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شماره اول

باشگاه نویسندگان

تیر و مرداد 1399

ابهام در متولی
آییننامه اجرایی وکالت
حاضر مسئولیت تصویب آییننامه با رئیس قوه

در آستانه اسفندماه ســال  1398نــامـهای از

قضاییه خواهد بود.

معاونت حقوقی قوه قضاییه به کانون وکال ارسال
شــد بــا ایــن مفهوم کــه قــوه قضاییه قصد اصــاح
آییننامه اجــرایــی الیحه استقالل کــانــون وکــای
دادگستری را دارد .این پیشنویس که مورد توجه

  بشیر عیسیزاده
پژوهشگر گروه حقوق پژوهشکده تحقیقات راهبردی

بسیاری از حقوقدانان قرار گرفت در ابتدا با قید
محرمانه به کانونهای وکالی دادگستری ارسال
و اعــام شد در اجــرای مــاده  22الیحه استقالل تا
تاریخ  25اسفندماه پیشنهادات اصالحی خود را
نشده ،اعالم نمایند.
راجع به موارد تعیی 
اما با انتشار خبر آن از سوی کانونهای وکال
در فضای مــجــازی ،موجب شــد در فــروردیـنمــاه
ســال  1399ایــن پیشنویس طــی فــراخــوانــی که
به صــورت عمومی منتشر شــد ،از حــقــوقدانــان و
وکــای دادگستری درخــواســت شــود پیشنهادات
خود را برای معاونت حقوقی ارسال کنند .این در
حالی است که وکالی دادگستری همچنان اعتقاد
بر غلط بــودن ایــن رویــه داشته و از اســاس با این

استقالل کانون وکال
برابر مــاده اول الیحه استقالل کانون وکالی
دادگــســتــری ،کــانــون وک ــای دادگــســتــری مؤسسه

در حال حاضر بر اساس رویه دیوان
عدالت اداری و به استناد تبصره ماده 12
قانون تشکیالت و آیین دادرســی دیوان
عدالت اداری مصوب « ،1392رسیدگی
بــه تـصـمـیـمــات قـضــایــی ق ــوه قضاییه
ههــا ،بخشنامهها و
ننــام ـ 
و فـقــط آی ـی ـ 
تصمیمات رئ ـیــس ق ــوه ق ـضــای ـیــه ...از
شمول ایــن مــاده خــارج اس ــت» ،امکان
شکایت از آییننامه اجرایی سال 1388
وجود ندارد ولی این رویه قابل انتقاد به
نظر میرسد.

اقدام مخالفند و اعالم کردند که در مهلت مقرر از

مستقل و دارای شخصیت حقوقی اســت و در
نتیجه از نــهــادهــای ذیــل قــوه قضاییه محسوب
نخواهد شــد .همچنین مطابق نظریه تفسیری
ش ــورای نگهبان ذیــل اصــل  138قــانــون اساسی
بیان میکند« :رئیس قوه قضاییه نمیتواند برای
دســتــگــاههــای خ ــارج از ایــن قــوه آییننامه وضع
کند» ،امکان تصویب آییننامه توسط قوه قضاییه
نیز امکانپذیر نیست که در غیر این صــورت این
امر دخالت قوه قضاییه در امور کانون وکال به شمار
میرود.

اصالح آییننامه یا تدوین آییننامه جدید
برخی حقوقدان معتقدند تا هشتاد درصد از

طرف ایشان هیچ پیشنهادی به معاونت حقوقی

آییننامه بر عهده کدام نهاد است .به موجب ماده

پیشنویس منتشر شده تکراری است و در حقیقت

ارسال نشده است .مهلت ارسال پیشنهادات چند

 22الیحه استقالل کانون وکالی دادگستری مصوب

این پیشنویس ،یک پیشنویس اصالحی است

مرتبه تمدید شده اما اختالف اصلی در این میان،

 ،1334کانون وکال مسئولیت تدوین آییننامههای

و نــیــازی بــه طــی شــدن فرایند مــذکــور نیست .اما

اختالف بر سر مسئولیت تدوین و تصویب آن است.

مربوط به امــور کانون است و این آییننامه پس

مــخــالــفــان مـیگــویــنــد« :آنــچــه امـ ــروز بــه دس ــت ما

از تدوین باید به تصویب وزیــر دادگستری برسد.

رســیــده ،پیشنویس اصالحی آییننامه نیست،

البته مطابق نظریه شماره  ۴21مورخ 13۵9/9/11

بلکه آییننامه جدیدی است که نویسندگان قصد

در حقوق عمومی اصل بر آن است که هیچ

شورای محترم نگهبان و قانون اختیارات و وظایف

دارنــد آن را جایگزین آییننامه فعلی کنند .این

مقامی دارای صالحیت نیست مگر اینکه این

رئیس قوه قضاییه مصوب  1371/12/9و قانون

جایگزینی ،اصــاح محسوب نمیشود و محمل

صالحیت بــه روشــنــی تــوســط قــانــون بــه آن مقام

وظــایــف و اخــتــیــارات رئیس قــوه قضاییه مصوب

قانونی برای آن وجود ندارد .اصالح زمانی مفهوم

داده شده باشد .به همین دلیل ابتدا باید بررسی

 1378/12/8وظــایــف وزیــر دادگــســتــری بــر عهده

دارد که بخواهیم ضمن حفظ اصل مقررات یک

کرد که مطابق قانون ،مسئولیت تدوین و تصویب

رئیس قــوه قضائیه نــهــاده شــده اســت و در حال

مصوبه ،در آن جرح و تعدیل به عمل آورده و برخی

مقامات صالح تدوین و تصویب

