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  دکتر سید محمود کاشانی         

 1399 تیر 20تاریخ: استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی                                                                         

 

 

 انحصار در وکالت دادگستری وجود ندارد 

 

ای دارای مؤسسهبه عنوان  1315بهمن  25ب قانون وکالت مصوّ 18کانون وکالی دادگستری بر پایه ماده 

داده شد.  شخصیت حقوقی در کشور ما تأسیس و صدور پروانه وکالت با ضوابط معینی در صالحیت آن قرار

این قانون نیز دخالت اشخاصی را که دارای پروانه وکالت نیستند در حرفة وکالت دادگستری ممنوع  55ماده 

قانون استقالل کانون وکالی دادگستری نیز  دانست و برای آن کیفر حبس از یک تا شش ماه در نظر گرفت. 

 : بر طبق ماده یک آنو سنا رسید که به تصویب مجلس شورای ملی  1333در پنجم اسفند 

 هر دادگاه ای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی که در مقرّکانون وکالی دادگستری مؤسسه»

 «.شوداستان تشکیل می

از هنگام تصویب های وکال بینی کرده است که کانونشروط داوطلبان حرفة وکالت را پیشاین قانون نیز  8ماده 

از ارکان دادگستری های شریف قضا و وکالت اند. حرفهایت کردهدر صدور پروانه وکالت رعاین قانون 

ضوابط و شروط علمی و اخالقی برای داوطلبان  ،ی پیشرفتهی عادالنه هستند و در همة کشورهابرگزاری دادرس

دارای اند. بنابراین برگزاری آزمون و برگزیدن داوطلبانِ بینی کردهه این حرفه را در قوانین خود پیشورود ب

یزة داشتن ها نیست بلکه به انگه معنی ایجاد انحصار در این حرفههای قضا و وکالت هرگز بشروط علمی در حرفه

های الزم در امر قضا و دفاع از حقوق وظایف با اهمیت و داشتن توانایی های حقوقی برای اجرای اینصالحیت

 مردم است.

گرفته از قوانین کشورهای اروپایی است و بر 1333د اسفن 5ب قانون استقالل کانون وکالی دادگستری مصوّ

       دادگستری را برای دادخواهان  ، حق برخورداری از وکیلیبرای تضمین حق دفاع مردم در دعاوی کیفری و مدن

الت متحد امریکا دارای مقررات جامعی در زمینة اقوانین وکالت دادگستری در فرانسه و ایبینی کرده است. پیش

دشواری برای پذیرش علمی های آزمونصدور پروانة وکالت برای داوطلبان هستند. در این کشورها چگونگی 
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های علمی برای گزینش استعدادهای برتر داوطلبان و آزمونو این قوانین  شوندبرگزار میحرفه وکالت داوطلبان 

 به پیگردهای کیفری و دعاوی مدنی حقوق مردم در  دفاع ازهای وکالی دادگستری در و در نهایت توانایی

       به معنی ایجاد انحصار برای این قوانین یا ایاالت متحد امریکا  . ولی نه در کشورهای اروپایی واندتصویب رسیده

 .اندری شمرده نشدههای وکالی دادگستکانون

 رسید و دانشکده حقوق نیز ازبه تصویب  1313از سوی دیگر در کشور ما قانون تأسیس دانشگاه تهران در سال 

خورشیدی در  1327سال  های کشور دردر استان . همچنین قانون تأسیس دانشگاهکرد آغاز به کار 1319سال 

های کشور بر پایة  استانداردهای جهانی ه استانمدولتی در ههای دانشگاهمجلس شورای ملی به تصویب رسید و 

در همه ر گرفتند و سرمایة بزرگی برای کشور ما بوده و هستند. تأسیس شدند که در دسترس دانشجویان قرا

ان این آموختگو دانش ندهای گوناگون از جمله رشتة حقوق تأسیس شدگام به گام رشته، های دولتیدانشگاه

 اند. ها گردیدهبانک های دولتی وهای وکال،  سازمانرشته جذب دستگاه دادگستری، کانون

دولت موقّت بازرگان  ،1358ماه سال در تیراستوار، پس از انقالب گام به گام آسیب دید. با این حال این نظم 

