اساسنامه
انجمن حقوقدانان افغا ن در اروپا
فصل اول :احکام عمومی
ماده اول:
 1ـ انجمن حقوقدانان افغان دراروپا یک نهاد اجتماعی،مسلکی ـ حقوقی وغیر انتفاعی بوده که به
منظور تبادل تجارب مسلکی حقوقدانان افغان ،کمک وارائه مشورت های حقوقی رایگان به افغانان
دراحقاق حقوق شان،بخصوص افغانان مقیم اروپا ایجاد گردیده،که حقوقدانان افغان مقیم اروپا را
بطورداوطلبانه متحد نموده وطبق اهداف مندرج دراین اساسنامه فعالیت مینماید.با رعایت متن مندرج
این اساسنامه سهم خویش را درروند حاکمیت قانون وحمایت ازحقوق وآزادیهای هموطنان خویش ادآ
مینمایند.
 2ـ انجمن حقوقدانان افغان دراروپا دراین اساسنامه ( انجمن) یاد میگردد.
 3ـ مقرانجمن شهر هلموند کشورهالند میباشد که طبق اساسات قبول شده بین المللی وقوانین نافذه هالند
ایجاد گردیده ومیتواند که شعبات خویش را درسایرکشورهای اروپائی ایجاد نماید.
ماده دوم:
انجمن یک نهاد اجتماعی ـ مسلکی مستقل ،بیطرف وغیروابسطه به سازمانهای سیاسی بوده مبرا از
هرگونه تبعیض و تمایزمذهبی  ،لسانی ،قومی وجنسی فعالیت مینماید .

فصل دوم :اهداف و وظایف وفعالیتهای انجمن
ماده سوم:
 1ـ انجمن سعی مینماید تاجهت ارتقاء سطح آگاهی حقوقی افغانها دراروپا،ازطریق تبلیغات حقوقی،
توضیح وتشریح قوانین درعرصه های مختلف حقوق وارائه مشوره های حقوقی رایگان به افغانان مقیم
اروپا مصدرخدمت گردد.
 2ـ انجمن بمنظورسهمگیری ومشارکت حقوقدانان افغان دراروپا،جهت ارائه خدمات حقوقی،ارتقا
سطح دانش وتبادل تجارب حقوقدانان خارج وداخل کشورایجاد گردیده ودرجلب حقوقدانان جوان،استفاده
مثمر ازدانش جدید حقوقی ،وارتقاء دانش علمی شان فعالیت مینماید.
 3ـ انجمن بخاطرایجاد مناسبات وجلب همکاری مسلکی حقوقدانان،سازمانهای حقوقی اعم ازداخل و
خارج کشوروسازمانهای بین المللی،زمینه تبادل تجارب ومعلوماتهای جدیدعلمی ومسلکی را فراهم
مینماید.
 4ـ انجمن وظیفه خود میداند تاازحقوق افغانان (بخصوص مهاجرین افغان مقیم اروپا) طبق اعالمیه
جهانی حقوق بشر،کنوانسیونهای قبول شده بین المللی طبق قانون حمایت ودفاع نماید.
5ـ انجمن علیه هرگونه تخطی ازقانون مجادله نموده واستفاده هرگونه خشونت رامنحیث حل پروبلمهای
فامیلی واجتماعی مردود میشمارد.
 6ـ انجمن ازتحقق عدالت ،قانونیت وبررسی جنایات علیه بشریت دریک روند عدالت خواهانهء کامالً
حقوقی ،بدورازنیات واغراض سیاسی پشتیبانی مینماید.

 7ـ انجمن سعی مینماید تا ازطرق ممکن درروند بازسازی نظام حقوقی افغانستان سهم فعال داشته
باشد.
ماده چهارم :
انجمن جهت تحقق اهداف خویش وظایف و فعالیتهای ذیل راانجام میدهد:
1ـ برگزاری پروگرامهای معلوماتی ومشورتی ازطریق محافل گفت وشنود ،رادیو،تلویزیون،سایتهای
انترنتی،وسایرامکانات جهت بلندبردن سطح آگاهی حقوقی افغانان.
