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 سند نهایی

 به نام خدا

 ی وکالی دادگستری ایرانهاکانوناتحادیه سراسری  اصالحی  اساسنامه

 اصفهان ـ 06/3/1400مصوب هیأت عمومی 

 ه:مقدم

وکالی دادگستری ايران و نيل به اهداف مقرر  هایکانونمنظور ايجاد هماهنگي در اجرای وظايف مربوط به به

اين اساسنامه اختصاراً اسكودا  که در ''وکالی دادگستری ایران هایکانوناتحادیه سراسری  ''در اين اساسنامه 

 گردد:ناميده مي شود، به شرح ذيل تشكيل مي

وکالی  هایکانونمتشكل از مستقل شخصيت حقوقي دارای رانتفاعي غيای است مؤسسهاسكودا  ـ1ماده 

مرکز، کانون وکالی دادگستری آذربايجان شرقي، کانون وکالی کانون وکالی دادگستری  دادگستری به اسامي

دادگستری فارس کهكيلويه و بويراحمد، کانون وکالی دادگستری اصفهان، کانون وکالی دادگستری آذربايجان 

غربي، کانون وکالی دادگستری مازندران، کانون وکالی دادگستری خراسان، کانون وکالی دادگستری گيالن، 

دادگستری قزوين، کانون وکالی دادگستری خوزستان، کانون وکالی دادگستری کرمانشاه، کانون کانون وکالی 

کانون وکالی  کانون وکالی دادگستری کردستان، وکالی دادگستری همدان، کانون وکالی دادگستری قم،

ن وکالی کانو نون وکالی دادگستری استان مرکزی،کا دادگستری گلستان، کانون وکالی دادگستری اردبيل،

دادگستری بوشهر، کانون وکالی دادگستری زنجان، کانون وکالی دادگستری لرستان، کانون وکالی دادگستری 

کانون وکالی دادگستری  ،و بختياری و کانون وکالی دادگستری چهارمحال مان، کانون وکالی دادگستری البرزکر

، کانون وکالی دادگستری خراسان شماليو کانون وکالی دادگستری  يزدکانون وکالی دادگستری ايالم و 

 (همدان -29/02/1401)اصالحيشود. به مدت نامحدود تشكيل مي ،هرمزگان

و پس از تقاضای  اساسنامهگردند، با پذيرش اين  الی دادگستری که در آينده تأسيسوک هایکانون :تبصره

 عمومي عضو اسكودا خواهند شد.هيأت  تأييدعضويت و با 
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 تابعيت اسكودا ايراني و مرکز آن شهر تهران است. ـ۲ماده 

 اهداف، اختیارات و وظایف:

 اسکودا عبارت است از:اهداف، اختیارات و وظایف  ـ3ه ماد

 وکالت نهاد استقالل از حراست و برای حفظ تالش ـ الف

 های وکالی دادگستریوظايف کانوناجرای  در واحد رويه و هماهنگي ايجاد ـ ب

زمان تدوين، تنقيح و پيشنهاد اصالح و تغيير قوانين وکالت و ساير قوانين با توجه به شرايط و مقتضيات  ـپ

 و ارائه آن به مراجع ذيصالح

 اصالحيو ساير مراجع قانوني ) ضو در ارتباط با قوای سه گانهع هایکانون بين هماهنگي ايجاد ـ ت

 (ـ اصفهان 6/3/1400

 جامعه ساختن همگام در کوشش و وکالت کارآموزان و دادگستری وکالی حقوقي دانش سطح ارتقاء ـ ث

 روزست آوردهای علمي و حقوقي د با وکالت

با به  هاکانونو آموزشي و مديريتي يكسان در  اجرايي اد و بهبود ساختار اداری وايج جهت در کوشش ـ ج

 کارگيری استانداردهای الزم 

ـ  6/3/1400 اصالحي)اطالع رساني  خبری و پايگاهرسانه ديداری و شنيداری و انتشار نشريه و ايجاد   ـچ 

 (اصفهان

 ی دادگستری و کارآموزان وکالتوکال فردی و صنفي حقوق از حمايت ـ ح

مجامع  شورها ووکالی دادگستری ساير ک هایکانونالمللي وکال و های بينبرقراری ارتباط با سازمان ـخ 

 الملليحقوقي بين

 مين حقوق دفاعي شناخته شده اشخاصتأبرای تحقق و کوشش  ـد 

  هاکانونبرگزاری آزمون ورودی کارآموزی وکالت با تفويض نمايندگي از سوی   ـذ 

 است.پرداخت شده قداًو ن سرمايه اسكودا ده ميليون ريال است که تماماً ـ4ماده 

 ارکان:
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 ارکان اسكودا عبارتند از: ـ۵ماده 

