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 دکتر سید محمود کاشانی           

 1399 فروردین 30تاریخ:                                                   استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی 

 

 بسمه تعالی 

                                    االسالم آقای رئیسی                                 حضرت حجت

 ریاست محترم قوه قضاییه                         

 

 سالم  با

به اتحادیه  500/14992/9000 به شماره 30/11/1398ر نامة مورخ معاونت محترم حقوقی قوه قضاییه د

 22اند در اجرای ماده دادگستری سراسر کشور اعالم کرده وکالی هایو رؤسای کانون های وکالکانون

قوه  ، ریاست محترماین نامهو با توجیهات مذکور در  1333اسفند  5قانون استقالل کانون وکال مصوّب 

ای، دارند. ارسال چنین نامه 1334سال نامه قانون استقالل کانون مصوب آذر قضاییه تصمیم بر اصالح آیین

گستری است که به آگاهی وکالی داد هایسوابق چنین درخواستی از کانونتن دهندة نادیده گرفنشان

 رسانم:جنابعالی می

 

 وضوع پیشینه م -1

از سوی رییس وقت حوزة ریاست قوه قضاییه برای  17417/85/1ای به شمارة نامه 2/10/1385ر تاریخ د

نامه کانون ال خواسته شد نسبت به اصالح آیینکانون وکالی دادگستری فرستاده شد و از کانون وک

 :. دستاویز این درخواست آن بود کهکنداقدام  1334مصوب سال 

قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت  4و  2،  1نامة مذکور به موجب مواد آیین 29و  18چون مواد »

اند دیوان عدالت اداری ابطال گردیده ای از مواد آن نیز از سویشده و پارهمنسوخ  1376سال 

طرف کردن قانون استقالل کانون نسبت به بر 22و 2کانون وکال موظف است بر پایه مواد بنابراین 

قانون  21این کمبودها اقدام کند... اگر کانون وکال به وظایف قاونی خود عمل نکند بر طبق ماده 

نونی اتخاذ و نسبت به اصالح قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت تصمیمات قا 5استقالل و ماده 

 .«رفع مشکالت مذکور اقدام خواهد شدنامه و آیین
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بخشی از آن چنین  به این نامه پاسخ دادند که در 16/12/1385ی دادگستری در تاریخ های وکالکانون

 آمده است:

اد قانون کیفیت اخذ پروانه نامة آن و مفون وکالت و الیحة استقالل و آیینمانده از قانمواد باقی»

نامه جدید به تدوین آیین ند و اصوالً نیازیکنها را برطرف میوکالت، نیازهای فعلی کانون

، نامه پس از احراز ضرورتآید که تدوین آیینالیحه استقالل چنین بر می 22اده نیست. از م

 «.بوده که این امر تحقّق یافته است...نون وکال و تصویب آن با وزیر دادگستری امنحصراً با ک

قوه قضاییه با تخلّف از اصول  ، رییس وقتهای کانون وکالی دادگستریبا وجود روشن بودن استدالل

نامه نامه قانون استقالل کانون وکال و چاپ آن در روزای به نام آیینماده 99ن اساسی با تنظیم یک متن قانو

 1334وکال مصوب آذر نامه قانون استقالل کانون ، در مقام نسخ آیین1388خرداد  30رسمی کشور در 

« اینامهآیین»ای به ر بیانیهو د 1388تیر  14جلسة مشترکی در های وکالی دادگستری در برآمد. کانون

 :بخشی از آن چنین آمده است که از سوی رییس وقت قوه قضاییه امضا شده بود اعتراض کردند که در

نامة ون وکالی دادگستری در تدوین آیینالیحه استقالل کان 22نظر به عدم رعایت شرط ماده »

نامه راجع به وکالت از طرف کانون وکالی پیشنهاد هر نوع آیینبنی بر لزوم اصالحی م

نامه اصالحی مذکور با مفاد قانون استقالل کانون وکالی گستری و نظر به مغایرت جدّی آیینداد

دادگستری و قانون کیفیت اخذ پروانة وکالت و برخی آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 

به مخالفت تعدادی از مواد  نامه و نظرنگذاری به اسم اصالح آیینطة قانوو ورود قوه قضاییه به حی

میه جهانی حقوق بشر و میثاق کلیدی آن با اصول قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و اعال

