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  يدهچك
استقالل . استقالل قضاوت در دو عرصة استقالل قوة قضائيه و استقالل قاضي قابل مطالعه است     

قاضي به وابسته نبودن  اما استقالل قاضي به معناي ،قوة قضائيه ريشه در اصل تفكيك قوا دارد
ي  موجب امنيت شغل كه و استقالل وي در درون قوة قضائيه است،اصحاب دعوا يا وكاليشان

: اين معنا از استقالل دو نمود عيني دارد. دشو  و ممنوعيت نقل و انتقال محل خدمت قاضي مي
استقالل كانون .  در صدور راينيزآزادي دادرس در تطبيق حكم بر موضوع و تفسير قانون و 

وكال به معناي جدايي آن از قواي حاكميت با برخورداري از شخصيت حقوقي مستقل و 
متقاضيان ورود به اين حرفه و مديريت خود و تدوين قواعد  ةباريري درگ صالحيت تصميم

شود و اگر وكيل  اگر وكيل وابسته به ساير قوا باشد، تفكيك قوا مخدوش مي. موردنياز است
هاي متعددي  استقالل وكيل نتيجة نقش. رود  استقالل قاضي ازبين مي،وابسته به قوة قضائيه باشد

ني برعهده دارد و از اين منظر ميان استقالل قضاوت و استقالل است كه وي در جوامع كنو
  .يافتني است  اما عكس آن تحقق،اي نيست وكالت مالزمه

  
   واژگان كليدي

 اصل تفكيك  استقالل كانون وكال،استقالل قوة قضائيه،استقالل قاضي، آزادي در صدور راي،      
  .لهاي متعدد وكي قوا، ممنوعيت نقل و انتقال، نقش
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  مقدمه. 1
قاضي بايد . اند  كمتر توفيق يافته،اند مفهوم استقالل هرچه بيشتر نوشته ةبارپژوهشگران در

 ،وكيل نيز بايد مستقل باشد. گرم است مستقل باشد و اين به لزوم استقالل دستگاه قضايي پشت
ر قانون اساسي همواره د. طور جدي در ميان است هاي وكال به رو سخن از استقالل كانون اين از

ين معنا مطرح ه او آن را باست كيد شده أو مقررات ما بر استقالل قوة قضائيه و قاضي ت
قضات نبايد به طرفين ، قواي حاكميت جدا بودهديگر اند كه دستگاه قضايي بايد از  نموده

ن اساسي از سوي ديگر، به استقالل كانون وكال و وكالت در قانو. وابسته يا زير نفوذ آنان باشند
ها،  وجود اين تاكيد با.  استقرار گرفتهتوجه اشاره نشده و وكالت ذيل باب حقوق ملت مورد 

اي ميان استقالل  همچنين، معلوم نيست چه رابطه. مفهوم اين استقالل روشن و مبرهن نيست
 نخستين پرسش آن است كه آيا مبناي استقالل قضاوت از ،پس. قضاوت و وكالت وجود دارد

ف و وكالت از طرف ديگر يكسان است؟ آيا منابعي كه لزوم اين استقالل را توجيه يك طر
گيرند؟ آيا وجود دستگاه قضايي و قاضي مستقل به  كنند در يك سطح هنجاري قرار مي مي

توان ادعا كرد كه بدون كانون وكال و  معناي وجود كانون وكال و وكيل مستقل است؟ آيا مي
، در يك جامعه گاند؟ به نظر نگارندشو نقصان ميدچار يي و قاضي وكيل مستقل، استقالل قضا

قضائية همراه هم وجود داشته باشند يا اينكه بايد قوة  يا بايد قوة قضائيه و نهاد دفاع مستقل به
 ةيئتوان قوة قضا  نميزيرا، شودكلي حذف  مستقل تنها باشد و حرفة وكالت دادگستري به

پس، استقالل قضاوت و استقالل وكالت ريشه . ا هم جمع نمودمستقل و وكالت غيرمستقل را ب
درستي نشان  مطالعة اصول قانون اساسي به. در مباني متفاوتي دارند و داراي دو مفهوم هستند

 وكالت موضوع هيچ اصلي از اصول ناظر به دستگاه قضايي نيست، بلكه فقط ةدهد كه حرف مي
 رايبگذار  قانونپس، . حقوق ملت استزمرة برخورداري از وكيل در جريان دادرسي در 

همچون قضاوت، تحت نظر  وكالت را ،رعايت قانون اساسي نبايد آن دو را يكسان نگريسته
دو در  مقالة حاضر ضمن مطالعة تطبيقي ،براي رسيدن به اين تحليل. دستگاه قضايي قرار دهد

  .و استقالل وكالت استقالل قضاوت: شود فصل ارائه مي
  

  قالل قضاوت است.2
استقالل قوة كه است شايسته  ،دهد، پس انجام مييه ئقوه قضا دستگاهي به نام قضاوت را رسماً

رو، مفهوم  اين  از،دهد كار قضايي را از طريق قاضي انجام ميقوه اين . قضائيه بررسي شود
  .نيز بايد واكاويده شودقاضي استقالل 
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   استقالل قوة قضائيه.1. 2
يي يا همان قوة قضائيه بخشي از بدنة حاكميت است كه همچون قوة مجريه، نوعي دستگاه قضا

اگر به موضوع اجرا يعني قانون توجه شود، چگونگي توصيف . آيد شمار مي دستگاه اجرايي به
قانون را مجلس در بدنة حاكميت وضع . گردد روشن مي» اجرايي«اين دو قوه به وصف 

دنبال اجراي  ويژه قوة مجريه به  اجرا كنند و به،يد محترم دانستهاين قانون را همگان با. كند مي
يا قوة اجرايي و از سوي قوانين در سراسر قلمرو حاكميت باشد، اما اگر در اجراي قانون خواه 

نحوي كه نوعي وضعيت ناشي از عدم قطعيت   به، نقص، خلل يا مشكلي ايجاد شود،مردم
بال اجراي قانون براي حل و فصل اختالف حقوقي خواهد دن حقوقي ايجاد شود، قوة قضائيه به

تواند بر پاية قوانين آيين  كند كه مي البته چگونگي دخالت اين قوه را نيز قانون معين مي. بود
تواند  به بيان ديگر، قوة قضائيه مي. دادرسي مدني، كيفري و اداري يا انتظامي انجام شود

. قوا نيز تا حدي نظارت داشته باشدديگر ، حتي بر  نظارت قضايي بر اجراي قانونمنظور به
هرچند قوة ؛ ساير قوا در اين قوه استنكردن  استقالل دستگاه قضايي به معناي دخالت ،پس

اجراي درست قانون بر اعمال و اقدامات ساير قوا يا مردم در جامعه  ةبارقضائيه بتواند در
براي . سالمي ايران قابل بررسي استاين رويكرد در قانون اساسي جمهوري ا. نظارت كند
 مقننه، مجريه و قضائيه راقواي حاكم در جمهوري اسالمي ايران  اين قانون 57نمونه اصل 
را مجلس شوراي اسالمي انجام گذاري  قانونعمل . ندكه مستقل از يكديگركند  معرفي مي

 قضائيه ابالغ  مجريه وايبراي اجرا به قو معين مصوبات آن پس از طي مراحلدهد و  مي
جمهور و   عمل اجرايي را جز در اموري كه در صالحيت رهبر است، رئيس؛)58اصل  (دشو  مي

تشكيل مطابق موازين اسالمي يي كه ها  و عمل قضايي را دادگاه برعهده دارند؛)60اصل (وزرا 
اوي و به حل و فصل دعها بايد با عمل قضايي  اين دادگاه. دهند انجام مي) 61اصل ( اند شده

 خواه اين اعمال ؛ند حدود الهي بپردازةحفظ حقوق عمومي و گسترش و اجراي عدالت و اقام
جمهور كه مطابق اصل  حتي رئيس. در ميان مردميا و اقدامات در ساير قوا روي داده باشد و 

ترين مقام رسمي كشور و پاسدار قانون اساسي است، بايد سوگند خود   پس از رهبر عالي113
و ) 123اصل (حضور رئيس قوة قضائيه و اعضاي شوراي نگهبان قانون اساسي ادا كند را در 

بررسي نمايد و پس از پايان سمت از آغاز كار پيش يش را رئيس قوة قضائيه رادارايي او و وز
هاي اداري نيز كه ممكن است در  دستگاه. تا نظارت قضايي همواره محقق باشد) 142اصل (

