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 «رانیا یدادگستر یوکال یهاکانون یسسات حقوقمؤ ۀاساسنام» 

 « 23/10/1400مصوب شورای اجرایی مورخ »

 :سسه، نوع و مدت آنؤنام م .1 ۀماد

 .شودغیرتجاری است كه برای مدت نامحدود تأسیس می یحقوق تیشخص .... یحقوق موسسه

 .به نام آن ممنوع است تیمؤسسه هرگونه فعال ی: بدون ثبت رسمتبصره

 :تابعیت موسسه .2ۀ ماد

 .است ریامر تغییرناپذ نیدارای تابعیت ایرانی و و ا مؤسسه

 :نشانی قانونی موسسه و شعب آن .۳ۀ ماد

باشد موسسه در حال حاضر فاقد می ....كدپستی  ....پالك  ....خیابان  .... قانونی موسسه شهرستان اقامتگاه

 .شعبه و نمایندگی است

نسبت به تأسیس شعبه یا  ....استان  یتواند تنها پس از اخذ مجوز از كانون وكالی دادگسترمی موسسه

تن از وكالی آن حوزه بعنوان اعضاء وابسته اقدام  ۳نمایندگی در حوزه استانی همان كانون با جلب همكاری حداقل

 .نماید

كه محل اشتغال آنان طبق پروانه وكالت در حوزه اقامت  یدادگستر یفقط از وكال ی: موسسه حقوقتبصره

 .گرددمی لیموسسه باشد تشك

  موضوع فعالیت و حدود وظایف موسسه .4 مادۀ

صورت مستمر یا موردی به كلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی، هارائه خدمات و مشاوره حقوقی ب. 1

  و داخلی و خارجی یو دولت یخصوص

و داخلی و خارجی  یو دولت یو وكالت اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از خصوص یحقوق امور هیانجام كل. 2

بمنظور دفاع از حقوق موكلین در مراجع قضائی و داوری های بین المللی و داخلی با رعایت كلیه ضوابط و مقررات 

 .وابسته به مؤسسه یمربوطه به واسطۀ وكال

و سازمان ها و نهاد  یمراجع ادار هیدر كل یو خارج یلداخ یو حقوق یقیو وكالت اشخاص حق یندگینما. ۳

  یخصوص-یو عموم یدولت ریغ-یدولت یها

قبولی داوری و معرفی داوران در مراجع داوری داخلی و بین المللی جهت رفع اختالفات بین اطراف دعوا . 4

  در خارج از دادگاه
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 یدرچارچوب مقررات قانون یو خارج یحقوقی مشترك با موسسات حقوقی دیگر اعم از داخل یهایهمكار. 5

 یو حرفه ا

سطح  یشركت در همایش ها، سمینارها و كنفرانس های حقوقی اعم از داخلی و خارجی جهت ارتقا. 6

 دانش و تجربه

در خصوص عقود و معامالت و  هرگونه قرارداد میانجام كلیه فعالیتها و خدمات حقوقی مجاز اعم از تنظ. 7

  كه در راستای حصول به اهداف موسسه حهیو ال هیهرگونه دادخواست و شكوائ میتنظ

 درچارچوب موضوع موسسه یحقوق یپژوهش یانجام كارها. 8

 :نیموسس تیهو .5 مادۀ

 :هستند عبارتند از وستهیپ یمؤسسه كه اعضا نیمؤسس

 ه ....دارای پروانه وكالت شمار ....كد ملی  ....فرزند .... خانم /آقای

 ه ....دارای پروانه وكالت شمار ....كد ملی  .... فرزند ....خانم /آقای

 ه ....دارای پروانه وكالت شمار ....كد ملی  ....فرزند .... خانم /آقای

اكثریت توانند اعضای جدیدی را كه دارای شرایط مقرر در این اساسنامه باشد به : اعضای پیوسته میتبصره

