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نقدی بر طرح «اصالح قانون استفاده بعضی از دستگاه ها از نماینده حقوقی در مراجع قضائی»

طرحی برای محدودیت بیشتر دایره خدمات وکالی دادگستری!
این طرح که تحت عنوان «اصالح قانون اســتفاده بعضی از دســتگاه ها از نماینده 
حقوقــی در مراجع قضائی مصــوب ۱۳۷۴» در ســال ۱۳۹۹ در مجلس یازدهم اعالم 
وصول شد، در پی آن است که به تمامی شخصیت های حقوقی حقوق خصوصی اعم 
از مؤسسات، بنگاه ها و شرکت های خصوصی، مجوز دهد تا به جای وکالی دادگستری 
از نماینده حقوقی جهت طرح دعوا یا دفاع از دعاوی مربوطه در مراجع قضائی استفاده 
کنند. در واقع این طرح به دنبال توســعه دایره ماده ۳۲ قانون آیین دادرســی مدنی و 
قانون اســتفاده بعضی از دســتگاه ها از نماینده حقوقی در مراجع قضائی اســت که 

به عنوان یک استثنا بر اصل وارد شده اند و طبعا توسعه آنها خالف اصل است.
ایراد های  عدیده   این  طرح  جدید

تصویب این طرح در حالی دنبال می شــود که با پیچیده شــدن دعاوی حقوقی، 
غامض شدن روابط حقوقی اشخاص، حدوث وقایع حقوقی جدید و تخصصی شدن 
قراردادهــا، حتــی موضوع اســتفاده دولــت از نمایندگان حقوقــی به جای وکالی 
دادگستری نیز با تردیدهایی اساسی و جدی مواجه شده است و سازمان ها و نهادهای 
دولتی که تاکنون با استفاده از نمایندگان حقوقی، زیان های کالنی را به بیت المال به 
واســطه باختن دعاوی پیچیده و سنگین خویش به طرف مقابل که از وکالی مجرب 
دادگســتری بهره مند بوده است، وارد کرده اند، ســعی در استفاده از وکالی مجرب و 
متخصص دادگســتری در این  گونه دعاوی دارند؛ بنابراین در چنین شــرایطی معلوم 
نیســت چطور می توان بانک های خصوصی و شــرکت های بزرگ خصوصی و حتی 
شــرکت هایی را که کمتر از ۵۰ درصد ســرمایه آنها متعلق به دولت اســت و نیز آن 
دسته از اشخاص حقوقی را که با خصوصی سازی به جرگه اشخاص حقوقی حقوق 
خصوصی درآمده اند و سود و زیان آنها مستقیم به حقوق مردم و منافع آنها مربوط 
اســت، مجاز به اســتفاده از اشــخاصی به عنوان نماینده حقوقی کرد که هیچ گونه 
صالحیت سنجی ای به لحاظ کیفی، علمی و تجربی در خصوص آنها صورت نخواهد 
گرفــت و عمال حقوق مردمی را که مالکان بخش عمده این ســرمایه ها هســتند، با 
دخالت افراد غیرمتخصص، با مخاطراتی جدی و اساســی روبه رو کرد و حقوق آنها 
را در این شــرکت ها به واسطه استفاده از افراد فاقد صالحیت، به راحتی در معرض 
تعدی و تفریط قرار داد! در نتیجه معلوم نیســت چــرا در  حالی که مجلس باید در 
مقام رفع ایرادات وارد بر استفاده از نماینده حقوقی توسط دولت در ماده ۳۲ قانون 
آیین دادرسی مدنی و قانون استفاده بعضی از دستگاه ها از نماینده حقوقی در مراجع 
قضائی باشد، به دنبال توسعه این تأسیس واجد ایرادات عدیده است! جالب آنجاست 
که دولت برای کاستن از این ایرادها و ممانعت از تداوم روند غیرموجهی که در سطور 
پیشین به آنها اشاره شد، با پیش بینی بند «خ» ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه، 
دســتگاه های مختلف را مکلف به تهیه دســتورالعملی در زمینه سازوکار تشویق و 
ماندگاری کارشناسان حقوقی و افزایش سطح کیفی آنها کرد که به تصویب مجلس 
هم رسید؛ زیرا عمده کسانی که جذب ادارات حقوقی دولت می شوند، کسانی هستند 
که در آزمون های وکالت، قضاوت و سردفتری موفق نبوده اند و عمده فارغ التحصیالن 

نماینده حقوقی؛ راه حل یا مشکل آفرین!

