
 ستره محکمه جمهوری اسالمی افغانستان
 بادغیسریاست محکمه استیناف والیت 

 ریاست محکمه ابتدائیه شهری والیت بادغیس
دیوان رسیده گی به جرایم امنیت عامه و جرایم ناشی از 

 فساد اداری
 در قضایای جزائیفارمت احکام قطعی محاکم ابتدائیه 

 

  

 

 

 

 

   (1: )شماره

 خالصه جریان واقعه
خود رسیده گی کرده از بررسی قضیه چنین استنباط می گردد که متهم قضیه )ع ظ( فرزند ) ط هـ( اظهار می دارد که بر اساس مشکالت فامیلی که داشتم به وظیفه 

 ر و منفک گردیده ام.ظور غیر حاضنتوانستم به همین من
استدالل و مطالبه 

 ارنوالڅ
ه خود رسیده گی کرداز بررسی قضیه چنین استنباط می گردد که متهم قضیه )ع ظ( فرزند ) ط هـ( اظهار می دارد که بر اساس مشکالت فامیلی که داشتم به وظیفه 

 ر و منفک گردیده ام.نتوانستم به همین منظور غیر حاض

 دفاعیه
الت شکی از خود دفاع می کنم و ضرورت به وکیل مدافع ندارم و بیان داشته بنده مدتی که غیابت داشتم عذر موجه و مطور شفاهفرزند ) ط هـ( متهم گفت ب)ع ظ( 

 یفه خود را انجام دهم.فامیلی داشتم وظیفه را ترک نمودم وحاضرم وظ

 استدالل محکمه  ابتدائیه
ارنوال څد بناًء صورت دعوی 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 کن

 وارد بود. دفاعیه متهم رد گردید.

نص حکم محکمه 
 ابتدائیه

لسه قضائی، علنی، حضوری، جرایم ناشی از فساد اداری ریاست محکمه ابتدائیه شهری والیت بادغیس در جماهیئت قضائی دیوان رسیده گی به جرایم امنیت عامه و 
( ضمیمه 10( ماده )2فقره ) ق)ع ظ( فرزند ) ط هـ( را در خصوص اتهام غیابت وظیفوی طببه اتفاق آراء متکی به دالیل فوق تو اسامی  3/10/1397 یتاریخ منعقده

تعلیقی الی مدت یک سال  ))و حبس(( ی نقدیاء به مبلغ بیست هزار افغانی جزا( کود جز223( ماده )7و  3، 1( و بند )222رعایت مواد ) شماره یک کود جزاء با
 محکوم به مجازات نمودیم.

سبب قطعیت حکم 
 قناعت طرفین دعوا محکمه ابتدائیه

 (     محل امضاء آمر با صالحیت )  13 99/ 10/ 16تاریخ 

 

 

 شهرت طرفین قضیه و نوع واقعه

 ع ظ حکومم غیابت وظیفوی نوع واقعه

 وظیفه محکوم قلعه نو محل واقعه
تولی شاهراه 

 ادرسکن

  متضرر 9/1395-10 تاریخ واقعه

سبب تحریک 
 دعوا 

 اداره اطالع
رابطه محکوم با 

 متضرر
 

 شهرت قضات

 ) خ ل( ) س م(  )اح( اسم

 )ک ی( )س د( )ن د( تخلص

 وظیفه
رئیس محکمه 

 شهری
سرپرست دیوان 

 نظامی
 عضو قضاء