زير نظر سازمان بازرسي حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين حيث  از ،ساير قوا باشند
ها در ديوان عدالت  توان از تصميمات و اعمال خالف قانون آن كل كشور قرار دارند و مي

تشكيل ) 174 و 173اصول (اداري شكايت كرد كه هر دو نهاد تحت نظارت رئيس قوة قضائيه 



  

   1394 تابستان ،2شمارة ، 45 دوره ، خصوصيحقوقمطالعات     فصلنامه                                   304 

و حتي مفاد اصل ) 156اصل (از ساير قواست مستقل ائيه حال، قوة قض اين با. 1شوند و اداره مي
نظر به معناي امكان   به، قانون اساسي در خصوص تجويز شكايت از طرز عمل قوة قضائيه90

تواند در كار  دخالت قوة مقننه در اعمال قضايي نيست و مجلس به استناد اين شكايت نمي
پذيرد و تنها مرجعي كه  تقل انجام ميقاضي مساز سوي  زيرا عمل قضايي ،قضايي دخالت كند

براي ديدن نظري ديگر (هم در حدود قانون است   دادگاه باالتر آن،تواند حكم قاضي را تغيير دهد مي

بر اين اساس، استقالل دستگاه قضايي به معناي استقالل از . )170، ص1387 حبيب زاده و اسدي، .ك.ر
رسيدگي  د از درون نيز مستقل باشد؛ براي نمونه در اما اين دستگاه نياز دار،قواي بيروني است
و  ها تخصومتظلمات، تعديات، شكايات، حل و فصل دعاوي و رفع  ةبارو صدور حكم در

احياي حقوق در ؛ كند اخذ تصميم و اقدام الزم در آن قسمت از امور حسبيه كه قانون معين مي
كشف جرم در ؛  اجراي قوانيننظارت بر حسندر ؛ عهاي مشرو عامه و گسترش عدل و آزادي

  و در؛و تعقيب و مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود و مقررات مدون جزايي اسالم

 اين قوه كه تحت نظر يك نفر .نااقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصالح مجرم
سال  براي مدت پنج كه منصوب رهبريمجتهد عادل و آگاه به امور قضايي و مدير و مدبر 

هاي اصل  در دادگستري به تناسب مسئوليترا تشكيالت الزم شود، بايد بتواند  است اداره مي
بر اجراي نظارت دروني .  تدوين نمايد و ضمن استخدام قضات، لوايح قضايي را تهيه كند156

 نيز برعهدة ديوان عالي كشور است كه  قضاييةصحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحدت روي
اين، حاكميت قانون ايجاب  باوجود). 161اصل (دهد   از قوة قضائيه را تشكيل ميخود بخشي

بنابراين، رئيس قوة . باشدها منوط به حكم قانون  ها و تعيين صالحيت آن تشكيل دادگاهكند  مي
 دادگاه يا مرجعي نظير آن تأسيس نموده يا آيين ،نامه و بخشنامه موجب آيين تواند به قضائيه نمي

هاي  وسيله دادگاه به « اعمال قضايي صرفاًزيرا، )159اصل ( اين مراجع را تدوين كند دادرسي
دادگستري است كه بايد طبق موازين اسالمي تشكيل شود و به حل و فصل دعاوي و حفظ 

مرجع «ها  و اين دادگاه» حقوق عمومي و گسترش و اجراي عدالت و اقامه حدود الهي بپردازد
پس، هرگاه در نظم حقوقي يك ). 159 و 61اصول (هستند » رسمي تظلمات و شكايات

نفع  ن بود كه ذيه آها حل و فصل شود، بايد قائل ب مراجعي غير از دادگاهاز سوي اختالف 
اين مراجع . خواهي و شكايت كند تواند از نتيجة حل و فصل در دادگاه دادگستري تظلم مي

ها و منابع طبيعي باشند  فرما، مالياتي، جنگلممكن است در امور ثبتي، شهرداري، كارگر و كار
واسطة اداري بودن عمل در ديوان  هاي دادگستري يا به ها يا در دادگاه كه نتيجة تشخيص آن

خواهي يا شكايت   مورد تظلم،)173اصل (عدالت اداري كه زير نظر رئيس قوة قضائيه است 

                                                           
و نيز قانون تشكيالت ) ش1387 و 1375(  بعديو اصالحاتش 1360قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب . ك.ر. 1

 ش1392و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 
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بر اين بنياد، قوة قضائيه هم از درون و هم از . )539- 561، ص1391 محسني، .ك.در اين باره ر(قرار بگيرد 
بيرون داراي استقالل است، اما آيا اين استقالل مالزم است با استقالل قاضي؟ اين پرسشي 

  .خواهد شداست كه در بند آتي بررسي 
     

   استقالل قاضي.2. 2
 دادرس صدور حكم وظيفة. براي تبيين مفهوم استقالل قاضي بايد بدانيم وظيفة قاضي چيست

 اما او بايد اين كار را مطابق ،هاست مقتضي در اختالفات حقوقي طرفين و حل و فصل آن
 بنابراين،؛ )1379 قانون آيين دادرسي مدني 3 قانون اساسي و مادة 167اصل (قانون انجام دهد 

يم سهل و استقالل قاضي از آن دسته مفاه. قاضي بايد در اين كار از استقالل برخوردار باشد
نياز  شمارند و بي  امور بديهي ميةسهل است از اين جهت كه همگان آن را در زمر؛ ممتنع است

 و ممتنع از اين ،كنند صرافت طبع آن را مدلل و مبرهن قلمداد مي از آوردن هرگونه حجتي به
عين گردد، اي كه قلمرو آن م گونه حيث كه هنوز مفهوم يا مفاهيم دقيق اين استقالل و آثار آن به

 پرواضح است كه قاضي بايد از طرفين اختالف .و همچنان پرسشي اساسي استنشده تبيين 
طرفي باشد كه در طرح دعوا و جريان  به بيان ديگر، قاضي بايد شخص ثالث بي؛ مستقل باشد

 .ك.س رطرفي دادر پيرامون ارتباط استقالل و بي( وابستگي به طرفين برايش متصور نباشد ةو ختم آن شائب

ميان وجود رابطة نسبي يا سببي تا درجة سوم از هر طبقه . )267- 279، ص1385غمامي و محسني، 
دادرس و هريك از اصحاب دعوا، قيم يا مخدوم يكي از طرفين بودن يا اينكه يكي از طرفين 
مباشر يا متكفل امور وي يا همسرش باشد، اظهارنظر سابق در موضوع دعوا از جمله مواردي 

بندهاي الف، ب، د (شوند  ند كه موجب تضمين استقالل دادرس در مقام وظيفة فوق ميهست
چنان  همچنين است استقالل دادرس از وكالي متداعيين آن).  قانون آيين دادرسي مدني91مادة 

 مقرر نموده است 1333 قانوني استقالل كانون وكالي دادگستري مصوب ة اليح12كه مادة 
 او با دادرس يا دادستان يا داديار يا بازپرس قرابت ةدگستري يا زوجدرصورتي كه وكيل دا«

 مستقيماً يا با واسطه از قبول وكالت در ،باشد   دوم داشتهة سوم از طبقةنسبي يا سببي تا درج
 استقالل قاضي همچنين 1.»آن دادگاه يا نزد آن دادستان يا داديار يا بازپرس ممنوع است
ويژه توهين و اختالل در نظم  متضمن آن است كه هرگونه فشار و تهديد بر دادرس ممنوع و به

 و 609 قانون آيين دادرسي مدني و مادة  101 مادة .ك.ر( مجازات باشد دادگاه قابل رسيدگي و
فشار، تهديد و توهين و اختالل اصحاب دعوا ممكن است ). 1375 قانون مجازات اسالمي 668

 اما اين قبيل اقدامات ،با رسيدگي فوري موضوع مادة فوق يا رسيدگي قضايي مستقل دفع شود

                                                           
كريمـي و محـسني،     . ك.در اينجا پيرامون اينكه ضمانت اجراي اين ماده امتناع دادرس از رسيدگي است يا قرار رد دعـوا، ر                  . 1

 .اند فته؛ نگارندگان اين مقاله نخستين راهكار را پذير103-107، ص1390
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 رفع آن تا حد ،ادگاه يا درون سلسله مراتب قضايي انجام شوداگر از ناحية اشخاص بيرون از د
هاي حقوقي همچون فرانسه نظام تعدد قاضي در مراجع  در برخي نظام. استدشوار زيادي 

