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استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

دو آییننامه برای مادة بیاعتبار 187
مجله کانون وکالی دادگستری مرکز ،ش  ،242تابستان 1398

ماده  187برنامة پنجسالة سوم موسوم به توسعه در  1379/1/17تصویب شد .در حالی که این ماده بیاعتبار
شده بود ،رییس وقت قوة قضاییه آییننامهای در تاریخ  1379/12/23برای آن امضا کرد .رییس پیشین قوه
قضاییه نیز در واپسین روزهای دورة  10سالة خود بر این قوه ،آییننامة دیگری در  29بهمن  1397برای این
ماده امضا کرد .این آییننامهها جایگاهی در قانون اساسی نداشته و بیرون از صالحیتهای قوة قضاییه
بودهاند.
 -1پیشینة ماده 187

برنامه عمرانی پنجساله بر پایه قانون برنامه و بودجه سال  1351خورشیدی ،مجموعهای از طرحهای
عمرانی است که با در نظر گرفتن نیازهای اجرای هر طرح ،پیامدهای زیست محیطی و چگونگی تأمین
مالی آن برای مدت پنج سال به تصویب مجلس میرسد .در حالی که برنامه عمرانی به دلیل ویژگیهای
مالی آن پنجساله است ولی قانون ،دارای وصف دائمی است مگر آنکه با نسخ آن ،قانون دیگری
جایگزین آن شود .بنابراین در خالل یک برنامه پنجساله عمرانی نمیتوان قانونگزاری کرد .در حالی
که قانونگزاری بر پایه ترتیبات پیشبینی شده در قانون اساسی و آییننامة داخلی مجلس در هر مورد
نیازمند تقدیم یک الیحه یا طرح قانونی مستقل است ،ولی دولتها و مجلسها در چهار دهه گذشته با
بیاعتنایی به قانون اساسی ،قانونگزاریهای گسترده و فلّهای در خالل برنامههای پنجساله توسعه کردهاند

که نظم قضایی ،اقتصادی و اجتماعی کشور را به آشفتگی کشیدهاند .در همین حال دولتها با نادیده
گرفتن الزامات قانون برنامه و بودجه به ارادة خود هر طرح به اصطالح عمرانی را بیآنکه پیامدهای
زیست محیطی آن بررسی شود و بودجهای برای آن در مجلس تصویب شود کلنگ زدهاند و در بیشتر
موارد از آنجا که این طرحها بودجهای نداشتهاند نیمهکاره در باد و باران و آفتاب رها شدهاند.
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برنامه پنجساله سوم توسعه از سوی سید محمد خاتمی رییسجمهور در سال  1378به مجلس تقدیم شد.
نمونهای از قانونگزاریهای هرجومرجطلبانه در این به اصطالح برنامه ،ماده  187آن است که با تخلّف
آشکار از اصول  156و  158قانون اساسی به قوه قضاییه اجازه داد به فارغالتحصیالن رشته حقوق پروانه
مشاورة حقوقی و مجوّز تأسیس مؤسسات مشاورة حقوقی بدهد.
من در  24آبان  1378و پیش از تصویب الیحة برنامه سوم در یک نامة  16صفحهای به رییس و
نمایندگان مجلس به تفصیل به ایرادات ساختاری این الیحه و ناسازگاریهای ماده  187آن با
صالحیتهای پیشبینی شده در قانون اساسی برای قوه قضاییه و تجاوز به استقالل کانونهای وکال
اعتراض کردم و در بخشی از آن چنین نوشتم:
« اصول قانون اساسی هیچ اختیار و صالحیتی به قوه قضاییه برای دخالت در امور انجمنهای
صنفی به گونة عام و کانون وکالی دادگستری که یک مؤسسه مستقل و دارای شخصیت
حقوقی است به گونة خاص ندادهاند« ...شعار دستیابی مردم به خدمات قضایی و حفظ حقوق
عامّه» که در صدر ماده  187آورده شده است از وظایف خاص قوه قضاییه است .این قوه باید
دادگاهها را به گونه ای سازماندهی کند که مردم ،مراجع دادخواهی را به گونة مؤثر در اختیار
داشته باشند و اوقات گرانبها و عمر و سرمایة مردم در پیچ و خم دستگاه قضایی که به دالیل
گوناگون به درماندگی رسیده است تلف نگردد و هرگز نمیتوان با این شعارهای توخالی و
پوچ ،دخالت غیرقانونی در ادارة امور کانونها را توجیه کرد».
