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 چکیده 

ۀ خدمت عمومی، ضرورت مداخل ۀ  به حوز ها  آن   ای بر منفعت عمومی جامعه و ورودتأثیر مشاغل حرفه 
گیری از سازد. پژوهش پیش رو با بهره را دوچندان می ها  آن   دولت در تنظیم ضوابط حاکم بر عملکرد 

دولت در ۀ  های مداخل توصیفی، در مقام تبیین مؤلفه   ـ   و اتخاذ رویکردی تحلیلی   ای مطالعات کتابخانه 
تصور رایج، دولت انگلستان در سه   برخالف وکالت به این نتیجه دست یافته است که  ۀ  گری حرف تنظیم 

وکالت« و  ۀ ورود به حرف ۀ  سطح مداخله در ضوابط حاکم بر »ساختار و تشکیالت نهاد وکالت«، »نحو 
وکالت« به تنظیم رژیم حقوقی حاکم بر نهاد وکالت پرداخته است. مواردی چون »تعیین   ۀ رف »تصدی ح 

 ۀ گذاری در حوز وکالت«، »مقررات   ۀماهیت حقوقی کانون«، »نظارت دولتی جامع بر کانون وکال و حرف 
گزارش  »الزام  اجزای وکالت«،  و  ارکان  مصوبات  بر  »نظارت  دولتی«،  نهادهای  به  وکال  کانون  دهی 

های وکال«، »تعیین شرایط تصدی وکالت مدیریتی کانون«، »الزام به اعمال شفافیت در عملکرد کانون 
های وکال«، »تنظیم سازوکار نظارت دولتی بر کانون »تنظیم اعمال نظارت مردمی  و ظرفیت پذیرش«، 

کالت«، »نظارت بر و  ۀ ها«، »تعلیق و لغو پروان الوکاله اخذ حق ۀ  بر کانون وکال«، »تعیین میزان و نحو 
هایی از »تنظیم سازوکار همکاری وکال و غیروکال« و... نمونه   مستخدمین و کارمندان وکیل« و نهایتا  

 .آیندهای وکال در این کشور به شمار می گری کانون دولت انگلستان در تنظیم   ۀ مداخله 
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 مقدمه
ویژه مورد توجه نظام تقنینی کشورها قرار گرفته  طور  بهوکالت  ۀ  ها است که اشتغال به حرف مدت

ای که امروزه، این حرفه از گونهبهو نسبت به آن شرایط و نظامات خاصی در نظر گرفته شده است؛  
شود.  یک »خدمت عمومی« یاد می   عنوانبهده و از آن  ابتکارات خصوصی اشخاص خارج ش  ۀحوزه 

مطلوب و کارآمد آن اتخاذ   تأمین   ها وظیفه دارند، تدابیر الزم را نسبت بهبر همین اساس نیز دولت
رسد ظهور می   ۀهای وکال به منصگری« دولت نسبت به کانوننمایند. از همین رهگذر، مفهوم »تنظیم

از    و از طریق سازوکار وضع قوانین و مقررات مربوط و با هدف ارتقای منفعت عمومی و صیانت 
و نه لزوما  ارائه( خدمات  )  تأمین  شود. به عبارتی، مسئولیت دولت درحقوق اشخاص اجرایی می

 ها و وظایف مرتبط با آن است. عمومی، مستلزم طراحی نظام حقوقی متناسب با مسئولیت
از ابتدای قرن نوزدهم تا سال  )  ریب به دویست سالآن وکال ق  کشوری که در  عنوانبهانگلستان  

ای از نخستین کشورهایی است که  ( از انحصار انجام خدمات حقوقی برخوردار بودند، نمونه1974
گری این حرفه، موفق به ها مناقشات عمومی، نهایتا  با پذیرش دخالت دولت در تنظیمپس از سال

کیفیت و نهایتا  ارتقای رضایت عمومی از این حرفه    پایان انحصار، کاهش هزینه خدمات، افزایش
به همین جهت میDomberger, 1989: 41-56)  شده است و  در  (  را  توجهی  الگوی درخور  تواند 

مؤلفه تنظیمترسیم  در  دولت  دخالت  حرف های  در   خصوص به  ـ وکالت    ۀ گری  که  کشورهایی  برای 
 نمایان سازد.  ـابتدای این مسیر هستند 

اینکه آثار گوناگونی در رابطه با امر وکالت و زوایای آن به نگارش درآمده است، ادبیات   رغمبه
است و اثری که تخصصا  به بررسی   داخلی موجود، کمتر به امور ساختاری و نهادی وکالت پرداخته

رسد خورد. به نظر میهای وکال پرداخته باشد به چشم نمیگری کانوندولت در تنظیمۀ  مداخلۀ  مقول
غلب از  ناشی  چیز  هر  از  بیش  وضعیتی  تنظیم ۀ  چنین  در  دولت  دخالت  ممنوعیت  گری  رویکرد 

 های وکال در ادبیات داخلی باشد. کانون
گری  دولت در تنظیم  ۀهای مداخلو چالش اصلی این نوشتار آن است که مؤلفه  مسئله  روایناز

ا   ۀحرف  با  این کشور  دولت  و  چیست  انگلستان  در کشور  ارائوکالت  از چه سازوکارهایی،    ۀستفاده 
 کند؟ مطلوب این خدمت عمومی در جامعه را تضمین و دنبال می

  وکالت هم تنظیم   ۀگری حرف دولت انگلستان در تنظیمۀ  نوشتار حاضر آن است که مداخل  ۀفرضی
به   هم قواعد مربوط   و  گیرد کانون وکال( را در بر می)  قواعد مربوط به ساختار وکالت در این کشور

 ضوابط ورود، تصدی و خروج/اخراج از این حرفه را. 
بخش  )  رو پس از تبیین مختصر سیر تاریخی قوانین مربوط به وکالت در انگلستاننوشتار پیش 
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مؤلفه تنظیمنخست(،  در  دولت  مؤلفه های دخالت  قالب  در سه  را  این کشور  در  های  گری وکالت 
  ۀورود به حرف ۀ  بخش دوم(، »نحو)  نهاد وکالت«  گری »ساختار و تشکیالتدخالت دولت در تنظیم

 دهد.بخش چهارم( مورد بررسی و کنکاش قرار می)  وکالت«  ۀبخش سوم( و »تصدی حرف )  وکالت«

 وکالت در انگلستان  ۀ. سیر تاریخی قوانین حرف۱
ای  حرفه  شود، تشکلینامیده می  1حقوقی انگلستان و ولز«  ۀ کانون وکالی انگلستان که »جامع

کند. این  آید و بر وکال نظارت میقضایی انگلستان و ولز به شمار می  ۀ در حوز  2وکال ۀ  است که نمایند 
 کند.  پشتیبانی میها آن پردازد و ازخدمات به وکال و کارآموزان می ۀ نهاد به ارائ

گردهمایی  و با    3حقوقی لندن«  ۀتشکلی به نام »مؤسس  1۸۲۳پیش از تشکیل این نهاد، در سال  
»لندن« از عنوان این مؤسسه حذف    ۀکلم  1۸۲۵تعدادی از وکالی این شهر تشکیل شده بود. در سال  

