آئین نامه تشکیل مؤسسات حقوقی و نحوه اداره آنها
ماده -1

مؤسسه حقوقی شخصیتی است حقوقی که منحصراً توسط دو یا چند وکیل(پایه یک) دادگستری

تحت هر نام و عنوان به منظور انجام وکالت و مشاوره و به طور کلی امور حقوقی،طبق مقررات قانونی و این
آیین نامه تشکیل  ،ثبت و اداره می شود.
تبصره -1حداقل یک نفر از وکالی مؤسس باید دارای بیش از ده سال سابقه وکالت دادگستری باشند.
تبصره  -2مؤسسه حقوقی فقط (توسط) وکالی دادگستری که محل اشتغال آنان طبق پروانه وکالت در حوزه
اقامت مؤسسه می باشد تشکیل می شود.
تبصره -3مؤسسین ،هیأت مدیره و مدیر عامل مؤسسه صرفاً در اقامتگاه مؤسسه مجاز به پذیرش وکالت و
ارائه خدمات حقوقی می باشند و اعالم مکان دیگر به عنوان محل دفتر وکالت ممنوع می باشند.
تبصره  -4همکاری وکال و کارآموزان وکالت صرفاً با مؤسسات حقوقی شهر محل اشتغال آنان مجاز می باشد،
همکاری با مؤسسات حقوقی سایر شهرها به عنوان تمرکز وکالتی محسوب می گردد.
ماده  -2مؤسسه حقوقی باید دارای اساسنامه ای باشد که پس از تأیید و ثبت در دفتر مخصوص کانون وکالی
دادگستری در اداره ثبت شرکتها برابر مقررات به ثبت برسد.
ماده -3در اساسنامه باید نام مؤسسه حقوقی و اعضاء مؤسس و مشخصات کامل و اقامتگاه قانونی آنان قید
گردد  .هر تغییری که در اساسنامه و ارکان مؤسسه داده می شود باید مورد تأیید کانون قرار گرفته و در دفتر
مخصوص کانون ثبت و نسخه تأیید شده آن توسط متقاضی جهت ثبت و انتشار به اداره ثبت شرکتها ارسال
شود.
تبصره  :موسسه مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار آگهی یک نسخه از آن را به کانون وکالء
تسلیم نماید.
ماده -4تابعیت موسسه ایرانی است و با هیچ اکثریتی قابل تغییر نمی باشد.
ماده -5موسسه می تواند از همکاری تعداد مورد نیاز وکیل دادگستری مقیم همان حوزه به عنوان عضو همکار
استفاده نماید.بدیهی است اسامی کلیه وکالی همکار با تصویب مجمع عمومی شرکاء و پس از تأیید کانون
برابر مدلول ماده  3به اداره ثبت شرکتها اعالم خواهد شد.

ماده -6اعضاء موسسه باید همواره دارای شرایط زیر باشند:
الف :تمدید مستمر پروانه وکالت .
ب :نداشتن دفتر وکالت و عضویت در موسسات مشابه دیگر .
ج :عدم اشتهار به فساد و اعمال منافی با شغل و شئونات وکالت.
د :نداشتن محکومیت انتظامی بیش از دومرتبه از درجه چهار به باال.
تبصره  :چنانچه هر یک از اعضای موسسه یکی از شرایط مندرج در این ماده را فاقد گردد از عضویت محروم
و منعزل خواهد شد.در صورتی که با خروج عضو منعزل تعداد اعضاء از حد نصاب مقرر کمتر شود ،اعضاء
باقیمانده موسسه مکلفند ظرف مدت  30روز ضمن اعالم مراتب محرومیت عضو به کانون نسبت به جایگزینی
عضو جدید واجد شرایط با نظارت و تأیید کانون وکالء اقدام نمایند.
ماده -7تخلف هر یک از اعضاء موسسه از تکالیف مقرره تخلف از نظامات کانون وکالء تلقی و با متخلفین
براساس مقررات مربوطه عمل خواهد شد.
ماده -8اعضای موسسه برای حسن اداره موسسه در اجرای قوانین و آیین نامه و مقررات کانون وکالء در مقابل
کانون وکالء مسئولیت دارند.
ماده  -9هر موسسه حقوقی دارای ارکان زیر است  :مجمع عمومی – مدیر یا مدیران
ماده -10مجمع عمومی منحصراً از اجتماع اعضای سهامدار تشکیل می گردد .تاریخ و ترتیب تشکیل و نحوه
اخذ رأی در مجمع را اساسنامه معین می کند.مجمع عمومی ممکن است به صورت عادی ،عادی به صورت
فوق العاده و فوق العاده تشکیل شود.
ماده -11هر موسسه حقوقی طبق اساسنامه ،حسب مورد به وسیله مدیر یا مدیران منتخب از بین اعضاء مجمع
اداره می شود.حدود اختیارات مدیر یا مدیران را مجمع عمومی تعیین می کند ولی در هر حال مدیر یا مدیران
مسئول حسن اداره موسسه از هر حیث می باشند.

