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           (    نمبر وارده: )
  13    /  / تاریخ وارده:                 

 غیابت دارد. کدام اسناد که دافع مسؤلیت وی گردد بدست ندارد. 17/1/1397الی  21/5/1396طی صورت دعوی مرتبه اش مدعی شده که متهم از تاریخ  ارنوالڅ خالصه جریان واقعه
خالصه دالیل و 

 ارنوالڅمطالبه 
 صدیق نمود است.تشخص قوماندان از ایام غیابت متهم هذا  -3تصدیق مریضی و یا رخصتی بدست ندارد.  -2به جرم خود معترف است.  -1

 ( ضمیمه نمبر یک کود جزاء اقامه دعوی نموده است.10( مادۀ )2علیه ) متهم( مذکور طبق فقره ) ارنوالڅو در اخیر 
دفع متهم و یا خالصه 

 اهم که همرایم کمک نمایند.علت غیرحاضری بنده ) مشکالت فامیلی( میباشد و به غیر حاضری خود قناعت دارم و در آینده مرتکب جرم غیابت نمیشوم واز هیئت قضائی میخو وکیل مدافع

خالصه استدالل هیأت 
 قضائی

به  21/5/1396بدون در نظر داشت اصول و قواعد عسکری خود سرانه به بهانه ) مشکالت فامیلی( به تاریخ  والیت هراتامنیه ولسوالی کوه زور  -قساتنمن  ع د ولد ع ا ولدیت گ ب
 یارنوالڅ بهرا  بطور دوطلبانه باالی وظیفه خویش حاضر میشود و قطعه مربوطه اش وی 17/7/1397( غیابت دوباره به تاریخ یوم 28یکسال و یکماه و خانه خود میرود و بعداز مدت ) 

ناًء هیأت قضائی به بررسی دوسیه ه گی بجرایم منسوبین نظامی محکمه ابتدائیه شهری والیت هرات جهت حل و فصل قانونی محول می گردد. بو دوسیه نسبتی اش به دیوان رسید معرفی
ت غیابت اش اضافه از یکسال میباشد و کدام اسناد مقنع به محکمه ارایه کرده نتوانسته رداخت و چنین دریافت که متهم هذا نسبت به اینکه اصول و قواعد عسکری را رعایت نکرده و مدپ

( دوسیه که متهم از تاریخ 2تحریر قطعه مربوط وی که درج ورق ) -2اقرار و اعتراف صریح متهم در محضر قضاء به جرم غیابت وظیفوی اش .  -1لذا نظر به دالیل ذیل ملزم میباشد. 
 یعنی اضافه از یکسال غیر حاضری دارد. 18/7/1397الی  21/5/1396

( کود جزاء تشخیص نمود. اما از اینکه متهم مذکور سابقه جرمی نداشته وارتکاب جرم به اساس انگیزه 1( ضمیمه نمبر )10( ماده )2لهذا هیأت قضائی عمل جرمی متهم هذا را طبق فقره )
جزاء احوال مخففه موجود است اما از  د( کو213( مادۀ )2( فقره )12و  1،17و قطعه مربوط وی به آن اشد ضرورت دارد. طبق بند )  دنی نبوده و دوطلبانه باالی وظیفه خویش حاضر شده
 (  کود جزا احوال مشدده موجود است.218( ماده )4اینکه موصوف مؤظف خدمات عامه بوده طبق فقره )

 نص حکم
خویش بحضور داشت طرفین قضیه به اتفاق  16/10/1398منسوبین نظامی محکمه ابتدائیه شهری هرات در جلسه علنی قضائی منعقده تاریخی ما هیأت قضائی دیوان رسیده گی به جرایم 

( کود جزاء و بارعایت فقره 1مبر )( ضمیمه ن10( ماده )2آراء و متکی به دالیل فوق تو م ل ولد و ا ولدیت ی م ساتنمن قطعه امن عامه والیت کابل را در جرم غیابت از وظیفه طبق فقره )
 ( بیست هزار افغانی جزای نقدی محکوم بمجازات نمودیم. حق استیناف خواهی طرفین قضیه محفوظ دانسته شد.20000( کود جزاء به پرداخت مبلغ )215( ماده )4( و فقره )211( ماده )3)

سبب قطعیت حکم 
 ه است. استیناف عسکری زون هرات نیز قرار گرفت یارنوالڅقناعت طرفین به حکم محکمه ابتدائیه که حکم مذکور در مورد تائید  محکمه ابتدائیه

 (     محل امضاء آمر با صالحیت ) 14/4/1399تاریخ  

 شهرت قضات

 م ق ج و م ا  اسم

 ک خ س ن ر ن تخلص

 وظیفه
رئی دیوان 

 نظامی
 عضو قضائی عضو قضائی

 شهرت طرفین قضیه و نوع واقعه

 غیابت وظیفوی نوع واقعه و ب  ارنوالڅشهرت 

 محل واقعه غ د ولد ع د شهرت محکوم
امنیه کوه  -ق

 زور هرات

 21/5/1396 تاریخ واقعه ساتنمن  وظیفه محکوم

 ندارد شهرت وکیل
سبب تحریک 

 دعوی
 غیابت

 ندارد شهرت متضرر
رابطه محکوم 

 با متضرر
 ندارد


