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 2طباطبایی رفیعی سادات مطهره ،1طباطبایی رفیعی الدین سیدحسام

 چکیده

میزانری  بره را نمی توان یافت که حو   ای مختلف علوم انسانی در جوامع گوناگون، هیچهای  ا  میان حو  

ترأثید کنون آن را تحرت ترایدبرا  ایام نبامد و گذران  مران ا  دهای  و فدا  و نشیب تاریخچشمگید متأثد ا  

و هرد  ین قاعد  مسرتثنی نبرود  و ایشراننیز ا  اقدار نداد  بامد. در این میان حو   حقوقی و قضایی  خود

تشرکیل دهنرد   حقروقی تراریخ نیز در گذر تاریخ دستخوش تحول مد  اسرت. هاست آنچه متعلق به آن

درکری  مسرتلزم تمدنی نیز سید تحوالت هدآگا  مدن ا   و بامد می بخش عمد  ای ا  تاریخ تمدن جوامع

تحوالت نهراد وکالرت و  موضوع ببینیم که آن است. بدای ادوار گذمته در مختلف حقوقی مسائل ا  صحیح

حقوقی و قضرایی گذمرته های  در نظام و بود  مطدح چگونه به حال تا گذمته ، ا مشاور  حقوقی و قضایی

اسرت، بره  له حاضد که پژوهشی در  مینه تراریخ حقروقادر مق ،ایدان دستخوش چه تحوالتی گشته است

هرای  حو   سراید ماننردها  این حو   درچدا که رفع هدگونه نقص و کاستی  .پددا یم می بدرسی این موضوع

 مطالعره و بدرسری با جز هدل این به دستیابی و است ادوار گذمته تجارب ا  گیدی بهد  نیا مند تخصصی،

 .مد نخواهد میسد مدنظد موضوع تاریخی سابقه

 .تاریخ حقوق، نظام قضایی، مشاور  قضایی، وکالت، مشاور  حقوقیواژگان کلیدی: 
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 مقدمه

 بردای قروانین ایرن ا  آگراهی. نمود  انرد وضع را قوانینی جامعه بدای هموار   مان، گذر در قانون گذاران  

 برار به ناپذیدی جبدان عواقب آن ا  غفلت صورت در و بود  ضدوری آسود ، اجتماعی  ندگی ا  بدخورداری

 تمرامی به کس هد که ندارد وجود امکان این منطقی، و عقلی نظد ا  امدو ، تخصصی دنیای در. آمد خواهد

 در متخصرص به مداجعه ا  ناگزید لذا. بامد دامته احاطه متنوعهای  تخصص و گوناگون ای حدفه اطالعات

 خصروص بره اسرت؛ آمرکار کامالً همگان بد امدو   مشاور   ا گیدی بهد  اهمیت. بود خواهیم ای حو   هد

 برا را خرود مهرم کارهرای کره مددمری اصوالً. است مد  تلقی مهم موضوعی اسالم در مشاور  موضوع که

ی و حقروقحرو    در. موند می لیزش گدفتار کمتد دهند می انجام نظدان صاحب با اندیشی صالح و مشورت

 حفرظ و برود  ضردوری امردی اجتمراعی، روابط انواع بد حاکم قواعد و وانینق ا  آگاهی و اطالع نیز قضایی

 ابعراد دارای قضرایی، و حقروقی امرور. بامرد قوانین این ا  آگاهی گدو در تواند می افداد حیثیت و مال جان،

 سرتا اینجرا در و مرود نمی میسد آسانی به ،عموم مددم بدایها  آن بد احاطه که بامند می دقیقی و دموار

)رفیعی سرا د مری عیران را خرود قضرایی، و حقروقی مسرائل و امرور در مشراور نهاد وکالرت و  اهمیت که

 (.11، 8781طباطبایی، 

لکرن ایرن . بامرند مری انکار غیدقابل جایگاهی دارای ما، رو گار در قضایی و حقوقی مشاور نهاد وکالت و   

نیرز ماننرد سراید هرا  گوناگون در ایرن حو  نکته به رومنی پیداست که حدکت رو به تکامل و رفع نقایص 

تخصصی، نیا مند بهد  گیدی ا  تجارب و اطالعات پیشینیان است و دستیابی به ایرن مهرم جرز های  حو  

با بدرسی و مطالعه سابقه تاریخی موضوع مدنظد میسد نخواهد مد. به همین جهت در مقالره حاضرد قصرد 

ط با موضوع، بره بدرسری سرید تراریخی نهراد وکالرت و مشراور  بد آن است که با بهد  گیدی ا  منابع مدتب

 حقوقی و قضایی و تحوالت مدبوطه در ایدان پدداخته مود.

 تحوالت اجتماعی سیر تاریخی -1

 حقوقی مشاورهوکالت و  اجتماعی تحوالت -1-1

 محراکم ردو مشاور  حقروقی  وکالت تأسیس وجود ا  حکایت دالیل بدخی اگدچه باستان ایدان تمدن در  

 برد چنرین 8دادسرتان هرزار مادگران ا  .ندارند صداحتی آن بدو  و ظهور مکل در کدام هیچ اما دارند ایدان

                                                      
 آینین  دربناره  میاننه  پارسنی  بنه  اسنت  کتابی «قضایی رأی هزار کتاب» معنای به ؛(داتِستان هَزار ماتِکانِ) دادِستان هَزار مادِگانِ -1

 در منیالدی  هفنتم  سنده  نخسنت  نیمنه  در( )پارسنیک  ساسانی پهلوی زبان و خط به کتاب این .ساسانیان انزم در ایران دادرسی
 فنارر ( شنهرب ) اسنتان  مرکز که( کنونی گور )فیروزآباد در ساسانی ایران در ،(میالدی 113-120) پرویز خسرو حکومت دوره
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 در مخصراً بایرد مردعی جزایری دعراوی در منتهری برود  جرایز طدفین جانب ا  دعاوی وکالت که آید می

 (.77، 8786طبایی، )رفیعی طبا نامیدند می دادگو را وکیل. کدد می مکایت و مد می حاضد محکمه

 دیرن قواعرد عدل، ا  دادرسی تشدیفات و آئین کلی طور به و، مشاور  دفاع قضا، حقوق، باستان، ایدان در  

 بره در مردن دسرت چید  و گدفتن یاد نویسان تاریخ گفته به. گدفت می نشأت پادماهی فدامین و  رتشت

 قردیم ایردان نناحقوقردا کره یافرت اهمیرت و توسرعه جایی تا قوانین به علم و داوریهای  آئین بستن کار

 غالبراً ولری برود مرا  اختیرار در قضرایی عالیه قو . خواندند می احکام و قانون درس سال پانزد  بایستی می

 قاضری هفرت ا  کره بود عالی محکمه آن ا  پس. کدد می واگذار سالخورد  دانشمندان ا  یکی به را قضاوت

 را قروانین. دامرت وجرود کشرور سداسرد در کره برود محلریهای  حکمهم آن ا  تد پائین و مد می تشکیل

 بره بودنرد کاهنران طبقره این جزه که  نانی حتی و مددان متأخدتد،هاای   مان تا و کددند می وضع کاهنان

 را ضرمانت غالبراً دامرت، فداوانری اهمیرت کرههرا  آن جرز دعراوی، در. کددند می رسیدگی کارها گونه این

   (.17، 8717)کاتبی،  کددند می پیدوی خاص منظم رسم و را  ا  محاکمات در و پذیدفتند می

 یکری مرد ، حقروق وارد منابع این ا  کدام یک ا  مشاور  و دفاع حق که نیست معلوم درستی به حال هد به  

 پیردا تفصریل و طول قوانین و مد  یاد قضایی سوابق رفته رفته چون» :نویسد می خصوص این در مورخین ا 

 مشراور  و کردد  مری مشرورت مددم با قضایی امور در که مدند پیدا قانون سخنگویان نام به خاصی گدو  ،کدد