 . سه چهارم آراء مجمع عمومی به عضویت بپذیرند

 :مؤسسه یاعضا .6 ۀماد

 :گرددمی لی)شركاء( و وابسته تشكوستهیپ یاز دو دسته اعضا مؤسسه

عنوان وارد مؤسسه  نیبا ا یمجمع عموم بیكه بعدا با تصو یو اشخاص نیعبارتند از مؤسس وستهیپ یاعضا

 .از سه نفر كمتر نخواهد بود وستهیپ ی. شمار اعضاشوندیم

سرپرست خود(  لیكارآموزان وكالت )با موافقت وك ایوابسته موسسه وكالی پایه یك دادگستری و  اعضاء

 .كنندهستند كه براساس قرارداد همكاری در مدت و با شرایطی معین با موسسه همكاری می

 :باشند لیذ طیاشر یهمواره دارا دیموسسه با وستهیپ یو شركا نی: مؤسس1 تبصرۀ

 .داشتن پروانه وكالت معتبر آ.

  یفریك نهیشینداشتن سوء پ .ب

 .سال سابقه وكالت باشد 5 یموسسه دارا ینفر از اعضاء كیحداقل  پ. 
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 گریعضو نبودن در موسسات مشابه د ت.

مكلفند  گرید یماده را فاقد گردد، شركا نیمندرج در ا طیاز شرا یكی یاز شركا كی: چنانچه هر 2 ۀتبصر

را از موسسه فراهم آورند و مراتب  كیاطالع، با پرداخت سهم الشركه، موجبات خروج شر خیروز از تار یظرف س

مجع  بیبا تصو طیواجد شرا دیجد لیوك باخارج شده از موسسه  كیشر ینیگزی. جاندیرا به كانون وكال اعالم نما

كانون وكأل بالمانع خواهد بود و در هر صورت شركآء مكلفند نسبت به اصالح اساسنامه بر  دییمؤسسه و تأ یعموم

 .ندیاقدام نما دیجد تیاساس وضع

صورت حسب  نیماده گردند، در ا نیمندرج در ا یقانون طیموسسه فاقد شرا یشركا هی: چنانچه كل۳ ۀتبصر

ن اعالم كنند تا موجبات انحالل موسسه فراهم گردد. روز به كانو یشركاء مكلف اند مراتب را ظرف س هیمورد كل

 .ستیجار زیمزبور آگاه شود ن تیكه كانون از وضع یدر مورد نیهم

)فاقد  رمجازیغ یمشاركت با موسسات حقوق ای یعنوان حق همكار چیآن به ه ی: موسسه و اعضا4 ۀتبصر

  . مجوز از كانون وكال( را نخواهد داشت

 طیكارآموز وكالت واجد شرا ایو  یدادگستر لیوك ازیتعداد مورد ن یتواند از همكارموسسه می :5تبصرۀ 

 .ردیو مقررات بهره گ نیقوان تیهمان حوزه با رعا میمق

عامل  ریمد اریباشد كه تماماً پرداخت و در اختمی یصورت نقدهو ب الیر ....موسسه: مبلغ  هیسرما .7 ۀماد

 .موسسه قرار گرفت

 :تیعضو انیپا هایوهیش .8 مادۀ

 :ردگییصورت م ریز هایوهیاز ش یكیمؤسسه به  یاز اعضا كیهر تیعضو انیپا

 فوت آ.

 یرگیكناره .ب

 حجر پ.

 از دست دادن شرایط عضویت در مؤسسه ت.

  ابطال پروانه وكالت ای قیبر تعل یمبن یدادگاه انتظام یرا ث.

