
 ستره محکمه جمهوری اسالمی افغانستان
 ریاست استیناف والیت کندز

 ریاست محکمه ابتدائیه شهری کندز
 فارمت نشر احکام نهائی دیوان های فرجام در قضایای حقوقی

 

  

 

  

 

 

 ( 44: )شماره

 صورت دعوی

مسمی و مؤجل مبلغ پنجصد هزار افغانی بحضورداشت تعداد از مسلمین و شهود عقد نکاح با هم ازدواج نمودند با مدعی علیه با تعین مهر  6/12/1398موکله ام بتاریخ 
ام را طالق داده و مهر موکله  15/5/1399ت تعداد از مسلمین بتاریخ مدت تقریبًا شش ماه را با هم سپری نمودند که مدعی علیه هذا با ارایه سند کتبی و حضور داش

ه گی صاحب و اعضای محترم دیوان رسیدهذا باقی مانده از اینکه مهر حق شرعی و قانونی موکله ام است از پیشگاه رئیس  متذکره کأل و جمعًا تاکنون بذمه مدعی علیه
ی علیه هذا را به ایفاء و پرداخت مهر مؤکله من مدعی ( قانون مدنی مدع98رم وفق ماده )التًا میخواهم و طلب دابه قضایای احوال شخصیه باکمال ادب و احترام و ک

  بالوکاله که مبلغ پنجصد هزار افغانی است مکلف سازند تا شریعت و قانون تطبیق و عدالت تأمین شود.

 دفع دعوی

دافع هذا و موکله مدعی بالوکاله هذا دارای اهلیت و اوصاف شرعی و قانونی خود ها بودیم با ایجاب و قبول در حالیکه من  6/12/1398من مدعی علیه هذا بتاریخ 
دعی بالوکاله هذا بالوسیله شرعی در بدل مهر مسمی مبلغ پنجصد هزار افغانی که مبلغ دو صدوپنجاه هزار افغانی آن معجل بوده و آنرا در حضور اعضای خانواده موکله م

بدون  صحت عقل وایش پرداخت نمودم و متباقی مبلغ دوصدوپنجاه هزار افغانی مهر موجل بوده که آنرا نیز بعداز عروسی موکله همین مدعی بالوکاله در حالت پدرم بر
ًاء از هیئت محترم قضائی تقاضا خودم لفظ بخشش اش را استعمال نمود و باردیگر در حضور داشت اعضای فامیلم برایم بخشش نمود بن جبرو اکراه یکبار تکرارًا نزد

 ( قانون اصول محاکمات مدنی به عدم اثبات دعوی غیر حق مدعی بالوکاله حکم کند.259( ماده )7دارم بر اساس فقره )

 نظر اهل خبره
ذین خیر اندیش در بدل مایان هریک ) ت م( بنت ) ا ح( مدعی اصل و ) ش ا( ولد ) م ظ( مدعی علیه باالصاله و مدعی بالدفع نظربه توصیه تعداد از مسلمین و متنف

ت م( نامه مدعیه اصل مصالحه نمودیم از  پرداخت مبلغ دو صدو پنجاه هزار افغانی از مجموع مبلغ پنجصد هزار افغانی مهر توسط ) ش ا( مدعی علیه باالصاله برای )
 طبق احکام قانون حکم فرمایند. مایانمحکمه محترم خواهشمندیم که مطابق ورق مصالحه 

 استدالل محکمه ابتدائیه

شوهر موکله اش ) شا( مدعی علیه  بر ا( قانون مدنی دعوی پرداخت مهر به مبلغ پنجصد هزار افغانی ر98)نظربه این که: ) م ع( حازم مدعی بالوکاله ) ت م( طب ماده 
( قانون اصول محاکمات مدنی در مقابل صورت دعوی مدعی 347اقامه نموده و خواهان پرداخت آن گردیده است. نظربه این که : مدعی علیه وفق صراحت ماده )

 بالوکاله دفع صحیح ارایه نموده.
باالصاله بنابر توسیه مصلحین و متنفذین گذر مربوطه شان در بدل پرداخت مبلغ دوصدوپنجاه هزار افغانی از  نظر به این که: ) ت م( نامه مدعیه اصل و ) ش ا( مدعی علیه

ز تصدیق نمودند بناًء مجموع مبلغ پنجصد هزار افغانی مهر مسمی توسط ) ش ا( برای ) ت م( نامه مذکوره مصالحه نموده و از صحت مصالحه شان عندالجلسه قضائی نی
  ذیاًل حکم نمود.هیئت قضائی 

 نص حکم
بحضور داشت طرفین حقیقی  19/7/1399ما هیئت قضائی دیوان رسیده گی به قضایای احوال شخصیه محکمه شهری والیت کندز در جلسه قضائی سری منعقده تاریخی 

فی مابین ) ت م( بنت ) ا ح( مدعیه اصل و همین ) ش ا(  عه( قانون اصول محاکمات مدنی به تجویز اصالح و ختم مناز231( ماده )2دعوی، باتفاق آراء مطابق فقره )

 شهرت طرفین دعوی و نوع آن

 ) ت م( بنت ) اح( عی دم مهر موضوع دعوی

 مدعی علیها )م ع( ولد ) س ا( وکیل مدافع
) ش ا( ولد ) م 

 ظ(

 محل دعوی
دیوان احوال 

 شخصیه
 ندارد. وکیل مدافع

 19/7/1399 تاریخ 
سبب تحریک 

 دعوی 
 

 شهرت قضات

 ) ح ت( ) ع غ( ) ح ب( اسم

 )ش ز( ) ح ی( ) م ق( تخلص

 وظیفه
رئیس دیوان احوال 
شخصیه محکمه 

 شهری کندز

عضو قضائی 
 خدمتی

رئیس محکمه 
 شهری کندز



ش ا( مدعی علیه برای ) ت ولد ) م ظ( مدعی علیه باالصاله مبنی به پرداخت مبلغ دو صدو پنجاه هزار افغانی از مجموع مبلغ پنجصد هزار افغانی مهریه مسمی توسط ) 
دله صلح که مبلغ دوازده هزار و پنجصد افغانی میشود توسط طرفین علی السویه به حساب ستره محکمه م( نامه مدعیه اصل حکم نمودیم تحریرات پنج فیصد محصول ب

 ج.ا.ا تحویل خزینه دولت بدارد.
 قناعت طرفین به حکم صادره محکمه. سبب قطعیت حکم

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

 

 

 


