق حقوق قانونی ام څقانون را که توسط                     

 قانونی معرفی میدارم مدافع خویشرا در خالل مدت

  محل امضای موظفین مربوط                                                                                   محل امضا وشصت مظنون       

  
  

  

  

  

  

 :قانون اجراآت جزایی۷ ،مادۀ 



 

Association for the Organisation and Promotion of the Eradication Violance Against Woman Moot Abdul Jamil Qaderi 

  

 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: 

  دانستن جرم نسبت داده شده و کسب توضیحات در مورد اتهام وارده و اجراآت قضیه. -1

  مصئونیت از گرفتاری یا توقیف خودسرانه و حق دریافت جبران خسارۀ وارده مطابق احکام این قانون. -۲

  هین، تحقیر، تعذیب جسمی، روانی و هر گونه برخورد غیر انسانی.مصئونیت از تو -۳

  دادن اطالع به فامیل یا اقارب وی حین گرفتاری از طرف مرجع گرفتار کننده. -4

  اظهار مطالب و ارایه دالیل بصورت آزادانه. -5

اع شهودی که به نفع وی ارایه اسناد، مدارک و شهود، استجواب از شهودی که علیه وی شهادت داده اند و حضور و استم -6

  شهادت می دهند.

  استفاده از حق سکوت و امتناع از هر گونه اظهارات. -۷

  تعیین وکیل مدافع یا داشتن مساعد حقوقی مطابق احکام قانون. -۸

  اظهار نظر پیرامون اشیاء و مدارک ضبط شده. -۹

  داشتن ترجمان. -۰1

تدائیه یا استیناف، اظهارات شهود و شرکای جرمی، مدارک فزیکی و دسترسی به نقل اوراق مندرج دوسیه در محکمۀ اب -11

مستند مربوط به قضیه، گزارشات طبی عدلی، پیشنهاد و حکم انجام مراقبت مخفی، اذن تالشی و داشتن وقت کافی و امکانات 

ۀ تحقیق ،اخالل در ارنوال مؤظف بنا بر ملحوظات چون احتیاط، اخالل در پروسڅجهت ترتیب دفاعیه مگر در حاالتی که 

  تأمین عدالت یا تأثیر منفی باالی منافع ملی، با پیشنهاد از محکمه مانع این دسترسی گردد.

  ارنوالی و محکمه.څاعتراض بر اجراآت مامور ضبط قضائی، اهل خبره ، -21

  تقاضای جلسۀ استماعیه مبنی بر اصدار قرار در مورد قانونیت توقیف وی از محکمۀ ذیصالح. -31

  ارتباط کتبی یا شفاهی به صورت آزاد و محرم با نمایندۀ قانونی خویش، طبق احکام قانون. -14

  تعقیب عدلی بدون تأخیر، مطابق احکام این قانون. -15

  محاکمه به صورت علنی، مطابق احکام این قانون. -61

  حق حضور در جریان محاکمه. -۷1
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  اظهار کالم اخیر در محکمه. -1۸

  د.حق جرح شهو -91

  ارنوال، وکیل مدافع و اهل خبره.څحق رد قاضی ، -2۰

 قانون اجراآت جزایی: ۸ ،مادۀ

 توضیح حقوق مظنون و متهم: 

ارنوال قبل از آغاز تحقیق و قاضی قبل از محاکمه مکلف اند، حقوق مندرج مادۀ هفتم این قانون را به څ،پولیس حین گرفتاری

 توضیح و موضوع را در محضر درج، امضاء و نشان انگشت او را اخذ نمایند. ها مظنون و متهم یا نمایندۀ قانونی آن
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 )۲فورم(  

 قانون اجراآت جزایی (1۲۲ )محضر تالشی بدنی طبق ماده 

  1۲/۰۲/1۳۹۸تاریخ                                                                         پنجم حوزه ی محل ترتیب:    

   ۰4:3اعت آغاز تالشی بدنی: س  

  بد دادن نوع واقعه :  

  

 53:4ساعت ختم تالشی بدنی :  

  

 پلیس کابل  پنجم محل تالشی : حوزه 

  

 شخص تالشی شونده: آصف فرزند اشرف  

 شهرت  سن  جنسیت  وظیفه  نمبر تذکره  سکونت 

 اسم  ولد  ولدیت 

55889632,8/1 کابل ناحیه پنجم  
3  

    شغل ازاد 

 مرد    

 55   

 

  

    حمد ا 

 

     نسیم 

  

 تالشی کننده گان

 

 مالحظات

 شهرت  رتبه  وظیفه  جنسیت 

 اسم  ولد 

صدر ثارنمن               آمر تحقیق                  مرد               

      ا 

    ادریس  

  

 اشیای بدست آمده با مشخصات آن 

 موبایل ایکسپریا زد دو یک عدد گوشی -1

 یک عدد کیف پول -2

 تسبیح  -3

 یک عدد الیتر -4

    

    

     جمهوری   اسالمی افغانستان     څارنوالی لوی  

   ) (     خشونت   علیه منع زنان        است څارنوالی ي ر

 )                               تحقیق ( رياست     ابتدايیه     څارنوالی  
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 یک پاکت سیگرت   -5

 پنجاه هزار نقد افغانی  -6

 افغانی میده  4۰امریکایی و   هزار دالره د -7

  

 قناعت و نشان انگشت شخص تالشی شده  امضآ تالشی کننده گان 

    

  

  

   

  

   

 ) قانون اجراآت جزایی۱۲۲ادۀ( م 

  

 بدنی:تالشی  

ارنوال ذیربط می تواند در احوالی که گرفتاری شخص مطابق احکام قانون مجاز باشد، به تالشی څپولیس، مؤظف امنیت ملی و  (1)

  بدنی وی اقدام نماید.

تالشی بدنی شامل بازرسی قسمت بیرونی بدن شخص، لباس ها و سایر لوازم و اشیائی می باشد که وی با خود  (2)

  دارد.

  گیرد.خصیت و کرامت انسانی وی صورتی میی شخص با رعایت احترام به شتالش( 3)

تالشی بدن زن توسط پولیس زن و تالشی بدنی مرد توسط پولیس مرد صورت می گیرد. هرگاه پولیس همجنس برای  (4)

ی مناسب شخصی که مورد تالشی قرار می گیرد، در محل تالشی موجود نباشد، پولیس می تواند تالشی را توسط شخص

  همجنس دیگر انجام و در اجرای آن او را رهنمائی کند.

 تواند. اشخاص جنس مخالف صورت گرفته نمی تالشی بدنی به محضر(5)
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 (۲)فورم 

 قانون اجراآت جزایی (۱۲۲)محضر تالشی بدنی طبق ماده 

        1۲/۰۲/1۳۹۸تاریخ                                            پلیس                             پنجم حوزه ی محل ترتیب:    

 بد دادن نوع واقعه :   ۰5:4ساعت آغاز تالش بدنی:   

  

 15:4ساعت ختم تالشی  بدنی:  

  

 پلیس کابل  پنجم محل تالشی : حوزه  

  

 شخص تالشی شونده: محمد ذکریا جنتی  

نمبر   سکونت 

 تذکره

 شهرت  سن  تجنسی  وظیفه 

 اسم  ولد  ولدیت 

  کابل/ ناحیه دهم 

44466

  77ص 

 299ج 

     4۰ مرد            استاد  

     
 

 حکیم 

  

 تالشی کننده گان  

 شهرت  رتبه  وظیفه  جنسیت 

  

  

  

     جمهوری   اسالمی افغانستان     څارنوالی لوی  

   )     خشونت   علیه منع زنان (        است څارنوالی ي ر

 )                                 ( رياست   تحقیق ابتدايیه     څارنوالی  
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 مالحظات

 اسم  ولد 

 ادریس  صدرا   ثارنمن  آمر تحقیق  مرد   

 ناشیای بدست آمده با مشخصات آ  

 یک عدد گوشی موبایل آیفون سون  -1

 یک عدد گوشی ساده نوکیا  -2

 ی یادداشت سادهدفترچه-3 

 کارت عضویت کتابخانه   -4

 یک عدد چارجر گوشی آیفون  -5

 یک نقشه ساختمانی  -6

 بیست هزار افغانی نقد  -7

 یکصد دالر  -8

 قناعت و نشان انگشت شخص تالشی شده  امضآ تالشی کننده گان 

    

  

  

   

  

   

  

 قانون اجراآت جزایی: (۱۲۲)مادۀ 

 تالشی بدنی: 

ارنوال ذیربط می تواند در احوالی که گرفتاری شخص مطابق احکام قانون مجاز باشد، به تالشی څپولیس، مؤظف امنیت ملی و  (1)

  بدنی وی اقدام نماید.

ائی می باشد که وی با خود تالشی بدنی شامل بازرسی قسمت بیرونی بدن شخص، لباس ها و سایر لوازم و اشی (2)

  دارد.