 (.177، 8747)دورانت،  «گدفتند. می کمک ایشان ا  دعاوی بددن پیش بدای مددم و دادند می

 ارائره و دفراع و حمایرت کره دامته واقعیت باستانیهای  تمدن ساید در بلکه ایدان در تنها نه تدتیب این به

 صرورت بره ولی ؛دامته ظهور و بدو  همیشه و نمود  رمد داوری و قضا امد پای به پا وکال مشاور  خدمات

 خرود مرکل محدومین و ستمدیدگان حقوق تحقق و بخش رهاییهاای  جنبه در بیشتد و اخیدالذکد امد دو

 وارد مرا کشرور بره و گدفتره نشرأت میدب ا  وکال ای حدفه سا مان است مسلم آنچه و است داد  نشان را

 جنرایی یرا جزایری دعراوی در ولری پرذیدد مری را و مشاور  وکالت ساسانی دور  دادرسی آئین. است مد 

 ا  و باسرتان ایردان تراریخ در تفحرص و تتبرع عدم مسلماً(. 808، 8744)سامی، است الزامی مدعی حضور

 اطرالع بی ایدان قدیم تمدن حقوقی سابقه ا  فعالً ام که ممدد توان می مواردی جمله ا  را منابع رفتن بین

 تروان نمری را انسرانی تمدن امد یک پیدایش و تأسیس موارد این ا  گذمته. هستیم اطالع کم حداقل یا و

                                                                                                                                   
 قنانون  نبشنته   سنن   آمدن پدید از پس سال 2901 کم دست نباستا ایران حقوقی های نظریه مجموعه این .است  شده نوشته بوده،

 کنه  نسنخه  اینن . اسنت  رسنیده   منا  دست  به آن از نسخه یک و شده گردآوری کتاب صورت به میالدی 111 سال در حمورابی
 آسنیب  زنین  ها های آن واژه از برخی که است مو ود  دا شده ناقص نیمه دو صورت به بوده ایرانی زرتشتی خانواده یک میراث
 .است شده ناخوانا و دیده
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 مرکل در انحراه ا  نحوی بهها  تمدن همه وها  انسان تمامی بلکه داد، نسبت خاصی سد مین یا و مخص به

 .اند دامته توجهی قابل نقش آن تکوین و گیدی

 قضایی نظام و قضاء اجتماعی تحوالت -1-2

 بره تبردیل فارسری در کلمره همرین و است قانون معنی به اوستا و هخامنشی قدیم فارس در «دات» کلمه  

 یعنری قضراییه قو  هخامنشی عهد در .است داد و عدل معنی به دات به منسوب داتیک کلمه و گددید  «داد»

 احکرام صردور مسرئول و قانون مجدی مذهبی پیشوایان و میان گدفت. می انجام ما  نظد  ید داوری و قضاوت

 میران تعرالیم آموختن ا  پیش کسی حتی به طوری که رفتند می به ممار فد انگان ا  ایدانیان میان نزد. بودند

 و قضراوت امرد مرا  برود. مرا  نفروذ  یرد قضاوت امد ا  جمله اختیارات و قدرت تمام. رسید نمی پادماهی به

 تقسریم محلری و عرالی دسرته دو به محاکم. کدد می واگذار سالخورد  دانشمندان ا  یکی به را قضاوت انتخاب

 ا  محاکمرات و مرد  می وضرع کاهنان توسط قوانین .مد می تشکیل قاضی نفد هفت ا  عالی محاکم مدند می

 حجرم افرزایش برا بود  است. داوری طدیق ا  سا ش پیشنهاد روندها ا  یکی که کددند می پیدوی خاصی روند

 قضرایی کارهرای در را مرددم کره مدند پیدا( امدو ی وکیل) قانون سخنگویان به نام خاصی گدو  قضایی امور

 اجردای و دیگردی دادن سروگند یکی محاکمات دیگد همچنین ا  جمله روندهای کددند. می ارماد و راهنمایی

 (.74، 8786ی طباطبایی، توان نام بدد)رفیع می الهی را احکام

 آمرد؛ بوجرود قضراییهرای  روش در جزیری تیییردات تنها و نشد دگدگون قضایی نظام امکانیان  مان در  

 در کسری چنانچره و نبرود نقرد و نقرض قابرل پادمرا  گفترار دامرت اختصاص ما  به قضاییه قو  ریاست

 ایرام در بار دو سالی ما  کند؛ تمکای ما  مخص به توانست می رسید نمی خود حقوق به محلی محاکمات

 .کننرد مطردح کشور افداد ساید و ما  ا  را خود مکایات توانستند می مددم و داد می عام بار مهدگان و نورو 

 قردار محاکمره مرورد قضایی و روحانی مقامات وسیلهه ب دامتند مدعی و ماکی که صورتی در مددم و ما 

 در دادرسری و قضرا آداب و قضرایی سرا مان ساسرانی عصد در و نایدا در اسالم ظهور ا  پیش .گدفتند می

 فتراوی مجمروع یعنی ،اجماع و اوستا کتاب ،قضایی و یحقوق مبانی و؛ بود  رتشتی موبدان دست در نااید

 لاهر فقه بد مبنی قضا احکام ایدان بد اعداب تسلط و ساسانی امپداطوری سقوط ا  پس .بود روحانی علمای

 تنظریم امامیره فقه محور بد قضایی سیستم میعه مذهب رواج و صفوی سلسله گدفتن قدرت با .بود سنت

 عدفری هرای دادگا  و فقهرا نظد  ید مدعی های دادگا . مدند تفکیک یکدیگد ا  عدفی و مدعی امور که مد

 عریرفی)دامرت ادامره رونرد همرین به قضا امدنیز  افشاریه و  ندیه دوران در .مدند می ادار  دولت نظد  ید

 (.71 ،8786 طباطبایی،
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 بره خانره دیوان در و گدفرت مرکل عدلیره نامه ب قضائی سیستم ما  ناصدالدین  مان و قاجاریه دوران در  

 مرد می رسیدگی مجتهدین و روحانیون توسط حقوقی دعاوی .مد می رسیدگی مددم اختالفات و مکایات

 و علمرا را حقروقی امرور نیزها  مهدستان در .مد می فصل و حل دولتی مقامات توسط غیدحقوقی دعاوی و

. مرد می منصروب مرا  توسط دیوانخانه رئیسو  کددند می فصل و حل ها حکومت را انتظامی و جزائی امور

 طبرق و مسرتقل ای قو  قضاییه قو  اساسی قانون متمم بیست و هفتم اصل طبق ما  مظفدالدین دوران در

 مرناخته ترسرمی به ، تفکیک وبود صفویه دوران سنت که عدل و مدع محاکم صالحیت هفتادویکم اصل

 قردار عرام هرای دادگا  صرالحیت در سیاسی جدایم به رسیدگی اساسی قانون هفتادودوم اصل طبق و مد

 ،ابتردایی محکمره چهراردر  مان احمد ما  قاجار،  عدلیه و ید نفدمامافدمید ا عبدالحسین   مان در .گدفت

 ،پیدنیرا الدوله مشرید و ارت مران  در بعرد های سرال در. کددند آغا  را خود فعالیت تمیز و استینال ،جزائی

 در عدلیره و ارت کمیسریون در .گددیرد اضرافه عدلیه تشکیالت بد تمیز دیوان و( دادستان) العموم مدعی

 سره بره رسرمی های دادگا  اساس آن بد که رسید تصویب به عدلیه تشکیالت ساختار در تیییداتی مجلس

 و تقسریم تجرارتی و جزائری ،حقوقی محاکمات اصول به قوانین .مدند تقسیم تمیز و استینال ،صلح دسته

 .رسید تصویب به دوران همین در

 در .نبرود بدخروردار خاصری تمدکز و نظم ا  قضاوت و دادرسی امد پهلوی سلسله آمدن کار روی ا  پیش تا

  مران در .مرد می تعیرین مردعی یارهرایمع و ضروابط به توجه بدون عدفی قوانین پهلوی سلطنت دوران

