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Abstract 
In legal systems, in order to realize values such as the rule of law, the protection of 

human rights and freedoms and the realization of justice, various measures are 

considered to ensure the independence of the professions associated with these 

values, in particular, the judicial independence. Independence of legal profession is, 

of course, also considered to be of lesser importance than judicial independence. The 

present paper focuses on the definition of the realm of the independence of legal 

profession and with the knowledge of the lack of comprehensive researches in 

domestic literature in this regard, by presupposing legal profession as a public 

service.  Considering the legal profession as a public service and in accordance with 

its legal and managerial requirements, the concept, basis and scope of this 

independence can be considered in relation to the duties that the State has in 

providing public services. Of course, such an approach is not based on the reduction 

of the value and importance of the independence of legal profession, but it places 

that in a logical context based on the nature of the functioning of the State, 

especially in the legal system of our country. 
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 چکیده
های بشری و تحقق ها و آزادیهایی مانند حاکمیت قانون، حمایت از حقبرای تحقق ارزش
شود تا استقالل حِرف مرتبط با این ده میهای حقوقی تمهیدات مختلفی اندیشیعدالت، در نظام

استقالل حرفۀ وکالت نیز البته با درجۀ اهمیت  خصوص استقالل قضایی تأمین شود.ها بهارزش
کمتری نسبت به استقالل قضایی، مورد توجه قرار گرفته است. نوشتار حاضر بر تبیین قلمرو 

رکز دارد و با آگاهی از جامع نبودن استقالل نهاد وکالت و تعیین حدود نظارت دولت بر آن تم
مثابۀ خدمتی فرض گرفتن وکالت بهتحقیقات موجود در ادبیات داخلی در این خصوص، با پیش

کوشد تا مفهوم و قلمرو تحلیلی می-که نگاهی نو به این حرفه است، با رویکرد توصیفی عمومی
لحاظ مسئولیت آن لت را به این استقالل و گسترة نقش دولت در تنظیم و نظارت بر حرفۀ وکا

تبع مثابۀ یک خدمت عمومی و بهدر تأمین خدمات عمومی بررسی کند. با تلقی حرفۀ وکالت به
توان در ارتباط توجه به الزامات حقوقی و مدیریتی آن، مفهوم، مبانی و حدود این استقالل را می

داشت. البته چنین رویکردی  عهده دارد، درنظر با وظایفی که دولت در تأمین خدمات عمومی بر
بر تقلیل ارزش و اهمیت استقالل نهاد وکالت نیست، بلکه آن را در بستری منطقی و مبتنی

 .دهدخصوص در نظام حقوقی کشورمان قرار میمبتنی بر ماهیت و سرشت کارکرد دولت به
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 مقدمه
از  عدالت، تحقق طور کلیبه و عمومی هایآزادی و حقو  از صیانت قانون، حاکمیت استقرار

 با عنایت به اینکه. است وکالت حرفۀ استقالل و مستقل قضایی دستگاهوجود  جمله مستلزم
 تأمین خدمات به دولت نسبت مسئولیت است و با توجه به عمومی خدمات از جمله وکالت حرفۀ

مزبور، ضروری است تدابیر الزم در تنظیم شرایط قانونی مربوط به ارائۀ این خدمت عمومی 
اندیشیده شود. از یک سو، استقالل نهاد وکالت برای ایفای وظایف مورد انتظار از آن ضروری 
است و از سوی دیگر، مسئولیت دولت در تأمین )و نه لزوماً ارائۀ مستقیم( خدمات عمومی، حدی 

آفرینی دولت و مطلق رو در اصل نقشنماید و ازاینالت دولت بر این حرفه را الزم میاز دخ
شود، این است که نبودن استقالل نهاد وکالت، تردیدی نیست. سؤالی که در اینجا مطرح می

توان ضمن حفظ عبارت دیگر، چگونه میحدود موجّه نظارت دولت بر نهاد وکالت تا کجاست؟ به
نحوی سامان بخشید که از ارائۀ آفرینی دولت در این حرفه را بهوکالت، قلمرو نقشاستقالل نهاد 

مداخالت دولت در حرفۀ وکالت دادگستری، برای » مطلوب آن خدمات اطمینان حاصل شود؟
های حاکمیت قانون یا حتی هنجارهای اخالقی تضمین این امر که وکال به مرزهای قانون، ارزش

قی اساسی پایبندند، ضروری است. بر این اساس باید گفت بحث دربارة های حقوبرجسته و نرم
ایجاد تمایز مجاز بودن یا مجاز نبودن دخالت دولت در امر وکالت نیست، بلکه مسئلۀ اصلی، 

 .(Woolley, 2014: 3, 6)« است قبول دولتقبول و غیرقابل  میان مداخالت قابل
رو این موضوع تقالل نهاد وکالت، نوشتار پیشخصوص اس های متعدد دررغم وجود پژوهشبه

دولت رفاه و خدمات عمومی  را در چارچوب نظریات موجود در حقو  عمومی و خاصه نظریۀ
گرفته در این عرصه، های انجامکه اکثریت قریب به اتفا  پژوهشدرحالی 1بررسی کرده است.

به ابعاد حقو  عمومی موضوع بررسی موضوع را صرفاً از منظر استقالل نهاد وکالت و بدون توجه 
های حقوقی اند. چنین واکاوی با طرح موضوعات مربوط در بستر حقو  تطبیقی )نظامکرده

های مذکور را در چارچوب نظم هنجاری آمریکا، آلمان و فرانسه( و نظام حقوقی ایران، نظریه
فۀ وکالت را تبیین کرده موجود بررسی کرده و از این طریق، گسترة نقش دولت در نظارت بر حر

تحلیلی، با مطالعۀ تطبیقی و استفاده -شناختی تحقیق حاضر از روش توصیفیاست. رویکرد روش
 .کندای و منابع معتبر اینترنتی پیروی میاز منابع کتابخانه

 
 

                                                           
مفهوم و هایی از مطالب طرح پژوهشی )با اعمال برخی اصالحات( است که پیشتر تحت عنوان این نوشتار بخش .1

در ، قضاییه ةقلمرو استقالل وکیل و کانون وکالی دادگستری و نظارت موجه دولت بر آن با تمرکز بر قو
 ویسندگان همین مقاله انجام گرفته است.پژوهشگاه قوة قضاییه توسط ن
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 مبانی نظری
 دولت و خدمات عمومی ةنظری. 1

(، در واکنش 222-211: 1911رن )اوزر، ترین اشکال دولت مدعنوان یکی از رایجبه 1دولت رفاهی
میالدی که به  1292داری در دهۀ موج بحران سرمایه. داری شکل گرفتهای سرمایهبه بحران

حکومت در اقتصاد  مداخلۀنجامید، ضرورت اقتصادی اگذاری افزایش بیکاری، رکود و کاهش سرمایه
تر از تحقق اهداف ش آن وسیعدولت رفاه، دولتی است که نق. به شکلی جدید ایجاب کردرا 

حداقلی مانند حفظ نظم، دادگستری و دفاع از کشور است و اهدافی مانند تأمین نیازهای اجتماعی 
 .(121: 1911تبع آن تأمین رفاه شهروندان را نیز درنظر دارد )ایچ لسناف، و اقتصادی و به

ترین تصور از دولت میعمو .کارکردهای دولت رفاه در پیوند وثیقی با خدمات عمومی است
مسکن، بهداشت، تأمین معاش، حقو  بازنشستگی، کمکبرقراری به ارائۀ خدماتی مانند  ،رفاه

عرضه  سبیطور مناکند یا بهآموزش و پرورش مربوط است؛ خدماتی که بازار آنها را ارائه نمی
دولت رفاه در . های بازاررفع کاستی برایدر این معنا دولت رفاه کوششی است . داردنمی

تدارک  ترین شکل توسعه یافت.کشورهایی مانند سوئد و آلمان، پس از جنگ جهانی دوم، به کامل
کوشد رفاه را نه از هم باشد، در این معنا که دولت می)یا سلبی(  منفیصورت بهرفاه ممکن است 

نکتۀ اخیر  (.219: 1929هیوود، ) خدمات، بلکه با تنظیم رفتار بازار پیش ببردمستقیم راه ارائۀ 
 تواند ما را در تحلیل نظریۀ خدمات عمومی و نظام حقوقی حاکم بر آن یاری رساند. می

به  توانمیاز جمله  که-( 112-111: 1910رفاه )سودرستن،  هایدولتبه  واردانتقادات 
و تنبل شدن افراد  کفایتیبیافراد،  کشیدن بردگیتضعیف ابتکارات فردی، به بندگی و 

شد که مداخلۀ  موجب، -اشاره کردو کاهش کارایی  هامالیاتخصوص قشر ضعیف، افزایش هب
در تأمین خدمات عمومی از شکل دخالت مستقیم، به تأمین این خدمات از طریق  هادولت

 . دشوبخش غیردولتی و با نظارت و حضور باواسطۀ دولت بدل 
ودة نظام حقوقی ایران، این پرسش را و شال بخشهویتعنوان سند توجه به قانون اساسی به