ماده -12مدیر یا مدیران در امور مربوط به موسسه ،نماینده قانونی موسسه در کلیه نهادها و موسسات ومراجع
قانونی و قضایی و سایر اشخاص ثالث می باشند.قبول خدمات و تنظیم قرادادهای الزم با مدیر یا مدیران
موسسه بوده که باید حافظ اسرار و اسناد ارباب رجوع باشندودر قبال وجوه و مدارک مأخوذه رسید داده و
اسناد و مدارک مربوطه را به طریق مطمئنی در موسسه نگهداری نمایند.
ماده -13تفویض وکالت از طرف مراجعه کنندگان مستقیمأ به موسسه و با تنظیم وکالتنامه رسمی متضمن
حق توکیل غیر برای وکالی دادگستری( یا کارآموزان وکالت) خواهد بود.موسسه می تواند بدون تنظیم
وکالتنامه رسمی ،ترتیبی دهد تا وکالتنامه فرم کانون وکالء بین مراجعه کننده و احد از وکالی عضو یا همکار
تنظیم شود.در این صورت یکی از مدیران باید وکالتنامه را به عنوان وکیل دیگر مراجعه کننده با حق اقدام
متفقأ و منفردأ امضاء نماید.
تبصره :کلیه وکال و کارآموزانی که به نحوی از انحاء در پرونده مداخله کرده و می نمایند با مدیران موسسه
 ،در مقابل کانون وکالی دادگستری مسئولیت مشترک دارند.
ماده -14موسسه حقوقی باید دارای دبیرخانه ای مناسب باشد که زیر نظر مدیر یا مدیران اداره می گردد.
ماده -15موسسه حقوقی به هنگام تسلیم تقاضای تأسیس مبلغ  2.000.000ریال بابت بررسی و عندالزوم
صدور مجوز به کانون وکالی دادگستری پرداخت می نماید.موسسه مکلف است برای هر تغییری در اساسنامه
یا هیأت مدیره ،مبلغی معادل %30مبلغ فوق را پرداخت نماید .وجوه مذکور به هیچ وجه قابل استرداد نیست.
تبصره :میزان مبلغ حق الثبت ،هردوسال قابل تجدید نظر است.
ماده  -16هیأت موسس پس از تشکیل مجمع عمومی موسس و تصویب و امضای اساسنامه و انتخاب مدیریا
مدیران و اخذ قبولی آنان یک نسخه از اساسنامه امضاء شده و صورتمجلس انتخاب مدیر یا مدیران را برای
کانون وکالی دادگستری ارسال می دارد  .کانون وکالء پس از رسیدگی و احراز اینکه اساسنامه یا قوانین جاری
و مقررات مربوطه و این آیین نامه مغایرتی ندارد،خالصه آن را در دفتر مخصوص که برای این کار تخصیص
می دهد ثبت نموده و مجوز تأسیس به نام موسسه صادر می نماید.
تبصره  :1اخذ مجوز تأسیس و فعالیت مؤسسه حقوقی وفق مقررات قانونی خصوصاً آئین نامه اصالحی ثبت
تشکیالت و مؤسسات غیرتجاری ناظر به مواد  584و  585قانون تجارت از کانون وکالی دادگستری ضروری
است.

