دست آوردهای نه ماهه از اجراآت حقوقی ریاست عمومی حقوق وزارت عدلیه ج.ا.ا
از اول جدی  4931تا اول اسد 4931

بر بٌیاد لاًَى ،دفاع از حمَق هلکیت ،کار ،خاًَادُ ٍ ساير حمَق هذًي شْرًٍذاى کشَر ،تؽبیك فیصلِ ّای هحااکن
در لعايای هذًي ٍ تجارتي ،از ٍظايف رياست ػوَهي حمَق هرکس ٍزارت ػذلیِ ج.ا.ا هي باشذ.
ايي رياست دارای کویتِ ّای اهالکي ،ديَى تجارتي ٍ فاهیلي هي باشذ.
برخی از مسؤولیت های این کمیته ها:
کویتِ اهالکي :بررسي ٍ رسیذُ گي بِ ػرايط ٍ شکايت ّا در هَظَػات اهالکي کویتِ دُيَى ٍ تجارتي :بررسي ٍ
رسیذُ گي بِ شکايت ّا در هَظَػات دُيَى ٍ تجارتي
کمیته فامیلی:
* بررسي ٍ رسیذُ گي بِ شکايت ّای فاهیلي
* تالش بِ هٌظَر حل ٍ فصل هٌازػات فاهیلي ٍ ايجاد سازگاری
* رسیذُ گي بِ هسايل حعاًت ٍ سرپرستي اؼفال
ریاست عمومی حقوق درمرکس ،والیات و ولسوالی ها مصروف عرضۀ خدمات حقوقی بوده.
ػرايط درج شذُ در هسايل ديًَي يا ٍام ّا55911 ،شکايت
ػرايط درج شذُ در هسايل اهالکي 54879 ،شکايت
ػرايط درج شذُ در هسايل فاهیلي 5151 ،شکايت
اجراآتی که در برابر این عرایض و شکایت صورت گرفته است:
 9599ػريعِ بِ ًسبت ػذم لٌاػت ؼرفیي بِ تصاهین اصالحي بِ هحکوِ فرستادُ شذُ
545ػريعِ بوٌظَر ّوکاری بِ لَهاًذاًي راجغ شذُ
 5159ػريعِ بِ ٍلسَالي ّاٍساير ادارات هربَغ بوٌظَر اجراآت لاًًَي راجغ شذُ

 155ػريعِ بِ ٍاليات هربَؼِ بِ غرض رسیذُ الزم لاًًَي راجغ شذُ
1589ػريعِ،دراثرهساػي جویلِ هَظفیي حمَق اصالح شذُ
55115ػريعًِ ،سبت ػذم هراجؼِ ؼرفیي دػَی حفظ شذُ
55157ػريعِ ،زير دٍراى است
فیصله های وارده محاکم که به منظور تطبیق فرستاده شده است:
 7951دٍسیِ ديًَي يا ٍام ّا
 55918دٍسیِ اهالکي
 7555دٍسیِ فاهیلي
اجراآتی که صورت گرفته:
 855دٍسیِ کِ دارای فیصلِ ّای ًْائي ٍلؽؼي هحاکن هیباشذ تؽبیك شذُ
 4159دٍسیِ بِ هحاکن فرستادُ شذُ
 7847دٍسیِ بِ ٍاليات ٍ ساير ادارات هرتبػ فرستادُ شذُ
 1849دٍسیِ حفظ شذُ
 5785دٍسیِ زير دٍراى است
درآمدهای اجراآت از این بابت:
دُ يکِ بِ دست آهذُ (همذار هؼیٌِ)7891955 :
هحصَل بِ دست آهذُ از فیصلِ ّا55117515 :
پَل تحصیل شذُ 11919555:
خَش بختاًِ ديتابیس برای ثبت دػَای حمَلي بِ هٌظَر ايجاد سَْلت برای هراجؼیي بِ ّوکاری ًْادّای بیي
الوللي ،ايجادُ شذُ است.

