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 ( 86: )شماره

 خالصه جریان واقعه  
( به اساس مشکالت ع ش ولد )( ساتنمن ) ن ز ارنوال مؤظف چنین بر می آید که اسامی دوهمڅبه مالحظه اسناد و مدارک اثباتیه جرمی شامل دوسیه و صورت دعوی  

جمعًا مدت دو سال و ده ماه و بیست هفت یوم غیابت  30/1/1399الی  3/3/1396فامیلی که عاید حالش گردیده بود غیر حاضر و از بست منفک گردیده از تاریخ 
 وظیفوی خود سرانه خویش اعتراف نموده.

خالصه دالیل و مطالبه 
 ارنوالڅ

 ( مبنی بر ایام غیابت وظیفوی خویش.ع ش ( ولد )ن زاعتراف صریح ) -1
 تائیدی غیابت وظیفوی خود سرانه از جانب شعبات ذیربط ریاست عمومی پیژنتون وزارت امور داخله. -2
تقرری مجدد اش از جانب پیژنتون وزارت امور داخله. بناًء از رئیس صاحب دیوان نظامی و  30/1/1399( مؤرخ 336) تائید غیابت خود سرانه مذکور در امریه -3

( ضمیمه شماره یک کود جزاء متهم مذکور 10( ماده )2هئیت قضائی ریاست محکمه شهری والیت پکتیا احترامًا تقاضا به عمل می آید تا حسب هدایت فقره )
 خودش و عبرت به دیگران گردد.  را محکوم به مجازات فرمائید تا پند برای

خالصه دفع متهم و یا 
 وکیل مدافع

( قانون اجراآت جزائی توضیح و تفهیم گردید پس از تفهیم حقوق اساسی متهم 7( ماده )8-7( قانون اساسی و فقرات ) 31برای متهم مذکور حقوق اساسی مندرج ماده )
ن ز( استجواب به عمل آمد که در جواب چنین تحریر نموده ) از استعالم شما دانسته شدم این جانب  ) 21/7/1399ارنوال از وی ذریعه استعالم مؤرخ څدر رابطه دعوی 

نسبت ارنوال به طور شفاهی جواب میدهم( و در جلسه قضائی به حضور داشت طرفین قضیه چنین اظهار نموده ) څ( در جلسه قضائی در مقابل صورت دعوی ولد)ع ش
هکذا جهت پیشبرد دعوی غضب خانه و زمین به اساس همان مشکالت فامیلی از وظیفه منفک سرپرست نداشتم  دیگر ت فامیلی که داشتم در خانهو مشکال کفوت مادر

 .(گردیدم در آخر از محکمه ترحم می خواهم

خالصه استدالل هیئت 
 قضائی

اعتراف درجلسه قضائی به حضورداشت طرفین قضیه علیه متهم وارد بوده و نظر به دالیل ارنوال مؤظف علیه متهم مذکور و څبه مالحظه اوراق دوسیه، صورت دعوی 
 ذیل کسب الزامت می نمائید.

 اعتراف صریح متهم مذکور. -1
 ( عندالمحکمه به حضورداشت طرفین قضیه در جلسه قضائی به غیابت وظیفوی خویش اعتراف نموده. ن ز)  -2

 شهرت طرفین قضیه و نوع واقعه

 غیابت وظیفوی نوع واقعه )  س م( ارنوالڅشهرت 

 محل واقعه )ن ز( شهرت محکوم
آمریت استخبارات ق 

 امنیه پکتیا

 وظیفه محکوم
فعاًل منسوب ق .ا 

 والیت پکتیا
 3/3/1396 تاریخ واقعه

 ندارد شهرت وکیل 
سبب تحریک 

 دعوی 
 مراجعه به وظیفه

 ندارد شهرت متضرر
رابطه محکوم 

 با متضرر
 ندارد

 شهرت قضات

 )ع ق( )ا م( )چ گ( اسم

 ) ت ب( . ) ح ی( تخلص

 رئیس شهری عضو خدمتی سرپرست دیوان وظیفه



 پیژند وزارت امور داخله تائید گردیده.  مدیریت 3/5/1396( مؤرخ 391ارنوالی و )څآمریت بخش   5/5/1399( مؤرخ 456غیابت وظیفوی نام برده از اثر مکاتیب ) -3

 نص حکم
خویش درحال حضورداشت حقیقی  21/7/1399ماهیأت قضائی ریاست دیوان جرایم منسوبین نظامی محکمه شهری والیت پکتیا در جلسۀ قضائی علنی منعقده تاریخ 

( بیست هزار 20000( ضمیمه شماره یک کود جزاء به مبلغ )10( ماده )2( را در قضیه غیابت وظیفوی طبق هدایت فقره )ع ش ( ولد )ن زقضیه به اتفاق آراء تو )طرفین 
 افغانی جزای نقدی محکوم به مجازات نمودیم.

 سبب قطعیت حکم
 محکمه ابتدائیه

 ( بیست هزار افغانی مطابق به عمل ارتکابیه متهم بوده بناًء جانبین قناعت نمود.20000حکم محکمه ابتدائیه مذکور جزائی نقدی مبلغ )

 (     محل امضاء آمر با صالحیت ) 11/1/1400تاریخ  

 

 

 

 

 

 