  گیرد.خصیت و کرامت انسانی وی صورتی میتالشی شخص با رعایت احترام به ش (3)
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تالشی بدن زن توسط پولیس زن و تالشی بدنی مرد توسط پولیس مرد صورت می گیرد. هرگاه پولیس همجنس برای (4)

تواند تالشی را توسط شخصی مناسب نباشد، پولیس میمحل تالشی موجود شخصی که مورد تالشی قرار می گیرد، در 

  همجنس دیگر انجام و در اجرای آن او را رهنمائی کند.

 تواند. اشخاص جنس مخالف صورت گرفته نمی تالشی بدنی به محضر (5)

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (۲ )فورم

 قانون اجراآت جزایی (۱۲۲ )محضر تالشی بدنی طبق ماده 

  1۲/۰۲/1۳۹۸تاریخ                                                                        پنجم پولیسزه ی حومحل ترتیب:    

   2۰:4ساعت آغاز تالشی بدنی:   

 بد دادن نوع واقعه :  

  

 25:4ساعت ختم تالشی بدنی :  

  

 پلیس کابل  پنجممحل تالشی : حوزه  

 بی زادهشخص تالشی شونده: محمد عاقل ن  

نمبر   سکونت 

 تذکره

 شهرت  سن  جنسیت  وظیفه 

 اسم  ولد  ولدیت 

  

  

  

     جمهوری   اسالمی افغانستان     څارنوالی لوی  

   )     خشونت   علیه منع زنان (        است څارنوالی ي ر

ايیهابتد     څارنوالی    )                                 ( رياست   تحقیق 
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  ششم احیه کابل/ ن 

654743

  432ص 

 288ج 

      ۳5 مرد            بیکار 

 صابر

  

     تیمور 

  

 تالشی کننده گان 

 

 مالحظات

 شهرت  رتبه  وظیفه  جنسیت 

 اسم  ولد 

   ادریس        ثارنمن               ر تحقیق                آم  مرد               

 اشیای بدست آمده با مشخصات آن 

 یک عدد گوشی موبایل نوکیا ساده -1

 یک عدد کیف پول -2

 چاقو جیبی -3 

 کارت عضویت کلپ  -4

 یک پاکت سیگرت   -5

 دوصد هزار افغانی  -6

 انواع کارت های بانکی  -7

  

 نشان انگشت شخص تالشی شده قناعت و  امضآ تالشی کننده گان 

    

  

  

   

  

   

 قانون اجراآت جزایی: (۱۲۲ )مادۀ 

 تالشی بدنی: 

ارنوال ذیربط می تواند در احوالی که گرفتاری شخص مطابق احکام قانون مجاز باشد، به تالشی څپولیس، مؤظف امنیت ملی و  (1)

  بدنی وی اقدام نماید.

ت بیرونی بدن شخص، لباس ها و سایر لوازم و اشیائی می باشد که وی با خود تالشی بدنی شامل بازرسی قسم (2)

  دارد.
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  تالشی شخص با رعایت احترام به شخصیت و کرامت انسانی وی صورتی می گیرد. (3)

تالشی بدن زن توسط پولیس زن و تالشی بدنی مرد توسط پولیس مرد صورت می گیرد. هرگاه پولیس همجنس برای  (4)

مورد تالشی قرار می گیرد، در محل تالشی موجود نباشد، پولیس می تواند تالشی را توسط شخصی مناسب  شخصی که

  همجنس دیگر انجام و در اجرای آن او را رهنمائی کند.

 تالشی بدنی به محضر اشخاص جنس مخالف صورت گرفته نمی تواند. (5)

 

 

 

 

 

 

 

    

 زار و اذیتگزارش مختصر پیرامون قضیه دشنام و تخویف/آ 

  

  1۳۹۸-۰۲-1۲تاریخ صدور:  محل صدور: قمندانی امینه والیت کابل  

  

 به ریاست محترم حارنوالی منع خشونت علیه زن  

  

که توسط گروه از داد خواهان اناث از والیت مختلف  در پیوند به  1۳۹۸-۰5-۰1طبق گزارش به قومندانی امنیه کابل به تاریخ 

 گردیده است. قضیه  هما نامه  در ج 
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مسمات هما نامه ادعا دارد که در یک فیصله غیر قضایی و غیر . وارد کردند  با الیی هر یک نسیمهارات آنها از اتهام در جریان اظ

برای کشف موضوع از تمام افراد ذی دخل  عادالنه به بد داده شده است که در پیوند به قضیه اسامیان حکیم و تیمور بعدا دستگیر 

تحقیقات به خاطر  هما نامه ه محل واقعه هم مراجعه نمودند گرفته شد از جمله اعضای خانواده  و چند نفر از کارمندا ب اظهارات

 به طب عدلی فرستاده شد.   بیشتر و مستند سازی به 

 تمام امدارک ضم دوسیه گردیده به خاطر تحقیقات بیشتر به شما ارائه گردیده است .  

 با احترام                                                                

 آمریت جنایی قومندانی امنیه کابل                                                    

  

  

  

  

  

  

  

    

 قوماندانی امنیته والیت کابل 

  

 ریاست تحقیقات مبارزه با جرایم جنائی 

  

 آمریت جنائی حوزه سوم 
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 ) قانون اجراأت جزایی ۸6ر گرفتاری در مطابقت به ماده (محض 

  

  

 محل وظیفه شخص مظنون \کابل مقابل وزارت خارجه  

  

 محل گرفتاری 

  

1۳۹۸-۰۲-۰1              1:3۰    
  

 ساعت و تاریخ گرفتاری 

  
    

  بد دادن   نوع واقعه                                                    

  

  

 سمونوال نعمت اهلل / سمونیار محمد افضل / سمونمل زلمی 

  

  

 هیأت گرفتاری 

  

 

 نسیم، حکیم و تیمور  

 

 

 

 

 

 

  

  

 شخص مظنون 

  

  تشریح اسباب گرفتاری:

  

ستقیم اسامی ادعای م هدایت مستقیم قمندانی امنیه کابل و  امنیتی پولیس باالثر پنجمت مبارزه با جرایم جنائی حوزه موظفین آمری

 ، را دستگیر نموده از اینکه عمل مربوطه نسیم  حکیم و تیمور  توسط اسامیان هریک   بد دادن به  گروه از داد خواهان 
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بدون  نسیم یان  مذکوران به استثنا اسام بد دادن ) قانون اجراأت جزائی به مظنونیت جرم 81) ماده(2در مطابقت به حکم فقره (

  .امنیتی پولیس انتقال میدهند پنجم  ر و جهت تحقیقات مزید به حوزهت فزیکی گرفتاموجودیت کدام مقاوم

  . )قانون اجراأت جزائی ترتیب و صحت است 86محضر هذا در مطابقت به حکم ماده ( 

 قناعت ومحل امضا وشصت شخص دستگیر 

 شده

  

 محل امضاء هیأت مؤظف گرفتاری 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 وزارت امور داخله  

 جمهوری اسالمی افغانستان 

قمندانی زون مرکز شهر کابل 

 آمریت حوزه سوم  شهر کابل 
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 جواب 
 

 استعالم 

  

 جواب  

  

متهم مذکور در حضور پدر، برادر، و مال امام مسجد دستگیر گردیده است . 

گرچه تالش برای فرار مینمود اما به کمک مردم محل به پنجه قانون سپرده 

 ن به شما اخبار است. شده است. جریا

  

  

 با احترام                       

 به محترم وکیل گذر ناحیه پنجم :   

لطف نموده د رهماهنگی با پرسونل کشفی 

گیری متهم حوزه پنجم پولیس برای دست

فرزند اسحق که تحت  نسیم مذکور، اسامی 

ساحه وکالت شما زنده گی میکنند همکاری 

  نمایید

 با احترام  

 امر کشف حوزه پنجم پولیس  

و معاون صاحب بداهلل مرادیان، سمونیار ع

 حبیب اهلل امینی 
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 قوماندانی امنیته والیت کابل 

  

 ریاست تحقیقات مبارزه با جرایم جنائی 

  

 آمریت جنائی حوزه سوم 

  

 ) قانون اجراأت جزای ۸6محضر گرفتاری در مطابقت به ماده ( 

    

ل گرفتاریمح  
  

 محل وظیفه شخص مظنون \کارته سه کابل

    

 1396\9\12             1۰:3  ساعت و تاریخ گرفتاری  

    

 ازار و اذیت خیابانی /دشنام تحقیر و تخویف   نوع واقعه  

    

    

 سمونمل زلمی /سمونیار محمد افضل  /سمونوال نعمت هللا   هیأت گرفتاری  

    

  

    

 محمد عاقل ، محمد اصف، محمد ذکریا  نشخص مظنو  
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 تشریح اسباب گرفتاری: 

  

