
 
 

     
  دلوی خدای پھ نامھ                      

  
             د  و لنی اروپا کی دافغان حقو ق پوھانوپھ 

  اساسنامھ
غیر , پھ اروپاکی دافغان حقو ق پوھانو  ولنھ یو مسلکی

افغان حقوق انتفاعی اونا پیل  اجتماعی سازمان دی چی د
 انگړی فغانانو اوپھ ا,پوھانو د مسلکی تجربودراکړه ورکړی

پا کی میشتھ افغانانو تھ دھغوی دپیژدل شویو توگھ پھ ارو
حقونو دتر السھ کولو پھ اړ وند دسال مشورو پھ مخھ جور 

افغان حقوق پوھان پھ خپلھ خوشھ سره یو موتی ,شویدی
لپاره د ) ھدفونو(کوی او پھ اساسنامھ کی د  ای شویو مخو

نھ پھ مالتر کی دافغانانو د حقونو او ازادیو ,قانون د حاکمیت
  . داساسنامی سر ه سم ونډه اخلی

  عام حکمونھ: لمړی فصل                     
  :لمړی ماده 

پھ اروپا کی د افغان حقوق پو ھانو  ولنھ پھ دی اساسنامھ کی 
  .تر دی ورستھ  پھ لنډ یز سره  ولنھ بلل کیږی

  :دوھمھ ماده
  . ولنی مرکز دجرمنی ھیواد فرانکفورت  ار دی د
  

  
  بنام خداوند متعال                     

  
 اروپاسنامھ انجمن حقوقدانان افغا ن دراسا

  
 انجمن حقوقدانان افغان دراروپا یک نھاد اجتماعی،مسلکی،

کھ . دغیرانتفاعی وغیروابستھ بھ سازمانھای سیاسی میباش
ارائھ  کمک و افغان،  حقوقدانان  تبادل تجارب مسلکی بمنظور

، شان احقاق حقوق مجوز در انمشورت ھای حقوقی بھ افغان
کھ حقوقدانان افغان  بخصوص افغانان مقیم اروپا ایجاد گردیده،

بطورداوطلبانھ متحد نموده، طبق اھداف مندرج دراین  را
متن  اساسنامھ سھم اساسنامھ فعالیت مینماید وبا رعایت 

روندحاکمیت قانون وحمایت حقوق وآزادیھای  در خویش را
                                  .                   افغانان ادآ مینماید

  
     احکام عمومی     : صل اولف            

                       :                                    ماده اول  
) انجمن( ن حقوقدانان افغان مقیم اروپا دراین اساسنامھ انجم

      .          یاد میگردد
                             :                           ماده دوم

.                                                             شھرفرانکفورت کشورآلمان میباشدمقرانجمن 



 
 

  
  )ھدفونھ( مخی -دوھم فصل          

  
  دریمھ ماده

 ولنھ چی پھ ارو پا کی د افغان حقوق پوھانو د برخی 
د مسلکی ,دحقوقی خدمتونو دوړاندی کولو,اخیستلو پھ مقصد

بھ بھر اوپھ افغانستان کی دننھ ,زده کړی د سطحی دلوړولو
حقوق پوھانو د تجربو دراکړه ور کړی پھ مخھ جوړه شوی 

وانو حقوق پوھانو دجذ بولو او دھغوی لھ حقوقی زده د , ده
  .کړو خھ دگ ی اخیستلو لپاره ھ ی کوی

  : لورمھ ماده
 ولنھ خپلھ دنده گ ی چی د افغانانو ا و پھ  انگړی تو ھ پھ 

ارو پا کی د افغان کډ والو لھ حقوقو نھ د بشر دنړیوالی 
ھ او اعالمیی او منل شویو نړیوالو کنوانسیونونو سره سم ننگ

  .مال تړ وکری
  :پن مھ ماده

او تولنیزو چارو کی لھ قانون  خھ ) فامیلی( پھ کورنیو,تولنھ
   د ھر ډول سر غړونی او تاوتریخوالی پھ وړاندی د کورنی

) لږکیو(داصا لت پھ خا طر چی پھ ارو پا کی دافغان تولنی 
  .مبارزه کوی,بنست جو روی 

  

    
اھداف                        : فصل دوم                         

                                                     
:                            ماده سوم      

مقیم حقوقدانان افغان ت ومشارک انجمن بمنظورسھمگیری
ش ارتقا سطح دانخدمات حقوقی، جھت ارائھ اروپا

قوقدانان خارج وداخل کشورایجادتجارب ح تبادلو  
کارگیری دانش حقوقی  وقدانان جوان و بھقدرجلب ح گردیده

      .                                      مینماید شان  فعالیت
         

          :                        ماده چارم
بخصوص (از حقوق افغانان تا وظیفھ خود میداند انجمن

طبق اعالمیھ جھانی ) اروپا افغانان مقیم مھاجرین و
حمایت  کنوانسیونھای قبول شده بین المللیوبشر حقوق

                                  . ودفاع نماید
 

:                               ماده پنجم  
تبارزخشونت درحل  انجمن علیھ ھرگونھ تخطی ازقانون، 

 فامیل دفاع ازاصالترخاطوب فامیلی،اجتماعی پروبلمھای
  .مینماید اروپا تالش ،منحیث اساس جوامع افغانی مقیم