 سرال در قداردادهرا حقروق و تملک اسباب ،مالکیت مورد در ماد  811 بد مشتمل مدنی قانون اول پهلوی

 فدانسره قرانون ا  محاکمرات اصرول نرام برا 8780 سرال در مردنی دادرسی آیین .رسید تصویب به 8707

 کره مردنی قرانون سروم و دوم جلد ضمناً. مد حاصال 8781 سال در حدوداً که رسید تصویب به و اقتباس

 .گددیرد تصویب و تهیه سوئیس و بلژیک فدانسه مدنی قوانین به توجه با بود اقامت و مخصیه احوال مامل

 .مد می داد  سوق جامعه کددن سکوالریز  و سا ی عدفی سمت به ایدان قضایی نظام پهلوی عصد در

 دور  ایرن طرول درمرد.  آغرا  سرال 77 مردت بره پهلروی نخانردا سلطنت دوم دور  ما  رضا سقوط با

 قردار فداوانری های نشیب و فدا  معدض در ایدان فدهنگی و اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی مختلف های عدصه

 اصرول و هرا بنیان نره و مرد می مرامل را قضرایی نظرام سراختار و مکل تنها که سطحی تیییدات .گدفت

 مشردوطه صردر ماننرد نره دور  این .است دور  این در قضایی نظام ولتح مهمهای  ویژگی ا  ،آن  یدبنایی

 پسرند جهران و نوسرا ی دور  رضراخان دور  ماننرد نره و بود  قضایی نظام گیدی مکل و ریزی پی دور 

 قردار بردداری بهرد  مورد قبل دور  دو قضایی نظام دستاوردهای دور  این طول در بلکه ؛دادگستدی کددن

 آن محتروای و مرکل گدفرت صرورت قضائی نظام در مقاطع بعضی در که محدود و یجزئ تیییدات .گدفت
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 قرانون و مردنی دادرسی آئین قانون قبیل ا  مکلی قوانین ارچوبهچ. ماند باقی سابق حال همان به تقدیباً

 (.688، 8768)پیدنیا، مد حفظ کیفدی دادرسی آئین

 موجرب بره و نبرود بدخروردار اسرتحکام و ثبات ا  ییقضا تحوالت مملکت امور تزلزل و ثباتی بی مدایط در  

 بره 8707 دلو )بهمرن( 70 مصوب قانون موجب به که قوا کلیه عالیه ریاست 8770 ما  مهد 86 مصوب قانون

 کردد پرا به 8770 مهدیور ا  بعد دادگستدی که سدوصدایی بیشتدین .مد سلب ما  ا  بود مد  اعطا ما  رضا

 دیگرد (. موضروع1، 8717بود)حکیمیرون،  رضراخان پلیس عناصد ویژ  به انیرضاخ عمال محاکمه به مدبوط

 هبره» فدمول اختداع با که کشاند صحنه به را دادگستدی که بود رضاخان دور  در مد  غصب امالک استدداد

 دعراوی بره راجرع قرانون» 8778 خردداد 87 تراریخ در نهایتاً که پدداخت؛ عمومی احساسات تسکین به «نام

    .رسید نمایندگان نهایی تصویب ماد  به 71در قالب « واگذاری امالک به سبتن امخاص

 در تیییردات و اصرالحات ایجراد کره برود آن ا  مانع حکومت ساختار در گستدد  و بنیادی تیییدات عدم  

 هرای دادگا  صرالحیت افرزایش .بگیردد قردار ثدمؤ مقامات و حکومت ارکان تمام پذیدش مورد قضایی نظام

 در سیاسرت نفروذ. برود دادگستدی عمومی صالحیت نقض دیگد وجه بعد به 8777 سال ا  ژ     ویه ب ینظام

 ویژگری دور  ایرن در قضایی امور در قدرت ارکان و مملکتی مقامات نفوذ اعمال و مداخله معنی به قضاوت

 (.  77، 8786)رفیعی طباطبایی، است دامته خاصی

 معاصرد تراریخ ادوار انگیزتدین بحث ا  یکی( 8777 مدداد تا 8770 اردیبهشت ا ) مصدق  مامداری دور   

 قابرل متمرایز کرامالً دور  دو بره مصردق  مامداری دور  قضایی نظام تحوالت بدرسی حیث ا . است ایدان

 مهرم .نرداد رخ قضرایی نظرام در تروجهی قابرل تحول مصدق  مامداری نخست سال یک در .است تقسیم

 توجره داخلری اصرالحات بره کمترد و برود نفرت صنعت مدن ملی قانون اجدای مصدق دولت بدنامه تدین

 آن اصرلی ویژگری که مصدق دکتد  مامداری ا  جدیدی مدحله 8778 تید 70 عمومی قیام ا  پس .دامت

 در اصرالحات ایجراد مصردق دولرت پیشرنهادی بدنامره در کره مد آغا  بود داخلی اصالحات به پدداختن

(. 847، 8716)مردیف، گدفت قردار کیردتأ مرورد قضایی و اجتماعی ،سیاسی ،یاقتصاد مختلف های  مینه

 مملکرت قضرائی نظرام ارچوبهرچ و اصرول دگدگرونی معنی به مصدق  مامداری دور  در قضایی تیییدات

 آن سیاسری فضرای با متناسب که بود مکلی و ساختاری تیییدات ا  ای مجموعه مامل تحول الیحه .نبود

 دور  قضرایی نظرام تحرول حقیقرت در .گدفرت صرورت قضرایی دسرتگا  کددن اتیکدموکد هدل با و رو 

 مرامل دادگسرتدی سرا مان .برود رضامرا  حکومرت هروای و حرال ا  قضایی دستگا  کددن خارج مصدق

 تیییردات معدض در دور  این در قضایی نظام های جنبه ساید ا  بیش دادگستدی اداری و قضایی تشکیالت

 قضراییه قرو  واقعری جایگا  مینتأ ،آن استقالل مینتأ و قضایی دستگا  تقویت هتج در تالش .گدفت قدار
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 طدیرق ا  قضرایی دسرتگا  کرارآیی افرزایش و مجدیره و مقننره قروای برا رابطره در و حکومت سا مان در

 .بود مصدق دکتد قضایی اصالحات مثبت نقاط تدین مهم قضایی قوانین در تجدیدنظد

 برا قضرایی و اجتمراعی ،سیاسری مختلفهای  عدصه در تحوالت ،کودتا ا  پس ساله بیست و پنج دور  در  

 نبرود مطردح خاصری قضایی و اجتماعی و سیاسی نظام ریزی پی دور  این در .بود متفاوت کامالً قبل ادوار

 کوتراهی مردت در. یافرت ترداوم اندکی تیییدات با قبل ادوار ا  ماند  جای به میداثها  عدصه تمام در بلکه

 مصردق اختیرارات ا  نامری قوانین تمامی و مد تجدیدنظدها  آن در یا و لیو مصدق اصالحات کودتا ا  پس

 سراختار و تدکیرب اسرالمی انقالب تا 8777 کودتای ا  بعد مملکت قضایی تشکیالت و سا مان .مد ملیی

 سراله پرنجبیسرت و  دور  ایرن طرول در مملکرت قضایی سا مان دیگد عبارت به .کدد حفظ را خود قبلی

)رفیعی یافرت یمحردود و جزئری تیییردات کره برود  رضاما  دور  و مشدوطه صدر ماند  جای به سا مان

 (.71-78، 8786طباطبایی، 

   وکالت قانون گذاری سیر تاریخی تحوالت -2

 ا  دفراع و مردند مری حاضرد عدلیه دیوانخانه یا مدع محاکم در وکیل عنوان به افدادی مشدوطیت ا  قبل  

 مردطی و قیرد هرمهرا  آن کرار و نبود  وکالتها  آن اصلی میل و حدفه اما .گدفتند می عهد بد  را اصامخ

 موکرل ا  تراریخ و ادب و مرعد بره توسرل با گاهی و مدعی جهات و فقهی مبانی ا  استفاد  با تنهاندامت. 