 موظفین آمریت مبارزه با جرایم جنائی حوزه سوم امنیتی پولیس باالثر ادعای مستقیم اسامی آرش فدایی به اتهام دشنام و 

 ستگیر نموده از اینکه عمل مربوطه تخویف/آزار و اذیت  توسط اسامیان هریک محمد عاقل، محمد اصف، و محمد ذکریا ، را د

قانون اجراأت جزائی به مظنونیت جرم دشنام و تخویف/آزار و اذیت اسامیان  مذکوران به  (81)ماده(2)در مطابقت به حکم فقره 

استثنا محمد عاقل بدون موجودیت کدام مقاومت فزیکی گرفتار و جهت تحقیقات مزید به حوزه سوم امنیتی پولیس انتقال 

  .هندمید

  .قانون اجراأت جزائی ترتیب و صحت است( 86)محضر هذا در مطابقت به حکم ماده 

قناعت ومحل امضا وشصت   محل امضاء هیأت مؤظف گرفتاری 

 شده شخص دستگیر
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HussainZada  
  

 

 

  

                     (۷ )فورم نمبر

  ) قانون اجراات جزائی ۹۹) ماده (۳) و با رعایت فقره( 1۰۰)ماده (1 )ق فقرهقرار مبنی بر توقیف مظنون/ متهم طب

ریاست حارنوالی منع خشونت علیه :  محل صدور

زن                                                                                                               

  1396  /   9     /   2۰:   تاریخ صدور

  

   جمهوری   اسالمی   افغانستان     څارنوالی لوی  

(   څارنوالی ي ر    )       علیه     زن   منع   خشونت    است   

     )  )                         تحقیق   ابتدائیه   څارنوالی 
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  (بد دادن  )اوراق قضیه 1۳۹۸-۰۲-1۲مورخ    (     ۰98)انضمام مکتوب         

 مواصلت ورزیده است .  (   سیم حکیم و تیمور ن  )به مظنونیت  

 شرح قضیه:   

که از طرف اشخاص  عارض گردیه است قمندانی امنیه والیت کابل ر مطبوع خویش به طی یک  عریضه غیگروه از داد خواهان جوان اناث 

،  افراد بعد از دستگیری به جرم شان اعتراف نموده است ولی یک سلسله موضوعا  مسمات هما نامه به بد داده شده است فوق دستگیر  شده 

 ت جدید را نیز در جریان 

 بیر احتیاطی موقتآ  تحت توقیف قرار نظر به دالیل ذیل ایجاب می نماید تا مظنون/ مظنونین فوق الذکر منحیث تدا تحقیق بیان داشته اند .

 گیرند .  

 حساسیت موضوع   -1

 امکان فرار افراد   -2

 پیدا شدن وسایل نارحه و جارحه   -3

  اعتراف افراد  -4
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 1۳۹۸-۰۲-1۲اعتبار از تاریخ    (   نسیم حکیم و تیمور  )قانون اجراآت جزایی قرار مبنی بر توقیفی   (1۰۰ )ماده (1 )بناَ طبق هدایت فقره

 یوم صادر میگردد .                           (      ۳۰ )به مدت    

ارنوال مؤظف تحقیق                     اسم وامضاء آمر عمومی څارنوال مؤظف تحقیق               اسم وامضاء څاسم وامضاء 

 تحقیق                  

 مالحظه شد      

      ۳۰به مدت    (  1۳۹۸-۰۲-1۲)  اعتبار از تاریخ  ادره مبتنی بر دالیل ارائه شده اعتبار از تاریخ  توقیف مظنون/مظنونین مندرج قرار ص

 روز منظور 

 است . 

            

  ارنوال ذیصالحڅاسم و امضاء 

 سوابق  -4                        دوسیه  -3ارنوالی مربوطه                      څ -       2آمریت توقیف خانه             -1     کاپی ها:

  

  

 ) قانون اجراآت جزایی: ۹۹) ماده (۳فقره( 

 ارنوالی و محکمه در یکی از حاالت ذیل قرار توقیف مظنون یا متهم جنحه یا جنایت را صادر نموده می توانند: څ 

 در صورت موجودیت دالیل اثبات مبنی بر ارتکاب جرم جنایت.  -1

 مشهود.  در صورت ارتکاب جرم  -2

 در صورتی که هویت مظنون یا متهم معلوم نباشد.  -3
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 در صورتی که خوف اخفا یا فرار مظنون یا متهم در جرم  موجود باشد.  -4

 در صورتی که خوف ضیاع یا تغییر  مدارک و اسناد جرمی موجود باشد.  – 5

 در صورتی که مظنون یا متهم در حوزۀ مربوطه، محل اقامت دایمی نداشته باشد.  -6

 ) قانون اجراآت جزایی: 1۰۰) ماده (1فقره( 

مادۀ نود و نهم این قانون امر توقیف او را در جرم  (3)تواند بعد از تسلیمی مظنون در صورت موجودیت دالیل مندرج فقرۀ ارنوال میڅ

 روز صادر نماید.  (15)و در جرم جنایت حسب احوال برای مدت   روز (7)جنحه برای مدت 
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 )         ۸فورم نمبر (

  ۱۳۹تاريخ:    /         /                                     ) قانون محابس و توقیف خانه ها ۲۹سجل توقیفی مطابق مادۀ (                    

  

  
  
  

محل نصب فوتو و 

 څارنوالی  مهر
  
  
  
  

تمديد توقیفی 

 محکمه 

 

 

 

 

     

 

 شهرت مظنون  سکونت اصلی  سکونت فعلی 
 

       

 

 
 

   
 نسیم                         

  حکم محکمه ابتدائیه  حکم محکمه استیناف     حکم محکمه نهائی    اموال و اجناس حفظ شده 

  
  
  

  

   اسالمی جمهوری     افغانستان     څارنوالی لوی  

   )     علیه   زنان خشونت منع     لی (  څارنوا   است ي ر

         )            زنان    خشونت ابتدايیه   منع     علیه   ( څارنوالی    
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 جراآت الزم و قانونی ارسال است . ا) ترتیب و غرض               قرار شرح فوق سجل توقیفی              (                                  ) ولد              (                                 

  

  )                              ( ارنوالیڅ رئیس امضاء(                                   )                                        تحقیق ارنوالڅ) امضاء  (                                          تحقیق ارنوالڅامضاء 

  

  

 ) قانون محابس و توقیف خانه ها: ۲۹ماده (

  

 می شود که در آن سوابق شخص، موقف قانونی و تمامی معلومات مربوط درج می گردد. ترتیب داده (فایل)برای محبوسین و اشخاص تحت توقیف دوسیه  -۱

 و مشکالت با وی مصاحبه نمایند . مؤظفین محابس و توقیف خانه ها مکلف اند حین دخول محکوم و متهم به محبس و توقیف خانه، غرض ارزیابی مقدماتی درمورد شخصیت، طرز تفکر  -۲

 گردد. ت آمده در دوسیه مربوط وی درج میاین ماده تعیین گروپ گردیده و حقایق بدس (1 )ساس ارزیابی مندرج فقرهمحبوس یا متهم به ا -۳
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  ۱۳۹   تاريخ:    /         /                         قانون محابس و توقیف خانه ها ( ۲۹ )سجل توقیفی مطابق مادۀ                    (۸)فورم نمبر   

  

  
  
  

محل نصب فوتو و 

  ارنوالیڅمهر 

  
  
  
  

تمدید توقیفی 

 محکمه 

 

 

 

 

     

 

 شهرت مظنون  سکونت اصلی  سکونت فعلی 
 

       

 

 
 

   
 حکیم                               

  حکم محکمه ابتدائیه  حکمه استیناف حکم م    حکم محکمه نهائی    اموال و اجناس حفظ شده 

  
  
  

   اسالمی جمهوری     افغانستان     څارنوالی لوی  

   )   خشونت علیه   زنان   منع     (  لی څارنوا   ست يا ر

       )              زنان      ابتدايیه   منع   خشونت علیه   ( څارنوالی    
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 ) ترتیب و غرض اجراآت الزم و قانونی ارسال است .               قرار شرح فوق سجل توقیفی              (                                  ) ولد              (                                 

  

  )                              ( ارنوالیڅ رئیس امضاء(                                   )                                        تحقیق ارنوالڅ(            ) امضاء                                تحقیق ارنوالڅامضاء 

  

 قانون محابس و توقیف خانه ها:  (۲۹)ماده 

  

 ترتیب داده می شود که در آن سوابق شخص، موقف قانونی و تمامی معلومات مربوط درج می گردد.  (فایل)شخاص تحت توقیف دوسیه برای محبوسین و ا -۱

 مصاحبه نمایند .  و مشکالت با ویمؤظفین محابس و توقیف خانه ها مکلف اند حین دخول محکوم و متهم به محبس و توقیف خانه، غرض ارزیابی مقدماتی درمورد شخصیت، طرز تفکر  -۲

