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سخن سردبیر

گذري بر تحوالت تاریخیِ نهاد وکالت در ایران

جهان را بلندي و پستی تویی

هرچه هستی توییندانم چه اي، 

»فردوسی«

هـاي   وکیل به عنوان یکی از دو بال فرشـتۀ عـدالت، همـواره نقـش برجسـته اي در نظـام      

حقوقی مختلف داشته است به نحوي که نمی توان نهاد مقدس وکالت را در اجراي عـدالت  

وکالت در ایران سابقه بسیار زیادي دارد، اما آنچه تاکنون در .و تاریخ حقوق نادیده گرفت

متون مختلف بیشتر مورد توجـه بـوده اسـت، از زمـان اسـتقالل کـانون وکـالي دادگسـتري         

عــۀ گــذرايِ فراینــد قانونگــذاري در خصــوص نهــاد وکالــت و بــر ایــن اســاس، مطال.اســت

کنشگريِ  وکال در تصویب قـوانین مختلـف و در نتیجـه، تصـویب الیحـه اسـتقالل کـانون        

.وکالي دادگستري، به ویژه در شرایط موجود، امري ضروري است

ایـن  از در دوره ساسانیان، وکالت تا حدي نظام مند بود، به نحـوي کـه مقرراتـی نیـز در     

براي نمونه، حق الوکاله در خصوص اموال قیمتـی نبایـد بیشـتر    .خصوص وجود داشته است

پس از آن، در متون فقهی نیز وکالـت، بیشـتر    1.درصد ارزش واقعیِ مال می بود 30تا  22از 

بر این اسـاس، اولـین قـانونی    .مورد توجه فقها قرار داشتي امر به شکل عقد وکالت در هر

قانون اصول تشکیالت عدلیه و محاضر شـرعیه  اکمات را پیش بینی نمود، که وکالت در مح

، تهران، )هزار رأي حقوقی(مادیان هزار دادستان :عریان، سعید، فرخ مرد بهرامان:ك به.براي مطالعه بیشتر ر.1

.1393انتشارات علمی، چاپ دوم، 
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بـر ایـن اسـاس، در مـواد     .ش در دوره قاجار بـود .ه 1290در شهریور سال  و محاکم صلحیه

تقسـیم وکـال بـه رسـمی و غیررسـمی و      .قانونی متعددي به موضوع وکالت اشاره شده بـود 

قـانون دیگـري تحـت     18/8/1290تـاریخ  سپس در .لزوم آزمون ورودي از این جمله است

:این قانون آمده بـود  34در ماده .تصویب شد قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقیعنوان 

."فرسـتند  مـی شـوند یـا وکیـل    در موعد مقرر طرفین یا شخصاً در محکمه صلح حاضر می"

واپسـینِ قـرن   هـاي   تغییر و تحوالت و اعتراضات وکال نسبت به برخی محدودیت ها تا سـال 

سیزدهم هجري شمسی ادامه داشت، تا اینکه نهاد وکالت از زیر نظر وزارت عدلیه خـارج و  

، حرفـه  1331بـا تصـویب نظـام نامـه اي در سـال      .تشـکیل گردیـد   "مجمع وکالي رسمی"

وکالت در حال نظام مند شدن بود که ظرف یکسال به دلیل عدم همکاري وزارت عدلیـه از  

بـه عنـوان بنیانگـذار دادگسـتري      "علی اکبر خان داور"ه، با آغاز وزارت در ادام 1.بین رفت

قـانون  ایـن  .تصویب شد 27/4/1307در تاریخ قانون اصول تشکیالت عدلیه  نوین در ایران،

به وکالت دادگستري و موضوعات مرتبط بـا آن، ماننـد افـرادي کـه اجـازه وکالـت دارنـد،        

رایط اسـتعفاي وکیـل، محکمـه انتظـامی وکـال و      موارد منع از اشتغال بـه حرفـه وکالـت، شـ    

ــا  98انتظــامی آنهــا در مــواد /اداريهــاي  مجــازات ــی .پرداخــت 111ت در همــین دوره، عل

کانون وکالي عدلیه را بـه ریاسـت خـود، تشـکیل داد و امـور       1309اکبرخان داور در سال 

در25/11/1315در نهایت، قانون وکالت در تـاریخ .صنفی وکال در این نهاد انجام می شد

اي  کانون وکالء مؤسسـه "این قانون  18بر اساس ماده .مجلس شوراي ملی به تصویب رسید

عدلیه و از نظر عوائـد و مخـارج   است داراي شخصیت حقوقی از حیث نظامات تابع وزارت

در این قانون، دکتر احمد متـین دفتـري بـه عنـوان وزیـر وقـت عدلیـه، بـر         ."باشد مستقل می

کانون هر محل بـه وسـیله هیـأت مـدیره اداره     «:این قانون که مقرر داشته بود 20ده ما اساس 

هیأت مدیره مرکب است از رئیس و پنج الی دوازده نفر عضو کـه وزیـر عدلیـه    .خواهد شد

پـس از گذشـت   .، نخستین هیأت مدیره کانون وکال را برگزید»کند انتخاب میاز بین وکال

حقوقی، تهران، انتشارات سهامی انتشار، چاپ هاي  وکالت وکانون وکالي دادگستري در نظاممحسنی، حسن، .1

ص1393دوم، ،29.



سخن سردبیر

مقاله

15

بـه کـانون    1329کـانون وکـالي دادگسـتري ایـران در سـال       بیش از یک دهه و با پیوسـتن 

الیحه قانونی اسـتقالل  «در نهایت، با فشار و اعتراضات اجتماعی وکال،  1،وکالي بین المللی

در زمان نخست وزیريِ دکتـر محمـد مصـدق بـا هـدف مسـتقل       »کانون وکالي دادگستري

هرچنـد، دو سـال   .یب رسـید به تصو 1331شدن نهاد وکالت از مجموعۀ قوه مجریه در سال 

.با اندکی اصالحات تصویب شد 1333بعد این الیحه ملغی گردید، اما در نهایت، در سال 

***

اخیـر، در نظـر دارد تـا بـا     هـاي   فصلنامه وکیل مدافع با رویکردي متفاوت نسبت به سـال 

فراحقـوقی  مختلـف حقـوقی و   هـاي   استفاده حداکثري از ظرفیت همکاران محترم در حوزه

صـنفی، رویـه قضـایی، لـوایح برتـر، داسـتان و       هـاي   اعم از مقاالت علمی، ترجمـه، دغدغـه  

بر این اساس، از جامعه حقوقیِ استان خراسان .قدم بردارد...وکالتی و هاي  خاطرات، تجربه

داریم تا در این مسیر، نشریه را از قلـم و اندیشـه خـود    »تقاضا«و سپس »انتظار«بزرگ، ابتدا 

در نهایت، ضمن تشکر از مدیریت مسئول نشریه جناب آقاي دکتـر شـیخ   .بی نصیب نسازند

االسالمی، اعضاي محترم هیأت تحریریه و همکاران اجرایی؛ یاد همکاران محترمـی کـه در   

.داریماثر بیماري همه گیر کرونا درگذشتند را نیز گرامی می

دکتر فرهاد شاهیده

سردبیر فصلنامه وکیل مدافع

1. International Bar Association.


