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 صندوق حمایت وکال و کارگشایان دادگستریاساسنامه 
 فصل اول

شود  یده مین اساسنامه به اختصار صندوق نامیكه در ا یان دادگستر یت وكال و كارگشایصندوق حما – ١ماده    
سككت و ن   یمصككوب ب یان دادگسككتر یكارگشككات وكال و یل صككندوق حمایف مقرر در قانون تشكك یوظا یبمنظور اجرا

 .شود یل و اداره مین اساسنامه تش یبموجب ا ١٣٥٥ماه ید
 .است یو ادار  یو استقالل مال یت حقوقیشخص یصندوق دارا – ٢ماده    
ان یا از میجاد كند یران شككه ه ایگر ایك از نقاط دیتواند در هر یصككندوق در ت ران اسككت و م یمركز اصكك  – ٣ماده   
 .دیخود انتخاب نما یبرا یندگانی  در محل نمایمق یکال دادگستر و
  

 اركان صندوق –فصل دوم 
 : اركان صندوق ع ارت است از – ٤ماده     
 . یمجمع عموم –الف     
 .رهیئت مدیه –ب     
 .بازرس)حسابرس( –ج     

  
 یمجمع عموم   

 : شود یل میر تش یصندوق از اشخاص ز  یمجمع عموم – ٥ماده      
 یهالیس شورایو رئ یر ب داشت، درمان و آموزش پزش یشن اد وز ینده دولت كه دو نفر به پیسه نفر نما - الف     
 .دینما یانتخاب م یر دادگستر یك نفر را وز یشوند و یانتخاب م ین اجتماعیتأم
 .كانون مركز و دو نفر از وکال مركزس ینده متش ل از رئیسه نفر نما - ب     
 .وکال یك از كانون اینده از هر یك نفر نمای - ج     

خواهد  یت ت قیاكثر  یس مجمع درآن شككككركت دارد بهنوان رأیكه رئ یگروه یآراء رأ یدرصككككورت تسككككاو -تبصرررره  
 .شد

 یكنند در هر موقع م یم    انتخاب یشكككركت در مجمع عموم یبرا یندگانینما ٥ ه ط ق ماده یمقامات – ٦ماده    
ر آن ا باطالع ییافته اند و تغیر نییندگان انتخاب شكككككككده تغی ه نمایمادام یر دهند ولییندگان خود را تغیتوانند نما

ا ی یخود اع  از عاد یل مجامع عمومیتشككككك  یبوده و صكككككندوق برا ین سكككككمت باقیده اسكككككت در ایصكككككندوق نرسككككك
 .دیانم یالهاده از همان اشخاص دعوت م فوق 

ره خود یئت مدین اعضكككاء هیاز ب یندگانینما یشكككركت در مجامع عموم یبرا یوکال دادگسكككتر  یكانون ا – ٧ماده    
 .ندیمی نما یانتخاب و مهرف یر وکال دادگستر ین سایا از بی

ره صككككندوق و یئت مدیر ماه و ب من ماه برحسككككب دعوت هیهمه سككككاله در ت یبطور عاد یمجمع عموم - ٨ماده    
ك از یهر  یا تقاضككككككایو  ین اجتماعیتأم یهالیشككككككورا یا تقاضككككككایره و یئت مدیر فوق الهاده برحسككككككب دعوت هبطو

 .شودیل میوکال عضو تش  یكانون ا
 .شودیاداره م یك نفر منشیس كانون وکال مركز به همراه دو نفر ناظر و یاست رئیبه ر  یمجامع عموم -تبصره
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 : ت ازع ارت اس یف مجمع عمومیوظا : ٩ماده    
 .ره صندوق و بازرس)حسابرس(یئت مدیانتخاب ه – ١ 
 .ین اجتماعیتأم یهالین شده از طرف شوراییته یصندوق با توجه به خط مش یب برنامه هایتصو – ٢ 
 .ب بودجه صندوقیتصو - ٣ 
 .ب آنیو ترازنامه صندوق و تصو یمال یگزارش ا یبررس – ٤ 
 .الت صندوقیب تش یتصو – ٥ 
 .ن نامه مهامالت صندوقیصندوق و آئ یو مال یو استخدام ین نامه ادار یقررات و آئب میتصو– ٦ 
ان یت وکال و كارگشایل صندوق حمای( قانون تش ٤ا اصالح اساسنامه صندوق ط ق ماده )یر و ییشن اد تغیپ – ٧ 