 این ماده تعیین گروپ گردیده و حقایق بدست آمده در دوسیه مربوط وی درج می گردد.  (1 )محبوس یا متهم به اساس ارزیابی مندرج فقره -۳
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    ۱۳۹6تاريخ:    /         /          یف خانه ها        ) قانون محابس و توق ۲۹سجل توقیفی مطابق مادۀ (                                          )۸فورم نمبر (  

  

  
  
  

محل نصب فوتو و 

  ارنوالیڅمهر 

  
  
  
  

تمدید توقیفی 

 محکمه 

 

 

 

 

     

 

 شهرت مظنون  سکونت اصلی  سکونت فعلی 
 

       

 

 
 

   
 تیمور                              

  حکم محکمه ابتدائیه  حکم محکمه استیناف     حکم محکمه نهائی    موال و اجناس حفظ شده ا

  
  
  

  

میاسال جمهوری     افغانستان     څارنوالی لوی      

   )     علیه   زنان خشونت منع     لی (  څارنوا   است ي ر

       )              زنان    خشونت منع     علیه ابتدايیه     ( څارنوالی    
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 زم و قانونی ارسال است . ترتیب و غرض اجراآت ال )              قرار شرح فوق سجل توقیفی              (                                  ) ولد              (                                 

  

  مضاء رئیس څارنوالی            (                   )ا               )                    امضاء څارنوال تحقیق                               (            ) امضاء څارنوال تحقیق                    (                    

  

 خانه،یک نقل در دوسیۀ جزائی و نقل دیگر در سوابق اصل به توقیف
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 قانون محابس و توقیف خانه ها: (۲۹)ماده 

  

برای محبوسین و اشخاص تحت توقیف دوسیه (فایل) ترتیب داده می شود که در آن سوابق شخص، موقف قانونی و تمامی معلومات مربوط درج می  -۱

 گردد. 

کلف اند حین دخول محکوم و متهم به محبس و توقیف خانه، غرض ارزیابی مقدماتی درمورد مؤظفین محابس و توقیف خانه ها م -۲

 شخصیت، طرز تفکر و مشکالت با وی مصاحبه نمایند . 

 گردد. ت آمده در دوسیه مربوط وی درج میاین ماده تعیین گروپ گردیده و حقایق بدس (1 )محبوس یا متهم به اساس ارزیابی مندرج فقره -۳
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         (۹) فورم نمبر 

 قانون اجراات جزائی (۹۳ )و (۹۲ )قرار مبنی بر جلب و احضار مطابق  مواد

  

  ۱۳۹۸-۰۲-۱۵تاریخ                                                                                                   پنجم محل صدور:   حوزه 

    

  
  

   جمهوری   اسالمی   افغانستان     څارنوالی لوی  

(   ي ر    ) خشونت   علیه     زنان منع     است   څارنوالی 

  )  )                           تحقیق ايتدايیه   څارنوالی 
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 !   والیت ب  امنیتی هفتم پولیس  به  امریت محترم حوزه 

  

 الیارنوڅ) به این   م حکیم و تیمور یسن) به مظنونیت   (                     اوراق قضیه (   1۳۹۸-۰۲ -1۲) مورخ              5۲۸انضمام مکتوب  ( 

 :  هریک اسامیان تا نماید می ایجاب تحقیق فعلی مرحله در و ورزیده مواصلت

 هما  مادر(    -1

 سیمخانم سابقه ن(   -۲

 سیم  جمع اعضای که در فیصله سهیم اند . ن نسیم  مادربرادران  ( -۳

  

شنبه    )  تاریخ   4  (که مرتبط به قضیه توضیحات شان در کشف حقیقت مؤثر پنداشته می شود.غرض ارائه توضیحات تحت جلب قرار گرفته و بروز     

 این اداره حاضر گردند .  ) به ۹ساعت      (  ۰4-۰۳-1۳۹۸

ده گان اجراآت نمایند .با ) قانون اجرات جزای در حصه جلب نامبر۹۸) با در نظر داشت ماده (  ۹۲بنآ قرار صادر می گردد تا موظفین پولیس طبق ماده     ( 

 احترام  

  

  
  

  
  
    
     

 مر عمومی تحقیق            آل مؤظف تحقیق                      اسم و امضاء نواارڅ امضاء و اسم             تحقیق مؤظف ارنوالڅاسم و امضاء 

  
  
  
  
  

  ذیصالح ارنوالڅاسم و امضاء رئیس 

  
  

  

  

 قرار هذا در ظرف چهار کاپی ترتیب دو نقل آن به مرجع مربوطه و نقل سومی به داخل دوسیه و نقل چهارمی آن ضم سوابق گردد.  

  

 ون اجراآت جزایی: ) قان۹۲ماده (

 حضور به نمایند، تشخیص مؤثر و مفید عدلی تعقیب اجراآت در را او یاحضور بیان قانون احکام مطابق که را هرشخصی توانندمی محکمه و ارنوالڅ

  .گیردمی صورت پولیس طریق از و نامه جلب صدور با بحضور تکلیف. سازند مکلف
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 طریق از را او احضار امر توانند می محکمه و ارنـوالڅعین حاضر نگردد و یا ازحضور امتناع ورزد ،هرگاه شخص مجلوب، بدون عذر مؤجه بوقت م

 . نماید صادر پولیس

 ) قانون اجراآت جزایی:  ۹۳ماده (

سخه را در دفتر ) اوامر جلب واحضار درسه نسخه تحریر میشود که یک نسخۀ آن در اداره حفظ و دونسخۀ دیگر به پولیس تسلیم می گردد تا یک ن1(

  ثبت و حفظ نموده، نسخۀ دیگر را به شخص مطلوب تسلیم دهد .اوامر صادره حاوی مطالب ذیل می باشد:

  نام، وظیفه ومحل سکونت شخص مطلوب.-1

  نام وآدرس ادارۀ صادر کنندۀ جلب یا احضار. -۲

  ر اجازه داده است.اسباب موجبۀ صدور جلب یا احضار و ذکر مادۀ قانونی که به صدور چنین ام -۳

  محل، ساعت وتاریخی که حضور شخص در آن مطلوب است. -4

  مکلفیت پولیس مبنی بر نحوۀ ابالغ جلب یا احضار و برخوردی که پولیس در صورت امتناع از قبول اوامر صادره باید اتخاذ نماید. -5

 ننده ثبت، امضاء ومهر می گردد. ) اوامر جلب واحضار، دارای شماره و تاریخ بوده از طرف مرجع صادر ک۲(

 ) قانون اجراآت جزایی :  ۹۸ماده(

 ابالغ آمر جلب، احضار و گرفتاری شخص در شب جواز ندارد مگر اینکه خوف فرار یا امحا و اتالف آثار جرم جنایت متصور باشد . 
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      ( )فورم نمبر

 ات جزائی قانون اجرا ()قرار مبنی بر گرفتاری مطابق ماده 

  

                                  محل صدور  : حارنوالی منع خشونت علیه زنان                                                                                     

 تاریخ    

  
  
  

     جمهوری   اسالمی افغانستان     څارنوالی لوی  

(     ي ر    )         علیه   زنان خشونت منع    است څارنوالی 

     ) رنوالیڅا     )                             تحقیق   ابتدايیه 
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 به      ( امریت حوزه سوم پولیس     )!  

  

 ) مواصلت ورزیده است .  نیسم حکیم و تیومر )  به مظنونیت  (   بد دادن (   انضمام مکتوب      ( اوراق قضیه

 جریان قضیه: 

  گروه از داد خواها خواهان برسی بددادن مسمات هما نامه گردیده اند و در پیوند سه نفر تحت پیگرد قرار داده 

 افراد بعد از دستگیری به جرم شان اعتراف نموده 

 وعا ت جدید را نیز در جریان تحقیق بیان داشته اند.است ولی یک سلسله موض

 نامبرده  که نیاز مند همکاری اداره شما   برادر هما و پدر هما  در ضمن تحقیقات از 

شده، بناءً ) قانون       (          قانون منع خشونت علیه زن و کود جزای جدید        ) جرم پیش بینی      29از اینکه عمل نامبرده در ماده   ( 

 قانون ا.ج قرار صادر می گردد تا اسامیان هریک:  9۷مطابق به حکم ماده 

 برادر و پدر هما (    -1

 ارنوالی معرفی و اعزام گردند. څهرچه عاجل گرفتار و رسماً به این  

) قانوان اجراآت 91) قانون جزا و ماده( 2۸5) قانون اجرآت جزایی حتمی بوده و در صورت تخلف متکی به ماده(94تعمیل قرار هذا مطابق ماده(  

 .  جزایی تصمیم اتخاذ میگردد

  

  تحقیق عمومی آمر  امضاء و اسم              تحقیق مؤظف ارنوالڅ وامضاء اسم           تحقیق مؤظف ارنوالڅامضاء  اسم و

  

 مالحظ شد تائید است. 