تبصره  : 2تشریفات ثبت موسسه و ثبت تغییرات براساس ماده  3این آیین نامه بوده و کلیه هزینه های
مربوطه به عهده موسسه خواهد بود.
ماده -17در صورتی که کانون وکالء تقاضا را نپذیرد باید مراتب را به متقاضی اعالم نماید.متقاضی ظرف 10روز
بعد از تاریخ صدور برگ رسید پستی می تواند از این تصمیم به دادگاه عالی انتظامی قضات شکایت کند.رأی
دادگاه انتظامی قضات قطعی است.
ماده -18موسسه در حاالت زیر منحل می گردد.
الف) با تصمیم کانون وکالء در صورت تخلف مؤسسه

ب)

تصویب مجمع عمومی ج) طبق شرایط پیش

بینی شده در اساسنامه.
ماده  -19چنانچه مؤسسه از طرف کانون وکالء یا از طریق اتخاذ تصمیم مجمع عمومی یا بر اساس شرایط
مندرج در اساسنامه یا به هر طریق قانونی دیگر منحل گردد ،مجمع عمومی فوق العاده مؤسسه می بایست
مدیر یا مدیران تصفیه با اختیارات الزم را انتخاب و معرفی نمایند.مدیر یا مدیران تصفیه مکلفند در اسرع وقت
نسبت به انجام امور مؤسسه اقدام نموده و حداکثر ظرف ده روز انحالل آن را کتباً و با ذکر علل به کانون
وکالی دادگستری اعالم نمایند و ظرف همان مدت عملیات تصفیه را آغاز کنند  .کانون وکال می تواند به
هزینه مؤسسه به طریق مقتضی ،مراتب انحالل موسسه را به آگاهی عموم برساند.
ماده -20در مدت تصفیه ،مؤسسه مکلف به تعیین تکلیف پرونده های جاری از طریق تفویض وکالت یا استعفا
از وکالت با رعایت مقررات و حفظ حقوق قانونی موکلین می باشد.
تبصره  :در مدت تصفیه ،مؤسسه حق قبول وکالت جدید را ندارد و در صورت تخلف طبق ماده  55قانون
وکالت رفتار خواهد شد.
ماده -21

ثبت هرگونه مؤسسه حقوقی بجز مؤسسات موضوع ماده 187قانون برنامه توسعه سوم اقتصادی

مستلزم آن است که اعضاء مؤسس و هیأت مدیره ( حداقل دو نفر) و مدیر عامل آن جزء وکالی پایه یک
دادگستری باشند ،مؤسساتی که از تاریخ تصویب این آئین نامه بدون رعایت آن به ثبت برسند از نظر کانون
وکالی دادگستری ،مؤسسه غیرمجاز محسوب می گردد.مؤسسات حقوقی که قبل از تصویب این آئین نامه به
ثبت رسیده اند نیز می بایست ظرف مدت سه ماه نسبت به تطبیق شرایط خود با این آئین نامه اقدام نمایند.

ماده -22هرگونه همکاری با مؤسسات غیرمجاز و یا در اختیار گذاشتن اوراق وکالتنامه و تنظیم و قبول وکالت
بدون حضور وکیل مربوطه تخلف انتظامی محسوب می گردد.
ماده -23کمیسیون بازرسی و نظارت کانون می بایست بر اجراء دقیق این مصوبه نظارت نموده و هر سه ماه
گزارش مربوطه را به هیأت مدیره ارائه نماید.
این آئین نامه در  23ماده و  7تبصره در مورخه  97/6/19به تصویب هیأت مدیره کانون وکالی دادگستری
زنجان رسید و الزم االجرا گردید.

