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 قضیه فرضی ریحان                

ه گسترش اما عموماً جداگان یمواز ریدر سه مس وه خشونت علیه زنان برعال تیسال گذشته ، جرم و جنا 10در طول 

مجازات  دیهدت قیاز طر متضررینمحافظت از  یبرا مبارزه با بد رفتاری ها،  مجرمین یاست: مجازات و بازدارندگ افتهی

،  یآگاه ونتقادات ازنان مورد  یمدافع برا یها توسط گروه ها یخط مش نیاز ا کی. هر و جرم انگاری مصادیق جرایم

 حیظارت و تصحن،  استیقانون و س رییتغ کار کرده اند تیبا جد حقوق زنان مدافع  یقرار گرفته است. گروه ها یبانیپشت

دلی ع ستمیدر س کیستماتیسبا یک رویکرد  متضررین جرایم خشونت علیه زنان یبرا جنایی استیقانون و س یاجرا

 یطح باالسبدون شک ، " کومت افغانستان و جامعه جهانی به این باور بودند که ح باشند داشته  وقضایی افغانستان 

کشور  نیا ند که:منابع امنیتی به این باور ااست.  دهنده جامعه افغانستانهمچنان مشکل آزار  جرایم خشونت علیه زنان=

کند. فراتر از  یم دیرا تهد زنان افغاندر بحران قرار دارد. ، جرم و خشونت رفاه  رایم علیه زنانج زانیم دیتشد لیبه دل

کند  یم لیتحم بر جامعه را یگسترده ا یها نهی، جرم و خشونت هز متضررین جرایم خشونت علیه زنانبر میمستق ریتأث

 نیاز مهمتر یکیو خشونت  تیشود. جنا یم یاقتصاد رشدهمه شهروندان و کاهش  یترس برا یفضا جادیو باعث ا

در برابر  ارزنان  یریپذ بیمنطقه وجود دارد ، آس و  که در کشور یعوامل متعدد است. فغانستاناتوسعه در  یچالش ها

ان ویا هم یا توسط خودش مواد مخدر زنان از استفاده  یریپذ بیامر آس نیا نیدهد. مهمتر یم شیافزاجرم و خشونت 

ز مواد امبداء و مصرف کننده  یک بخش به عنوان  افغانستاناست.  توسط اعضای خانوداه و یا هم همسر زندگی شان

 .مواد مخدر در امان نبود ه است مخدر جهان از بالی خانمانسوز

ساله ای به اسم  ۲۲نیروی های کشفی خانم  ، یک حمله انتحار روز پس از حمالت  یک  1۳۹۷به تاریخ دهم  ماه عقرب 

بدون ربط نبوده است  به نظر میرسد او همه  یریما دستگنداشت ، ا مواد مخدربا  یارتباط چیاو ه  ریحا ن باز داشت نمود
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ریحان به عنوان فروشنده مواد مخدر در کنار دهها فروشنده دیگر در والیت کابل مصروف فعالیت بوده باشد. و اداره 

 کشفی افغانستان به خاطر اینکه به شاه رگ های اصلی فروش مواد مخدر برسد وی را توقیف نموده باشد. 

یید،  اشنا ریجان  با یک فروشنده مواد مخدر هنگامیکه شوهرش میخواست از وی مواد خریداری نما 1۳۹۵سال  اواخردر

وبد دریگر تحمل که از زندگی با شوهر معتاد اش کامال خسته شده بود و نبود زندگی حداقلی برایش هم میسر ن اوگردید. 

مکاری گردید هز وی برای توضیح مواد میان معتادان درخواست پیش برد چرخه های زندگی را از وی گرفته بود زمانیکه ا

زود  یلیرد خکدلسوزانه است ، جلب کرد. او با آنها مالقات  ندکرد یرا که فکر م "ریحان"توجه  ی، نظرات و یبه زود

  کار توضیح مواد مخدر آغاز نمایید. توافق کرد که به ریحان، 

تا از بسیار از ظرافت های حاکم در جامعه و حقوق بشری اش گذشت دارد  اجیکار احت نیانجام ا یدانست که برا یم او

 1۳۹۶، درخواست کرد. با شروع کار در سال  بازار های خرید و فروشاطالعات  یکننده اصل دیتول از یو نی، بنابرانمایید

 .کامالً استخدام شده بود فروشنده  کی، او 

اقدام که منجر به پنهان کاری وی از چهر ه اصلی وی گردد دریغ  چگونهیگز ههر در میان مردم،  ییفرار از شناسا یبرا