شرکت های خصوصی نیز جایی برای ارائه خدمات حقوقی خویش 
ندارند. متأســفانه در کشور ما و به ویژه در مجلس شورای اسالمی، 
وقتی سرانه وکیل را با سایر کشورها قیاس می کنند، صرفا به لحاظ 
آماری و عددی و تناســب جمعیتی این مقایسه صورت می گیرد و 
به هیچ وجه به این موضوع دقت نمی شــود که در کشــورهایی که 
ما با آنها مقایســه می شویم، همه سرویس ها و خدمات حقوقی از 
نوشتن یک عریضه یا قرارداد ساده تا ارائه هرگونه مشاوره حقوقی یا 
طرح دعوی و دفاع، همگی توسط وکالی دادگستری ارائه می شود؛ 
در حالی که در کشور ما، جایگاه وکال صرفا به وکالت دعاوی تنزل پیدا 
کرده و دایره دعاوی نیز به شــدت با تصویب قوانین متعدد، مضیق 
و محدودتر شــده اســت. از یک طرف دولت و تمامی سازمان ها و 
نهادهای دولتی می توانند در مراجع قضائی، به جای وکیل از نماینده 
حقوقی اســتفاده کنند. مؤسســات عمومی غیر دولتی، دانشگاه ها، 
شــهرداری ها و بانک هــای دولتی نیــز می توانند به جــای وکیل از 
نماینده حقوقی استفاده کنند. در قانون حمایت قضائی از کارکنان 
و پرســنل نیروهای مسلح مصوب آبان ســال ۱۳۷۶ نیز استفاده از 
خدمات نماینده حقوقی به جای وکیل برای کارکنان نیروهای مسلح 
پیش بینی شــده اســت. به موجب قانون حمایت قضائی از بسیج 
مصوب دی ماه ســال ۱۳۷۱، کارشناســان دفاتر حمایت و خدمات 
حقوقی و قضائی بســیجیان می توانند از حقوق اشــخاص مندرج 
در این قانون بدون داشــتن پروانه وکالت دفاع کنند. از طرفی دیگر، 
وکالت در ســازمان تعزیرات حکومتی، کمیسیون تبصره ۱۰۰ قانون 
شهرداری، هیئت تشخیص و هیئت های حل اختالف کارگر و کارفرما 
و اکثریت قریب به اتفاق مراجع شبه قضائی، مستلزم داشتن پروانه 
وکالت نیســت و افراد غیر وکیل و حتی غیر حقوق دان می توانند به 
نمایندگی از اصیل در این مراجع حاضر شــوند و در حال حاضر نیز 
تالش هایــی برای حذف وکالی دادگســتری از فرایند ترخیص کاری 
در امور گمرکی از طریق اصالح مــاده ۱۹۰ آیین نامه اجرائی قانون 
امور گمرکی در دســت اقدام است. به این ترتیب، با وجود قوانینی 
از این دســت، بدیهی است که نه تنها سرانه وکیل در کشور ما بیش 
از کشــورهای پیشرفته دنیاست، بلکه دایره خدماتی که منحصرا از 
سوی وکالی دادگستری قابل ارائه است، به شدت مضیق و محدود 
شــده و فضای فعالیت اختصاصی زیادی بــرای آنها باقی نمانده 
اســت که در صورت تصویب طرح مورد بحث، این فضا نیز مجددا 
محدودتر خواهد شد و وکالی دادگستری، باالخص وکالی جوان، از 
حیث زمینه فعالیت، با عســرت و تحدیدات درخور توجهی مواجه 
می شــوند. با  وجود این راهکاری که برای تســهیل امور اشخاص 
حقوقی حقــوق خصوصی در این رابطه قابل ارائه اســت، اصالح 
قانون و اجازه اســتفاده این اشخاص از وکالی دادگستری به عنوان 
نماینده حقوقی است تا با حفظ حقوق مربوط به کانون وکال، بتوانند 
در مراجع قضائی بــا هزینه کمتری عهده دار دفــاع از حقوق آنها 
باشند. گفتنی است که طرح هایی از این قبیل، امنیت شغلی وکالی 
دادگســتری را تهدید کرده و در تعارض با اصل ۲۲ قانون اساســی 

