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1 
.تطبیق پالنها، پالیسی ها و سیاست دولت جمهوری اسالمی افغانستان•

2
.فذۀ کشور در رابطه به دفاع از حقوق عامهاتطبیق قوانین ن•

3
.اتخاذ تدابیر مؤثر به منظور استرداد امالک غصب شده دولتی•

4
تطبیق فرامین مقام عالی دولت جمهوری اسالمی افغانستان در رابط به امالک منقول و غیر •

.منقول دولتی

5

صدور قرار واجب االجرای مصالحه و حل منازعه میان ادارات و مؤسسات طرف دعوی میان •
آنها به منظور حل و فصل منازعه و صدور قرار استرداد ملکیت به دولت در صورت عدم 

.قانون قضایای دولت( 8)ارائه اسناد از طرف اشخاص حقیقی یا حکمی مطابق مادۀ 

6
ترتیب صورت دعوی، دفع دعوی و اعتراض بر فیصله های محاکم مطابق به احکام قوانین •

.ریاست جمهوری اسالمی افغانستان عالی نافذۀ کشور و فرامین مقام

.ترتیب اعتراض مبنی بر تجدید نظر بر فیصله ها و قرار های محاکم ثالثه•7

8

اتخاذ تصامیم در مورد دفع تعرض بر دارائی های عامه و استرداد آن در مطابقت به احکام •
.قوانین به ادارۀ مربوطه

9

اقامۀ دعوی علیه اشخاص حقیقی و حکمی در پیشگاه محاکم در مواردیکه دارارئی های عامه •
.از طرف آنها مورد غصب و تعرض قرار گرفته باشد

.جلب همکاری ادارات دولتی در مورد تشخیص و تثبیت دارائی عامه•10

.معرفی غاصبین و متعرضین بر دارائی های عامه غرض تعقیب عدلی به مراجع مربوط•11

.مطالبۀ اسناد، دالیل، مدارک و شواهد مورد نیاز از ادارات دولتی غرض اثبات ملکیت شان•12



ا . ا .  قضایای دولت وزارت عدلیه ج  و فعالیت های ادارۀطرز اجراآتخلص 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

13

مطالعه، بررسی و تحقیق در مورد اسناد، دالیل، مدارک وشواهد ارائه شده به قضایای دولت و •
.حصول اطمینان از صحت و سقم آنها

14
تقاضای معاینات فنی، تخنیکی، تولیدی، محاسبوی و امثال آن و مطالبۀ نظر اهل خبره در •

.مورد

15
.مطالبۀ تجویز فروش امالک تحت تضمین به مقصد ایفای قروض بانک از محاکم•

.مطالبۀ نماینده و دعوت نماینده از ادارات ذیربط دولتی عندالضرورت•16

17
ارسال نماینده از قضایای دولت به ادارات عندلمطالبه جهت نظارت از داوطلبی یا قیمت گزاری •

.دولتی دارائی ها و امالک منقول و غیر منقول

.سایر وظایف که از طرف مقام وزارت و مقام عالی دولت به این ریاست محول می گردد•18


