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 ( 48: )شماره

 قضیهخالصه جریان 
ت ساتنمن ) ع غ( فرزند ) غ خ( منسوب اسبق مدیریت محبس والیت پنجشیر و فعلی منسوب مدیریت محبس والیت غزنی به نسبت مریضی مادر و مشکالمتهم لمری 

جمعًا دو سال و سه ماه و یازده روز برایش غیابت وظیفوی واقع گردیده واز ایام غیابت خویش هیچ نوع تصدیق و  14/7/1397الی  23/4/1395فامیلی اش از تاریخ 
 اسناد قانونی بدست ندارد و به غیابت خود معترف است.

خالصه دالیل و مطالبه 
 ارنوالڅ

 اعتفار ) ع غ( به جرمش. -1
 غیابت مذکور بیش از یکسال. -2
 جرم نامبرده مطابق به قانون ثابت است. -3

وده، مطابق جرم غیابت وظیفوی متهم ساتنمن ) ع غ( ولد ) غ خ( منسوب اسبق مدیریت محبس والیت پنجشیر و فعلی منسوب مدیریت محبس والیت غزنی ثابت ب
 پنداشته میشود.( کود جزائ مستوجب مجازات 1( قانون جرایم نظامی ضمیمه شماره )10( ماده )2صراحت فقره )

خالصه دفع متهم و یا 
 وکیل مدافع

در جریان وظیفه بسر میبردم، که در اثر تماس تیلفونی  از طرف خانواده خویش که مادرم مریض شده، از قطعه مربوط خویش بمدت دو روز  1395اینجانب در سال 
وی انتقال دادم موصوفه را برا تداوی بهتر به چندین شفاخانه بردم، مریضی و تداوی رخصت شفاهی اخذ کردم و بطرف خانه خویش رفته و مادرم را به کابل غرض تدا

ید و شما منفک نیز شدید، مادرم مدتی طول کشید، بعداز گذشت تقریبًا دو ماه باالی وظیفه خویش حاضر شدم برایم گفتند که تا فعالض نزد این اداره غیر حاضر میباش
در محبس والیت غزنی به صفت کلید دار تعیین گردیدم، البته در همین جریان غیابت  14/7/1397دی را در برگرفت، باآلخره بتاریخ تا که بست خالی پیدا شد مدت زیا

 ام بعداز رهائی از مریض داری و مصروفیت های خانواده گی مصروف مقرری و تعیین سرنوشت خویش بودم.

خالصه استدالل هیئت 
 قضائی

ارنوال مؤظف نسبت به دفاعیه شفاهی متهم قضیه نزد هیئت قضائی این دیوان وارد څاز تدقیق، بررسی و مقایسۀ دالئیل طرفین هیأت قضائی به این نتیجه میرسد که ادعای 
 و مؤجه بوده که بنابر دالیل ذیل متهم نامبرده ملزم میباشد.

 جرم غیابت خود سرانه اش.اقرار متهم نامبرده در جلسه قضائی مبنی بر ارتکاب  -1
 تحریری قطعه مربوط وسایر اوراق دوسیه مبین غیابت  وظیفوی نامبرده میباشد. -2
 عدم ارایه دلیل و اسناد که از نامبرده رفع الزامیت کند. -3
 غیابت ساتنمن مذکور بیش از یکسال میباشد. -4

 شهرت طرفین دعوی و نوع آن

 غیابت وظیفوی نوع واقعه ارن ) ن ا(څدوهم  ارنوالڅشهرت 

 والیت پنجشیر  محل واقعه )ساتنمن ) ع غ( شهرت محکوم

 وظیفه محکوم
منسوب قوماندانی 

امنیه والیت 
 پنجشیر

 23/4/1395 تاریخ واقعه

  شهرت وکیل 
سبب تحریک 

 دعوی 
 

  شهرت متضرر
محکوم با رابطه 

 متضرر
 

 شهرت قضات

  ) ی س( )م ب( اسم

  ) ی ک( ) ع ز( تخلص

 وظیفه
رئیس دیوان 

جرایم منسوبین 
 نظامی

عضو دیوان 
جرایم منسوبین 

 نظامی
 



 ند چون عمل ارتکابیه نامبرده بعداز آن رخ داده است.مستفید شده نمیتوا 21/4/1395( 056متهم ساتنمن ) ع غ( از فرمان شماره ) -5

 نص حکم
سرانه بمدت  تو ساتنمن ) ع غ( فرزند ) غ خ( منسوب اسبق مدیریت محبس والیت پنجشیر و فعلی منسوب مدیریت محبس والیت غزنی در ارتکاب جرم غیابت خود

( کود جزاء اعتبار از صدور حکم هذا به 1( قانون جرایم نظامی ضمیمه شماره )10( ماده )2کم فقره )دوسال سه ماه و یازده روز مسؤل و ملزم شناخته شدید، بنًاء طبق ح
 ( بیست هزار افغانی جزای نقدی به خزینه دولت محکوم بجرا شدید.20000پرداخت مبلغ )

سبب قطعیت حکم 
 محکمه ابتدائیه

 ابتدائیه والیت پنجشیر و متاقبًا ارنوالیڅدیوان جرایم منسوبین نظامی ریاست محکمه شهری والیت پنجشیر، مورد قناعت ریاست  16/6/1398( مؤرخ 3فیصله نمبر فوق )
 رسیده است. ارنوالی نظارت قضائی استیناف عسکری زون مرکز قرار گرفته و به قطعیتڅمورد تائید ریاست  30/6/1398طی قرار تاریخی 

 (     محل امضاء آمر با صالحیت )  13 19/7/99 تاریخ 