2ـ دایرنمودن سمینارها،سمپوزیمها،کنفرانسهای علمی حقوقی و تبادل تجارب علمی مسلکی درعرصه
های مختلف حقوق .
3ـ انتشارمقاالت پژوهشی ،تالیف وترجمه کتب مسلکی و آثارحقوقی تحت نظریک هیات باصالحیت
علمی واکادمیک.
 4ـ پژوهش وتحقیقات علمی ـ حقوقی در عرصه های علم حقوق بشمول حقوق تعاملی کشور.
 5ـ ارائه مشورت های حقوقی رایگان وقانونا ً مجاز بهموطنان ما،بخصوص افغانان مقیم اروپا در
زمینه معضالت پناهندگی ،فامیلی وسایرپروبلمهای حقوقی شان.
6ـ ایجاد تماسها باادارات،سازمانها وموسسات بین المللی ذیربط بمنظورتحقق اهداف انجمن منجمله حل
معضالت حقوقی افغانان بالخصوص افغانان مقیم اروپا.
ـ اقدامات موثرومجازبه منظورکمک وهمکاری درعرصه بهبود نظام حقوقی وحاکمیت قانون در
افغانستان .

فصل سوم عضویت ،حقوق ومکلفیتهای اعضا:
ماده پنجم عضویت :
 -1درپذیرش عضویت انجمن باید عضو یکی ازشرایط آتی را داشته باشد:
 - 2تحصیل دررشته های حقوق ،شرعیات ویاپولیس عدلی .
 3ـ محصلین رشته های حقوق .
 4ـ داشتن سند فراغت بکلوریا مشروط براینکه بیش ازپنج سال تجربه کارمسلکی در اورگانهای
حراست حقوقی داخل ویاخارج کشوررا داشته باشند.
ماده ششم:
پذیرش عضویت درانجمن با ارائه درخواست تحریری به شعب مربوطه وتائید شورای رهبری بعد از
ثبت وراجسترصورت میگیرد.
شورای رهبری انجمن میتواند شخصیتهای برا زنده،حقوقدانان خارجی و اشخاصی که درایجاد وتحقق
اهداف انجمن سهم فعال داشته باشند به عضویت افتخاری انجمن بپذیرد.
ماده هفتم:
ختم عضویت درحاالت ذیل صورت میگیرد:
1ـ استعفا تحریری .
 2ـ عدم پرداخت حق العضویت الی یکسال باوجوداطالع تحریری.
شورای رهبری میتواند به عضویت عضویکه به ارزشهای انجمن صدمه وارد نماید ومواداساسنامه را
نقض کند خاتمه دهدویا به تعلیق باندازد .قبل ازقطع عضویت برای عضویکه درباره اش تصمیم گرفته
شد ،مدت دوماه وقت داده شودتا دالیل شفاهی ویاتحریری رادرزمینه عدم مسئولیت خودارائه دارد وهم
حق دارد تا علیه تصمیم شورای رهبری به مجمع عمومی شکایت نماید.تصمیم نهائی را مجمع عمومی

اتخاذ میدارد.
 3ـ درصورت عدم تصمیم برختم عضویت یک عضو متکی برحاالت فوق ،هیات رهبری میتواند
عضویت شخص راالی مدت یکسال به حالت تعلیق درآورد.
 4ـ فوت عضوانجمن
ماده هشتم :
اعضای انجمن دارای حقوق ذیل میباشند:
 1ـ درتمام فعالیتهای انجمن سهم گرفته و ابرازنظرنماید.
 2ـ داشتن حق انتخاب کردن وانتخاب شدن درتمام اورگانهای انجمن وازهمه تسهیالت وامتیازات آن
استفاده نمودن.
