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 ( 34: )شماره

دیوان مدنی شهری چنین معلوم میگردد ادعای  26/3/1399( مدعی و توضیحات دعوی موصوف در محاذ استعالم مؤرخ 11652425از البالی عریضه مطبوع نمبر ) صورت دعوی
 ( افغانی پول خویش را از مدعی علیها نموده است.13600ذمه خویش را فارغ نساخته حاال مدعی ادعای مبلغ ) ههزار افغانی پول قرضه داشته، موصوف 13600 مبلغ 

 دفع دعوی
ت به پرداخت مورد ادعای مدعی آماده از مدعی علیها استجواب به عمل آمدکه ادعای مدعی حقیقت دارد یا خیر؟ در صورت واقعی 17/4/1399ذریعه استعالم مؤرخ 

هزار  13600افغانی علیه من واقعیت دارد منکر نمی باشم همین حاال مبلغ  13600ت که ادعای مدعی در رابطه به مبلغ یا خیر؟ موصوفه در جواب نگاشته اسهستید و 
 افغانی آنرا یکجا برایش می پردازم.

 است. از نظر اهل خبره استفاده نشده نظر اهل خبره

 محکمه ابتدائیه لاستدال

هزار افغانی فعال  13600قرضداری و مدیون بودن خویش را پذیرفته و بیان داشته است که مبلغ  17/4/1399ینکه: مدعی علیها در جواب استعالم مؤرخ ا در مورد از
: )عریضه ایکه به محکمه حت داردا( قانون اصول محاکمات مدنی صر16) ( ماده1ین مورد فقره )ایکجا برای مدعی هذا پرداخته، و ذمه اش را فارغ مینماید، که در

ره حقوق ارجاع ذیصالح تقدیم می گردد محکمه بعدازاحضار معروض علیه آنرا بررسی نموده در صورت قناعت معروض علیه قرار قضائی صادر و جهت اجراء به ادا
 ( قانون اصول محاکمات مدنی ذیاًل تصمیم اتخاذ نمودیم.16( ماده )1یه شهری فیض آباد طبق هدایت فقره )میدارد.(در نتیجه ما هیئت قضائی دیوان مدنی محکمه ابتدائ

 نص قرار محکمه ابتدائیه 
حال خویش روی جریان فوق در  17/4/1399والیت بدخشان در جلسه قضائی علنی منعقده مؤرخ ما هئیت قضائی دیوان مدنی و حقوق عامه محکمه شهری فیض آباد 

( قانون مذکور، مبنی بر 22( قانون اصول محاکمات مدنی و بارعایت مندرج ماده )16( ماده )1حضور داشت حقیقی طرفین دعوی، به اتفاق آراء طبق حکم فقره )
 افغانی از جانب معروض عیها )ب( برای مدعی ) ج( تصمیم  اتخاذ و قرار صادر نمودیم. 13600قناعت و به پرداخت مبلغ 

قطعیت حکم سبب 
 محکمه ابتدائیه

 قناعت معروض علیها به حکم محکمه.

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

 دعوی و نوع آن اصحابشهرت 

 موضوع دعوی 
افغانی  13600

 قرض حسنه
  

   دیوان مدنی شهری محل دعوی

   21/3/1399 تاریخ

 شهرت قضات

 هیئت قضائی دیوان مدنی شهری  اسم
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