
  

 
 

 افغبًسحبىجوِْری اسالهی 
 سحزٍ هذکوَ 

 ریبسث هذکوَ اسحیٌبف ّالیث بذخطبى
 ریبسث دیْاى هذًی ّ دقْق عبهَ هذکوَ ضِزی           (65ضوبرٍ) 

  قطعی هذبکن ابحذائیَ در قضبیب دقْقی فبرهث ادکبم          

صورت 

 دعوی: 

بَ فزّش رسبًیذم ّ هطحزی هذکْر اس جولَ هبلغ چِل ُشار افغبًی آًزا بزای خْدم پزداخث ًوْد ّ  (C)دبجی( افغبًی ببالی ضخػی بٌبم 001111)یک عزادٍ هْجز ضخػی خْیص را در بذل هبلغ
را بزاین هعزفی کي در هذت یکوبٍ بزایص هی پزداسم ّ هي هذعی علیَ ُذا را هعزفی ًوْدم هْغْف پْل را گزفحَ ّ بزای هي ًویذُذ.  –هبلغ ُطحبد ُشار افغبًی آًزا اس هي جقبضب ًوْد کَ کسی 

 بضن. بهحوزد اسث جٌذُی ًذارد بٌبًء خْاُبى پْل خْیص هی
 سث. ًبم کذام پْل ًگزفحَ ام بلکَ ًظز بَ اسٌبد دسث داضحَ اش هْغْف هکول خْیص را اخذ ّ قبض ًوْدٍ اسث کذام رّپیَ ّ دیٌبر ببقی ًوبًذٍ ا (C)ادعبی هذعی هذکْر دقیقث ًذارد هي اس :   دفع دعْی

 اسحفبدٍ ًطذٍ اسث.  ٍاس ًظز اُل خبز   ًظز اُل خبزٍ: 
اسحذالل 

 ( افغبًی هػبلذَ ًوْدٍ کَ ُئیث قضبئی بَ اغالح طزفیي دعْی اسحذالل ًوْدًذ. 66111غلخ ّ اغالح طزفیي دعْی در جزیبى دعْی در بذل هبلغ) هذکوَ ابحذائیَ 

 قزار ًع 
       هذکوَ ابحذائیَ 

خْیص بَ دضْر داضث طزفیي دعْی بَ اجفبق آراء ّ هحکی بَ  01/7/0111یبسث دیْاى هذًی ّ دقْق هذکوَ ضِزی ّالیث بذخطبى در جلسَ قضبئی علٌی هٌعقذٍ جبریخی ی رئهب ُئیث قضب
االدکبم العذلیة بَ ججْیش ّ غذث اغالح ّ خحن هٌبسعَ فیوببیي  ( هجلة0665( قبًْى هذًی ّ بب در ًظزداضث هبدٍ )0017( قبًْى اغْل هذبکوبت هذًی، بب رعبیث هبدٍ )010( هبدٍ )0دکن فقزٍ )

هذعی علیَ ببالغبلَ گفحین کَ جْ هکلف بَ  (B)( افغبًی هػبلذَ بَ اغذار دکن ًوْدین ّ بزای جْ 66111هذعی علیَ ببالغبلَ در خػْظ هبلغ ) (B)هذعی ببالغبلَ ّ  (A)طزفیي دعْی ُزیک 
  هیببضیذ.  (A)فغبًی پْل هػبلذَ بِب بزای پزداخث هبلغ پٌجبٍ ّ پٌج ُشار ا

سبب قطعیث 
دکن هذکوَ 

 ابحذائیَ 
 دکن هذکوَ.بَ قٌبعث طزفیي 

 هذل اهضبء آهز بب غالدیث             0111/ 1   / 11 جبریخ  

 شهرت اصحاب دعوی و نوع آن 

 دعوی تفریق دعوی موضوع

 A مدعی 

  وکیل مدافع

 B مدعی علیه ی ری شهدیوان مدن محل دعوی

  وکیل مدافع 11/4/1911 تاریخ

 شهرت قضات 

 اسم 
 شهری و حقوق عامه دیوان مدنیریاست  هئیت قضائی 

 والیت بدخشان

  تخلص

  وظیفه