نکرد و کارش را با دقت تمام انجام میداد تا در عین حال که بار سنگین خانه و خانوداه را بر دارد بار شوهر معتادش نیز 

را  مالقات زمینه  از مراجع باال دستور افتیپس از در یکرد. و به افراد  منتقل میکردرا  موادر سپس ، او. قابل حمل باشد

 نوع کار از  یتی، مقامات امندر این شبکه توضیعحضور  یسالها یط در .دهد یم رییرا تغ نوع کار خویشکرده و  فراهم 

، اما و سرنخ به فروشنده گان اصلی مواد مخدر نیز اگاهی شدندبه اطالعات حساس  یو یو از دسترس افتندی یآگاه یو

 یتیمقام امن کیبه دیگر ریحان در شبکه همکار  کیکه  یهنگام .نداشتند. یاعتقاد او به اسرار پنهان یبرا یلیدل چیآنها ه

پس  یتیامن مأموردستگیر میگردد باشد.  شبکه های کالن ریممکن است تحت تأث ریحانکند  یگزارش داد که احساس م

از بعد در یک اقدام دیگر   .جبرا اعتراف اش را اخذ نموده است.  .را آغاز کرد قاتیها ، تحق تیواقع قیقد یاز بررس
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خواستند  یم نیهمچن نیکند. مأمور جادیا قضیه ریحان، توانست  یپنهان یو جستجوها یکیو الکترون یکیزینظارت ف قیطر

 یآنها مدت لیدل نیدو نفر بودند ، به هم نیا نیه به چهره بکنند و منتظر مالقات چهر ییاو را شناسا شرکای کالن جرمی

ریحان ، انتحاریحمالت  جهیدر نت -گرفت  یشیپ قاتیحال ، حوادث خارج از تحق نیرا متوقف کردند. با ا یو یریدستگ

 .شد ریدستگ در همین هنگام او زخمی برداشت 

قبول نکرد ، به جز بازپرداخت  کار در  منجمنت شبکه  یبرارا  یپول چیه ریحان ؟اصلی کار ریحان رهایی از فقر  زهیانگ

 سال زندان محکوم گردیده است. ۲0ریحان به  از ریحان یک شوهر معتاد دو دختر و یک پسر نیز دارد.  .ها نهیهز یبرخ

 

 جریان محکمه

 و دادگروه از داد خواهان جوان از بخش حقوق و شرعیات برای رهایی ریحان و نقضی حقوق اساسی اش  .1

یه زن در محکمه منع خشونت عل ش میباشد به داد خواهی پرداختندخواهی برای متضررین قضیه که فرزندان ا

 ضمن عارض شدن رسما وکیل تعیین نمودند. 

قانون منع  فقره پانزه هم و چهارد هم  آزار و اذیت و انزوای اجباری، –ففره اول ماده پنجم به اساس  متهموکیل   .۲

رخ داده  ل شانعلیه موکاعمال خشونت  که به باور وکیل صاحب و همکاران شان مصادیق از  خشونت علیه زن

بر اساس قانون اساسی  محکمه منع خشونت علیه زنهمانطور که استحضار دارید »در استدالل شان میگوید . است

رعایت شود، تأکید بر اینکه حقوق زنان در همه جوانب فغانستان تشکیل شد. قانون اساسی جمهوری اسالمی ا

 سالمت خانواده اختصاصی برای حفظ حقوق زنان و حفظ  محاکمدارد. در این راستا، یکی از آنها این بود که 

های خانوادهاو در سخنانش افزود که   .تشکیل شد محکمه منع خشونت علیه زندایر شود و برهمین اساس هم 

های الق، اختالفات خانوادگی و برمالشدن آن برای خانوادههایی سنتی هستند، به همین دلیل طما هنوز خانواده
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نفقه، مهریه، حضانت  داشته ها وجودسنگین است. ولی به هر حال این مسائل واختالفات در خانوادهافغانستان 

و سرپرستی اطفال از موارد اند که زنان برای حفظ خانواده و شیرازه ای آن تالش مینماید در این قضیه فرزند 

ل اش در حالیکه برای حفظ خانواده اش تالش میکرده در دو دام یکی دام مرگ و زندگی و دیگری هم دام موک

 استفاده ابزاری نیروی های امنیتی از موکلش که این موضوع باعث آزار و اذیت و انزوای اجباری او گردیده است.

...» 