  ۀحقوقی« داد. اولین اساسنام  ۀژوئن همان سال، جای خود را به »جامع  ۲گردید؛ اما این مؤسسه، در  
  1۸4۵در سال    حقوقی(  ۀجامع)  جدید کانون وکال   ۀاساسنام  4تصویب شد.  1۸۳1این نهاد در سال  

خدمات به صنف وکال   ۀیک نهاد خصوصی و مستقل که به ارائ  عنوانبهتنظیم شد و از کانون وکال  
  6تعیین شد. 5حقوقی« ۀنام این جامعه به اختصار و همان »جامع 19۰۳پردازد یاد کرد. در سال می 

ای را به جریان  ر حرفه، کانون وکال برای نخستین بار، تعقیب وکالی دارای سوءرفتا1۸۳4در سال  
را تشکیل داد که اختیار    7انضباطی  ۀ، این کانون برای اولین بار یک کمیت19۰7انداخت. در سال  

ساالنه تمدید نماید.  صورت  به  وکالت وکال را  ۀتوانست پروانهای وکال را داشت و میبررسی حساب
را تأسیس نمود تا به شکایات علیه وکال    8نظارت بر وکال   ۀ ، این کانون، ادار19۸۳پس از آن و در سال  

 
1. Law Society of England and Wales 
2. Solicitors  
3. The London Law Institution 

 عنوان انگلیسی این اساسنامه از قرار ذیل بوده است:  .4
The Society of Attorneys, Solicitors, Proctors and others not being Barristers, practicing in the 
Courts of Law and Equity of the United Kingdom 
5. The Law Society  

بار در سال  6 برای نخستین  بانوان  البته در سال    19۲۲.  این جامعه درآیند.  به عضویت  انجمن   ۲۰1۳توانستند  نیز 
( که یک نهاد ملی نماینده وکالی زن در انگلستان بود با »جامعه Association of Women Solicitorsوکالی زن )

کیل داد. اگرچه پس از ادغام نیز، دپارتمان وکالی زن، حقوقی« ادغام گردید و دپارتمان وکالی زن این جامعه را تش
برای مطالعه راجع به وضعیت بازار خدمات حقوقی در انگلستان در نیمه   کند. عمل می   «حقوقی  ۀجامع»مستقل از  

 ( Gower & Price, 1957, 817-846) اول قرن بیستم، مراجعه کنید به:

7. Disciplinary Committee  
8. Office for the Supervision of Solicitors  
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تنظیم وکال«  نام »مرجع  به  رفتار وکال در یک رکن نظارتی  از  اکنون، شکایات   1رسیدگی کند. هم 
ارجاع   2کیفیت وکال به دفتر آمبودزمان حقوقی شود. البته شکایات راجع به خدمات بی رسیدگی می 

وضع مقررات و اجرای آن را بر   ۀشود. مرجع تنظیم وکال یکی از ارکان کانون وکال است که وظیفمی 
از جامع از حیث عملکردی مستقل  دارد و  این مرجع تحت نظارتحقوقی عمل می  ۀ عهده    کند. 

 قرار دارد که یک مرجع دولتی است.   3خدمات حقوقی هیئت
این    ۀمدیر  هیئت  عنوانبهاست که    4انگلستان دارای یک شورا شایان ذکر است که کانون وکالی  

گیری راجع اند از: حضور در جلسات و تصمیمکند. وظایف اعضای این شورا عبارت کانون عمل می
های  های کانون، نمایندگی از وکال در دولت و نهادهای عمومی، تنظیم طرح مشیبه استراتژی و خط

های وکالی محلی، ایجاد  وکال، ایجاد ارتباط میان کانون فع تمامی  تجاری و بودجه، حمایت از منا
های شورا و انتخاب رئیس شورا. جلسات  انتصابات در کمیتهتأیید    های خارجی، ارتباط با سازمان

کانون وکال هر سال در ماه جوالی شود. مجمع عمومیمتوسط پنج بار در سال برگزار میطور  بهشورا  
  5شود.برگزار می

برگزار می برای دوره انتخابات شورا هر چهارسال  انتخاب  شود و اعضای شورا  های چهارساله 
شود. یک مجموعه قواعد رفتاری راجع به اعضای شورا نیز وجود دارد که اعضا مکلف به رعایت  می 

ا آن هستند. این قواعد راجع به تعارض منافع، رعایت کرامت، و ارتباط میان اعضا و کارمندان شور
دادگاه یا حکم  موجب رأی  به  توانند کاندید شوند که قبال  است. برای عضویت در شورا، افرادی می

 کانون وکال از شرکت در انتخابات منع نشده باشند.  دادگاه انتظامی
های حقوقی در بین کشورهای دنیا است. در  ترین نظام یافتهنظام حقوقی انگلستان یکی از توسعه

وکالت و عملکرد برخی وکال وجود    ۀها و ایراداتی که راجع به ساختار حرف نقص  یلدلبهاین کشور،  
قانون وکالی مصوب   از کمبودهای  ناشی  (،  Bowles, 1994: 19-25)  بود  1974داشت که عمدتا  

تحت عنوان »قانون خدمات حقوقی« تصویب  ۲۰۰7تصمیم گرفت تا قانونی را در سال  گذارقانون
کننده در این صنف بیشتر مورد توجه و رعایت قرار گیرد. در و حقوق مصرف   نماید تا منافع عمومی

را   نهاد وکالت  انگلستان،  در نظام حقوقی  امر  تا مشخص کنیم که متولیان  داریم  این نوشتار قصد 

 
1. Solicitors Regulation Authority (SRA) 
2. Legal Ombudsman 
3. Legal Services Board (LSB) 
4. Council 

 :Cohen, 1990)  متفاوت در انگلستان و لزوم ادغام آنها مراجعه کنید به:  در خصوص تشکیل کانون های وکالی  .5

7-27 ) 
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ثیرگذار أاند. اما پیش از آن باید توضیح مختصری راجع به دو قانون کلیدی و تماندهی کردهچگونه سا
  ارائه کنیم. ۲۰۰7و قانون خدمات حقوقی  1974یعنی قانون وکالی 

 ۱۹۷۴1. معرفی قانون وکالی ۱-۱
سال    ۀنسخ در  وکال  قانون  قانون    1974جدید  این  رسید.  تصویب  به  انگلستان  پارلمان  در  و 

کنند پرداخته  کار میها  آن  های وکال را مطرح کرده؛ به مؤسساتی که این وکال برایابط و مسئولیت ضو
وکالت متقاضیان را تشریح کرده است. اختیارات مرجع تنظیم وکال    ۀو همچنین شرایط دریافت پروان

 نیز در همین قانون ذکر شده است.  
با قوانین بعدی اصالح گردید. قوانین بعدی   باشد، ضمیمه می   4ماده و    9۰این قانون که دارای  

ها،  قانون دیوان  ، 199۰3قانون محاکم و خدمات حقوقی  ، ۲۰۰72عبارتند از قانون خدمات حقوقی 
 ۀ قانون ادار ، 19۸۰6قانون محاکم ماجیستریت  ، ۲۰1۶5قانون ورشکستگی  ، ۲۰۰74محاکم و اجرا 

  19۸۵.7دادگستری 
   ۲۰۰۷. معرفی قانون خدمات حقوقی ۱-۲

انگلستان، گزارشی منتشر و توصیه نمود که قواعد حاکم   8، »ادار تجارت عادالنه«۲۰۰1در سال  
ها  در این حرفه یهای ناعادالنه رقابتهای حقوقی باید تابع حقوق رقابت باشند و محدودیتبر حرفه

هایی را انجام و گزارشی راجع به رقابت و تنظیم  ت متعاقب این گزارش، دولت مشور  9باید رفع شوند. 
از سوی دولت منصوب    11»سر دیوید کلمنتی«  ۲۰۰۳در سال    10بازار خدمات حقوقی منتشر کرد. 

