ریاست محترم دادگستری استان گیالن
سالمعلیکم
احتراماً ،همانگونه که استحضار دارید یکی از مهمترین ساز و کارهای حاکمیت قانون ،مقوله استقالل قضایی و
توجه به پیش شرطهای بنیادین آن است .در طول تاریخ ،استدالالتی که در ضرورت استقالل قاضی بیان شده
است ،مشابه استدالل و توجیهاتی است که در مورد استقالل وکیل و نهاد وکالت بیان گردیده است .یکی از
مهمترین ساز و کارهای حمایت از استقالل نهاد وکالت و شخص وکیل ،برخورداری او از حداقل تأمین و احترامی
است که زمینه دفاع بیدغدغه وکیل از موکل را فراهم نماید .در همین راستا در نظام حقوقی کشورمان نیز براساس
مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام ،پذیرفته شده است که وکیل از تأمین و احترام همعرض شاغلین به شغل
شریف قضاوت برخوردار است .صرفنظر از مبانی برشمرده ،تعامل سازنده قضات محترم با وکال و معیار قرار دادن
قانون و نه حب و بغضهای فردی و سلیقهای ،نقش ارزندهای در احقاق حق و اجرای عدالت دارد که هدف غایی
قضاوت و وکالت سالم است ،وکال در قسمنامه خود یکی از مواردی که با سوگند به آن متعهد هستند رعایت احترام
به مقامات قضایی است .شرافت وکال و نیز دادسرای انتظامی کانون ،ضامن اجرای این قسم است .متأسفانه هر از
چندی برخوردهایی با همکاران محترم وکیل را شاهدیم که توجیه منطقی ،حقوقی و اخالقی برای آنها یافت
نمیشود .برخوردهای خارج از شأن و احترام ،جدای از آنکه دلسردی وکالی محترم را موجب میشود محتمل
است که گسست بین دادگستری و نهاد کانون را نیز موجب گردد .بررسی میدانی نشان میدهد که برخی از وکالی
معمر (حتی بازنشستگان دستگاه قضایی که به اخذ پروانه وکالت نایل آمدهاند) به منظور احتراز از مواجه شدن با
رفتارهای این چنینی عطای وکالت را به لقای آن بخشیدهاند .
 -2با لحاظ مطالب معروضه ،خاطر عالی را مستحضر میسازد که براساس گزارش یکی از همکاران وکیل ،در تاریخ
 77/11/7نامبرده توسط دادیار محترم شعبه  4دادسرای عمومی و انقالب رودسر بدون دلیل و موجب قانونی
بازداشت گردیده است .اگر چه وکیل عضو کانون شکایت خود را در دادسرای کارکنان دولت مطرح

نموده است اما توجهاً به اقتدار ،مشروعیت و زعامت جنابعالی ،به حق انتظار میرود که یادآوری ضرورت رعایت
شأن و حرمت وکال از سوی آن مقام محترم به دادیار مربوطه و جلب رضایت وکیل محترم از سوی نامبرده کارکردی
مؤثر خواهد داشت.
 -3وکالی عضو کانون وکالی دادگستری استان گیالن جدای از آنکه دادگستری را ملجأ و پناه مظلومان میدانند
و از این نظر رعایت حرمت و شأن دادگستری و پرسنل خدوم آن را وظیفه خود میدانند ،دادگستری را محل
اشتغال و خدمت خود دانسته و رعایت الزامات قانونی در دادگستری را الزمه وکالت سالم میپندارند .سالمت
وکالت به سالمت دادگستری مرتبط بوده و تضمین این سالمت مستلزم همکاری دو نهاد قضاوت و وکالت است.
به نظر میرسد که در راستای تعامل سازنده به منظور از بین بردن گسست بین نهاد وکالت و نهاد قضاوت ،ضروری
است که حداقل از طریق برقراری مراودات علمی وآموزشی زمینه تفاهم بیشتر فراهم شود .همچنین به نظر میرسد
که تشکیل هیأت مشترک مرکب از برخی مدیران با تجربه دادگستری با وکالی پیشکسوت عضو کانون و تشکیل
جلسات منظم و احیاناً پیگیری مواردی مانند آنچه که در فرازهای قبلی به عرض رسید و نیز ارایه پیشنهادات
کاربردی جهت تعامل و همکاری سازنده از سوی این کمیته مشترک ،میتواند موجبات تفاهم و همدلی این دو
نهاد را بیشتر نماید.