 .ین اجتماعیتأم یهالیب شورایو تصو یج ت بررس یدادگستر 
 .گرددیره مطرح میئت مدیكه از طرف ه یمورد مسائ    دریا اتخاذ تصمیاظ ارنظر – ٨ 
 .ره صندوقیئت مدیمات و اقدامات هیمه شدگان از تصمیبه اعتراضات ب یدگیرس– ٩ 

  
 ره صندوقیئت مدیه

مدت  یشككود كه برا یل میال دل تشكك  یو دو نفر عضككو ع  یره صككندوق از سككه نفر عضككو اصكك یئت مدیه –١٠ماده  
ت یط انتخاب شكككدن به عضكككوی  مركز كه حائز شكككرایمق ین وکال دادگسكككتر یو از ب یسكككه سكككال توسكككط مجمع عموم

 .شوند یره كانون وکال هستند انتخاب میئت مدیه
 .دیشركت می نما یال دل در رأ یعضو ع  یك از اعضاء اص ی ت هر یدرصورت غ

 .ممنوع است یش از دو دوره متوالیره بیئت مدید انتخاب اعضاء هیتجد –١١ماده    
در صكككورت  یره سكككابق حتیئت مدیانتخاب ن رده اسكككت ه یدیره جدیئت مدیه ی ه مجمع عمومیمادام – تبصرررره

 .ت م  ف است ب ار خود ادامه بدهدیانقضاء مدت مأمور 
ره یئت مدیت هیره صندوق را با عضویئت مدیت هیتوانند سمت عضوینم یك از وکال دادگستر یچ یه –١٢ماده   

 .صندوق توأماً داشته باشند یت مجمع عمومیعضو ایكانون وکال و 
ر یره و مدیئت مدیس هیرئ    ك نفر را به سكككككمتیخود  ین اعضكككككاین ج سكككككه و از بیره در اولیئت مدیه -١٣ماده  

ره و یئت مدیس هید رئینمایك نفر را به سكككككمت خزانه دار انتخاب میس و یرئ  نایب  به سكككككمتك نفر را یعامل و 
 .نده صندوق استیر عامل نمایمد

 :ره ع ارت است ازیئت مدیف هیوظا-١٤ماده  
شكككن اد آن به یو پ یمال ی  بودجه و برنامه و گزارشككك ایه و تنظیو ت  یمات مجمع عمومیبرنامه ها و تصكككم یاجرا -

 یمجمع عموم
ندگان صندوق و ین نمایی  در مورد افتتاح شهب و تهیموافقت با استخدام كاركنان موظف صندوق و اتخاذ تصم -

رعامل و موافقت یف مدیرت بر امور صندوق و نحوه انجام وظار عامل و نظایمد یشن ادهای  در مورد پیاتخاذ تصم
 .ب مهامالت صندوقیموظف صندوق و تصو  با اعطاء حق امضاء به كاركنان
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ه یس اسككككككت و ك یاب او با نایب رئیرعامل و در غیره و مدیئت مدیس هیصككككككندوق با رئ یاداره امور جار -١٥ماده   
 .ندینمایفه مینجام وظاست نام رده ایكاركنان صندوق تحت نظر و ر 

رعامل یره و مدیئت مدیه س یر عامل اسكككككت، رئیره و مدیئت مدیس هیره بر ع ده رئیئت مدیمصكككككوبات ه یاجرا
 .  داردیال شخصاً حق اتخاذ تصمیون ر ی یدر مورد مهامالت تا دو م