 :مؤسسه از خروج و گیریكناره .9 مادۀ

 :ردگییو خروج اعضاء پیوسته از مؤسسه به دو صورت دائم و موقت صورت م گیریكناره

موقت: عضو پیوسته در صورت از دست دادن شرایط عضویت در مؤسسه به طور موقت به علت تعلیق  خروج

ان فعالیت یا ممنوعیت از وكالت به مدت معین و یا محكومیت كیفری و محرومیت از حقوق اجتماعی و یا عدم امك
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موقت از فعالیت در مؤسسه  طورسال، به  2به طور موقت به هر علت و اعالم آن از طرف عضو، حداكثر به مدت 

 .پرداخت خواهد شد یمنع و تنها سود به و

 :باشدیم ریبه شرح ز وستهیدائم: موارد خروج عضو پ خروج

از  ایسال  2پیوسته در صورت محكومیت كیفری و یا تعلیق و ممنوعیت از وكالت به مدت بیش از  عضو

خود را از مؤسسه  یریتوانند درخواست كناره گاز مؤسسه اخراج خواهد شد. اعضای پیوسته می طیدست دادن شرا

 أتیه یاعضا گریا به در درئیس هیأت مدیره باشد درخواست خو یبه رئیس هیأت مدیره مؤسسه و اگر متقاض

دادن به كلیه پرونده ها و كارهای ناتمام و یا ارجاع آن به سایر اعضا  انیخواهد كرد. پس از اتمام و پا میتسل رهیمد

توانند با تصویب مجمع عمومی و دریافت سهم خود و یا واگذاری آن به عضو یا اعضاء دیگر از مؤسسه خارج می

 .شوند

نباشد كلیه  یواجد شرایط برای جایگزینی عضو پیوسته متوف لیوراث وك انیفوت عضو، اگر در م درصورت

 .و مجوز كانون وكال واگذار خواهد شد دییبا تا گرید طیشخص واجد شرا ازیپرداخت و در صورت ن یحقوق متوف

 :است لیاركان ذ یدارا یموسسه حقوق .10 مادۀ

  یمجمع عموم آ.

 رهیمد أتیه ای ریمد .ب

 ی(اریبازرس )اخت پ.

 :باشدشرح زیر میه وظایف مجمع عمومی عادی ب .11 ۀماد

 استماع گزارش هیئت مدیره در امور مالی و ترازنامه سالیانه موسسه و تصویب آن آ.

 تصویب پیشنهاد سود قابل تقسیم از طرف هیئت مدیره .ب

 تعیین خط مشی آینده موسسه و تصویب آن پ.

 مدیره و در صورت لزوم بازرس انتخاب هیئت ت.

 :وظایف مجمع عمومی فوق العاده. 12 ۀماد

 تغییر اساسنامه یا الحاق یا حذف یك یا چند ماده از مواد اساسنامه .الف

 افزایش یا تقلیل سرمایه موسسه .ب

 ورود شریك یا شركاء جدید موسسه پ.

 انحالل موسسه ت.
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با  یگردد. جلسات مجمع عموممی لی( تشكوستهیپ یاز اجتماع شركاء )اعضا یمجمع عموم .1۳ ۀماد

مجمع با  ماتیاست و تصم یاعضاء موسسه رسم یعدد تیو اكثر هیدرصد سرما 50از  شیحضور دارندگان ب

 فیشود، مگر در مورد وظاباشند اتخاذ می زین یعدد تیاكثر یحاضر كه دارا یاعضا یآرا كینصف بعالوه  تیاكثر

 .است یاعضاء ضرور یعدد تیو اكثر هسرمای سوم دو كم¬فوق العاده كه موافقت دارندگان دست یمجمع عموم

 وستهیپ یاز اعضا یكی زیو ن رعاملیمد ای رهیمد أتیه یاز اعضا كیهر یدعوت از مجمع از سو. 14 مادۀ

 .ردگییصورت م

 .گردددعوت می رهیمد اتیه سیرئ لۀیمجمع به وس. 15 مادۀ

و ساعت  خیو تار یپاكت عبارت دعوت به مجمع عموم یبر رو دیباشد، با یابزار دعوت، نامۀ سفارش چنانچه