نیز دولت رفاهی است؟ هر پاسخی به این پرسش، آثار نظری و  ایرانکه آیا دولت  کندمیمطرح 
گرچه پاسخ به ا. نظریۀ خدمات عمومی خواهد داشت موردخصوص در ، بهتوجهی شایانعملی 
 که توجه به قانون اساسیچرا ،مطلقاً منفی یا مثبت باشد تواندنمیبه نظر  گفتهپیشپرسش 

ایران، نمایانگر هویت یا شکلی چندبعدی برای دولت ایران است، اما اصول متعدد این قانون 

                                                           
 استوارت میلجانو  بنتام جرمیهای فیلسوفان کالسیکی همچون . مبانی فلسفی دولت رفاه در اروپا به اندیشه1

ها جوابگوی گردد. با توجه به مسائلی که دولت رفاه در اواخر قرن بیستم با آن مواجه شد، این دیدگاهباز می
های رو مبانی نظری دیگری الزم بود تا بتواند راهگشای مشکالت باشد. دیدگاهدند. ازاینوجود نبومشکالت به

 (.11: 1911امین، در این فضا مطرح شد )فوالدیان و فاطمی پوپر کارل
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مقدمۀ قانون اساسی ذیل  ؛دارند همراهبهرا  هییک دولت رفا هایویژگیاز  فراوانی هاینشانه
، ذیل اصل 21اصل ، 9از اصل  19و  12، 2، 9های بند، «اقتصاد وسیله است نه هدف»عنوان 
 .00و  09، 91، 91، 92، 22، اصول 21

امری از امور عمومی، الزامات و اقتضائات حقوقی و مدیریتی  شدن تلقیخدمت عمومی 
این قبیل خدمات، متفاوت از سایر  ۀارائ ةنحو خصوص دردارد. وظایف دولت  در پیخاصی را 
های خصوصی، با توجه به لزوم حصول خدمات عمومی به نهاد ۀواگذاری ارائ رغمبه .امور است

قانونی  هایچارچوبمناسب خدمات مزبور، دولت با وضع مقررات و ضوابطی  ۀاطمینان از ارائ
 1«گذاریمقررات». از امر اخیر در حقو  اداری اصطالحاً کندمیالزم در این موارد را ایجاد 

 .شودمیتعبیر 
 

 مومییک خدمت ع مثابةبهتلقی وکالت دادگستری  .2
منفعالنه به وکال برای انجام  ةبرای حمایت و تضمین استقالل وکال، صرفاً با اجاز هادولتوظایف 
 قابل، آنهااستقالل  2؛ بلکه از طریق تکلیف قانونی به تضمینشودنمیمحقق  وظایفشان ۀآزادان
لیه خشونت، است. دولت ممکن است ملزم به انجام اقدامات ایجابی برای حمایت از وکال ع انجام

باشد،  وظایفشان، آزار و سایر مداخالت ناروا که مانع انجام کامل و مؤثر کردن مانعارعاب، ایجاد 
 (.Independence and Impartiality of Judges, Prosecutors and Lawyers, 2003:158د )شو
 هایکانونمور دولت در ا مداخلۀعدم وکال، اعم است از  هایکانوندر امور داخلی  دخالت عدم

در امور داخلی آنها. بخش اخیر تکلیف دولت، مستلزم  کنندگانمداخلهیادشده و برخورد با 
و برخورد با نقض استقالل  مداخله منعوضع قوانین مربوط به  مانندانجام اقدامات ایجابی 

مناسب در این خصوص، شناسایی و تعقیب  اجرای ضمانتوکال و وضع  هایکانون
  9است. دگانکننمداخله
 ۀو حرف 0قرارداد خصوصی وکالت خصوص دروکالت، مشترک لفظی است که امروزه  ةواژ

گرچه مبنای وکالت دادگستری، انعقاد قرارداد وکالت است، این اوکالت دادگستری کاربرد دارد. 
نوع قرارداد، با سایر قراردادهای وکالت تفاوت اساسی دارد. در گذشته عقد وکالت به دو نوع 

خاص  ۀ. امروزه وکالت دادگستری یک حرفشدنمی بندیدستهوکالت دادگستری و غیر آن 
مزبور باید دارای شرایط خاصی برای انجام آن باشند. حتی در ابتدای  ۀاست که صاحبان حرف

ورود دولت در وضع مقررات خاص این حرفه، مخالفان این امر را مغایر آزادی قراردادها 

                                                           
1. Regulation 
2. Ensure 

 منشور هاوانا )اصول اساسی سازمان ملل در مورد نقش وکال(. 11ر.ک.: بند  .9
 (.119تا  111( در خصوص وکالت تنظیم شده است )مواد 1922انون مدنی )مصوب . فصل سیزدهم ق0
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عنوان یک است که اشتغال به وکالت دادگستری در ایران، به یکصد سال . قریب بهدانستندمی
قرار گرفته و برای آن شرایط و نظامات خاصی وضع کرده  گذارقانونخاص مورد توجه  ۀحرف
ابتکارات خصوصی اشخاص خارج شده و  ةدر دوران معاصر، وکالت دادگستری از حوز 1است.

. این امر حاکی از اندکردهبرای آن وضع  هادولتکه  تابع ضوابط، شرایط و مقررات خاصی شده
 آن است که وکالت دادگستری وارد قلمرو خدمات عمومی شده است.

عمومی  هایسازمانمبنای بسیاری از قواعد و احکامی که در قوانین و مقررات مربوط، بر 
پس از  خدمات عمومی حاکم است، اصول مشترک حاکم بر خدمات عمومی است. کنندةارائه

خدمت عمومی، انجام آن فعالیت تابع اصول یادشده خواهد بود. در  عنوانبهتلقی یک فعالیت 
ند. در این اعنوان خدمات عمومیواقع، اصول مزبور از الزامات تلقی امری از امور عمومی به

 و ؛ امامی292-292: 1911، طباطبائیمؤتمنی) شودمیاصول مزبور اشاره  ترینمهمقسمت به 
  (.11-11: 1912، زادهموسی؛ 92-02: 1911استوارسنگری، 

  اصل انطبا : چنانچه تأمین منافع عمومی اقتضا کند که با توجه به گستردگی و تنوع روابط
کنندگان از وکالت، خدمت مزبور کردن امکان دفاع مؤثر از استفاده منظور فراهماجتماعی، به

 ام حقوقی حاکم بر آن از این نظر اصالح شود. صورت تخصصی ارائه شود، الزم است نظبه
 خدمت وکالت دادگستری )از جمله از حیث تعداد وکالی مورد نیاز(  ۀاصل استمرار: ارائ

مستمر آن  ۀخدمات مزبور، از ارائ بودن دسترسقابل  برعالوهباشد که  نحویبهباید 
 اطمینان حاصل شود.

 نداید برای اشخاصی که به آن نیازمنداصل برابری: امکان دسترسی به خدمت مزبور ب ،
مقررات مربوط به  :کر.اما توانایی مالی کافی برای دریافت آن را ندارند، فراهم شود )

 وکالت تسخیری(.
  وکیل و موکل آزادانه  کندمیاصل تقدم منافع عمومی: آزادی قراردادی اقتضا

د بودن تعداد وکال و یا را در قرارداد تعیین کنند. چنانچه در فرض محدو الوکالهحق
وکال در بازار انحصاری به میزانی تعیین شود که امکان  الزحمۀحقتوافقات داخلی وکال، 

استفاده از خدمات مزبور صرفاً برای عدة خاصی از اشخاص فراهم باشد، در این شرایط 
تصویب مقررات مربوط به تعیین  خصوص دردولت  کندمیتأمین منافع عمومی اقتضا 

 خدمات حقوقی وکال ورود کند.  ۀفتعر

برخوردار باشند،  یشتریبوکال از امتیازات قدرت عمومی  یهاکانونبه همان میزان که 
 یاقاعدهکنترل خارجی و مسئولیت آن در برابر مقامات دولتی بیشتر خواهد بود. همان سازوکار 

                                                           
در وکالی رسمی » ( تحت عنوان 1922. فصل چهارم قانون اصول تشکیالت عدلیه و محاضر شرعیه )مصوب 1

  تصویب شده است.« عدلیه
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د، در مورد نهادهای رابطه میان اختیار و مسئولیت وجود دار در خصوصکه در حقو  عمومی 
بنابراین، وجود امتیازات و اقتدارات برخوردار از قدرت عمومی نیز وجود دارد.  یاحرفه
در برابر دولت برای اعمال مناسب  هاکانونو اجرایی، مستلزم مسئولیت  ییقضاشبه، ینیتقنشبه

 .(The independence of lawyers, 2002: 112) این اختیارات است 
کانون »(، 1999قانونی استقالل کانون وکالی دادگستری )مصوب  ۀالیح 1 ةدما براساس

در این قانون،  به نوع ...«. است مستقل و دارای شخصیت حقوقی  یامؤسسهوکالی دادگستری 
( نیز 1911قانون وکالت )مصوب  11 ةنشده است. مادیااشارهشخصیت حقوقی کانون وکال 

که از حیث نظامات تابع وزارت عدلیه و  داندیمت حقوقی دارای شخصی ۀکانون وکال را مؤسس
 یقانون ارتقا 1 ةماد «ب»ید و مخارج، مستقل است. در نهایت، با توجه به بند عوااز نظر 

جزو اشخاص حقوقی  یاحرفه( نهادهای 1922سالمت نظام اداری و مقابله با فساد )مصوب 
ت یمأمور دارعهده یاحرفه یؤسسات خصوصم»ند. بند مزبور مقرر داشته است: احقو  خصوصی

 یتیمکف حایاز وظا ین و مقررات، بخشیه مطابق قوانکباشند یم یردولتی، مؤسسات غیعموم
و سازمان  ینظام پزشک، سازمان یدادگستر یارشناسان رسمکانون کر ینظ ؛دارند بر عهدهرا 
احت نامبرده نشده، با توجه به صربهگرچه در این حکم قانونی از کانون وکال ا«. یمهندس نظام

 ماهیت و کارکرد نهاد مزبور، این کانون نیز داخل در این تعریف است. 
 