 نماینده بخش کشفی محکمه ایتداییه و پاسخ های مطرح شده: 

دالت و ع، صرفأ به منظور احقاق حق و اجرای دقیق محاکم منع خشونت علیه زنان تشکیل ینده بخش کشفی نما .۳

جویی و هرگز به معنای استیال و برتری ، تشکیل شده استشدهدر نهایت تحکیم بنیاد خانواده که در اسالم سفارش 

ت.  ی جویی در این قضیه بوده اسنبوده در حالیکه وکیل متهم در صدد برترنسبت به جنس دیگر  یک جنس

ع بهانه تراشی در نماینده بخش کشفی در استدالل دیگرش وکیل مدافع متهم را به باد انتقاد گرفته افزود که هر نو

گذار در در مورد عدم پرداخت نفقه، قانون»خصوص عدم پرداخت نفقه و مجبور بودن به این کار منتفی است. 

دم پرداخت ع. وانین ما پیش بینی شده استآن را در ق جزایی وقی و هم از جنبه قانون مطالبات هم از جنبه حق

د که شوهرم شکایت کند و اعالم کن دستگاه عدلینفقه جرم است و قابل تعقیب می باشد. یعنی زن می تواند به 

می دهد آن ن به من نفقه نمی دهد. اگر احراز شود که خانم تمکین می کند ولی شوهرش امتناع می کند، و نفقه

ع کرد، را تحت تعقیب قرار می دهد. اگر شوهر پس از صدور حکم و بعد از صدور اجراییه در پرداخت امتنا

همان اموال،  اقدامات اجرایی را شروع می کند اگر اموالی از او بدست بیاورد توقیف می کند و از طریق محکمه

 «ای دیگر حقوقی برایش جستجو میکندویا راه ه دشو می استیفا زن مالی حقوق سایر یا  نفقه

 تصمیم قاضی در محکمه ابتداییه (جلسه ی اول) 

، دستور به پایان قضیهی حقایق ماجرا توسط ثارنوال قاضی جلسه با شنیدن استدالل های وکیالن و همچنین ارایه هیئت 

قضیه را ملزم به ارائه  استدالل  طرفین دعوی  حارنوالمحکمه ایتداییه در جلسه ی اول شد و با طرح سواالت اساسی، 
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نهاد های رسیدگی به جرائم مرتبط با وظایف در نص حکم هیئت قضایی افزودند که :  هایشان در جلسه بعدی نمود 

های مشروع در قانون اساسی توقیف یا از قبیل جرائم سلب آزادی افراد یا سلب آزادی تنفیذ قانون و متضرر شدن زنان 

اخذ رشوه،  اذیت و آزار بدنی برای اخذ اقرار، تعقیب جزایی یا صدور قرار مجرمیت برخالف قانوندستور بازداشت یا 

که مگر آن محاکم منع خشونت علیه زن استامتناع از انجام وظایف قانونی  معدوم و مخفی نمودن اسناد در صالحیت 

. همچنین مرجع تحقیقات مقدماتی پیش رسیدگی به این جرائم به موجب قوانین خاص در صالحیت مراجع دیگری باشد

 با مالحظه این موارد. در صالحیت حارنوالی منع خشونت علیه زن است. از محاکمه 

 آیا محکمه منع خشونت علیه زن در کابل صالحیت رسیدگی به قضیه فوق که یک جانب آن حکومت و طرف -1

 دیگر آن زن متضرر میباشد را دارد یا خیر؟ 

 ه را تبیین نمایید؟ مصادیق جرایم ذکر شد -۲

 رم چقدر نقش میتواند داشته باشد؟ زمان و مکان در فرایند رسیده گی به ج نقش -۳

 

 هیئت قضایی 

حترمه فاطمه شونت علیه زن ، محترمه شگوفه احمدی عضو ، مریس محکمه ابتداییه منع خ محترم نیلوفر فهیم

 کمه ابتدائیه مدیر تحریرات مح سادارت عضو و محترمه اورانوس سلیمان خیل، 
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  ریاست حارنوالی منع خشونت علیه زن در کابلم به مقام محتر 

 ریحان ورقه درخواستی جمع از مدافعین حقوق زن در خصوص خشونت علیه 

 محترما!

