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 ( 35: )شماره

فشرده صورت دعوی 
 مدعی

تقدیم نموده که بعداز احکام رئیس خود عنوانی ریاست عدلیه والیت بدخشان عریضه  5/4/1399( مؤرخ 11585757مدعی باالصاله مذکور طی عریضه مطبوع نمبر )
قه مبارک از عدلیه به رعایت سلسله مراتب محول آمریت حقوق ریاست عدلیه والیت بدخشان عارض و ادعا نموده است. ) محترما: یک باب دکان واقع رسته خر

فغانی دیگر چند روز بعد قرض گرفته بود چون دکان از طرف گرو گرفته بودم مبلغ پانزده هزار ا 1390شخص مدعی علیه فوق الذکر مبلغ یک لک افغانی در سال 
لف( دولت به غرض اعمار سرک قیر تخریب گردیده و در سرک نرفت من در جای دکان گروی ام یک باب غرفه غرض کار و غریبی جابجا نمودم و شخص ) ا

دکان قفل است خودم بی سرنوشت میباشم و شخص ) الف( توسط دو نفر از مالم در  ل کرده است.فبرادر معروض علیه مدت بیست یوم میشود که غرفه بنده را ق
آمده اموال دکان مراتیت و  5/4/1399اکنون میخواهم طبق قانون پول گروی من پرداخت شود که الیوم شاروالی قفل را میده کرده دوباره قفل جدید انداخته است 

( مؤرخ 152-477باالی مرجع مربوط امر اعطا فرمایند که دوسیه نسبتی طرفین قضیه ذریعه صادره نمبر )شود رسی برکس زد امیدوارم غور ررده و مرا دوبپاشان ک
 کتاب ثبت اجراآت 11/4/1399( مؤرخ 117آمریت محترم حقوق ریاست عدلیه والیت بدخشان غرض فیصله شرعی به این دیوان واصل و به شماره ) 11/4/1399

 حقوقی این دیوان قید میباشد.

 ع دعویدف
راجع به دعوی مدعی از مدعی علیه پرسش بعمل آمد، موصوف در جواب تحریر نموده است : ) بجواب سوال شما باید انصافانه  11/4/1399 تاریخیباالثر استعالمی 

هزار افغانی بار دوم ازش گرفتم در پشت گرو یک دکان خود را به مدعی باالصاله گرونموده بودم و مبلغ پانزده  ینافغا یازده هزار رار می نمایم که مبلغ یک لکاق
 (ش پرداخت نمایم به آن قناعت دارمخط رسانیدم در تکفین و تجهیز پدرم مصرف نمودم آماده هستم برای

 از نظر اهل خبره استفاده نشده است. نظر اهل خبره

 محکمه ابتدائیه لاستدال

استعالمهای نسبتی طرفین دانسته شد، مدعی باالصاله ادعای مبلغ یک لک و پانزده هزار افغانی را از درک گرو دکان از البالی بررسی و تدقیق اوراق دوسیه به ویژه 
معترف بوده تعهد  علیه مدعی علیه اقامه نموده بود بالمقابل مدعی علیه باالصاله عندالمحکمه به گرونمودن یک باب دکان ملکیت پدری خویش برای مدعی مقر و

عی به مقروضیت خویش از درک گروی یک باب دکان اقرار دافغانی مقروض از درک یک باب دکان هستم که م یازده هزار ( یک لک115000مبلغ )نموده که 
ت مدنی ( قانون اصول محاکما16( ماده )1میباشد در زمینه فقره ) یهمیباشد که محضر قضائی ضم دوس 14/4/1399نموده که اقراری شان درج محضر قضائی تاریخی 

علیه قرار چنین صراحت دارد: ) عریضه ایکه به محکمه ذیصالح تقدیم میگردد محکمه بعداز احضار معروض علیه آنرا بررسی نموده در صورت قناعت معروض 
سیمینار عالی  1395ت سال هارم موضوعات تجارتی اسناد و مصوبا( قسمت چ22( و توضیح پرسش شماره )قضائی صادر و جهت اجرا به اداره حقوق ارجاع می دارد

 دعوی و نوع آناصحاب شهرت 

   ادعای دین موضوع دعوی

   دیوان مدنی شهری محل دعوی

   14/4/1399 تاریخ

 هیئت قضائی تصمیم گیرندهشهرت 

 اسم

 تخلص هیئت قضائی دیوان مدنی و حقوق عامه محکمه شهری

 وظیفه



( یک لک و پانزده هزار افغانی را از درک 115000قضائی ستره محکمه جمهوری اسالمی افغانستان در زمینه نیز صراحت تام دارد و از اینکه مدعی ادعای مبلغ )
از بتحقیق بیشتر دیده نشد بناًء هیئت قضائی در زمینه ذیاًل تصمیم گروی یک باب دکان نموده و مدعی علیه باالصاله به ادعای مدعی باالصاله اقرار و قناعت داشت و نی

 اتخاذ و قرار صادر نمودند. 

 نص قرار محکمه ابتدائیه 

خود ها به اتفاق آراء و  14/4/1399دیوان مدنی و حقوق عامه محکمه شهری فیض آباد والیت بدخشان در جلسه قضائی منعقده مؤرخ  ریاست ما هئیت قضائی
( قسمت چهارم موضوعات تجارتی 22ات مدنی و توضیح پرسش شماره )مک( قانون اصول محا16ق هدایت ماده )داشت طرفین قضیه، بنا بر دالیل فوق طببحضور 

عی علیه باالصاله ) سیمینار عالی قضائی ستره محکمه جمهوری اسالمی افغانستان تصمیم اتخاذ و قرار صادر نمودیم مبنی بر قناعت تو مد 1395اسناد و مصوبات سال 
( یک لک و پانزده هزار افغانی پول ذمت خودت را برای مسمی ) ب( ولد ) د( پرداخت نماید که به آن 115000الف( ولد )ج( معروض علیه مبنی به پرداخت مبلغ )

( 9( ماده )1( یک لک و پانزده هزار افغانی طبق فقره )115000یرات گفته شد که : که پنج فیصد محصول قرار هذا از مجموع مبلغ )حراقرار و قناعت داشتید و به ت
( تحویل خزانه دولت نمائید و در صورت 1290208129673قانون محصول محاکم مبلغ پنج هزار و هفصدو پنجاه افغانی از معروض علیه اخذ و رسمًا به اکونت نمبر )

 اجراآت حقوقی خارج به مرجعش ارسال بدارید. حصول به اداره حقوق معرفی نماید و اوراق را از کتاب ثبتتمرد جهت 
سبب قطعیت حکم 

 محکمه ابتدائیه
 به اساس حکم قناعت مدعی علیه

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

 