 و قرانون ومرتحک اسرتقدار بره توجره برا و مشردوطیت ا  پرس (.761، 8776)مدنی،  کددند می دفاع خود

ه بر عدلیره تشکیالت غدب در تحصیلکدد  افداد تجارب ا  استفاد  با و دولت و ملی مورای مجلس تشکیل

مطالرب پریش  در که کدد کار به مدوع قضایی دستگا  به وابسته و ناقص مکلی به وکالت نهاد و آمد وجود

 .پدداخت خواهیم آن تحول سید به رو

 1226 سالدر  وکال نظامنامه یناولو  وکال به راجع فرمان -2-1

 و 776 مرواد ا  استفاد  با( لملکا ذکاه) فدوغی محمدعلی عدلیه و ارت  مان در و قمدی 8777 موال در  

 موظرف وکرال آن موجرب بره کره گددیرد صادر وکاله به راجع فدمانی عدلیه تشکیل قانون ا  740 و 777

 نظامنامره را امتحانرات بدنامره .بگیدند نامه تصدیق و  داد امتحان قبالً محاکم در مدکت امکان بدای مدند

 و دیانرت و امانرت مداترب بره نسربت کمیسریون طدل ا  علمی امتحان بد عالو  و نمود می تعیین و ارتی

 نامره تصردیق عدلیره و ید تصویب با کمیسیون تصدیق صورت در و مد می اختبار و تحقیق وکیل مدافت

 محراکم در محاکمره حرق با سه درجه :مدند می تقسیم درجه سه به وکال. گددید می اعطاهها  آن به وکالت

 و براال محراکم در محاکمره حق با یک درجه .استینال و ابتدایی محاکم در محاکمه حق با دو درجه .صلح
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 80 در امتحانرات نظامنامره بعرد چنردی و برود مختلف درجات ا  یک هد بدای امتحانی مواد .کشور دیوان

 ا  فقهیره مسرائل. ب .فارسری  بران انشراه و اماله .الف :بود قدار این ا  علمی امتحان مواد. دم نومته ماد 

 طدیرق ایرن بره. بامد داوطلب فهم قو  ا  حاکی که ای درجه تا دیات و حدود و مهادات و قضا و معامالت

 .ج .دارد را فقره مترون فهرم قرو  فقهیره کترب بره رجوع ا  پس دهند  امتحان که این بد نماید داللت که

 مداقره. الرف :ا  برود عبرارت علمری مریو  امتحران .عدلیره بره راجرع قروانین خصوص به مملکتی قوانین

 بره وادارنرد را او کره ایرن .ب .کردد  وکالرت آن در داوطلرب که )پدوند  هایی( هایی دوسیه در کمیسیون

 درجرات در فدضری موکرل ا  مدافعره بره. ج .متنروع تقاضراهای و مختلف هایی حال عدض انشاه و تحدید

 مختلرف داوطلرب تقاضرای به نسبت و نبود یکسان داوطلبان کلیه بدای علمی متحانا .محاکمه ا  مختلفه

)رفیعری  .ذلرک علی قس و ،بنویسد نباید استینافی حال عدض صلحیه وکالت داوطلب که معنی این با .بود

 (.70-78، 8786طباطبایی، 

 کره اوالً : یردا گیردد قرداروکال و مشاوران حقوقی  جامعه قبول مورد نستتوا نمی مقدرات و نظامنامه این  

 و وکرال انتخاب مالًع ثانیاً .ندامتند دست در مثبتی علمی مدرک و نبود معلوم ممتحن قضات علمی سابقه

  ادآ مریلی را دادگسرتدی وکالرت وکال، ثالثاً .بود او دلخوا  به و عدلیه و ید دست به حدفه این احدا  امکان

 دسرته دو بره را وکرال رابعراً .مرمددند نمری جرایز را دیگد مقدرات ا  تبعیت میلی قیود جز و دانستند می

 بسریار مد می دسته دو هد مامل که سوهمهدت یا حسن موضوع و غیدرسمی و رسمی. بودند کدد  تقسیم

)مدکز تردوین و گددیرد یمر واقرع مرؤثد آنران سدنومت تعیین در حقیقتاً این ا  غید مسائلی و انعطال قابل

 (.81، 8710تبوین نشد کشاور ، 

 را عدلیره وکرالی 8780 مصوب صلحیه حکام و مدعیه محاضد و عدلیه تشکیالت اصول قانون 776 ماد   

 در وکالرت بره را خرود میل که مد می گفته کسانی به رسمی وکالی: نمود تقسیم غیدرسمی و رسمی به

 وکالرت عمرل که مد می گفته کسانی به غیدرسمی وکالی .اند مد  یمعدف وصف بدین و داد  قدار محاکم

 تابعیرت را رسرمی وکرالی مردایط گرذار قانون .نمودند می وکالت اتفاق سبیل بد و نداد  قدار خود میل را

 امرا 8؛نمرود می اعالم عدلیه و ارت را آن بدنامه که بود داد  قدار امتحانی در موفقیت و سن سال سی ایدان،

 نشرد  تصدیح غیدرسمی وکالت مدایط ولی 7بود، نمود  بینی پیش را وکالت میل به امتیال موانع چه اگد

 رئریس تصویب به والیات در و عدلیه و ید تصویب به منوط تهدان در وکالت میل به امتیال درهدحال. بود

                                                      
 1238 مصوب صلحیه حکام و شرعیه محاضر و عدلیه تشکیالت اصول قانون 290 ماده - 1

 1238 مصوب صلحیه حکام و شرعیه محاضر و عدلیه تشکیالت اصول قانون 293 ماده - 2
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 اعمرال یرا سروهاخالق ا  صرحیح اطالعرات کره صرورتی در توانست می عدلیه و ید 8.بود استینال محکمه

 (.704، 8780ممس، )7نماید ممنوع عدلیه وکالت ا  راها  آن آورد دست به عدلیه وکالی

 وکرال جامعره برین در حتری و مردیدتد اختالفات که گددید موجب و ندفتند قیود این بار  ید وکال نهایتاً  

 موجرب کشورهاای  لکدد تحصی و دانشمندان طدفداری و وکال اعتداضات باالخد  .مد پیدا اکثدیتی و اقلیت

 بره ورود مردایط و امتحان چگونگی و وکالت به امتیال بدای جدیدی نظامنامه ممسی 8786 سال در مد

 سرابق نظامنامره آن 70 مراد  موجب به که گددد؛ تنظیم ممتا الدوله اسماعیل و ارت  مان در جامعه این

 .(71 ،8711 انصافداران،)گددید نسخ

 بره دادگسرتدی وکرالی امتحران :مرود مری درک سهولت به مطلب چند مزبور مهنظامنا به کافی دقت با  

 در کامرل نظرارت دادگسرتدی و یرد دلخوا  به کمیسیونی تعیین با که بود مد  گذامته مجدیه قو  اختیار

 اگرد آمدنرد مری برد امتحان عهد  ا  که وکالیی به .دامت داوطلبان علمی مدایط احدا  و امتحان چگونگی

 نامره تصردیق دادن ا  «فدضری موکل ا  متفاوت مدافعات» و عملی اختیار عنوان به بود ناراضی هعدلی و ید

 و دیانرت و امانرت دربرار  ال م تحقیقرات کمیسیون باید علمی امتحانات بد عالو  .مد می خودداری وکالت

 نامره تصدیق اعطای و کند دقت باب این در معلومات میزان ا  بیشتد و نمود  داوطلبان پاکدامنی و مدافت

  مران در و مرد می بیشتدها  دمواری حتی  مینه این در .بود می تحقیقات این پاسخ بودن مثبت به موکول

 ا  بایرد مزبرورهاای  تقاضانامه» :گددید اصالح طدیق بدین مزبور نظامنامه 7 ماد  الدوله نصدت عدلیه و ارت