اهان برسی خو واقع شدهاست اینکه رسمانامه باشنده اصلی والیت ب ش و اسف با ر که با الی مسمات ریحان از وقوع حادث دلخرا 

ه خاطر اقدام هر چی سریع ب قضیه قبلی اش فعال در زندان به سر میبرد به خاطر  سمی گردیده ایم. از اینکه با نو ریحانموضوع از مجرای ر

  موضوع تحت برسی قرار گیرد. تا  گردیده ایم. مربوطه  مات مسول خواهان هدایت باالی مرجعمقا

 با احترام

 گروه داد خواهان 
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  )۶فورم نمبر( 

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

کارمند متقاعد ریاست 

 معارف والیت ب
 وظیفه پدر 

 ریحان  
 اسم و تخلص  

  

 محمد بصیر 
 برادر (اسم و وظیفه) 

 ولد  سلیم  
 

 صمیم 
 کاکا (اسم و وظیفه) 

 ولدیت  واحد  
 

 خواجه احمد 
 و وظیفه)ماما (اسم  

 تاریخ تولد   
 

 عبدالرحمن 
 

پسر کاکا (اسم 

 و وظیفه)
 

 سال ۲۲
 سن یا عمر  

 عبدلعزیز
 

پسر ماما (اسم و 

 وظیفه)
 

 درجه تحصیل، محل و سال فراغت ی سواد ب
 

 تعداد فامیل  ۴
 وظیفه فعلی و محل آن   

 

 ندارد
 سابقه جرمی  

 وظیفه قبلی و محل آن  
 

   .... .............ازار و اذیت و......
 نوع واقعه 

 حالت مدنی  تاهلم 
 

 فعالد در زندان 
 تاریخ و محل واقعه

 عواید ماهوار   

 تاریخ و محل اظهارات ۲۰۱۹کابل 
   واالیت ب  

سکونت اصلی (قریه/ناحیه 

 ،ولسوالی، والیت)
 

۴۴۴۴/ ص  ۲۲۴۵  
نمبر تذکره، صفحه 

 و جلد
 

 والیت ب قریه ه
ه/ناحیه سکونت فعلی (قری

 ،ولسوالی، والیت)
 

  

     جمهوری   اسالمی   افغانستان

       څارنوالی لوی  

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

به خاطر  مواد مخدر درکابل به خاطر  شوهرم را نجات دهم از مرگ حتمی مواد مخدر میگرفتم تا جریان قضیه طوری است که من 

ل ام را نجات دهم با تمام توان به خاطر اوالد هایم مبارزه میکردم که بعدا توسط نیرو های امنیتی دستگیر گردیده و طی مراحل فامی

گردیده تمام دوسیه ام مدت بیست سال قید برایم در سه محکمه داده است در حالیکه اقرار نداشته ام و جبرا موضوع را زمینه سازی 

تفاده کرده و قصد داشتند تا به وسیله من به فروشنده گان اصلی برسند در حالیکه مدت ها مورد استفاده قرار کردند و مدت ها مرا اس

گرفتم  در نهایت بعد از این که در حادثه انتحاری زخمی شدم از شفاخانه به زندان منتقل گردیدم. من از شما عدالت میخواهم اگر 

ی ام پایمال گردد درست است الی من که اصال به خاطر زنده ماندن مبارزه کرده ام نه عدالت شما همین است که باید حقوق شهروند

 مجرم ام نه هم کدام جرم را مرتکب گردیده ام. دیگر چیزی برای گفتن ندارم. 

     

   )قانون اجراآت جزایی:۱۵۷ماده (

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

) این ماده به متهم ارائه و یا از طرف شخص مؤظف برایش قرائت می گردد. متهم حق دارد اظهارات 1مندرج فقرۀ(  )اظهارات۲(

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.

  انون اجراآت جزایی:) ق۱۵۸ماده (

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

) هرگاه متهم قادر به خواندن و نوشتن نباشد و  یا خود یا نمایندۀ قانونی وی نه خواسته باشند اظهارات مربوط را بنویسند ۲(

 ف موضوع را درج محضر می نماید. ،شخص مؤظ

 

 

 

 نشان انگشت  محل امضاء یا 

  07۸۷۶۵۵1۸0 
 

  077۴۸۳۷۵۲0 
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 صفحه سفید است این 



 

 

 
  

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

 )  درج گردید                جنایی                 قعات  ( .. ....... دفبر ثبت وا12..... صفحه ......... . 