 -2اعتراض کانونهای وکال به ماده 187

با این حال الیحة برنامه پنجساله سوم و ماده  187آن که از جهات گوناگون ناسازگار با اصول قانون
اساسی بود روز  17فروردین  1379به تصویب مجلس و همان روز به تأیید شورای نگهبان رسید و روز
 1379/2/11در روزنامه رسمی کشور انتشار یافت .کانونهای وکالی دادگستری بیدرنگ پس از
تصویب برنامةپنجسالة سوم در مجلس در نامهای به رییس وقت قوه قضاییه در تاریخ  6اردیبهشت 1379
اعتراضات اصولی خود را به ماده  187اعالم داشتند .به ویژه به دستکاری مجلس در متن ماده  187که
از سوی دولت تقدیم شده بود و واگزاری اختیار تصویب آییننامة این ماده به رییس قوه قضاییه و این
واقعیت که ماده  187دارای نارساییهای فراوان است و با آییننامه نمیتوان دربارة اموری که نیاز به
تصویب قانون دارند تصمیمگیری کرد اعتراض کردند .در بخشی از این نامه چنین آمده است:
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«اصول قانون اساسی ،صالحیتی به قوه قضاییه برای «تنظیم آییننامه» ندادهاند .حق وضع هرگونه
آییننامه اجرایی برطبق اصل  138قانون اساسی ،منحصراً برای هیئت وزیران و یا هر یک از
وزیران در مورد قوانین مربوط به آن وزارتخانه پیشبینی شده است .مجلس شورای اسالمی
نمیتواند حق وضع آییننامه را به هر مرجع و مقامی ،هر چند بلندپایه ،تفویض نماید .توجه
ریاست محترم قوه قضاییه را به این واقعیت جلب میکنیم که اختیارات و وظایف مقرر در
اصول قانون اساسی برای هر یک از قوای سهگانه و یا مقامات دولتی دارای جنبه «توقیفی» است.
قانون عادی ،نَه میتواند چیزی از آن بکاهد و نَه چیزی به آن بیفزاید .بنابراین قوه مقننه نمیتواند
اختیاری افزون بر آنچه در قانون اساسی مقرر گردیده است به قوه مجریه یا قضاییه واگزار کند.
به ویژه آنکه این اختیار در برگیرنده اموری برخالف قوانین الزماالجرا و حقوق مشروع و
قانونی شهروندان کشور باشد.
از سوی دیگر مسائل حساس و مهمی چون شرایط الزم برای گرفتن پروانه کارآموزی وکالت،
برنامه های کارآموزی و مدت آن ،انواع تخلّفات و مراجع رسیدگی کننده به تخلّفات وکالی
دادگستری از اموری است که در طول تاریخ نظام قانونی و تشکیل دادگستری نوین در کشور،
پیوسته در زمینه آنها قانونگزاری شده است که از جمله میتوان به قانون وکالت مصوّب سال
 ،1315قانون استقالل کانون وکال مصوّب سال  1333و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت
دادگستری مصوّب سال  1376اشاره کرد .در این شرایط به روشنی میتوان گفت مصوّبه مورد
بحث که به گونه کلی اجازه تأیید صالحیت فارغالتحصیالن رشته حقوق را برای مشاوره و
وکالت به قوه قضاییه داده است ،در برگیرنده هیچ مقرراتی در این زمینهها نیست .چنین اموری
که به حقوق و تکالیف افراد جامعه ارتباط دارند ،نیازمند وضع قانون هستند و با یک آییننامه
نمیتوان در مورد آنها قانونگزاری کرد».