های  شد تا تحقیقات مستقلی راجع به قواعد و مقررات خدمات حقوقی انجام دهد. وی در بررسی
و بیش    ای خدمات حقوقی »غیرمنعطف، قدیمیهخود به این نتیجه دست یافت که بسیاری از حوزه 

اصلی   محورهای  کلمنتی  دیوید  است.  تجدیدساختار  و  اصالح  نیازمند  و  بوده  پیچیده«  اندازه  از 

 
1. Solicitors Act 1974 
2. Legal Services Act 2007 
3. Courts and Legal Services Act 1990 
4. The Tribunals, Courts and Enforcement Act 2007 
5. The Insolvency (England and Wales) Rules 2016 
6. Magistrates Courts Act 1980 
7. The Administration of Justice Act 1985 
8. Office of Fair Trading (OFT) 
9. Office of Fair Trading, 2001, Competition in the Professions – A Report by the Director General 
of Fair Trading 
10. Department for Constitutional Affairs, 2003, Competition and Regulation in the Legal Services 
Market – A Report Following the Consultation “In the Public Interest?” 
11. Sir David Clementi  

 . وی هم در گذشته قائم مقام بانک مرکزی انگلستان بوده است
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رسیدگی به شکایات، و    ۀنظارتی؛ نحوچهارچوب  دانست: ساختار قانونی و  نگرانی را سه مورد می
  ۀ، دولت گزارش را منتشر و برنام۲۰۰۵  در سال  1زای ساختارهای تجاری حقوقی.ماهیت محدودیت

چهارچوب  خدمات حقوقی ارائه کرد. این برنامه حاوی یک    ۀخود برای ایجاد اصالحات در نظام ارائ
 ۲۰۰۶سال می   در ماهچهارچوب این  2ص موجود را بر طرف کند. یقانونی و نظارتی جدید بود تا نقا

مشترک هر دو مجلس، تحت عنوان »قانون   ۀتنویس تهیه و پس از بررسی در کمیدر قالب یک پیش 
 به تصویب رسید. ۲۰۰7در سال  ـ شودکه از این پس »قانون« نامیده می  ـخدمات حقوقی« 

 ۀشود. دامنضمیمه است و قانون مفصل و جامعی محسوب می  ۲4ماده و   ۲14این قانون دارای 
های  این قانون نظارت بر حرفه  3. شمول سرزمینی این قانون محدود به کشورهای انگلستان و ولز است

را    ازجملهحقوقی   و سازوکارهای  طور  بهوکالت  داده  قرار  دولتی  عالی  رکن  یک  اختیار  در  متمرکز 
وکالت که همانا حمایت    ازجملهی خدمات حقوقی  یاندازی نموده تا هدف غانظارتی دیگری را نیز راه 

این موارد   .(Harris, 2006: 420-444)  مناسب تری محقق شود  نحو بهاجتماعی است  های  از ارزش 
 در ادامه مورد بررسی قرار خواهند گرفت.  

 گری ساختار و تشکیالت وکالت های دخالت دولت در تنظیم مؤلفه .۲
تنظیممؤلفه در  دولت  دخالت  »جامعهای  مصوبات  و  تشکیالت  ساختار،  حقوقی«   ۀگری 

توان به »تعیین ماهیت حقوقی کانون و تبعا   ست که از آن جمله میانگلستان واجد ابعاد مختلفی ا
گذاری وکالت«، »مقررات  ۀاستقالل مالی و سازمانی آن«، »نظارت دولتی جامع بر کانون وکال و حرف 

دهی کانون وکال به نهادهای دولتی«، »تجدیدنظر از تصمیمات کانون  وکالت«، »گزارش  ۀ در حوز
مصوبات بر  نظارت  و  عملکرد    وکال  در  شفافیت  اعمال  به  »الزام  و  آن«  مدیریتی  اجزای  و  ارکان 

 پردازیم. می ها  آن های وکال« اشاره کرد. در ادامه به تبیین و بررسی هر یک ازکانون
 استقالل مالی و سازمانی آن ۲-۱

ً
 . تعیین ماهیت حقوقی کانون و تبعا

طور انگل  همان  وکالی  کانون  شد،  اشاره  نخست  بخش  در  صنفی    عنوانبهستان  که  نهاد  یک 
مستقل تشکیل و تأسیس شد. به مرور زمان تشکیالت سازمانی این نهاد توسعه پیدا کرد و استقالل 

وکالت    فۀبازار خدمات حقوقی، حر  ۀمالی و سازمانی خود را نیز در عین حال حفظ نمود. اما با توسع
کننده و منافع جامعه و  حمایت از حقوق مصرف   دلیلبهشناسایی شد و    وکارکسبیک    عنوانبهنیز  

 
 ( Clementi, 2004) ، نک:گزارش سر دیوید کلمنتی ۀبرای مطالع .1

 (Department for Constitutional Affairs, 2003)، نک: برای مطالعه این گزارش  .2

گردد و اصالحات جزئی که  که به کشور اسکاتلند مربوط می  ۲۰  ۀ شمار  ۀ( و ضمیم 1)19۶و    19۵به استثنای مواد    .3
 مربوط به اسکاتلند و ایرلند شمالی است. 
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ها که تفصیل  تنظیم بازار حقوقی، به تدریج دولت، نظارت خود را بر این نهاد افزایش داد. این نظارت 
شده است و برخی موارد آن در ادامه بیان خواهد شد،  بینیپیش  ۲۰۰7آن در قانون خدمات حقوقی 

های کارکرد کانون وکالی انگلستان نظارت عمیق دارد و  نبهج  ای است که دولت بر تمامیبه اندازه 
های سنگینی از اجرا ضمانتتواند  هرگونه تخلف از نظامات و مقررات وضع شده توسط دولت، می

  1فعالیت کانون وکالی متخلف را در پی داشته باشد.  ۀقبیل، لغو پروان
خود را تفکیک نموده   گی و تنظیمیالزم به ذکر است که کانون وکالی انگلستان کارکرد نمایند

