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عضو قضائی

از بررسی قضیه چنین استنباط می گردد که متهم قضیه ( ع ظ) فرزند ( م ط) اظهار می دارد که بر اساس مشکالت فامیلی که داشتم به وظیفه
خالصه جریان واقعه
خود رسیده گی کرده نتوانستم به همین منظور غیر حاضر و منفک گردیده ام.
استدالل و مطالبه
څارنوال

از بررسی قضیه چنین استنباط می گردد که متهم قضیه ( ع ظ) فرزند ( م ط) اظهار می دارد که بر اساس مشکالت فامیلی که داشتم به وظیفه
خود رسیده گی کرده نتوانستم به همین منظور غیر حاضر و منفک گردیده ام.

دفاعیه

( ع ظ) فرزند ( م ط) متهم گفت بطور شفاعی از خود دفاع می کنم و ضرورت به وکیل مدافع ندارم و بیان داشته بنده مدتی که غیابت داشتم
عذر مؤجه و مشکالت فامیلی داشتم وظیفه را ترک نمودم و حاضرم وظیفه خود را انجام دهم.

استالل محکمه
ابتدائیه

اینکه متهم به جرم غیابت وظیفوی خویش اعتراف و اقرار بوده و نیز کدام اسناد به محکمه ارایه کرده نتوانست که عذر آنرا مؤجه ثابت کند بناً
صورت دعوی څارنوال وارد بوده .دفاعیه متهم رد گردید.

نص حکم محکمه
ابتدائیه

ما هیئت قضائی دیوان رسیده گی به جرایم امنیت عامه و جرایم ناشی از فساد اداری ریاست محکمه ابتدائیه شهری والیت بادغیس در جلسه
قضائی ،علنی ،حضوری ،منعقده تاریخی  1397/10/3به اتفاق آراء متکی به دالیل فوق تو اسامی ( ع ظ) فرزند ( م ط) را در خصوص اتهام
غیابت وظیفوی طبق فقره ( )2ماده ( )10ضمیمه شماره یک کود جزاء با رعایت مواد ( )222و بند (  3 ،1و  )7ماده ( )223کود جزاء به مبلغ
بیست هزار افغانی جزای نقدی و حبس تعلیقی الی مدت یک سال محکوم به مجازات نمودیم.

سبب قطعیت حکم
محکمه ابتدائیه

قناعت طرفین دعوا.
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