من نیز در مقالهای زیر عنوان «زورآزمایی با پیشة وکالت دادگستری در ایران» که در شمارة مهرماه
 1379مجلة کانون وکالی دادگستری مرکز به چاپ رسید اعتراضات خود را به تصویب ماده  187در
مجلس بیان کردم و در بخشی از آن چنین نوشتم:
«در خالل  20سال گذشته دستگاههای اجرایی در امور کانون وکال دخالت کرده و به ویژه از
برگزاری انتخابات آن جلوگیری کردهاند و اکنون که وکالی دادگستری با همت و کوشش
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فراوان و بهره گرفتن از حمایتهای جهانی توانستهاند انتخابات هیأت مدیره را در یک محیط
آزاد و دموکراتیک برگزار کنند دستگاه دولتی ،مقاصد خود را در ماده  187الیحة برنامه
پنجسالة به اصطالح توسعه گنجانیده و آن را با پافشاری به تصویب رسانیده است .کانونهای
وکالی دادگستری وجود این ماده را تجاوز به حقوق صنفی خود و اصل استقالل کانون و
برخالف اصول قانون اساسی جمهوری اسالمی دانسته و حق هر گونه دخالتی را از سوی قوه
قضاییه در امور حرفهای کانون نفی میکنند .در همین راستا نامهای در تاریخ  1379/2/6برای
رییس محترم قوة قضاییه فرستادهاند و دالیل تفصیلی و نگرانیهای خود را از دخالت قوه قضاییه
در اموری که در صالحیت انحصاری کانون وکالست گوشزد کرده و خواستار عدم اجرای این
مصوبه گردیدهاند.»...
 -3رد بودجة پیشنهادی دولت در مجلس

از آنجا که رییسجمهور وقت با آوردن ماده  187در برنامة پنجسالة سوم به دنبال اجرای آن نیز بود
در تقدیم الیحة بودجة سال  1380که در آذرماه  1379به مجلس تقدیم کرد در بند «ج» تبصرة  32این
الیحه ،فرمولی را برای تأمین بودجة این ماده درج کرد .در این بند برای تأسیس مؤسسات حقوقی
موضوع ماده  ،187هزینهای در نظر گرفته شده بود که تعرفة آن را وزیر دادگستری تنظیم و به تصویب
قوه قضاییه برسد و اشخاصی که ناتوان از پرداخت این هزینه هستند باید دعوی اعسار طرح کنند!
کانونهای وکالی دادگستری در یک بیانیه تفصیلی به تاریخ  29آذر  1379که در شماره دی ماه 1379
مجلة کانون وکالی دادگستری مرکز به چاپ رسید به مندرجات ماده  187و تأمین بودجة آن اعتراض
کردند .در بخشی از این بیانیه چنین آمده است:
«دستگاه دادگستری کشور به دلیل کمبود امکانات مالی و قضات متخصص و آشفتگی قوانین
ماهوی و آیین دادرسی تاکنون نتوانسته است به گونة مؤثّر پاسخگوی دادخواهی مردم و
برآورده ساختن هدفهای ارزشمند مقرر در اصول قانون اساسی باشد و روشن نیست چگونه
می توان انتظار داشت بار سنگین انتخاب داوطلبان حرفة مشاورة حقوقی و وکالت و سپس
اجرای قوانین پیچیدة مربوط به وکالت را به دوش کشد ...اینک جای شگفتی است پس از
آنکه ایرادات حقوقی و پیامدهای نگرانکنندة ماده  187بر همگان آشکار شده است ،کسانی
که این ماده را به ناروا و بیهیچ ضرورتی وارد یک برنامة پنجسالة اقتصادی کردهاند دست از
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تالش خود برنداشته و با آوردن بند «ج» تبصرة  32در الیحة بودجه سال  1380به دنبال اجرا
کردن خواستة غیرمنطقی و مغایر با قانون اساسی خود هستند».
در همین راستا دو تن از نمایندگان مجلس ،آقایان ابراهیم امینی و جعفر گُلباز به بند «ج» تبصرة 32
الیحة بودجه سال  1380برای تأمین مالی اجرای ماده  187اعتراض کردند و اکثریت بزرگی از
نمایندگان رأی به حذف بند مزبور از الیحة بودجه سال  1380کل کشور دادند و الیحه بودجه سال
 1380با حذف بند «ج» تبصره  ، 32روز  26بهمن  1379در مجلس به تصویب رسید .به این ترتیب با ردّ
بودجة اجرای مادة  187در مجلس ،این ماده که نارساییهای فراوان داشت غیرقابل اجرا گردید.
