بً سايت ايىتروتی ما خُش آمذيذ
ثزای اهْر لضبيی در ػبخَ ُبی هختلف حمْلی ثَ هب کَ ّکالئی هجزة ،هتعِذ ّ ثب
طبثمَ هی ثبػين ،هزاجعَ ًوبئيذٍ ّ ثَ ػبيظتگی هب اعتوبد کٌيذ.
ثيغ اس  18طبل اطت کَ طبثمَ کبری ثب ثظيبری اس هؤطظَ غيز آلوبًی ّ غيزآلوبًی،
ػبغليي هؼبغل آساد ،اًجوي ُب ّ اتحبديَ ُب در ػِز ثزهي ّ کل آلوبى فذرال هی ثبػين.
طبثمَ درخؼبى ثب هْفميت هب در توبهی اهْر حمْلی ثخـْؽ ،حمْق اداری  ،حمْق
ػِزًّذی ،حمْق جشائی ّ  ...گْاٍ لبثليت ُبی ثبالی هی ثبػذ.
هب ثزای ثبال ثزدى تْاًوٌذی ُبيوبى ثب ّکالی خْػٌبم ،کبرآسهْدٍ ّ ثب طبثمَ درخؼبًی در
کؼْرُبی ديگز ُن پيوبى ػذٍ اين تب ثَ تْاًين در توبهی عزؿَ ُبی ثيي الوللی ثَ ػوب
کوک کٌين
ثب آرسّی هْفميت ثزای ػوب
تين ّکالی حمْلی ،پْپبل – ػٌبيذر

دسترسی بً اطالعات جذيذ
ثزای دطتزطی ثَ اخجبر حمْلی ّ دفتز ّ آگبُی اس ػزايظ کبری هب هی تْاًيذ اس طزيك
ايويل ثَ هب اطالع دُيذ تب ثب لزار دادى ًبم ػوب در ليظت ثطْر اتْهبتيک ّ هٌظن ثزای ػوب
ارطبل گزدد.

معرفی َکال
هب جوعی اس ّکالی هتخـؾ ُظتين کَ ُز يک اس ُوکبراى هب دارای تخـؾ ُبی
هتفبّتی در اهْر لضبئی هی ثبػٌذ ّ اس ايي رّ هيتْاًين ُز گًَْ هؼکالت ّ هظبئل ػوب
را در اطزع ّلت ّ ثِتزيي ػکل حل کٌين .اس آًجبئی کَ سثبى دفتزی ّ اداری هب آلوبًی
اطت ّلی ثزای درک ثِتز ؿحجت ُبی ػوب اهکبى ؿحجت ثَ سثبى ُبی ديگزی چْى
اًگليظی ،فبرطی ،دری ،تزکی را دارين.
خاوم آفت پُپال
هتخـؾ در اهْر حمْق خبًْادٍ ،حمْق هذًی هذًی  ،حمْق کبر هی ثبػذ .در ضوي
سثبى هبدری ايؼبى تزکی ثْدٍ ّ هيتْاًذ ثب هْکالى خْد ثَ سثبى تزکی  ،اًگليظی ّ آلوبًی
ارتجبط ثزلزار ًوبيذ.