اب او با امضكككككاء یدرغ و          رعاملیره و مدیئت مدیس هیصكككككندوق با امضكككككاء رئ یه م ات ات عادیك  -١٦ماده   
و پرداخت وجوه و امضككاء قراردادها و اسككناد          افتیو در  یشككودا اوراق ب ادار و اسككناد مالیس صككادر میب رئینا

 .ره مهت ر استیئت مدیگر با امضاء دو نفر از سه نفر اعضاء هیته دآور د
صككككندوق  یبرا یر فنیك نفر مدیواند تیره میئت مدید هیجاب نمایصككككندوق ا ی ه حج  كارهایدرصككككورت –١٧ماده   

مذكور تحت  یر فنیرعامل را بر ع ده او محول داردا مدیف مربوط به مدیاز وظا یا قسكككككمتیاسكككككتخدام كند و تمام 
 .صندوق خواهد بود یف محوله را انجام خواهد داد و تابع مقررات استخدامیرعامل وظاینظر مد

مدت  یبرا یو حقوق یقین اشخاص حقیال دل صندوق از ب یرس ع ك نفر باز یو  یك نفر بازرس اص ی –١٨ماده   
 .ن میگرددییته ی سال توسط مجمع عمومی
و   اسككاسككنامه  نیا  مقررات  یارات بازرس)حسككابرس(ع ارتسككت ازا نظارت بر حسككن اجرایف و اختیوظا– ١٩ماده   

 .صندوق با مقررات آن یات مالیق عم یتط 
 .و ترازنامه صندوق یاظ ار نظر راجع به گزارش مال -

 .ارسال دارد یناً ضمن گزارش ساالنه خود به مجمع عمومیره موظف است نظرات بازرس را عیئت مدیه -تبصره
تواند به دفاتر و پرونده ها و اسككناد صككندوق مراجهه یف خود میانجام دادن وظا یبازرس)حسككابرس(برا – ٢٠ماده    

ار بازرس)حسابرس( یص دهد در اختیرا كه الزم تشخ یحاتیا توضیز ایر عامل موظف است مدارك مورد نیكند و مد
د نظرات خود یخالف مقررات مشككاهده نما یكه بازرس )حسككابرس( در اداره امور صككندوق عم  یقرار دهدا درصككورت

ت ن نند یره نظرات بازرس )حسككككككككابرس( را رعایئت مدی ه هیره اعالم خواهد نمود و در صكككككككورتیئت مدیرا به ه
 .خواهد رساند یگزارش باطالع مجمع عموم یسابرس( مراتب را طبازرس)ح

دهند و  یانجام م یف خود را افتخار یرعامل وظایره و مدیئت مدیو اعضككككككاء ه یاعضككككككاء مجمع عموم – ٢١ماده    
ل یانتخاب شده باشد هرگاه بازرس )حسابرس( وك ین وکال دادگستر ی ه از بین بازرس )حسابرس( در صورتیهمچن

 .است ین حق الزحمه او بر ع ده مجمع عمومیین اشد ته یدادگستر 
 :منابع درآمد صندوق ع ارتست از – ٢٢ماده    
ان یت وکال و كارگشككككككككایل صكككككككندوق حمای( قانون تشككككككك ٨ن نامه موضكككككككوع ماده )یمه مقرر در آئیحق ب – الف   

 .یدادگستر 
 .درآمد حاصل از ب ار انداختن وجوه و ذخائر صندوق – ب   
 .مهیر در پرداخت حق بیوجوه حاصل از خسارات تأخ – ج   
 .شود یبه صندوق داده م یا حقوقی یقی ه از طرف اشخاص حقیائیكم  ا و هدا –د   
 یان دادگستر یت وکال و كارگشایل صندوق حمای( قانون تش ٨قانون اصالح ماده ) یدرآمد حاصل از اجرا -هرررررررر   

