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خالصه دعوی مطالبه 
 مدعی

فوت شده است که از وی پنج  1368شان تقسیم شده است که پدرم درسال مدعی بها در اصل از پدر کالنم بوده که از وی سه پسر باقی مانده است که مدعی بها بین 
هما از این فرصت استفاده پسر و دو دختر باقی مانده است که ما از قدیم تا حاال ذوالید بودیم مدعی بها را آب تخریب نموده که بدو قطعه تبدیل نموده و مدعی علی

زمین پدری ما را غضب نموده است که در اوایل بهار امسال مدعی علیهما ما را به کشت و زراعت کردن  نموده کم کم به غضب زمین پدری مایان پرداخته که
 نگذاشتن و می خواهم که جلو آنها گرفته شود.

خالصه مدافعات مدعی 
 علیه

 فعلی وارثین شان می باشد. هقیدیت امالکی بنام پدر کالن مدعی ربطی به مدعی بها ندارد صرف مربوط زمین های متصرف -1
 تصرف ذوالیدی پدر کالن ما و مارا به چشم سر مشاهده نموده اند که قبل از این کدام ادعای نداشته است. -2
 من مدعی علیه باالصاله برای اثبات ادعای خود شهود حاضر نمایم. -3

خالصه استدالل هیأت 
 قضائی

را از پدر و کاکای مدعی علیه باالصاله و الوکاله نمود که آنها بعداز توجیه  دظهار عجز نموده که مطالبه سوگنمدعی باالصاله و الوکاله از ارائه مدارک اثباتیه ا -1
 از سوی محکمه در مجلس قضاء با حضور خصم ادای سوگند نمود. دسوگن

 نص حکم 
در مورد دعوی حقوقی غصب دو قطعه زمین با حضور حقیقی طرفین دعوی با قطعیت رای طبق حکم  19/8/1399ریاست محکمه ولسوالی خدیر در جلسه قضائی مؤرخ 

فعلی تو مدعی باالصاله و  ( قانون مذکور راجع به رد دعوی وقطع خصومت340ماده )( قانون اصول محاکمات مدنی با در نظرداشت 341( و ماده )255( ماده )5فقره )
 لوکاله و موکلینش نشوید.الوکاله حکم نمود و به تو مدعی گفته شد که بعداز این تاریخ تو و موکلین تو بدون موجب قانونی مزاحم و غرضدار مدعی علیه باالصاله وا

سبب قطعیت حکم 
 محکمه ابتدائیه

... در 3.. 2..1قوۀ قضائیه ج.ا.ا که صراحت دارد حکم صادره محکمه ابتدائیه در احوال ذیل قطعی می باشد. ( قانون تشکیل و صالحیت 72( ماده )2و  1طبق حکم فقره )
زیاد تر از صد هزار حالیکه ارزش مدعی بها از یک صد هزار افغانی بیشتر نباشد و طرفین دعوی به حکم محکمه قناعت داشته باشد. در موضوع هذا ارزش مدعی بها 

 طرفین دعوی به حکم محکمه قناعت دارد. افغانی است ولی
 (     محل امضاء آمر با صالحیت )  13 19/8/99 تاریخ 
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