 -4نیک مستحضرید که کانون وکالی دادگستری از جهت مالی مستقل بوده و با کمک و همیاری همکاران عضو
کانون خود را اداره مینماید .به منظور تضمیمن خودگردانی و تأمین حداقل نیازمندیهای همکاران ،کانون وکال
سخت نیازمند پرداخت حقوق قانونی است که سهم کانون وکالی دادگستری است .یکی از راهکارهای تضمین
پرداخت این حقوق ،کنترل موضوع توسط قضات محترم دادسراها و دادگاهها است .استدعا دارد با ارایه رهنمودهای
الزم زمینه کنترل پرداختها از سوی مقامات قضایی فراهم شود .همچنین مالحظه میشود که در برخی از شهرها
دستگاه  POSکه امکان پرداخت (  ) 4 (/) 1سهم کانون فراهم شود موجود نیست و کارمندان مالی آن دادگستری
نیز دغدغهای جهت وصول این مبلغ مبذول نمینمایند .هماهنگی کانون با دادگستریها مربوطه به منظور تهیه
دستگاه  POSدر رفع این مشکل سهم به سزایی خواهد داشت که عنایت و توجه آن عالی مقام را میطلبد.
همچنین در صورت امکان ،تقاضا دارد در ساعات و روزهای مشخص ،همکاران عضو کانون دادگستری استان گیالن
امکان بهرهمندی از امکانات ورزشی دادگستری کل و شهرستانها از جمله زمین فوتبال و استخر شنا را داشته
باشند .ارائه دستور مساعد در این زمینه نیز مزید امتنان خواهد بود .
 -5بند «د» ماده  6الیحه استقالل کانون وکالی دادگستری مصوب  1333یکی از وظایف کانون وکال را معاضدت
قضایی دانسته است .کانون وکالی دادگستری گیالن در راستای تعامل با دادگستری و نیز انجام این تکلیف قانونی
و توجهاً به ایفای وظایف مدنی و شهروندی در صدد است که به این مقرره قانونی جامه عمل بپوشاند .مستحضرید

که مدتی است معاضدت قضایی در دادگستری های شهرستان ها توسط وکالی عضو مرکز مشاورین به انجام می
رسد .به منظور ساماندهی وضعیت معاضدت با تعیین اعضای کمیسیون معاضد از بین وکالی مجرب و پخته،
کانون وکالی دادگستری گیالن آمادگی خود را به انجام معاضدت قضایی در کلیه شهرستان های استان اعالم
میدارد .ارائه راهکار الزم جهت تحقق این خواسته مزید امتنان خواهد بود.
 -6با تدبیر و عنایت جنابعالی در دادگستری های تازه تأسیس ،به منظور امکان مطالعه پرونده توسط وکالی
دادگستری میز و صندلی جدا برای مطالعه تعبیه شده است .این تدبیر جدای از آنکه تسهیل مطالعه پرونده توسط
وکیل دادگستری است ،نمونه ای است از حفظ حرمت و کرامت همکاران وکیل ،که تقاضا دارد زمینه آن در سراسر
مجتمع های قضایی با تهیه امکانات الزم فراهم گردد( .همانگونه که مستحضرید وکالی عضو کاون سالیانه مبلغ
هشتصد هزار تومان در پروانه وکالت ابطال نمایند که از قرار معلوم بابت خدماتی است که باید از دادگستری
دریافت دارند) ضمناٌ شاهدیم که در بسیاری از دادگستری ها کارمندی به نحو منفرد پذیرای مراجعین در دریافت
وجوه و هزینه های دادرسی است .در راستای حفظ حرمت و کرامت همکاران در صورتی که امکان تعبیه مکانی
متمایز و یا تهیه سازکاری دیگر جهت پرداخت هزینه های دادرسی با سهولت بیشتر فراهم باشد ،مزید امتنان
خواهد بود که با درایت و تدبیر جنابعالی این مهم به انجام رسد.
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