معرفی نامه حکم ها
نورآقا شعیب
حکم در مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان
استاد حکمیت و میانجیگری ستاژ وکالت دفاع ،مؤسس و رییس شرکت خدمات ،مطالعات و مشاروه حقوقی
نماد عدالت ،عضو شورای رهبری انجمن وکالی مدافع افغانستان

متولد:

 - 9191کابل

مبایل:

+93 730 506 453, +93 790 069 800

ایمیل:

shoaibnooraqa@gmail.com

آدرس:

شهر نو ،روبروی دفتر مرکزی اتصاالت ،کابل  -افغانستان

جواز:

( )149انجمن مستقل وکالی مدافع افغانستان

تحصیالت
 محصل دکترای حقوق خصوصی(مدنی و تجارتی) ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرکزی تهران ،ایران( ،جاری).
 ماستر حقوق خصوصی(مدنی و تجارتی) ،پوهنتون ابن سینا ،افغانستان.9911 ،
 لیسانس حقوق و علوم سیاسی ،پوهنتون کابل ،افغانستان.9991 ،

 ستاژ حقوقی وکالت ،څارنوالی و تقنین ،مرکز مستقل ملی آموزش حقوقی ،افغانستان.9991 ،
 دیپلوم ژورنالیزم ،انستیتوت رسانهای نی ،افغانستان.9911 ،
 ستاژ خدمات ملکی ،انستیتوت خدمات ملکی و اداری ،افغانستان.9991 ،
شغل فعلی
 حکم در مرکز حل منازعات تجارتی.
 رییس شرکت خدمات ،مطالعات و مشاوره حقوقی نماد عدالت ( - 1191اکنون).
 عضو شورای رهبری انجمن مستقل وکالی مدافع افغانستان ( - 1199اکنون).

 متخصص ملی حقوقی با دفتر سازمان انکشافی ملل متحد (جوالی  - 1119اکنون).
 عضو رهبری انجمن حکم ها و میانجیگران تجارتی افغانستان 1191( ،الی اکنون).
 وکیل مدافع در دعاوی قراردادهای تجارتی ،معامالت تجارتی ،مالیاتی ،مدنی و دعاوی حقوق اداری ( - 1191اکنون).
 مشاوریت چندین شرکت تجارتی در امور تدوین قراردادها و وکالت دعاوی تجارتی ،بانکی ،مالی ،مالیاتی ،دیونی و ،...
 - 1192اکنون.
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تدریس
 استاد حقوق تجارت و روشهای جایگزین حل منازعات ،برای اعضای مسلکی ادارات حقوق وزارت عدلیه ،برنامه
عدالت چککی  - 1191 ،)USAID -اکنون.
 استاد دایمی حقوق تجارت ،روش های جایگزین حل منازعات و اصول محاکمات تجارتی برای وکالی مدافع ،ستاژ
وکالت - 1191 ،اکنون.

 استاد حقوق تجارت ،روشهای جایگزین حل منازعات و حقوق عینی ،پوهنتون سیدجمال الدین - 1199 ،اکنون.
تجربه گذشته
 مسؤول برنامه «تسهیالت کمکهای بالعوض حقوقی» با کمیته مشترک(وزارت عدلیه ،انجمن وکالی مدافع و سازمان
انکشافی ملل متحد) .1191 - 1194

 عضو کمیتۀ تعلیمات انجمن مستقل وکالی مدافع افغانستان.1199 - 1194 ،
 مشاور ارشد حقوقی با دفتر حمایت از سکتور عدلی افغانستان 1199
 مدیر مسؤول مجله وکالت انجمن مستقل وکالی مدافع افغانستان 1199 - 1191
تخصص
 روشهای جایگزین حل منازعات (حکمیت ،میانجیگری و مصالحه).
 حقوق قراردادهای تجارتی و اداری.
 حقوق شرکتهای تجارتی ،بانکی و افالس تجارتی.
 حقوق معامالتی تجارتی و صنعتی.
 حقوق مالی و مالیاتی.
 حقوق تدارکات و معادن.
 حقوق مدنی.
تجربه در حل منازعات
 حکم در مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان.
 اشتراک در حکمیت های موردی چندین قضیه تجارتی.

 اشتراک در مصالحه بیشتر از ( )21قضیۀ تجارتی و مدنی در شرکت حقوقی نماد عدالت.
 تدریس حکمیت ،میانجیگری و مصالحه برای وکالی مدافع(ستاژ وکالت دفاع).
 تدریس حکمیت ،میانجیگری و مصالحه برای اعضای مسلکی ادارات حقوق(برنامه چککی .)USAID -
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آثار علمی
الف  -کتابهای درسی:

 اصول محاکمات تجارتی افغانستان ،کتاب درسی برای ستاژ وکالی مدافع افغانستان.1191 ،
 رهنمود درسی «رسیدگی به دعاوی حقوق فامیل» برای کلینیک های حقوقی فاکولتههای حقوق و شرعیات پوهنتونهای
افغانستان.1119 ،
ب  -مقاالت:
 قواعد عمومی قراردادهای تجارتی افغانستان ،منتشرۀ مجلۀ وکالت.1191 ،
 بانکداری اسالمی در نظام حقوقی افغانستان ،منتشرۀ مجلۀ وکالت.1191 ،

 چارچوب حقوقی جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در نظام حقوقی افغانستان ،منتشرۀ مجلۀ وکالت.1191 ،
 عقد مضاربت در نظام حقوقی افغانستان ،منتشرۀ مجلۀ وکالت.1191 ،
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