 عمومي هيأت  ـ

 اجراييشورای  ـ

 رئيسه  هيأت ـ 

 بازرس ـ

 عمومی:هیأت 

 هایکانونمديره  هيأتالبدل غياب آنها اعضای علي راز اعضای اصلي و د متشكلهيأت عمومي  ـ6ماده 

. مكان دهدتشكيل جلسه ميبه صورت حضوری و يا برخط بار  وکالی دادگستری مي باشد که حداقل سالي دو

العاده که هيأت عمومي مشخص خواهد شد، مگر درخصوص تشكيل و نحوه همايش فوقو زمان همايش توسط 

تشكيل جلسه هيأت عمومي همواره دعوت به  به تشخيص شورای اجرايي، زمان و مكان همايش تعيين خواهد شد.

امضاء يكي از طريق ارسال دعوتنامه به کانونهای عضو و با ذکر دستور جلسه، با امضاء رئيس و در غياب وی با 

روز فاصله از تاريخ تحويل دعوتنامه به پست يا ارسال نمابر و ايميل به عمل  20از نواب رئيس و با رعايت 

 ـ اصفهان( 6/3/1400 ي)اصالح خواهد آمد.

 بايد عمومي اسكودا،هيأت  یاعضاعضو و يا اکثريت  هایکانون يک سومبنا به درخواست حداقل  :رهتبص

 ـ اصفهان( 6/3/1400 اصالحي) تشكيل داد. عمومي راهيأت جلسات 

، يابد. جلسات توسط يک نفر رئيسميرسميت  اءاعضعمومي با حضور اکثريت مطلق هيأت جلسات ـ ۷ماده 

شوند اداره خواهد شد. مخفي و اکثريت نسبي انتخاب ميرأی با  اظر و يک منشي که از بين حاضريندو نفر ن

رئيسه اسكودا و هيأت افراد حاضر خواهد بود مگر در مورد انتخاب  آرااتخاذ تصميم همواره با اکثريت مطلق 

گيری، در دور دوم همان جلسه از بين حائزين رأی بازرسان که در صورت عدم حصول اين اکثريت در دور اول 

در دور دوم  آراعمل خواهد آمد و دارندگان بيشترين هگيری ب رأیبه تعداد دو برابر مورد نياز  آرااکثريت 

 ،ءو سلب عضويت اعضا اساسنامه. در مورد انحالل اسكودا و تغيير و اصالح خواهند بودمنتخب سمت مذکور 

 افراد حاضر اتخاذ تصميم مي شود. آراتشكيل و با اکثريت چهار پنجم ء اعضاجلسات با حضور سه چهارم 
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که  تأسيسجديد ال هایکانونمنوط به پرداخت حق عضويت است به استثنای رأی ل حق : اعما1تبصره 

 کنند. عمومي شرکت ميهيأت بالفاصله پس از پذيرش در اسكودا، در 

 صورت آن درمصوبات  و شود مي توصيه عضو یهاکانون همه به اسكودا مصوبات اجرای و التزام :۲تبصره 

 ، در حكم مصوبات و نظامات کانون است. هاکانونمديره  هيأتتصويب در 

اصلي  اعضایو رأی عمومي يک هيأت عضو در  هایکانونمديره  هایهيأتاصلي  اعضایهر يک از  ـ۸ماده 

که هر يک از آنان نتوانند در جلسه  صورتي دارند. دررأی مديره کانون وکالی دادگستری مرکز دو هيأت 

ب با معرفي کانون به جای وی در يعلي البدل کانون متبوع فرد غا اعضایيک نفر از  هيأت عمومي حاضر شوند

 عمومي حضور خواهند يافت.هيأت 

 :هيأت عمومي عبارت است ازوظايف  ـ۹ماده 

 ـ اصفهان( 6/3/1400)مصوب  اسكودا و برنامه های راهبردی های اصليتعيين خط مشي کلي و سياستـ  الف

سال از بين کساني  مدت دوبرای مخفي رأی البدل اسكودا با بازرسان اصلي و عليرئيسه و هيأت انتخاب  ـ ب

رئيسه و بازرس هيأت انتخاب . که حداقل هشت سال تمام سابقه وکالت دادگستری دارند و همچنين عزل ايشان

 بيش از دو دوره متوالي ممنوع است.