 و امانرت و اخرالق بره راجرع قبالً است مکلف یهعدل و ارت و مود کمیسیون به ارجاع عدلیه و ارت طدل

 اخالقری مردایط موجودیرت احردا  ا  پس و نمود  کافی تحقیقات داوطلب هد پاکدامنی و مدافت و دیانت

 نصردت و ارت  مران در تروجهی جالرب بسریار واحرد  ماد  باالخد « بدهد. را کمیسیون به مداجعه اجا  

 وکرالی اسرامی صرورت اعرالن و انتشرار محرض بره» :که این بد مبتنی مد تصویب تاریخ همان در الدوله

 خرود کره بود خواهند مکلف مزبور وکالی ،آید می عمل بهها  آن امتحان اتمام ا  پس فوراً که عدلیه رسمی

 مرود مری داد  تدتیرب وکرال هیرأت تشرکیالت به راجع عدلیه و ارت طدل ا  که ای نظامنامه به نسبت را

 وکرالی انتخراب مقردرات ایرن خرم و پریچ در ساد  عبارت به« ...نور ند تخلف آن مفاد ا  و دانسته مطیع

 ا  برود ممکرن اخالقری صرالحیت عردم بهانره به وقت هد عالو  به بود؛ عدلیه و ید خواست به دادگستدی

وکرال و  براالخد  و گرددد باطرل قبلری نامره تصردیق کره آن یا و مود خودداری وکالت نامه تصدیق دادن

                                                      
 1238 مصوب صلحیه حکام و شرعیه محاضر و عدلیه تشکیالت اصول قانون 238 ماده - 1

 1238 مصوب صلحیه حکام و شرعیه محاضر و عدلیه تشکیالت اصول قانون 230 ماده - 2
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 نمایرد مری تنظریم را آن عدلیره و یرد بعرداً که بامند ای نظامنامه مطیع بسته چشم باید قوقیمشاوران ح

 .بامند دامته اطالع نظامنامه آن مفاد ا  قبالً که آن بدون

 و نابراب امرخاصهرا  آن تنظریم  مران در حتری وها  نظامنامه تدوین ا  قبل که است ذکد قابل نکته این  

 مروهن را وکالرت میل بیش و کم حقیقت در و مد  جامعه این وارد غلط به دسوا بی و عامی جو، استفاد 

 اصرل ا  و گدفتره پریش را گرویی گرزال و مبالیه را  بیشتد هم دممنان است بدیهی و بودند کدد  بدنام و

 تبروین و تردوین مدکرز)مردند می دور بود مطمئن و خورد  قسم و دانشمند وکالی آ ادی لزوم که مطلب

 (.76، 8710 ،کشاور  نشد

 عدلیه تشکیالت اصول قانون اصالحو  1311 سال وکال در مجمع اولین -2-2

 تشرکیل را عدلیره رسرمی وکرالی مجمع بار اولین بدای نظامنامه به اتکاه با و 8700 سال ما  تید در وکال

 و ارت اب،جرو در که نومتند دادگستدی و ارت به ای نامه و کددند انتخاب نفد  مش مدید  هیأت و دادند

 مراد  74 در رسرمی وکرالی اساسی نظامنامه اولین حین همین در و کدد  موافقت جمع تقاضای با عدلیه

 دسرتگا  بره وابسرته وکرال مجمرع و وکرال استقالل اساسی مدط فاقد کلی به نظامنامه ولی .گددید تدوین

 وکرال برین مطلب بیان واسطه هاعضا نمایندگی به وکال مجمع واقع در و بود دولتی نظامات مطیع و و ارتی

 .بود وکال کانون استقالل بنای اول سن  اقدام این البته. بود و ارت و

 قرانون اصالح ولمسئ هیأتی 8706 سال خدداد در و منحل عدلیه تشکیالت رضاما  به سلطنت انتقال با  

 وکرالی ا  غید که دگددی مقدر و رفت بین ا  غیدرسمی و رسمی وکیل عنوان و مد عدلیه تشکیالت اصول

 منحصرد که اتفاقی طور به مگد نماید دخالت وکالت سمت به دادگا  جلسات در تواند نمی کس هیچ مجا 

 خردمت مردایط واجرد کره بودنرد امخاصری مجرا  وکرالی تشکیالت، این در. گددید سال در دعوا سه به

 طری ا  پرس را ال م پدوانره و برود و مشراور  حقروقی  دادگسرتدی وکالرت سابقه یا قضایی سابقه قضایی،

 (.74-71، 8786)رفیعی طباطبایی، بامند گدفته مداحل

 1315 و 1314 سال وکالت قانونوکال و  کانون اولین -2-3

 عدلیره و یرد 8708 مرا  تیرد در و بودنرد عدلیره و ارت قضایی امور احصائیه ادار  به وابسته وکال ابتدا، در

 در نهایتراً و پدداختره مرذاکد  و بحرث بره خصوص این در وکال و دنمو صادر را وکال کانون تأسیس دستور

 8784 سرال در وکالرت قرانون اولرین تصرویب تا البته. مد افتتاح رسماً وکال کانون 8708 ما  آبان بیستم

 اجردای در آن طی که مد  خواند  «بد خی دور »  مانی فاصله این. دامت فداوان نشیب و فدا  وکالت نهاد

 بره و مشاور  حقوقی دادگستدی وکالت آئین و نظم ایجاد در متوالی اقدامات عدلیه، تشکیالت اصول قانون
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 سرا مان ایجراد بردای را  مینره و آمرد عمل به مقدمه تمهید و آ مایش رسم به پیشدفته کشورهای سبک

   (.761، 8788)متین دفتدی، نمود فداهم را آنان حدود و حقوق استقدار و وکال قانونی

 وکرالی کره رسرید تصرویب بره دادگسرتدی وکرالی بره راجرع مراد  11 برد مشتمل قانونی 8784 سال در

 امخاصری و وکالرت حدفره به ورود مدایط و مدند می تقسیم درجه پنج به مزبور قانون موجب به دادگستدی

 انراتامک بره بیشتدی توجه کانون وظایف تعیین در همچنین گددید. ذکد محدومند حدفه این به امتیال ا  که

 8.گددید امور پیشدفت در آنان واقعی مدکت و وکال عمومی معلومات سطح دادن تدقی در وکال

 عملری حقیقرت این اما مد می گذارد  اجدا موقع به 8784 ما  مهد پانزد  ا  بایستی می مزبور قانون اگدچه

 ،آن آخرد مراد  در کره مرد وضرع ماد  11 با جدیدی قانون 8781 سال در ما  چند گذمت ا  بعد و نشد

 سروم ترا اول درجره سره دارای را عدلیره وکالرت قرانون این در 7.نمود نسخ را 8784 مصوب وکالت قانون

 مصروب وکالرت قانون یک ماد  بدابد .مد بینی پیش قانون این در نیز کارگشا نام به جدیدی صنف و نمود 

 وکالرت .تمییز و استینال و بدایت و صلح محاکم در وکالت :بود ذیل درجات دارای عدلیه در وکالت 8781

 و ارت مرذکورمراد   7 تبصرد  وفرق و .بدایت و صلح ممحاک در وکالت .استینال و بدایت و صلح محاکم در

 بردای کرافی مران معلومرات کره وکالرت مریل داوطلبان ا  احتیاج و ضدورت بدحسب توانست می عدلیه

 ثبرت محقق یا صلح محاکم در وکالت اجا   مود ن امتحان مخصوص نظامنامه مطابق نبود گانه سه درجات

 مشریول قرانون ایرن اجردای حرین در مزبرور داوطلرب اگد. بدهد معینهای  حو   در صلح مأمورین نزد یا

 ایرنو  بود خواهد معال امتحان ا  است نشد  تصدیق فوق گانه سه درجات بدای او صالحیت و بود  وکالت

 انقرالب، و عمرومیهاای  دادگرا  فعلری تشرکیالت در کره ایرن حتوضری 7.مدند می نامید  کارگشا امخاص

