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 یدادگسرت انیوکال و اکرگشا تیصندوق محا لیقاونن تشک
 ۲۹/۱۰/۱۳۵۵ مصوب

 ۲۳/۰۸/۱۳۷۵ خی اصالحات تا تار نیآخر با
و  یو ازکارافتادگ یر یاز پ یدر برابر اثرات ناش یاجبار  مهیب قیقانون از طر  نیطبق مقررات ا یدادگستر  انیوکال و کارگشا –۱ ماده

 شوندیمتیفوت حما

قانون  ای یمسلح شاهنشاه یروهایقانون استخدام ن ای یکه مشمول مقررات قانون استخدام کشور  یانیوکال و کارگشا – تبصره
 .باشندیم یقانون مستثن نیا یتیهستند از شمول مقررات حما یگر ید یبازنشستگ مقرراتای یاجتماع نیتأم

 دهیقانون صندوق نام نیکه در ا یدادگستر  انیوکال و کارگشا تیبه نام صندوق حما یقانون صندوق نیا یاجرا یبرا –۲ ماده
 .گرددیملیتشک شودیم

 .باشدیو عوارض معاف م اتیاست و از پرداخت مال یو استقالل مال یحقوق تیشخص یصندوق دارا –۳ ماده

و پس از  هیته گرید یهاجلب نظر کانون ای ندهیمرکز با مشارکت نما یر دادگست یاساسنامه صندوق از طرف کانون وکال –۴ ماده
 .شودیبه موقع اجراء گذاشته م یاجتماع نیتأم یعال یشورا بیو تصو یستیو بهز  یو وزارت بهدار  یدادگستر وزارت دییتأ

 :است ریصندوق به شرح ز  یمنابع مال –۵ ماده
 .پردازندیبه صندوق م ما  یقانون مستق نیا نیکه مشمول یامهیحق ب -۱
 .پردازندیوکال به صندوق م یهاکه کانون یوجوه – ۲
 .سود حاصل از درآمد وجوه صندوق – ۳
 .شودیبه صندوق داده م یحقوق ای یقیکه از طرف اشخاص حق ییایها و هداکمک – ۴

 .شودیقل مبه صندوق منت یدادگستر  یو تعهدات صندوق تعاون و وکال ییدارا هیکل –۶ ماده

 یکسور بازنشستگ نیکل کشور همچن ۱۳۵۳و بودجه سال  ۱۳۵۲سال  یقانون بودجه اصالح ۷۹وجوه مذکور در تبصره  –۷ ماده
 .شود زیبه صندوق وار  دیبا رندیبگ ایبشوند و پروانه وکالت گرفته  ایشده  یمستعف یکه قبل از بازنشستگ یکارمندانقضات و

 یبردار آن و نحوه بهره زانیو م ایاستفاده از مزا طیشده و کانون وکال و شرا مهیاز طرف ب مهیپرداخت حق ب بینرخ و ترت -۸ ماده
( ۱۳۷۵مصوب  یدادگستر  انیوکال و کارگشا تیصندوق حما لیقانون تشک( ۸)ماده واحده قانون اصالح ماده ) از وجوه صندوق
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و  ۸ماده  ییاجرا ینامه  نیی)آ دیخواهد رس رانیوز  اتیه بیو به تصو هیته یوزارت دادگستر  لهیوس هاست که ب یانامهنییطبق آ
 (۲۳/۸/۱۳۷۵مصوب  یاصالحات آن( )اصالح

تمبر به وکالتنامه  میمستق یاتهایطبق قانون مال اتیمکلفند معادل نصف آنچه که بابت مال انیو کارگشا یدادگستر  یوکال – تبصره
به  دارندیم افتیالوکاله به طور مقطوع در المشاوره و حقکه بعنوان حق یوجوه اتیمعادل نصف مال نیهمچن کنندیالصاق م

 .ندیپرداخت نما یدادگستر انیوکال و کارگشا تیصندوق حما

 یبه کانون وکال ۱۳۵۰صندوق تعاون وکال مصوب سال  لیقانون تشک ۴و  ۳قانون وجوه موضوع مواد  نیا یاجرا خیاز تار  –۹ ماده
 .شودیپرداخت م مربوط

در بودجه کل کشور  یو معاضدت یر یتسخ یهاالوکالهبابت حق یهر سال مبلغ یوزارت دادگستر  شنهادیدولت به پ –۱۰ ماده
 صفحه قرار دارد( نیهم نییدر پا ۱۰ماده  ییاجرا ینامه  نییوکال خواهد پرداخت. )آ یهاکانونو به ینیبشیپ