 -4آییننامه غیرقانونی رییس وقت قوه قضاییه

ماده  187آشکارا خالف قانون اساسی بود و با حذف بودجة اجرای آن غیرقابل اجرا شده بود .از سوی
دیگر این ماده تنها یک اجازه به قوه قضاییه داده بود ولی موارد مهمی که نیاز به قانونگزاری داشتند
چون شروط داوطلبان ،تخلفات انتظامی و مرجع پیگرد و رسیدگی در این ماده پیشبینی نشده بود .از
همینرو هیأت مدیرة کانون وکالی دادگستری مرکز در دیداری با رییس قوه قضاییه در همان هنگام
این موانع قانونی در اجرای ماده  187را با وی در میان گزاردند .با این حال رییس وقت قوه قضاییه با
نادیده گرفتن همگی موانع قانونی یاد شده ،آییننامهای را در  25ماده و  9تبصره برای اجرای ماده 187
در  1379/12/23امضا کرد که در  1380/1/21در روزنامه رسمی کشور انتشار یافت .در این آییننامه،
قانونگزاری تفصیلی در زمینة «شروط داوطلبان»« ،معافیت اعضای هیأت علمی دانشکدههای حقوق»،
«معافیت اشخاصی که  6ماه سابقه قضایی دارند از انجام کارآموزی»« ،ثبت مؤسسات حقوقی مشمول
این ماده و دادن شخصیت حقوقی به آنها»« ،موارد تخلفّات مشموالن این ماده و تعیین مرجع رسیدگی
به این تخلّفات» پیشبینی شدهاند که همگی فراتر از چارچوب یک آییننامة اجرایی و نیازمند تصویب
قانون هستند .بنابراین آییننامه مورخ  1379/12/23رییس قوه قضاییه به دالیل گوناگون بیاعتبار بوده
و هر اقدامی که در چارچوب آن انجام شده غیرقانونی بوده است.
 -5نسخ ماده 187

آقای سید محمد جندقی کرمانیپور رییس کانون وکالی دادگستری مرکز در مقالهای زیر عنوان
«آییننامه برای قانون منسوخ» ،قانون آیین دادرسی مدنی را که در تاریخ  1379/1/21در مجلس به
تصویب رسید ناسخ ماده  187که در  1379/1/17به تصویب رسید برشمرده است .زیرا ماده  33قانون
آیین دادرسی مدنی تصریح کرده است:
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«وکالی متداعیین باید دارای شرایطی باشند که به موجب قوانین وکالت برای آنان مقرر شده
است».
و ماده  529این قانون نیز قوانین و مقررات مغایر با این قانون را مُلغی ساخته است .بنابراین ماده  187که
بیرون از قوانین وکالت است نسخ شده و رییس وقت قوه قضاییه نمیتوانسته است برای این مادة منسوخ،
آییننامهای تصویب کند.