3ـ خواستن توضیح درارتباط به ابهام درتصامیم مقامات رهبری انجمن .
ماده نهم:
اعضای انجمن درزمینه اتخاذ موقف مسلکی ،نمایندگی ازانجمن،اعالم نظرات خبره حقوقی وسایر
وظایف چه رسانه ئی وچه حقوقی مواردذیل رارعایت کنند:
1ـ محتوای مندرج اساسنامه را درنظرگرفته وموضوع رادرمشاورت اورگانهای رهبری قرار دهند.
 2ـ نظرات وموضعگیری های انجمن درهیچ موردی نمیتواند جناحی،سمتی،قومی،ایدولوژیک
وسیاسی باشد بلکه موقف پذیریهای انجمن باید برمالک ومعیارحق،عدالت وانصاف استوارباشد.
 3ـ شعبات ودیپارتمنتهای انجمن دراتخاذموقفگیریها ها موضوع را به مشوره هیات اجرائیه برسانند.
ودرزمینه غیرموجه بودن نظرات شان نزد اورگانهای انجمن مسئولیت داشته ومکلف به پاسخگوئی
میباشند والی انجمن مسئولیت موقف گیری آنها رانخواهد داشت.
 4ـ محتوای این ماده به هیچ صورت،ارائه نظریات شخصی عضو انجمن راکه خارج ازموضوعات
انجمن میباشد محدود نمی نماید.
ماده دهم :
اعضای انجمن دارای مکلفیتهای ذیل میباشد:
 1ـ اساسنامه را رعایت نموده ودرتحقق اهداف آن بکوشد.
 2ـ پرداخت حق العضویت .محصلین حقوق واعضای افتخاری ازتادیه حق العضویت معاف میباشند.
تصامیم درباره تعین،کاهش ،تعلیق،معافیت ومیعا د تادیه حق العضویت بالوسیله طرزالعمل جداگانه
توسط شورای رهبری انجمن تنظیم میگردد .
فصل چهارم تشکیل وصالحیت اورگانهای انجمن
ماده یازدهم ـ
انجمن دارای ارگانهای ذیل میباشد:
 1ـ مجمع عمومی
 2ـ شورای رهبری
 3ـ هیات اجرائیه
 4ـ شعب کشوری
 5ـ کمسیون نظارت
ماده دوازدهم ـ مجمع عمومی:
عالیترین اورگان رهبری انجمن بوده که هرسه سال یکباردایرمیگردد جلسات فوق العاده میتواند به

اساس تفاضای ثلث اعضای انجمن ویا اکثریت اعضای شورای رهبری دعوت گردد.
تاریخ،محل تدویروموضوعات قابل بحث جلسات مجمع عمومی حداقل  22روزقبل طورتحریری به
اطالع اعضای انجمن رسانیده شود .درمجمع عمومی تمام اعضای رسمی حق اشتراک را دارند.
موضوعات قابل بحث  ،شکل وطرزبرگزاری جلسات مجمع عمومی توسط شورای رهبری طبق
طرزالعمل خاص تنظیم میگردد.
ماده سیزدهم:
مجمع عمومی دارای صالحیتهای ذیل میباشد:
 1ـ تصویب وتعدیل اساسنامه ،انحالل انجمن وتصویب سایرموضوعات جهت بهبود امورانجمن .
2ـ انتخاب رئیس ،اعضای شورای رهبری وکمسیون نظارت انجمن برای مدت سه سال.
 3ـ استماع گزارش شورای رهبری انجمن وارزیابی آن درفاصله میان دوجلسه مجمع عمومی.
ماده چهاردهم ـ شورای رهبری انجمن:
متشکل از 9عضو میباشد،درفاصله میان دوجلسه مجمع عمومی تمام امور انجمن رااداره و رهبری
مینماید بصورت عموم سه مرتبه درسال تشکیل جلسه داده ومیتواند به اساس تقاضای رئیس یااکثریت
اعضای شورای رهبری جلسات فوق العاده را دایرنمایند وجلسات شورای رهبری میتواند به شکل
الکترونیکی ( پالتاکی ) نیزدایرشود .شورای رهبری دارای صالحیتهای ذیل میباشد:
 1ـ سازماندهی اجرآ وتطبیق فیصله های مجمع عمومی.