همچنين، . 1ين وسيله از اثرگذاري بر قضات كاسته شوده انخستين پذيرفته شده است تا ب
عطف توجه به وظيفة قاضي يعني صدور حكم مقتضي در اختالفات طرفين و حل و فصل 

نيا،  زاده، كرامت و شهبازي حبيب: نك(اين واقعيت است كه قاضي كارفرما يا مافوق ندارد مؤيد ها  آن

. ؛ او بايد براي انجام وظيفة خود حتي در قوة قضائيه نيز از استقالل برخوردار باشد)27، ص1389
 آزادي او در ، وغيرقابل تغيير بودن قاضي: توان در دو مفهوم مطالعه كرد اين استقالل را مي

   .)Cadiet et Jeuland, 2013, p. 65-67, n° 69-70(صدور راي 
 164 مصداق اصل ، قاضي اگر از منظر امنيت شغلي مورد توجه باشدناپذير بودنتغيير

توان از مقامي كه شاغل آن است بدون  قاضي را نمي«: دارد قانون اساسي است كه مقرر مي
طور موقت يا دائم منفصل كرد  محاكمه و ثبوت جرم يا تخلفي كه موجب انفصال است به

 ،پس. اي است ا تخلف قاضي نيز تابع تشريفات و مشمول قوانين ويژهرسيدگي به جرم ي. »[...]
هاي عمومي و انقالب   قانون تشكيل دادگاه4 وفق تبصرة مادة ،اگر قاضي مرتكب جرمي شود

 با اصالحات بعدي براي دادگاه كيفري استان تهران نوعي صالحيت شخصي ش1373مصوب 
 موضوع مشمول قانون نظارت ،اي گردد رفهبيني شده است و اگر قاضي مرتكب تخلفي ح پيش

هاي انتظامي قضات  از دادسرا و دادگاهدر آن كه شد  خواهد ش1390بر رفتار قضات مصوب 
 بودن به معناي تغيير محل خدمت قاضي در نظر ناپذيراما اگر تغيير. استآمده ميان  سخن به

 3براي نمونه بند . رده است در اين زمينه قوانين ما تا حد زيادي منعطف عمل ك،گرفته شود
 تغيير اين 164موريت را از وظايف رئيس قوة قضائيه برشمرده و اصل أ تغيير محل م158اصل 

يه ئ قضاةيس قوئاقتضاي مصلحت جامعه با تصميم رمحل را بدون رضايت قاضي مشروط به 
و انتقال نقل  نموده و در هر صورت يس ديوان عالي كشور و دادستان كلئپس از مشورت با ر

  . را تابع قانون دانسته استاي قضات  دوره
در چارچوب قانون و سوگندي كه خورده ن معناست كه قاضي ه آآزادي در صدور راي ب

قانون در اينجا . )Cadiet et Jeuland, 2013, p. 66, n° 70(در انجام وظيفة خود آزاد است است 
نامه و  نامه و بخش آيينهمان مقررات مصوب مجلس است و قاضي از استناد به 

 مجريه ةمقررات اسالمي يا خارج از حدود اختيارات قوهاي مخالف قانون و  نامه تصويب
تواند سكوت، اجمال، ابهام يا نقص قوانين را  همچنين، او نمي). 170اصل (ممنوع است 

 استناد به منابع معتبرمستمسكي براي استنكاف از احقاق حق قرار دهد و مكلف است با 

                                                           
؛ براي تالش پيرامون اثبات 1، پاورقي شمارة 30، ص11، ش1378متين دفتري، . ك.در خصوص مزاياي اين نظام ر. 1

 .1-19، ص1391اديبي مهر، ولداني، ديناني، . ك.مشروعيت آن در فقه ر
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حكم )  قانون آيين دادرسي مدني3مادة (يا اصول حقوقي ) 167اصل (اسالمي يا فتاوي معتبر 
 به بعد؛ كريمي و 42، ص1376 كاتوزيان، .ك. بيشتر پيرامون اين تكليف قاضي رةبراي مطالع( قضيه را صادر نمايد

لكرد وي را نشان سوگند قاضي نيز محدودة وجداني و رواني عم. ) به بعد252، ص1391رضايي نژاد، 
آزادي دادرس در صدور راي . 1ها متفاوت خواهد بود دهد كه بسته به گوناگوني فرهنگ مي
تنهايي ضامن استقالل وي نيست و نيازمند چند آزادي معين ديگر است؛ از جمله آزادي در  به

. ز حقيشناخت موضوعات دعوا و تطبيق حكم بر آن و آزادي در تفسير قانون در مقام تمي
واقع نتيجة تكليف صدور حكم مقتضي و حل و  ترديد بوده و بهمحل نخستين آزادي كمتر 

صالح تفسير در  نهادهاي ذيديگر فصل اختالف است، اما آزادي دوم ممكن است با وظايف 
 ،بر اساس قانون اساسي. انجام شود يتر بررسي دقيقدربارة آن رو، بايد  اين از. تزاحم باشد

اصل (و تفسير قانون عادي با مجلس است ) 98اصل (ي با شوراي نگهبان تفسير قانون اساس
 قانون اساسي تصريح كرده است كه تفسير قانون 73گذار در ذيل اصل   قانون،اين وجود با). 73

مبناي اين آزادي .  نيست،ز حق از قوانينيمانع از تفسير دادرسان در مقام تمي ،مجلساز سوي 
 از ،قانون كه مبين قاعدة حقوقي است. ق بودن قاضي جستجو نمودز حيرا بايد در مقام تمي

همين ويژگي داراي  مقننه نيز ةقواز سوي كند و تفسير آن  كليت و عموميت آن تبعيت مي
ز حق به دنبال تطبيق اين قاعده بر موضوع معين است و بر اين ياما قاضي در مقام تمي. است

 بر ، تطبيق حكمةالزم. ي تطبيق دهدئ مصداق جزاساس بايد آزاد باشد تا حكم كلي را بر
در اين مفهوم آزادي دادرس در تفسير . موضوع تعيين قلمرو حكم و درنتيجه تفسير آن است

آزادي دادرس در تفسير ايجاب . قانون و آزادي وي در تطبيق قانون الزم و ملزوم يكديگرند
اسي نداشته باشد؛ امري كه موضوع كند كه وي در مقام قضا، وابستگي به مرام يا حزب سي مي

 اصالح قسمتي از قانون اصول تشكيالت دادگستري و استخدام ة اليح52ممنوعيت مادة 
ت قضايي است در ئاين آزادي ناظر به همة قضات يك هي.  بوده استش1333قضات مصوب 

همچون ين معنا قضات در اقليت ه اب. برد فرضي كه مرجع قضايي از نظام تعدد قاضي بهره مي
قضات در اكثريت بايد بتوانند راي خود را در ادامة راي بياورند؛ امري كه نبود آن در نظام 

 قاضي در اين كار بايد اصل موجه و مستند ،حال اين با. شود حقوقي ما نقص مهمي تلقي مي
  . ده استش قانون اساسي مقرر 166درستي در اصل  بودن راي را رعايت كند كه به

                                                           
من به عنوان قاضي در ، الرحمن الرحيمبسم اهللا «: ش1379نامة اجرايي قانون استخدام و گزينش قضات مصوب   آيين10مادة . 1

كنم كه به پيروي از پيامبر گرامي اسالم و ائمه طاهرين  محضر قرآن كريم و در برابر ملت ايران به خداي قادر متعال سوگند ياد مي
نمايم كه  تعهد ميالسالم و استمداد از ارواح طيبه شهداي اسالم پاسدار حق و عدالت باشم و با تكيه بر شرف انساني خويش  عليهم

همواره در كشف حقيقت و احقاق حق و اجراي عدالت و قسط اسالمي در گرفتن حق از ظالم و بازگرداندن آن به صاحبش كوشا 
باشيم و با تالش پيگير در مسند قضا در تحكيم مباني جمهوري اسالمي و حمايت از مقام رهبري دين خود را به انقالب مقدس 

 .»ماسالمي ادا نماي
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اثر تقصير يا اشتباه تيجة اين استقالل آن است كه در مسئوليت مدني قاضي در  ن،روي هر به
، داد، اگر نتوان حكم به تقصير وي در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص

همة مقامات رسمي،  .)76 ش ،1376غمامي، ( 1)171اصل(كند  مي دولت جبران راخسارت 
تواند  نميها  آنيك از  رو، هيچ اين  از.بگذارنداين استقالل احترام  به ها يا ادارات بايد سازمان