نمایندگی کارکرد  اختیار »جامع  2است.  تنظیمی  3حقوقی«  ۀدر  کارکرد  عهد  4و  تنظیم  ۀ  بر  »مرجع 
خدمات    5وکال«  »هیأت  نظر  زیر  که  است  نظارتی  رکن  یک  واقع  در  وکال  تنظیم  مرجع  دارد.  قرار 

مات حقوقی یک نهاد دولتی است که  خد  هیئت  دهد.کند و به آن گزارش میفعالیت می  6حقوقی« 
 کند.فعالیت می 7زیر نظر مستشار عالی دولت 

 وکالت  ۀ. نظارت دولتی جامع بر کانون وکال و حرف۲-۲
یک نهاد دولتی است که تحت   ـ شودنامیده می  هیئت که از این پس ـ»هیأت خدمات حقوقی« 

دارد.   قرار  انگلستان  دادگستری  وزارت  »سند  نامهموافقت   موجببهحمایت  عنوان  تحت  که  ای 
خدمات حقوقی به امضا رسیده   هیئت  میان وزارت دادگستری و   خدمات حقوقی«  چهارچوب هیئت 

که در راستای  ی تنظیم نماید  نحوبههای خود را  خدمات حقوقی موظف است برنامه  هیئت  است، 
باشد. در مقابل، وزارت    گوپاسخاین وزارتخانه    قابلپیشبرد اهداف کلی وزارت دادگستری باشد و در م

فعالیت از  ایندادگستری  میحمایت  هیئت  های  عمل  به  قانونی  وزارت    عنوانبهآورد.  های  مثال، 
های  توانند از کمک ی های خدمات حقوقی مهیئت  آن،   بر اساسدادگستری شرایطی را وضع کرده که 

   ( استفاده نمایند.Public Grants) عمومی
فعالیت حال،  این  تصمیمبا  و  هزینه  هیئت  هایگیری ها  است.  اینمستقل  توسط   هیئت  های 
و وزارت دادگستری در یک    هیئت  گردد. ارتباط میان اینمی   تأمین  های وکالدریافت عوارض از کانون

 
 .۲۰۰7قانون خدمات حقوقی  1۰1 ۀ. برای مثال نگاه کنید به ماد1
کارکرد نمایندگی بدین معنا است که »جامعه حقوقی« نهادی است که نماینده صنف وکال در جامعه محسوب می   .2

 شود. 
3. Law Society 

صنف وکال نیست بلکه از طرف هیات خدمات    ۀکارکرد تنظیمی یعنی »مرجع تنظیم وکال« رکنی است که نمایند  .4
 حقوقی« را بر عهده دارد. ۀحقوقی وظیفه نظارت بر »جامع

5. Solicitors Regulation Authority (SRA) 
6. Legal Services Board (LSB) 
7. Lord Chancellor  
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 توسط وزارت دادگستری منتشر شده است.   تنظیم شده که 1ارچوب«ه »سند چ
را    ۲۰۰7قانون    1  ۀماد توجه  بینیپیشهشت هدف  باید مورد  خدمات    هیئت  نموده است که 

های حقوقی قرار گیرد. این هشت هدف عبارتند  رسیدگی به شکایت ۀ های وکال و ادارحقوقی، کانون
منافع عمومی1)  از: از  آن؛( حمایت  ارتقای  قانون؛(  ۲)  و  از اصل حاکمیت  ( تسهیل  ۳)  حمایت 

( افزایش  ۵)  ( حمایت از منافع مصرف کنندگان خدمات حقوقی؛4)  دسترسی به وکیل و دادگستری؛
های استقالل، تنوع و مؤثر بودن ( ارتقای ویژگی۶)  خدمات حقوقی و انحصارزدایی؛  ۀرقابت در ارائ

( رعایت  ۸)  و تکالیف حقوقی شهروندان؛ و( افزایش درک عامه از حقوق  7)  های حقوقی؛در حرفه
 ای.  اصول حرفه

های حقوقی  حرفههای تمامیهیأت خدمات حقوقی باالترین مرجع نظارتی است و بر فعالیت
کند تا اطمینان حاصل شود که اصناف حقوقی وظایف خود را به های وکال نظارت میکانون ازجمله

می انجام  ضمیم  2دهند. درستی  تمامی1  ۀ شمار  ۀطبق  این،  عالی   هیئت  اعضای  »مستشار  توسط 
از حیث    هیئت  ، اینبه هر روی  شوند.منصوب می   4قضائیه  ۀو پس از مشورت با رئیس قو  3دولت«

کند حق دخالت در را منصوب می  هیئت  گیری مستقل است و نهادی که اعضایفعالیت و تصمیم
 های آن را ندارد. گیری ها و تصمیمفعالیت
نباید وکیل باشند. مستشار عالی از حق عزل    هیئت  آنکه رئیس و اکثریت اعضای این  جالب  ۀنکت

مجلس    قابل در م  هیئت  ( برخوردار است.قضائیه  ۀپس از مشورت با رئیس قو)  نیز  هیئت  اعضای این
  عملکرد خود را به مجلس ارائه نماید. ۀ است و باید گزارش ساالن گوپاسخ

های وکال و سایر اصناف  صالحیتی هر یک از کانون  ۀ حوز  هیئت  طبق بخش چهارم قانون، این
را مشخص می قانون  این  پروانمشخص می  هیئت   سازد.حقوقی موضوع  دریافت    ۀ کند که شرایط 

خواهند بود؛    روروبهی کیفری  هاکنند با چه مجازاتوکالت چیست؛ افرادی که تظاهر به وکالت می
میکانون را  مبالغی  چه  وکال  و  های  رفتاری  قواعد  نمایند؛  دریافت  خود  عضو  وکالی  از  توانند 

 
1. LSB Framework Document 

گذاری و  های وکال نیست و موارد دیگری مانند قانون البته حوزه صالحیت هیأت خدمات حقوقی محدود به کانون .  2
 گیرد.(  را در بر میNotarial Servicesای )نظارت بر خدمات دفترخانه 

شود باالترین مقام دولتی در بریتانیا )حتی باالتر از نخست نامیده می  Lord Chancellorمستشار عالی دولت که    .3
ها را بر عهده  وزیر( است. وی عضو کابینه دولت بوده و به موجب قانون، مسئولیت نظارت بر عملکرد و استقالل دادگاه 

 دارد. 
4. Lord Chief Justice 
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های وکال در نظر گیرد؛  های وکال باید چگونه باشد؛ اهداف عملکردی برای کانونانضباطی کانون
تواند می  هیئت  نماید. همچنین را حل می  ها آن  های وکال با یکدیگر را تنظیم و اختالفاتروابط کانون

های  تواند از کانونمی  هیئت  برای آموزش و تربیت وکال موازینی را مشخص نماید. عالوه بر این،
دهند. کانون تغییر  را  نامناسب خود  مقررات  و  قواعد  بخواهد که  به وکال  های وکال مکلف هستند 

  هیئت   ر آن اختیار آن مرجع قرار دهند. در مجموع،اطالعات و اسناد الزم را د  ۀ، کلیهیئت  درخواست
  1قانون را رعایت نمایند.  1 ۀمندرج در ماد ۀگانهای وکال اهداف هشتباید نظارت نماید که کانون

 وکالت  ۀگذاری در حوز . مقررات۲-3

قانون خدمات   موجببهوکالت در اختیار دو نهاد مختلف قرار دارد.    ۀ گذاری در حوزمقررات
از اختیار    هیئت  ، ۲۰۰7حقوقی     ۀی برای کلیگذارقانون خدمات حقوقی که یک نهاد دولتی است 

 موجببههای وکال برخوردار است. عالوه بر این،  کانون  ازجملهخدمات حقوقی    ۀ دهندنهادهای ارائه
خود کانون وکال نیز اختیار وضع مقررات برای امورات راجع به وکالت را ، 1974قانون وکال مصوب 

می  عنوانبهدارد.   وکال  کانون  حرفهمثال،  عملکرد  به  راجع  مقرراتی  برای  تواند  تناسب  رفتار،  ای، 
که یک نهاد دولتی    3خدمات حقوقی   هیئت  بدیهی است  2وکالت و نظم و انضباط وکال وضع کند. 