 



 
 

  
  :شپزمھ ماده

بی پری او بشپړ حقوقی , نکی  ولنھ پھ یو عدالت غو تو
بھیر کی دعدالت او قانونیت دپلی کیدو اود بشریت پھ وړاندی 

  .د جرمونو د یړنی  خھ مالتړ کوی
  اوومھ ماده

 ولنھ پھ  ولو شونو الروح ھ کوی چی د افغانستان دحقوقی 
  .نظام پھ بیا رغونھ کی فعالھ برخھ واخلی

  اتمھ ماده
د افغانانو دحقوقی پوھی    ولنھ ح ھ کویی چی پھ اروپا کی

, مدنی او انتگراسیون دحقوقو,دلوړتیا پھ مخھ د کډوال  
دکورنی او دکار دقوانینو د توضیح اوتشریح لھ الری پھ ارو 

  . پا کی میشتھ افغانانو تھ د خدمت مصدر وگر ی
  

  نھمھ ماده
د ننھ او پھ بھر کی د ملی او نړیوالو , ولنھ د حقوق پو ھانو

ونونو تر مین  داړیکو اومسلکی گډ کار پھ حقوقی سازمان
مخھ دتجربو او ما لوماتو د راکړی ور کړی الری چاری 

  .برابروی
   
   

 
                             : ماده ششم
 جنایات علیھ بشریت بررسی عدالت،قانونیت و تحققانجمن از

خواھانھء کامالً حقوقی بدورازنیات در یک روند عدالت  
              .           واغراض سیاسی پشتیبانی مینماید

:                                         ماده ھفتم  
درروندبازسازی نظام  انجمن سعی مینمایدتاازطرق ممکن

.سھم فعال داشتھ باشد  حقوقی افغانستان  
:                                       مشتماده ھ  

آگاھی حقوقی  انجمن سعی مینماید تا جھت ارتقاء سطح
شریح  توضیح و تبلیغات حقوقی ازطریق ان دراروپاافغان

 شھروندی درعرصھ ھای حقوق مھاجرت،حقوق قوانین
حقوق فامیل،حقوق کاروقوانین مربوطھ  انتیگراسیون،،

 ھای حقوقی بھ افغانھای مقیم اروپا  وارائھ مشوره
                             .     گردد رخدمت  مصد
                      :              ھمنماده 

ھمکاری مسلکی  ایجاد مناسبات وجلب بخاطر انجمن
خارج  عم ازداخل واحقوقی  سازمانھای حقوقدانان،

 تجارب و زمینھ تبادل کشوروسازمانھای بین المللی 
         .را فراھم مینماید معلوماتھای جدیدعلمی ومسلکی

 



 
 

  :لسمھ ماده  
د افغانانو او پھ حانگری توگھ پھ ارو پا کی دمیشتھ , تولنھ  

  .افغانانو لھ حقوقو نھ دننھ پھ ا فغانستان کی مالتر کوی
  

  فعالیتونھدندی او  -دریم فصل           
  :یوو لسمھ ماده

د پلی کیدو لپاره الندی دندی تر ) ھدفونو( ولنھ دخپلو مخو
 :سره کوی

, دافغانانو دحقوقی پوھی دلوړتیا پھ خاطر دعلمی غونډو -1
بری نا پانو اونورو الرو نھ پھ گ ھ اخیستنی ,تلویزیون,درادیو

  .د مالوماتی اومشورتی پروگرامونو جوړول
بیلو برخو کی د علمی او مسلکی تجربو د  دحقوقو پھ بیال -2

 -سمپوزیمونواوعلمی, راکړه ورکړی پھ مخھ د سیمینارونو
  .حقوقی کنفرانسونو جوړول

 نظر الندی د یړنیزو لیکنودیو علمی او اکادمیکی دلی تر -3
  .حقوقی اوفقھی کتابونو او لیکنوتالیف اوژباره –دمسلکی ,

د افغانستان د تعاملی  دحقوقپوھنی پھ بیال بیلو برخو کی -4
  .حقوقی خپرونی –حقوقو پھ گډون علمی 

وطنوالو او پھ  انگړی ډول پھ ارو پا کی میشتھ افغانانو  -5
او نورو حقوقی )فامیلی(کورن  , ) مھاجرت( تھ دکډوال  

  .ستونزو پھ بر خھ کی سال او مشوری ورکول

                                :                                 ماده دھم  
مقیم  انافغان بخصوص حقوقان،افغان انجمن ازحقوق  

.      نمایدمی اروپا درداخل افغانستان دفاع  
  

      صل سوم وظایف  وفعالیتھای انجمن   ف       
  
:                                                                         ازدھمیماده  

:              انجمن جھت تحقق اھداف خویش وظایف ذیل راانجام میدھد
ـ برگزاری برنامھ ھای معلوماتی ومشورتی ازطریق محافل 1

وسایرامکانات  گفت وشنود،رادیو ،تلویزیون، سایتھای انترنتی
.                                 اندبردن سطح آگاھی حقوقی افغانجھت بلن

ـ دایرنمودن سمینارھا،سمپوزیمھا،کنفرانسھای علمی حقوقی 2
.                                                             و تبادل تجارب علمی مسلکی درعرصھ ھای مختلف حقوق 