 موضروع کارگشرا عنروان بره امرخاص ترا ندارد وجود کم نصاب به و سابق صلح محاکم حد در ای محکمه

 را وکرال کرانون مزبرور قانون 81 ماد  در .نمایند مداخله امور آن در بتوانند وکالت قانون اول ماد  7 تبصد 

 ترابع نظامات حیث ا  حقوقی که مخصیت دارای است ای مؤسسه وکال کانون» :تاس نمود  تعدیف چنین

 .«بامد می مستقل مخارج و عوائد نظد ا  و عدلیه و ارت

 عبرارتی بره و آن به رسیدن تا که دامتند فداوانیهاای  خواستدر هنو  وکال وکالت قانون تصویب رغم به  

 طرول بره دهه دو به نزدیک مهم این کسب که دامتند شپی در دموار راهی قضاوت نهاد ا  استقالل دیگد

                                                      
 1913قانون وکالت مصوب  -1

 1911قانون وکالت مصوب  10ماده  -2

 1911 مصوب وکالت قانون 1 ماده -9
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)رفیعی مرد همروار وکرال اسرتقالل قرانونی الیحره وضرع جهرت مسرید وکال، تالش راستای در و انجامید

 (.77، 8786طباطبایی، 

   وکال کانون استقالل قانونی الیحه -2-4

 دکترد مدحروم ترالش برا «دادگسرتدی وکرالی کرانون استقالل قانونی الیحه» 8778 ما  اسفند هفتم در

 مشرتدک کمیسریون 8777 سرال مرا  اسرفند پرنجم در. مرد تصرویب وقت، و ید نخست مصدق، محمد

 وکرالی کرانون اسرتقالل الیحره» عنروان تحت تیییداتی با را مزبور الیحه نیز ملی مورای و سنا مجلسین

 آذر در «دادگسرتدی وکرالی کرانون استقالل قانونی الیحه اجدایی نامه آئین» و نمود تصویب «دادگستدی

 بره مرذکور قرانونانره پیگید مبرار   و ترالشها  سال ا  پس تدتیب بدین. گددید ابالغ و تصویب 8774 ما 

 ا  بلکره نبرود استثنایی و  ودگذر عامل یک اثد قانون این .آمد در دادگستدی وکالی قانونی منشور صورت

 قروانین و مقردرات کلیره گدفتن نظد در با و وصلهح و صبد با دادگستدی وکالی 8777 سال تا 8700 سال

 و پردار ش خردمات اجردای در خرود نیرت حسرن ابرزار برا و بودنرد هردل ایرن تحقق دنبال به موضوعه

 .رسیدند استقالل این به قضائیه قو  و مقننه قو  با معنویهای  معاضدت

 و برود حقروق لیسانس دامتن التوک حدفه به ورود مدط وکال کانون استقالل قانونی الیحه 7 ماد  طبق  

 دارای کره امخاصری بدای البته. گددید اجباری وکالت پدوانه اخذ بدای کارآمو ی سال یک گذراندن مضافاً

 را دادگرا  عضرویت یرا ریاست سال پنج الاقل و قضایی خدمت سابقه متناوب سال پانزد  یا متوالی سال د 

 دارای کره کسانی و بامند نشد  قضات انتظامی عالی گا داد طدل ا  قضایی صالحیت سلب و بامند دامته

 دادگرا  طردل ا  قضرایی صالحیت سلب و دامته قضایی خدمت سابقه سال پنج و بود  لیسانس دانشنامه

 متأسرفانه ولری (.880، 8787)مریدپور، گددید می صادر وکالت اول درجه پدوانه بامند نشد  انتظامی عالی

 یرا حقروق لیسرانس دارای کره مجلرس نمایندگان قبیل ا  امخاصی بدای  اتیامتیا اسالمی انقالب ا  بعد

 و محراکم در قضرایی کرار سرابقه سرال پرنج و قرم علمیره حرو   ا  عالیه سطوح تحصیالت پایان گواهی

 یرا قرم علمیره حرو   ا  عالیه سطوح تحصیالت پایان گواهی یا حقوق لیسانس دارای که کسانی همچنین

 و دولتریهاای  دسرتگا  در حقروقیهاای  سرمت در متنراوب سال د  یا متوالی کار سابقه سال پنج حداقل

 حرال در. دارد ادامره هرم هنرو  روال ایرن که مدند قائل بودند مسلح نیدوهای و نهادها و دولت به وابسته

 دامرتن دادگسرتدی وکالرت پدوانره اخرذ کیفیرت قرانون 7 ماد  طبق وکالت پدوانه اخذ مدایط نیز حاضد

     8.بامد می دانشگاهی و حو وی دروس ا  آن معادل یا اسالمی حقوق مبانی و فقه یا حقوق لیسانس

                                                      
 1901دادگستری مصوب  وکالت پروانه اخذ قانون کیفیت 2ماده  -1
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 و 8740 سرال در دادگسرتدی وکرالی سرفد هزینره و الوکاله حق تعدفه نامه آئین استقالل، این پی در

 اردیبهشرت 84 مصروب دادگستدی وکالی کانونهای  هزینه تأمین و وکال تعاون صندوق تشکیل قانون

 مصروب دادگستدی وکالی ساالنه عضویت حق وصول طد  و میزان تعیین به مدبوط نامه آئین و 8710

 آن در ایردان دولت که محاکمی در دعاوی در وکالت گواهی مدجع تعیین نامه آئین و 8710 اسفند 70

 بره دادگسرتدی وکالرت اجرا   قرانون و 8717 خردداد 88 مصوب ندارند کنسولی یا سیاسی نمایندگی

 تشرکیالت قرانون و 8718 تیرد 81 مصروب مسرلح نیدوهرای با نشسته حقوق لیسانسه قضایی سداناف

 سرال اسرالمی انقرالب ا  قبرل تا 8711 دی 78 مصوب دادگستدی کارگشایان و وکال حمایت صندوق

 .است مد  اجدایی و وضع 8717

 اسالمی انقالب از پس موضوع سیر -2-5

 وضرعیت و دادگسرتدی وکرالی کرانون وکالرت، مقدرات بد عالو  ونتاکن 8717 سال در اسالمی انقالب ا 

 تعیرین و وکرال کرانون انحرالل رخردادها ایرن جملره ا . اسرت گدفته قدار  یادی تحوالت معدض در وکال

 ا  پرس کره است ال م نکته این ذکد. بود قضایی عالی مورای سوی ا  وکال امور ادار  بدای موقت سدپدست

 کره ؛آوردنرد مری عمل به ممانعت دادگستدی وکیل مداخله و حضور ا هاا  دادگا  ا  بسیاری اسالمی انقالب

 بخشرنامه ابالغ طی قضایی عالی مورای که این تا مد واقع وکال جدی اعتداض مورد ،قانون خالل امد این

 واحرد  مراد  تصرویب و وضرع  یدبنرای مشرکل این بدو  واقع به و نمود حل را مشکل اینها   دادگا به یا

 جنر  وقروع ا  نامی اضطداری حالت (.880 ،8787 میدپور،)بامد می دعوی اصحاب توسط وکیل انتخاب

 و قضرایی نظام درها  آن آفدینی نقش وو مشاورین حقوقی  وکال تشکیالت به توجه مجال کمتد نیز عداق با

 جانبره همه با سا ی بدای ریزی بدنامه لزوم و 8767 تابستان در جن  پایان ا  بعد. داد می را گذاری قانون

   .ساخت عیان پیش ا  بیش را وکال جمله ا  حقوقی امور متخصصان به نیا  کشور،

 خصروص در نگهبران مرورای و مجلرس بین اختالل بدو  و جن  ا  پس اجتماعی و سیاسی مدایط در  

 حرد وا مراد  نگهبران مرورای و مجلرس بین اختالل حل مقام در نظام مصلحت تشخیص مجمع وکالت،