 ، مگر دادگاه صادركننده يا مرجع باالتر؛حكم دادگاه را تغيير داده يا از اجراي آن جلوگيري كند
 قانون آيين دادرسي مدني ناظر به مادة 8مادة (كه قانون معين نموده است شرايطي آن هم در 

ها و  دقت در احكام دادگاهخصوص پس، در ). ش1375زات اسالمي مصوب  قانون مجا576
است بيني نموده  هايي كه قوانين براي بازنگري يا تصحيح راي پيش صحت آن جز به راه

اين امر كه در راستاي تضمين استقالل قضاوت است بايد آيين . توان در مقابل راي ايستاد نمي
 پس، حتي اگر حكم قاضي از طرقي همچون مادة .اشدو تشريفات سازگار و معقولي داشته ب

 با اصالحات بعدي مشمول ش1373هاي عمومي و انقالب مصوب   قانون تشكيل دادگاه18
تجويز اعادة دادرسي قرار بگيرد، اين امر نبايد به معناي نظارت رئيس قوة قضائيه بر آراي 

 گفته شد،تر  پيشچنان كه  چه آن. )134، ص1388 راسخ، .ك.براي ديدن نظري ديگر ر(ها تلقي شود  دادگاه
 تجويز قاضي در درون دستگاه قضايي كارفرما يا مافوق ندارد و نظر رئيس قوة قضائيه صرفاً

براي (شود   تحميل نمي،كننده به اعادة دادرسي اعادة دادرسي است و بر قاضي يا قضات رسيدگي

انگهي، تحميل نظر رئيس قوة قضائيه به قضات و. )1390 نهريني، .ك. بيشتر در اين زمينه رةمطالع
قابل كننده ممكن است موجب امري تلقي كردن تمام محتويات شرع شود؛ امري كه  رسيدگي

و پرواضح است كه در شرع نيز همچون حقوق موضوعه شاهد وجود نيست توجيه و پذيرش 
با بررسي استقالل قضات، اينك نوبت به شناخت مفهوم . 2مقررات امري و تكميلي هستيم

  .سترسد كه موضوع فصل آتي ا استقالل وكالت مي
    

  استقالل وكالت. 3
استقالل وكيل به شود و  اين فصل بررسي مياول اي وكالت و استقالل آن در بند  سازمان حرفه

  . ن خواهيم پرداخت آدومدر بند 
  

                                                           
رسيدگي به دعواي جبران خسارت ناشي از اشتباه : ش در اين باره مقرر داشته است1390 قانون نظارت بر رفتار قضات 30 ةماد. 1

تهران   ايران در صالحيت دادگاه عمومي قانون اساسي جمهوري اسالمي )171( يا تقصير قاضي موضوع اصل يكصد و هفتاد و يكم
 تعليق :بصرهت.  دادگاه عمومي منوط به احراز تقصير يا اشتباه قاضي در دادگاه عالي استرسيدگي به دعواي مذكور در. است

 .يا عدم تشكيل پرونده مانع از رسيدگي دادگاه عالي به اصل وقوع تقصير يا اشتباه قاضي نيست  تعقيب يا موقوفي تعقيب انتظامي

ش كه بر پاية آن گويي ديوان عالي كشور مكلف 1392آيين دادرسي كيفري  قانون 477به حكم قابل انتقاد مادة : حال نك  اين با. 2
ن با شرع استبه تبعيت از نظر رئيس قوة قضائيه مبني بر قابل نقض بودن راي به دليل مخالفت بي . 
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  اي وكالت استقالل سازمان حرفه. 1. 3
رسد به  وكالت در دعاوي تابع مقررات خاصي نبود تا چه ،23/8/1288تا پيش از دستور عمل 

در اين متن چنين آمده . ن به اين حرفه وجود داشته باشداي براي شاغال  حرفهياينكه سازمان
ها، قانون راجع به  براي تحصيل آسايش ارباب دعاوي و حقوق و تسهيل كار آن«است كه 

 طبع خواهد شد و چون در زمان  و ساير قوانين الزمة عدليه هم متدرجاًوكالي عدليه بدواً
عنوان وكالت مشروط به شرايط قانوني و مقرون به نكات علمي نبوده شايد در انظار گذشته 
آمده ولي حاال كه مقررات قانوني و شرايط علمي به ميان آمده، يقين  نظر مي قدر به مردم بي

است هر وكيلي پس از امتحان رسميت و عنوان وكالت را دارا باشد البته شئونات الزمه و 
پيش از آن كساني كه . )505-506، ص1337نقل از كاتبي، (» را هم دارا خواهد بودافتخارات مخصوصه 

دانستند و هرگونه مقررات و  به وكالت مشغول بودند مقررات فقهي را براي وكالت كافي مي
شده از سوي وزارت عدليه را نافي آزادي وكالت و مقررات فقهي  قيد و شرط تعيين

 ذيل باب عقد وكالت آمده و نه در باب قضا و ،در خصومتدر فقه نيز وكالت . شمردند مي
االحكام چنين  براي نمونه محقق حلي در شرايع. تواند وكيل باشد  و هر شخص مي،شهادت
و معتبر است درو بلوغ و كمال عقل، هر چند فاسق . وكيل است: فصل چهارم«: ستا  نوشته

شود  وكيل باشد، و مرتد شود؛ باطل نميو اگر مسلماني . باشد، يا كافر باشد، يا مرتد باشد
كند وكيل شدن را در ابتدا، پس همچنين منع  وكالت او، به جهت آن كه مرتد بودن منع نمي

شود  مستحب است كه وكيل بصيرتش تمام باشد در آن چه كرده مي«و » باقي بودن آن را نكند
  . )326-327، ص1368حلي، (» شود به آن در آن، و دانا باشد زباني را كه گفتگو مي

از آن به درخواست وكال و پس وكال تابع قوة مجريه و وزير عدليه بودند و  1300تا سال 
ت مديره تشكيل ئبا حضور شش نفر عضو هي» مجمع وكالي رسمي«موافقت وزارت عدليه 

 24تصويب كرد كه » نامة اساسي وكالي رسمي عدليه نظام«عنوان با ت مقرراتي ئاين هي. شد
 يكي اينكه ؛اهميت استداراي نامه  دو نكته در اين نظام. )4-5، ص1331كانون وكال، : نك(داشت ماده 

 اين وكال ،بيني شده بود كه اگر در هر حوزة قضايي تعداد وكال به بيست نفر برسد در آن پيش
توانند چنين مجمعي تشكيل دهند و ديگر اينكه در اموري كه مجازاتشان اخطار، توبيخ،  مي
تواند  ت مديره ميئت مديرة مجمع است، خود هيئ هيدروميت تا يك دوره از انتخاب محر

ت مديره تقديم ئوكيل متخلف را مجازات كند و مقامات قضايي شكايت از وكال را به هي
نامة امور داخلي را تصويب نمود و حركت رو به  ت مديره نظامئهيچند ماه بعد، . كنند مي

ين شكل ادامه نيافت و به ه ا اما روند ب،ت از حرفة وكال آغاز كردجلويي را براي حفظ و صيان
دليل همكاري نكردن وزارت عدليه، ظرف يك سال اجتماع رسمي وكال ازبين رفت و موجب 

   .)57، ش183، ص1378متين دفتري، (افسوس جامعة وكالت گرديد 
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صيت حقوقي و  ماده تصويب شد كه نوعي شخ58 قانون وكالت با 1315سرانجام در سال 
 اين قانون 21 تا 17توجه به مواد . دكر  استقالل تصنعي و ظاهري به كانون وكال اعطا مي

: دهد راحتي ظاهري و منتفي بودن شخصيت حقوقي و استقالل كانون وكال را نشان مي به
كانون وكال «، »تشكيل خواهد دادرا وزارت عدليه در هر محلي كه مقتضي بداند كانون وكال «

اي است داراي شخصيت حقوقي از حيث نظامات تابع وزارت عدليه و از نظر عوائد و  سسهمؤ
 اولين ،1316 اسفند 26 دكتر متين دفتري وزير وقت دادگستري در .»باشد مخارج مستقل مي

كرد مفصلي از اقدامات خود دفاع در سخنراني  و ،ت مديره را بر اساس اين قانون انتخابئهي
 را اهميت دادن به صنف وكال در دادرسي و تعريف آيين وكالت و تبيين 1315و فلسفة قانون 