 دولت ینیآفرنقش یهاحوزه

 وکال یهاکانونامور تشکیالتی و مدیریت  .1

. کنندمیامور داخلی خود، تشکیالتی را ایجاد  ةوکال برای انجام وظایف قانونی و ادار هایکانون
صورت دارند و معموالً دولت به کنندهتعیینجاد تشکیالت مزبور، اعضای آن حرفه نقش در ای

کانون وکال توسط دولت، با  ةمدیر تأمستقیم در این زمینه دخالتی ندارد. انتصاب اعضای هی
منشور هاوانا اشاره کرد که  20به بند  توانمیاستقالل آنها مغایرت دارد. در این خصوص 

)مدیره( منتخب وکال اداره شوند. براساس  تأهی توسطوکال باید  هایانونکآن،  براساس
وکال، نیز وکال باید مجاز و تشویق در ایجاد و پیوستن به  ایحرفهاعمال  خصوص در نامهتوصیه
مستقل  خودانتظاموکال باید نهادهای  هایانجمنانجمن وکال یا سایر  شوند. ایحرفه هایکانون

 The Profession of Lawyer, Eastern Partnership, Enhancing باشند ) از مقامات دولتی

Judicial Reform in the Eastern Partnership Countries, 2012: 9.) 
، گذاریقانونو از طریق  ردهدر تعیین شرایط اعضای مذکور ورود ک تواندمیحال، آیا دولت 

 هایسمتر تأیید صالحیت نامزدهای ؟ آیا صالحیت دولت دکندضوابط موردنظر را وضع 
 خصوص در المللیبین؟ اسناد شودمیدولت تلقی « موجه»وکال، نظارت  هایکانونمدیریتی در 
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 نظربهحقوقی پیشرفته،  هاینظاممزبور پاسخ مشخصی ندارند. با بررسی موضوع در  هایپرسش
کانون  مدیرة هیأتب اعضای که ورود دولت در این زمینه تا حدودی که مانع از انتخا رسدمی

 وکال توسط وکال نشود، با مانعی مواجه نیست. 
گیرد: مدیریت یمی وکال به سه شیوه صورت هاکانونبا بررسی تطبیقی، مدیریت عالی 

مدیره کانون وکال، توسط مقامات  یأتهامنایی. در روش نخست، مدیر یا یأت هانتصابی، انتخابی و 
اعضای آن حرفه نقشی در تعیین آنها ندارند )مثل عربستان(. این مدل شود و یمدولتی منصوب 

شود که با استانداردها و یممعموالً در کشورهای جهان سوم و با نظام حقوقی غیرپیشرفته یافت 
مجمع  عنوانبهالمللی مربوط مغایرت دارد. در روش دوم، تمامی اعضای یک حرفه ینبموازین 

کنند. یممدیره یأت هی مشترک خود در قالب احرفهسئوالن ادارة امور عمومی، اقدام به تعیین م
در کشورهایی مانند آلمان،  جمله ازی وکالست و هاکانوناین مدل، الگوی غالب مدیریت عالی 

ی اول و دوم در هامدلامنایی، ترکیبی از یأت هاست. در مدل  فراوانفرانسه، مصر، ترکیه و ایران 
امنای کانون در  یأتهی وکال دخالت دارد. دخالت مقامات دولتی در هاکانونی تعیین مدیران عال

امنا، انتخاب برخی یأت هگیرد: حضور مقامات دولتی در ترکیب یماین مدل، به دو شکل انجام 
امنایی( در ایالت کالیفرنیا یأت هوکال یا اشخاص غیروکیل توسط مقامات دولتی. این مدل )

 .(102: 1922محسنی، )یابی است رد قابلو ولز  آمریکا، انگلستان
با اصالحات  1221مصوب  1192-21 ةقانون شمار 11 ةدر نظام حقوقی فرانسه، طبق ماد

وکال دارای مجمع عمومی متشکل از تمامی وکالی عضو )اعم از وکال،  یهاکانون، 1222
 گیرییمتصمه مسائل شغلی این حرف در خصوصکارآموزان و وکالی افتخاری( است که 

رئیس  1داخلی کانون وکال را دارد. هاینامهیینآمدیره هر کانون صالحیت وضع  تأیه. کندیم
. شودیمکانون است که توسط مجمع عمومی انتخاب  ةمدیر تأیهکانون وکال، رئیس 

 21 ةیدگی در دادگاه پژوهش است )مادرس قابلتصمیمات رئیس کانون وکال در این خصوص 
یل تشکوکالی دادگستری فرانسه  یهاکانونشورای ملی  1222(. از سال 1221مصوب قانون 
یادشده  یهاکانونو نسبت به  استوکال نزد مقامات عمومی  یهاکانون ةکه نمایند شده

قواعد  سازییکسان. این شورا در سطح ملی در مورد وضع و دارد شخصیت حقوقی مستقلی
 یهابرنامه ۀآموزشی، ارائ یهابرنامه ۀهماهنگی در ارائی آموزش، دهسازمانوکالت،  ۀحرف

دارد. مقامات دولتی  گیرییمتصممربوط به ورود به مراکز محلی آموزش و غیره، صالحیت 
 نقشی در تعیین یا نامزد کردن اعضای شورای مزبور ندارند.

                                                           
لت، دفاع از حقو  وکال، نظارت بر ی مسائل مربوط به حرفۀ وکاتمام بهی وکال هاکانونمدیرة یأت هدر فرانسه،  .1

، ادارة اموال کانون وکال، تنظیم بودجه و تعیین مبلغ حق عضویت وکال در آنهااجرای وظایف و تکالیف قانونی 
 (.21 -22: 1922پردازد )محسنی، یمچارچوب قانون 
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تشکیل  هادادگاهقضایی  ةدر آلمان، کانون وکال توسط وکالی مجاز به وکالت در حوز
قضایی هر ایالت، نقش  ةادار 1(.1212 قانون فدرال وکالی دادگستری مصوب 12 ة)ماد شودیم

قانون مذکور(.  11 ةدارد )ماد بر عهدهوکال  یهاکانونامور مربوط به  رةی در اداتوجهشایان 
 ۀعمومی است. کانون وکالی فدرال آلمان نیز مؤسس ۀکانون وکالی هر ایالت یک مؤسس

و وزارت دادگستری دولت فدرال بر  شدهیل تشکوکالی ایاالت  یهاکانوناست که از عمومی 
البته دولت در تعیین مقامات  ،قانون مذکور( 121 ةاجرای قانون در آن کانون نظارت دارد )ماد

  این کانون نقشی ندارد.
وکال، از کانون وکالی ایالت کالیفرنیا که از حیث تشکیل کانون  امناییأت همریکا، آدر 
الزم برای  هاینامهیینآ تواندیمبرخوردار است،  یاالتانسبت به سایر  تریطوالننسبتاً  ۀسابق

اجرای قوانین و مقررات مربوط به این حرفه را وضع کند و امور مربوط به کانون وکال را اداره 
مربوط به  هایینهمز تمامیکالیفرنیا در  یعال یواندبازوی اداری  عنوانبهکند. کانون یادشده 

: 1922محسنی، ) شودیموکالت و مسئولیت انتظامی وکال شناخته  ۀصدور پروان
 ةامنای کانون وکالی کالیفرنیا، دایر تأیه. در ترکیب (112،122،121،11،22،21

دالیل این امر، اهمیت نقش  جمله ازصرفاً به وکال محدود نشده است.  کنندگانانتخاب
گیری از ایجاد انزوای صنفی است. دولت کالیفرنیا در تعیین برخی از اجتماعی وکال و جلو

توجه آنکه این امر توسط دکترین حقوقی،  شایانت مستقیماً دخالت دارند و أیهاعضای این 
 مغایر استقالل کانون وکال دانسته نشده است. 