سرانجام گروهی از نمایندگان مجلس با آگاهی یافتن از پیامدهای زیانبار ماده  187و پس از حذف
بودجة اجرای آن ،طرحی را امضا و به هیأت رییسه مجلس تقدیم کردند که در آن تأکید شده بود دادن
اجازة صدور پروانه مشاوره حقوقی به رییس قوه قضاییه مغایرت آشکار با صالحیتهای این قوه در
اصلهای  156و  158قانون اساسی دارد .این طرح با اکثریت بزرگی در مجلس تصویب شد ولی شورای
نگهبان بیآنکه دالیل حقوقی روشن مصوّبة مجلس در ناسازگاری ماده  187با قانون اساسی را رد
کند به دستاویز ایجاد اشتغال!  ،مص ّوبة مجلس را رد کرد که کمترین جایگاهی در وظایف قانونی
شورای نگهبان نداشت .هر چند نمایندگان مجلس پنج بار دیگر رأی به حذف اجازة صدور پروانة
مشاوره حقوقی از سوی رییس قوه قضاییه دادند و اجرای ماده  187را برای تأمین نظر شورای نگهبان
برعهده کانونهای وکال قرار دادند ولی شورای نگهبان به جای اظهارنظر دربارة ناسازگاری این
مص ّوبات مجلس با اصول قانون اساسی ،هر بار بیدلیل به «وتو» مصوبات مجلس پرداخت که بیرون از
اختیارات این شورا بود .هر چند شورای نگهبان با «وتو» کردن بیدلیل این مصوبات مجلس ،مانع از
نسخ صریح ماده  187گردید ولی این برخورد بیسابقة شورای نگهبان نمیتوانست به این ماده اعتبار
قانونی بدهد .زیرا ماده  187به خودی خود قابل اجرا نبود و نیاز به قانونگزاری تفصیلی داشت ،بودجة
اجرای آن نیز حذف شده بود .سرانجام دوران اجرای برنامة پنجسالة سوم که در تاریخ  1379/2/11در
روزنامة رسمی کشور به چاپ رسیده بود در  1384/2/11به پایان رسید و به دلیل اعتراضات کانونهای
وکالی دادگستری و نمایندگان مجلس ،این مادة بیاعتبار را در برنامههای پنجسالة چهارم ،پنجم و
ششم تکرار نکردند و چنین اجازهای دیگر به رییس قوه قضاییه داده نشد.
بند «چ» ماده  88برنامة پنجسالة ششم نیز که سهمیههایی برای ایثارگران در آزمونهای قوه قضاییه،
سازمان ثبت ،کانونهای وکالی دادگستری ،کانون کارشناسان و مرکز وکال و کارشناسان قوة قضاییه
در نظر گرفته است ،تبعیض آشکار و تجاوز به حقوق داوطلبان در این آزمونهاست و به معنی اعتبار
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بخشیدن به ماده  187برنامه پنجسالة سوم نیست .بنابراین با بیاعتبار بودن ماده  ،187برگزاری آزمون
مشاوران از سوی قوه قضاییه و یا مرکز مشاوران نیز مجوّز قانونی نداشته است .افزون برآن ،دولت آقای
حسن روحانی الیحة برنامة پنجسالة ششم را که یک امر اجرایی است و ضرورتاً مانند الیحة بودجة
ساالنه نیازمند تقدیم الیحة آن از سوی دولت بوده است به مجلس تقدیم نکرد .از شگفتیهای
قانونگزاری این است که یکی از نمایندگان این مجلس به ابتکار خود! این مجموعة مواد آشفته را در
مجلس مطرح کرد و هیأت رئیسه مجلس هم با تخلّف از قانون اساسی آن را در دستور کار مجلس
گزارده و تصویب کرده است.
 -6آییننامة تکراری

با پیشینة روشن ماده  187و ردّ بودجة اجرای آن و سپری شدن دوران اجرای این برنامه ،رییس پیشین
قوه قضاییه برای دومینبار آییننامة دیگری را برای این مادة بیاعتبار در  29بهمن  1397امضا کرد که
در روزنامه رسمی  10اسفند  1397به چاپ رسید .این آییننامه ،افزون بر ایرادات قانونی آییننامه نخست
با اعتراضات دیگری روبروست که به آنها میپردازم:
الف – مختومه بودن اجرای ماده 187

حتی اگر ماده  187برنامه پنجساله سوم روند قانونگزاری را با تقدیم یک الیحة مستقل از سوی دولت
و تصویب در مجلس دنبال کرده بود و دادن اجازة صدور پروانه مشاورة حقوقی به رییس قوه قضاییه با
اصول قانون اساسی و استقالل کانونهای وکالی دادگستری تعارضی نداشت و حتی اگر رییس وقت
قوه قضاییه در سال  1379صالحیت قانونی برای تنظیم آییننامهای را برای ماده  187میداشت ،به هر
حال با تنظیم و امضای آییننامهای از سوی او در تاریخ  ،1379/12/23اجرای ماده  187مختومه گردیده
و امضای آییننامة دیگری از سوی رییس قوه قضاییه در  29بهمن سال  1397کمترین جایگاهی در
قانون اساسی و نظام قانونگزاری کشور نداشته است.