 آثار تالیف وترجمھ کتب مسلکی، ـ انتشارمقاالت پژوھشی،3
 حقوقی وفقھی،تحت نظریک ھیات باصالحیت علمی

.                                                                            واکادمیک
عرصھ ھای علم ـ پژوھش وتحقیقات علمی ـ حقوقی درھمھ  4

                               .  حقوق بشمول حقوق تعاملی کشور
ـ ارائھ مشورت ھای حقوقی بھموطنان ما،بخصوص افغانان  5

 مقیم اروپا درزمینھ معضالت پناھندگی ،فامیلی وسایر
                  .                                           پروبلمھای حقوقی شان



 
 

اوپھ  د  ولنی دمخو دپلی کیدو او دھغو پھ لړ کی د افغانانو -6
و دستون و داواری  انگړی توگھ پھ اروپا کی دمیشتھ افغانان

  .ادارو سره د اړیکو  ینگولپھ مقصد داړینونړیوالوموسسو او
  

  :دولسمھ ماده
پھ مقصد لھ ) امنیت( ولنھ پھ افغانستان کی د سولی او  کاو

ھر ډول کړنو اونو ت  خھ مال تړ کوی اوخپلھ دنده گ ی چی 
ی پھ برخھ کی د مشورو پھ ور خالینحقوقی او پ-د مسلکی

  .پھ گړندی کولو کی ھ ی او مرستھ وکړیکولوسره ددی بھیر
  
  دغړیو حقوق او دندی, غړیتوب  - لورم فصل   

  :دیارلسمھ ماده دغړیتوب شرطونھ
  )رعایت( داساسنامی دحکمونو درناوی -1
او عدلی پولیسو پھ ) اسالمی حقوق( دحقوقو اوشرعی  -2

لھ شون یو او ,دحقوقی  انگو محصالن , کره  انگو کی زده 
مدرسو  خھ دفراغت سند پھ دی شرط چی پھ افغانستان کی 

دننھ اویا بھرکي دحقوق ساتنی پھ ارگانونو کی دکار پن ھ 
  . کلنھ تجربھ ولری
  : وارلسمھ ماده

) رھبری(دمشرتابھ پھ  ولنھ کی دغړیتوب منل دغو تنلیک او
چی دا سي واک ) تا ئید( کړهشورا اویا د ھغھ ارگان پھ ھو

ـ ایجاد تماسھا باادارات،سازمانھا وموسسات بین المللی 6
ذیربط بمنظورتحقق اھداف انجمن منجملھ حل معضالت حقوقی 

.                                                افغانھا بالخصوص افغانھای مقیم اروپا
  

                                                               :                          دھمدوازماده 
ازھرگونھ اقدام وتشبث بخاطرصلح وامنیت درافغانستان انجمن 

  حمایت مینماید 
ووظیفھ خود میداند تا با ارائھ مشورتھای حقوقی ـ مسلکی 

  .ومصالحتی درتسریع این روند بذل مساعی وکمک نماید
   

  :  ل چھارم   عضویت ،حقوق ومکلفیتھای اعضافص  
:                                                                                 عضویت شرایط دھم سیزماده   
.                                                                            رعایت احکام اساسنامھ –1   
) فقھ سالمی(داشتن تحصیل دررشتھ ھای حقوق،شرعیات -2  

 پولیس عدلی، محصلین رشتھ ھای حقوق ویا داشتن سند
فراغت از مکاتب ویامدارس ،مشروط براینکھ بیش ازپنج سال 

 داخل ویا(تجربھ کار مسلکی در اورگانھای حراست حقوق 
                                         . شندداشتھ با) خارج کشور

:                                                                                                دھمچارماده 
عضویت درانجمن با ارائھ درخواست تحریری وتائید  پذیرش

 شورای رھبری ویا اورگانیکھ بھ آن تفویض صالحیت شده



 
 

. مومیتر ثبت او راجستر وروستھ صورت , ورکرل شوی دی
بھرنی حقوق ,وتلی شخصیتونھمشرتابھ شورا کوالی شی چی 

دھغی دمخو پھ پلی پوھان اوھغھ  وک چی د ولنی دجوړیدواو
غړیوپھ توگھ  د و لنی دافتخاری,کیدوکی برخھ اخیستی وی

  .ومنی
  :لھ السھ ورکول دغړیتوب  -پن لسمھ ماده

  لھ غریتوب نھ دوتلو غو تنلیک -1
  د ولنی دغړی مړینھ -2
دلیکلی خبرتیا سره سره تریوه کا لھ پوری د غړیتوب  -3

مشر تابھ شوراکوالی شی چی د ولنی . دونډی نھ ورکول
غړیتوب لھ ھغھ چا نھ چی د  ولنی ارز تونو تھ تاوان 

. تھ واخلیبیر, ورسوی اود اساسنامی  خھ سرغړونھ وکړی
دغړیتوب دبیرتھ اخیستلو نھ مخکی د  ولنی ھغھ غړی تھ چھ 

وخت ور کول پھ اړوند ئی داسی پریکړه شویده دوه میاشتی 
. یا لیکلی ډول خپل نھ گرم ت و یئیکیږی تر وپھ شفاھی او