 ینچنن وکال را قانونی استقالل کانون وکال، ارکان تشکیالتی کانو ۀالیح 1 ةدر ایران، ماد
ی وکال. انتخاب اعضای انتظاممدیره، دادسرا و دادگاه  تأیه، یعموم یأتهبرشمرده است: 

کانون وکالی هر استان است که از وکالی شاغل  یعموم یأته ةبر عهدهر کانون  ةمدیر تأیه
 1 ةبصرت براساسیادشده(.  ۀالیح 9ة )ماد شودیمدر آن حوزه اشتغال به وکالت دارند، تشکیل 

(، مرجع رسیدگی به 1921وکالت دادگستری )مصوب  ۀقانون کیفیت اخذ پروان 0 ةماد
گرچه اوکال، دادگاه عالی انتظامی قضات است.  یهاکانون ةمدیر تأیهصالحیت نامزدهای 

مرجع قضایی است، لکن این امر دخالت  ةبر عهد، مدیره یأتهاحراز صالحیت داوطلبان  ۀوظیف
 صورتبه مدیرهیأت هاوالً شرایط داوطلبی در زیرا ؛ شودینمان کانون تلقی در تعیین مدیر

مشخص در قانون بیان شده است؛ ثانیاً نهاد مسئول در احراز صالحیت داوطلبان، مرجع قضایی 
ضمن حفظ استقالل نهاد  توانیمروشی است که از طریق آن  ینترمطمئناست. این سازوکار 

 در آن نهاد اطمینان حاصل کرد.وکالت، از اجرای قانون 

                                                           
ی وکال عموم مجمعی است که اعضای آن توسط انفرههفتمدیرة یأت هکانون وکالی هر ایالت متشکل از . 1

 قانون مذکور(. 19شوند )مادة یمانتخاب 
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(، آیا اعطای صالحیت صدور 1922سوم توسعه )مصوب  ۀقانون برنام 112 ةماد در خصوص
وکال ندارد؟ آیا دولت  یهاکانونقضاییه، مغایرتی با استقالل  ةحقوقی توسط قو ةمجوز مشاور

نقش دولت  القاعدهیعلوکال، اقدام به تأسیس مراکز مشابه کند؟  یهاکانوندر عرض  تواندیم
وکال و نظارت بر  هایکانوندر این زمینه باید به فراهم کردن مقدمات ایجاد و شروع به کار 

مربوط به استقالل کانون وکال،  المللیبینتصمیمات و اقدامات محدود باشد. با بررسی اسناد 
 خصوص دردارد. آنچه وجود ن االجراییالزم المللیبینباید اذعان داشت که در این زمینه، سند 

 منظوربههایی است که 9نامهتوصیهو  2، خطوط راهنماها1موضوع مذکور وجود دارد، اعالمیه
 ایتوصیه ۀارتقای استقالل نهاد وکالت تنظیم شده است. اسناد اخیر به لحاظ حقوقی، نوعاً جنب

  0تکلیف قطعی به رعایت کامل آنها ندارند. هادولتدارند و 
 هایسنتوکالت و نقش دولت در این زمینه، متأثر از  ۀامور مربوط به حرف تنظیم قانونی

است. اتخاذ هریک از نظریات  ایجامعهاجتماعی، تحوالت سیاسی، فضای فکری و فرهنگی هر 
 وکال خواهد داشت.  هایکانونیا بینابین، تجلیاتی در نظام حقوقی مربوط به  گراجمعلیبرالی، 
نهاد صنفی دیگری( طبعاً تمایل بیشتری به کسب استقالل حداکثری  وکال )و هر هایکانون

شرایط  کردن فراهماز دولت دارند. لکن دولت باید فراتر از دیدگاه صنفی مزبور درصدد 
دولت برای تحقق هدف مزبور در کنار سایر  چنانچهدسترسی مناسب به خدمات حقوقی باشد. 

آن، موازین علمی و  هایفعالیتهد که در ایجاد و موازی تشکیل د ایحرفهاقدامات، یک نهاد 
وکالی مربوط دخالت  ایحرفهرعایت شود، در انجام فعالیت  قبولیقابل  نحوبهاخالقی مربوط 

 خودخودیبهاین امر  رسدمی نظربهنکند و خدمات حقوقی مزبور با قیمت مناسبی عرضه شود، 
انجام فعالیت  چنانچهوکالت نیز  ۀلبان حرفبه نقض استقالل کانون وکال منجر نشود. داوط

از طریق نهاد  توانندمیزیر نظر یک مرجع دولتی را ناقض استقالل خود تلقی کردند،  ایحرفه
 ۀوکالت دادگستری شوند. ضمن اینکه ایجاد شرایط رقابتی برای ارائ ۀصنفی مربوط وارد حرف

شهروندان به خدمات  ترناسبمدسترسی ۀ زمین تواندمی، مذکورخدمات حقوقی به شرح 
 حقوقی را فراهم کند. 

 

 وکالت ةیند ورود به حرفافر. 2

ۀ معیارهای استقالل حرف در خصوصیند ورود به حرفۀ وکالت، اصل آیک اصل کلی مربوط به فر
 20وکال و مطابق با بند  المللیینبتوسط مجمع عمومی کانون  1222وکالت است که در سال 

                                                           
1. Declaration 
2. Guideline 
3. Recommendation 

 های مزبور تلقی شود.اعتنایی به توصیهها به بیالبته این امر نباید تشویق دولت .0
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هر شخص دارای تحصیالت حقوقی الزم، بدون »آن  براساسب شده و منشور هاوانا تصوی
مختلف  هاییژگیو(. قاعدة کلی آن است که 2و  1)مواد ...« وکیل شود  تواندیمتبعیض 

جسمی، عقیدتی، نژادی و غیره نباید مانعی بر سر راه اشخاص در ورود به حرفۀ وکالت باشد 
اما حق کلی اشتغال به وکالت، در عمل  ،(21: 1911، روانحکمت؛ 92: 1922)معتمدی، 

 آید و چه سازوکاری برای آن وجود دارد؟یدرمچگونه به اجرا 
پذیرش اشخاص به حرفۀ وکالت، سازوکارهای مختلفی در کشورهای متفاوت،  در خصوص

درنظر گرفته شده است. در بسیاری از کشورها، ورود به حرفۀ وکالت، تابع شرایطی شده است و 
آن تحت کنترل قوة مجریه قرار دارد. در این کشورها، یا نقشی در این زمینه برای وکال  فرایند

بسیار محدود است. برای مثال در کویت، پروانۀ وکالت را وزارت  نقششانوجود ندارد یا 
یا در عربستان که نظام وکالت مستقل ندارد، وکالی دادگاه شریعت  کندمیدادگستری صادر 
. در کنندمیخود را از وزارت دادگستری دریافت  ۀپروان ،ه حقو  اسالمی باشند()که باید آشنا ب

تصدی وکالت را صادر  نامۀگواهیدادگستری منطقه،  رئیسکمیسیونی به ریاست  ایمنطقههر 
ملل متحد، اعالم  ةویژ گزارشگر، . در مورد این شیوه(11-11: 1911انصافداران، ) کندمی

 ترینرایجاین اساس،  . برIndependence of judges and lawyers, 2009: 9)) ده استکرنگرانی 

شکل نظارت حکومت بر حرفۀ وکالت، نظام مجوزدهی توسط وزارت دادگستری است. در 
وکالت، قبولی در آزمون درنظر گرفته شده، آزمون یادشده  ۀکشورهایی که برای ورود به حرف

 . شودمیبرگزار  1«از صالحیتکمیسیون احر»وزارتخانۀ مربوط یا  توسطب
 رایوکالت دارد؛ ب ۀیند ورود به حرفادر فر ایدر برخی کشورها، کانون وکال نقش عمده

مثال نظارت کانون وکال در فرانسه بر امور مربوط به داوطلبان حرفۀ وکالت و وکال به دو دسته 
ب( در مدت  و وکالت ورود به صنف وکال: از طریق صدور پروانۀ ۀ: الف( مرحلشودمیتقسیم 

 .(21: 1912ذوالعین، ) وکالت: از طریق نظارت انتظامی بر وکال ۀانجام حرف
سازمان ملل، کانون وکال، بهترین مرجع برای انجام فرایندهای مربوط  ةاز نظر گزارشگر ویژ

، ضروری آنهاانتظامی -به پذیرش داوطلبان وکالت است. این امر برای حفظ استقالل و خود
برگزاری آزمون یادشده یا فرایند مربوط ة البته این امر مانع از اعتراض نسبت به نحواست. 

 توسط باید وکالت ۀحرف به ورود هایآیین و نیست. گزارشگر ویژه توصیه کرده است که معیارها
 آزمون برای حداقلی الزم معیارهای. شود تعیین روشن راهنمای خطوط قالب در وکال کانون
 طی دانشگاهی و مدرک داشتن ها،حداقل این ۀاز جمل شود؛ وضع باید وکالت ۀحرف به ورود
 باید وکالت، ۀحرف به ورود آزمون برگزاری مرجع همچنین 2.است اجباری کارآموزی ةدور کردن

 داشته نیز وجود نتایج آزمون یادشده از تجدیدنظرخواهی امکان و باشد وکال کانون منصوب

                                                           
1. Qualification Commission 
2. Internship 
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نیز، باید با تأیید صریح  آنهاوکالت  ۀجام وکالت یا ابطال پروانمحرومیت وکال از ان .باشد
خصوص وکال و به ایحرفهامور  خصوص در گیریتصمیم چنانچهوکال باشد.  ایحرفه هایکانون

مرجع  توسطوکال باشد، باید امکان بازنگری  هایکانون عهدة برپذیرش ورود به این حرفه، 
)شناسایی نظارت قضایی بر انجام مستقل  ایشیوهچنین  درسمی نظربهقضایی فراهم باشد. 