کند. بنابراین، کانون وکال در وضع مقررات راجع به  ت توسط کانون نظارت میاست بر وضع مقررا 
 وکالت از اختیار مطلق برخوردار نیست.   ۀحرف 

 دهی کانون وکال به نهادهای دولتی . گزارش۲-۴

های متعددی از  ، این الزام قانونی وجود دارد که گزارش۲۰۰7قانون خدمات حقوقی    موجببه
عهد  هیئت   به  های وکال سوی کانون بر  در کانون وکال  تکلیف  این  ارسال شود.    ۀ خدمات حقوقی 

کند. عالوه بر  خدمات حقوقی ارسال می   هیئت  »مرجع تنظیم وکال« قرار دارد که گزارش ساالنه به
کند تا رسیدگی خدمات حقوقی ارسال می   هیئت  این، آمبودزمان نیز هرگونه تخلفات کانون وکال را به

  4ر شود. و نتایج آن منتش

 
نظارت های نظام حقوقی استرالیا نسبت به وکالی استرالیا،  ثیر سیستم نظارتی انگلستان بر  أبرای مطالعه راجع به ت  .1

است:  بوده  استرالیا  گریفیث  دانشگاه  در  نامارا  مک  مایکل  آقای  دکتری  رساله  که  ذیل  منبع  به  کنید    مراجعه 
(McNamara, 2018 ) 
 1974قانون وکالت   ۳1 ۀماد .2

3. Legal Services Board (LSB) 

 ۲۰۰7از قانون خدمات حقوقی  1۲4و  1۲۳،  1۲۰،  11۸، 11۰. به عنوان مثال، مواد 4
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 . تجدیدنظر از تصمیمات کانون وکال و نظارت بر مصوبات ارکان و اجزای مدیریتی کانون  ۲-5

باشد.  در سایر مراجع می  اعتراضقابل تصمیمات و مصوبات کانون وکال و یا ارکان آن همواره  
می وی  باشند،  وکیل  شخص  به  راجع  مصوبات  و  تصمیمات  دادگاه اگر  به  موارد  برخی  در  تواند 

 دادگاه عالی( مراجعه نماید.  ) موارد به محاکم عمومیتواند در تمامی وکال، و می انتظامی
وکال( داشته    ۀبه هم  مربوط)  کلی و عمومی  ۀاما اگر تصمیمات و مصوبات کانون یا ارکان آن جنب

تصمیمات   و  مصوبات  این  در  قابلباشد  و  هیئت  بررسی  است  حقوقی  خدمات   هیئت  خدمات 
 حقوقی از اختیار ابطال این مصوبات و تصمیمات برخوردار است. 

 های وکال  . الزام به اعمال شفافیت در عملکرد کانون۲-6
وکال  کانون  عملکرد  در  از  یشفافیت  مآنجا    انگلستان  متعددی  یناشی  موارد  در  که  شود 

، کانون را ملزم نموده تا تصمیمات خود را منتشر نماید. عالوه بر  1974در قانون وکالی    گذارقانون
اطالعات    ۀ کند باید حاوی ارائخدمات حقوقی ارسال می  هیئت  هایی که کانون وکال برایاین، گزارش

 های وکال باشد.  عملکرد کانوندرخصوص  شفاف
 وکالت ۀورود به حرفۀ گری نحوهای دخالت دولت در تنظیم . مؤلفه3

ورود به حرفه وکالت در انگلستان با تعیین مواردی چون »تعیین شرایط ۀ دخالت دولت در مرحل
تصدی وکالت«، »ظرفیت پذیرش«، »دخالت در کارآموزی وکال« و »دخالت در اسامی مندرج در 

 تار به بررسی هر یک خواهیم پرداخت. نوشۀ یابد که در ادامفهرست وکال« تحقق می
 . تعیین شرایط تصدی وکالت 3-۱

 عنوانبهوکیل عمل کند مگر آنکه اوال     عنوانبهتواند  طبق مقررات انگلستان، هیچ شخصی نمی
شخص مزبور دارای یک    وکیل پذیرفته شده باشد، ثانیا  نام وی در فهرست وکال درج شده باشد و ثالثا  
 1وکالت داده شده باشد.  ۀ گواهی باشد که از سوی کانون وکال صادر شده و طی آن مجوز به وی اجاز

برای وی صادر شده   2شود مگر آنکه از کانون وکال، گواهیوکیل پذیرفته نمی   عنوان به هیچ شخصی  
مناسبی برای وکالت دارد.  3صیت باشد که نشان دهد فرد مزبور مقررات آموزشی را رعایت کرده و شخ 

   4تواند درخواست کند که نام وی وارد فهرست وکالی فعال شود.این گواهی می  ۀ کنند شخص دریافت 
حرف  به  ورود  برای  عمل  یا   ۀ در  باشند  حقوق  کارشناسی  مدرک  دارای  یا  باید  اشخاص  وکالت 

 
 1974قانون وکالت  1 ۀ. ماد1

2. Practicing certificate  
3. Character  

 1974قانون وکالت  ۳ ۀماد .4
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پس از موفقیت در  . (ky, 2017Finch & Fafins: 84)  را طی نمایند  1آموزش حقوقی ۀ سال های یک دوره 
باید یک دور   ۀ این دور  افراد  از طی دور   ۀ آموزشی،  و پس  نمایند  به مدت دو سال طی  را   ۀ کارآموزی 

وکالت است( را دریافت کنند. الزم به ذکر است   ۀ که معادل پروان )   الذکر توانند گواهی فوق کارآموزی می 
مند که توانایی د ندارد و هر تعداد افراد عالقه وکالت، ظرفیت مشخصی وجو   ۀ که جهت ورود به حرف 

افراد پس از دریافت و عملی را داشته باشند به این حرفه وارد خواهند شد.  های علمی  گذراندن دوره 
از گذراندن دوره   ۀپروان  بعد  پروان های تخصصی می وکالت،  کنند.   ۀتوانند  وکالت تخصصی دریافت 

