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 «الملل کیفریانجمن ایرانی حقوق بین»اساسنامه 

 

 فصل نخست: کلیات و اهداف

شبرد و ارتقای علمی حقوق بین -1ماده  سترش، پی الملل کیفری به منظور گ

و توسعع ه کیفی ریرویای متص ععب و ب بود بصشععیام به امور  مو  ععی و 

المللی و ر ادیا و سا وکاریای قضایی یای حقوق جرایم بینپژویشی در  مینه

لل کیفریانجمن ایرانی حقوق بین»المللی، کیفری فراملی و بین که ا  این  «الم

 گردد. ود، تشکیل میپس در این اساسنامه ارجمن رامیاه می

یای علمی و ای غیرارتفاعی اسععع  و در  مینههمؤسعععسعععارجمن،  -2ماده 

کنا و ا  تاریخ ثب ، دارای  ص ی  حقوقی اس  و پژویشی و فنی ف الی  می

 با ا.مایره  م، رمایناه قاروری ارجمن می ییأترییس 

با ععا و  عع    م پس ا  موافق  مرکز ارجمن در  عع ر ت رام می -3ماده 

 یر منطقه ا  کشور تشکیل  ود. توارا دریای علمی، میکمیسیوم ارجمن

توارا در صورت لزوم رسب  به تغییر رشاری مرکز مایره می ییأت تبصره:

اصلی ارجمن اقاام کنا، به  رط  م که موضوع در رو رامه رسمی کثیراالرتشار 

یای علمی و ارت علوم، اعالم  ود و به طور کتبی به اطالع کمیسیوم ارجمن

 تحقیقات و فناوری برسا.
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ارجمن ا  تاریخ ت وی  این اساسنامه برای مات رامحاودی تشکیل  -4اده م

  ود و ملزم به رعای  قوارین جم وری اسالمی ایرام اس .می

 هافصل دوم: وطایف و فعالیت

این اساسنامه، ارجمن  1یای مذکور در ماده به منظور ریل به یاف -5ماده 

 یای  یر را به عمل خوایا  ورد:اقاام

المللی با محققام و ارجام تحقیقات علمی و فرینگی در سطح ملی و بین -5-1

 ناسی و الملل، حقوق کیفری، جرمای با حقوق بینمتص  اری که به گوره

 المللی سروکار داررا.یای بینسا مام

یمکاری با ر ادیای اجرایی، علمی و پژویشی در  مینه ار یابی و  -5-2

یای مربوط به امور  مو ش و پژویش در ررامهیا و ببا رگری و اجرای طرح

  مینه علمی موضوع ف الی  ارجمن.

 ترغی  و تشویق پژویشگرام و تجلیل ا  محققام و استادام ممتا . -5-3

 ارایه خامات  مو  ی و پژویشی و فنی. -5-4

 المللی.ای و بینیای علمی در سطح ملی، منطقهبرگزاری گردیمایی -5-5

 ارتشار کت  و رشریات علمی. -5-6

 فصل سوم: انواع و شرایط عضویت

 عضوی  به اَ کال  یر ممکن اس : -6ماده 
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ام ارجمن و کلیه افرادی که حااقل دارای مؤسس -عضوی  پیوسته -6-1

الملل  ناسی و حقوق بیندرجه کار ناسی ار ا در ر ته حقوق کیفری و جرم

عضوی  پیوسته به توارنا یای وابسته با نا، میعمومی و حقوق بشر و ر ته

 در  ینا.