وکال( هم مبتنی بر ضرورت استقالل کانون وکالست و هم نظارت دولت بر  هایکانوناعمال 
است،  پذیرتوجیهمسئولیت آن در ارائۀ خدمات عمومی  نظریند اعطای مجوز وکالت را که از افر

 .کندمیتأمین 
مدیره کانون وکالی حوزة مربوط، یأت هقضایی ایالت با همکاری  در نظام حقوقی آلمان، ادارة

 دست ازشایستگی ورود به حرفۀ وکالت و احراز صالحیت، در زمینۀ  در خصوص نظر اعالمبر عالوه
کند. تصمیمات مراجع یادشده در دادگاه عالی وکال یمشرایط قانونی مربوط نیز اظهارنظر  دادن
از: رئیس )از میان وکال(، دو قاضی و دو  اندعبارتدادگاه عالی وکال  است. اعضای اعتراض قابل

 یواندقانون مزبور(. تصمیمات دادگاه عالی وکال، در  120تا  122و مواد  29مادة  2وکیل )بند 
ی وکال قابل تجدیدنظرخواهی است. دیوان مذکور با ترکیب رئیس دیوان، سه قاضی شعبه و عال

قانون مزبور(.  122و  121شود )مواد یمر دادگستری فدرال تشکیل سه وکیل به انتخاب وزی
کارگروه آزمون کانون وکال مسئول اجرای مقدمات ورود به حرفۀ وکالت، برگزاری آزمون برای 

 ی است.عال یواندمتقاضیان و صدور تأییدیۀ صالحیت وکالت خطاب به 
از طریق دستگاه قضا در فرایند  باغلباری، در آلمان و ایالت کالیفرنیا آمریکا نقش دولت 

در فرانسه صالحیت بیشتری برای کانون  کهدرحالیورود به حرفۀ وکالت بسیار پررنگ است. 
 وکال شناسایی شده است. 

ی وکال را موظف کرده هاکانونقانون کیفیت اخذ پروانۀ وکالت دادگستری،  1در ایران، مادة 
متقاضیان پروانۀ کارآموزی وکالت از طریق آزمون  بار در سال نسبت به پذیرشاست حداقل یک

اقدام کنند. مستنبط از مادة مزبور و طبق رویۀ عملی موجود، مسئولیت برگزاری آزمون ورودی 
ین همچنی وکالست و دولت در این زمینه نقشی ندارد. هاکانونة بر عهدکارآموزی وکالت، 

دادن پروانۀ وکالت به داوطلبانی که »نون وکال، الیحۀ قانونی استقالل کا 1مادة « لف»بند  براساس
ترتیب، نظام حقوقی ایران در فرایند ، از وظایف کانون وکالست. بدین«واجد شرایط قانونی باشند

یت شناخته است. البته به رسمی وکال هاکانونورود به حرفۀ وکالت، صالحیت اصلی را برای 
دولت در نظارت قضایی و اداری بر نحوة نقش  در خصوصقوانین و مقررات موجود تصریحی 

عملکرد کانون وکال ندارند. اگرچه در ضرورت نظارت دولت بر نحوة مدیریت و چگونگی اجرای 
 مشخص کردنی عدم لزوم به معنافرایند ورود به حرفۀ وکالت، تردیدی وجود ندارد، اما این امر 
 وابط حاکم بر نظارت دولت نیست. حدود صالحیت نظارتی دولت و تعبیۀ سازوکارها، شرایط و ض

قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت  12در نظام حقوقی فعلی ایران با توجه به مادة 
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اداری، امکان شکایت از نحوة عملکرد کانون وکال در مدیریت فرایند ورود به حرفۀ وکالت و 
االصول نباید یعلاگرچه این امر پذیرش داوطلبان کارآموزی وکالت، در دیوان مذکور وجود ندارد. 

نظارت اداری نیز  در خصوصی عمومی دادگستری باشد. هادادگاهمانع از امکان طرح شکایت در 
 صالح، شرایط و ضوابط نظارت ندارد.یذی در مورد مقامات ااشارهنظام حقوقی فعلی، 

 

 انتظامی به تخلفات وکال رسیدگی. 3

اص، موجب طرح مسئولیت انتظامی شخص مربوط خ ۀقض قواعد رفتاری حاکم بر حرفن
، مسئولیت رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هر یاحرفهنهادهای  یریگشکل. با شودیم

واگذار شده است. رسیدگی به تخلفات و صدور  ربطیذ یاحرفهحرفه، به رکن داخلی نهاد 
 االصولیعلاست که  قضایی حکومت هاییتصالحانتظامی، از مصادیق  یهامجازاتحکم به 

امروزه این صالحیت به  1مختلفی دالیلین، به ا وجود باد. گیررکن قضایی آن انجام  توسطباید 
در رسیدگی به تخلفات صنفی،  یاحرفهواگذار شده است. صالحیت نهادهای  یاحرفهنهادهای 
گاه قضایی ورود دست ۀبلکه مرحل ،صالحیت مراجع قضایی در این زمینه نیست عدم یبه معنا

، نسبت به سایر دعاوی متفاوت شده است. معموالً امکان یاحرفهدر رسیدگی به تخلفات 
 بازنگری قضایی از تصمیمات حاصل از رسیدگی انتظامی نزد مراجع قضایی وجود دارد.

برای اعمال مسئولیت انضباطی، وکال باید نزد یک »منشور هاوانا مقرر کرده است:  21بند 
وکالت بنا نهاده شده و یا نزد مقام مستقل  یاحرفهکه توسط نهاد  طرفیبی انضباط ۀکمیت

یندی باید قابلیت نظارت قضایی ااعمال چنین فر ینهمچنقانونی و یا یک دادگاه حاضر شوند. 
 در خصوصسازمان ملل متحد نیز  ةگزارشگر ویژ «.نزد مرجع قضایی مستقل را داشته باشد

بدین شرح داشته است که در آیین انتظامی،  اییهتوصنتظامی ا هاییینآقواعد اخالقی و 
 شودتضمینات حق استماع منصفانه از جمله امکان درخواست بازنگری قضایی باید شناسایی 

(Independence of judges and lawyers, 2009: 24). 
 حقوقی مختلف حاکی از آن است که مراجع داخلی نهادهای صنفی حسب یهانظام ۀمطالع

و آرای صادره توسط این  کنندیمرسیدگی  یاحرفهمورد در یک یا دو مرحله به تخلفات 
 است.  اعتراض قابلمراجع نیز در محاکم قضایی 
قانونی استقالل کانون وکال، مرجع  ۀالیح 10و  19مواد  براساسدر نظام حقوقی ایران، 

 ةدادسرای مزبور، از دادستان و عد رسیدگی به تخلفات وکال، دادسرا و دادگاه انتظامی وکالست.
. دادگاه شوندمیکانون وکال انتخاب  ةمدیر تأکه از طرف هی شودمیالزم دادیار تشکیل 

                                                           
یش چشمگیر تعداد تخلفات صنفی، باال بودن حجم دعاوی مطروحه در کثرت نهادها و مراجع صنفی، افزا. 1

 های انتظامی.یدگیرسی به جهات موضوعی احرفهدادگستری و تسلط مراجع داخلی نهادهای 
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 29 ة. طبق ذیل مادشودمیمدیره کانون تشکیل  تأانتظامی نیز از سه وکیل به انتخاب هی
ظرخواهی نزد دادگاه انتظامی قانونی یادشده، از حکم دادگاه انتظامی وکال، امکان تجدیدن ۀالیح

وکالت، رسیدگی به تخلفات ۀ قانون کیفیت اخذ پروان 1 ةقضات وجود دارد. به موجب ماد
دادگاه انتظامی قضات است. به این ترتیب، مقررات  عهدة برکانون وکال  ةمدیر تأاعضای هی

 مورد اشاره مطابقت دارد. المللیبیننظام حقوقی ایران با موازین 
 

 وکال هایکانونارت قضایی بر مصوبات، تصمیمات و اقدامات نظ. 4
قوای مجریه  خصوصبهوکال نباید تحت مدیریت نهادهای حاکمیتی  یاحرفه یهاسازمانگرچه ا

کنترل  سازوکار، مستلزم طراحی هابدانو قضاییه باشند، تفویض برخی امتیازات حاکمیتی 
حصول اطمینان از رعایت قوانین و  منظوربه، این نظارت ست.آنهاعمومیِ اعمال و تصمیمات 

و  کنندهنظارتاستقالل مرجع  مانند هایویژگیمقررات مربوط است. بازنگری قضایی با داشتن 
مربوط به دادرسی عادالنه، موجبات نظارت مناسب و منصفانه را بر  هایآیینلزوم اعمال 

شورای وزیران  نامۀتوصیه( 2)بند ( I. اصل )آوردمیوکالت فراهم  ایحرفهتصمیمات نهاد 
وکالت اشعار داشته است:  ۀآزادی اعمال حرف خصوص درعضو شورای اروپا  هایدولت