ر  خسارۀ عایده ر مفرور   شهرت متضر ر کشف شده شهرت مظنونی    مشخصات قضیه  شهرت مظنونی 

 
 

            

 

 

 

 

 

 

 

  

 
  

 

  

  

      

      

ازار و                
 اذیت 

ده واقعه:  م         ( آمر جنایی      ) څبه فشر
ر غالیم  امضای آمر تحقیق( اسم و           )آروز هوتک، انیسه ترکمنر و لیل جعفری  ارنوال مؤظف (  څاسم و امضای ارنوایل محبر             )محمد یاسی 

                                     

 

  
  

  

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

   ) ( آمريت   تحقیق    څارنوالی  
  

 به قضیه اش مورد یک تقعداد از نقض جرایم قرار گرفته است که در زمینه از جریان مسمات ریحان از جر 
ی

یان رسیدگ

ر بیان گردیده است تا در زمینه تمایم اسناد و مدراک شان را به  محکمه اش شایک بوده است موضوع به مقامات قبیل نب 

 محکمه ارائه بدارند 
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 ریحان (  ۵فورم (  

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

ر جرم نسبت داده شده و کسب توضیحات درمورد  -1   تهام وارده و اجراآت قضیه. ادانسیر

ان خسارۀ وارده مطابق احکام این قانون.  –2  مصئونیت از گرفتاری یا توقیف خودرسانه و حق دریافت جبر

.  مصئونیت ا -3  و هر گونه برخورد غب  انسایر
، تعذیب جسیم، روایر ،تحقب  ر  ز توهی 

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

 اظهارمطالب وارائۀ دالیل بصورت آزادانه.  -5

 استماع شهودی که به نفع تو شهادت یم دهند.  ارائۀ اسناد، مدارک و شهود، استجواب از شهودی که علیه تو شهادت داده اند و حضور و  –6

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

 مطابق احکام قانون.  -8
ر
ر مساعد حقوق ر وکیل  مدافع یا داشیر  تعیی 

امون اشیاء و مدارک ضبط شده. -9  اظهار نظر پب 

ر ترجمان.  -10  داشیر

یس به نقل اوراق مندرج دوسیه درمحکمه ابتدائ -11 کای جریم ، مدارک فزییک ومستند مربوط به قضیه،دسبر   یه یااستیناف ،اظهارات شهود ورسر

 وامکانات جهت ترتیب دفاعیه مگردرحاالتیکه 
ر
ر وقت کاق گزارشات طب عدیل، پیشنهاد وحکم انجام مراقبت مخفر ،اذن تالیسر ،داشیر

ر شاهد ،اخالڅ منفر ارنوال موظف بنابرملحوظات چون احتیاط ،با خطرمواجه ساخیر ر عدالت یا تاثب  ل درپروسۀ تحقیق، اخالل درتامی 

یس گردد .   باالی منافع میل، باپیشنهاد ازمحکمه مانع این دسبر

ه،  -12  ،اهل خبر
اض بر اجراآت مامور ضبط قضایی  ارنوایل ومحکمه. څاعبر

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

 تباط کتنر یا شفایه به صورت آزاد و محرم با نمایندۀ قانویر خویش، طبق احکام قانون. ار  -14

  
  

   افغانستان   جمهوری   اسالمی     څارنوالی لوی  
(   ي ر نز حارنوالی   علیه   منع   خشونت       است   څارنوالی       (   

   )    )                                  ابتدائیه تحقیق څارنوالی 
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، مطابق احکام این قانون.  -15 خب 
 
ْ
ْ
 تعقیب عدیل بدون تا

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

 حق حضور در جریان محاکمه.  -17

 اظهار کالم اخب  در محکمه.  -18

 حق جرح شهود.  -119

ه. څد قاضر ،حق ر  -2۰  ارنوال، وکیل مدافع و اهل خبر

) قانون اجراات جزایی  برای تان تفهیم گردید، از آگایه خویش در زمینه 8موارد فوق به عنوان حقوق قانویر  شما، با درنظر داشت هدایت ماده (

ما اینجانب.    .. استحضاری دهید .جواب:         حقوق مندرج احکام قانون را که توسط                در صحت عقل و بدون جبر و اکراه از  نسیم  . محبر

 میدا ارنوال موظف تحقیق برایم تفهیم، اگاه گردیده و برایم دفع اتهام و څ
ر
ا در خالل مدت قانویر معرق  رماحقاق حقوق قانویر ام وکیل مدافع خویشر

                                                 

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

............ ر مربوط                                                                          حل امضا وشصت مظنونم            محل امضای موظفی   

 

 

 ) قانون اجراآت جزایی۷مادۀ(  

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

  