  

  ذیصالح ارنوالڅاسم وامضاء رئیس 

  
  

  
 قانون اجراات جزائی:   (۹۷)ماده 
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قبول امر احضار سر پیچی نماید یا خوف اخفاء یا فرار وی با قرائن روشن مدلل باشد و یا آزادی وی  هرگاه شخص مطلوب بدون داشتن عذر مؤجه از

ارنوال یا څاحوال از طرف یا در حوزۀ مورد نظر  محل سکونت معین نداشته باشد، امر گرفتاری وی حسب  عالیم جرمی گردد و باعث ضیاع آثار و

 محکمه صادر و یا پولیس به اساس احکام مندرج این قانون به گرفتاری او اقدام می نماید. 

   
 قانون جزاء:  (۲۸۵)ماده  

  

ره مراجع با هرگاه مؤظف خدمات عامه با استفاده از صالحیت وظیفوی خود عمداً احکام قوانین، مقررات، حکم، قرار و امر محکمه یا اوامر صاد -1

از  صالحیت حکومت و یا تحصیل اموال و مالیاتی را که بحکم قانون تعیین گردیده، بدون مجوز قانونی متوقف سازد، حسب احوال به حبس قصیری که

  .سه ماه کمتر نباشد یا جزای نقدی ای  که از سه هزار افغانی کمتر و از دوازده هزار افغانی بیشتر نباشد، محکوم می گردد

ال به حبس ـ  اگر باثر توقف مندرج فقره فوق در اجرای پالنهای دولت تأخیر  یا معطلی رونما گردد و یا به دارائی عامه صدمه برسد، مرتکب حسب احو2

 طویل یا متوسط محکوم می گردد.  

  

   قانون اجراآت جزايی: (۹۱ )ماده

  
وظف امنیت ملی در جراآت مربوط به قضیه مرتکب تخلفات قانونی گردیده است موضوع ارنوال در جریان تحقیق تشخیص نمائید که پولیس و مڅهرگاه 

 حسب احوال غرض اتخاذ تصمیم قانونی به مقام ذیصالح اداره مربوط محول می نمائید . 

  

 قانون اجراآت حزایی:   (۹۴)ماده 

  
 مدت جلب و احضار:  

 ذیصالح در مورد جلب یا احضار اشخاص صادر می شود تنفیذ نمائید .  ) پولیس مربوط مکلف است اوامر را که از طرف مراجع1(

 ) روز اعتبار دارد ،مگر اینکه از طرف مرجع صادر کننده لغو یا تمدید شده باشد .  ۰1۸) اوامر جلب و احضار از تاریخ صدور آن الی( 2(
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                   ) ۱۱فورم نمبر( 

  ) قانون اجراآت جزایی۴۶و  ۴۴،۴۵نظر اهل خبره و فن طبق مواد( قرار مبنی بر حصول 

  

  

  ۶تاريخ صدور:  

 محل صدور: ریاست حارنوالی منع خشونت علیه زن  

  
  
  

   افغانستان جمهوری   اسالمی       څارنوالی لوی  

(   ي ر    )     علیه زن منع   خشونت   است   څارنوالی 

  )          )                   تحقیق   ابتدايیه څارنوالی 
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 اوراق قضیه بد دادن مسمات هما نامه       ۹۸۷انضمام صادره شماره    (       

 ) 

و تحت بررسی  واصل)    اسامیان نیسیم حکیم و تیمور (  به مظنونیت  
 و تحقیق این څارنوالی قرار دارد .  

 تفصیل قضیه: 

بعداز عریضه مطبوع جمع از داد خواهان جوان قضیه به قضیه بد دادن هما نامه در والیت ب اتفاق افتاده است بنا 

 یک سلسله موضوعا ت جدید را نیز در دوران افتاده است و انکشافات خاص صورت گرفته است که در زمینه 

که حاوی لت و کوب شدید و زجر سه ساله شکستگی دست و ناحیه قبرغه های  جریان تحقیق بیان داشته اند .

  چپ ........ 

 نظر به دالیل ذیل ایجاب می نماید 

 :  موظف ارنوالڅتقاضای 

 اسامی ارش نام تحت معاینات طبی قرار گرفته و هر چه عاجل راپور به این اداره ارسال گردد .  

  

            تحقیق آمر وامضاء اسم                        تحقیق مؤظف ارنوالڅ وامضاء اسم                 تحقیق مؤظف ارنوالڅاسم وامضاء       

  
  
  

  ذیصالح ارنوالڅاسم و امضاء رئیس 

  

  

 )  قانون اجراآت جزایی: ۴۴ماده (

  تعیین اهل خبره:
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شناخت مرتکب آن ایجاب ارزیابی مسلکی، تخصصی و فنی را نماید، مامور ضبط  دی ارائه شده (قرائن) برای اثبات قضیه وادلۀ ما ) هرگاه اسناد و1(

رسیدن به حقیقت، نظر اهل خبره را در  ارنوالی و محکمه می توانند به تجویز خود یا به اثر درخواست طرفین قضیه به منظور تثبیت احوال وڅقضائی، 

 مایند. زمینه مطالبه  ن

ارنوالی و محکمه مکلف اند در تقاضای خود از اهل خبره، انواع تحقیقات و سایر مطالب و معلومات الزم را به وضاحت بیان څضبط قضائی،  ) مامور2(

 کنند. 

و تجربۀ شان مورد اعتماد  اشخاص دیگری که تخصص، دانش عالوه بر اهل خبره که نام آنها در محکمه ثبت است، نظر محکمه می توانند ارنوالی وڅ) 3(

 آنها قرار داشته باشد، مطالبه نمایند. 

 ) قانون اجراآت جزایی: 45مادۀ( 

 تجدید نظر بر معلومات ارایه شدۀ اهل خبره: 

 طالبه می گردد. ارنوال یا قاضی قرار نگیرد، نظر اهل خبرۀ دیگر مڅهرگاه معلومات ارایه شدۀ اهل خبره نامکمل یا مبهم ثابت گردد و یا طرف قناعت 

 ) قانون اجراآت جزایی: 64مادۀ( 

 مراقبت از نظر اهل خبره: 

 ارنوال و قاضی می توانند حین اجرای آزمایش اهل خبره، شخصاً حاضر شده و از آنها راجع به جرئیات موضوعات مربوط سوال نمایند .څ )1(

  براز یا بر آن اعتراض به عمل آرند.طرفین دعوی می توانند، مالحظات خویش را پیرامون نظر اهل خبره ا

مکاری هرگاه اهل خبره برای آزمایش فسمتی از اجراآت فنی یا حرفه ای به همکاری اهل خبرۀ دیگر ضرورت داشته باشد، می تواند از آنها مطالبۀ ه )2(

 نماید. 
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( فورم  

12( 

 تاریخ                                                                          مرکز                        : محل اخذ شهادت 

  

  

  

 محل نصب 

 فوتو

  

محل ،مرجع وتاریخ  

 حضور

 محل 

 وظیفه

   شهرت شهود  محل سکونت 

 

 شمار

  ه  

  
 

 ولسوال

 ی و یا 

 ناحیه

 قریه 

 و یا 

 گذر

 تخلص  نام پدر 

   

 اسم 

 تاریخ 

  
ساع  روز 

 ت

 

1 ،۰ 3 

-  

  

 

سفارت 

 دنمارک 

        ب

 

   

 ستار  

1  

  

 

1۰4 

 ۰  

  

 

سفارت  

 امریکا 

          ب

  

  

  
   

 غفار  

2  

  

 

1۰5 

۰  

  

 

سفارت 

 روسیه 

      ب

   

  

  

  
  

 قهار  

3  

  

  بد دادن  

نوع   

 واقعه

   جمع نیست هیچ نوع رابطه فی مابین این  

 رابطه بین شاهد ومتهم 

  

  

  

  

   جمهوری   اسالمی   افغانستان     څارنوالی لوی  

(   ي ر    )   علیه زنان منع   خشونت     است   څارنوالی 

   )    )                                تحقیق   ابتدايیه څارنوالی 
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 حقوق به انها گفته شده است  

  

 تفهیم حق عدم استجواب 

 سواالت  جوابات 
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 :جواب 

 بلی 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

 :امضا و نشان انگشت شاهد 

  
  

 :سوال 

 موضوع بد دادن مسمات هما نامه را تایید می نمایید 

  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  احمدی : امضا ثارنوال موظف 

 قانون اجراات جزائی) 26( تعدیل ماده) 2(با رعایت فقره ) 38و  37، 25(محضر شهادت شهود  طبق هدایت مواد 
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 ) قانون اجراآت جزایی: ۳۷مادۀ ( 

 ترتیب محضر اظهارات و شهادت: 

  