ها و صنایع ، بخش بزرگی از شرکت« ت و توسعه صنایعحفاظ»نامه چند سطری با نام جعلی در یک تصویب

ها را از عرصة تولید و صنایع ایران بیرون کاردان و کارآفرین این شرکتتن از مدیران  51را مصادره و کشور 

شود و خالف صریح اصول متمم قانون اساسی انجام نمینی دّتممصادرة اموال مردم در هیچ کشور م. راندند

های که مغایر با اصل، های بخش خصوصیانی حقوق بشر است. همین مصادرة شرکتمشروطیت و اعالمیه جه

 در کشور ما برقرار ساخت و درهای اشتغال را به روی جواناننفور دولتی را اقتصاد مقانون اساسی است  43و  22

گرانی از ی اقتصاد بخش خصوصی پیش از انقالب کارهای شکوفایاین در حالی بود که در سال. کشور ما بست

 هایبه موازات بستن دریچهشدند. های بخش خصوصی ایران میجنوبی جذب فعالیتکشورهای دیگر مانند کره

های ب برای مشغول کردن جوانان بیکار، دست به تأسیس دانشگاههای پس از انقالتولید و اشتغال، دولت

های بیشتری آموزش عالی کشور ما را با بحران در کشور زدند که به شیوة دیگری نظامو غیر استاندارد قانونی غیر

 ردند.درگیر ک

 .اندهای دیگر دچار رکود شدهبخش، صنعت و ده و تولیدبه کشور ما تحمیل ش هاست اقتصاد دولتیاکنون سال

ها شجاع و معترض به دولتنمایندگان  شود وانتخابات آزاد و عادالنه در کشور ما برگزار نمی جا کهآن ولی از

نیز که خالف  44های کلی اصل مچنان ادامه یافته و قانون سیاستانگیز هیابند، این اوضاع غمها راه نمیمجلس به
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تر آمیزلتی در کشور ما نکرده است. فاجعهصریح قانون اساسی بوده است هیچ کمکی به برچیدن بساط اقتصاد دو

ها به اشخاص با واگذاری آن وشد های دولتی زده به شرکت حراجاین قانون، چوب تصویب این است که با 

در یک و پیش از تصویب این الیحه در مجلس  1386من در سال  اند.صص به فساد در کشور دامن زدهخمتغیر

نژاد مدیحکه از سوی دولت ابه الیحة این قانون  «سازی و حکومت قانونخصوصی»مقاله تفصیلی زیر عنوان 

گستری مرکز به چاپ مجلة کانون وکالی داد 1386زمستان به مجلس تقدیم شده بود انتقاد کردم که در شماره 

ها در چند دهة گذشته در اندیشه ولی به رغم آشکار شدن پیامدهای شوم اقتصاد دولتی، نمایندگان مجلس .رسید

 سازی واقعی اقتصاد ایران نیستند.برچیدن بساط اقتصاد دولتی در کشور و خصوصی

که آنبی هااز آن که هر یک در کشور های غیرقانونیدانشگاه پردازم کهبا بیان این مقدمات به این واقعیت می

به تولید  داوطلبان رشته حقوقحساب و کتاب باشند با پذیرش بی برخوردارعلمی و آموزشی  از استانداردهای

نظام آموزش پردازند که این جوانان نیز در جای خود قربانی نابسامانی و آشفتگی بیکار می التحصیالنفارغانبوه 

ها به جای متوقف ساختن فعالیت این مؤسسات آموزشی ولی نمایندگان این مجلس .باشندعالی در کشور ما می

خبرگزاری  در همین راستا .های وکالی دادگستری هستنداستقالل کانونبه  آسیب رساندنبه دنبال  غیرقانونی

سخن از انحصار کانون  یازدهم ای از نمایندگان مجلسبه راه انداخته و پارهرا  تبلیغاتی فارس چند روزی است

اهلل سیاهکلی نمایندة سخنان آقای لطف تیر 17روز  سایت فارساند. گزینش داوطلبان به میان آورده وکال در