و  نامه مذکور با تمامیت استقاللمدنی و سیاسی و تعارض آشکار آیینالمللی حقوق بین

لیت اجرایی نداشته نامه اصالحی منتشره از اساس قابموجودیت کانون وکالی دادگستری، آیین

 به چگونگی تدوین و مندرجات را  های وکالی دادگستری ایران اعتراض شدید خودو کانون

 «.دارداعالم می ...نامه مزبورآیین

 

 کامل شدن قانون استقالل کانون -2

 قانون استقالل کانون مقرر داشته است: 22ماده 

های مربوط به امور کانون از قبیل انتخابات نامهرعایت مقررات این قانون، آیینکانون وکال با »

ها و ترفیعات و کارآموزی و کانون و طرز رسیدگی به تخلفات و نوع تخلفات و مجازات آن
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نماید و پس از تصویب پروانه وکالت را در مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون تنظیم می

 «.شودموقع اجرا گذاشته میوزیر دادگستری به 

نامة اجرایی آن بر و تدوین آیین 1333اسفند  5ری در با تصویب قانون استقالل کانون وکالی دادگست

از سوی وزیر وقت  1334آن در آذر نون وکالی دادگستری و تصویب این قانون از سوی کا 22طبق ماده 

. بنابراین تدوین و قانونگذاری آن مختومه گردید شد و فرآیند ، قانون استقالل کانون کاملدادگستری

اساسی جمهوری قانون  یا برای این قانون هیچ جایگاهی در قانون اساسی وقت ونامة دیگری تصویب آیین

تصویب شد با  1376ز که در سال . قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری نیاسالمی ایران ندارد

نامة بینی تدوین و تصویب هیچ آیینپیشل قانون اساسی، با اصو آن پوشی از تعارض موادی ازچشم

با تنظیم و تصویب االجرا شمرده است. بنابراین را الزم 1334نامة سال آیین جدیدی را نکرده و همان

نامة جدید از سوی کانون وکالی پیشنهاد تدوین آیین، 1334نامة قانون استقالل کانون در آذرماه سال آیین

  .نداشته است ری جایگاه قانونیتدادگس

 

 1388اعالم توقف اجرای تصمیم سال  -3

یه مرحوم آقای ، رییس محترم وقت قوه قضایهای وکالی دادگستری کانوندلّر پی اعتراضات مستد

حقوقی و نامة امضا شده از سوی خود شد و پیرو پیشنهاد معاونت شاهرودی متوجه غیرقانونی بودن آیین

 : با این توجیه که 30/4/1388تاریخ قوه قضاییه در قضایی 

نابراین ای جامع برای تحول و توسعة نظام وکالت در دستور کار است، بچون تدوین الیحه»

ب استقالل کانون وکالی دادگستری مصوّ نامة قانونکند آیینمعاونت حقوقی درخواست می

 «.درج گردیده است متوقف بماندمی در روزنامه رس 30/3/1388که در تاریخ  27/3/1388

، مورد موافقت رییس وقت قوه قضاییه قرار گرفت و توقف اجرای تصمیم این درخواست در همان روز

     وقت قوه قضاییه که در پوشش  ریاست وقت قوه قضاییه اعالم گردید. توقف اجرای تصمیم رییس

زیرا قانون اعتباری آن داشت. ت روشن بر بینامة اجرایی قانون استقالل کانون امضا شده بود داللآیین

، از سوی دیگر آن به قوّت و اعتبار قانونی خود ادامه دادند. 1334ب سال نامة مصوّاستقالل کانون و آیین

تدوین الیحة جامع وکالت در دستور پیشنهاد معاونت حقوقی قوه قضاییه با این توجیه بوده است که چون 

بنابراین  .نامه جدید پس از تصویب الیحه جامع وکالت انجام شودتنظیم آیین ،قضاییه است کار قوة

ون قرار صریحی بوده است که برای قاناموافقت ریاست وقت قوه قضاییه با این پیشنهاد، در برگیرندة 
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انکار پس از اقرار . توان تدوین و تصویب کردنمی نامة دیگریاستقالل کانون وکالی دادگستری، آیین

به میان  کانون نامة دیگری برای قانون استقاللتوان سخن از تدوین آیینز مسموع نیست و دوباره نمینی

 آورد.

