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سخن سردبیر

به نام خداوند احسان و داد

هو الوکیل

قـانون   7و 6و 1اصـالح مـواد   اقدام مجلس محترم شـوراي اسـالمی در تصـویب طـرح    

کسـب  که در آن حرفه وکالت 1386قانون اساسی مصوب  44اجراي سیاستهاي کلی اصل 

و اقـدام معاونـت محتـرم حقـوقی قـوه قضـاییه مبنـی بـر         ، سواز یک، و کار تلقی شده است

موج نگرانی به حقی را در میـان  ، از سوي دیگر، تشکیل اداره نظارت بر وکالي دادگستري

بـا بررسـی مبـانی    .آزادي و جمهوري اسالمی ایجاد کرده اسـت ، تداران حق و عدالتدوس

به دالیـل ذیـل ایـن اقـدامات موجـه و قـانونی بـه نظـر         ، قانونی و لحاظ مصالح ملت، شرعی

:رسدنمی

امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر و نیـز دفـاع از        ، دفاع از حـق  :از حیث شرعی-1

، مسـلمات فقهـی آنچـه احیانـاً در مقابـل عمـل واجـب       بر اساس .شرعاً واجب است، مظلوم

توان عمل مزبـور را در زمـرة متـاجر    نمیو .گردد نمیحکماً عوض تلقی ، شودمی پرداخت

حتـی  ، قلمداد نموده و احکام تجارت را بر آن مترتب کرد و به همین جهت است که وکیل

، لیف خـود را دارد و عـدم دفـاع   شرعاً و قانوناً تکا، اگر حق الوکاله نیز دریافت نکرده باشد

محوریـت دارد و  ، کسـب سـود شخصـی   ، در تجـارت .شرعاً معصیت و قانوناً تخلف اسـت 

باعـث اباحـۀ   ، رسمیت بخشیدن به این نگاه در وکالـت در قالـب قـوانین مصـوب حکـومتی     

منجر به یک ضـرر عمـومی بـراي عامـۀ     ، شرعی و قانونی این نگاه در میان برخی وکال شده

.گردد که در تعارض اساسی با قاعدة الضرر قرار داردمی موکلینمردم و 
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وکالت و حق دادخواهی بـه عنـوان یکـی از مصـادیق      :از حیث قانون اساسی-2

قانون اساسی قـرار   35و  34در ذیل مواد )با عنوان حقوق ملت 41تا  19اصول (حقوق ملت

ومی و ابزار دسترسـی بـه   گرفته است و به جهت پیوند ناگسستنی با دادرسی جزو حقوق عم

قانون اساسی در ذیـل فصـل چهـارم بـا عنـوان       44دادرسی عادالنه است؛ در حالی که اصل 

اقتصاد و امور مالی آمده و کسب و کار تلقی کردن وکالت در قانونی که عنوان آن اجراي 

قانون اساسـی اسـت مویـد عـدم درك صـحیح تـدوین کننـدگان         44سیاستهاي کلی اصل 

.صول قانون اساسی استمصوبه از ا

وکالت آن چنان اهمیتی دارد که قانونگـذار حرمـت    :از حیث مقررات عادي-3

وکیل هم شان مقام قضایی و رئیس :جایگاه رفیع آن را در قوانین عادي رعایت کرده است

وکـال در مقـام دفـاع از تامینـات     .کانون وکالي دادگستري هم پایـه دادسـتان اسـتان اسـت    

برخوردارند و رسـیدگی بـه تخلفـات احتمـالی آنـان در مراجـع انتظـامی        شاغالن شغل قضا 

در صـالحیت دادگـاه انتظـامی    هـا   صنف وکالت و رسیدگی به تخلفات هیات مدیره کانون

وکالـت را در  ، »1381هاي کلی امنیت قضائی مصوب  سیاست«بند سیزدهم از .قضات است

«1ب مـاده  «بنـد   ردیف امور قضائی برشمرده و بر اساس تعریـف مقـرر در   قـانون ارتقـاي   »

، اي خصوصــی کــانون وکــال در زمــره مؤسســات حرفــه، »ســالمت اداري و مقابلــه بــا فســاد

.دار مأموریت عمومی است عهده

معاونت محتـرم حقـوقی قـوه قضـاییه مبنـی بـر تشـکیل اداره نظـارت بـر وکـالي           اقدام

ن وکـالي دادگسـتري و بنـد    الیحه قانونی اسـتقالل کـانو   22دادگستري در مغایرت با ماده 

چهارم از متن حکم انتصاب ریاست قوه قضاییه از سوي مقـام معظـم رهبـري بـوده و خلـق      

الیحـه اسـتقالل کـانون وکـالي      6مـاده   .تاسیس غیر قانونی است و قابلیـت اجرایـی نـدارد   

وکالي دادگستري بـر رفتـار وکـال و کارگشـایان     هاي  دادگستري اصل را بر نظارت کانون

 16و  15محترم قضایی مصرح در مـواد  هاي  تکالیف موردي و استثنایی مقام.ه استگذاشت

مجوز تشـکیل اداره  ، تواند با تفسیر موسع الیحه قانونی استقالل کانون وکال نمی 21و  18و 
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نظارت گسترده و سازمان یافته بر وکالي دادگستري در زیر مجموعـه قـوه محتـرم قضـاییه     

.قرار گیرد

حیثیت ، آزادي، هدف اصلی وکالت احقاق حق و دفاع از جان :از حیث هدف-4

ملت است؛ لـیکن هـدف کسـب و کـار و     هاي  و مال مردم و تحقق صحیح حقوق و آزادي

رکـن ذاتـی هـر فعالیـت     ، مختلف تجاري و اقتصادي کسب منفعت است و سـود هاي  حرفه