 مظنون، متهم و مسئول حق العبد در مراحل تعقیب عدیل، دارای حقوق ذیل یم باشند:  

ر جرم نسبت داده شده و کسب توضیحات در مورد اتهام وا -1   رده و اجراآت قضیه. دانسیر

ان خسارۀ وارده مطابق احکام این قانون.  -2   مصئونیت از گرفتاری یا توقیف خودرسانه و حق دریافت جبر

3-  .  و هر گونه برخورد غب  انسایر
، تعذیب جسیم، روایر ، تحقب  ر   مصئونیت از توهی 

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

  ظهار مطالب و ارایه دالیل بصورت آزادانه. ا -5

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

  که به نفع وی شهادت یم دهند. 

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

 مطابق ا -8
ر
ر مساعد حقوق ر وکیل مدافع یا داشیر   حکام قانون. تعیی 
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امون اشیاء و مدارک ضبط شده.  -9   اظهار نظر پب 

ر ترجمان.  -10   داشیر

کای جریم، مدارک  -11 یس به نقل اوراق مندرج دوسیه در محکمۀ ابتدائیه یا استیناف، اظهارات شهود و رسر دسبر

   فزییک و مستند مربوط به قضیه،
ر
ر وقت کاق ، اذن تالیسر و داشیر گزارشات طنر عدیل، پیشنهاد و حکم انجام مراقبت مخفر

ارنوال مؤظف بنا بر ملحوظات چون احتیاط، اخالل در پروسۀ تحقیق څو امکانات جهت ترتیب دفاعیه مگر در حاالیر که 

ر عدالت یا تأثب  منفر باالی منافع میل، با پیشنهاد از محکمه یس گردد.  ،اخالل در تأمی    مانع این دسبر

ه ، -12 ، اهل خبر
اض بر اجراآت مامور ضبط قضایی   ارنوایل و محکمه. څاعبر

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

  ارتباط کتنر یا شفایه به صورت آزاد و محرم با نمایندۀ قانویر خویش، طبق احکام قانون.  -14

، مطابق احکام این قانون. تعق -15   یب عدیل بدون تأخب 

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

  حق حضور در جریان محاکمه.  -17

  اظهار کالم اخب  در محکمه.  -18

  حق جرح شهود.  -19

ه. څحق رد قاضر ، -20   ارنوال، وکیل مدافع و اهل خبر

 ) قانون اجراآت جزایی: ۸مادۀ( 

 توضیح حقوق مظنون و متهم: 

ر گرفتاری ، ارنوال قبل از آغاز تحقیق و قاضر قبل از محاکمه مکلف اند، حقوق مندرج مادۀ هفتم این قانون را به څپولیس حی 

 مظنون و متهم یا نمایندۀ قانویر آنها توضیح و موضوع را در محضر درج، امضاء و نشان انگشت او را اخذ نمایند. 
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 قضیه آزار و اذیت گزارش مختصر پیرامون 

  

  ۱۳۹۸-۰۲-۱۲تاری    خ صدور:   حارنوایل منع خشونت علیه زن محل صدور: 

  

م حارنوایل     مبارزه علیه موارد مخدر به ریاست محبر

  

خواهان اناث از والیت مختلف  در پیوند به  که توسط گروه از داد   ۱۳۹۸-۰۵-۰۱طبق گزارش به قومندایر امنیه کابل به تاری    خ 

 نامه  در ج گردیده است. ریحانه  قضیه 

م حارنوایل مبارزه با مواد مخدر با الیی هارات آنها از اتهام در جریان اظ ارد که نامه ادعا د مسمات ریحان. وارد کردند  اداره محبر

 به موضع از به خاطر هر چه رسی    ع رسید است که در پیوند به قضیه   قضایی و غب  عادالنه به زندایر گردیدهدر یک فیصله غب  
ی

گ

 موضوع از طریق منع خشونت علیه  زن بریس گردد
ی

 اداره شما خواهش میگردد تا نماینده خویش را برای رسیدگ

ر بیشبر به شما تمام امدارک ضم دوسیه گردیده به خاطر تحقیقات   به  محکمه ارسال گردیده است. مدارک الزم  قابل نیاز را نب 

م ارسال نمایید.   محکمه محبر

ام                                                                  با احبر
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 صفحه سفید استاین 
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                   ) ۲۴فورم نمبر( 

  ) قانون اجراآت جزایی۱۶۷) با رعایت ماده (۱۶۵اتهامنامه طبق ماده(

  