نمونه دیگری از آییننامه تکراری ،آییننامهای است که در  27خرداد  1388از سوی مرحوم آقای
شاهرودی رییس قوه قضاییه در  99ماده برای قانون استقالل کانون وکال مصوب پنجم اسفند 1333
تنظیم و امضا شد! از آنجا که آییننامة قانون استقالل کانون در سال  1334بر پایة ماده  22این قانون از
سوی هیأت مدیره کانون وکالی مرکز تدوین و به امضای وزیر وقت دادگستری رسیده بود ،کانونهای
وکال پس از انتشار این آییننامة تکراری در روزنامة رسمی به آن اعتراض کردند .در بخشی از بیانیهای
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که کانونهای وکالی دادگستری در جلسة مشترکی که در تاریخ  14تیر  1388در تهران برگزار شد
صادر کردند چنین آمده است:
«نظر به عدم رعایت شرط ماده  22قانون استقالل کانون وکالی دادگستری در تدوین آییننامه،
مبنی بر لزوم پیشنهاد هر نوع آییننامه راجع به وکالت از طرف کانون وکالی دادگستری ...و
تعارض آشکار آییننامة مذکور با تمامیت استقالل و موجودیت کانونهای وکالی دادگستری،
آییننامة اصالحی منتشره از اساس قابلیت اجرایی نداشته و کانونهای وکالی دادگستری ایران
ضمن اعتراض شدید خود به چگونگی تدوین مندرجات آییننامة مزبور بار دیگر تقیّد خود را
به اجرای قانون استقالل کانون وکالی دادگستری و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت و آییننامه
اجرایی قانون استقالل کانون وکالی دادگستری مص ّوب سال  1334و تمامی قوانین و مقررات
معتبر راجع به وکالت اعالم میدارند».
من نیز با استدالل حقوقی دیگری در مقالهای که در شمارة بهار و تابستان  1388مجله کانون مرکز به
چاپ رسید در اعتراض به آن چنین نوشتم:
«اصوالً آییننامة اجرایی ،تکمیل کنندة قانون است و با تصویب آن ،امر قانونگزاری در کلیات
و جزئیات کامل میشود 1.با تصویب آییننامة سال  ،1334قانون استقالل تکمیل گردیده و امر
قانونگزاری در این زمینه مختومه گردیده است مگر آنکه قوة مقنّنه بر پایه نیازهای تازه در
زمینة امر قضا و حرفة وکالت ،تصویب قانون جدیدی را در دستور کار خود قرار دهد و قانون
پیشین را نسخ کند که در این صورت آییننامة اجرایی آن نیز خود به خود نسخ میگردد .ولی
تا زمانی که یک قانون اعتبار دارد آییننامه اجرایی آن نیز معتبر است .بنابراین مراجع تنظیم و
تصویب آییننامه که یک بار به تکلیف خود عمل کردهاند از انجام این وظیفه فارغ شدهاند و
حق تنظیم و تصویب مجدد آییننامه را ندارند.»...
در پی اعتراضها به این آییننامة تکراری ،نامهای از سوی معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه
در تاریخ  30تیر  1388به ریاست قوه قضاییه نوشته شد و با این توجیه که چون تدوین الیحهای جامع
برای تحوّل و توسعة نظام وکالت در دستور کار است بنابراین معاونت حقوقی درخواست میکند
آییننامة اجرایی قانون استقالل کانون وکالی دادگستری مصوب  1388/3/27متوقف بماند .این
1. André Laubadère , Manuel de Droit Administratif, L.G.D.J. , 2e éd. P.204.
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درخواست در همان روز مورد موافقت رییس وقت قوه قضاییه قرار گرفت .دستور تعلیق یا توقف اجرای
این آییننامة تکراری ،مفهومی به جز اعالم بیاعتباری آن نداشت .زیرا در غیر این صورت ،دستور
توقف اجرای این آییننامه به معنی متوقف ساختن اجرای قانون استقالل کانون وکال بوده است .و حال
آنکه قانون استقالل سال  1333و آییننامة اجرایی آن مصوب سال  1334به قوت خود باقی ماندند و
همچنان در حال اجرا هستند.