  . )185-196، ص1378متين دفتري، (نمود رسالت كانون وكال اعالم 
پس از الغاي لوايح دكتر محمد مصدق، اليحة قانوني استقالل كانون وكالي دادگستري 

اندك تغييراتي در تاريخ و با شد دولت در مجلسين مطرح از سوي  ش1333در سال دوباره 
 در اين اليحه براي . به تصويب كميسيون مشترك مجلسين رسيد و اجرايي گرديد5/12/1333

. شود كانون وكال شخصيت حقوقي مستقل شناخته شد كه در مقر هر دادگاه استان تشكيل مي
دادگاه  و دسراي انتظامي وكالدا، ت مديرهئهي، ت عموميئهيهايي چون  اين كانون با اندام

مقرر از تاريخ اجراي اين قانون  وانگهي، .ختپردا  به امور وكال مي، اداره شدهانتظامي وكال
موجب حكم قطعي   مگر به؛توان از شغل وكالت معلق يا ممنوع نمود هيچ وكيلي را نميگرديد 

) 1333 تا سال 1288از سال ( سال 55 و اين تضميني است كه در طول اين دادگاه انتظامي
  .دست آوردنش تالش كردند ال براي بهوك

 ، و تصويب قانون اساسي جمهوري اسالمي1357پس از پيروزي انقالب اسالمي در بهمن 
يه و ئترين تحوالت تشكيل قوه قضا  از جمله مهم؛نظام حقوقي ايران دچار تحولي عميق گرديد

قضايي كه داراي مقررات بر اين بنياد، برخالف استقالل دستگاه . استقالل آن از ساير قوا بود
مفصلي در قانون اساسي و ساير مقررات است، به مقولة استقالل كانون وكال در قانون اساسي 
تصريح نشده و فقط ذيل باب حقوق ملت به حق هر شخص در برخورداري از خدمات وكيل 

كانات اشاره گرديده و براي كساني كه قادر به گرفتن وكيل نيستند به لزوم فراهم آوردن ام
يك از اصول مربوط به دستگاه  همچنين هيچ). 35اصل  (ه استاستفاده از وكيل اشاره شد

خروج مؤيد نظر  اي به وكالت دادگستري نكرده است كه به كوچكترين اشاره، قضايي و قضاوت
استقالل و جدايي اين حرفه از دستگاه مؤيد ناگزير موضوعي وكالت از باب قضا است و 

  . قضايي است
اي وكال برخالف استقالل دستگاه قضايي كه اصل تفكيك قواست،  ناي استقالل حرفهمب

تضمين حقوق دفاعي و يه، ئ قضاةنظارت يك نهاد مدني مستقل بر حسن اجراي قانون در قو
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 چراكه اين ، وكيل نبايد منصوب قوة مقننه يا مجريه باشد، پس؛مين حاكميت قانون استأت
لت اين دو قوه در قوة مستقل قضائيه شود كه در نظام حقوقي ما تواند منتهي به دخا نصب مي

 ديگر، اگر وكيل منصوب قوة قضائيه باشد، طبيعت كارش كه از سوي). 57اصل (مجاز نيست 
دفاع از حقوق و منافع موكل و تالش براي تحقق حقوق دفاعي و تعادل در حاكميت قانون و 

 اگر اشخاصي كه كارمند دستگاه ؛ زيراكند اجراي آن است، استقالل قاضي را مخدوش مي
قضايي هستند از متداعيين دفاع كنند، در اين شرايط حتي قضات مستقل ملزم خواهند بود در 

 به تفسير، تبيين و اثبات و ،دعاوي و اتهامات، اظهارات كارمند قضايي ديگري را استماع كرده
شود  ادگستري به قوة قضائيه موجب ميبه بيان ديگر، وابسته بودن وكيل د. نفي او توجه كنند

كم با استماع ارزيابي كارمندي ديگر كه  قضات استقالل قضايي خود را در مقام قضاوت، دست
تواند، برخالف قضات  كارمندي كه مي. دار كنند قاضي منصوب هم نيست، ازدست داده يا لكه

عنوان  ن وجوهي نيز بهد از موكالكنند، براي اين كار خو المال ارتزاق مي و دادستانان كه از بيت
 ؛پرواضح است كه مقولة وكالت تسخيري از اين بحث خارج است. الوكاله دريافت كند حق

حال اين  هر  اما به،شود چراكه در وكيل تسخيري فقط اصل آزادي در انتخاب مدافع رعايت نمي
  . مدافع مستقل از قوة قضائيه است

 مبناي راكه چ؛صاب وكال مشابه انتصاب قضات استتوان پذيرفت كه انت  نميبنابراين،
به بيان ديگر، استقالل وكال موجب تضمين تحقق .  آثار مختلفي دارد،هريك متفاوت بوده

خودي خود مساوي با   اما وجود قوة قضائيه مستقل به،شود استقالل قضايي به معناي كامل مي
بر . يزي غير از اصل استقالل قواست مبناي استقالل وكال چزيرا ،استقالل نهاد وكالت نيست

پاية اين تحليل، در يك جامعه يا بايد قوة قضائيه و نهاد دفاع مستقل به همراه هم وجود داشته 
شود؛ كلي حذف  باشد يا اين كه بايد قوة قضائيه مستقل تنها باشد و حرفة وكالت دادگستري به

زيرا در اين صورت ، باهم جمع نمود مستقل و وكالت غيرمستقل را ةيئتوان قوة قضا چه، نمي
 كه قاضي بايد نظر كارمند غير قاضي ديگري را هنگاميكم  استقالل دستگاه قضايي دست

بر شخصيت  افزوناين استقالل . استماع كند و در ارزيابي خود دخالت دهد، تصنعي خواهد بود
  . سازد  در چند عرصه خود را نمايان مي،حقوقي، امور اداري و مالي

تقالل كانون وكال در بررسي شرايط ورود به حرفة وكالت و آموزش كارآموزان و ارتقاي اس
اين قسم از استقالل كه در اليحة قانوني استقالل كانون . ر وكال استتمتعليمات و آموزش مس

 1موجب تبصرة مادة   به،)8 و 7 و مواد 6بند الف مادة (شده كيد أتبر آن  وكالي دادگستري 
 كه برگزاري حداقل سالي يك آزمون را تكليف ش1376ت اخذ پروانة مصوب قانون كيفي

يس كل دادگستري ئراز نموده و تعيين تعداد كارآموزان را در صالحيت كميسيوني متشكل 
 محدود شده ، قرار دادهيس كانون وكالي مربوطئر   اول دادگاه انقالب وةيس شعبئاستان، ر



  

   1394 تابستان ،2شمارة ، 45 دوره ، خصوصيحقوقمطالعات     فصلنامه                                   312 

مة سوم توسعة اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري  قانون برنا187 مادة ،همچنين. است
اجازه داد تا نسبت به تأييد صالحيت  به قوه قضائيه 17/1/1379اسالمي ايران مصوب 

 حقوقي براي آنان ةصدور مجوز تأسيس مؤسسات مشاور براي حقوق ةالتحصيالن رشت فارغ
هاي دولتي و  ات و سازماندر محاكم دادگستري و ادار و اين مشاوران بتوانند اقدام نمايد

  . كنندغيردولتي وكالت 
مديريت كانون وكال . استقالل در مديريت كانون موضوع ديگري است كه بايد بررسي شود

وكال در مجمع عمومي از طرف بايد در اختيار وكال باشد؛ به بيان ديگر مديريت كانون بايد 
 2مادة . گيرنده در اين سازمان باشد برگزيده شوند و مجمع عمومي بايد باالترين ركن تصميم

بديهي است تشخيص شرايط عضويت در . يد اين روش استؤاليحة قانوني استقالل به نيكي م
 اليحه قانوني 22مادة (بيني كنند  ت مديره را نيز بايد خود وكال در مجمع عمومي پيشئهي

 قانون 4 مادة 1ب تبصرة موج حال، اين نوع از استقالل نيز در كشور ما به اين با). استقالل
ت با دادگاه عالي ئتشخيص صالحيت نامزدهاي اين هيشده و كيفيت اخذ پروانه محدود 

هاي موردنياز  نامه اي و آيين استقالل در تدوين مقررات اخالق حرفه. انتظامي قضات است
عد  اين قوا،اي بايد گفت اخالق حرفهخصوص در . كانون وكال جلوة ديگري از استقالل است

هاي   بلكه نوعي عرف و رويه،نه قانون به معناي خاص هستند و نه اخالق به معناي مرسوم
توانند آن را تشخيص داده و   مي،رو، كساني كه با آن عرف درگيرند اين  از؛آيند شمار مي عرفي به