سایت ! «بنددست مردم را در دفاع از حق خود می، دانحصار در وکالت»که: قزوین را بازتاب داده با این تیتر 

بنده با »آباد را بازتاب داده که گفته است: ابوترابی نماینده نجف ابوالفضلفارس در همین روز سخنان آقای 

تیر  18روز همچنین سایت فارس  «.نحصار عامل فساد استاد دارم اقای مخالف هستم و اعتانحصار در هر حوزه

 «انحصار در مجوّز وکالت»شهر را بازتاب داده که مدعی نماینده خمینی ،تقی نقدعلیسخنان آقای محمد 1399

ازتاب فر نماینده مشهد را بین روز سخنان آقای نصراهلل پژماناز سوی کانون وکال شده است. این سایت در هم

، تیر 19سایت فارس همچنین روز ! «کندزمینة فساد را فراهم می، تانحصار در وکال»: که مدعی شده استداده 

 :های وکال افزوده استاشاره به انحصار کانون اده که باسخنان آقای حسین خسروی نمایندة بیرجند را بازتاب د

 40تیر خود افزود بیش از  21سرانجام سایت فارس در خبرهای روز شنبه  !«یکی از عوامل فساد، انحصار است»

 نماینده در گفتگو با خبرگزاری فارس حمایت خود را از اصالح قانون وکالت به نفع محرومین اعالم کردند!
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گیرند، سخن از کانون وکالی دادگستری را نادیده می ول قانون اساسی و قانون استقاللاین نمایندگان که اص

ز داوطلبان را نیز به میان و حمایت اوکالت هم شکستن انحصار صدور مجوّز  لزوم اصالح قانون وکالت و در

خبرگزاری فارس علیه استقالل کانون وکالی دادگستری به راه انداخته  ای کهاند. این تبلیغات یک سویهآورده

. این در حالی است که قانون استقالل کانون وکال و تبصرة ماده یک ظاهر برای حفظ حقوق داوطلبان استبه 

یک از  آموزان وکالت در هرکه تعداد کار 1376ب سال مصوّ« کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستریقانون »

ها را برعهدة کمیسیونی از رییس کل دادگستری استان، رییس شعبه اول دادگاه انقالب و رییس کانون نکانو

 اند.ای وکال در پذیرش داوطلبان نبودههمقام ایجاد انحصار از سوی کانون وکالی مربوط گذارده است هرگز در

ت پیشرفته نیز در س یک قانون وکالنویستقالل دارند و ابتکار تدوین پیش، اوکالهای ر کانوناز سوی دیگ

 .تواند در مجلس تصویب شودبه صورت الیحه یا طرح میهای وکالست که پس از تدوین صالحیت کانون

 ندارند. را های وکال گیری کانونای تدوین قانون وکالت بدون تصمیمنمایندگان مجلس صالحیتی بر لیو

اقتصاد یم برقرار شدن قرکود اقتصادی که پیامد مستبه در هر حال این نمایندگان باید در اندیشة پایان بخشیدن     

بوم فراهم گردد. همچنین  کار و اشتغال برای جوانان این مرز وهای گوناگون دولتی در کشور است باشند تا زمینه

 نختجوانان کشور ما با اندوقانونی را فراهم کنند تا غیرهای کلیف دارند زمینه برچیدن دانشگاهاین نمایندگان ت

      ای برخوردار شوند و تمندانهبتوانند از کار شرافکشور های معتبر دانشگاههای گوناگون در رشتهها در دانش

     اگر این نمایندگان که  .دنداشته شوها برهای وکال و دیگر حرفهکانون های قوه قضائیه،آزمون این فشارها از

دعوت  آنان های وکال ازد، کانونکنند آمادگی داشته باشنوکال را به ناروا متهم به انحصارطلبی میهای کانون

که  سل جوانروزی نفرسای جامعه و تیرهوانتت کارهای حل مشکالکنند تا راهبه یک گفتگوی تلویزیونی می

معرض قضاوت افکار عمومی  در ها دارندخالف قانون اساسی مجلسبات ها و مصوّشکنی دولتقانون ریشه در

 قرار گیرند. 

 پایان 

 

 