دا رنگھ داسی  وک حق لری چی دمشرتابھ شورا ھم
 .وکړی ولنی عمومی مجمع تھ شکایت دپریکړی پھ وړاندی د

  .ورست  پریکړه د  ولنی پھ عمومی مجمع کی نیول کیږ ی
  :د ولنی دغړوحقونھ -شپاړسمھ ماده 

  د ولنی غړی الندنی حقونھ لری
د ولنی ھر غړی حق لری چی د  ولنی پھ  ولو فعالیتونو  -1

شورای رھبری انجمن  .اجسترصورت میگیرد،بعدازثبت ور
میتواند شخصیتھای برازنده،حقوقدانان خارجی و اشخاصی کھ 

  درایجاد وتحقق اھداف انجمن سھم داشتھ باشند، بھ عضویت 
.                                                        افتخاری انجمن بپذیرد

  
                                                        : سلب عضویت:دھمپانزماده 

.                                                                                        ـ استعفا تحریری     1
                                                                                          .عضوانجمن  ـ فوت  2
اطالع  وجود ـ عدم پرداخت حق العضویت الی یکسال با 3

بھ  شورای رھبری میتواند بھ عضویت عضویکھ،تحریری
 ارزشھای انجمن صدمھ وارد نماید ومواداساسنامھ رانقض

برای عضویکھ درباره  قبل ازقطع عضویت. کند،خاتمھ دھد 
مدت دوماه وقت داده شود تا دالیل  ،اش تصمیم گرفتھ شد

تحریری را درزمینھ عدم مسئولیت خودارائھ دارد  شفاھی ویا
و حق دارد تاعلیھ تصمیم شورای رھبری بھ  مجمع عمومی 

.              دتصمیم نھائی را مجمع عمومی اتخاذ میدار.شکایت نماید
  

:                                                                             دھم   حقوق اعضآشانزماده 
  

:                                                             اعضای انجمن دارای حقوق ذیل میباشند
ـ ھرعضوانجمن حق دارد درتمام فعالیتھای انجمن سھم  1



 
 

د ولنی  ولو . کی برخھ واخلی او خپل نظر  رگند کړی
د ولو اسانتیاوو او  ,ارگانونو تھ د ا کل کیدو او تاکنی دحق 

  . امتیازونونھ گتھ پورتھ کړی
د ولنی ھر غړی حق لری چی د ولنی دمشر تابھ ارگانونو  2

  .پھ پر یکړو دشک پھ صورت کی سپیناوی وغواړی
  اوه لسمھ ماده

دتولنی دمشرتابھ لخوا او یا دھغھ پھ  د ولنی نظر او دری  چی
یوه بر  داساسنامی سره سم او پھ ھی ,ھوکړی  رگند یږی 

د ولنی .قومی او ایدیو لوژیکھ ب ھ نلری,ژبنی, خھ کي سمتی
غړی دمشر تابھ شورا لھ ھوکړی پرتھ نشی کوالی د  ولنی 

  .لھ نامھ نھ خبری وکړی
ددی ما دی محتوا پھ ھی  صورت کی د ولنی د غړو دشخصی 

  .نظریو  رگند ونھ نھ تحد ید کوی
  :د ولنی دغړو دندی  -اتلسمھ ماده

  )رعایت( نامی درناویداساس -1
دحقوقو محصالن دغړیتوب د (دغړیتوب دونډ ي ورکول  -2

  )ونډی لھ ورکولو نھ خالص دی
  .د ولنی دپریکړوپھ پلی کولو برخھ اخیستل -3
  :جور ت او واکونھ د  ولنی دارگانونو -پینحم فصل 

  : ولنھ د ال ندنیو ارگانونو لرونکی ده  نولسمھ ماده
  عمومی مجمع -1

گرفتھ و ابرازنظرنماید،درتمام اورگانھای انجمن حق انتخاب 
شدن وانتخاب کردن راداشتھ وازھمھ تسھیالت وامتیازات آن 

                                                       .      استفاده نماید
عضوانجمن حق دارد درصورت ابھام درتصامیم مقامات ـ ھر 2

.                                                                                                          پیرامون آن توضیح بخواھد رھبری انجمن
                                            :                                                دھمھفماده 

نظرات وموضعگیری انجمن کھ توسط رھبری انجمن ویا بھ 
تائید آن صورت میگیرد،منطبق بھ احکام اساسنامھ بوده 

ایدولوژیک و قومی سمتی،لسانی،درھیچ موردی نمیتواند و
تواند ازنام عضو انجمن بدون تائید شورای رھبری نمی.باشد

                                                                 .انجمن صحبت نماید
محتوای این ماده بھ ھیچ صورت،ارائھ نظریات شخصی عضو 

ماده                                    .   نمی نماید انجمن رامحدود
                                                                        :             وجایب اعضای انجمنم ھژدھ

.                                                                                              اساسنامھرعایت  1
محصلین حقوق ازتادیھ حق .(  ـ پرداخت حق العضویت 2

                                            ) . العضویت معاف میباشند
.                           میباشد ـ سھمگیری درتطبیق مصوبات انجمن 3
صل پنجم تشکیل وصالحیت اورگانھای انجمن                                           ف    