 شورای ءاعضادو سوم  پيشنهادت، به رئيسه در صورت عدم کفاي هيأت ءاعضاعزل هر يک از  ـ1تبصره 

عمومي امكان پذير  هيأتافراد حاضردر  چهار پنجمرأی عمومي و  هيأتء اعضابا حضور سه چهارم  و اجرايي

 کار خواهد بود.است. تفصيل  اين امر به موجب آيين

 .شود کار تعيين ميزمان و مكان به موجب آيين و انتخابات برگزاری نحوه ـ2 تبصره

 سكوداا مالي صورت و ترازنامه بودجه، تصويب واعضاء  عضويت حق ميزان تعيين ـپ 

 و انحالل اسكودا اساسنامهو تغيير و اصالح  ءاعضاپذيرش و سلب عضويت  ـ ت

 اجرایی:شورای 
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 اعضایشود و عضو تشكيل مي هایکانوناسكودا و نمايندگان هيأت رئيسه  اعضایاجرايي از شورای ـ 10ماده 

هيأت اول و دوم به ترتيب تقدم آرا که  رئيسب ئاسكودا و دو نفر نا رئيس) هيأت رئيسهآن عبارتند از سه نفر 

 ها يک نماينده.يک از ساير کانون کند(، دو نفر نماينده از کانون مرکز و از هرعمومي انتخاب مي

 اجرايي اضافه خواهد شد.رای شواسكودا يک عضو به  هر کانون و پذيرش عضويت آن در تأسيسبا  تبصره:

 اجرايي دو سال است.شورای ها در مدت عضويت نمايندگان کانون ـ11ماده 

سال  4سال وکالت و  4سال سابقه وکالت پايه يک يا  ۸ دارایاجرايي بايد حداقل شورای  اعضای ـ1۲ماده 

 قضاوت باشند.

، کانون مربوط شورای اجرايي ها درنمايندگان کانونيا عزل يا انعزال يا فوت ء در صورت استعفا ـ13ماده 

 بقيه مدت اقدام خواهد کرد.برای نسبت به انتخاب عضو جديد و معرفي وی 

اجرايي قابل تفويض به غير نيست مگر به رئيس کانون متبوع  شورایعضويت و شرکت در جلسات  ـ14ماده 

اجرايي باعث انعزال عضو شورای ت متناوب در جلسات اجرائي. سه بار غيبت متوالي يا پنج بار غيبشورای عضو 

 غايب خواهد شد.

و در غياب وی  رئيسيابد و توسط رسميت مي ءاعضااجرايي با حضور اکثريت شورای جلسات  ـ1۵ماده 

ت آرا بوده و در صورت تساوی و اداره خواهد شد. اتخاذ تصميم در شورا با اکثري تشكيل رئيسيكي از نواب 

در غياب هيأت رئيسه، رئيس جلسه شورای  جلسه جزء آنهاست معتبر خواهد بود. رئيسای که عدهرأی ، آرا

 ـ اصفهان( 6/3/1400 اصالحي) اجرايي در همان جلسه انتخاب خواهد شد.

رأی ي هم باشند تنها يک شورای اجراينماينده کانون خود در ، در صورتي که رئيس يا نواب رئيس :تبصره

 دارند.

، حداقل ماهي اجراييشورای  اعضایاسكودا يا اکثريت  رئيساجرايي به درخواست شورای جلسات  ـ16ماده 

تشكيل روز  10حداقل با رعايت فاصله  و يا پست الكترونيكي کتبي از طريق نمابر نامهدعوتارسال  يک بار و با

 .خواهد شد
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دعوت شورای اجرايي توسط هيأت رئيسه، بازرس اقدام به دعوت از شورای اجرايي  درصورت عدمتبصره: 

 ـ اصفهان( 6/3/1400 اصالحي)خواهد نمود. 

نامه های اجرائي، مالي و تشكيالتي مربوط به اسكودا و همچنين پيشنهاد دستور کار تصويب آيين ـ1۷ماده 

 اجرايي است.شورای عهده ه عمومي بهيأت 

اجرايي به انجام وظايف خود طبق  شورایعمومي در مواعد مقرر تشكيل نشود، هيأت چنانچه  ـ1۸ماده  

 ادامه خواهد داد. اساسنامه

 هیأت رئیسه:

عمومي. رئيس اسكودا  هيأترئيس به انتخاب  نائبرئيسه مرکب است از رئيس اسكودا و دو  هيأتـ 1۹ماده 

است.  اجرايي شورایعمومي و تصميمات  هيأتي و نماينده قانوني اسكودا و مجری مصوبات اجراي شورایرئيس 

 خوزستان( ـ07/10/1396)اصالحي 

 .کار خواهد بودرئيسه  به موجب آيين هيأتترتيب و تقسيم کار : تبصره

واب رئيس( و اسناد مالي و تعهد آور اسكودا با امضاء رئيس )و در غياب وی با امضاء يكي از ن ـ۲0ماده 