2ـ انتخاب معاونان ،سکرترمسئول ومسئول مالی ازبین اعضای شورای رهبری .شورای رهبری
صالحیت دارد تا عضویت عضو ویا اعضای شورای رهبری ویا کمسیون نظارت را در مشورت با
آن کمسیون که درجلسات متواترحضورنمی یابند ویا عدم عالقه مندی به امور ابراز دارند .عضویت
شان را درشورای رهبری وکمسیون نظارت به حالت تعلیق قراردهد ویک عضودیگرانجمن را به
حیث عضو مشور تی تعین نمایند.
3ـ شورای رهبری صالحیت داردتا دیپارتمنتها وشعبات کشوری انجمن راایجاد وازلحاظ ساختاری
رهنمائی وامورات آنان را دراتکا با محتوای اساسنامه همآهنگ سازد.شعبات کشوری میتوانند نظربه
ضرورت شعبات فرعی راتشکیل نماید.
 4ـ سمع گزارش امورمالی انجمن رادرخالل جلسات نوبتی شورای رهبری وکنترول برآن.
 5ـ استماع گزارش هیات اجرائیه درخالل دوجلسه شورای رهبری وبررسی پالنهای بعدی کارآن.
6ـ اتخاذ تصمیم درباره اخذ تماس با ادارات،سازمانها وموسسات بین المللی جهت تحقق ماده ششم
اساسنامه.
ماده پانزدهم ـ هیات اجرائیه:
اورگان دایما ً فعال انجمن بوده وتمام امورات انجمن رابین دوجلسه شورای رهبری انجام میدهد .متشکل
ازرئیس،معاون،سکرتر مسئول ودوعضودیگرشورای رهبری بوده ،توسط شورای رهبری انتخاب
میگردد.و دربرابر شورای رهبری مسئول داردو دارای صالحیت های ذیل میباشد:
1ـ اتخاذ تدابیربمنظورتطبیق فیصله های شورای رهبری وارائه گزارش درمورد آن.
2ـ تهیه وتطبیق پالن کاردرهمه بخشهای انجمن .
3ـ تهیه اجندای جلسات شورای رهبری .
4ـ اتخاذ تصمیم به ارتباط رفع معضالت حقوقی افغانها،بخصوص افغانهای مقیم اروپا و درصورت
ضرورت اخذ تماس با مراجع مربوطه درحدود قانون.
5ـ تنظیم وهمآهنگ نمودن اجراات د یپارتمنتها با شعبات انجمن.

6ـ اتخاذ تصمیم درمورد تدویرکنفرانسها ،سیمینارها،سمپوزیمها وامثال آن طبق اهداف انجمن در
مشورت باشورای رهبری.
7ـ سایراجرات امورانجمن درجهت تحقق مواد اساسنامه .
ماده شانزد هم ـ رئیس انجمن :
رئیس انجمن ممثل انجمن بوده وصالحیت دارد جلسات شورای رهبری را ریاست نماید.ازنام انجمن
درمحافل،گردهمآئیها وسایرزمینه های مشابه نماینده گی نموده.اعالمیه ها،توافقات وپروتوکول های
همکاری را بانهادها وموسسات مشابه مسلکی حقوقی امضا نماید.
رئیس انجمن میتواند کالً ویا قسما ً صالحیتهای خود را به یک معاون خود تفویض نماید .درصورت
غیابت،مریضی طوالنی ویافوت رئیس الی دایرشدن مجمع عمومی ،شورای رهبری میتواند یکی از
اعضای خودرابه حیث رئیس انتخاب نماید.