 تاريخ  :                                                             منع خشونت علیه زن محل ترتیب:  حارنوالی     
  

  

  ۱۳۹۸-۰۵-۱۲تاريخ واقعه 

  

 کابل واليت محل واقعه: 
  

  

                           ازار و اذيت نوع واقعه : 

 ارنوالی منع خشونت علیه زن رياست س محل وظیفه: (  حارنوالی مرکز )                                آمنه کريمی( )      شهرت څارنوال:  اسم و تخلص

 کابل ناحیه سوم  )  (      زندان کابل ) محل سکونت       (      واحد  ولديت(    )     سلیم  ) ولد      ريحان ( شهرت مجنی علیه: اسم      

 شهرت متهم/متهمین 

 شماره  اسم  ولد  ولديت  وظیفه  سن  محل سکونت  مالحظات 

 نسیم        
 ۱  

 حکیم        
 ۲  

 تیمور        
 ۳  

  

  

  جرم جریان قضیه و چگونگی ارتکاب

طر موضوع  پیگرد جرم اش خال و نواقص زیاد قانونی در جریان دوران دوسیه اش بوده بر عالوه ادعا دارد ریحان به خامسمات 

 عادالنه به بند کشیده شده است. که غیر قانونی و غیر 

  

 اسباب و عوامل مخففه و مشدده و انگیزه ارتکاب جرم: 

ستفاده ابزاری قرار گرفته است. دو دخبر و یک پش میباشد وی مدت ها مورد امسمات ریحان دارای   

  

 دالیل الزام: 

 رعایت حقوق قانونی عدم  -1

 قانونی زندانی نمودن غیر  -2

 و اذیت و استفداه ابزاری زار آ -3

 

 

  

  
  
  

   جمهوری   اسالمی   افغانستان     څارنوالی لوی  

   ) خشونت علیه       زنان ( منع است څارنوال   ي ر

                     )      تحقیق   ايتدايیه     (     څارنوالی

 حارنوایل مبارزه با مواد مخدر
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 معلومات درباره سوابق شخصی متهم/متهمین: 

  

   ندارد   -۱

  

 نتیجه و استناد قانونی:  
 

 خشونت علیه زن  قانون منع ۵شخص روشن و ثابت بوده قابل مجازات پنداشته میشود. نظر به صراحت ماده متذکره  مامورین دالیل فوق جرایم  با دکر 

رم قضایی احترامانه از پیشگاه هیئت محت  ال شخص دیده میشود تکمیل گردیده و اصرار قبلی هم در اعم کود جزاجرم انگاری گردیده، عنصر مادی مطابق 

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

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

  

  

 اسناد و مدارک اثباتیه جرم:  

   ادعای مستقیم  -۱
 وکیل خانم ریحانه اسناد تهیه شده توسط  -۲

  

 نوشت متهم/متهمین:  سر

 

  

  

 حول میگردد . ) قانون اجراآت جزایی غرض اقامه دعوا رسمآ به څارنوالی تعقیبی م۱۶۷) ترتیب ورعایت ماده(۱۶۵این اتهام نامه مطابق ماده(

  

  

                                ارنوال موظف تحقیقڅ                                      څارنوال موظف تحقیق                                                                     

  

  

  

 تائید است:  
   آمر تحقیق جرايم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  



 

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

 )  قانون اجراآت جزایی ۱۶۵ماده (

  

  تشریحی ونتیجه می باشد. ) اتهامنامه به اساس دالیل مستند به اوراق دوسیه ترتیب و متشکل از بخش های۱(

  ) بخش تشریحی اتهامنامه حاوی مطالب ذیل می باشد:   ۲(

  شهرت څارنوال، متهم و مجنی علیه. -۱

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

  مطالبات مدعی حق العبد. -۳

  رمی. گونگی ارتکاب جرم ومسئولیت هر یک از شرکا و معاونین در احداث نتیجه جچ -۴

  و عوامل مخففه و مشدده و انگیزۀ ارتکاب جرم.  اسباب -۵

  دالیل اثبات جرم.  -۶

  علومات در بارۀ شخصیت ذاتی  (سوابق اجتماعی، اقتصادی، تعلیمی و یا تحصیلی) متهم. م -۷

  ) بخش نتیجه حاوی مطالب ذیل می باشد:۳(

  ولیت آنها در ارتکاب جرم.ام منسوب به هریک از متهمین به اساس مسئانواع اته -۱

  انونی که ارتکاب فعل را جرم شمرده است.قحکم مادۀ  -۲

  مطالبات مدعی حق العبد . -۳

  اسناد مصدقۀ مدارک جرم. -۴

  ذکرمدت نظارت وتوقیف. -۵

 )  قانون اجراأت جزایی: ۱۶۷ماده (

وسیه، بال فاصله به څارنوال تعقیب قضائی برای اقامۀ دعوی ارجاع اتهام نامه بعد از ترتیب و امضای آن از طرف څارنوال تحقیق توأم با د

 میشود. 