های تجدیدنظر و دیوان عالی را بر عهده وال  وکالت در دادگاه وکالی تخصصی افرادی هستند که معم 
همچنین، وکالیی گیرند. ارجاع پرونده به وکالی تخصصی باید صرفا  از طریق وکالی عادی باشد. می 

ای در وکالت داشته و خدمات حقوقی شایانی به نظام حقوقی انگلستان ارائه حرفه   ۀ که چندین سال سابق 
یا وکیل   2وکیل ملکه ۀ حسب مورد( به درج )   است از سوی ملکه یا پادشاه انگلستان  داده باشند، ممکن 

های وکال ایجاد نائل گردند. این درجه یک مقام افتخاری بوده و تفاوتی از حیث صالحیت   3پادشاه
ی که نحو به اند،  حال، برخی از نویسندگان خواستار اصالح نظام پذیرش وکال شده ای  کند. علی نمی 

 .( Sommerland, 2010: 65-66)   سازوکار جذب افراد با عدالت بیشتری همراه باشد
 . آموزش و تربیت وکال 3-۲

این امکان را فراهم ساخت که نظام آزمون وکالت یک    1۸۶۰برای نخستین بار، قانون وکالی  
حقوقی را تأسیس نمود که پس از   ۀ، کانون وکال یک مدرس19۰۳ای باشد. در سال  مرحلههنظام س

 ۲  ۀحقوق اجرای مفاد ماد  ۀیت این دانشکد مأمورمستقل تبدیل شد.    4حقوق  ۀمدتی به یک دانشکد
وکالت   تربیت    1974قانون  و  آموزش  به  راجع  را  مقرراتی  باید  وکال  کانون  ماده،  این  طبق  است. 

 وکالت دارند را وضع نماید. این مقررات باید به موارد ذیل بپردازد:  ۀکه قصد ورود به حرف اشخاصی  
وکالت،  1 داوطلبان  تربیت  و  آموزش  که  ۲(  افرادی  تربیت  و  آموزش  پذیرفته    عنوانبه(  وکیل 
ص متقاضی وکالت و همچنین اشخاص پذیرفته  اهایی که اشخ ها و سایر سنجش( آزمون۳اند،  شده

اشخاص مدرسین و مربیان    قابل های متها و تکالیف و مسئولیت ( صالحیت4د بگذرانند،  شده بای
تواند حاوی قواعدی راجع ها. همچنین این مقررات می( شرایط اختتام دوره ۵های آموزشی و  دوره 

 
1. Legal Practice Course 
2. Queen’s Counsel (QC) 
3. King’s Counsel (KC) 
4. College of Law 
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  1دریافت هزینه از سوی کانون وکال باشد.  ۀنحوبه
 . دخالت در اسامی مندرج در فهرست وکال 3-3

های دو دسته از افراد با پرداخت هزینه   3کند.از وکال را تهیه و نگهداری می   2کانون وکال فهرستی 
( افرادی که گواهی پذیرش 1توانند درخواست کنند که نامشان در فهرست وکال وارد شود.  مربوطه می 

حذف شده بود و درخواست دارند که   ( افرادی که نامشان قبال  ۲وکالت را اخذ کرده باشند،    ۀ در حرف 
تصمیمات کانون وکال در مورد عدم درج نام متقاضیان در فهرست وکال و  4مجدد وارد فهرست شوند.

کند و یا شروطی که هایی که کانون وکال از شخص متقاضی مطالبه می همچنین راجع به میزان هزینه 
است. تصمیم   5اعتراض در دادگاه عالیقابل کند،  ص متقاضی عنوان می کانون وکال برای پذیرش شخ 

محرومیت از   عنوان به ممنوعیت از وکالت    6تجدیدنظرخواهی خواهد بود.قابل این دادگاه قطعی و غیر 
فرد در فهرست وکال حقوق اجتماعی می  نام یک  از درج  باشد که کانون وکال  از جهاتی  تواند یکی 
گواهی در فهرست وکال، شروط   ۀتواند برای درج نام افراد دارندین، کانون وکال می خودداری کند. همچن 
کند  مقرر  را  دوره   عنوان به )   خاصی  گذراندن  علمی مثال،  می   7خاص(.های  عالی  هر دادگاه  تواند 

   9ای برخوردار است.از اختیارات گسترده   باره دراین و    8داند را اتخاذ کندکه مناسب می تصمیمی 
های صدور گواهی وکالت توسط خود کانون وکال تعیین  ، هزینه1974قانون وکالت    11  ۀق مادطب

های متفاوتی تعیین شود. درخواست متقاضیان  شود. ممکن است برای متقاضیان مختلف تعرفهمی 
بر وضعیت مالی با گزارش یک حسابدار مبنی  باید همراه  این صورت  ها  آن  وکالت  باشد. در غیر 

 بیشتری را از شخص متقاضی دریافت خواهد کرد.   ۀال برای صدور گواهی هزین کانون وک 
وکالت هستند  ۀمعتبر بوده و مشغول حرف ها آن تواند حتی برای وکالیی که گواهیکانون وکال می

  10نیز شرط خاصی تعیین کند و در صورت عدم تحقق آن شرط، مانع وکالت وکیل شود. 
 

 1974قانون وکالت  ۲ ۀماد .1
 ( Slapper & Kelly, 2017, 661-664) :نک ،برای مطالعه بیشتر راجع به آموزش وکال در نظام حقوقی انگلستان

2. The roll  

 1974قانون وکالت  ۶ ۀ. ماد3
 1974قانون وکالت  7 ۀماد .4

5. High Court  

 1974قانون وکالت  ۸ ۀماد .6
 1974قانون وکالت  1۰ ۀ. ماد7

8. Such order as the High Court thinks fit  

 1974قانون وکالت  1۳ۀ ماد 4. بند 9
 1974مکرر قانون وکالت  1۳ ۀماد .10
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 وکالت  ۀگری تصدی حرفهای دخالت دولت در تنظیم . مؤلفه۴
وکالت واجد ابعاد مختلفی است که از آن   ۀ گری تصدی حرف های دخالت دولت در تنظیم مؤلفه 
ها«، »تنظیم اعمال نظارت وکال و رسیدگی به تخلفات آن انتظامی   هایتوان به »ایجاد دادگاه جمله می 

کانون مردمی   دوره بر  »برگزاری  وکال«،  کانون  بر  دولتی  نظارت  سازوکار  »تنظیم  وکال«،  های های 
وکالت«، »منع وکالت  ۀها«، »تعلیق و لغو پروان اخذ حق الوکاله  ۀ آموزشی وکال«، »تعیین میزان و نحو 

فا  اشخاص  سوی  ضوابط از  »تعیین  و  وکیل«  کارمندان  و  مستخدمین  بر  »نظارت  صالحیت«،  قد 
 های یادشده خواهیم پرداخت.همکاری وکال و غیروکال« اشاره کرد. در ادامه به بررسی هر یک از مؤلفه 

 ها وکال و رسیدگی به تخلفات آن های انتظامی. ایجاد دادگاه۴-۱
حقوق   17۸مواد    موجببه خدمات  قانون  بعد  انتظامی  ۲۰۰7ی  به  دادگاه  یک  تشکیل  ،  وکال 