قلم خوردگی، پاک کردن، تراشیدن و الک زدن در محضر درج می گردد و تا اظهارات و شهادت شاهد، بدون تغییر، تزئید، تحریف، )  1(

 . ارنوالی یا محکمه هر یک در ساحه صالحیت امضاء نشود، قابل اعتبار نمی باشدڅوقتی که از طرف شاهد، نویسنده و 

  

ادت مندرج در محضر، برایش قرائت و شاهد زمانی محضر اظهارات و شهادت را امضاء یا نشان انگشت می گذارد که اظهارات و شه)  2(

 . مورد تائید وی قرار گیرد

  

 . هرگاه شاهد از امضاء یا گذاشتن نشان انگشت امتناع ورزد و یا امکان اخذ آن موجود نباشد، علت آن در محضر درج می گردد) 3(

  

قادر به نوشتن نباشد یا نخواهد خود بنویسد در صورتی که شاهد . اظهارات و شهادت شاهد توسط خود وی تحریر شده می تواند)   4(

 . ،اظهارات و شهادت وی از طرف شخص مؤظف تحریر و موضوع در محضر درج میگردد

  

  .محضری که طبق احکام این فصل ترتیب می شود، از طرف مؤظف مربوط، امضاء و مهر می گردد)   5(

  

) قانون اجراآت جزایی ۳۸مادۀ( 

 ثبت محضر شهادت: 

  

 : عات ذیل درمحضر اظهارات یا شهادت شاهد درج می گرددموضو

  .مادۀ بیست و نهم این قانون) 1( فقرۀ) 3و 2، 1( مطالب مندرج اجزای -1

  .رابطه یا عدم رابطه بین شاهد و متهم به منظور این قانون -2

  .مادۀ بیست و ششم این قانون) 1( آگاهی از حق عدم استجواب در حاالت مندرج فقرۀ -3

  .جواباتی که مطرح شده است  سواالت و -4

  .مالحظات مشمولین قضیه -5

  

 ) قانون اجراآت جزایی: ۲6) تعدیل مادۀ (۲) و( 1فقره( 

 امتناع از ادای شهادت و عدم استماع آن: 

  

  :اشخاص ذیل می توانند از ادای شهادت امتناع ورزند)   1(
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ساختن اسرار مندرج قوانین نافذه نقض گردد،  شخصی که با ادای شهادت مسئولیت قانونی وی مبنی بر عدم فاش -1

  .مانند مشاور حقوقی، داکتر معالج، اهل خبره، داکتر صحت روانی و امثال آن

  .اصول و فروع متهم تا دو درجه و زوج و زوجه گرچه رابطۀ زوجیت بین آنها قطع گردیده باشد -2

 . طالع دهندۀ حدوث واقعه باشد از این حکم مستثنی می باشدقریبی که از اثر ارتکاب جرم متضرر گردیده و یا خود شاکی یا ا

این ماده را از داشتن حق امتناع از ادای شهادت مطلع ) 1( ارنوالی و محکمه مکلف اند اشخاص مندرج فقرۀڅمامور ضبط قضائی ،)   2(

 . سازند

  

 ) قانون اجراآت جزایی:  ۲5ماده( 

 :  احضار شهود، استماع و ثبت شهادت

شخصیکه از حقایق مربوط به جرم ، مشخصات مظنون یا متهم یا سایر حاالت مربوط به قضیه جرمی معلومات داشته باشد )  1(

 . ،منحیث شاهد یا مطلع احضار شده میتواند 

ردد ،استماع و در ګارنوال و محکمه ، اظهارات و شهادت شخص را که به رضآ و رغبت خود حاضر میڅمامور ضبط قضایی ، )  2(

حضر ثبت می نمایید، مشروط بر اینکه اظهارات و شهادت مذکور ، مربوط به اثبات و نفی اموری باشد که به قضیه ای مورد بحث تعلق م

 . داشته باشد 

    



                   ) ۱۳فورم نمبر( 
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  افغانستان اسالمی جمهوری  ارنوالیڅلوی 

 ) زن علیه خشونت منع( ارنوالیڅریاست  

            )                ابتداییه تحقیق( ارنوالیڅ  

  

 ) قانون اجراات جزائی 146) ماده (۳محضر مقابله شد طبق فقره (

                                      نظارت خانه والیت کابل                                                                                                        :  محل

   1396/9/29:   تاریخ

مظنون           (شهرت شخص اول     )متضرر  (      شهرت شخص دوم  

(  

  اسم  ولد  سکونت  وظیفه  اسم  ولد  سکونت  وظیفه

 نسیم    کابل   هما    

  ۰3:3: ساعت شروع مقابله     5۰:4:ساعت ختم مقابله 

  

  .اشخاص فوق الذکر به راست گوی توصیه گردید 

 بات سواالت و جوا 

 ایا شما او را میشناسید ؟  

  

  

 س ایا شما او را میشناسید ؟ ب   س

 بلی شوهر ام هست

  

  ج  به خانمم است  ج

 ایا به نکاح شرعی گرفته شما را ؟

  

  

  

 س   او را ب نکاح شرعی گرفته ید؟ایا   س

 نمیدانم 

  

  

  ج . بله  ج
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 این دختر نا بالغ ر ا گرفتی ؟ 55چطور در سن   س چطور تن به ازدواج داده ید 

 

  

 س

 ج   به اساس فیصله مردم  چ  .به اساس فیصله مردمو و قبولی پدر و مادرم 

  

  

 (                         )           نشان انگشت شخص دوم و امضاء          )                               ( نشان انگشت شخص اول و امضاء           

   

 (               ) امضاء     .         ثانوال تحقیق صورت گرفت تأیید است(     )         محضر هذا به حضورداشت اینجانب         

  

  ) قانون اجراات جزائی:146ماده (

  

 :  دارنوال درجریان تحقیق به منظور تثبیت دالیل موثرجمع آوری شده، ارزیابی های ذیل را به عمل می آورڅ

 .  استنطاق از متهم -1

 .  استجواب از شهود به صورت جداگانه  -2

 .  مقابلۀ شهود و مقایسۀ شهادت و نظریات ارائه شده -3

 . ارزیابی مدارک و اشیای بدست آمده از محل وقوع جرم  -4

 .  بازرسی اوراق حسابی و مالی -5

 .  تفتیش منازل وسایر ساختمان ها -6

 . یا رد آن و یا مطالبۀ توضیحات بیشتر در زمینهمطالبۀ نظر اهل خبره، بررسی و تائید  -7

 . صدور هدایات الزم جهت به کار گیری سایر روش های  که ممد کشف بوده و با احکام این قانون مغایرت نداشته باشد -8

  

  

  

  

 

 

 



                   ) ۱۳فورم نمبر( 
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 : به مقام محترم ریاست ثارنوالی تحقیق منع خشونت علیه زن 18/9/1396 

به طب عدلی فرستاده شده  است و در آن ثارنوال خواستار  528نمبر  بد دادن که برای مطالبه نظر اهل خبره در قضیه طبق قراری 

 : وضاخت موضوعات ذیل شده است که

  حالت روحی فرد مجنی علیه پس از آزار و اذیت زبانی و جسمی -

 آثار آزار و اذیت بدنی در بدن مجنی علیه  -

 

مسمات هما نامه به اساس فیصله هیئت رهبری این ریاست به گونه کلینیکی انجام شده که متاسفانه فراتر از ینات قابل ذکر است که از معا

تحمل بار شوهر داری و اذیت مکرر که انجام گردیده است مادر انچه خواسته شد بود به مشاهده رسیده موصوفه نظر به عدم توانایی 

ه است و  در بیست و سه ناحیه شکستگی دیده میشود از انکه از داخل خون ریزی مکرر و بودنش را من بعد برای همیشه از دست داد

 خفیف دیده میشود و امکان فلج دایمی وی نیز میرود قضیه به مقامات باال جهت انتقال بیرون از کشور نیز  گزارش گردیده است

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        مکتوب   ریاست   طب   عدلی                                              
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 )۲۰فورم(  

 تاریخ ختم  مالحظات 

 تحقیق

 تاریخ آغاز 

 تحقیق

   موضوع جرمی تحقیق  محل اجرای تحقیق 

 شماره 

    1۲-۰۰4-1۳۹۸   1۲-۰۲-1۳۹۸    بد دادن  ریاست حارنوالی   

 شهرت  سکونت اصلی   سکونت فعلی  وظیفه /شغل  رتبه  سن    

 

  

  

1  
 اسم  ولد  ولدیت  ولسوالی  والیت  ناحیه  والیت         

 نسیم            

 حکیم            

 تیمور            

 ستار            

 

  

2  

 غفار            

 قهار            

 اسم   تخلص  رتبه  وظیفه 

 

  

 داکتر  نگینه   شیرزاد   داکترطب عدلی  روان شناسی و ریس کمیته کلینکیمتخصص    3

      
   