جلب نظر  ای ندهیاست که از طرف کانون وکال مرکز با مشارکت نما یاننامهییطبق آ یو معاضدت یر یتسخ یوکالتها الوکالهحق
 .دیخواهد رس یوزارت دادگستر  بیتصوو هیته گرید یهاکانون

 .باشدیم مهیقانون موکول به ارائه مفاصا حساب پرداخت حق ب نیمشمول ا انیپروانه ساالنه وکال و کارگشا دیتجد –۱۱ ماده

سنوات گذشته خود را به  مهیمکلفند تمام حق ب کنندیم یبازنشستگ یکه طبق مقررات مربوط تقاضا یانیوکال و کارگشا –۱۲ ماده
 .خواهد شد به پردازند نییقانون تع نیا. ۸موضوع ماده  ننامهییآکه در یبیترت

 فهیو مدت خدمت وظ یمل یسنا و شورا نیمجلس یندگیقضات و کارمندان دولت و مدت نما یسوابق خدمت رسم –۱۳ ماده
سنوات مذکور با احتساب  مهیبه شرط پرداخت تمام حق ب یاز لحاظ بازنشستگ رندیگیقانون قرار م نیمقررات اکه مشمول یکسان

 .شده است جزء سابقه وکالت محسوب خواهد شد زیصندوق وار  که به یمتقاضیبابت بازنشستگ یوجوه پرداخت

پرداخت شده بر  گرید مهیب یهادر صندوق یبه عنوان سهم کارفرما وجوه یبازنشستگ یمتقاض یکه برا یدر صورت – تبصره
 .به صندوق منتقل خواهد شد یمتقاضیحسب تقاضا

 .حق وکالت ندارند گرید کنندیقانون استفاده م نیموضوع ا یازکارافتادگ ای یبازنشستگ یکه از مستمر  یانیوکال و کارگشا –۱۴ ماده

است به  یدگیرس انیبازنشسته داده شده و محاکمات آن در جر  یبه وکال یکه قبل از صدور حکم بازنشستگ ییوکالتها – تبصره
 .بازنشسته بالمانع است یاز طرف وکال ییمذکور تا مرحله نها یدعاو  بیتعقو یقوت خود باق

دارا بودن حداقل  ایسال سابقه وکالت و  ۳۰در صورت داشتن  ۱۴ماده  تیبا رعا توانندیم یدادگستر  انیوکال و کارگشا –۱۵ ماده
 .ندینما یبازنشستگ یتقاضا نامهنییمقرر در آ بیبه ترت مهیوکالت و شصت سال سن و پرداخت حق ب ده سال سابقه
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 نیا یاجرا خیو از تار  گرددیالذکر محسوب مسال مذکور در ماده فوق یجزء مدت س یوکال دادگستر  یکارآموز مدت  – تبصره
که سن آنها از چهل سال تمام  شودیداده م یاستان مرکز فقط به کسان ییحوزه قضا یبرا یوکالت دادگستر  یکارآموز قانون پروانه

نباشد و  شتریکه سن آنها از پنجاه سال تمام ب شودیداده م یبه کسان ینه کارآموز پروا ییقضایاهحوزه ریسا ینباشد و برا شتریب
 .باشدینماستان مرکز ییقابل انتقال به حوزه قضا ییهاپروانه نیچن

پرداخت  یدادگستر  یآنها به صندوق تعاون وکال یبه حساب تعاون انیو کارگشا یدادگستر  یکه از طرف وکال یوجوه –۱۶ ماده
 .رأسا  به صندوق به پردازند محاسبه خواهد شد دیآنها که با مهیقانون بابت حق ب نیا ۷وجوه موضوع ماده  نیچنهم شده است

در اموال دولت  یقانون ریتصرف غ ایاموال صندوق در حکم اختالس  ایاز وجوه  یقانون ریتصرف غ ایهر گونه برداشت  –۱۷ ماده
 .است

که در  یگر یو مقررات د نیصندوق تعاون وکال و آن قسمت از قوان لیقانون تشک ۲و  ۱قانون مواد  نیا یاجرا خیتار از  –۱۸ ماده
 .شودیاست لغو م ریمغا قانوننیمقام اجراء با ا

 ۲۵۳۵ماه  یشنبه پنجم د کیدر جلسه روز  یمل یمجلس شورا بیماده و چهار تبصره پس از تصو جدهیفوق مشتمل بر ه قانون
 .دیمجلس سنا رس بیبه تصو یو پنج شاهنشاه یماه دو هزار و پانصد و س یو نهم د ستیچهارشنبه ب در جلسه روز
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