کانونمی  از  مستقل  قانونی  حیث  از  که  میشود  انجام  را  وظایفی  اما  است،  وکال  در  های  که  دهد 
دارند.نظارتی کانون  ۀمحدود قرار  این دادگاه نظارت    هیئت  های وکال  بر عملکرد  خدمات حقوقی 

   دادگاه تغییراتی را ایجاد کند.تواند در وظایف این محدودی دارد. مستشار عالی می
وکال متشکل از دو دسته اعضا است. گروه اول وکالیی هستند که حداقل ده سال  دادگاه انتظامی 

از و  نیستند  وکیل  که  هستند  افرادی  دوم  گروه  دارند.  غیرحقوقی   عنوانبهها  آن  سابقه  یاد   1اعضای 
خدمات حقوقی   هیئتتأیید    آن باید به  ۀساالن  ۀشود. قواعد و مقررات داخلی این دادگاه و بودجمی 

  2کند. خدمات حقوقی بر عملکرد این دادگاه نظارت می هیئت برسد.
زیر برخوردار است: حذف نام یک وکیل از فهرست وکال، الزام    هایاز صالحیتدادگاه انتظامی  

یی راجع به اتهامات خود، تعلیق وکال، خاتمه بخشیدن به تعلیق، تحقیق راجع به  گوپاسخوکیل به  
عملکرد وکالیی که در گذشته نامشان از فهرست وکال حذف شده است، وضع جریمه برای وکال،  

 ، پرداخت جریمه به صندوق دولت. تصمیمات دادگاه انتظامی درج مجدد نام وکیل در فهرست وکال
است،    3اعتراض در دادگاه تجدیدنظر قابلاعتراض در دادگاه عالی است. تصمیمات دادگاه عالی  قابل

تصریح شده باشد که تصمیم دادگاه عالی قطعی و نهایی   1974مگر در مواردی که در قانون وکالت  
ات حقوقی بخواهد که اسناد و مدارک  مؤسس از وکیل یا کارمندان وی یا  تواندکانون وکال می 4است. 

حقوقی است را نزد کانون وکال افشا نمایند. چنین امری زمانی رخ    ۀ خاصی که مرتبط با یک پروند

 
1. Lay members  

 1974قانون وکالت  4۶ ۀ. ماد2
3. Court of Appeal  

 1974قانون وکالت  ۵۰ ۀماد .4
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ای توسط وکیل یا مستخدمین وی صورت  دهد که کانون وکال معتقد باشد یک سوءرفتار حرفهمی 
تواند به درخواست کانون، هر وکیلی را ملزم نماید که اسناد و مدارک لی نیز میدادگاه عا  1گرفته باشد. 

مذکور را ارائه نماید. هدف از اخذ این اسناد و مدارک، نظارت بر فعالیت وکال است. کانون وکال  
 ها را از وکیل اخذ نماید.  های متحمله در راستای این تحقیقات و بازرسیتواند هزینهمی 

ها از این قرار  اجراضمانت  ،ه تخلفی از سوی وکیل یا مستخدمین وی حادث شوددر صورتی ک
وکالت و ابطال    ۀپوند، تعلیق پروان  ۲۰۰۰هستند. توبیخ و درج در پرونده، پرداخت جریمه به مبلغ  

تغییر دهد. در مواردی که نظم    ۀتواند مبلغ جریموکالت. مستشار عالی دولت می  ۀپروان را  نقدی 
از این اختیار برخوردار است که اقدامات اتخاذی خود در مورد  درگیر است، کانون وکال  نیزعمومی 

می وکیل  نماید.  منتشر  را  وی  مستخدمین  یا  وکیل  دادگاه  تخلف  نزد  وکال  کانون  تصمیم  از  تواند 
انتظامی    انتظامی دادگاه  تصمیم  و  کند  عالی  اعتراض  دادگاه  در  است.  قابلنیز  تجدیدنظرخواهی 

 2یم دادگاه تجدیدنظرخواهی قطعی و نهایی خواهد بود.تصم
 های وکال بر کانون. تنظیم اعمال نظارت مردمی ۴-۲

خدمات حقوقی »کارگروه مصرف کنندگان خدمات   هیئت  قانون خدمات حقوقی،   ۸  ۀ طبق ماد
خدمات حقوقی وکال است.   کنندگان آن حمایت از منافع مصرف   ۀدهد که وظیفرا تشکیل می   3حقوقی« 

های شوند. این کارگروه مشورت مستشار عالی منصوب می تأیید  و با   هیئت   اعضای این کارگروه توسط 
های ارائه شده، تصمیم الزم را برای مشورت   بر اساس تواند  می   هیئت   کند و ارائه می   هیئت   الزم را به 

مصرف  منافع  از  نمان حمایت  ناگفته  نماید.  اتخاذ  مصرف کنندگان  حقوق  از  حمایت  که  کنندگان د 
 .(Clementi, 2004: 16)  خدمات حقوقی از گذشته مورد توجه نظام حقوقی انگلستان بوده است 

ها آن  توانند شکایات خود را نزد دفتر آمبودزمان حقوقی مطرح کنند تا در همچنین، عموم مردم می 
رای رسیدگی به شکایات مطروحه علیه رسیدگی شود. البته دفتر آمبودزمان حقوقی یک مرجع واحد ب 

 دهندگان خدمات حقوقی است و محدود به رسیدگی به شکایات مطروحه علیه وکال نیست.ارائه   ۀکلی 
 . تنظیم سازوکار نظارت دولتی بر کانون وکال  ۴-3

های وکال یعنی »مرجع تنظیم وکال« نظارت مستقیم هیأت خدمات حقوقی، بر ارکان نظارتی کانون 
یا سایر   1  ۀمندرج در ماد   ۀ گانهای وکال اهداف هشت این مرجع باید اطمینان حاصل کند که کانون دارد.  
حقوقی  بخش  خدمات  قانون  می   ۲۰۰7های  رعایت  صورت را  این  غیر  در  تواند می   هیئت   کنند. 

 
 1974مکرر قانون وکالت  44 ۀ. ماد1
 1974قانون وکالت  44 ۀماد .2

3. Legal Services Consumer Panel  
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های مربوطه بخواهد تا ایراد تواند از کانون قانون، می   ۳4تا    ۳۲تصمیمات ذیل را اتخاذ نماید: طبق مواد  
تواند هر یک از مقامات یا را توبیخ نماید و یا به هر یک از ، می ۳۶تا    ۳۵را برطرف نمایند؛ طبق مواد  

تواند یک ، می 4۰تا    ۳7کند؛ طبق مواد  مومی اقدمات اعتراض نماید و این توبیخ یا اعتراض را اعالن ع 
تواند شخصی را منصوب ، می 44تا    41های وکال دریافت نماید؛ طبق مواد  مالی را از کانون   ۀجریم 

تواند به مستشار عالی ، می 4۸تا   4۵ها را برطرف نماید؛ طبق مواد نماید تا ایراد حادث شده در کانون 
 ون مربوطه و حتی مجوز خود کانون را لغو نماید. توصیه نماید که مجوز صادره از کان 