    

 

  

      

  

\   

     جمهوری   اسالمی افغانستان     څارنوالی لوی  

(     څارنوالی ریاست    )       علیه   زنان منع   خشونت     

(      څارنوالی          )                         تحقیق   ایتداییه 
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    4  

    

 

  

5  
    

 معلومات راجع به شخصیت مظنون 

 سابقه جرمی  

 موقف اجتماعی   

 حالت روانی  سالم  

 سلوک خانوادگی   

 اثار مرتبه جرمی   

 دالیل ،شواهد ومدارک جرمی    

 مواد قانونی   

 .  میباشد قانون اجراات جزائی ترتیب وصحت) 161(قرار شرح فوق محضر تحقیق طبق هدایت ماده

 : ارنوال موظفڅامضای                                                                  :ارنوال موظفڅامضائ                              

  

  

  
  

 قانون اجراات جزائی )  161( محضر تحقیق طبق هدایت ماده  

 ) قانون اجراآت جزایی (محضر تحقیق:)161ادۀ( م 

  :ارنوال مکلف است حین اجرای تحقیق محضری را که حاوی مطالب ذیل باشد، به قید فهرست، ترتیب نمایدڅ)    1(

  

 موضوع تحقیق  -1

 . شهرت متهم، مجنی علیه، شهود، مدعی حق العبد و سایر اشخاصی که اظهارات یا معلومات آنها درج اوراق تحقیق می باشد -2

  .آنها و اهل خبره اگر مؤظف گردیده باشد با اشاره به محضر کشفشهرت مامورین ضبط قضائی و عمل کرد  -3

  .محل اجرای تحقیق -4

  .تاریخ آغاز و انجام تحقیق -5

  .ارنوالڅشهرت  -6
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معلومات راجع به شخصیت متهم و سابقۀ جرمی، موقف اجتماعی، حالت روانی، شغل و پیشه و سلوک خانوادگی وی و سایر معلومات در  -7

  .انجام، زمان و مکان ارتکاب جرم مورد واقعۀ جرمی، نحوۀ

  .ه استنتایجی که بعد از انجام تحقیق راجع به چگونگی اعمال انجام شده از طرف متهم و اثرات آن در ارتکاب جرم به دست آمد -8

  .دالیل، شواهد و مدارک جمع آوری شده که گویای نقش متهم و اثرات عملکرد او در ارتکاب جرم شده بتواند -9

  .نونی که عمل مرتکب را جرم شناخته و بر آن جزاء مرتب نموده استذکر مادۀ قا -10

 . ارنوال تحقیق امضاء و محضر کشف به آن ضم می شودڅمحضر از طرف ) 2(

   

  

                

 

 )  ۲1فورم نمبر( 

 ) قانون اجراآت جزایی 164محضر ختم تحقیق مطابق مادۀ (

  
 1۳۹۸-۰4-1۲:      تاریخ 

  

 بعد چاشت  2: ساعت 

  

  

 ریاست ثارنوالی : محل  

   جمهوری   اسالمی   افغانستان     څارنوالی لوی    

   ) علیه خشونت     زنان منع   است   (  څارنوالی ي ر

                       )            تحقیق   ابتدايیه څارنوالی ( 
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(  به مظنونیت)   بد دادن (  اوراق قضیه جرمی )           1۳۹۸-۰۲-1۲مورخ    )      ۰98( انضمام صادره نمبر     

 .مواصلت ورزیده است  نسیم حکیم و تیمور 

 :رویداد قضیه  

 یت کابل خواهان پیگیری قضیه بد دادن گردیده اند عارضین توسط یک گروه مدافع حقوق زن به قمندانی امنیه وال

 : نتیجه اجرات تحقیق، حضور اشخاص غرض اشنای با محتویات دوسیه و عرایض ارایه شده  

حارنوالی تحقیق ابدائیه منع خشونت علیه زن بعد از اینکه دوسیه در اندراج کاری قرار گرفت اجراات ذیل را انجام داده  

 ی متهمان قضیه استم تحقیق از همه ا

 صدور استعالم به ریاست خدامات طب عدلی  

به ریاست خدمات کرمینال  ۹۹۹۹صدور استعالم ذریعه مکتوب شماره  

تخنیک  اخد اجازاه از محکمه به خاطر تمیدی مدت توقیفی  اثبات نوع 

چرم واقع شده مطابق به روش های علمی  استعماع شهادت شهودت  

 ترتیب اتهام نامه 
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 قانون اجراآت جزایی الیوم مؤرخ     ) 7( در نظرداشت جریان فوق و با تفهیم حقوق پیشبینی شده برای مظنون مندرج مادۀبا 

) 164( ورق تکمیل و با رعایت ماده(         ) در قید ) ) نسیم حکیم و تیومر   اسامیان(  تحقیقات قضیه در مورد شما 

 .ما ابالغ می داریم قانون اجراآت جزایی ختم تحقیق را به ش

ارنوال موظف تحقیق   امضا و نشان څارنوال موظف تحقیق                                                                    څ  

 : وکالی مدافع/امضا وکیل:                                                 مظنونین/انگشت مظنون

  

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

  

 ) قانون اجراآت جزایی: 164مادۀ( 

 :  ارنوال مکلف است محضر ختم تحقیق را که حاوی مطالب ذیل می باشد، ترتیب نمایدڅ

 . خالصۀ محتویات دوسیه-1

 . تذکر ابالغ ختم تحقیق و توضیح حقوق شاملین قضیه -2

 . شدۀ دوسیه به شاملین قضیه ذکر تعداد اوراق ارایه -3

 . مدت، محل و تاریخ آشنائی شاملین قضیه به محتویات دوسیه -4

 . خالصۀ درخواستی ها و عرایض ارایه شده از طرف شاملین قضیه -5

 . ذکر موضوع حضور و عدم حضور اشخاص برای آشنائی با محتوایات دوسیه -6
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  افغانستان اسالمی جمهوری ارنوالیڅلوی    

 علیه خشونت رمنع درامـو والـی ارنـڅمعاون یت ل وی 

  ن ز

    والیت کابل ن ز علیه خشونت منع ارنوالیڅریاست 

  

             ع نمبـــرمکتوب 

 

  
  

به ریاست محترم کریمینال تخنیک لطف نموده از روی همکاری 

 های همیشگی سوابق جرمی افراد ذیل را ارسال نمایید.  

  

 20/9/1396 

  

  

  

 به ریاست حارنوالی منع خشونت علیه زنان  

 در پاسخ به درخواست شما افراد نامبرده دارای سوابق جرمی با جزییات  ذیل میباشند:  

 بدون سابقه ی جرمی میباشند.   نسیم حکیم و تیمورد نامبرده هر یک افرا -1
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                   ) ۲4فورم نمبر( 

  ) قانون اجراآت جزایی16۷) با رعایت ماده (165بق ماده(اتهامنامه ط

  

 تاریخ  :       محل ترتیب:  حارنوالی                                                                                                         

  
  

  ۱۳۹۸-۰۵-۱۲تاریخ واقعه 

  

 والیت ب محل واقعه: 

  

  

                          بد دادن اقعه : نوع و

 )  مرکز حارنوالی: (  وظیفه محل( )                                         تخلص و اسم:  ارنوالڅشهرت 

 ) محل سکونت      ( کابل ناحیه سوم  )        ( ) ولد    (    ) ولدیت           هما ( شهرت مجنی علیه: اسم      

 رت متهم/متهمین شه

 شماره  اسم  ولد  ولدیت  وظیفه  سن  محل سکونت  مالحظات 

1  نسیم          

۲  حکیم          

۳  تیمور          

  

  

  
  
  

   جمهوری   اسالمی   افغانستان     څارنوالی لوی  

   ) خشونت علیه       زنان ( منع است څارنوال   ي ر

 )                          تحقیق   ايتدايیه     (     څارنوالی
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  جرم جریان قضیه و چگونگی ارتکاب

 مسمات هما نامه به خاطر جرم برادرش به بد داده شده است. 

  

 رتکاب جرم: اسباب و عوامل مخففه و مشدده و انگیزه ا

 این عمل جرمی دارای اسباب مخففه جرم میباشد .  ۷کد جزا فقره ی  ۲1۳بر اساس ماده 

 ، این عمل جرمی دارای اسباب مشدده جرمی میباشد   . ۸، ۲فقره های  ۲1۷بر اساس ماده ی 

  انگیزه ارتکاب جرمی نیز موجود میباشد .

