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اســاس  کــه  ریــســک  کــانــون، سطح  استقالل  عــدم 
تا  اســت،  دیگر  کشورهای  در  سرمایه گذاری  بحث 
خواهد  باال  خارجی  سرمایه گذاری  از  ممانعت  حد 
منصفانه  دادرســـی  نبود  نشان دهنده  زیـــرا  رفــت 

خواهد بود.

نتیجهگیری
نهاد وکالت نهادی مستقل است و هیچ نهاد 
از  تنها  و  ــدارد  ن را  آن  امــور  در  دخالت  حق  دیگری 
می توان  اسالمی  شــورای  مجلس  در  تقنین  طریق 
کاری را انجام داد. حدود 66 سال از تصویب  چنین 
آیین نامه اجرایی الیحه استقالل وکالت می گذرد و 
با این که قوانین مرتبط دیگری پس از این آیین نامه 
به تصویب رسیده است و لزوم اصالح آن به طرق 
مثبتی  اقــدام  همچنان  است،  شده  بیان  مختلف 
آیین نامه  ایــن  اصــالح  جهت  وکــال  کانون  ســوی  از 
دیده نمی شود. قوه قضاییه نیز به شدت به دنبال 
اصالح این آیین نامه بوده و در زمان های مختلف 
اقداماتی را در این راستا انجام داده ولی موفقیت 
کسب ننموده است. در این میان دیوان  چندانی را 
عدالت اداری با اعالم نسخ آیین نامه اجرایی سال 
سال  اجــرایــی  آیین نامه  دانستن  معتبر  و   1334
گردید تا امید قوه قضاییه به امکان  1388، موجب 

اصالح، بیش از پیش افزایش یابد.

راهکارهایپیشنهادی
1.استفساریهازمجلسشورایاسالمی

اساسی ترین چالش در این آیین نامه اختالف 
ــده ای به  ــ ــن و تــصــویــب اســـت. ع ــدوی در مــرجــع ت
عــده ای  و  ــد  دارنـ اعتقاد  مــرجــع  دو  ایــن  استقالل 
از  مــی دانــنــد.  هــم  طــول  در  را  مرجع  دو  ایــن  دیگر 
عــادی  قــانــون  وکــالــت  استقالل  الیحه  کــه  آنجایی 
که  روش  بهترین  و  سریع ترین  مـــی رود،  شمار  به 
تفسیر  درخواست  می دهد  پایان  اختالف  این  به 
ماده 22 الیحه استقالل وکالت به مجلس شورای 
اسالمی است تا با مشخص نمودن مسئول تدوین 

نه در اصل 73  گــردد.  رفع  این چالش  و تصویب، 
مجلس  داخلی  آیین نامه  در  نه  و  اساسی  قانون 
نشده  مشخص  استفسار  جهت  خــاصــی  مــراجــع 
مخاطبان  کلیه  گفت  بتوان  شاید  رو  این  از  است 
قانون  ــرای  اجـ بــه  مکلف  چــون  قــانــون  مجریان  و 
اما  داشـــت.  خواهند  نیز  استفسار  حــق  هستند، 
در  که  مجلس  داخلی  آیین نامه   189 ماده  مفهوم 
و  ح ها  طر به  »رسیدگی  اســت:  آمــده  آن  از  بخشی 
یک  عادی  قوانین  تفسیر  و  ح  شر به  مربوط  لوایح 
که درخواست تفسیر  شوری است«، نشان می دهد 
که  آنجایی  از  باشد.  یا الیحه  ح  باید به صورت طر
»تهیه  اساسی  قانون   158 اصل   2 بند  موجب  به 
از  اســالمــی«  جمهوری  با  متناسب  قضایی  لوایح 
جمله وظایف رئیس قوه قضاییه است، لذا امکان 
درخواست تفسیر از سوی ایشان نیز قابل پذیرش 
که بر مبنای  که وجود دارد آن است  است. نکته ای 
مناط ماده 3 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه 
قضاییه مصوب 1378 الیحه تفسیر قوانین قضایی 
ارسال  مجلس  به  وزیــران  هیئت  طریق  از  باید  نیز 
قانون   7 مــاده  به  الحاقی  تبصره  مبنای  بر  و  شود 
کار  مزبور مصوب 1378، چنانچه دولت نتواند این 
این  مستقل  صــورت  به  قوه  رئیس  دهــد،  انجام  را 