 

 ت و وظایف قوه قضاییهااختیار -4

اساسی جمهوری اسالمی ایران نیز که چارچوب اختیارات و وظایف قوه قضاییه و ریاست اصول قانون 

کانون وکالی  ای برای ورود به وظایف و اختیارات قانونیاند اختیار و وظیفهبینی کردهآن را پیش

است.  قوه قضاییه بینی شده در آن ناظر به وظایف ویژةو پنج بند پیش 156اند. اصل دادگستری را نداده

 نیز وظایف رییس قوه قضاییه را به امور زیر محدود کرده است: 158اصل 

 156های اصل ایجاد تشکیالت الزم در دادگستری به تناسب مسئولیت -

 تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسالمی ایران -

 استخدام قضات شایسته، -

اختیاری به ریاست این قوه  بینی کردهه پیشاین اصل نیز که وظایف سنگینی را برای ریاست قوه قضایی

در زمینه وظایف و اختیارات کانون وکالی دادگستری نداده و در راستای احترام به استقالل کانون وکالی 

رو هنگامی های وکال در کشورهای پیشرفته گام برداشته است. از همینکشور ما همانند کانون دادگستری

از سوی رییس محترم پیشین قوه قضاییه « جامع قانون وکالت دادگستریالیحة »ای به نام که مجموعه

ای دربارة حرفه وکالت تدوین چنین الیحهجا که و از سوی دولت به مجلس تقدیم شد از آن تدوین

قانون اساسی جمهوری اسالمی  158و  156های بینی شده در اصلهای پیشدادگستری بیرون از صالحیت

، کمیسیون قضایی مجلس که دادگستری وکالیهای در پی اعتراضات کانون بودییه برای قوه قضاایران 

و این الیحه به همین دلیل از دستور کار مجلس شورای  را رد کرد آناین الیحه به آن ارجاع شده بود 

  رییس وقت قوه قضاییه که به نام  27/3/1388اسالمی نیز خارج گردید. به این ترتیب تصمیم مورّخ 

روزنامة رسمی نیز منتشر شده بود به دلیل اعالم  در 30/3/1388 روز نامة قانون استقالل کانون امضا ونآیی

آن از سوی وی در همان هنگام و نیز ردّ الیحة جامع وکالت دادگستری در مجلس از هر  توقف اجرای

 گردید و این تجربة روشنی است که نباید تکرار شود.منتفی جهت 
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 مستندات جدید معاونت حقوقی -5

نامة دیگری برای قانون استقالل برای تنظیم آیین 1388در حالی که معاونت حقوقی قوه قضاییه در سال 

ب سال مصوّ کانون قانون استقالل نامةآیین 29و  18به نسخ مواد کانون وکال از سوی هیأت مدیرة کانون 

استناد  1376قانون کیفیت اخذ پروانة وکالت دادگستری مصوّب سال  4و  2، 1به موجب مواد  1334

مبانی و مستندات دیگری را  30/11/1398کرده بود ولی در پیشنهاد جدید معاونت محترم حقوقی مورخ 

این تغییر موضع از سوی اند. نامه جدید برای قانون استقالل کانون مطرح کردهبرای لزوم تنظیم آیین

در تاریخ است که معاونت حقوقی قوه قضاییه اعتباری دالیلی دهندة بیمعاونت حقوقی در جای خود نشان

ن نامة دیگری برای قانون استقالل کانوبرای الزام کانون وکالی دادگستری در تنظیم آیین 2/10/1385

نامة . ولی این تغییر موضع از سوی معاونت حقوقی کنونی نیز کمکی در لزوم تنظیم آیینمطرح کرده بود

 1/9/1359شورای نگهبان به تاریخ  421شمارة  ةکند. نظرینمی 1334نامة معتبر سال دیگری به جای آیین

در زمینة تفویض اختیارات وزیر دادگستری به شورای عالی قضایی و قانون اختیارات و وظایف رییس 

معاونت محترم حقوقی قوه قضاییه مطرح  30/11/1398که در نامة مورخ  9/12/1371قوه قضاییه مصوب 

نامة دیگری برای قانون استقالل کانون در تنظیم آیین ی دادگستریکانون وکالبرای اند، هیچ تکلیفی را شده