ا صاصی که دارای درجه کار ناسی یستنا و  -عضوی  وابسته -6-2

  اغل با نا. 6-1یای مذکور در بنا در یکی ا  ر ته سال به رحوی 5مات 

یای حقوق و علوم کلیه دارشجویاری که در ر ته -عضوی  دارشجویی -6-3

 الملل به تح یل ا تغال داررا.سیاسی و روابط بین

یای ایراری و خارجی که مقام علمی  رام  ص ی  -عضوی  افتصاری -6-4

ف الی  ارجمن حایز ایمی  خاص با ا یا  یای مرتبط بادر  مینه حقوق و ر ته

 ای رموده با نا.یای موثر و ار راهدر پیشبرد ایااف ارجمن کمک

یای علمی و یایی که در  مینهسا مام -)حقوقی( مؤسساتیعضوی   -6-5

 توارنا به عضوی  ارجمن در  ینا.پژویشی مربوط ف الی  داررا، می

یای مذکور در بنا در یکی ا  ر تهافراد دارای درجه کار ناسی : 1تبصره 

 مایره به عضوی  پیوسته ارجمن در  ینا. ییأتتوارنا با ت وی  ، می6-1

ی )حقوقی( به مثابه عضو وابسته ارجمن تامؤسسعضوی  : 2تبصره 

  ورا.محسوب می
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یر یک ا  اعضا، ساالره مبلغی را که میزام  م توسط مجمع عمومی  -7ماده 

 گردد، به عنوام حق عضوی  پرداخ  خوایا کرد.ت یین می

پرداخ  حق عضوی ، ییچ گوره حق و ادعایی رسب  به دارایی  :1تبصره 

 کنا.ارجمن برای عضو ایجاد رمی

 یستنا. اعضای افتصاری ارجمن، ا  پرداخ  حق عضوی  م اف :2تبصره 

 پذیرد:عضوی  در یکی ا  موارد  یر پایام می -8ماده 

 است فای کتبی -8-1

 عام پرداخ  حق عضوی  ساالره -8-2

 مایره اس . ییأتپایام عضوی  با  تأییا تبصره:

 فصل چهارم: ارکان انجمن

 ارکام اصلی عبارتنا ا : -9ماده 

 الف: مجمع عمومی

 مایره ییأتب: 

 پ: با رس

 مجمع عمومیالف: 

مجمع عمومی ا  گردیمایی اعضای پیوسته به صورت عادی یا  -10ماده 

  ود.ال اده تشکیل میفوق
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 ود و با حضور یا مجمع عمومی عادی سالی یک بار تشکیل می -10-1

یابا و ی کتبی ر ف به عالوه یک کل اعضای پیوسته ارجمن رسمی  میأر

 ت میمات با اکثری   را م تبر اس .

مایره یا  ییأتال اده در موارد ضروری با دعوت مجمع عمومی فوق -10-2

با رس )با رسام( و یا با تقاضای کتبی یک سوم اعضای پیوسته تشکیل 

  ود.می

در صورتی که در دعوت رصس ، جلسه مجمع عمومی رسمی  ریاف ،  -10-3

 ود و با ت ااد حاضر در بیس  رو  ب ا تشکیل میجلسه دوم به فاصله حااقل 

ای، بر توارا به صورت مکاتبهجلسه رسمی  خوایا یاف . در ضمن، اخذ  را می

  ود، ارجام  ود.مایره تاوین می ییأتای که توسط رامهاساس  یین

دعوت برای تشکیل مجامع عمومی، به صورت کتبی یا  گ ی در : 1تبصره 

رو رامه کثیراالرتشار اس  و بایا حااقل پارزده رو  قبل ا  تشکیل مجمع به اطالع 

 اعضای پیوسته برسا.

توارنا به طور مستقیم اقاام به دعوت یک سوم اعضای پیوسته می: 2تبصره 

مایره و  ییأته رماینا، مشروط بر این که ال ادبرای تشکیل مجمع عمومی فوق

ریز با رس ارجمن، به تقاضای ایشام پاسخ منفی داده با ا و در چنین حالتی، 

مایره یا  ییأتایشام بایا در  گ ی دعوت به عام اجاب  درخواس  خود توسط 

 با رس ت ریح رماینا.
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منح راً در صورت تحقق تب ره فوق، دستور جلسه عمومی،  :3تبصره 

 موضوعی خوایا بود که در تقاضارامه ذکر  اه اس .

ال اده، یمارنا  رایط تشکیل  رایط تشکیل مجمع عمومی فوق :4تبصره 

 مجمع عمومی عادی اس  و ت میمات با دو سوم  را م تبر اس .