ات حق المشاوره یز مهادل نصف مالیبه وكالتنامه و ن یالصاق )نصف تم ر یاسالم یمج س شورا٢٣/٨/٧٥مصوب 
 .و حق الوكاله(
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ن نامه مصوب سوم یكه برط ق آئ یو ته دات صندوق تهاون وکال دادگستر  یه وجوه اموال و دارائیك – ٢٣ماده    
 .گرددین اساسنامه منتقل میده بصندوق موضوع ایل گردیتش  یر دادگستر یوز ١٣٤٦اسفند ماه 

  
 یمقررات مال – فصل چهارم

ماه هرسكككال بودجه سكككال بهد صكككندوق را كه شكككامل درآمدها و یان دیپا  ره موظف اسكككت تایئت مدیه – ٢٤ماده   
شكككن اد یپ یب به مجمع عمومیتصكككو ی  و براین اسكككاسكككنامه تنظیا ٢٧ت ماده ی اشكككد با رعایصكككندوق م ینه هایهز 
 .دینما

ن یر مهینه ها را بشرح ز یو هز  ینیش بی  بودجه درآمد صندوق را پینظره م  ف است در تیئت مدیه – ٢٥ماده   
 .دینما

 : ا شاملیمستمر  – الف  
 .یاز كارافتادگ یمستمر  – ١  
 .یبازنشستگ یمستمر  – ٢  
 .بازماندگان یمستمر  – ٣  
ً ین ا  كه یو ادار  یپرسككن  ینه هایهز – ب   سككال تجاوز  صككندوق در همان یاز سككه درصككد درآمد كل وصككول  د جمها

 .دینما
 .كاركنان صندوق یبازنشستگ یكاركنان صندوق و پرداخت مستمر  یره بازنشستگیمربوط به ذخ ینه هایهز  – ج  

و سوابق خدمت آنان در           ن نامه منتقلین آئیصندوق تهاون وکال بصندوق موضوع ا یكاركنان فه  – تبصره
ن عنوان یز تحت همیآنان ن یره بازنشكككككسكككككتگیود و ذخشكككككیجزء سكككككوابق خدمت صكككككندوق منظور م یصكككككندوق فه 

 .شودیبصندوق منتقل م
  شككت ماه یان اردید حداكثر تا پایصككندوق با یو بده ییترازنامه سككاالنه و صككورت دارا – یگزارش مال – ٢٦ماده     

 .ه و ج ت بازرس ارسال گرددیره ت یئت مدیسال بهد توسط ه
و صككورت  یاز نظرات )گزارش( خود را در مورد ترازنامه سككاالنه و گزارش مال یبازرس م  ف اسككت نسككخه ا -تبصررره

 .  كندیره تس یئت مدیافت آن به هیخ در ی ماه از تار یصندوق حداكثر  یو بده ییدارا
رازنامه و ، تیخ وصكككككككول نظرات بازرس گزارش مالیره موظف اسكككككككت ظرف پانزده روز از تار یئت مدیه – ٢٧ماده     

 یك نسككككخه از نظرات بازرس وگزارش اقدامات را ج ت اعضككككاء مجمع عمومیرا بانضككككمام  یو بده یصككككورت دارائ
 .دیل ج سه دعوت نمایتش  یرا برا یارسال و مجمع عموم

ان اسككفند همان سككال خواهد بود مگر در سككال ین ماه هر سككال تا پایصككندوق از اول فرورد یسككال مال – ٢٨ماده    
 .ل صندوق استیخ تش یه م داء آن تار اول ك

د یتمام وجوه مته ق بصكككككككندوق با یو ذخائر صكككككككندوق و بطور ك  یثابت و جار  یدرآمد و سككككككك رده ها – ٢٩ماده    
 .شود یداع و نگ دار یا یدولت یمنحصراً در بان  ا

 ٤اسككتناد ماده  به ١٣/١٢/٧٩ن ج سككه مور  یصككد و نوزدهمیت صككره در سكك ٦ماده و  ٢٩ن اسككاسككنامه مشككتمل به یا
خ ید و از تار یرس ین اجتماعیتأم یهالیب شورایبه تصو یان دادگستر یت وکال و كارگشایل صندوق حمایقانون تش 

 .باشد یفوق قابل اجرا م