جمهوری اسالمی ایران است.

ســیدمهدی حجتــی وکیــل دادگســتری:
از  جمله خدمات تخصصی   خدمات حقوقی 
اســت که ارائه آن به دانش و تجربه مختص 
به خویش نیاز دارد. متأســفانه در حالی که 
ضرورت دارد کشــور روز به روز به ســمت 
مصوبات،  کنــد،  حرکــت  تخصص گرایــی 
تصمیمــات و برخی از طرح هــا و لوایح، به 
سمت و سوی تخصص زدایی گام برمی دارند 
کــه آســیب های آن بالطبــع جبران ناپذیر 
خواهد بود. اخیرا طرحی که مدتی در مجلس 
شورای اسالمی مســکوت مانده بود، مجددا 
در دســتور کار قوه مقننه قرار گرفته اســت 
و جالب آنکه هیچ گونه پشــتوانه پژوهشــی 
و مطالعــه تطبیقی نیز درخصــوص آن در 

مجلس صورت نگرفته است.

چرا شــرکت ها به ویژه شــرکت های حقوقی بــه دنبال اســتفاده از نماینده 
حقوقی هســتند؟ آنچه موجب شــد تا طرح «اصالح قانون استفاده بعضی از 
دســتگاه ها از نماینــده حقوقی در مراجع قضائی» در دســتور کار مجلس قرار 
بگیــرد و به تصویب برســد، طبق ادعای کارآفرینان و صاحبان شــرکت ها برای 
کم کردن هزینه های حقوقی رســیدگی به دعاوی بود. آن چنان که مدافعان این 
طرح ســخن می گویند به دلیل اینکه کمبود ســرانه وکیل در کشــور و افزایش 
حق الوکاله ها استخدام وکیل برای بسیاری از شرکت ها و کسب وکارهای کوچک 

با هزینه های باالیی همراه خواهد بود.
 یک کارآفرین بخش خصوصی در حمایت از این طرح در زمان مطرح شدنش 
در مجلس گفته بود: «گاه میزان درآمد وکیل از یک شــرکت، با احتســاب زمان 
کمی که می گذارد، بــا ۱۵ کارگر برابری می کند؛ به این معنی که چنانچه میزان 
حقوق، زمان و عملکرد ۱۵ کارگر با یک وکیل مقایســه شــود، معلوم می شــود 
که یک وکیل در حدود ۱۵ کارمند برای یک شــرکت هزینه بر اســت». همچنین 

اســتفاده از وکال ممکن اســت به موفقیت شــرکت ها در دعاوی حقوقی منجر 
نشــود و همین شکســت ها موجب می شــود تا بســیاری از شــرکت ها به ویژه 
شــرکت های کوچک از استخدام وکیل، تصویری جز شکست و خسارت مالی در 

ذهن نداشته باشند. 
بزرگ ترین خســارت برای شــرکت ها زمانی اســت که به علت عدم پیگیری 
درســت مشــکل توســط وکیل، کار به نتیجه نمی رســد و فکــر و روح و روان 
تولیدکننده درگیر موضوع می ماند؛ البته خســارت مالی ای هم که به علت نبود 
وکیل در دادگاه یا فقدان دفاع درســت وی از حق شــرکت بر شرکت ها تحمیل 
می شــود نیز کم نیســت. همچنین به علت باالبودن هزینه ها و نپذیرفتن برخی 
دعاوی با ارزش ریالی پایین توســط وکال، بعضا شرکت ها از پیگیری حقوق خود 
در محاکم منصرف می شــوند.  منتقدان طرح اما معتقدند اســتفاده از نماینده 