 اليحة قانون استقالل كانون وكالي 22مادة . )Hazard & Dondi, 2004, p. 152(تدوين كنند 
كانون وكال با رعايت مقررات اين «:  استكيد نمودهأدرستي بر اين استقالل ت دادگستري به
هاي مربوط به امور كانون از قبيل انتخابات و طرز رسيدگي به تخلفات و نوع  نامه قانون آيين
 وكالت را در مدت دو ماه از تاريخ ةها و ترفيع و كارآموزي و پروان مجازات آن  تخلفات و
اجرا گذاشته   موقع نمايد و پس از تصويب وزير دادگستري به  اين قانون تنظيم ميتصويب

ت ئنامة داخلي تقسيم كار و وظايف هي كانون وكالي دادگستري نيز تاكنون آيين. »شود مي
نامة اليحة قانون استقالل   و آيين10/8/1344 كانون وكالي دادگستري تهران در تاريخ ةرئيس

 ةت رئيسه و عاملئت مديره، انتخاب هيئتري با موضوع نحوة انتخاب هيكانون وكالي دادگس
 وكالت و كارآموزي، ترفيعات، دادسرا و دادگاه انتظامي و تخلفات و مجازات ةكانون، پروان

اين، ديوان  وجود با.  تهيه و به تصويب وزير دادگستري رسانده استش1334ها را در سال  آن
 قانوني ة اليحةنام  آيين31 مادة 8 بند ،هيت اين قبيل مقرراتعدالت اداري بدون توجه به ما

ت عمومي اين ديوان به تاريخ ئ هي270موجب راي شمارة  استقالل كانون وكال را به
پيش از اين طي يادشده نامة  تمام مفاد آيينخصوص  باطل كرده است يا اينكه در 23/11/1380

اين رويه به داليل .  و اظهار نظر كرده است وارد شده27/2/1383-66 شمارة ةراي وحدت روي
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هاي كانون  نامه  چراكه تصويب وزير دادگستري در خصوص آيين،ييد نيستأمختلف قابل ت
 درحقيقت، وزير دادگستري در اينجا خود وضع ؛كند وكال آنان را به اعمال اداري تبديل نمي

بلكه اين ،  باشدرع مطرحاست تا مسئلة تشخيص مطابقت آن با قوانين يا شنكرده قاعده 
اند و تصويب اين مقام  اي خود تعريف كرده هنجارها را وكال با توجه به عرف و روية حرفه
 ازآنجا كه امكان ابطال تصميمات ،پس. افزايد چيزي به ماهيت صنفي و خصوصي آن نمي

. اي به صرف تصويب وزير صحيح نيست نهادهاي خصوصي در ديوان وجود ندارد، چنين رويه
استقالل كانون وكال در برخورداري از مراجع انتظامي مستقل اعم از دادسرا و دادگاه انتظامي 

 اليحه قانوني استقالل كانون وكالي 1بندهاي ج و د مادة ( تضمين ديگري است ،وكال
  ).دادگستري

  
   استقالل وكيل.2 . 3

هاي   او داراي نقش،سي دانست متداعيين در دادرةنمايندفقط وكيل دادگستري را نبايد امروز 
خصوص سان كه تاكنون در  استقالل وكيل بدان. دكن   مييمتعددي است كه استقالل وي را الزام

 حقوق دفاعي ،مين و تضمين استقالل قضايي گرديدهأ موجب تشد،استقالل كانون وكال تحليل 
در مقررات و اسناد هاي متعدد وكيل  نقشبه . نمايد و حاكميت قانون را در جامعه محقق مي

 اشاره م1948توان به اعالمية جهاني حقوق بشر مصوب   كه از جمله ميشده استمتعدد اشاره 
 خود به حق برخورداري از رسيدگي منصفانه و علني در دادگاهي مستقل و 10كرد كه در مادة 

» فاعكلية تضمينات الزم براي د«طرف سخن گفته است؛ رسيدگي كه بايد با دسترسي به  بي
خودي خود براي پي بردن به  عبارت كلية تضمينات الزم براي دفاع به). 11مادة (برگزار شود 

 چراكه وجود وكيل دادگستريِ وابسته به ،نقش وكيل دادگستري در اين رسيدگي كافي است
  بلكه او را بايد كارمند ديگر،توان تضمين دفاع قلمداد نمود مقام تحقيق و تعقيب و ادعا را نمي

 14در مادة . 1اقدام كند  او عليهتواند ضمن دريافت وجهي از موكل،  دادگستري دانست كه مي

                                                           
ز شروع تحت  حق متهم در مالقات با وكيل را براي يك هفته پس ا1392 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 48تبصره مادة . 1

نظر قرار گرفتن در يكي از جرائم سازمان يافته و يا جرائم عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور، سرقت، مواد مخدر و روانگردان و 
 24/3/1394اين ماده قبل از اجرا، در تاريخ . اين قانون، تعليق كرده بود) 302(ماده ) پ(و ) ب(، )الف(يا جرائم موضوع بندهاي 

 يافته كه مجازات آنها مشمول ماده در جرائم عليه امنيت داخلي يا خارجي و همچنين جرائم سازمان«: صالح گرديدبدين شرح ا
اين قانون است، در مرحله تحقيقات مقدماتي طرفين دعوي، وكيل يا وكالي خود را از بين وكالي رسمي دادگستري كه ) 302(

از آن جا كه . »گردد قضائيه اعالم مي اسامي وكالي مزبور توسط رئيس قوه. ايندنم قضائيه باشد، انتخاب مي مورد تأييد رئيس قوه
تهيه فهرست وكالي مورد تاييد شائبة وابستگي نهاد دفاع به نهاد تعقيب و تحقيق را مطرح كند، اين اصالح از چند جهت قابل 

است و تبصره فراتر رفته و وكالي طرفين دعوا را متن ماده در مورد متهم ) 1 :ايرادات ناظر به نحوة قانون نويسي :بررسي است
مورد توجه قرار داده به نحوي كه حق انتخاب شاكي نيز اينك موضوع تبصره شده در حالي كه تا كنون هيچ گاه حق انتخاب 

لة تحقيقات در حالي كه متن ماده ناظر به شروع به تحت نظر قرار گرفتن است كه جزئي از مرح) 2 مورد ايراد نبوده است؛ يشاك
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 سازمان ملل متحد نيز كه معطوف به حقوق م1966ميثاق حقوق مدني و سياسي مصوب 
عنوان يكي از لوازم   به اين مهم به،هاي دادگستري است ها و ديوان اشخاص در مقابل دادگاه

 و فرايند پيوست ش1347ن در سال ه آسندي كه كشور ما ب. اشاره شده استاين نوع دادرسي 
 3متن مشابهي در بند ج قسمت .  نهايي گرديدش1351تصويب آن در مجلسين وقت به سال 

 كنوانسيون 8 مادة 2 و بند هـ قسمت م1950 كنوانسيون اروپايي حقوق بشر مصوب 6مادة 
فريقايي حقوق بشر مصوب ا منشور 7 مادة 1 و بند ج قسمت م1969مريكايي حقوق بشر ا

بيني شده است كه به دادرسي عادالنه و يكي از لوازم آن يعني وكيل دادگستري   پيشم1981
 اما در بخشي از آسيا و ،ستندنياي  چنين اسناد منطقهداراي دو قارة آسيا و اقيانوسيه . اشاره دارد

 وزيران سازمان ش1369بشر مصوب  اعالمية اسالمي حقوق ،در ميان كشورهاي مسلمان
تصويب رسيده  به»  اسالمي حقوق بشرةاعالمي«كنفرانس اسالمي در قاهره سندي موسوم به 

 جهاني حقوق بشر به برخورداري از همة ة خود همچون اعالمي19است كه در بند هـ مادة 
                                                                                                                                        
مقدماتي است، تبصره محدود نمودن حق انتخاب متهم در انتخاب از ميان وكالي مورد تاييد رئيس قوه قضائيه را به كل اين مرحله 

همچنين، در حالي كه تبصرة پيشين فقط متوجه تعليق حق مالقات با وكيل بود، متن اصالحي حق انتخاب ) 2سرايت داده است؛ 
ست، محدود به انتخاب از ميان وكالي مورد تاييد رئيس قوة قضائيه كرده است كه گسترده تر از حق جدايي امر آزادانة وكيل را، كه