 واقرع در که واحد  ماد  این. رساند تصویب به 88/7/8770 تاریخ در را دعوی اصحاب توسط وکیل انتخاب

 طردفین جانرب ا  وکیرل پذیدش به راها  دادگا  تمام بود اساسی قانون سی و پنجم اصل اجدای بد تأکیدی

 برودن اعتبار بی ضمن مود متهم توسط وکیل دامتن حق ا  مانع قاضی چنانچه. است کدد  مکلف دعوی

 مریل ا  انفصرال اقدامی چنین تکدار صورت در و اول مدتبه در سه درجه مجا ات به محکوم صادر ، حکم
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 و عطرف نقطره توانست می دعوی اصحاب توسط وکیل انتخاب واحد  ماد  که حالی در8.مد خواهد قضایی

 آگهری انتشرار ا  پرس رو  چنرد هرانناگ بامد سکوت و انزواها  سال ا  پس دادگستدی وکالی بدای آغا ی

 ایرن گددیرد، آغا  نمایندگان ا  تعدادی و مجلس درون ا  مخالفت  مزمه وکال کانون مدید  هیأت انتخابات

 سره. کنند جلوگیدی انتخابات این بدگزاری ا  ممکن طدیق هد به تا مدند کار به دست نمایندگان، ا  گدو 

 دادن کراهش منظرور به فوریتی دو طدح یک که گدفت قدار مجلس کار دستور در هفته دو ظدل در طدح

 نصرب واگرذاری مرورد در دوم طردح برود. موندگان انتخاب مورد در سن سال سی و پنج و سابقه سال د 

 اصرالح عنروان تحت دیگد فوریتی دو طدح و؛ قضائیه قو  رئیس به دادگستدی وکالیهای  کانون سدپدست

 قبرل رو  یک تنها 86/7/8770 تاریخ در اخید طدح (.7، 8778امانی، بود)ک دادگستدی وکالیهاای  کانون

 دادگسرتدی و ارت بره اجردا جهرت و تصویب رو  همان در و گدفت قدار مجلس کار دستور در انتخابات ا 

 طرول بره 8771 سرال ترا آن اجردای و گددیرد جردااإل ال م تصرویب، رو  همان ا  مزبور قانون 7.مد ابالغ

 جمهروری دادگسرتدی وکرالیهاای  کرانون اصرالح منظرور بره» :دامرت می بیان آن یک ماد  که انجامید

 قضرات ا  نفرد سه و دادگستدی وکالی ا  نفد مش ا  مدکب وکالهاای  کانون با سا ی هیأت ایدان اسالمی

 بره دادگسرتدی وکرالی ا  تعدادی قانون این اجدای پی در .«گددد می تشکیل قضائیه قو  رئیس انتخاب به

 را مجلرسوقرت  نماینردگان توسرط قرانون ایرن وضع بهانه؛ که مدند محکوم وکالت میل ا  دائم لانفصا

 وکالرت حدفه به اسالمی انقالب ا  پس و پیش متمادیهای  سال که مستقلی وکالی با مخالفت جز چیزی

 مرتهم کره کیلریو هد و نبود پدداختند می و ارائه مشاور  به ایشان افداد حقوق ا  دفاع به و دامتند امتیال

 خطرد معردض در دامرت می با سا ی هیأت با مخالف ای عقید  و نظد و بود می سابق رژیم به وابستگی به

 بره امرتیال ا  دائرم طرور بره و اخرتالل دچرار منفصل وکالی حیثیت و  ندگی معیشت، و گدفت می قدار

 .مدند می محدوم وکالت

 مکلرف آنهای  مشخصه ا  که .رسید تصویب به ستدیدادگ وکالت پدوانه اخذ کیفیت قانون 8776 سال در

 پدوانره اعطرای نیرز و سرال در برار یرک حرداقل وکالرت کرارآمو ی آ مون بدگزاری به وکال کانون نمودن

 ا  آن معرادل یرا ،اسرالمی حقروق مبرانی و فقه حقوق و رمته کارمناسی دانشنامه دارندگان به کارآمو ی

 در عضرویت نامزدهرای صرالحیت بره رسیدگی و مدید  هیأت در عضویت مدایط تعیین و حو وی دروس

 بدابرد کره اسرت براقی خرود قوت به نیز امدو  تا قانون این که .است قضات انتظامی دادگا  در مدید  هیأت

                                                      
 1908 دعوی مصوب اصحاب توسط کیلو انتخاب طرح قانونی واحده ماده -1

 1908 دادگستری مصوب وکالی های کانون اصالح نحوه قانون -2
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 اسرت مرد  رد مدید  هیأت در عضویت جهت نامزدها ا   یادی تعداد صالحیت قانون این 4 ماد  8 تبصد 

ا   8.اسرت مانرد  نتیجره بی تاکنون کهاند  نمود  اعالم مورد این در را خود عتداضا و مخالفت بارها وکال و

 ا  قضرایی حمایرت قرانون تروان مری مرد  تصویب انقالب ا  پس وکالت مورد در که دیگدی قوانینجمله 

 الیحره 1 مراد  اصرالح قرانون و 7/4/8777 مصروب آن اجدایری نامره آئرین و 8/80/8778 مصوب بسیج

 صرندوق تشرکیل قرانون 1 مراد  اصرالح قرانون و 81/4/8777 مصوب دادگستدی وکالی ونکان استقالل

 و 76/87/8777 مصروب آن اجدایی نامه آئین و 77/1/8771 مصوب دادگستدی کارگشایان و وکال حمایت

 .  بدد نام را 7/7/8771 مصوب( موقت) اتفاقی وکالت جوا  صدور نامه آئین

 مرماره بر حقروقی محافل در بدانگیز بحث بسیار مواد ا  که وکالت امور به راجع قانونی موادیکی دیگد ا    

 توسرعه سروم بدنامره قرانون 817 مراد  درآمرد ، تحدید رمته به آن ا  انتقاد در متعددی مقاالت و رود می

هاای  حمایت اعمال منظور به» :که مقدر دامته است بامد می 8778مصوب  فدهنگی و ، اجتماعیاقتصادی

 داد  اجرا   قضرائیه قرو  بره عامره، حقوق حفظ و قضایی خدمات به مددم دستیابی تسهیل و وقیحق ال م

 مؤسسرات تأسریس مجرو  صدور جهت حقوق رمته التحصیالن فارغ صالحیت تأیید به نسبت تا مود می

 و ادارات و دادگسررتدی محرراکم در مررذکور مشرراوران حضررور. نمایررد اقرردام آنرران برردای حقرروقی مشرراور 

 ا  کثیردی جمرع «.برود خواهرد مجرا  متقاضریان، وکالت امور انجام بدای غیددولتی و دولتیهاای  سا مان

 ،هرا همرایش تشرکیل و متعردد مقاالت چاپ وها  سخندانی با وکال کانون مدید  هیأت و وکال و حقوقدانان

 اسرتقالل نراقض را مرذکور مراد  و مردند مراد  این حذل خواستار و نمود  وارد مزبور ماد  به را انتقاداتی

)نظدات حقوقردانان دربرار  مراد  اند دانسته وکالت امور به راجع مقدرات ساید و اساسی قانون و وکال کانون

 (.887، 8710قانون بدنامه سوم توسعه،  817

 صردور بردای حقروق، رمته التحصیالن فارغ صالحیت تأیید به نسبت تا یافت اجا   قضائیه قو  حال هد به

 و تصرویب نیرز قانون این اجدایی نامه آئین و کند اقدامها  آن بدای حقوقی مشاور  سساتمؤ تأسیس مجو 

 پدوانره اعطرای بره نسبت مدایطی، رعایت با 7 ماد  در مقدر هیأت نامه آئین این موجب به که مد منتشد

 اسرت آمرد  رمزبو نامه آئین 7 ماد  در حقوقی مشاور  پدوانه متقاضیان مدایط. نمود اقدام حقوقی مشاور 

