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 ( 33: )شماره

 صورت دعوی

مسکن گزینی ) ج( مورث مایان در تالقان )د( برادرش سهم و حصه خود را باالی )ح( ( متر مربع بوده ملک میراثی پدری من و موکلینم بوده که بعداز 860موازی )
به وکالت از ورثه من مدعی باالصاله و  1340مورث مدعی علیه به بیع قطعی فروخته و سهم )ج( مورث مایان نزد )د( طور امانت بوده بعداز وفات پدرمان ) ج( در سال 

( متر مربع میشود برایم دادند و 860ض شدم که در نتیجه آنها سهم زرخرید پدرم را یکجا با سهم میراثی آن که در مجموع موازی )الوکاله علیه مدعی، مدعی علیه عار
یراثی خود و پس نزدشان طور امانت گذاشتم اکنون آنرا غصب نموده آماده به تسلیم دهی آن نیستند و خواهان مکلف ساختن مدعی علیهم به تسلیمی ملکیت م

 کلینش و اشجار داخل اسناد و حصالت آن شده است.مو

 دفع دعوی
را مبنی بر زرخریدی در اختیار داریم در هر دو اسناد عرفی مان بایع خلیفه )د( و متشری) ح(  1327همین موازی مکلیت زرخرید پدری مان است که اسناد عرفی سال 

نمیدانیم اگر ادعای امانت را دارد امانت خط خود را حاضر بدارد اگر دارای ملکیت میبود در این مدت میباشد مدعی هذا الحاج ) الف( را معه دیگر موکلینش شریک 
 مدید و طوالنی مطالبه حق مینمود که اکنون نداشته و نکرده است بناًء خواهان رد دعوی مدعی شده است.

 از نظر اهل خبره استفاده نشده است. نظر اهل خبره

 صلح و اصالح طرفین دعوی در جریان دعوی. یهمحکمه ابتدائ لاستدال

نص حکم محکمه 
 ابتدائیه

خویش به حضور داشت طرفین  24/8/1399ماهیئت قضائی ریاست دیوان مدنی و حقوق عامه محکمه شهری والیت بدخشان در جلسه قضائی علنی منعقده تاریخی 
( مجلة 1556( قانون مدنی و بادر نظر داشت ماده )1297اصول محاکمات مدنی، با رعایت ماده )( قانون 231( ماده )2دعوی به اتفاق آراء و متکی به حکم فقره )

صاله اصدار حکم نمودیم االحکام العدلیة به تجویز و صحت اصالح و ختم منازعه فیمابین طرفین دعوی هریک ) الف( مدعی باالصاله و الوکاله و )ب( مدعی علیهم باال
 ( افغانی بدل صلح برای ) الف( و موکلینش میباشید.450000الصاله گفتیم که شما مکلف به پرداخت مبلغ )و برای )ب( مدعی علیهم با

سبب قطعیت حکم 
 محکمه ابتدائیه

 اصالح طرفین دعوی عندالمحکمه.

 (     محل امضاء آمر با صالحیت )  13 30/9/99 تاریخ 

 

 دعوی و نوع آن اصحابشهرت 

 موضوع دعوی
غصب موازی 

( متر مربع 860)
 زمین

 )الف( مدعی

 )ب( مدعی علیه  دیوان مدنی شهری محل دعوی

  وکیل مدافع 6/2/1399 تاریخ

 شهرت قضات

 اسم

اعضای قضائی ریاست دیوان مدنی و حقوق عامه 
 محکمه شهری والیت بدخشان

 تخلص

 وظیفه