 از متن ماده گسترده تر است كه در ادبيات قانون نويسي مرسوم 1394 به بيان ديگر دايرة شمول تبصرة اصالحي مالقات است؛
 ن اساسي جمهوري اسالمي ايران كه از حق انتخاب آزادانة وكيل سخن گفته قانو35برخالف اصل ) 1 :ايراد قانون اساسي. نيست

در نمايد، اما اين تبصره معنا ميو اين حق منصرف به انتخاب آزادانة وكيل مستقل است و انتخاب وكيل وابسته و غير مستقل بي
در هيچ يك از اصول قانون ) 2 ه كرده است؛اين جرائم اين حق را محدود به گزينش از ميان وكالي مورد تاييد رئيس قوة قضائي

اساسي ناظر به قوة قضائيه به وكالت اشاره نشده بلكه وكالت از حقوق ملت در قانون اساسي است و انتشار فهرست وكالي مورد 
ي وكالي رسم«از عبارت ) 1 :ايراد ادبي، اصولي و تاريخي. تاييد رئيس قوه از وظايف ايشان مطابق قانون اساسي نيست

به جاي وكالي دادگستري عضو كانون وكال يا مركز امور مشاوران و وكال استفاده شده كه در ادبيات حقوقي امروز » دادگستري
تقسيم وكال به همچنين، ) 2 و ممكن است با وكيلي كه داراي وكالتنامة رسمي و محضري است اشتباه گرفته شود؛ رايج نيست

توانست وكيل شود و با گردد كه وكالت تابع نظم و نسخي نبود و هر كس مي بر مي1300رسمي و غير رسمي به اوايل سال 
توانستند به شغل سابق خود كرد، عده اي به عنوان وكيل غير رسمي ميوجود اين كه وزارت عدليه اقدام به تربيت وكيل مي

 بين از «بلكه گفته است » ..... وكالي بين فقط از«ممكن است گفته شود، مقنن در اين ماده نگفته است كه ) 3. مشغول باشند
توان گفت از لحاظ اصولي مي) 4. نمايد كه مفيد الزام به انتخاب و محدود نمودن قدرت برگزيدن نيستانتخاب مي» ....وكالي 
ي تاييد وصف است كه مفهوم مخالف ندارد بدين معنا كه ممنوعيتي براي پذيرش وكال» مورد تاييد رئيس قوة قضائيه«عبارت 

در مورد  و اين ماده را خواندتوان به نحو ديگري مي: ايراد استنباطي. نشده به عنوان مفهوم مخالف تبصره قابل استنباط نيست
، اين حداقل را  مذكورمقنن در اين ماده به دنبال تضمين حق برخورداري متهم از خدمات وكيل بوده و در جرائمكه گفت متهم 

، از وكيل مورد تاييد رئيس قوة قضائيه استفاده كند و اين كار  انتخابي خود است كه تا قبل از انتخاب وكيلبراي متهم فراهم كرده
به بيان ديگر، به دليل اهميت اتهامات برشمرده شده در اين تبصره، مقنن پيش بيني كرده است كه . منافاتي با حق انتخاب او ندارد

ز تعيين وكيل توسط متهم، اين وكال در خدمت متهم باشند و بديهي است كه با حق مانند وكيل تسخيري و معاضدتي، تا قبل ا
اساسي متهم در انتخاب وكيل ديگر، كه نامش در فهرست مورد تاييد رئيس قوه نيست، تعارضي ندارد و متهم قادر است همزمان 

لت وكيل مورد تاييد رئيس قوة قضائيه منتفي  همان قانون، وكا348 مادة 2وكيل ديگري برگزيند كه در اين صورت مطابق تبصرة 
 .  شودمي
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ا اين كه گناه است ت متهم بي« :تضمينات دفاعي در دادرسي عادالنه اشاره كرده است
ها براي دفاع از او فراهم باشد ثابت  اي كه همة تضمين محكوميتش از راه محاكمة عادالنه

  . »گردد
طور خاص به مقولة استقالل وكالي دادگستري و   آن سندي كه به،از ميان اسناد جهاني

است كه در » اصول بنيادين نقش وكالي دادگستري «،اي وكال پرداخته است هاي حرفه كانون
 م1990سال در هشتمين كنگرة سازمان ملل متحد پيرامون پيشگيري از جرم و رفتار با متخلفان 

در مقدمة اين متن بنيادين چنين آمده . 1تصويب شده است و به بيانية هاوانا معروف است
جمله، بر عزم خود جهت فراهم  ، منمنشور سازمان ملل متحدنظر به اينكه مردم دنيا در «: است

عنوان يكي از اهداف  اند، و به كيد كردهأرايطي كه در آن عدالت قابل دسترسي شود تآوردن ش
هاي بنيادين  المللي در ترغيب و تشويق رعايت حقوق بشر و آزادي خود، نيل به همكاري بين

جهاني اعالمية اند، نظر به اينكه  را بدون تبعيض در نژاد، جنسيت، زبان و مذهب اعالم نموده
سدارِ اصول برابري در مقابل قانون، فرض برائت، حق بر دادرسي عادالنه و علني  پاحقوق بشر

مندي هر شخصي كه متهم به امري كيفري از تمامي  طرف، و بهره دادگاه مستقل و بياز سوي 
المللي حقوق مدني و  ميثاق بينتضمينات ضروري دفاع است، نظر به اينكه اضافه بر آن، 

خير ناموجه و حق بر دادرسي عادالنه و علني توسط دادگاه أ ت از حق محاكمة بدونسياسي
گويد، نظر به اينكه  موجب قانون تشكيل شده است سخن مي طرف كه به صالح، مستقل و بي

ها وفق منشور براي   دوباره به تعهد دولتالمللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ميثاق بين
اصول مجموعة ها اشاره دارد، نظر به اينكه   و آزاديارتقاي احترام جهاني و رعايت حقوق بشر

دارد كه شخص بازداشت   مقرر ميحمايت از اشخاص تحت بازداشت يا زنداني به هر شكل
شده بايد حق داشته باشد از معاضدت مشاور حقوقي و برقراري ارتباط يا مشاوره با او 

طور خاص، توصيه  ، بها زندانيانقواعد حداقلي معيار رفتار ببرخوردار باشد، نظر به اينكه 
كند كه معاضدت حقوقي و ارتباط محرمانه با مشاور بايد براي اشخاصي كه محاكمه  مي

تضمينات مطمئن حمايت از اشخاصي كه با محكوميت به اند فراهم شود، نظر به اينكه  نشده
است  بر حق هر شخص مظنون يا متهم به جرمي كه مجازاتش ممكن  مجدداًمرگ مواجهند

 ميثاق 14اعدام باشد در داشتن معاضدت حقوقي متناسب در تمامي مقاطع دادرسي، وفق مادة 
اصول بنيادين عدالت اعالمية كيد نموده است، ازآنجا كه أالمللي حقوق مدني و سياسي ت بين

كند كه بايد در سطوح   اتخاذ ترتيباتي را توصيه ميبراي قربانيان جرم و سو استفاده از قدرت
 وضع، جبران خسارت و ةمين دسترسي به عدالت و رفتار، اعادأالمللي براي ت ي و بينمل

                                                           
1. Basic Principles on the Role of Lawyers, Eighth United Nations Congress on the 
Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Havana, 27 August to 7 September 
1990, U.N. Doc. A/CONF.144/28/Rev.1 at 118 (1990). 
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معاضدت منصفانه جهت قربانيان جرم انجام شود، با عنايت به اينكه حمايت متناسب از حقوق 
هاي بنيادين اشخاصي كه با توجه به وضع اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي يا مدني  بشر و آزادي

شده  مندند مستلزم آن است كه همة اشخاص از خدمات حقوقي ارائه آن بهرهو سياسي خود از 
اي وكالي  هاي حرفه از سوي يك حرفة حقوقي مستقل برخوردار باشند، نظر به اينكه كانون

اي، در حمايت از اعضاي خود در مقابل  دادگستري در اجرا و تامين ضوابط و اخالق حرفه
موجه، در فراهم آوردن خدمات حقوقي براي همه ها و فشارهاي نا تعقيب و محدوديت

نيازهايشان و در همكاري با نهادهاي دولتي و غير آن براي پيشبرد اهداف عدالت و با متناسب 
منافع عمومي نقش حياتي دارند، اين اصول بنيادين نقش وكالي دادگستري، به شرح آتي، كه 