عنوان وکیل و یا ادامه انجام آن باید توسط یک نهاد انجام فعالیت به ةتصمیمات مربوط به اجاز»
ظارت توسط یک مرجع از این امر، این تصمیمات باید مشمول ن نظرصرفمستقل اتخاذ شوند. 
 International Principles on the Independence and) «باشند طرفبیقضایی مستقل و 

Accountability of Judges, Lawyers and Prosecutors, 2007: 164.) 
کانون وکال که خارج از حدود صالحیت آن و  ةمدیر تأیهدر فرانسه، تمامی تصمیمات 

در دادگاه پژوهش  دادستان کلنین و مقررات مربوط باشد، به درخواست کلی، مغایر قوا طوربه
مدیره که به ضرر منافع صاحبان  تأیهامکان شکایت از تصمیمات  ینهمچناست.  ابطال قابل
 12 ةدگاه یادشده است )مادادر د یدگیرس قابل نفعیذوکالت است، بنا به درخواست  ۀحرف

قضایی هر ایالت بر اعمال و تصمیمات  ةن نیز ادار(. در آلما1221قانون وکالت مصوب 
 12 ة)ماد کندیمتضمین رعایت قوانین و مقررات مربوط، نظارت  منظوربهایالتی  یهاکانون

 قانون فدرال وکالی دادگستری(. 
با رعایت قوانین  تواندمیقانونی استقالل کانون وکال، کانون وکال  ۀالیح 22 ةبراساس ماد

انتخابات کانون، طرز رسیدگی به تخلفات و  مانندمربوط به امور کانون  هایامهنآیینمربوط، 
و پس از تصویب  کندوکالت را تنظیم  ۀنوع تخلفات، مجازات آنها، ترفیعات و کارآموزی و پروان

مزبور با تصویب مقام دولتی یادشده،  هاینامهآییناجرا گذارد.  موقعبهوزیر دادگستری، 
 دراما  از آنها در دیوان عدالت اداری طرح شکایت کرد؛ توانمیو تبعاً  شوندمی االجراالزم
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است که  طرح قابلتصمیمات و اقدامات کانون وکال و نیز مصوبات آنها، این سؤال  خصوص
قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت  12و  12مرجع شکایت از آنها کجاست؟ مواد 

در عداد  تواننمیکانون وکال را  مانند ایحرفهدارد. نهادهای اداری در این زمینه، حکمی ن
، قرار داد. ظاهراً در این است مزبور بدان اشاره شده ةترتیبی که در مادبه« واحدهای دولتی»

عمومی دادگستری را باید صالح به  هایدادگاهقانون اساسی  112قبیل موارد، براساس اصل 
ست اوکال به میزانی  هایکانونشده برای شناسایی هایتصالحیرسیدگی دانست. گفتنی است 

 که امکان نقض حقو  اشخاص وجود داشته باشد.
 

 ةوکال و ضوابط ادار ایحرفهحقوق و تکالیف  خصوص دروضع مقررات . 5
 وکال هایکانون

ت. معنای آزادی نهاد مزبور در تنظیم اعمال خود اس براساس یک برداشت، استقالل کانون وکال به
گری شامل تعیین شرایط ورود به حرفۀ وکالت، تعیین استانداردهای عمل یا رفتار این تنظیم

. برای توضیح بیشتر باید گفت که برخی (Gordon, 1988: 7)شود ای و تأدیب متخلفان میحرفه
 (:129-120: 1922نژاد، زارع)اند های وکال را به شرح زیر دانستهنویسندگان، وجوه استقالل کانون

الف( استقالل از نظر مالی در کسب عواید و صرف مخارج مربوط. درآمد کانون وکال از 
خاصی در قانون بودجه نیست.  ایبودجهو این مرجع دارای ردیف  شودمیاعضای آن تأمین 

 ؛البته این امر مانع از امکان کمک دولت به آن نهاد نیست
کانون و امور مربوط به وکال. وجه اخیر استقالل از ب( استقالل از نظر مقررات مربوط به ادارة 

میزان  های وکال نیز همچون نهادهای دولتی، بههای وکالست. کانونهای امروزی کانوندرخواست
شده بینیهای پیشخصوص نحوة اعمال صالحیت ، باید در1برخورداری از اقتدارات قدرت عمومی
های وکال، پاسخگو باشند. البته نظارت دولت بر کانون ربط،برای آنها، در مقابل مراجع دولتی ذی

های کانون شود. برای صالحیتهای مزبور از اقتدارات مذکور، محدود نمیبه برخورداری کانون
صنفی و قراردادی توان مبنای گذاری در حوزة حرفۀ وکالت(، میوکال )از جمله در زمینۀ مقررات

ی یک صنف، با انتخاب مدیران کانون وکال در قالب هیأت عنوان اعضاهم درنظر گرفت. وکال به
دهند. مدیران کانون وکال در واقع، به مدیره، به ایشان صالحیت تنظیم امور حرفۀ مزبور را می

 .دهندنمایندگی از اعضای این صنف، تصمیماتی را اتخاذ و اقداماتی را انجام می
که طورهمانبرخوردارند؛  گذاریمقرراتدر وکال از استقالل  هایکانون، هانظامدر برخی 

                                                           
گیرد و منظور از اختیارات ناشی از قدرت عمومی، آن دسته از اختیاراتی است که از حاکمیت دولت نشأت می. 1

 صدور پروانۀ وکالت، صالحیت انجام آن را ندارند؛ مواردی مانند صالحیتصول االعلی ،اشخاص خصوصی
 .، رسیدگی به تخلفات انضباطی و غیرهوکالتتنظیم ضوابط و شرایط 
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کانون وکال باید ضوابط رفتار  ،مقرر کرده است وکالت نیز ۀمعیارهای استقالل حرف 21ة ماد
معیارها و فرایند ورود به  ،که توصیه شده استگونههمانیا  وکال را تهیه و اجرا کند ایحرفه
اهنمای روشن تعیین شود. معیارهای کانون وکال در قالب خطوط ر توسطوکالت باید  ۀحرف

 کردن طیوکالت باید وضع شود: داشتن مدرک دانشگاهی،  ۀحداقلی برای آزمون ورود به حرف
کد اخالقی  نویسپیشسازمان ملل توصیه کرده است  ةکارآموزی اجباری. گزارشگر ویژ ةدور

در این زمینه  صالحذیمراجع  گیریتصمیمگونه  وکال باید توسط کانون وکال تهیه شود. هر
 ,Independence of judges and lawyers) دگیروکال انجام  هایکانونباید پس از مشورت با 

وکال باید به تنظیم استانداردهای  هایکانونشورای اروپا،  نامۀتوصیهمطابق  .(26 ,24 :2009
اروپا، نهادهای و کدهای رفتاری بپردازند. در بسیاری از کشورهای مورد بررسی در  ایحرفه
 دارند.  عهده بروکال را  ایحرفهاستانداردهای رفتار  ۀو مستقل وکال مسئولیت تهی ایحرفه

ای وکال، در قوانین و بینی خاصی رادر خصوص تهیۀ کدهای رفتار حرفهدر ایران، پیش
 مقررات موجود نشده و عمالً نیز تاکنون متنی در این زمینه برای وکال تهیه نشده است؛

شود. الیحۀ جامع امری که یکی از خألهای نظام حقوقی )فعلی( حاکم بر وکال محسوب می
ای در این زمینه ندارد. الزم است الیحۀ مزبور از این وکالت و مشاورة حقوقی نیز اشاره

 حیث تکمیل شود.
مربوط به  هایحوزهدر تمامی  گیریتصمیم خصوص دروکال  هایکانوناستقالل کامل 

از اصول راهنمای  ایعمده هایبخشکالت، نه ممکن است و نه مطلوب. برای نمونه، و ۀحرف
صورت مستقیم به آیین انضباطی مربوط ، بهشودمیوکال وضع  هایکانونرفتاری که توسط 

این اساس، نظارت قضایی بر  انتظامی است. بر اجراهای ضمانتو حسب مورد دارای  شودمی
نشدن، ضروری است.  ماسبقبهعطفقطعیت حقوقی، تناسب و  مانند رعایت اصولی نظراز  آنها

خدمات  ۀمربوط به تعرف گذاریسیاستوکال در تعیین یا  هایکانونصالحیت وسیع  همچنین
آن افزایش  کمترینهمراه دارد و دلیل آثار مختلفی که بهاست که به هاییحوزهحقوقی، از 

افتادن حق جمع کثیری از مردم در  خطربهو نظام برقراری عدالت در یک کشور  ۀهزین
 The)روست هروب هاییدشواری، ادعای استقالل در آن با 1حقوقی است هایحمایتدستیابی به 

independence of lawyers, 2002: 117,119) .درنظر گرفتن استقالل کامل برای کانون  امروزه
شده نیست. اگر نهادها و ی وکال پذیرفتهآموزش هایبرنامه ۀو تهی ریزیبرنامه منظوربهوکال 

نیاز به آموزش وکال وجود دارد، باید بتوانند  هاییحوزهمقامات دولتی ضروری ببینند که در 

                                                           
مشاغل حقوقی و منفعت عمومی  خصوص درپارلمان اروپایی  TA-P6 (2221)-121 ةشمار ۀقطعنام F. بند 1

نوعی به این مالحظه اشاره کرده است: )با توجه به اینکه( رقابت ز بهنی های حقوقیو نظام مرتبط با کارکرد
شود و شده میارائهنشده بین اعضای مشاغل حقوقی که موجب افت کیفی خدمت های تعرفهمیان قیمت

 آورد.کنندگان را فراهم میموجبات خسارت به مصرف
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و حاکمیت در این موارد،  هاکانونرا ترتیب دهند. البته همکاری میان  هاییبرنامهچنین 
 .  (The independence of lawyers, 2002: 117,119)ضروری است

 یبه معنا، این امر شودیمیاد  گریمخودتنظیک نهاد  عنوانبهاگر از نهادهای صنفی 
، یک امر گرییمتنظدر تنظیم شرایط و ضوابط وکالت نیست. جوهر و ذات  آنهاصالحیت ذاتی 

در تنظیم امور  یاحرفهحاکمیتی است که صرفاً در صالحیت دولت است. صالحیت نهادهای 
از قدرت حاکمیتی دولت، تعریف  گرفتهتأنش، باید ذیل صالحیت دولت و آنها مربوط به ۀحرف

از خدمت عمومی وکالت، از مبانی  کنندگاناستفادهشود. حمایت از حقو  و منافع مردم و 
 اصلی تنظیم نظام حقوقی حاکم بر وکالت توسط دولت است.

