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خالصه دعوی و 
 مطالبه مدعی

خواهان مستردکردن  مدعی مذکوره ادعای جهزیه خود را علیه ع ص ولد ع ح ولدیت م ع خسر خود نموده بود و مطابق مواد قانون اصول محاکمات مدنی و قانون مدنی
 جهزیه خود از نزد خسر اش از پیشگاه هیأت قضائی این محکمه گردید.

خالصه مدافعات 
 مدعی علیه

ی خود را ر در خصوص ما ادعای مدعیه انکار مطلق بوده و ادعا مینماید که جهزیه مدعیه مذکوره نزد شوهرش ع غ پسرم میباشد که شوهرش بوده وی ادعامدعی علیه مذکو
 مذکوره گردید. میتواند علیه شوهرش نماید وی بدروغ اصرار دارد که جهزیه من به دست خسرم میباشد و از هیأت قضائی محکمه هذا خواهان رد دعوی مدعیه

خالصه استدالل 
 هیأت قضائی

علیه از ما ادعای مدعیه و بعداز اقامه دعوی مدعیه مذکوره و درج صورت دعوی مدعیه مذکوره به صورت حال هذا و  آوردن دفاعیه مدعی علیه مذکور و انکار مطلق مدعی 
دارک اثباتیه و اینکه مدعیه خواهان حلف مدعی علیه مذکور گردیده و آماده شدن مدعی علیه برای خواستن مدارک اثباتیه از مدعیه مذکوره و اظهار عجز مدعیه از آوردن م

 ادعای حلف شرعی و اسقاط حلف مدعیه مذکوره به ترک خصومت و عدم اثبات دعوی مدعیه حکم گردید.

 نص حکم
به اتفاق آراء با حضور داشت طرفین قضیه متکی به جریانات فوق الذکر مطابق مواد خود ها  6/2/1398قضائی محکمه هذا در جلسه قضائی علنی منعقده تاریخی ما هیأت 

ع ص ولد ع ( قانون اصول محاکمات مدنی و قانون مدنی حکم نمودیم به ترک خصومت و عدم اثبات دعوی تو ف ز بنت غ غ ولدیت م ع مدعیه باالصاله علیه 987و  345)
 نباشید. قضینا و حکمنا بذالک اتاریخ جلسه هذا در خصوص موضوع هذاه مزاحم و غرض دار ع ص مدعی علیه هذ مدعیه باصالله سر از ح و گفتیم تو ف ز

سبب قطعیت 
 حکم

 اسقاط حلف شرعی نمود و طرفین از حق استیناف طلبی خود گذشت نمودند لذا حکم محکمه قطعیت پیدا نمود. ه مدعیه باالصاله هذااز اینک

 (     امضاء آمر با صالحیت )محل  17/2/1399تاریخ  

 شهرت طرفین دعوی و نوع آن-

 دعوی جهزیه موضوع دعوی ف ز مدعی

  نوع دعوی ندارد وکیل مدافع

 ع ص مدعی علیه
نوعیت و موقعیت 

 مدعی بها
 

 6/12/1398(1) نمبر و تاریخ حکم ندارد وکیل مدافع

 شهرت قضات

 ا ش ع ح ع ظ اسم

 ش ب ع ز ک م تخلص

 عضو قضائی عضو قضائی رئیس  وظیفه