.اقتصادي است

موضـوع  .اسـت وکالـت در تعبیـر فقهـا نیابـت در تصـرف       :از حیث موضـوع -5

وکالت نیابت و نمایندگی از موکل براي اقامه و تعقیب دعاوي و دفاع از حقوق مـوکالن و  

.معنـوي و خیرخواهانـه دارد  ، اخالقـی ، انسانی، ي حقوق بشريمتهمان است و همگی جنبه

توانـد  گیـرد و مـی  وکالت ذاتا عقد رایگان است و اعطاي نیابت در برابر عوضـی قـرار نمـی   

وکالت بدون اجرت به شکل تـوافقی و در مقـام احسـان و یـا در شـکل      .باشد بدون اجرت

موید خروج وکالت از عقود معوض و مالی ، یعنی وکالت تسخیري و معاضدتی، قانونی آن

هـاي  است؛ در حالی که موضوع کسـب و کـار فعالیـت تجـاري و اقتصـادي اسـت و جنبـه       

.و کار تفاوت از زمین تا آسمان است مادي و انتفاعی دارد و میان وکالت و کسب، زمینی

اشتغال به حرفه وکالت به لحاظ اهمیـت فـردي و اجتمـاعی     :از حیث تشریفات-6

تعیـین ظرفیـت پـذیرش وکیـل در     :آن و ارتباط با حقوق عمـومی ضـابطه منـد شـده اسـت     

اجازه اشتغال بـه وکالـت   ، قضایی استهاي  اي است که اکثریت آن با مقامصالحیت کمیته

وکال در همه ، عملی استهاي  ه احراز صالحیت عمومی و تخصصی و کسب تجربهمنوط ب

انتطـامی اسـت و هماننـد قضـات بـا اداي      هـاي   حال تحت نظارت مقامات قضایی و دادگـاه 

.پوشدمی رداي فاخر وکالت را، سوگند

-تلقی وکالت به عنوان کسب و کار نتایج ناخوشایندي به بار می :از حیث آثار-7

وکیـل حـق دارد بـراي کسـب سـود بیشـتر       :صود و مطلوب واضعان آن نیسـت آورد که مق

، تابع قانون عرضه و تقاضا باشـد ، رجوع کندها  به واسطه، تبلیغات کند، همانند تاجر بکوشد

عـدالت اعمـال کنـد و     -فایـده را بجـاي مـالك حـق     –مشتري یابی نمایـد و معیـار هزینـه    
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قضـات و مـوکالن را چـون مشـتري یـا       دادگاهها را چون محل کسب و تجارت خـویش و 

آزادي هر شخص براي ورود به کسب و کارِ وکالـت تجـاري   ، به عالوه.شریک تلقی کند

شود نااهالن بسیاري وارد این نهاد مقدس شوند و بی شک اولین قربانی آن ملت موجب می

.و حقوق عمومی است

دهد کـه  می شانتاریخی و سیاسی ایران نهاي  مالحظه تجربه:از حیث تاریخی-8

وکالي دادگستري در دفاع از مظلومان و مدافعان حق و آزادي نقـش کـم نظیـري را ایفـاء     

پذیرش وکالت مقامات ارشد جمهوري اسالمی در دادگاههاي دوره پهلـوي دوم  .کرده اند

دلیلی محکم ، که خطرات آن بسیار بوده و خاطرات آن براي نهاد وکالت افتخار آمیز است

جویانه وکالء استآزادي خواهانه و عدالت، کارانهغیر کاسببر نگاه 

آزادي و جمهوري اسالمی محقق شده و ، انقالب اسالمی با شعار استقالل:سخن پایانی

بنیانگذار انقالب اسالمی در دیدار خود با وکـالي دادگسـتري اقـدام حکومـت پهلـوي در      

می کـه در جهـت محـدودیت و    هـر اقـدا  .تضعیف استقالل کـانون وکـال را تقبـیح کردنـد    

، به جهت تضعیف یکی از نهادهاي مـدنی مهـم  ، تضعیف نهاد شریف وکالت صورت گیرد

خـالف اصـول شـرعی و ماهیـت اسـالمی      ، کندمی بی تردید جمهوریت نظام را خدشه دار

، کنـد و بـا ضـربه بـه اسـتقالل وکالـت      مـی  مشروع ملـت را محـدود  هاي  آزادي، نظام است

.شودمی قوه قضائیه نیز مخدوش استقالل و اقتدار

شـوراي  ، کنـد مـی  امیدواریم مجلس شوراي اسالمی که به صفت انقالبی بودن مباهـات 

شرعی دارد و نگهبان قانون اساسی اسـت؛ و ریاسـت محتـرم    هاي  محترم نگهبان که دغدغه

 بـا ، عملـی دارنـد  هـاي   در کنار چهار دهه تجربـه ، قوه قضائیه که تحصیالت فقهی و حقوقی

اتخاذ تصمیم شایسته نسبت به منتفی شدن تلقی وکالت به عنوان کسب و کار و ملغی اعالم 

هر گونه تصمیمی که .کردن تاسیس غیر قانونی اداره کل نظارت بر رفتار وکال اقدام نمایند

.اتخاذ شود از نگاه نافذ آیندگان و تاریخ پوشیده نخواهد ماند

وکیل دکتر محمد عابدي

فصلنامه وکیل مدافعسردبیر 
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