                                                             :    جمن دارای اورگانھای ذیل میباشدم ـ اننزدھماده 
ـ مجمع عمومی                                                                                        1



 
 

  تابھ شورامشر  -2
  اجرائیھ ھیات -3
  )دفتر(داروپایی ھیوادونو  انگھ  -4
  .کمیسیون) نظا رت( د  ار -5

  :عمومی مجمع -شلمھ ماده 
عمومی مجمع د ولنی تر  ولو لوړ مقام دی چی پھ ھرو دریو 

دعمومی مجمع بیړن  عونډی . کلونوکی یو  ل دایریژی
رتابھ د ولنی د اکثریت غړوپھ لیکنی غو تنی او یا د مش
پھ عمومی . شورا ددوه پر دري غړو پھ غو تنھ را بلل کیژی

  .مجمع کی د ولنی  ول غړ ي د گډون حق لری
  یوویشتمھ ماده

  :عمومی مجمع دالندنیو واکونو لرونکی ده
  .داساسنامی تصویب او تعدیل -1
دمشر تابھ شورا دغړواو , د دریو کلو لپاره د ولنی درئیس -2

  .د ار دکمیسیون تاکل
دنورو ولو ھغھ مسئلو بھ اړوند پریکړه چی د  ولنی کار  -3

  .تھ گتور او اړین وی
دعمومی مجمع ددووغونډ و تر مین  د مشر تابھ شورا د  -4

  .کاردراپور اوریدل او ارزونھ
  :د ولنی مشرتابھ شورا –دوه ویشتمھ ماده 

غړو  خھ جوړه ده چی د ) 9(د ولنی مشرتابھ شورالھ 

                                                                   ـ  شورای رھبری                      2
ـ ھیات اجرائیھ                                                                                            3
                                                                                            اروپائی یھاکشور ھـ شعب  4
ـ کمسیون نظارت                                                                                      5

  :                                             مجمع عمومی  مماده بیست
درھرسھ سال  ،عالیترین اورگان رھبری انجمن بوده

جلسات فوق العاده آن میتواند بھ اساس . یکباردایرمیگردد
اکثریت اعضای انجمن ویا دوثلث شورای کتبی تفاضای 

حق انجمن درمجمع عمومی تمام اعضای .رھبری دعوت گردد
                                                                     .    اشتراک را دارند

:                                                                                     میکماده بیست و
:                            مجمع عمومی دارای صالحیتھای ذیل میباشد

.                                                                                  ـ تصویب وتعدیل اساسنامھ 1
ـ انتخاب رئیس ،اعضای شورای رھبری وکمسیون نظارت 2

                                    .           انجمن برای مدت سھ سال
امورانجمن  کھ دربھبود موضوعاتیاتخاذ تصمیم سایر ـ 3

                                                          .موثروالزم باشد
استماع گزارش شورای رھبری انجمن وارزیابی آن ـ  4

                                 . درفاصلھ میان دوجلسھ مجمع عمومی
:                                               م شورای رھبری انجمندوماده بیست و

عضو میباشد،درفاصلھ میان دوجلسھ مجمع  9متشکل از



 
 

ونډ و تر مین  د ولنی  ولی چاری عمومی مجمع ددوو غ
پھ عادی دول پھ کال کی دری  لھ . رھبری او پر مخ بیا یی

بیړنی غونډی د رئیس او یا دمشر تابھ شورا . عوندی کوی
  .داکثریت غړو پھ غو تنھ دائیریدلی شی

  :در ویشتمھ ماده
  :مشر تابھ شورا د الندنیو وا کونو در لودونکی ده

  .دعمومی مجمع دپریکړو پلی کولاو دااجرااتوسازماند ھی -1
چارو دمسئول  ا کل  دمالی, مسئول سکرتر, دمرستیاالنو -2

  .او گوشھ کول
مشر تابھ شورا کوالی شی چی پھ مشر تابھ شورا اود ار پھ 

یسیون کی د مشرتابھ شورادیوه غړیاویا غړیو او ھمداراز کم
غړیتوب دھغھ کمیسیون پھ د اردکمیسیون دیوه غړی اوغړیو

ډول پھ غونډو ) متواتر(ودروی کوم چی پھ پر لھ پسی , سال
  .کی گډون ونکړی او د  ولنی لھ چارو سره عالقھ ونلری

مشرتابھ شورا کوالی شی چی داروپایی ھیوادونو  -3
دپارتمنتونھ او  انگی جوړی او د جور ت بھ باب یي الر 

شوونھ وکړی او داساسنامی سره سم دھغوی جاری ھمغږی 
ایی  انگی داړتیا پھ صورت کی کوالی شی چی اروپ.کړی

  .فرعی  انگی جوړی کری
دمشر تابھ شورا د نوبتی غونډو تر مین  د ولنی دمالی  -4

  .چارو دراپور اوریدل اوکنترول

عمومی تمام امور انجمن رااداره و رھبری مینماید بصورت 
اساس  عموم سھ مرتبھ درسال تشکیل جلسھ داده ومیتواند بھ

تقاضای رئیس یااکثریت اعضای شورای رھبری جلسات فوق 
                              .                         العاده را دایرنمایند

:                                                                        بیست وسومماده 
:                                          رھبری دارای صالحیتھای ذیل میباشدشورای 