 دار همراه با مهر اسكودا معتبر خواهد بود.خزانه

 شود.اجرائي تعيين ميشورای دار به پيشنهاد رئيس اسكودا و تصويب اکثريت خزانه ـ۲1ماده 

 خوزستان( ـ07/10/1396)الحاقي  دار به موجب آيين کار خواهد بود.وظايف خزانه :تبصره

توانند از خارج از هيأت و نمايندگان شورای اجرايي و بازرسان ميرئيس اسكودا و نواب رئيس  ـ۲۲ماده 

 ها انتخاب شوند.های مديره کانونعمومي و هيأت

های تخصصي اقدام خواهد کرد. بنا به ضرورت نسبت به تشكيل کميسيون اجرايي شورای ـمکرر ۲۲ماده 

خواهد بود. )اصالحي کار جب آيينمواعضاء، نحوه انتخاب و وظايف آنها بهها، تعداد ميسيونک تعداد

 خوزستان( ـ07/10/1396
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رئيسه اسكودا، هيأت  اعضایمعذوريت ديگر هر يک از  يا يا عزل يا فوت ءدر صورت استعفا ـ۲3ماده 

باقي مانده دوره برای العاده حسب مورد نسبت به انتخاب عضو جديد عمومي در اولين همايش يا جلسه فوقهيأت 

کليه وظايف و اختيارات وی تا انتخاب رئيس ، صورت معذوريت رئيس اقدام خواهد کرد. در يا اتخاذ تصميم و

 رئيس اول مي باشد .نائب عهده ه جديد ب

 رئيس اول خواهد بود.نائب باالتر باشد  دارای رأیبين نواب رئيس، کسي که : تبصره

 :سال مالی و امور مالی

 سال خواهد بود.همان ماه  اسفندتا پايان  ماهفروردين از اول  سال مالي اسكودا ـ۲4ماده 

 :منابع مالي اسكودا عبارت اند از  ـ۲۵ماده 

 هيأت عمومي اسكوداوکال طبق مصوبه  هایکانونحق عضويت ساالنه هر يک از  ـ

 ر و يا ادواری همكاران و کانونهاهدايا و کمک های مالي مستم ـ

 های آموزشينشريات و شهريه کالس درآمدهای حاصل از فروش مجالت و ـ

 ـ درآمدهای اتفاقي اسكودا

حق برداشت يا تخصيص  اجرايي شورایرئيسه و بازرس و نمايندگان  هيأتی اسكودا و اعضا :1تبصره   

 گونه وجه يا مالي اعم از سرمايه يا سود عملكرد آن را ندارند.هيچ

شورای اجرايي با اسكودا ممنوع  اعضایو بازرسان و  هيأت رئيسهانجام هرگونه معامله توسط  :۲تبصره 

 .است

عضو در مورد اموال اسكودا  هایکانون رؤسایای مرکب از در صورت انحالل اسكودا کميته: 3تبصره 

 گيری خواهد کرد.تصميم

 عضو اخراج شده تعلق نخواهداز اسكودا هيچ سهمي از اموال اسكودا به  اعضاءدر صورت اخراج : 4تبصره 

 .گرفت
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 بازرس:

 :ايف بازرس اسكودا عبارت است ازوظ ـ۲6ماده 

 اجراييشورای ه عملكرد وراظهار نظر درباره صحت و درستي صورت دارايي اسكودا و صورت حساب دـ الف 

عمومي هيأت اجرايي در اختيار شورای که از طرف  در خصوص صحت مطالب و اطالعاتير ـ اظهار نظ ب

 گذاشته مي شود

 اسكودا شورای اجرايي درعمومي و هيأت مصوبات اجرای نظارت و اظهار نظر در خصوص نحوه  ـپ 

 بررسي و ارزيابي ميزان تحقق اهداف اسكودا ـ ت

 عمومي در تمام موارد فوق است. هيأتای شش ماهه به ازرس مكلف به ارائه گزارش دورهب: تبصره 

 رأی حق داشتن بدون عمومي هيأت و اجرايي شورای جلسات در حضور ـث 

   .باشد شورای اجراييزمان نماينده کانون خود در بازرس نبايد هم :تبصره

انجام وظايف خود مجاز خواهد بود هرگونه رسيدگي و بازرسي الزم را انجام داده و برای بازرس  ـ۲۷ماده 

نتيجه رسيدگي را  حسب موردمورد رسيدگي قرار دهد و اسناد و اطالعات مربوط به اسكودا را مطالبه کرده و 

 اظهارنظر خود منعكس نمايد. در

به  کرماندر شهر 1/۸/1393تبصره در تاريخ  17ماده و هشت مشتمل بر بيست و  اساسنامهاين  ـ۲۸ماده 

 گرديد. قبلي اساسنامهعمومي اسكودا رسيد و جايگزين هيأت تصويب 

 