ه حرفۀ وکالت اقدام کرده و گذار ایرانی در قوانین مختلفی به تنظیم امور مربوط بقانون
 شود:مستقیماً در برخی امور یادشده، ضوابطی را وضع کرده است که از جمله شامل موارد زیر می

  تعیین تعداد کارآموزان وکالت برای هر کانون توسط کارگروهی متشکل از دو مقام
الت وک ۀقانون کیفیت اخذ پروان 1 ةماد ةقضایی و رئیس کانون وکالی مربوط )تبصر

 دادگستری(؛

 قانون یادشده(؛ 2 ةتعیین شرایط الزم برای اشخاص داوطلب وکالت )ماد 

 قانون مزبور(؛ 0 ةمدیره کانون وکال )ماد تأتعیین شرایط الزم برای اعضای هی 

 ة)ماد قوة قضاییهدادگستری به پیشنهاد کانون و تصویب رئیس  الوکالهحق ۀتعیین تعرف 
 انون وکال(.قانونی استقالل ک ۀالیح 12

 

 لوازم حقوقی و عملی استقالل نهاد وکالت

از  گیریبهرهاستقالل نهاد وکالت،  خصوص دردر تعیین وظایف ایجابی و سلبی دولت 
مفید بشری و توجه به اصول مربوط قانون اساسی، ضروری است. در این قسمت به  هایتجربه

 :شودمیاشاره  وارستفهرصورت به مذکورموضوع  خصوص دربرخی از وظایف دولت 
 

 وظایف ایجابی دولت در تأمین استقالل نهاد وکالت .1
 قانونی برای ناقضان استقالل وکال و برخورد با عوامل  اجرای ضمانت بینیپیش

 تهدیدکنندة آزادی عمل آنها؛

 هایآیینوکالت، همراه با  ۀوضع شرایط قانونی مشخص برای داوطلبان ورود به حرف 
 درخواست داوطلبان مزبور؛ خصوص در گیرندگانیمتصمشفاف برای 
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 استانداردهای آموزشی الزم با همکاری کانون وکال، برای ارتقای دانش و  بینیپیش
 1مهارت وکال؛

  کردن فراهم منظوربهوضع مقررات مربوط به عدم تعارض منافع وکال با موکالن ایشان 
 ؛ طرفانهبیامکان انجام وکالت 

 وکالی دادگستری؛ خودانتظام ایحرفهتشکیل و فعالیت نهاد  مقدمات کردن فراهم 
  وکالت. ۀموضوعات مربوط به حرف خصوص درنظرخواهی از کانون وکال 

صالحیت  بودن غیردولتی دلیلبه ایحرفهدر نظام حقوقی ایران، نهادهای  اینکهبا توجه به 
 خصوص درانون اساسی( و ق 20مستقیم پیشنهادهای تقنینی را به مجلس ندارند )اصل  ۀارائ

ت أدر تصویب مقررات مربوط در هی آنهامقررات دولتی نیز امکان ارسال مستقیم پیشنهاد 
، نظرخواهی مذکور برای تأمین 2ت دولت(أداخلی هی نامۀآیین 22 ةوزیران وجود ندارد )ماد

 .رسدمی نظربه، الزم آنهامالحظات نهادهای یادشده در امور مربوط به 
 رد مانندامکان بازنگری قضایی از تصمیمات و اقدامات کانون وکال )در مواردی  شناسایی 

وکالت، اعتراضات علیه  ۀوکالت، تعلیق و ابطال پروان ۀتقاضای داوطلبان ورود به حرف
 آرای مراجع انتظامی کانون وکال و ...(؛

  ز تأثیرگذاری جلوگیری ا منظوربه نحوی کهبهتنظیم قانونی تشکیالت داخلی کانون وکال
مختلفی در ترکیب ارکان مدیریتی آن عضویت  هایگروه، آنهاسیاسی در امور داخلی 

 قانون اساسی(؛ 9اصل  1داشته باشند )بند 
 ؛9بینی صالحیت رکن داخلی کانون وکال در رسیدگی نخستین به تخلفات انتظامی وکالپیش 
  و تأمین حقو   0ع حقو  وکالجلوگیری از تضیی منظوربهنظارت بر عملکرد کانون وکال

 و منافع عمومی.
(، امکان تفویض اختیار 191و  11اصول  خصوصبهبا توجه به اصول مربوط قانون اساسی )

در وضع مقررات مربوط به  ایحرفهت دولت )یا سایر مقامات دولتی( به نهادهای أمجلس یا هی

                                                           
های وکالست. مراجع مزبور های حقوقی، بر عهدة کانوناتفا  نظام های مزبور در اکثریت قریب بهارائۀ آموزش .1

 ها باید استانداردهایی را که در این زمینه توسط دولت وضع شده است، رعایت کنند.در ارائۀ این آموزش

جمهور، معاونان طرح در هیأت وزیران است که از طرف رئیس براساس مادة یادشده، صرفاً پیشنهادهایی قابل .2
 جمهور ارسال شده باشد.اول رئیسا وزیران برای معاون جمهور یرئیس

طور کلی، های وکال و بهاتفا  کانونهای مشترک اکثریت قریب به شده، امروزه یکی از صالحیت. مورد اشاره9
 مراجع صنفی است.

شود. با حسوب مینظارت دولت بر کانون وکال، از لوازم تأمین استقالل وکال نیز م خصوص با توجه به اینکهبه .0
این توضیح که در فضای نبود نظارت بر کانون وکال، امکان تضییع حقو  اعضای این نهاد توسط کانون 

  یادشده وجود دارد.
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مراجع دولتی مزبور در وضع مقررات  وجود ندارد. البته این امر مانع از آن نیست که آنها ۀحرف
برخی  خصوص درمربوط نظرخواهی کنند؛ امری که  ایحرفهمربوط به یک حرفه، از نهاد 

 مورد تأکید قرار گرفته است.  المللیبین، در اسناد هاحرفه
 

 وظایف سلبی دولت در تأمین استقالل نهاد وکالت .2
 استخدامی میان وکیل  ۀرابط نبودت )کارمند دول عنوانبهوکیل دادگستری  تلقی عدم

 دادگستری و دولت(؛ 

   قانون اساسی(؛ 101ممنوعیت اشتغال به وکالت در کنار داشتن شغل دولتی )اصل 
 مزبور  ۀایشان از انجام حرف کردن منعوکالت یا  ۀعدم اجبار اشخاص به انتخاب حرف

 (؛ 21)اصل 

 ؛ ایفهحردلیل انجام وظایف عدم تعقیب و مجازات وکال به 

  (؛91عدم ایجاد مانع در حق طرفین دعوا راجع به اخذ وکیل )اصل 
 ؛1خاصی ةعدم اجبار وکال به پذیرش وکالت پروند 
 دلیل ارتکاب تخلفات یا جرائم خاصی که در قانون عدم تعلیق یا ابطال پروانۀ وکالت، مگر به

 (؛22ته باشد )اصل صالح قانونی مورد حکم قرار گرفبه آن تصریح شده و توسط مرجع ذی
 عدم دخالت در ماهیت دفاعیات وکیل؛ 
  ملی و ایمنطقهوکال در سطوح محلی،  هایکانونعدم ایجاد مانع در پیوستن وکال به ،

 (؛21)اصل  شانصنفیحمایت از حقو  و منافع  منظوربه المللیبین
 استقالل وکال در انتخاب مدیران نهاد مزبور؛ 
 ی کانون وکال؛در امور داخل 2عدم مداخله 
  اصل  9وکالت ۀورود اشخاص به حرف هایزمینهعدم ایجاد مانع یا محدودیت ناموجه در(

قضایی مربوط و تردد )داخل یا خارج  هایپرونده(، دسترسی وکال به محتویات 12
 حقوقی به موکالن.ۀمشاوره ۀکشور( وکال و ارائ

 شده بینیپیشحقوقی ایران  در نظام مذکورعمده موارد  شود،میکه مالحظه طورهمان
 .رسدنمی نظربهخللی بر استقالل نهاد وکالت وارد  نظرو از این  است
 

                                                           
 شود.مواردی نظیر وکالت تسخیری، از مستثنیات این ممنوعیت تلقی می .1

 های وکالست و طبعاً با نظارت تفاوت دارد. ونمنظور از مداخله، ورود دولت در انجام وظایف و کارکردهای اصلی کان .2

ها( از جمله شرایط های اخالقی )در برخی نظامالبته دارا بودن تحصیالت آموزشی مربوط و حداقل صالحیت .9
 الزم برای ورود به حرفۀ وکالت تلقی شده است.
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 و پیشنهادها گیرینتیجه
 در شدهپذیرفتهسیاسی  ۀمتأثر از نظری زیادیدولت و نهاد وکالت تا حدود  ۀبررسی رابط

مستقر، از نوع  دولت اینکهنقش دولت در نظام حقوقی و سیاسی است. متناسب با  خصوص
تنظیم ارتباط آن با امور عمومی از  ةبینابینی( باشد، نحو ۀلیبرال یا رفاهی )یا مبتنی بر نظری
 ایجامعهوکالت دادگستری در  شدن تلقی« خدمت عمومی»جمله وکالت متفاوت خواهد بود. 