.                                         وتطبیق فیصلھ ھای مجمع عمومی تـ سازماندھی اجرآ  1
ـ انتخاب معاونان، سکرترمسئول ومسئول مالی ازبین 2
             .   عضای شورای رھبری،وسبکدوشی شان ا

شورای رھبری صالحیت دارد تا عضویت یک عضو ویا 
اعضای شورای رھبری ویا  کمسیون نظارت را درمشورت با 

آن کمسیون کھ درجلسات متواترحضورنمی یابند ویا عدم 
بھ حالت تعلیق قراردھد  ،عالقھ مندی بھ امور ابرازمیدارند

رانجمن را بھ حیث عضو مشور تی تعین ویک عضودیگ.
                                                                      نمایند 

ـ شورای رھبری صالحیت داردتا دیپارتمنتھا وشعبات 3
کشوری راایجاد وازلحاظ ساختاری رھنمائی وامورات آنان را 

کشوری  شعبات.دراتکا با محتوای اساسنامھ ھمآھنگ سازد
.                                                                          میتوانند نظربھ ضرورت شعبات فرعی راتشکیل نمایند

ع گزارش امورمالی انجمن رادرخالل جلسات نوبتی امتساـ  4
                                          .    شورای رھبری وکنترول برآن



 
 

دمشر تابھ شورا دنوبتی غونډو تر مین  د ولنی داجرائیھ  -5
ھیئت د کارد راپور اوریدل او د ھغھ دراتلونکی کار پالن 

  .ھارزون
دنړیوالو موسسو ,داساسنامی ددریمی مادی سره سم -6

  .اوسازما نونو سره داړیکو پھ باب تصمیم نیول
او مودی ) تعلیق(درولو , کمولو, دغړیتوب دونډی د  اکلو -7

  .پھ ھکلھ پریکړه
  :اجرائیھ ھیئت - لیر ویشتمھ ماده

د ولنی تل فعال ارگان دی چی دمشرتابھ شورا دغونډو تر 
اجرائیھ ھیئت د ولنی .  نی چاری سرتھ رسویمین  د ول

مرستیاالنو اومسئول سکرتر حخھ جوړ اود مشر تابھ ,درئیس 
  .شورا پھ وراندی مسئویت لری

  :پن ھ ویشتمھ ماده
  :اجرائیھ ھیئت دالندنیو واکونو لرونک  دی

دمشرتابھ شو را دپریکړو د پلی کیدو پھ مخھ  -1
  .راپور ورکول داړینوتدبیرونو نیول او دھغو پھ باب

  .د ولنی د ولو برخولپاره دکارد پالن جوړول اوپلی کول -2
  دمشرتابھ شورا دکارمحال ویش جوړول-3
دافغانانواو پھ  انگړی توگھ پھ اروپا کی دمیشتھ افغانانو  -4

اوداړتیاپھ صورت کی  دحقوقی ستون و پھ اړ وند پریکړی
  .دقانون سره سم د اړوندو ادارو سره تماس نیول

ـ استماع گزارش ھیات اجرائیھ درخالل دوجلسھ شورای  5
                                .       رھبری وبرسی پالن بعدی کارآن

  
ـ اتخاذ تصمیم درباره اخذ تماس با ادارات،سازمانھا 6

                          .م اساسنامھسووموسسات بین المللی  جھت تحقق ماده 
میعا د تادیھ حق و تصامیم درباره تعین،کاھش، تعلیقاتخاذ  ـ 7

   .                                 العضویت
                             :                                    م ھیات اجرائیھچارماده بیست و

 وداورگان دایماً فعال انجمن بوده وتمام امورانجمن رابین 
ان معاون متشکل ازرئیس،و جلسھ شورای رھبری انجام میدھد

دربرابر شورای  ھیات اجرائیھ .میباشدسکرتر مسئول و
                                  .دارد یترھبری مسئول

:                                                                      مپنجبیست وماده 
:                                   ھیات اجرائیھ دارای صالحیت ھای ذیل میباشد

صلھ ھای شورای رھبری ـ اتخاذ تدابیربمنظورتطبیق فی1
                               .            وارائھ گزارش درمورد آن

.                                              ـ تھیھ وتطبیق پالن کاردرھمھ بخشھای انجمن 2
                                  .                          ـ تھیھ اجندای جلسات شورای رھبری 3
 ـ اتخاذ تصمیم بھ ارتباط رفع معضالت حقوقی افغانھا،4

اخذ تماس ،بخصوص افغانھای مقیم اروپا درصورت ضرورت
                 .                                  قانونه حدودمبا مراجع مربوطھ در



 
 

د ولنی دچانگو او دپارتمنتونو دکار تنظیمول او  -5
  .کول) ھماھنگ(ھمغږی

 دکنفرانسونو,د ولنی دمخو سره سم  -6
  .سیمینارونواوسمپوزیمونو د جوړولو پھ باب تصمیم نیول,

د ولنی داسانامی سره سم دنورو چارو پھ باب اجراات  -7
  .کول

  :رئیس -شپږویستمھ ماده
و  د ولنی دممثل,د ولنی رئیس  پھ توگھ دمشرتابھ شورا دغونِ

  .کوی) ریاست(مشری
غونډواو نورو ورتھ برخو کی نما ,لھ تولنی نھ پھ مجلسونو

دورتھ حقوقی اومسلکی موسسو او .یندگی کوی
  .سازمانونوسره تړونونھ او پروتوکولونھ السلیک کوی