ماده هفده هم ـ معاونان انجمن
معاونان انجمن وظایف محوله را جهت تحقق بهتراهداف انجمن براساس تقسیم وظایف که توسط رئیس
صورت میگیرد انجام میدهند.
ماده هژده هم ـ سکرترمسئول انجمن:
تمام امور روزمره وجاری را سازماندهی وتنظیم نموده  ،وظایف خودراتحت نظر رئیس انجمن در
همکاری باهئیات اجرائیه طبق اهداف اساسنامه انجام میدهد.تمام امورروزمره ،پالن کار،ترتیب اجندا
وتامین روابط بااورگانهای خارج انجمن ازطریق سکرتریت صورت میگیرد.سکرترمسئول از اجرات
خود نزد شورای اجرائیه مسئولیت دارد.
ماده نزده هم ـ شعبات کشوری :
درکشورهای اروپائی که حداقل سه حقوقدان عضو این انجمن مقیم باشند،میتوانند شعب انجمن را با
نظرداشت محتوای ماده پانزده هم اساسنامه ایجاد نماید.شعب کشوری طبق اساسنامه انجمن فعالیت
نموده ودرشیوه اجرات وابتکارعمل خودبانظرداشت قوانین کشورمربوطه استقالل الزم دارند.
شعب کشوری از فعالیتها واجرات خویش ،هیات اجرائیه را درجریان بگذارند ونزدشورای رهبری
مسئول میباشند.
فصل پنجم ـ امورمالی وکمسیون نظارت :
ماده بیستم ـ امورمالی :
1ـ بودجه انجمن ازطریق حق العضویت اعضا،اعانه وسایرکمکها تمویل میگردد.
انجمن دارای یک حساب بانکی بوده وبصورت عموم تمام اجرات پولی انجمن ازطریق حسابات بانکی
صورت گیرد.درصورت بروزسئواستفاده واختالس،انجمن حق خویش را دریک دعوی حقوقی محفوظ
نگهمیدارد.
2ـ مسئول مالی مسئولیت تمام امورات مالی انجمن را به عهده دارد وتمام حسابات نقدی وجنسی انجمن
را مطابق بر حسابدهی بانکی و اسناد تحریری جمع و مصرف آماده نموده و در نزد شورای رهبری
مسئولیت دارد.
 3ـ انجمن سعی مینورزد تاازمجرای قانونی بنیه اقتصادی این نهاد راتقویه نماید.
ماده بیست ویکم ـ کمسیون نظارت:
مرکب ازسه عضوبوده که ازبین خودرئیس راانتخاب مینمایند .رئیس کمسیون نظارت میتواند درجلسه
شورای رهبری شرکت نماید و دارای صالحیتهای ذیل میباشد:

 1ـ نظارت ازرعایت اساسنامه و مصارف مالی انجمن .
 2ـ رسیده گی به شکایات اعضای انجمن
فصل هشتم ـ احکام متفرقه:
ماده بیست ودوم :
انجمن حقوقدانان افغان دراروپا دارای اورگان نشراتی،سمبول(نشان) مهر،کودثبت وراجستر میباشد.
ماده بیست وسوم :رای گیری انتخاباتی درانجمن بصورت مستقیم وسری صورت میگیرد.
ماده بیست وچهارم:
انحالل انجمن  :توسط مجمع عمومی که به همین منظوردایرشده باشد با اکثریت دو ثلث آعضای
حاضردرجلسه صورت میگیرد وبودجه انجمن به یکی ازموسسات عام المنفعه انتقال گردد.
مادده بیست وپنجم :
این اساسنامه به لسانهای پشتو ،دری ،هالندی ،آلمانی وانگیسی ترتیب شده وهرنسخه آن دارای عین
اعتبار میباشد ،بعدازتصویب وثبت درمراجع مربوط نافذ بوده جهت نشربه ارگان نشراتی انجمن و
سایرارگانهای ارسال گردد.