حقوقی ممکن است به ضرر شرکت ها منجر شود. 
تجربــه بهره منــدی از خدمات نماینــدگان حقوقی از ســوی برخی نهادها 

گویای این واقعیت اســت که در اغلب موارد به لحــاظ پیچیدگی های روابط و 
دعاوی متعدد حقوقی از یک ســو و نداشــتن اطالعــات و دانش حقوقی و نیز 
فقدان تجربــه و تبحر کافِی نمایندگان حقوقی از ســوی دیگر، آن طورکه مورد 
انتظــار بوده از حقــوق موکالن خویش دفــاع نکرده اند تا جایی کــه در موارد 
بســیاری ناتوانــی نماینده حقوقــی اعزامی بــه جلســه دادگاه از حیث دفاع 
مناســب، منجر به تضییع منافع ســازمان ها و ارگان هــای عمومی و دولتی نیز 

شده است. 
همچنین در موارد متعدد مشــاهده شــده اســت که نهادها و دستگاه های 
دولتی، بانک ها، دانشــگاه ها و نهادهای عمومی غیردولتی از قبیل شهرداری ها، 
با درک درست از وجود این نقیصه و تبعات منفی آن، در موضوعات و اختالفات 
حقوقــی عدیده، به جای اســتفاده از جایــگاه نماینده و کارشــناس حقوقی، با 
مراجعه به وکالی دادگستری به عنوان متخصصان دعاوی حقوقی، مبادرت به 

دفاع از حقوق قانونی خویش می کنند.
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اســتانی در جنــوب ترکیــه- ســخن توأم بــا کنایه
 ۱۲- رنگ نشــده!- مصونیت از خطر- رمانی از جعفر 
مدرس صادقی ۱۳- شــبکه موقت آهنی برای کار در 
ارتفاع- گرایش خاصی در یک دین- طال ۱۴- عقیم- 
قومی از نژاد آریایی- متداول ۱۵- تجزیه شــیمیایی- 

ستایش، وصف- از یاران امام حسین(ع) 
عمودی: 

۱- نماد- دستگاه نمایش کامپیوتر- بوی رطوبت 
۲- تئاتر تعلیمی-تربیتــی- دودمان ۳- برادر عرب- 
بسیار شکمو- استاندار قدیم- مقابل ۴- کشته شدن- 
نوعی ماشین چاپ مسطح کوچک- دریاچه ای بزرگ 
در شــرق دریــای خــزر ۵- از چهره های سرشــناس 
سینمای کمدی جهان- مصیبت ها ۶- برگزیده از هر 
چیز- متعفن- موافق ۷- قدم- گروه محافظان ویژه- 
باجه فرودگاه برای انجام تشــریفات ۸- ســاز استاد 
حســن کســایی- بازیگر مرد فیلم دوازده یار اوشن- 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

   جدول  ۴۲۱۵      طراح: بیژن گورانی
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   حل جدول  ۴۲۱۴