مين نقش شايسته براي وكالي به منظور كمك به دول عضو در وظيفة آنان مبني بر تض
گذاري و روية ملي خود  ها در چارچوب قانون اند، بايد توسط دولت دادگستري تدوين شده

محترم بوده و مورد توجه قرار بگيرند و نيز بايد مورد عنايت وكالي دادگستري و اشخاص 
 مردم قرار طور كلي همة ديگر مانند قضات، مقامات تعقيب اعضاي قواي مجريه و مقننه و به

 اصول حاضر همچنين بايد بر اشخاصي كه به كار وكالت مشغولند بدون اينكه رسماً. بگيرند
  . »چنين موقعيتي داشته باشند تا جايي كه متناسب باشد اعمال شوند

امري كه در .  وكيل بايد مستقل باشد تا بتواند از عهدة اين همه نقش و وظيفه برآيد،پس
 كه اولي 1اي وكالي اروپايي ي اروپايي و مجموعة قواعد رفتار حرفهمنشور اصول اساسي وكال

 ،هاي وكالي اروپايي رسيده  به تصويب شوراي كانونم1988 و دومي در سال م2006در سال 
تعدد وظايف محوله به وكالي دادگستري براي ايشان استقالل مطلق، «: كيد شده استأتبر آن 

رهايي ناشي از منافع خاص آنان يا فشارهاي بيروني را به ويژه فشا رهايي از هرگونه فشار، به
طرفي قاضي  اين استقالل همچنين براي اعتماد به دادگستري همچون اعتماد به بي. همراه دارد
وكيل در نتيجه بايد مانع هرگونه لطمه به استقالل خود شود و مراقب باشد براي . الزم است

اين استقالل . اي غفلت نكند عايت رفتار حرفهخوشايند موكل، قاضي و اشخاص ثالث از ر
دهد  مشورتي كه وكيل به موكل مي. براي فعاليت حقوقي مانند فعاليت قضايي ضروري است

بر . »اگر از روي تملق، براي نفع شخصي يا در نتيجة يك فشار بيروني باشد هيچ ارزشي ندارد
 وكالت دعوا، نپذيرفتن يا فتن باشد در پذيراين بنياد، استقالل وكيل مالزمه دارد با اينكه او آزاد

در حفظ ؛  باشدكه قانون آن را منع نمودهشرايطي  مگر در ،در ادامة وكالت يا استعفا از آن
 .ك.هاي حقوقي به اين مفهوم از استقالل ر براي مطالعة رويكرد نظام(طور كلي  صداقت، امانت و اسرار موكل به

از توان هيچ وكيلي را نكند كه  همچنين اين استقالل ايجاب مي. )68- 73، ص1390غمامي و محسني، 

                                                           
1. Charte des principes essentiels de l’avocat européen et code de déontologie des avocats 
européens.  
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 اليحة قانوني 17مادة  ( مگر به حكم قطعي دادگاه انتظامي،شغل وكالت معلق يا ممنوع نمود
كنندة تعليق وكيل وزير دادگستري يا رئيس كانون وكال باشد   حتي اگر درخواست؛)استقالل

   .) آن قانون18مادة (
  

  نتيجه .4
الل قضاوت مرهون وجود استقالل قوة قضائيه در بدنة حاكميت و استقالل قاضي در اين استق

بر آنان ناظر  ولي تا حد زيادي ،قوا مستقلديگر قوة قضائيه در نظام حقوقي ايران از . قوه است
هاي خود نظارت  همچنين رئيس اين قوه بر تشكيالت و دادگاه.  اجراي صحيح قانون استدر

بر اين اساس، استقالل دستگاه قضايي نتيجة پذيرش اصل تفكيك قواي حاكميت . دروني دارد
عمل قاضي صدور حكم مقتضي و حل . استقالل قاضي تابع موضوع عمل قضايي است. است

ن معنا ه اي ب؛ او بايد در اين كار از استقالل برخوردار باشد، پس،و فصل اختالف طرفين است
حتي اگر از و اشد، از هرگونه فشار و تهديد و اختالل، كه از طرفين و وكاليشان مستقل ب

 قاضي بايد غيرقابل تغيير بنابر اين مفهوم،. درون دستگاه قضايي وارد شود، استقالل داشته باشد
در هر (و آزاد در صدور راي ) در هر دو معناي امنيت شغلي و ممنوعيت تغيير محل خدمت(

  .باشد)  و آزادي در تفسير قانون در مقام تميز حقدو معناي آزادي در انطباق حكم بر موضوع
اما استقالل وكالت و وكيل دادگستري بر مباني متفاوتي استوار است؛ به همين دليل 

بلكه اين  ، در قانون اساسي ذيل اصول مربوط به قوة قضائيه نيامده استاستقالل وكالت
از حقوق ملت است كه از   پايهو بر همينرد استقالل پيوندي وثيق با حقوق بنيادين بشر دا

حال، كانون وكال بايد مستقل باشد تا استقالل  اين با.  شوندبرخوردارخدمات وكيل دادگستري 
 به معناي وجود نهاد وكالت وجود دستگاه قضايي مستقل لزوماًليكن  .قضاوت تضمين گردد

فكيك قوا با دخالت  اگر وكيل منصوب قواي اجرايي و تقنيني باشد، اصل تزيرا ،مستقل نيست
شود و اگر  اشخاص منصوب اين قوا، در امور قضايي نقض و استقالل قوة قضائيه مخدوش مي

تواند از   استقالل قاضي با استماع اظهارات يك كارمند كه مي،وكيل منصوب قوة قضايي باشد
واي اجرايي پس، ارتباط نداشتن وكيل با ق. بيند لطمه مي ،الوكاله نيز دريافت كند موكلينش حق

كنندة  و تقنيني ضامن استقالل دستگاه قضايي و نبود ارتباط ميان وكيل و اين دستگاه تضمين
كنندة حقوق دفاعي و حاكميت قانون  استقالل كانون وكال كه نهاد تامين. استقالل قاضي است

هاي مهمي همچون ورود به حرفة وكالت، مديريت كانون وكال و وضع  است، در عرصه
نياز در وضعيت فعلي حقوق ما تا حد زيادي  هاي مورد نامه اي و آيين  اخالق حرفهمقررات

 ريشه در ،اما اين كه وكيل بايد مستقل باشد، برخالف استقالل قضاوت.  استمخدوش گرديده
امروز وكيل دادگستري . دار است  عهدهدر جامعهوي كه دارد هاي متعددي  ها و نقش مسئوليت
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اجراي نظارت بر حسن اجراي قانون،  او به دنبال ، اصحاب دعوا نيستفقط يك نمايندة صرف
 پاسدارِي از اصول برابري در مقابل قانون، فرض برائت، حق بر دادرسي عادالنه و ،عدالت
مندي شخص متهم به امري كيفري از تمامي  طرف، و بهره دادگاه مستقل و بياز سوي علني 

ن به ا، مشاورة حقوقي با اشخاص زنداني يا محكومتضمينات ضروري دفاع، دادرسي عادالنه
 وكيل بايد مستقل باشد تا بتواند از عهدة اين ،پس.  استمرگ، معاضدت به قربانيان جرائم

  . بر اين بنياد، قضاوت مستقل نيازمند وكالت مستقل است. همه نقش و وظيفه برآيد
  
   و مĤخذمنابع
  فارسي -الف

: در .بررسي فقهي مشروعيت تعدد قاضي .)1391(كشاورزي ولداني و رشيده آقايي ديناني اديبي مهر، محمد و مرتضي  .1
  .1پژوهشنامة حقوق كيفري، دانشگاه گيالن، سال سوم، شمارة 

 استقالل قضايي در نظام قضايي ايران با مطالعة ).1388(  مرتضيزاده، محمد جعفر و قاسم كرامتي و شهبازي نيا، حبيب .2
 .4، شمارة 14هاي حقوق تطبيقي، دانشگاه تربيت مدرس، دورة  مجلة پژوهش: در .تطبيقي

: در .مصونيت قضايي دادرسان و وكالي دادگستري در نظام حقوقي ايران .)1387(فرشته اسدي، زاده، محمدجعفر و  حبيب .3
  .4، شمارة 38فصلنامة حقوق، دانشكدة حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، دورة 

تهران، انتشارات  .ترجمه فارسي شرايع االسالم .)1368(، )محقق حلي(حلّى، عالمه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى  .4
  .جلد اول، ترجمه ابوالقاسم ابن احمد يزدي، به كوشش محمد تقي دانش پژوه ).1368(دانشگاه تهران، چاپ پنجم، اسفند 
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