  

  

 دالیل الزام: 

 افراد متهم به عمل جرمی مشهود بوده است و شکی بر این موضوع که اعمال جرمی انجام شده است باقی  نیست .در مراحل تحقیق اعتراف ضمنی  -1

 ادعای مستقیم شخص مجنی علیه نیز در مطابقت مستقیم با اعتراف ضمنی افراد میباشد . -2

 شهادت شهود که در محل واقعه بوده اند و بصورت عینی آرش و متهمین را دیده اند . -3

 

  

 علومات درباره سوابق شخصی متهم/متهمین: م

  

   ندارد   -1

  

 نتیجه و استناد قانونی:  

 

 قانون منع خشونت علیه زن  ۲5شخص روشن و ثابت بوده قابل مجازات پنداشته میشود. نظر به صراحت ماده متذکره  با دکر دالیل فوق جرایم  اسامیان

از پیشگاه هیئت محترم قضایی   ال شخص دیده میشود تکمیل گردیده و اصرار قبلی هم در اعم اکود جزجرم انگاری گردیده، عنصر مادی مطابق 

محکوم به جزا نمایند. بنا بر دالیل فوق از هئیت محترم قضایی پنجم احترامانه تقاضا و طلب دارم تا نامبرده را وفق صراحت ماده  (ماده پنجم و بیست و 

   را حسب مطالبه فوق محکوم به مجازات نمایند که سبب اصالح خودش و عبرت به دیگرا گردد تقاضا بعمل می آورم تا متهم مذکور

  

  

  

  

  

 اسناد و مدارک اثباتیه جرم:  

 اعتراف ضمنی متهمین   -1

 اسناد تهیه شده توسط طب عدلی  -۲

 . شهادت شهود -۳ 
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 سرنوشت متهم/متهمین:  

   تحت توقیف

  

  

  

 .  میگردد محول تعقیبی ارنوالیڅ) قانون اجراآت جزایی غرض اقامه دعوا رسمآ به 16۷) ترتیب ورعایت ماده(165ق ماده(این اتهام نامه مطاب

  

  

                                تحقیق موظف ارنوالڅ                                                                                                        تحقیق موظف ارنوالڅ   

  

  

  

 تائید است:  

   آمر تحقیق جرایم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 )  قانون اجراآت جزایی 165ماده (

  

  ) اتهامنامه به اساس دالیل مستند به اوراق دوسیه ترتیب و متشکل از بخش های تشریحی ونتیجه می باشد.1(

  الب ذیل می باشد:   ) بخش تشریحی اتهامنامه حاوی مط۲(

  .علیه مجنی و متهم ارنوال،څشهرت  -1

  جرم مورد تعقیب ، محل و تاریخ ارتکاب آن.  -۲

  مطالبات مدعی حق العبد. -۳

  چگونگی ارتکاب جرم ومسئولیت هر یک از شرکا و معاونین در احداث نتیجه جرمی.  -4

  . اسباب و عوامل مخففه و مشدده و انگیزۀ ارتکاب جرم -5

  دالیل اثبات جرم.  -6

  معلومات در بارۀ شخصیت ذاتی  (سوابق اجتماعی، اقتصادی، تعلیمی و یا تحصیلی) متهم.  -۷
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  ) بخش نتیجه حاوی مطالب ذیل می باشد:۳(

  نواع اتهام منسوب به هریک از متهمین به اساس مسئولیت آنها در ارتکاب جرم.ا -1

  ل را جرم شمرده است.حکم مادۀ قانونی که ارتکاب فع -۲

  مطالبات مدعی حق العبد . -۳

  اسناد مصدقۀ مدارک جرم. -4

  ذکرمدت نظارت وتوقیف. -5

 )  قانون اجراأت جزایی: 16۷ماده (

 جاع میشود. ار دعوی اقامۀ برای قضائی تعقیب ارنوالڅ به فاصله بال دوسیه، با توأم تحقیق ارنوالڅاتهام نامه بعد از ترتیب و امضای آن از طرف 



 

 

 
  

  ) قانون اجراآت جزایی1۷5) قانون اساسی و ماده( 1۳4صورت دعوی مطابق حکم ماده (                                                        )۲6فورم نمبر( 

  ۱0/    ۲۱تاریخ                                                                                                                         محل صدور:                                                                                    

/   ۱۳۹6      

 فضیلت مآب محترم رئیس صاحب و اعضای قضائی محکمه  ابتدائیه منع خشونت علیه زن شهر کابل! 

یان حکیم ) قانون اجراآت جزایی علیه اسامی5۷1)  قانون اساسی، ماده (431ف که شهرتم درج ورق هذا گردیده طبق ماده (ارنوال مؤظڅاینجانب 

  -متهم قضیه که  ایشان هم دارای اهلیت شرعی و قانونی خود میباشند در رابطه به جرم ارتکابی شان ذیالً اقامۀ دعوی مینمایم:   نسیم و تیمور 

 دوسیه گردیده به خاطر تحقیقات بیشتر به شما ارائه گردیده است .  تمام امدارک ضم 

 . 

 ارنوالڅشهرت 
 

 محل وظیفه
 تخلص 

 اسم 
 

حارنوالی مبارزه علیه منع 

 خشونت علیه زنان 
 

  
 قادری 

 

 عبدالجمیل 
 

 شهرت متهم یا متهمین
 

 وظیفه  سن موجوده
 ولد/بنت ولدیت  

 اسم 
 

   

 بیکار 
 

  
 اسم عبدالق

  
 اسحق

 
محمد 

 عاقل
 

   

 بیکار 
 

 روف   

  

محمد 

 ذکریا 

  

   

 بیکار 
 

 اشرف  
 محمد  

 آصف
 

  
  

  

   جمهوری   اسالمی   افغانستان     څارنوالی لوی  

   ) خشونت علیه   منع     زن است   (  څارنوالی ي ر

   )    تحقیق   ابتدايیه څارنوالی ( 
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   بد دادن نوع واقعه: 

 12تاریخ واقعه :   والیت ب محل واقعه : 
 

 سرنوشت متهمام د ر زندان 
 

  

  

 تحت توقیق قرار دارد .  
 

  
  
  
  
  
  

  ورق دوم صورت دعوی      



 

 

 ل الزام:  دالی

 در مراحل تحقیق اعتراف ضمنی افراد متهم به عمل جرمی مشهود بوده است و شکی بر این موضوع که اعمال جرمی انجام شده است باقی  نیست . - -1

 ادعای مستقیم شخص مجنی علیه نیز در مطابقت مستقیم با اعتراف ضمنی افراد میباشد . -2

 ورت عینی آرش و متهمین را دیده اند .شهادت شهود که در محل واقعه بوده اند و بص -3

  
  

   

 ارنوال:  څمطالبه 

 کود جزاجرم انگاری گردیده، عنصر مادی مطابق  قانون منع خشونت علیه زن  ۲5شخص روشن و ثابت بوده قابل مجازات پنداشته میشود. نظر به صراحت ماده متذکره  با دکر دالیل فوق جرایم  اسامیان

محکوم به جزا پنجم پنجم و بیست و  ر قبلی هم در اعمال شخص دیده میشود   از پیشگاه هیئت محترم قضایی احترامانه تقاضا و طلب دارم تا نامبرده را وفق صراحت ماده  (مادهتکمیل گردیده و اصرا

   کوم به مجازات نمایند که سبب اصالح خودش و عبرت به دیگرا گرددنمایند. بنا بر دالیل فوق از هئیت محترم قضایی تقاضا بعمل می آورم تا متهم مذکور را حسب مطالبه فوق مح

 ارنوال موظف:  څامضآ                                                                                                                                                                           

  
 139الحظه شد    /      /      م

انوال څاسم و امضآ  

 ذیصالح.......  
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 قانون اساسی:   (۳4)ماده 

 قانون احکام به مطابق ارنوالیڅکشف جرایم، توسط پولیس و تحقیق جرایم و اقامه دعوی علیه متهم در محکمه از طرف 

 . گیرد می صورت

 قانون اجراآت جزایی:    (۱۷۵)ماده 

به ارنـوال مکلف است در صورت تائید اتهامنامه، دعوای جزائی را با رعایت مندرجات اتهامنامه ترتیب و علیه متهم اقامه نماید. صورت دعوی څ) 1(   

محکمۀ ذیصالح  تعداد متهمین ترتیب و برای هریک از متهمین یا وکیل مدافع آنها یک نقل مصدقۀ آن رسماً تسلیم و دوسیۀ مربوطه در میعاد معینه به

 ارائه می شود. 

 ارنوال مکلف است تمام اوراق تحقیق را طی فهرست منظم توأم با دعوای جزائی به محکمۀ ذیصالح احاله نماید. څ) 2(

وطه اطالع می ارنوال، متهم، مجنی علیه، مدعی حق العبد و مسئول حق العبد را از احالۀ قضیه به محکمه بقید نمبر و تاریخ احاله و محکمۀ مربڅ) 3(

 دهد.. 

     



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

  



 

 

 
  

  

  

  

  



 

 

88 Association for the Organisation and Promotion of the Eradication Violance Against Woman Moot Abdul Jamil Qaderi/Reza HussainZada  
  