  :اووه ویشتمھ ماده
, لدتولنی رئیس کوالی شی خپل  ول اویا  نی واکونھ مرستیا

مرستیاالنو او یا د مشر تابھ شورا نورو غړوتھ ور پھ غاړه 
دغیابت پھ صورت کی مشرتابھ شورا کوالی . کری) تفویض(

شی چی یو لھ خپلو غړونھ د  ولنی د عمومی مجمع تر 
  .د رئیس پھ توگھ وگماری, غونډی پوری

  :اتھ ویشتمھ ماده
, قصدد ولنی مرستیاالن د  ولنی د مخو د ھ پلی کید و پھ م

خپلی دندی چی د ولنی درئیس او مشر تابھ شورا لخوا 

د یپارتمنتھا باشعبات   دن اجرااتـ تنظیم وھمآھنگ نمو5
                                  .                                  انجمن

ـ اتخاذ تصمیم درمورد تدویرکنفرانسھا، 6
سیمینارھا،سمپوزیمھا وامثال آن طبق اھداف انجمن در 

                                  .                                           مشورت باشورای رھبری
.                                         اساسنامھ  احکامـ سایراجرات امورانجمن درجھت تحقق 7

:                                                                         م  رئیس انجمن ششماده بیست و
رئیس انجمن ممثل انجمن بوده وصالحیت دارد جلسات 

ازنام انجمن ،شورای رھبری را ریاست نماید
درمحافل،گردھمآئیھا وسایرزمینھ ھای مشابھ نماینده گی 

اعالمیھ ھا،توافقات وپروتوکول ھای ھمکاری را و نموده
.                    بانھادھا وموسسات مشابھ مسلکی حقوقی امضا نماید

:                                                                                     مفتماده بیست وھ
رئیس انجمن میتواند کالً ویا قسماً صالحیتھای خود را بھ 

. معاون،معاونان ویاعضودیگر شورای رھبری تفویض نماید
ت الی دایرشدن مجمع عمومی، شورای رھبری درصورت غیاب

.                      نمایدمی توظیفمیتواند یکی ازاعضای خودرابھ حیث رئیس 
  

معاونان انجمن                                                    : مبیست وھشتماده 
معاونان انجمن وظایف محولھ را جھت تحقق بھتراھداف 

انجمن بر اساس تقسیم وظایف بین شان کھ توسط رئیس ویا 



 
 

  .ورسپارل کیږی سرتھ رسوی
  
  :مسئول سکرتر -نھھ ویشتمھ ماده 

د ولنی مسئول سکرتر د ولنی  ولی ور نی چاری لھ اجرایی 
ظرالندی او ند ولنی درئیس تر. پلوه سازماندھی اوتنظیموی

خپلی دندی دمشر تابھ شورا پھ ھمکاری داساسنامی سره سم 
دغونډو محال ,تولی ور نی چاری دکار پالن. تر سره کوی

د ولنی نھ بھر داړیکو ساتل دمسئول سکرتر لھ الری , ویش
  .صورت مومی

مسئول سکرتر دخپلو کړنو پھ اړوند داجرائیھ ھیئت پھ 
  .وراندی مسئولیت لری

  : انگی) کشوری(ھیوادنی  -دیرشمھ ماده 
ی د ولنی کم تر کمھ پن ھ پھ ھغھ اروپایی ھیوادونوکی چ

کوالی شی چی ھلتھ دتولنی  ا نگی جوړی ,غړی موجود وی
د ولنی  انگی داساسنامی سره سم فعالیت کوی اوپھ  .کړی

خپلو کړنو او نوستونوکی دمربوطھ ھیوادونو دقوا نینوپھ پام 
دا  انگی دخپلو کړنو او . کی نیولو سره دعمل ازادی لری

  .اجرائیھ ھیئت تھ خبر ورکوی فعالیتونو پھ ھکلھ د ولنی
  کمسیون) نظارت( مالی چاری او د ار -شپږم فصل

  :مالی چاری -یو دیرشمھ ماده
 دکتابونو او,مرستو, د و لنی بودیجھ دغړیتوب لھ ونډی -1

.                                 انجام میدھند ،شورای رھبری صورت میگیرد
  

                                              :    سکرترمسئول انجمن بیستم ونھمماده 
تمام امور روزمره وجاری راازلحاظ اجرائیوی وسازماندھی 

 رئیس انجمن در ،وظایف خودراتحت نظر تنظیم نموده
ھمکاری باھئیات اجرائیھ طبق اھداف اساسنامھ انجام 

 یب اجندا وتامین روابط باروزمره ، پالن،ترت تمام امور.میدھد
صورت  مسئول اورگانھای خارج انجمن ازطریق سکرتریت

سکرترمسئول ازاجرات خود نزد شورای اجرائیھ . میگیرد
                    .                          مسئولیت دارد

:                                                   شعبات کشوری : م اماده سی 
حقوقدان عضو این انجمن  پنجدرکشورھای اروپائی کھ حداقل 