 

 

 
  

  ) قانون اجراآت جزایی۱۷۵) قانون اساسی و ماده( ۱۳۴صورت دعوی مطابق حکم ماده (                                                        )۲۶فورم نمبر( 

/     ۱۰/    ۲۱اريخ      ت                                                                                                                                                                            محل صدور:                           

۱۳۹6      

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

یان ایی علیه اسامی) قانون اجراآت جز۵۷1)  قانون اساسی، ماده (۴۳1ارنوال مؤظف که شهرتم درج ورق هذا گردیده طبق ماده (څاینجانب 

کابی شان ذیالً اقامۀ م ارتمتهم قضیه که  ایشان هم دارای اهلیت شرعی و قانونی خود میباشند در رابطه به جر مبارزه با مواد مخدر  حارنوایل

  -دعوی مینمایم:

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

  ارنوالڅشهرت 

  اسم  تخلص  محل وظیفه

حارنوالی مبارزه علیه منع 

  خشونت علیه زنان 

  
 وردک 

  وردک رخسار 

  شهرت متهم یا متهمین

  اسم  ولد/بنت ولدیت   وظیفه  موجودهسن 

      

      

      

   بد دادن نوع واقعه: 

 1۲تاریخ واقعه :   والیت ب محل واقعه : 
 

 سرنوشت متهمام د ر زندان 
 

  
  

  

   جمهوری   اسالمی   افغانستان     څارنوالی لوی  

   ) خشونت علیه   منع     زن است   (  څارنوالی ي ر

   )    تحقیق   ابتدايیه څارنوالی ( 

 مبارزه با مواد مخدر حارنوایل



 

 

  

  

  ق قرار دارد .تحت توقی  

  

  ورق دوم صورت دعوی      

 دالیل الزام:  

 رعایت حقوق قانونی عدم  -1

 قانونی زندانی نمودن غیر  -2

   و اذیت و استفداه ابزاریزار آ -3

 ارنوال:  څمطالبه 

گردیده، عنصر مادی مطابق  نگاریجرم ا قانون منع خشونت علیه زن  ۵شخص روشن و ثابت بوده قابل مجازات پنداشته میشود. نظر به صراحت ماده متذکره  با دکر دالیل فوق جرایم  اسامیان

پنجم اده  (ماده پنجم و بیست و مق صراحت تکمیل گردیده و اصرار قبلی هم در اعمال شخص دیده میشود   از پیشگاه هیئت محترم قضایی احترامانه تقاضا و طلب دارم تا نامبرده را وف کود جزا

الح خودش و عبرت به دیگرا ایی تقاضا بعمل می آورم تا متهم مذکور را حسب مطالبه فوق محکوم به مجازات نمایند که سبب اصمحکوم به جزا نمایند. بنا بر دالیل فوق از هئیت محترم قض

   گردد

 ارنوال موظف:  څمضآ ا                                                                                                                                                                          

  
 139مالحظه شد    /      /      

انوال څاسم و امضآ  

 ذیصالح.......  

  

  
 

 



 

 

  

 ) قانون اساسی:  ۳۴ماده (

م به احکا کشف جرایم، توسط پولیس و تحقیق جرایم و اقامه دعوی علیه متهم در محکمه از طرف څارنوالی مطابق

 قانون صورت می گیرد. 

 ) قانون اجراآت جزايی:   ۱۷۵ماده (

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

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

 ارائه می شود. 

 ارنوال مکلف است تمام اوراق تحقیق را طی فهرست منظم توأم با دعوای جزائی به محکمۀ ذیصالح احاله نماید. څ) ۲(

اله و محکمۀ مربوطه اطالع می ز احالۀ قضیه به محکمه بقید نمبر و تاریخ احارنوال، متهم، مجنی علیه، مدعی حق العبد و مسئول حق العبد را اڅ) ۳(

 دهد.. 
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