 وظایف مجامع عمومی -11ماده 

 الف: مجمع عمومی عادی:

مایره و با رس )با رسام در صورت وجود بیش  ییأتارتصاب اعضای  -

 ا  یک با رس اصلی(

 ت وی  خط مشی ارجمن -

 مایره و با رس )با رسام( ییأتبررسی و ت وی  پیشن ادیای  -

 ت یین میزام حق عضوی  -

 مایره و با رس )با رسام( ییأتعزل  -

یای سال حساب در مایا و یزینهبررسی و ت وی  ترا رامه و صورت -

 الی گذ ته و بودجه سال  تی ارجمنم

 العاده:ب: مجمع عمومی فوق

 ت وی  تغییرات در مفاد اساسنامه -

 ت وی  ارحالل ارجمن -
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ال اده با حضور رمایناه جلسات مجامع عمومی عادی و فوق: 1تبصره 

 یابا.یای علمی ایرام رسمی  میاالختیار کمیسیوم ارجمنتام

ای مرک  ا  یک رییس، یک رییسه ییأتمجامع عمومی توسط : 2تبصره 

  ورا.منشی و دو راظر اداره می

رییسه، با اعالم و پذیرش رامزدی خود در مجمع  ییأتاعضای  :3تبصره 

  ورا.ارتصاب می

رییسه ربایا ا  بین کساری با نا که خود را در  ییأتاعضای : 4تبصره 

 ارا.مایره و با رس کارایا کرده ییأتارتصابات 

 مدیره هیأتب: 

البال عضو اصلی و دو عضو علی پنجمایره ارجمن، مرک  ا   ییأت -12ماده 

یک بار با رای مصفی ا  میام اعضای پیوسته ارجمن ارتصاب اس  که یر سه سال 

  ورا.می

 ییأتا بیش ا  دو دوره متوالی به عضوی  توارییچ یک ا  اعضا رمی -12-1

 د.مایره ارتصاب  و

، در صورت کس  بیش ا  سه 12-1حااکثر دو عضو مشمول بنا  -12-2

 ییأتتوارنا برای یک دوره دیگر به عضوی  چ ارم  رای حاضرین در جلسه می

 مایره در  ینا.

 مایره افتصاری اس . ییأتعضوی  در  -12-3
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مایره حااکثر تا ده رو  پس ا  ارتصاب  ام، تشکیل جلسه  ییأت -12-4

 رمایا.م میداده و با رای کتبی رسب  به تفکیک وظایف خود اقاا

مایره و  ییأتکلیه اسناد ت  ا ور و اوراق ب ادار با امضای رییس  -12-5

یمراه با م ر ارجمن  ،مایره ییأتبه ارتصاب رییس  ییأتیکی دیگر ا  اعضای این 

 ییأتمایره و یا یکی دیگر ا  اعضای  ییأتیای رسمی با امضای رییس و رامه

 او تفویض اختیار  اه، م تبر اس .مایره به  ییأتمایره که ا  طرف رییس 

یک بار در ماه تشکیل جلسه موظف اس  بر حس  ریا  مایره  ییأت -12-6

مایره  ییأترامه یا تلفن با تاریخ تشکیل جلسه دیا. فاصله بین ارسال دعوت

 حااقل سه رو  اس .

یابا و مایره با حضور اکثری  اعضا رسمی  می ییأتجلسات  -12-7

 ت میمات متصذه با اکثری   رای موافق، م تبر اس .

مایره ثب  و پس ا  امضای اعضا در دفتر  ییأتیای کلیه م وبه -12-8

  ود.مایره رگ ااری می ییأتیای جلسهصورت

یا ضروری اس  و غیب  یر مایره در جلسه ییأت رک  اعضای  -12-9

مایره تا سه جلسه متوالی و پنج  ییأتا  اعضا باوم عذر موجه به تشصیب یک 

 جلسه متناوب در حکم است فای عضو غای  خوایا بود.
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مایره،  ییأتدر صورت است فا، برکناری یا فوت یر یک ا  اعضای  12-10

البال برای مات باقیماراه دوره عضوی  به جارشینی وی ت یین خوایا عضو علی

  ا.

مایره باوم دا تن  ییأتیای  رک  با رس )با رسام( در جلسه 12-11

 حق رای مجا  اس .