شعب .دنمیتوانند شعب انجمن را ایجاد نمای مقیم باشند،
کشوری طبق اساسنامھ انجمن فعالیت نموده ودرشیوه اجرات 

بانظرداشت قوانین کشورمربوطھ استقالل  وابتکارعمل خود
اجراات و فعالیتھای خویش شورای این شعب از. الزم دارند

  .                                 اجرائیھ را درجریان میگذارند
:                                                       فصل ششم امورمالی وکمسیون نظارت    
:                                                م امورمالی یکماده سی و  
بودجھ انجمن ازطریق حق العضویت اعضا،اعانھ،فروش ـ  1

انجمن سعی میورزد . نشرات وسایرکمکھا تمویل می ردد،کتب



 
 

 ولنھ ھ ھ کوی .خپرونولھ پلورلواونورومرستو نھ جوړیږی
  .تینگ کریبنست لھ قانونی الرو حقوقی نھاد اقتصادیچی ددی 

د ولنی مالی مسئول د ولنی دمالی چارو دنده پھ غاړه  -2
دتولنی نقد ی حسابونھ دبانکی مقرراتو سره سم پھ ,لری

مالی مسئول د مشرتابھ . تنظیموی) جمع وخرڅ(لیکلی ب ھ 
  .شورا پھ وړاندی مسئو لیت لری

  :دو دیرشمھ ماده
 ولنھ  انگړی بانکی حساب  لری او پھ عمومی صورت 

مالی اجراات دبانکی حسا بونو لھ الری تر سره  دتولنی  و ل
دناوړه استفادی او اختالس پھ صورت کی دیوی . کیږی

  .حقوقی دعوی لپاره د تولنی حق ساتل شویدی
  :د ار کمیسیون -دری دیرشمھ ماده

د ار کمیسیون لھ دریوغړیو  خھ جوړیزی چی دخپل مین  
ئیس د ار دکمیسیون ر. نھ یو کس د رئیس پھ توگھ  اکی

  .کوالی شی چی د مشر تابھ شورا پھ غوندو کی برخھ واخلی
  :کمیسیون د الندنیو واکونو درلودونک  دی

داساسنامی , پھ گډون ) مصارفو(دتولنی دمالی خر ونو -1
  .درعایت  ارنھ

  د تولنی دغړو دشکایتونو  یرنھ -2
  
  

تاازمجرای قانونی بنیھ اقتصادی این نھاد حقوقی راتقویھ 
                                                                .       نماید

مسئولیت امورمالی انجمن را بھ عھده داشتھ  ،ـ مسئول مالی 2
  ، تمام حسابات 

 (نقدی انجمن را مطابق بر حسابدھی بانکی و اسناد تحریری
آماده نموده و در نزد شورای رھبری  )جمع و مصرف
   .مسئولیت دارد

                                                                                                  :    مدوماده سی و
انجمن دارای  یک حساب بانکی بوده وبصورت عموم تمام 

اجرات پولی انجمن ازطریق حسابات  بانکی صورت 
درصورت بروزسئواستفاده واختالس،انجمن حق خویش .گیرد

                                                                              .             رادریک دعوی حقوقی  محفوظ  نگھمیدارد
:                                                                    م کمسیون نظارتوسوماده سی 

. مرکب ازسھ عضوبوده کھ ازبین خودرئیس راانتخاب مینمایند
مسیون نظارت میتواند درجلسھ شورای رھبری شرکت رئیس ک

:                           کمسیون دارای صالحیتھای ذیل میباشد. نماید
 .ـ نظارت ازرعایت اساسنامھ،بھ شمول مصارف مالی انجمن 1
                                     .ـ رسیده گی بھ شکایات اعضای انجمن    2
   

  
  



 
 

  
  متفرقھ حکمونھ - اووم فصل

  : لیر دیرشمھ ماده
نشان , حقوق پوھانو  ولنھ نشراتی ارگان پھ ارو پا کی دافغان

  .دثبت او راجستر شماره لری, مھر,
  :پنحھ دیرشمھ ماده

د ولنی ارگانونو تھ تاکنی پھ مستقیم ډول او پتی رایی 
  . اخیستنی سره تر سره کیږی

  :شپږ دیرشمھ ماده
انگلیسی او داروپایی ,المانی ,دری,دا اساسنامھ چی پھ پشتو

و ترتیب اوھرمتن ئی یو شان اعتبار ھیوادونو پھ نورو ژب
 .ژیثبت او خپری, تر تصویب وروستھ نافذ ,لری

  
                                           :                     فصل ھفتم احکام متفرقھ 

:                                                                                مچارماده سی و 
ان دراروپا دارای اورگان انجمن حقوقدانان افغ

  . کودثبت وراجستر میباشد مھر،) نشان(نشراتی،سمبول
:                                                                                مپنجماده سی و 

تمام رای گیری درانجمن بصورت مستقیم وسری صورت 
                         .                میگیرد

:                                                                                       مششماده سی و 
 ،آلمانی وانگیسی این اساسنامھ بھ لسانھای پشتو،دری

نسخھ آن  ترتیب شده وھر وسایرلسان کشورھای اروپائی
 نشر و ثبتنافذ بوده،  اشد،بعدازتصویبدارای عین اعتبارمیب

  .گردد



 
 

 