 اند:به دالیل زیر به بار نیاورده

 شورای نگهبان چنین است: 421متن نظریه شماره 

دار وظیفة وزیر دادگستری برقراری رابطه بین قوه قضاییه با قوه مجریه و مقنّنه است و عهده»

باشد و در امور تشکیالتی دادگستری با هیأت وزیران میمسئولیت این وظیفه و وظایف مشترک 

، وظیفه و مسئولیتی ندارد و این امور مانند: ادارة امور مالی، کارگزینی، خدمات پزشکی قانونی

 «.باشدبه عهدة شورای عالی قضایی می

یا  آشکار است که واگزاری ادارة امور مالی، کارگزینی و خدمات پزشکی به شورای عالی قضایی و

 نامه جدیدی برای قانون استقالل کانون ندارد.رییس قوه قضاییه هیچ ارتباطی به تنظیم آیین

نیز هیچ  9/12/1371قانون واگزاری اختیارات و وظایف شورای عالی قضایی به رییس قوه قضاییه مصوب 

اند به وجود بینی شدهرا برای قوه قضاییه فراتر از آنچه در اصول قانون اساسی پیش ایاختیار یا وظیفه

بینی نکرده است. پیش کانون قانون استقالل 22تکلیفی را برای کانون وکال در چارچوب ماده  نیاورده و

مردود  1388بنابراین مستندات جدید معاونت محترم حقوقی همانند مستندات معاونت حقوقی در سال 

  هستند.
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، قوه قضاییه دنهمچنان اعتبار دار 1334نامة مصوّب سال قانون استقالل کانون و آیین 22مادة  جا که از آن

کشور را برعهده دارد « نظارت بر حُسن اجرای قوانین»قانون اساسی  156از اصل 3که در راستای بند 

االجرای الزم های وکال درخواست انجام کاری را بکند که ناسازگار با قوانینشایسته نیست از کانون

دانند های وکال نیز که خود را ملتزم به برقرار ساختن حکومت قانون در کشور می. کانونکشور است

که فرآیند قانونگزاری برای  نامة دیگری برای قانون استقالل کانون بزنندمُجاز نیستند دست به تنظیم آیین

 آن انجام شده و نهایی گردیده است.

 1333شوم که با تصویب قانون استقالل کانون وکالی دادگستری در پنجم اسفند آور میدر پایان یاد        

ها که قانون اساسی بر حق برخورداری همة شهروندان از انتخاب وکیل در همة دادگاه 35و تأکید اصل 

 محدودیت ها و قضات دارد و سرانجامآشکارا داللت بر استقالل وکیل دادگستری در برابر دادستان

، ابتکار تدوین قانون این قوّهبه امور ویژة  قانون اساسی 158و  156های های قوه قضاییه در اصلصالحیت

های وکالست. در همین راستا کمیسیون تدوین قوانین کانون وکالی وکالت دادگستری از حقوق کانون

بهره گرفتن از قوانین  قانون وکالت با نویسی را برایپیش 1390تا  1385های دادگستری مرکز در سال

ها زمینة های وکال و اتحادیه کانون. امیدوارم کانونماده تدوین کرده است 100پیشرفته در کشورهای 

در  ای از سوی دولت و یا با گردآوری امضا از نمایندگاننویس را در چارچوب الیحهتقدیم این پیش

ند تا وکالی دادگستری کشور ما از به مجلس شورای اسالمی فراهم آور چارچوب یک طرح قانونی

پس از تصویب این قانون نیز تنظیم  ای خود برخوردار شوند.ای برای انجام وظایف حرفهقانون پیشرفته

همانند دیگر قوانین  قانون اساسی 138های وکال و تصویب آن بر طبق اصل نامة آن برعهدة کانونآیین

 در صالحیت هیأت وزیران خواهد بود. کشور

، نامه اجرایی آنو آیینبرپایه قانون استقالل کانون وکال در سراسر کشور کانون مستقل  25قطعاً تأسیس 

قانون  34کمک بزرگی به قوه قضاییه در برآورده ساختن حق دادخواهی شهروندان در چارچوب اصل 

  ود.اساسی و برگزاری دادرسی عادالنه و بر پا ساختن حکومت قانون در کشور ما خواهد ب

 

 با احترام                                                                                                                      

 سید محمود کاشانی                                                                                                             


