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2019نگارش: آگست   

 
 

ل مشاورین حقوقی و اقتصادی  برای حوزه اداری سفارت آلمان در کاب  
 

 
 ، سفارت آلمان در کابل نمی تواند به طور کلی اطالعات معتبری را برای پیگردافغانستان با توجه به وضعیت فعلی

در صورت قضایای انفرادی، از شما خواهشمندیم با سفارت آلمان و یا با یکی از مشاورین  .قانونی ارائه دهد های
 حقوقی که درج جدول ذیل گردیده اند به تماس شوید. 

 

 

 به شمول مصارف وکالت بدوش موکل میباشد. ها هزینهتمامی مصارف و 
 
 

ادعا نمیگردد که این لست صحیح و کامل باشد.  مرتب گردیده است. ترتیب الفبا اساس مشاورین حقوقی بهلست 
ترتیب یافته است.  حالتمام معلومات مندرج این لست به اساس معلومات موجود در سفارت آلمان در عین 

 حقوقی از طرف وکال و مشاورین حقوقی تخصصی زمینه های کاریمعلومات مندرج این لست درباره زبان مکاتبه و 

 سفارت آلمان هیچگونه مسولیت در این قبال ندارد.  ،ارایه گردیده اند شامل این لست
 

 اطالعات درباره موضوعات ذیل را نیز میتوانید در وبسایت ما دریابید:
 
Document check and Document Procurement 

 بررسی و تهیه نمودن اسناد
 
Consular Service A-Z 

 خدمات قونسلی
 
Certifications and Notarizations 

 تاییدی و تصدیق گواهی
 
Legal Assistance in Civil Cases 

مدنی حقوقی در قضایی همکاری  
 
 

قابل پذیرش نیست.ما ی از دفاتر : درهیچ یکآموزشجهت  آلمانی یپذیرش کارآموزان حقوق

http://www.afghanistan.diplo.de/
https://afghanistan.diplo.de/af-de/service/-/1898412
https://afghanistan.diplo.de/af-de/service/-/2157172
https://afghanistan.diplo.de/af-de/service/-/1898404
https://www.auswaertiges-amt.de/de/rechtshilfe-zivilsachen/2007696
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 :یمینه های تخصصز
 قانون جزا، قانون مدنی، قانون خانواده، قانون کار، 

 

انگلیسی، دری، پشتوزبان مکاتبه:   

 

 

 احمد فردین هویدا مشاور حقوقی
لوعخدمات حقوقی ط  

   ، قلعه فتح هللا، کابل 2آدرس: سرک 
 

 تماس:
+93 788 427 400 ،  +93 700 221 951 

office@tlegals.com 
               www.tlegals.com  

 

 
 :یمینه های تخصصز

قانون جزا، قانون تجارت، قانون مدنی، قانون 

امور مالی  ت،خانواده، قانون کار، حق ملکی
،میانجی و  (Notary)اسالمی، اسناد محضری

 داوری، تاییدی اسناد
 

  انگلیسی، دری، پشتوزبان مکاتبه: 

 
 شاه جان حقوق دان اعقص

 دفتر حقوقی شاه جان و همکاران

 وکالت و مشاورت در بخش حقوقی
  آدرس: شمسی پالزا، کلوله پشته، کابل

 
 تماس:

 +93 799 286 888; +93 786 286 888 
shajjan@shajjanlaw.com  

www.shajjanlaw.com  
 

 

 :یمینه های تخصصز

قانون جزا، قانون تجارت، قانون مدنی، قانون 
داوری، خدمات میانجی و خانواده، قانون کار، 

  مشاورت در زمینه تهیه اسناد، تاییدی اسناد 
 

 انگلیسی، دری، پشتوزبان مکاتبه: 

 

 عبدالسبحان مصباح حقوق دان 

 خدمات مشاورتی حقوقی مصباح ماهر
 ،10،قلعه فتح هللا، ناحیه  6سرک ، 328آدرس: خانه نمبر 

 کابل 

:تماس  
+93 799 304 170 

subhanmisbah@gmail.com 
             www.misbahmaherlegalconsultancy.com 

 

 

 :یه های تخصصمینز
 قانون جزا، قانون تجارت، قانون مدنی و حقوق بشر

 

  انگلیسی: زبان مکاتبه

 

 کمبرلی سی. موتلی حقوق دان
 خدمات حقوقی موتلی

، شیرپور کابل3آدرس: سرک   
 

 تماس:
 +93 788 887 887 

 4887-765 (704) 1+ :(بین المللی) 
inquiries@motleylegal.com;  
kmotley@motleylegal.com 

www.motleylegal.com 
 

 

 :یمینه های تخصصز
 قانون تجارت 

 
انگلیسی، دری، پشتو، آلمانی، : اتبهزبان مک

 هالندی، فرانسوی، روسی
 

 

 کاون کاکړ حقوق دان
کاکړشرکت حقوقی ادوکاتس   

، وزیر اکبرخان، کابل 15سرک ، 398آدرس: نمبر خانه   
 

 تماس:
+93 795 600 800 

KKakar@KakarAdvocates.com 
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