 . لبدطمیکه دولت حاکم در آن، از نوع رفاهی است، الزامات حقوقی و مدیریتی خاصی را 

وکالی دادگستری، از یک سو باید مدافع حقو  و منافع اعضای صنف خود باشد و از  کانون
از خدمت وکالت حمایت کند. ورود دولت به امر  کنندگاناستفادهسوی دیگر، از حقو  و منافع 

تنظیم نظام حقوقی حاکم بر وکالت، اصوالً به اعتبار وجه اخیر است. حمایت دولت از حقو  و 
: گیردمیخدمات مزبور، به اشکال گوناگونی انجام  کنندگاندریافت عنوانبهفع مردم منا

 ۀاستانداردسازی حرفۀ وکالت، حمایت در برابر رفتار انحصاری )برای مثال، از طریق تعیین تعرف
از  کنندگاناستفادهدر مقابل  ایحرفهحقوقی(، لزوم رعایت اخال   ةخدمات وکالت و مشاور

 ت دادگستری و غیره.خدمت وکال

هایی که به آنها اعطا شده است، از یک ای وکالت از نظر میزان صالحیتنهادهای حرفه
ای اعضای حرفه( انجمن صنفی با کارکرد سندیکایی )با کارکرد حمایت از حقو  و منافع حرفه

خیر دارای های عمومی در نوسان هستند. نهادهای اای برخوردار از برخی قدرتتا نهادهای حرفه
های انتظامی( و اجرایی )اداره امور قضایی )رسیدگیتقنینی )وضع مقررات(، شبهاختیارات شبه

های امروزی را در حوزة یک گانۀ دولتترتیب، بخشی از کارکردهای سهها( هستند و بدینکانون
های کانونکنند. به تناسب میزان اختیارات مربوط به قدرت عمومی که به حرفۀ خاص اعمال می

 شود، نهادهای مزبور باید پاسخگوی نحوة اعمال اختیارات مزبور باشند. وکال واگذار می
وکال، امکان ورود  هایکانون ةنقش دولت در ادار خصوص دریکی از موضوعات مورد توجه 

 هایکانونمربوط در عرض  ایحرفهنهادهای مزبور و تنظیم امور  ةادار ۀمستقیم دولت در زمین
حقوقی است؛  هاینظام بیشتروکال، از اصول مشترک در  هایکانون« خودانتظامی»الست. وک

و براساس آن،  است صراحت بدان اشاره شدهبهمربوط  المللیبین( ایتوصیهامری که در اسناد )
گونه دخالت دولت در تعیین  وکال باید توسط اشخاص منتخب وکال اداره شود. هر ایحرفهنهاد 

 هایمدیرههیأت مزبور و حتی نامزد کردن اشخاص خاصی برای انتخابات  هایانونکمدیران 
سازمان ملل متحد  ةآنها، مغایر استقالل کانون وکالست. این موضوع مورد توجه گزارشگر ویژ

 یادشده صادر شده است.  هایدخالتبرای  هاییمحکومیتنیز قرار گرفته و 

ایراد دانستن ایجاد یک مرکز دولتی موازی برای ادارة امور در نظام حقوقی ایران، با فرض قابل 
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ای مربوط به وکال که نهادهای حرفه ، با تصویب الیحۀ جامع وکالت و مشاورة حقوقی1حرفۀ وکالت
 های وکالی فعلی و مرکز امور مشاوران حقوقی، وکال و کارشناسان قوةطور مشخص کانون)و به

 شود.اهند شد، ایراد )احتمالی( مزبور نیز مرتفع میقضاییه( در کانون وکال ادغام خو
قضاییه است.  های وکال، داخل در صالحیت قوةنظارت قضایی بر تصمیمات و اقدامات کانون

قوة مقننه نیز موظف است ضوابط قانونی مربوط به نحوة انجام این حرفه و همچنین نحوة ادارة 
حرفه را تنظیم کند. حسب مطالعۀ تطبیقی های وکال و سایر مقررات مربوط به این کانون
گرفته، قوة مجریه نیز از طریق وزارت دادگستری و دادستانی، وظایفی در فرایند صدور پروانۀ انجام

 عهده دارد. های وکال بروکالت و نظارت بر رعایت ضوابط قانونی مربوط توسط وکال و کانون

حقوقی پیشرفته در  هاینظامتجربیات  خصوصبهو  گرفتهانجامبا توجه به حاصل مطالعات 
وکالت و  2جامع ۀالیح ۀقواعد و ضوابط عمومی حاکم بر حرفۀ وکالت و با عنایت به تهی ۀزمین
حقوقی توسط دولت ایران، تکمیل نظام حقوقی حاکم بر نهاد وکالت از جمله در موارد  ةمشاور
 د است:، قابل پیشنهامذکور ۀمواد مربوط در الیح بینیپیشزیر با 

  استاندارد  ۀانطبا  تعداد وکال با سران منظوربهاصالح نظام پذیرش کارآموزان وکالت
 ؛9المللیبینمعمول در سطح 

  سازوکارهای نظارت بر رعایت آن  بینیپیشو  وکالی دادگستری ایحرفهکد رفتار تدوین
 توسط کانون وکال و مقامات و مراجع دولتی مربوط؛

 وکالت در امور خانواده، تجاری،  مانندبه اعتبار موضوع ) ستریوکالت دادگ شدن تخصصی
استیفای کامل حقو   ۀزمین کردن فراهم منظوربهکیفری، اداری، ثبتی و ...( 

 از خدمت وکالت از طریق دفاع مؤثر از حقو  ایشان؛ کنندگاناستفاده

 ایز از وکالت نحو متمبه« حقوقی ةمشاور»ضوابط، مقررات و شرایط مربوط به  بینیپیش
 ؛0دادگستری

                                                           
مذکور استقالل کانون وکال نقض . در صورت وجود شرایطی که در متن مقاله بیان شد، در اینکه با ایجاد مرکز 1

 شده باشد، تردید وجود دارد و نظر نویسندگان به عدم نقض استقالل کانون وکالست.
آوری آنها ذیل . با توجه به پراکندگی احکام قانونی مربوط به وکالت دادگستری در قوانین و مقررات متعدد، جمع2

قررات مذکور با یکدیگر و شناسایی قانون حاکم، به لحاظ بر تسهیل یافتن نسبت قوانین و مقانون واحد، عالوه
 تنقیح قوانین نیز واجد اهمیت است.

کردن زمینۀ دسترسی شهروندان به خدمات حقوقی، تعادل بازار وکالت را برهم نزند. نحوی که ضمن فراهم . به9
 شود. تفاده میهای قضایی اسمعموالً در این زمینه از دو شاخص میزان جمعیت و تعداد پرونده

رسد ضرورتی در نظر میکه مشاورة حقوقی، حرفۀ متمایزی نسبت به وکالت دادگستری تلقی نشود، بهدرصورتی .0
قانون برنامۀ پنجم  212تصریح به عبارت یادشده در عنوان الیحۀ مربوط )که براساس حکم مقرر در مادة 

 توسعه، تنظیم شده( وجود نداشت.
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 وکالت ۀ کارآموزی و ورود به حرف ةپس از طی دور آموزش مستمر وکال بینیپیش
دانش و مهارت  روزبهارتقای مستمر و  منظوربهوکالت،  ۀ)آموزش ضمن اشتغال به حرف

 وکال(. ایحرفه

ن یآیقانون تشکیالت و  12 و 12وکالت، اصالح مواد  ۀهمچنین خارج از چارچوب الیح
دادرسی دیوان عدالت اداری از حیث امکان نظارت دیوان مذکور بر مصوبات، تصمیمات و 

انطبا  اقتضائات رسیدگی به  منظوربهوکال(  هایکانون)از جمله  ایحرفهاقدامات نهادهای 
 .شودمیدعاوی مذکور با آیین و ضوابط دادرسی اداری، پیشنهاد 
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