
  

 جوِْضی اسالهی افغبًستبى

 ستطٍ هحکوَ

 ثسذطبىضیبست هحکوَ استیٌبف ّالیت 

 زیْاى هسًی ّ حمْق عبهَ استیٌبف ضیبست 

 زیْاى هسًی زض لضبیبی حمْلی فبضهت ًطط احکبم لطعی
 (52ضوبضٍ )

 فشرده جریان قضیو 

( اصلَ زض ذتبى سفیساض ّ چٌبض ًیع هیجبضس، زض لطیَ چیچی هغعاض ثِبضک هْلعیت زاضز کَ حسّز ّ هطرصبت آى 52( هتط هطثع کَ زاضای یک حجط آسیبة،)453هسعی ثبالصبلَ زض هحسّزٍ یک لطعَ ظهیي ثَ هسبحت )

طی  ضس علیَ هسعی علیِوب هطبلجَ  سِن هْضثی ذْیص ضا ًوْزٍ است. اّضاق زّسیَ زض هحکوَ ثِبضک تحت زّضاى ّ ضسیسٍ گی  لطاض گطفتَ ّ ثعس اظهحکوَ ثِبضک هیجب 52/55/5422( هْضخ 52/582زضج فیصلَ ذظ )

ّ اظ اثط عسم لٌبعت هحکْم علیِوب اّضاق زّسیَ ثسیْاى هسًی هحکوَ ثِبضک زض هْضز لطعَ هتصکطٍ ثَ  اثجبت زعْی هسعی ثبالصبلَ اصساض حکن صْضت گطفت  52/55/5422( هْضخ 52/582لَ ذظ )4هطاحل الظم فیص

زیْاى هسًی استیٌبف ًمط  2/2/5428( هْضخ 2ثِبضک ثَ ًسجت هْجْزیت ذال ًْالص لبًًْی شضیعَ لطاض لضبئی ) 52/55/5422( هْضخ 52/582استیٌبف هْاصلت ّضظیسٍ ّ ثعس اظ غْض ثطضسی الظم فیصلَ ذظ)

 بظ گطزیس.گطزیسٍ، ثطضسی همسهبتی آغ

 دفع دعوی: 

زض هْضز ازعبی هسعی ثبالصبلَ ضاجع ثَ سِن زاضی ّی زض یک حجطآسیبة پطسیسٍ ضسًس: چٌیي جْاة اضائَ ًوْزًس: ثومبم هحتطم ضیبست هحکوَ  11/8/1931اظ هسعی علیِوب لجل اظ زّضاى زعْی طی استعالم هْضخ 

 بى ثْزٍ اهبزٍ ُستین کَ سِن یک ثطازض ضا ثطای هسعی زازٍ ّ تسلین ًوبئین. استیٌبف ّالیت چٌیي اظِبض هیٌوبین کَ پیطاهْى  یک حجط آسیبة  کَ هتطّکَ پسضه

 نظر اىل خبره: از نظر اىل خبره استفاده  نشده است. 

( هحکوَ ثِبضک 93ک کَ حسّز ّ هطرصبت اى زضج فیصلَ ذظ )طْضیکَ فْلبً تحطیط گطزیس هسعی ثبالصبلَ اظ هحسّزٍ یک لطعَ ظهیي آثی هعَ یک حجط آسیبة ّالع لطیَ چیچی هغعاض ثِبض: استدالل محکمو ابتدائیو 

هطتجَ هحکوَ ثِبضک هطبلجَ سِن هْضّثی ذْیص ضا زض یک حجط آسیبة اظ هتطّکبت پسضش علیَ هسعی علیِوب ًوْزٍ، هحکوَ ثِبضک طی فیصلَ  92/8/1938( هْضخ 54/164هی ثبضس ّ ثط طجك ّثیمَ حصط ّضاثت )

صْفبى ثَ حك زاضی ثطازضضبى ثَ جْاة استعالم حکن ًوْزٍ ثْزًس کَ ثَ اثط عسم لٌبعت هسعی علیِوب زّسیَ  ّاضز زیْاى هسًی استیٌبف گطزیسٍ ثعس اظ ًمط فیصلَ ّ لجل اظ زّضاى زعْی هْ ًوجط فْق ثَ ًفع هسعی اصساض

م هطکلی ًساضین ّ سِوص ضا ثطایص تسلین هیٌوبین، اظ ایٌکَ هعطّض علیِوب ثَ حك ّ سِن هیطاثی هسعی یطسس کساِب هایي زیْاى الطاض ّ اعتطاف ًوْزًس کَ هب ثَ اًساظٍ سِن کَ ثطای هسعی اظ هسعی ث 11/8/1938

ص تسلین ًوبیٌس لِصا ثب زض ًظط زاضت هْاضز یسگی هعیس ضا ًوی ًوبیس ثب زض ًظط زاضت لْاعس هیطاثی هعطّض علیِوب هکلف ُستٌس کَ سِیوَ هسعی ضا ًظط ثَ الطاض ضبى ثطایسعٌسالوحکوَ الطاض ًوْزًس زّسیَ زیگط ایجبة ض

 ( لبًْى اصْل هحبکوبت هسًی هب ُئیت لضبئی ضیبست زیْاى هسًی ّ حمْق عبهَ هحوَ اسیتٌبف ثسذطبى زض هْضز شیالً تصوین اتربش ًوْزین: 16شکط ضسٍ حست ُسایت فمطٍ اّل هبزٍ )

 نص قرار دیوان مدنی و حقوق عامو استیناف بدخشان: 

ذْز ُب ثَ اتفبق آضاء ثَ حضْض زاضت ططفیي زعْی ّ ثب زض ًظط زاضت ایٌکَ هسعی  15/8/1938ضیبست زیْاى زًی ّ حمْق عبهَ هحکوَ استیٌبف ّالیت ثسذطبى زض جلسَ لضبئی علٌی هٌعمسٍ تبضیری هب ُئیبت لضبئی 

عتطاف  ّ لٌبعت ّ ذْیص ضا اثطاظ ًوْزًس هْصْفبى ثط طجك فطایط هللا ثَ افطاظ ّ تسلیوی سِن هسعی هصکْض هکلف ثْزٍ حست ُسایت هغعاض ثِبضک عٌسالوحکوَ ا علیِوب  ثَ سِن هسعی زض یک حجط آسیبة ّالع چیچی

 اعبزٍ ثساضًس. ین اتربش ّ لطاض ُصا ضا صبزض ًوْزین. تحطیطات اّضاق زّسیَ ضا اظ اًساضج ذبضج ّ غطض اجطاآت ثعسی ثَ هطجعص وى اصْل هحبکوبت  هسًی تصْ( لب216ًهبزٍ 

 ثَ اسبغ  لٌبعت هسعی علیِوب سبب طعیت حکم محکمو: 

 (     هحل اهضبء آهط ثب صالحیت )                                                                     5422  / 6/ 55تبضید  

 اصحاب دعوی و نوع آن شهرت 

 موضوع دعوی 
مطالبه سهم موروثی 
 در یک حجر آسیاب 

 اسم مدعی 

 وکیل مدافع 

 همایمدعی عل دیوان مدنی استیناف  محل دعوی 

 وکیل مدافع 15/8/1938 تاریخ 

   

  هئیت  قضائی تصمیم گیرنده شهرت

 اسم 
هئیت قضائی دیوان مدنی و حقوق عامه محکمه 

 استیناف بدخشان  

    تخلص 

    وظیفه