 .درج شده باشد

 .شود دیق یو ساعت و محل و نشان خیدستور جلسه، تار یستیدعوت با یدر آگه. 16 مادۀ

 سیشركت از زمان تأس یكه نشان یاقامتگاه مؤسسه در صورت ای یدفتر اصل ای ،ی: ذكر مركز اصل1 تبصرۀ

 .كندمی تكفای اند¬شركت داشته یاعضاء قبال در مجمع در محل اعالم اینكرده  رییتغ

 .ستیامور در دعوتنامه مجاز ن ریدر امور مؤسسه با عنوان سا یریگمی: تصم2 تبصرۀ

 .دباشمی یموسسه در حدود موضوع موسسه با مجمع عموم نسبت به همۀ امور یریگمیتصم: 17 مادۀ

 وستهیأعضاء پ انیكه از م ریمركب از حداقل دو مد یا رهیمد أتیه لهیبه وس یموسسه حقوق: 18 مادۀ

 .شودباشند، اداره میبعضأ قابل عزل می ایو كأل  شوندیانتخاب م

 یتوسط مجمع عموم یبعد رانیمد ای ریبه اتفاق آراء و مد نیتوسط موسس رانیمد ای ریمد نیاول: 19 مادۀ

 شود.یانتخاب م

 .باشدمی دیمجمع قابل تمد یسه سال بوده و از سو تیری: مدت مدتبصره

موسسه بوده و در برابر  یقانون ندهینما ریموارد ز ژهیموسسه در حدود موضوع موسسه، به و رانیمد: 20 ۀماد

به موجب  رانیمد اراتیاخت دیباشند. در صورت تحداداره موسسه می یالزم برا اراتیاخت هیكل یاشخاص ثالث دارا

 :استناد كنند اراتیاخت دیثالث به تحد اشخاصتوانند در برابر نمی رانیمد ،یمصوبه مجمع عموم ایاساسنامه 

  ارت بر اداره امور جاری مؤسسهـ نظ

 تصویب ساختار تشكیالتی مؤسسهـ 

  آنان یقانون یایو مزا یاستخدام و اخراج كاركنان مؤسسه و پرداخت حقوقـ 

 تصویب قراردادهای خدماتی، مشاوره ای و وكالتی مؤسسهـ 
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 بررسی گزارش ادواری مدیر عاملـ 

  افتتاح حساب بنام موسسهـ 

 بررسی و تصویب بودجه مورد نیاز مؤسسه و پیشنهاد به مجمع عمومیـ 

  و وصول مطالبات ونید یاداـ 

 تنظیم گزارش ساالنه مؤسسهـ 

  موسسه یسود به اعضا میتقسـ 

  منقول ریو فروش و اجاره اموال اعم از منقول و غ دیخر ـ

 ررسی صالحیت اعضای وابسته و پیشنهاد همكاری با آنان به مجمع عمومی عادیـ ب

 تعیین دارندگان حق امضاء مؤسسهـ 

  قهیبدون وث ای قهیبا وث یو دولت یخصوص یوام از بانكها ایو اخذ هرگونه اعتبار  لیتحصـ 

 مجالس، همایشها،سمینارها و مراسم رسمی به نمایندگی از مؤسسهحضور در ـ 

 یدعاو هیدر جهت انتقال حقوق موسسه و پاسخ به كل یفریك ای یاعم از حقوق یطرح و اقامه هرگونه دعوـ 

  موسسه هیعل

 .استفاده از نظریات كارشناسان و مشاورین حقوقی به صورت موردی با تعیین حق الزحمه آنانـ 

 دآییبه عمل م رهیمد اتیه سیرئ لۀیبه وس رانیدعوت از مد. 21 مادۀ

آراء معتبر  تیبا اكثر ماتیو تصم ابدیمی تیاعضاء رسم تیبا حضور اكثر رهیمد اتیجلسات ه. 22 مادۀ