   سودوکو سخت  ۳۲۱۱   

   سودوکو ساده  ۳۲۱۱   

با کیفیت رشته حقوق، جذب وکالت، قضاوت و سردفتری می شوند.
بحران   نظارت

بدیهی است حرفه وکالت، قضاوت و سردفتری از چنان جاذبه ای برخوردار است که معموال 
یک فارغ التحصیل رشته حقوق به دنبال قرار گرفتن در چنین مناصبی است؛ بنابراین کسانی که با 
تصویب طرح «اصالح قانون استفاده بعضی از دستگاه ها از نماینده حقوقی در مراجع قضائی» 
با عنوان نماینده حقوقی اشــخاص حقوقی حقوق خصوصی در مراجع قضائی حضور خواهند 
یافــت، افرادی با قلت اطالعات علمی و پایین ترین ســطح کیفی هســتند که موفق به قبولی در 
هیچ یک از آزمون های سه گانه کانون وکال، کانون سردفتران و جذب متقاضیان شغل قضا نشده و 
حتی نتوانسته اند به استخدام ادارات حقوقی دولتی درآیند و طبعا نمی توان به این دسته از افراد، 
صالحیــت دفاع از حقوق اشــخاص حقوقی حقوق خصوصی در مراجــع قضائی را بدون هیچ 
محدودیتی از حیث نوع دعاوی و ســقف مالی مشخص با تعیین مراجعی که این افراد به عنوان 
نماینده حقوقی حق حضور و دخالت دارند (از دادگاه های بدوی تا دیوان عالی کشور) اعطا کرد؛ 
به ویژه اینکه تجربه اجازه ثبت و تأسیس مؤسسات حقوقی به افراد غیر وکیل در کشور، ثابت کرد 
توسعه کارچاق کنی، داللی و اعمال نفوذ بر خالف حق و مقررات قانونی، نتیجه به رسمیت شناختن 
فعالیت افراد غیر وکیل در حوزه امور قضائی اســت و فساد را بیش از پیش توسعه می دهد.  در 
نتیجه اگر دســتگاه های دولتی نیز می توانند از نماینده حقوقی در دعاوی استفاده کنند، کنترل و 
نظــارت عالی دولت بر عملکرد آنها از طریق مراجعی مانند هیئــت تخلفات اداری وجود دارد، 
اما درخصوص شرکت ها و مؤسســات خصوصی، طبعا چنین نظارتی منتفی است؛ کما اینکه در 
طرح مورد بحث، معلوم نیســت ضمانت اجرای تخلفات نمایندگان حقوقی مانند تبانی با طرف 

دعــوی، عدم تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی در فرجه مقرر قانونی، عدم اعتراض به موقع به 
نظریه کارشناســی، قبول نمایندگی از طرف دیگر دعوی علیه شرکتی که قبال یا هم زمان عهده دار 
نمایندگی حقوقی آن در مرجع قضائی بوده و از اســرار شــرکت مطلع است و... چیست و عدم 
پیش بینی مواردی از این دســت، نشــان از بی اطالعی طراح یا طراحان ایــن طرح از ماهیت کار 
حقوقی در مراجع قضائی دارد. از طرفی، متضرر اصلی چنین طرحی در نهایت دولت خواهد بود.

سردرگمی   نمایندگان   مجلس
با این حال تصویب این طرح نشان از سرگردانی و تحیر نمایندگان مجلس در تصویب مقرراتی 
خواهد داشــت که از نظر مبنایی با یکدیگر در تعارض قــرار دارند؛ چراکه مجلس یازدهم با این 
استدالل که سرانه وکیل در کشور نسبت به سایر کشورهای پیشرفته و در حال توسعه دنیا تناسبی با 
جمعیت و پرونده های مطروحه در دستگاه قضائی ندارد، مبادرت به تصویب ماده ۶ طرح تسهیل 
صدور مجوزهای کســب وکار کرد تا از این طریق وکالی بیشتری را به جرگه ارائه کنندگان خدمات 
حقوقی تزریق کند؛ اما هم زمان، با بررســی طرح اصالح قانون اســتفاده بعضی از دستگاه ها از 
نماینده حقوقی در مراجع قضائی و تصویب آن، طبعا دایره خدمات حقوقی قابل ارائه از ســوی 
وکالی دادگســتری را محدودتــر کرد و به اصطالح بــازاِر کار وکال را بیش از پیش محدود خواهد 
کرد. بدیهی اســت که نمی تــوان از یک طرف بدون ضابطه و به صــورت بی حد و حصر بر تعداد 
وکالی دادگســتری اضافه کرد و از آن طرف، در کشوری که وکالت در آن اجباری نیست، به دنبال 
حــذف وکال از دایره خدمات حقوقی بود و تردیدی نیســت که بدون وجود زمینه اشــتغال الزم 
برای سیل وکالیی که با اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار وارد جرگه ارائه کنندگان 
خدمات حقوقی در کشــور می شوند، در آینده باید شاهد تراکم وکالی بی کاری باشیم که حتی در 