دستگاهمتولیراهکارمعضلردیف

1
اختالف در امکان تدوین آیین نامه اجرایی

توسط قوه قضاییه
درخواست استفاریه از مجلس شورای اسالمی راجع 

به اختیار قوه قضاییه در تدوین آیین نامه

- قوه قضاییه به صورت الیحه از طریق هیئت دولت
کانون وکالی قوه از طریق نمایندگان مجلس یا   -

هیئت دولت

قوه قضاییه از طریق هیئت دولتاصالح ماده 22 الیحه استقالل وکالتعدم تدوین آیین نامه اجرایی2

مجلس شورای اسالمیتدوین و تصویب قانون جامع وکالتعدم امکان تدوین آیین نامه3

صالحیت را به دست خواهد آورد.
کانون وکالی دادگستری امکان ارایه مستقیم 
ح یــا الیــحــه بــه مجلس را نـــدارد و مــی تــوانــد از  طــر
 75 و   74 اصل  مطابق  مجلس  نمایندگان  طریق 
قانون اساسی و یا هیئت دولت به موجب اصل 74 

درخواست استفساریه نماید.

2.اصالحماده22الیحهاستقالل
که نظر اول را بپذیریم قوه قضاییه  در صورتی 
صالحیتی در تدوین آیین نامه اجرایی ندارد و باید 
آیین نامه  تــدویــن  ــرای  ب وکــال  کــانــون  اقـــدام  منتظر 
کانون وکال به هر دلیلی اقدام به تدوین  گر  بماند. ا
 22 مــاده  در  که  آن  به  توجه  با  نکند،  پیش نویس 
الیحه استقالل، ضمانت اجرایی هم تعیین نشده 
عدم  بــه  استناد  بــا  نمی تواند  قضاییه  قــوه  اســت 
کانون وکال، خود اقدام به  تدوین آیین نامه توسط 
گر قوه قضائیه به دنبال اصالح  تدوین نماید. لذا ا
که در فوق ذکر شد  این آیین نامه باشد، همان طور 
می تواند الیحه اصالحی ماده 22 الیحه وکالت را از 
ارسال نماید و در  طریق هیئت وزیران به مجلس 

آن صالحیت تدوین را نیز به دست آورد.

3.تدوینوتصویبقانونجامعوکالت
حل  جهت  قضاییه  قوه  راه هــای  از  دیگر  یکی 
وکالت  جامع  قانون  تصویب  و  تدوین  مسأله،  این 
است. در قانون جامع وکالت، قوه قضاییه می تواند 
کامل حل و فصل نماید  این مشکالت را به صورت 
و به این اختالف و دیگر اختالفات در زمینه وکالت 
ح قــانــون جامع  پــایــان دهـــد. در حــال حــاضــر طــر
پذیرش و آموزش وکالت به مجلس شورای اسالمی 
کار مجلس قرار  ارایه شده است اما هنوز در دستور 
شده،  منتشر  ح  طر در  حال  این  با  اســت.  نگرفته 
سخنی از وجود آیین نامه اجرایی به میان نیامده 
قانون  تصویب  با  کــرد  برداشت  می توان  که  اســت 
اجرایی  آیین نامه  بــه  نــیــازی  دیگر  وکــالــت،  جامع 

نخواهد بود.

تصویب  بــا  کــه  معتقدند  منتقدان     
به  مستقل  وکیل  وجــود  آیین نامه،  ایــن 
حق  عمل  در  و  افــتــاد  خــواهــد  مخاطره 
 3۵ اصــل  در  که  وکیل  انتخاب  در  مــردم 
ــــل فــصــل حــقــوق  قـــانـــون اســـاســـی و ذی
شد.  خواهد  مخدوش  شــده،  ذکــر  ملت 
آیین نامه،  ایــن  مخالفان  دالیــل  دیگر  از 
کانون  و اساسنامه  با اصول  آن  مغایرت 
این  بر  و  اســت   )IBA( وکــا  بین المللی 
اساس حضور ایران در این اتحادیه پس 
از چند دهه عضویت، با مخاطره جدی 
وکای  کانون  فاقد  ما،  کشور  و  مواجه 

مستقل تلقی خواهد شد. 