 .خواهد بود

 أتیاساسنامه و مقررات مربوطه بر عهده ه نیا یحسن اداره موسسه و مراقبت مستمر بر اجرا. 2۳ ۀماد

 .باشدمی رانیمد

و  فیتعر ها¬تیو گسترۀ فعال ازهایموسسه را بر اساس ن یساختار داخل دیموسسه با رانیمد. 24 مادۀ

 نیاطالعات و اسرار مراجع یاز افشا یریاسناد و مدارك تا ده سال و جلوگ ینگهدار یبرا تیدرخور فعال یگانیبا

 .كنند ینبیشیپ

حق الوكاله و حق  ایهر گونه مشاوره، مبادله مدارك و اسناد و مذاكره در خصوص پرونده و . 25 مادۀ

و  رانیبه مد شانیا یرسم یوكال ای نیمراجع میمراجعه مستق قیو پرداخت وجوه صرفأ از طر افتیالمشاوره و در

 چیتحت ه یكارآموز ایوكالت  وانهاست. اشخاص فاقد پر ریوكالء و كارآموزان وكالت طبق مقررات امكان پذ ای
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ماده  نیا قیدق یمتضامنأ مسئول اجرا رانیرا ندارند. مد نیعنوان حق ارائه مشاوره به مراجع چیو به ه طیشرا

 .باشندمی

 ضیبوده و قابل تفو رینامه قائم به شخص مد نیآئ نیمفاد ا یدر اجرا رانیمد اراتیو اخت تیمسئول. 26 ۀماد

دربرابر اشخاص  شانیا یمؤسسه بوده و اَعمال حقوق ندۀینما رهیمد أتیه ران،یتعدد مد. در صورت ستین ریبه غ

 .صاحبان امضا اعتبار دارد قیصرفاً از طر

 یكی یو یناتوات ای یو در خوددار رهیمد أتیه سییبا ر رهیمد أتیدعوت از مجمع و ه فۀیوظ. 27 مادۀ

 .را بعهده دارند رهیمد أتیو ه یدعوت از مجمع عموم فۀیوظ رانیاز مد گرید

را به سمت  گرینفر د كیو  رهیمد اتیه سینفر را بعنوان رئ كیخود  انیاز م دیبا رهیمد اتیه. 28 ۀماد

 .انتخاب كند رعاملیمد

در برابر ثالث  یو اراتیدر برابر ثالث را دارا بوده و محدود كردن اخت رهیمد أتیه اراتیهمۀ اخت رعاملیمد

 . باطل است

 .تواند یك شخص را به سمت بازرس و حسابرس انتخاب كندمجمع عادی می. 29 مادۀ

 ریاز قانون تجارت را دارا باشد در غ یقانون اصالح قسمت 147مادۀ  طیشرا یستیبازرس شركت با .۳0 مادۀ

 .همان قانون اِعمال خواهد شد یصورت ضمانت اجراها نیا

اعتبار  یب هیسرما رییبه تغ میتصم زیو ن یمال یصورتهادرصورت وجود بازرس، بدون گزارش او . ۳1 مادۀ

 .باشدمی

 :شودمنحل می ریموسسه در موارد ز. ۳2 مادۀ

  اساسنامه نیلغو مجوز توسط كانون وكالء در موارد مقرر در ا. 1

 دادگاه به انحالل یصدور حكم قطع. 2

 .به انحالل موسسه بدهد یرأ یصاحبان سهام به هر علت یدر هر موقع كه مجمع عموم. ۳

  در موارد مقرر در اساسنامه. 4

 یكانون به لغو مجوز، مجمع عموم میتصم تیقطع خیمكلفند ظرف حداكثرپانزده روز از تار رانیمد. ۳۳ مادۀ

بر انحالل  یبالفاصله مصوبه مجمع را مبن رانیبه انحالل موسسه بدهد. مد یرا دعوت كنند. مجمع مكلف است رأ