هاای  دانشرکد  رسرمی علمری هیرأت اعضای اما  .آید می عمل به کتبی امتحان مدایط واجد داوطلبان ا  و

 حقروقی دروس در تردریس سرابقه سرال سه کم دست و بود  مد  تأیید دکتدای مدرک دارای که حقوق

 بره مرفاهی مصراحبه بی،کت امتحان مدگان پذیدفته ا  و بامند می معال مزبور آ مون در مدکت ا  دارند،

                                                      
 1901دادگستری مصوب  وکالت پروانه اخذ کیفیت قانون -1
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 سروم سراله پرنج بدنامره قرانون اجردای مردت که این تأمل قابل نکته(. 776، 8780)ممس، آید می عمل

 مرذکور ماد  تمدید به ای امار  توسعه چهارم بدنامه قانون در و است رسید  پایان به 8778 مصوب توسعه

 .است نگددید  تصویب  مینه، آن در هم دیگدی ماد  و است نشد 

 وکالرت بره مدبروط مقردرات و قروانین تصرویبکه با  داد نشانتوسعه  سوم بدنامه قانون 817 ماد  تجدبه  

 انگیرز  برا کره 817 مراد  پیشرنهادکنندگان ا  گدوهری خیدخواهانره منظور تنها نه ،کارمناسی نگا  بدون

 نشرد ، بردآورد  نردبود مرددم حقوق احقاق و عامه و مددم حقوقی معضالت حل جهت در انسانی و متعالی

 مدکرز ادغرام  مزمره اخیردهاای  سرال در کره مرد کشرور حقوقدانان بین تفدقه آمدن وجودباعث به  بلکه

 817 مراد  تصرویب داتاثر و تبعات ا  که رسید گوش به دادگستدی وکالی کانون در قضاییه قو  مشاوران

   .بامد می ال مهای  بدون رومنگدی

 قضایی مشاوره ریگذا قانونتاریخی  تحوالتسیر  -3

 در تحرول رونرد کره است این است توجه قابل آنچه قضایی  مشاور جایگا  قانونی تحوالت بدرسی مورد در

 میران در آنچره ولری .اسرت برود  هم ا  متمایز  مان طول در مختلفهاای  دادگا  در قضایی مشاور جایگا 

 جایگراهی و مرد می نگا  ارفاقی رویکددی اب قضایی مشاور جایگا  به ابتدا در که است این است واحدها  آن

  مران طرول در گرذار قانون که هستیم ماهد آن، اهمیت مدن رومن و  مان مدور بهلکن  .دامت نمادین

 حضرور کره 8788 خانواد  ا  حمایت قانون به عنایت با طور همان. است بدآمد  جایگا  این تقویت درصدد

 .  دارد مشورتی جنبه وی نظد که این وجود با ،است کدد  امیالز خانواد  دادگا  ا  را  ن مشاور قاضی

 «المقردور حتری» کلمره ذکرد برا گرذار قرانون ،قانون این بد مقدم قانونی متون در که است حالی در این 

 ا  منردی بهرد  جهرت در مثبتی قدم امد، همین. بود نکدد  الزامی را  ن قضایی مشاور همکاری ا  استفاد 

 نمری مرددان ا  کمترد حقروقی فهم و امانت رعایت کار، وجدان حیث ا  که است قدانیحقو بانوان خدمات

 انجرام را کارها ا  بسیاری و بود می حاضد خانواد  دادگا  در  ن مشاور نیز، سابق رویه اساس بد البته. بامند

 در کره چنرد هرد برود گشته ثابت  ن مشاور قاضی جایگا  عمل، در که بود اینبیانگد  خود امد این. داد می

 (.17، 8781)باقدان، بود نمود  اکتفا «المقدور حتی» کلمه ذکد به گذار قانون  مینه این

 بزهکرار اطفرال دادگرا  تشرکیل قرانون 7 مراد  در گرذار قانون نوجوانان، و اطفال دادگا  مشاور مورد در  

 برین ا  مشراور نفد دو و ادگا د قاضی ا  اطفال دادگا  جنایات، مورد در: »که بود کدد  مقدر 8771 مصوب

 بصریدت و عالقره امور، قبیل این در که محل معتمدین یا اداری یا فدهنگی یا و با نشسته قضایی کارمندان

 کیفردی دادرسری آیرین قرانون 480 مراد  در گرذار قرانون که حالی در «...گددد می تشکیل بامند، دامته
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 داد  وسرعت را مشاوران تخصص داید  انسانی، علوم حو   در جدیدهای  پیشدفت به توجه با 8787 مصوب

 مرددکاری مناسری، جردم مناسری، روان تدبیتری، علروم متخصصران میران ا  را مشاوران انتخاب و است

 ضردوری نوجوانران و کودکران تدبیتری و مرناختی روان مسائل به آمنا فدهنگیان و دانشگاهیان اجتماعی،

 حرداقل بامد، نثمؤ نوجوان یا طفل اگد که، این است مد  ضافها درستی به که دیگدی نکته. است دانسته

هرا  این(. 771، 8781)گدو  علمی مؤسسه آمو ش عالی چترد دانرش، بامد  ن باید دادگا  مشاوران ا  یکی

 فکرد بره را گرذار قرانون و اسرت رسراند  اثبرات به راها  آن اهمیت  مان مدور که است هایی ظدافت بیانگد

 ایرنهاای  مشرورت ا  منتفرع افرداد بردای بیشرتد حمایتی پومش تأمین و قضایی ورانمشا جایگا  تقویت

 .  است انداخته مشاوران

 دادگرا  مشاوران هیئت مورد در قضایی مشاوران جایگا  به نسبت موضع تییید و تحوالت این عطف نقطه  

 جایگرا  در را ضراییق مشراور که بامد می تجاری دادرسی دادرسی آیین الیحه در مد  بینی پیش تجاری

 در اسرت مد  گدفته نظد در رمی یک دادگا  این قضایی مشاورین بدای که چدا. است داد  قدار قاضی مبه

)رفیعی طباطبرایی، دهنرد مری مشرورتی نظدیره صردفاً قرانونی مترون تصدیح به قضایی مشاورین که حالی

8786 ،41.) 
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 نتیجه گیری

توان به خروبی دریافرت کره تحروالت نهراد وکالرت و مشراور   می قالها  مجموع مطالب مطدوحه در این م

های  بامد. به عالو  این کره برا وجرود فدا ونشریب می ی طوالنیبا سابقه تاریخ حقوقی و قضایی، مسئله ای

قرانون های  و امخاص صاحب نظد، در  مینرهها  حکومتا  ناحیه گوناگون های  بسیار و ظهور نظدات و رویه

این امور در عمل همچنان تا دستیابی به وضعیتی بسریار مناسرب و برا کمتردین ی و قضایی، ، حقوقگذاری

 میزان نقایص، فاصله دارند. 

که هموار  در طول تاریخ دستیابی به حقیقت عدالت ا  مهم تدین و بدجسرته تردین اهردال  بدیهی است  

در گرذر هرا  بهد  مندی مددمران ا  آن جوامع انسانی مختلف بود  است و هدل اصلی ا  ایجاد این نهادها و

در جهت دستیابی به این مهرم، مطالعره سرید تراریخی، تجدبیرات ایام چیزی جز تحقق عدالت نیست. لذا 

و همران  و راهکارهرای مرؤثد گردددها  و ایرد تواند منشأ الهام  می گذمتههای  گذمته و اقدامات مؤثد نسل

گددد، پژوهش در تاریخ موضروعات مختلرف  می ا  آیندگان یادگونه که ا  تاریخ گذمتگان به عنوان چداغ ر

و قضرایی کرارآ مود  و  حقروقی نظرامعلوم حقوقی و قضایی نیز ال مه اصلی و مدط اساسی دسرتیابی بره 

بامد. چدا که آیند  پژوهی در هد حو   علمی، ابتردا در گردو تراریخ  می کارآمد، در حال و به ویژ  در آیند 

 است.پژوهی در آن حو   
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