آقای کريم پُپال
ايؼبى در اهْر حمْق هِبجزت ّ البهت  ،حمْق اداری ّ لزاردادی  ،لْاًيي هذًی ثيي
الوللی  ّ ،لبًْى جشا تخـؾ داػتَ  .ؿالحيت حضْر ّ دفبع اس حمْق فْق را در
توبهی دادگبٍ ُبی آلوبى را دارد.
اس طبل  1992ثَ عٌْاى ّکيل دادگظتزی هؼغْل ثَ کبرػذٍ ّ در ايي طبلِب ثب کظت تجزثَ
ثظيبر جشء ّکالی ػٌبختَ ػذٍ در آلوبى هی ثبػذ  .ايؼبى ثَ دليل تخــی کَ دارًذ
عضْ کبًْى ّکالی البهت ثزهي ّ عضْ کبًْى ّکالی آلوبى هی ثبػٌذ.
سثبى هبدری ايؼبى افغبًی دری ّ پؼتْ اطت ّ ثَ سثبى فبرطی ُن تظلظ کبهل دارد.
ايؼبى هذت  3طبل اطت کَ اس طزف دّلت آلوبى هظئْل آهْسع لْاًيي جذيذ دادگظتزی ثَ
لضبت ّ ّکالی افغبًی هی ثبػذ.
دکتر اکارت اشىايذر
ايؼبى اس طبل  1966در ثزهي ثَ عٌْاى ّکيل ػزّع ثَ کبر ًوْدٍ ّ اس طبل  1987در
حمْق اداری فعبليت ًوْدٍ ّ ثَ ُويي دليل هتخـؾ در اهْر حمْق اداری هی ثبػذ ،
ايؼبى ؿالحيت حضْر ّ دفبع در توبهی دادگبٍ ُبی آلوبى را دارد
دکتز اػٌبيذر ثب تجزثَ تزيي ّ ؿبلحتزيي ّکيل ايبلت ثزهي هی ثبػذ ّ.دفتز هب ثَ ُويي
دليل اس ُوکبری ثب دکتز هفتخز هی ثبػذ.

تخصص ما
حقُق خاوُادي
هب در اهْر خبًْادٍ  ،اسدّاج ّ طالق( غيزآۀهبًی ثب ُن ّ يب آلوبًی ثب غيزآلوبًی)تخـؾ
دارين دفتز هب ثزای اسدّاج ّ جذائی ثَ لْاًيي غيزآلوبًی آػٌبئی داػتَ ّ تْجَ هی کٌذ در
ايي دفتز طبل ُبطت کَ طالق ُبی تزکی ،ايزاًی ،افغبًی  ،هـزی اًجبم ّ دارای ثيغ اس
20هْرد تجزثَ هی ثبػذ
ُوکبر هتخـؾ هب خبًن آفت پْپبل هی تْتبًذ هْکالًغ را ثَ سثبى ُبی تزکی ،اًگليظی
راٌُوبئی هی کٌذ .عالٍّ ثز اهْر اسدّاج دفتز هب تخـؾ ّ ؿالحيت ّکبلت در اهْر
حضبًت ثچَ ّ ًگِذاری ّ ارتجبط فزسًذ ثب پذر ّ هبدر را دارد.
دفتز هب عالٍّ ثز ايي در اهْر ثبسًؼظتگی ّ ارث ّ هيزاث ُن تخـؾ داػتَ ّ فعبل
اطت.
ثب عٌبيت ثَ تخـؾ هب در اهْر حمْق خبًْادٍ ثَ هب اعتوبد کٌيذ
حقُق مذوی بيه المللی
هب ثب تجزثَ ای کَ دارين هی تْاًين ثَ خبرجی ُبی عاللوٌذ ثَ طزهبيَ گذاری ّتبطيض
ػزکت در کؼْر آلوبى هؼبّرٍ دادٍ ّ ثزای اداهَ کبر ُوکبری ًوبئين .
دفتز هب ثب اهکبًبتی کَ دارد هی تْاًذ در کؼْرُبی ايزاى ّ افغبًظتبى در اهْرحمْق کبر
ُوکبری ّ دفبع ًوبيذ.