ب – تصویب آییننامه در صالحیت وزیر یا هیأت وزیران است

پیش از این دیدیم که ماده  187برنامه پنجسالة سوم نارساییهای فــراوان داشت و قابل اجــرا نبــود.
اصل  138قانون اساسی نیز آییننامههای اجرای قوانین را در صالحیت وزیران یا وزیری که قانون او را
مأمور تدوین آییننامه میکند دانسته است .این اصل همچنین به هیأت وزیران ،صالحیت تصویب
آییننامههای مستقل را داده است .به این ترتیب رییس قوة قضاییه اصوالً اختیاری برای تصویب آییننامه
در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ندارد .بنابراین خواه آییننامه  23اسفند  1379رییس
این قوه در زمینة اجرای ماده  187و یا آییننامة تکراری  29بهمن  1397هیچ یک در صالحیت رییس
قوه قضاییه نبوده و از این جهت هم بیاعتبار بودهاند.
شگفتانگیز است که رییس قوه قضاییه که این آییننامه تکراری را در سال گذشته امضا کرده است
در ماده  27آن ،این آییننامه را جایگزین آییننامه  1381/6/13رئیس وقت قوه قضاییه برشمرده است.
این در حالی بوده است که تاریخ آییننامة نخست 23 ،اسفند  1379بوده و آییننامة دیگری در
 1381/6/13برای ماده  187تصویب نشده بوده است .این نشان میدهد مشاوران رییس قوه که این
آییننامه تکراری را نوشتهاند آگاهی از تاریخ آییننامه پیشین و موازین قانونگزاری نداشتهاند .در هر
حال نسخ یک آییننامه و تصویب آییننامة جدید آن هم پس از گذشتن  18سال از اجرای آییننامة
نخست ،جایگاهی در موازین قانونگزاری ندارد.
پ– قانونگزاری بیشتر در آییننامة تکراری

از آنجا که ماده  187در چند سطر تنظیم شده و پاسخگوی نیازهای قانونی دادن پروانه مشاوره حقوقی
و وکالت نبوده است در آییننامه تکراری اسفند  1397نیز قانونگزاریهای بیشتری انجام شده است .در
ماده  2این آییننامه به مرکز مشاوران« ،شخصیت حقوقی ،مالی و اداری مستقل» داده شده است .با
چشمپوشی از اینکه قیدهای «مالی و اداری» در این ماده از نظر حقوقی بیمعنی هستند اصوالً پیدایش
شخصیت حقوقی ،نیازمند تصویب قانون است و شخص رییس قوه دارای صالحیت قانونی برای دادن
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شخصیت حقوقی به هیچ نهادی نیست .از همینرو ماده  18قانون وکالت مصوب بهمن  1315مقرر کرده
است:
«کانون وکال ،مؤسسهای است دارای شخصیت حقوقی.»...
و ماده یکم قانون استقالل کانون وکال مصوب پنجم اسفند  1333نیز همین امتیاز را برای کانون وکالی
دادگستری مقرر کرده است:
«کانون وکالی دادگستری مؤسّسهای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی که در مقر هر
استان تشکیل میشود».
این دو قانون و قوانین دیگری که در نظام قانونگزاری کشور ما تصویب شدهاند نشان میدهند دادن
شخصیت حقوقی به یک نهاد یا گروه نیازمند قانون است و با آییننامه نمیتوان وصف شخصیت حقوقی
داد .از سوی دیگر ،مرکز مشاوران ،بخشی از ساختار قانونی قوه قضاییه نیست که به خودی خود دارای
شخصیت حقوقی باشد .بنابراین هیچ قانونی به مرکز موسوم به مشاوران ،شخصیت حقوقی نداده است
و همه تصمیمها و اقدامات این مرکز مانند برگزاری آزمونها و گرفتن وجوهی از داوطلبان ،تصمیمها
و اقدامات قوه قضاییه که این مرکز زیر نظر آن فعالیت میکند شمرده میشوند .این آییننامة تکراری
همچنین دادسرا و دادگاه بدوی انتظامی و دادگاه تجدید نظر انتظامی را برای مشموالن ماده 187
پیشبینی کرده که نیازمند قانون و تخلف از اصل  159قانون اساسی است که تشکیل دادگاهها و تعیین
صالحیت آنها را منوط به حکم قانون دانسته است.