كنند. در آن را به كانون ارائه می یواهو گ میكانون به لغو مجوز به مرجع ثبت شركت ها تسل میتصم به انضمام

 .از اعضاء مكلف به دعوت مجمع خواهد بود كیاز دعوت مجمع، هر  رانیصورت امتناع مد
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سهم الشركه  زانیبا هر م كیشر یعدد تیفوق العاده با حضور اكثر یماده مجمع عموم نی: در مورد اتبصره

 .ابدیمی تیرسم

درآمده و از  هیموسسه به حالت تصف د،ینماكه كانون مبادرت به لغو مجوز می یموارد هیدر كل. ۳4 مادۀ

ممنوع  گر،ید لیهر وك ای رانیمد یشده، از سو یممنوع خواهد بود و هر گونه استفاده از مجوز ملغ تیادامه فعال

 .است تیو موجب مسئول

 یرتجاریموسسات غ ریآن طبق مقررات راجع به سا هیمنحل شود، تصف لیچنانچه موسسه به هر دل. ۳5 مادۀ

 .خواهد بود

 یشوند مگر آنكه مجمعمحسوب می هیتصف ریموسسه، مد رانیمد ای ریمد نیانحالل موسسه، آخر. ۳6ۀ ماد

 .كند نییتع هیتصف ریرا به عنوان مد یگریشخص د ردگی¬یبه انحالل م میكه به تصم

مكلفند مراتب انحالل را ظرف ده روز به كانون اعالم نموده و با ارائه گزارش ماهانه،  هیتصف رانیمد. ۳7 مادۀ

  .ندیتحت نظارت كانون اقدام نما هینسبت به انجام امر تصف

شود، مفاد  نییتوسط دادگاه تع هیتصف ریكه انحالل به موجب حكم دادگاه بوده و مد ی: در مواردتبصره

 .خواهد بود هیالزم الرعا هیتصف ریمد یاده قبل برام

 یو طرفها نیموكل هیمراتب انحالل موسسه را به اطالع كل تیمكلف است به فور هیرتصفیمد. ۳8 مادۀ

 .قرارداد با موسسه برساند

 قیموسسه از طر یجار یپرونده ها فیتكل نییموسسه مكلف به تع هیدر مدت تصف هیتصف ریمد. ۳9 ماده

 .خواهد بود نیو موكل نیمراجع یمقررات و حفظ حقوق قانون تیوكالت، استفاء از وكالت با رعا ضیتفو

 .را ندارد دیموسسه حق قبول وكالت جد هی: در مدت تصفتبصره

سال اول  یبه استنثنا ابدیماه خاتمه می ....ماه هر سال شروع و در آخر  .... موسسه اول یسال مال. 40ۀ ماد

 .موسسه است سیتاس خیآن از تار یكه ابتدا

 یو عوارض دولت اتیها و مال نهیهز هیو پس از كسر كل یهر سال مال انیسود موسسه در پا میتقس. 41ۀ ماد

 .به نسبت سهم الشركه شركاء بعمل خواهد آمد یقانون رهیبابت ذخ %10و وضع 

 .باشدر مؤسسه میآوردۀ آنها د زانیاعضاء در برابر اشخاص ثالث به م تی: مسئولتبصره

 .مقررات قانون تجارت حاكم خواهد بود دهینگرد حیاساسنامه تصر نیكه در ا یموارد ریدر سا. 42ۀ ماد
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 یسراسر یۀاتحاد ییاجرا یشورا ۀموجب مصوبتبصره به زدهیماده و س كیواساسنامه مشتمل بر چهل نیا

 یجهت اجرا یدیخورش هزاروچهارصدكیسال  ماهید وسومستیب خیبه تار رانیا یدادگستر یوكال یهاكانون

 شد. بیسال تصو كیبه مدت  یشیآزما

  

 