هب ُوچٌيي در اهْر حمْق اجتوبعی ثزای پبيَ گذاری ،طبختي ،تظْيَ حظبة اهْر اداری
ّ اتوبم کبر فعبل ّ تخـؾ دارين
حقُق اداری
دفتز هب در اهْر حمْق اداری ّ اهْر البهت خبرجی ُب ،پٌبٌُذگی ّ ػِزًّذی در کؼْر
آلوبى هتخـؾ ّ ثب تجزثَ ُظتين.
دفتز ُوْارٍ ثزای ثِتز ػذى لْاًيي پٌبٌُذگی در ارّپب فعبل ثْدٍ ّ در تالع يکی ػذى
لْاًيي پٌبٌُذگی در توبم ارّپب ُظتين ّ ثَ ُويي دليل ثب اػتيبق ّ جذيت هْکالى اهْر
پٌبٌُذگی را حوبيت هی کٌين
قُاويه کار
اس آًجبئی کَ حمْق کبر در کؼْر آلوبى پيچيذٍ ّ دائوب در حبل تغييز هی ثبػذ.
هب ثب داػتي ُوکبراى هتخـؾ ثَ خـْؽ دکتز اػٌبيذر کَ ثيغ اس  30طبل تجزثَ ّ
تخـؾ در ايي اهز دارد ،هی تْاًين هؼبّر هطوئٌی ثزای ػوب ثبػين.
ُوچٌيي در اهْر عمذ لزاردادُبی کبری ثيي کبرگز ّ کبرفزهب ّ ايجبد کبر ّ يب خبًوَ کبر
ّ لْاًيٌی کَ در ايي ارتجبط ثبػذ هی تْاًين هؼبّر اهيي ّ هطوئٌی ثزای ػوب ثبػين.
هب ثَ هْکليي غيزآلوبًی ثزای درخْاطتِبی خْد اس دّلت آلوبى هؼبّرٍ ّ کوک هی کٌين.
ثزای اطالع ػوب دفتز هب را کبهال هْرد اعتوبد هزدم لزار دارد ّ هب اس توبم آلوبى ّ حتی
خبرج اس آلوبى هْکل ّ هزاجعَ کٌٌذٍ دارين.
ٌمکاران حقُقذان
هب ثب ػٌبطبئی ّکالی ّرسيذٍ ّ آگبٍ در حمْق  ،هذًی ّ جشا ّ اداری فعبل ّ هتخـؾ در
کؼْرُبی ايزاى ،تزکيَ ،هبلشيب ،هـز ،اًگليض ،همذًّيَ ّ ،عمذ لزاردادُبی ُوکبری
دّطزفَ ثب ايؼبى خْد را ثزای حل هؼکالت ػوب تمْيت ًوْدٍ اين.
ايٌک ثب عاللَ ّ اػتيبق هی تْاًين ثزای حل هؼکالت حمْلی ػوب در کؼْر ُبی ارّپبئی
ّ غيز ارّپبئی ُوزاُی ّ ُوکبری ًوبئين.
َکالی ٌمکار ما در جمٍُری اسالمی ايران:
خبًن پزفظْر دکتز پبکشاد
پزفظْر دکتز غالهی ثزای لْاًيي جشا در کؼْر ايزاى
َکيل ٌمکار ما در کشُر مالزی :
پزفظْر دکتز خبًن سايتْى کَ ايؼبى رئيض کبًْى ّکالی هبلشی هی ثبػٌذ.
ُوکبراى هب توبهب هتخـؾ ثْدٍ ّ هی تْاًٌذ عالٍّ ثَ سثبى هبدری ثَ سثبى ُبی اًگليظی
ّ آلوبًی ؿحجت کٌٌذ.
هب تخـؾ ،ؿالحيت ّ تجزثَ ُوکبراًوبى را تضويي هی کٌين.
آشىائی با ما

هب ثزای هؼْرت ػوب ايي جب ُظتين.
ػوب ثزای آػٌبئی ثيؼتز هی تْاًيذ اس طزيك ًبهَ ،تلفي ،ايويل ّ فبکض توبص گزفتَ ّ ثب
تعييي ّلت لجلی ثب حضْر در دفتز هب ثب هؼْرت ًوبئيذ.
دفتز:
Sögestraße 18/20
Bremen 28195
Telefon: 04 21 - 3 39 80 09
Telefax: 04 21 - 3 39 81 40
Sekretariat Dr. Schneider: 04 21 - 32 18 91
www.kanzlei-popal.de
info@kanzlei-popal.de
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