
 

 معرفی نامه حکم ها 

 (قضاوتمند ذبیح الله هوتک )

 مرکز حل منازعات تجارتی افغانستانحکم در 

 
 وظیفه قبلی ریس دیوان مدنی حوزی سوم شهر کابل                  وظیفه 
 کابل -2792\ 50\21             متولد: 

  5941801891  مبایل:

 5977059775                 مبایل:

  habibullahhotak4@gmail.com  ایمیل:

 ۵خانه نمبر  ۵کوچه  ،۲۱احمد شاه بابا مینه ،بالک   ادرس:

   جواز:    

 
 

 تحصیالت
 

 )سال )؟( ٬کشور ٬؟؟؟پوهنتون  ٬ماستر حقوق )؟ 
 )سال )؟( ٬ کشور ٬؟؟؟؟پوهنتون  ٬ماستر حقوق )؟ 
  ۸۷۳۱در شریعات )ریشته تعلمیات اسالمی( پوهنتون کابل، افغانستان،لسانس  
 

 

 شغل فعلی
 

 .شغلی قبلی ریس دیوان مدنی حوزی سوم شهر کابل 
  ))شغل فعلی وظیفه ندارم(( 

 

 تجربه
 

  اولین بار ایفایی وظیفه در وزارت محترمی  عدلیه در ریاست حقوق مرکز به حیث عضوه و بعد از  ۸۷۳۳از سال
 به حیث مدیر امر کمیته فامیلی ایفای وظیفه نمودم. مدت

  ه ش در زمان حکومت حامد کرزی بحیث مدیر حقوق ولسوالی بگرامی ایفایی وظیفه نمودم. ۸۷۱۸در سال 

  ه ش به حیث قاضی عضو ریاست دیوان مدنی و حقوق عامه محکمه شهری ریاست محکمی ایستناف  ۸۷۱۱در سال
یدیم و طور خدمتی در محکمی شهری حوزی اول ریاست دیوان مدنی به بحث عضو والیت نورستان اصل بست گرد

 خدمتی ایفایی وظیفه نمودم.

  ه ش به حیث عضوه قضایی ریاست دیوان مدنی و احوال شخصیه محکمه ایستناف کابل ایفای وظیفه  ۸۷۳۱در سال
 نمودم.

ن مدنی محکمه ابتدایه حوزی سوم شهری کابل وظیفه می ه ش به حیث ریس دیوا ۸۷۳۳لیل الحمد در تعینات سال            
 نمودم.

 
 

 تخصص
 

  شریعات 
  تعلیمات اسالمی 
 

 

 تجربه در حکمیت

  

 ،د اکتوبر  ۱د عادالنه محکمی د اصولو ورکشاپ په کابل کی 
  ۱۰۰۱ماه نوامبر سال  ۱۳ماه اکتوبر الی  ۴،از قضایی کابلسیمنار ستاژ 

  اشتراک در پروگرام USAID۱۰۸۸ سال 

  ۱۰۸۰پروگرام حمایت سکتور عدلی افغانستان سال 

 Has participated in the IDLO_ISISC interim training program for the afghan judiciary 
(2002\2003) 

 ))وغیره (( 
 



 

 معرفی نامه حکم ها 

 اثر علمی
 

  ۸۷۳۱د اسالمی ازدواج سخه ژباره کال 
  ۸۷۳۱قانون و مراحل قانون گذاری در افغانستان سال 
  ۸۷۳۱منافع او د عغی مالی ارزشت سال 
  ۸۷۳۱انسان تشتونی )اختیطاف( جریمه سال 
  ۸۷۳۱احکام و چگونگی طالق در جوامع و ادیان مختلف سال 

 