با ا و وظایف و اختیارات مایره رمایناه قاروری ارجمن می ییأت -13ماده 

  م به  رح  یر اس :

یای مجمع طبق اساسنامه و م وبه بر اداره امور جاری ارجمن -13-1

 .عمومی

جمن، ت یین وظایف و رظارت بر ف الی  یای علمی ارتشکیل گروه -13-2

 .یا م

ای را که ضروری باارا در توارا یر اقاام و م املهمایره می ییأت -13-3

مورد رقل و ارتقال اموال غیرمنقول و تبایل به احسن یا تریین و فک رین و 

استقراض به استثنای واگذاری قط ی اموال غیر منقول که مستلزم ت وی  مجمع 

 عمومی اس ، ارجام دیا.

اد اساسنامه اخذ ت میم و جز درباره موضوعاتی که به موج  مف -13-4

مایره کلیه  ییأتیا در صالحی  خاص مجامع عمومی اس ، اقاام درباره  م
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اختیارات ال م برای اداره امور را مشروط به رعای  حاود موضوع ف الی  ارجام 

 با ا.دارا می

حساب در مایا ت یه گزارش ساالره و تنظیم ترا رامه مالی و صورت -13-5

یای ارجمن برای ت وی  در مجمع عمومی و ارایه به مرجع رظارت در و یزینه

 موقع مقرر.

گویی به دعاوی ا صاص حقیقی یا حقوقی در و پاسخ یاقامه دعو -13-6

 به غیر.تمام مراجع و مراحل دادرسی با حق ت یین وکیل و حق توکیل 

ارتصاب و م رفی رمایناگام ارجمن برای  رک  در مجامع علمی  -13-7

 داخلی و خارجی.

 یای علمی در چارچوب وظایف ارجمن.یا و بررامهاجرای طرح -13-8

 یای مالی.  یاایا و کمکلج -13-9

 یای تحقیقاتی و  مو  ی.ایاای بورس -13-10

در مجامع علمی داخلی و اتصاذ ت میم در مورد عضوی  ارجمن  -13-11

 خارجی با رعای  قوارین و مقررات جاری کشور.

یای علمی و ارت یای ال م به کمیسیوم ارجمنارسال گزارش -13-12

 علوم، تحقیقات و فناوری.

ماه پیش ا  پایام دوره  4مایره موظف اس  ظرف حااکثر  ییأت -13-13

مایره جایا اقاام  ییأتت ای خود رسب  به فراخواری مجمع عمومی و ارتصاب 
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جلسه مجمع عمومی برای بررسی به و بالفاصله رتایج را یمراه با صورت

 یای علمی ارسال رمایا.کمیسیوم ارجمن

جایا ا  سوی کمیسیوم مایره  ییأت تأییامایره پیشین تا  ییأت تبصره:

یای علمی و ارت علوم، تحقیقات و فناوری مسوولی  امور ارجمن را بر ارجمن

 ع اه خوایا دا  .

 ج: بازرس )بازرسان(

مجمع عمومی عادی، یک رفر را به عنوام با رس اصلی و یک رفر  -14ماده 

 رمایا.البال برای مات سه سال ارتصاب میرا به عنوام علی

 تب ره: ارتصاب مجاد با رس یا با رسام باوم مارع اس .

 به  رح  یر اس :وظایف با رس یا با رسام  -15ماده 

 بررسی اسناد و دفاتر مالی ارجمن و ت یه گزارش برای مجمع عمومی -15-1

مایره و ت یه گزارش ا  عملکرد ارجمن  ییأتبررسی گزارش ساالره  -15-2

 برای اطالع مجمع عمومی

مایره ا  مفاد اساسنامه به مجمع  ییأتگزارش یر گوره تصلف  -15-3

 عمومی

کلیه اسناد و ماارک ارجمن اعم ا  مالی و غیرمالی در یر  مام و  تبصره:

مایره برای بررسی در دسترس با رس  ییأتباوم قیا و  رط بایا ا  سوی 

 )با رسام( قرار گیرد.
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 های علمی انجمنفصل پنجم: گروه

یای  یر را تشکیل دیا تا بر اساس یا و کمیتهتوارا گروهارجمن می -16ماده 

 ود به ف الی  یا ت یین میمایره برای  م ییأتفی که ا  سوی  رح وظای

 بپردا را:

 یای تص  یگروه -1

 کمیته  مو ش و پژویش -2

 کمیته ارتشارات -3

 کمیته  مار و اطالعات -4

 کمیته پذیرش و روابط عمومی -5

 یای علمیکمیته گردیمایی -6

یای دیگری که بر حس  ریا  کمیتهیا و الف: ارجمن مجا  به تشکیل گروه

 با ا. ود، ریز میاحساس می

 فصل ششم: بودجه و مواد متفرقه

 منابع مالی ارجمن عبارتنا ا : -17ماده 

 حق عضوی  اعضا -17-1

ای در مایای را ی ا  ارایه خامات  مو  ی و پژویشی و مشاوره -17-2

 و فروش کت  و رشریات علمی

 یاکدریاف  یاایا و کم -17-3
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این  5کلیه عوایا و در مایای ارجمن صرف ایااف و موضوع ماده  -17-4

 اساسنامه خوایا  ا.

یای ارجمن در دفاتر قاروری ثب  و  رح  م یر در مایا و یزینه -18ماده 

یای علمی و ارت علوم، سال پس ا  ت وی  در مجمع عمومی به کمیسیوم ارجمن

  ود.تحقیقات و فناوری ارسال می

یای ای به رام ارجمن رزد بارککلیه وجوه ارجمن در حساب ویژه -19ماده 

  ود.کشور رگ ااری می

ام یا صاحبام سرمایه حق بردا   یا تص یب مؤسسیچ یک ا  ی -20ماده 

ییچ گوره سودی اعم ا  سود س ام یا سرمایه را راا ته و خود و وابستگام 

 ه رماینا.مؤسستوارنا مبادرت به ارجام م امالت با یا رمی مدرجه یک 

یای یای مالی و غیرمالی مرتبط با ف الی کلیه ماارک و پروراه -21ماده 

 ود و در موقع مراج ه مرجع ارجمن در محل دفتر مرکزی ارجمن رگ ااری می

 دار در اختیار  رام قرار خوایا گرف .رظارت یا سایر مراجع صالحی 

یر گوره تغییر در مفاد اساسنامه، پس ا  ت وی  کمیسیوم  -22ماده 

 یای علمی و ارت علوم، تحقیقات و فناوری م تبر اس .ارجمن

ارجمن، تاب ی  جم وری اسالمی ایرام را دارد و اعضای  م به  -23ماده 

 یا و احزاب سیاسی را رااررا.رام ارجمن حق ف الی  سیاسی یا وابستگی به گروه
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در صورت ت وی  ارحالل ارجمن در مجمع عمومی، یمام مجمع،  -24ماده 

ای را برای پرداخ  دیوم و وصول مطالبات ارجمن ارتصاب خوایا سویهت ییأت

یا، کلیه تسویه موظف اس  پس ا  وصول مطالبات و پرداخ  بایی ییأتکرد. 

یای منقول و غیرمنقول ارجمن را با رظارت و ارت علوم، تحقیقات و دارایی

 ات  مو  ی یا پژویشی کشور واگذار کنا.مؤسسفناوری به یکی ا  

این اساسنامه مشتمل بر  ش ف ل، بیس  و پنج ماده، چ ل و  -25اده م

مجمع    تب ره در جلسه مورخ  یش   یر ماده و یفاه

 عمومی ارجمن به ت وی  رسیا.

 مؤسس هیأتاعضای 

  مؤسسرام عضو  ردیف

  دکتر جمشیا ممتا  1

  دکتر محمارضا ضیایی بیگالی 2

  دکتر محماعلی اردبیلی 3

  دکتر محماجواد  ری   باقری 4

  دکتر حسین میرمحماصادقی 5

   ادهدکتر ابراییم بیگ 6

  دکتر امیرحسین ررجبریام 7

  دکتر علی خالقی 8
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  دکتر فریاوم ج فری 9

  دکتر قاسم  ماری 10

  دکتر ب زاد رضوی فرد 11

 

انجمن ایرانی حقوق » مؤسس ییأتاین اساسنامه در رصستین جلسه 

 به ت وی  رسیا. 1397 بام  29به تاریخ  «الملل کیفریبین


