
 ستره محکمه جمهوری اسالمی افغانستان
 والیت بلخ استینافریاست 

 شهری مرکز والیت بلخریاست محکمه ابتدائیه 
 ریاست دیوان رسیده گی به قضایای حقوق عامه
 حقوقیفارمت نشر احکام نهائی دیوان های فرجام در قضایای 
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خالصه دعوی و مطالبه 
 مدعی

در چوکات ریاست معارف  1370( متر مربع زمین ملکیت مربوط معارف واقع کارته نو بهار شهر مزار شریف را غصب نموده در سال 459.5مدعی علیه مذکور موازی )
 ه مدعی علیه ملکیت دولت را بدون موجه قانونی غصب کرده است.طور خود سر غصب گردید 1371کیت به اسم ) ع ا( ایجاد شده محدوده مذکور در سال لم

خالصه مالحظات 
 مدعی علیه

طی سند  1376در سال مدعی بالنیابه به اسکیج و خط اندازی استناد اعمار کرده کروکی و خط اندازی قطعا سند مدار حکم نمی باشد ) ع ش( زمین مورد منازعه را 
( سال در 25به بیع قطعی خریداری نموده و از مدت ) 4/7/1331( مؤرخ 1162رهنمائی معامالت بحضور داشت شهود از ) غ ر( ولد ) ح م( مندرج قباله شرعی )رسمی 

 آن ذوالید هستیم.

خالصه استدالل هیئت 
 قضائی

( مقام والیت بلخ در مجلس اداری 1388و  1384معارف میباشد در سال های ) اهل خبره در مورد گزارش داده ملکیت مذکور را دولتی نظر داده ساحه مکتب و مربوط
دست داشته مدعی علیه نظریه معلومات مخزن ثبت محفوظ دیوان قضاء ندارد و در امالک بنام  قباله( ساحه مدعی بها را ملکیت ریاست معارف دانسته و 313تصویب )

 معارف ثبت است.

 نص حکم
( متر مربع زمین 459.5علیه باالصاله مبنی بر استرداد موازی )مدعی  ن( نماینده قضایای دولت و مدعی بالنیابه و به الزام تو ) ع ش( ولد ) ص ف(به اثبات دعوی تو ) م 

 دربند حویلی مدعی بها و قلع وقمع آبادی آن اصدار حکم نمودیم. یک
سبب قطعیت حکم 

 محکمه ابتدائیه
 ریاست دیوان حقوق عامه واحوال شخصیه مقام عالی ستره محکمه جمهوری اسالمی افغانستان 8/4/1399( مؤرخ 182قرار قضائی )

 (     محل امضاء آمر با صالحیت )  1399/ /  تاریخ 

 

 شهرت طرفین دعوی و نوع واقعه

 موضوع دعوی ) م ن( مدعی 
( 4595موازی )

 متر مربع زمین

 وکیل مدافع
نماینده قضایای 

 دولت
 غصب زمین نوع دعوی

 مدعی علیه
) ع ش( ولد ) ص 

 ع(
نوعیت و موقعیت 

 مدعی بها
 امالک دولتی

 7/12/1397 نمبر و تاریخ  وکیل مدافع

 شهرت قضات
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تحت 
ریاست 
رئیس 

محکمه و 
اعضای 

 قضائی شان

  

    تخلص

    وظیفه