در پایان یادآور میشوم که حرفة وکالت دادگستری با پیروزی مشروطیت و آغاز نهضت قانونگزاری
در ایران و با تصویب قانون در دستگاه دادگستری نوپای کشور به رسمیت شناخته شد .کانون وکالی

دادگستری نیز با پیروی از تجربة سودمند کشورهای پیشرفته از سال  1309خورشیدی و سپس بر پایه
قانون وکالت مصوب  1315فعالیت سودمند خود را آغاز کرد .قانون استقالل کانون وکالی دادگستری
مص ّوب پنجم اسفند  1333نیز استقالل وکیل در امر دفاع و تأسیس کانون وکالی مستقل در استانهای

کشور را پایهگزاری کرد .کانون وکالی دادگستری که از سوی هیأت مدیرة انتخابی اداره میشود از
افتخارات کشور ماست و تنها نهاد قانونی است که صالحیت گزینش کارآموزان ،صدور پروانة وکالت،
پیگرد و رسیدگی به تخلفات انتظامی وکال را از سوی دادسرا و دادگاههای انتظامی خود داراست.
کانون وکالی دادگستری در ایران همانند کانونهای وکال در کشورهای پیشرفته وظایف قانونی خود
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را به دور از دخالت دولتها و قوه قضاییه از هنگام به رسمیت شناخته شدن استقالل آن انجام داده و
هیچ جایگزینی برای آن وجود ندارد .به ویژه با تصویب قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،اصل
 ،35پایههای استقالل کانون وکال را استوارتر کرده است.
اختیارات قوه قضاییه در اصل  156قانون اساسی و اختیارات و وظایف رییس این قوه که در اصل 158
به گونة حصری و روشن پیشبینی شدهاند به درستی کمترین اختیاری به قوه قضاییه و رییس آن در
دخالت در حرفة آزاد وکالت ،مشاورة حقوقی و یا تأسیس مؤسسات حقوقی که در صالحیت ذاتی
کانونهای وکالی دادگستری هستند ندادهاند.
به هر حال با رد بودجة اجرای ماده  187در مجلس ،این ماده بیاعتبار گردیده است و آییننامههایی نیز
که برای اجرای این ماده امضا شدهاند به دالیلی که بیان کردم کمترین ارزش قانونی نداشتهاند .بنابراین
همه اقداماتی که از آن هنگام تاکنون بر پایه این ماده انجام شدهاند و وجوهی که زیر نظر قوه قضاییه از
مشموالن این ماده گردآوری شده و پروانههایی که به استناد آییننامههای غیرقانونی این ماده صادر
شدهاند بیاعتبار و آسیب به نظام قضایی و حکومت قانون در کشور ما بودهاند.
حق برخورداری از دادرسی عادالنه که از آرزوهای دیرینة مردم ایران بوده است و استانداردهای آن
در اسناد جهانی پیشبینی شدهاند با افسوس فراوان دور از دسترس دادخواهان قرار گرفته است .اگر
پایبندی به اصول قانون اساسی و قوانین الزماالجرای کشور وجود داشته باشد قوه قضاییه و کانونهای
وکالی دادگستری میتوانند این حق مشروع شهروندان را که از نیازهای گریزناپذیر پیشرفت اقتصادی
و اجتماعی در کشور ماست به گونة مؤثر برآورده سازند .همانگونه که در بخش نتیجهگیری از نامة
مورخ  21آبان  1381در اعتراض به «وتوی» مصوبات مجلس از سوی شورای نگهبان اعالم کردهام بار
دیگر تأکید میکنم که:
«زیر پا گزاردن اصول قانون اساسی و قوانین الزماالجرای کشور ،ریشة اصلی نابسامانیها ،فقر،
تبعیض و نگونبختی مردم بوده و هیچ فسادی در کشور ما باالتر از بیاحترامی به قوانین کشور
و حقوق مردم نیست».
پایان
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