رسیدگی به شکایات    منظوربه ،  ۲۰۰7بخش ششم قانون خدمات حقوقی    موجببهعالوه بر این،  
خدمات حقوقی انجام    هیئت  تشکیل گردید که زیر نظر  1شکایات حقوقی«   ۀ علیه وکال، یک »ادار

شود و مستشار عالی منصوب میتأیید    و باخدمات حقوقی    هیئت  کند. رئیس اداره توسطوظیفه می 
شوند. رئیس اداره و اکثریت اعضای آن نباید وکیل باشند.  انتخاب می  هیئت  اعضای آن توسط خود

آمبودزمان  یا  ناظر  اداره یک  می  2این  منصوب  باشد. وظیفرا  نباید وکیل  انجام    ۀکند که  آمبودزمان 
آمبود تحقیقات  است.  شکایات  به  راجع  ادارتحقیقات  در  اداره   ۀ زمان  و  مطرح  حقوقی  شکایات 

  بر اساس ها مکلف هستند  جبران خسارت اتخاذ خواهد کرد. دادگاه  ۀتصمیم الزم را در مورد نحو
 . (Clementy, 2004: 56) تصمیم این اداره، اجرائیه صادر نمایند

 های آموزشی وکال  . نظارت بر برگزاری دوره۴-۴

خدمات حقوقی    هیئت  ی در کانون وکال محسوب شده و زیر نظرمرجع تنظیم وکال که رکن نظارت 
 3کند، جهت تضمین کیفیت عملکرد وکال، طرحی را تحت عنوان »شایستگی مستمر« فعالیت می

باید شناسایی و دوره اجرا می آموزشی وکال در هر سال  نیازهای  این طرح  آموزشی   هایکند. طبق 
پروانه تمدید  شود.  برگزار  آنان  برای  تعداد  مربوطه  گذراندن  به  منوط  وکیل  هر  برای  وکالت  های 

 باشد.  مشخصی واحدهای آموزشی می
 ها  الوکالهاخذ حقۀ . تعیین میزان و نحو۴-5

 ، رئیسقضائیه  ۀرئیس قو  4ای متشکل از »مستشار عالی دولت«،وکال کمیته  ۀتعیین تعرف   منظوربه
اعضای از  یکی  وکال،  دولت   هیئت  کانون  عالی  مستشار  انتخاب  به  وکیل  یک  حقوقی،  خدمات 

  5کند. الزحمه توسط وکال را تعیین می محاسبه و دریافت حق ۀنحو هیئت گردد. اینتشکیل می

 
1. Office for Legal Complaints (OLC) 
2. Ombudsman  
3. Continuing Competence  
4. Lord Chancellor  

 1974قانون وکالت  ۵۶ ۀماد .5
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خود، یک توافق خصوصی با موکل امضا کنند و مبلغی خارج از    ۀ الزحمتوانند برای حقوکال می
برسد. امضای طرفین  به  و  باشد  مکتوب  باید  خصوصی  توافق  این  نمایند.  دریافت  هرگونه   1تعرفه 

  ۀعالوه بر این موارد، در ماد  2طرح است. قابلاعتراض به این توافق خصوصی در محاکم دادگستری  
شده است که    بینیپیشور صورتحساب بابت خدمات وکیل نیز  صد  ۀ، نحو1974قانون وکالت    ۶4

ها  دادگاه  .(Andrews, 2013: 559-584)   این تحقیق است  ۀپرداختن به جزئیات آن خارج از حوصل
  3توانند به وکال دستور دهند که صورتحساب جزئی برای موکل صادر کنند. نیز می 

خود نسبت به طرح دعوی علیه موکل در  ۀالوکالبرای دریافت حق  توانند وکال تنها در صورتی می 
این   در  باشد.  موکل سپری شده  برای  از صدور صورتحساب  ماه  اقدام کنند که حداقل یک  دادگاه 

خواسته مطرح نموده است را مجدد   عنوانبهکه وکیل  ای  الوکالهدعاوی دادگاه اختیار دارد که مبلغ حق
توانند از دادگاه درخواست نمایند که نیز می  نفعذیهم موکل و هم اشخاص  همچنین 4ارزیابی کند.

 5الوکاله را ارزیابی و بازبینی نمایند. مبلغ حق
 وکالت  ۀ. تعلیق و لغو پروان۴-6

تواند  در مواردی که وکیل محکوم به جرایم مستلزم تقلب یا جرایم جدی شود، کانون وکال می
وکال    ت حداکثر شش ماه به حالت تعلیق درآورد تا دادگاه انتظامیگواهی وکالت شخص را برای مد

تواند اعتراض خود را نزد دادگاه گیری نماید. شخص معترض مینسبت به وضعیت آن شخص تصمیم
  6داند را اتخاذ کند. که مناسب میتواند تصمیمی لی مطرح کند و دادگاه عالی میاع

مبنی بر تعلیق گواهی وکیل یا ورشکست شدن وکیل موجب   یا دادگاه عالی  تصمیم دادگاه انتظامی
درآید.می  تعلیق  به حالت  فورا   به   7شود که گواهی وکالت وی  زمانی که گواهی وکالت یک وکیل 

را در این زمینه منتشر خواهد کرد و مراتب   عمومی  ۀآید، کانون وکال یک اطالعیحالت تعلیق در می

 
 است   شده  بینیپیش   اروپایی،  وکالی  رفتاری  قواعد   و  اروپا  در  حقوقی  هایحرفه  بنیادین  اصول  منشور  از   ۳.4  بند  در  .1

 ( Goldsmith, 2013) :نک. نمایند  افشا موکلین برای کامل طور به ابتدا از را پرونده هایهزینه  باید وکال که
 1974قانون وکالت  ۵7 ۀ. ماد2
 1974قانون وکالت  ۶۸ ۀماد .3
 1974قانون وکالت  ۶9 ۀ. ماد4
 1974قانون وکالت  71 ۀ. ماد5
 1974مکرر قانون وکالت  1۳ ۀماد .6
 1974قانون وکالت  1۵ ۀ. ماد7
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 1تعلیق نیز به همین نحو عمل خواهد شد.  ۀد کرد. در مورد خاتمرا در دفتر فهرست وکال درج خواه
 . منع وکالت از سوی اشخاص فاقد صالحیت۴-۷

هیچ فرد فاقد صالحیتی امکان وکالت کردن را نخواهد داشت. هر شخصی که این ممنوعیت را  
محکوم خواهد حداکثر دو سال( و یا جزای نقدی یا هر دو  )  زیرپا بگذارد مرتکب جرم شده و به حبس

  توانند مطالبات خود را از موکل خود دریافت کنند و ادعایچنین اشخاصی از حیث قانونی نمی  2شد. 
ات حقوقی که فاقد وکیل بوده و تظاهر  مؤسسهمین مقررات راجع به    3علیه موکل مسموع نیست. ها  آن 

داشتن مجوز وکالت می  البته  به  است.  نیز صادق  برایمؤسسکنند  سایر خدمات    ۀارائ  ات حقوقی 
  4حقوقی محدودیتی ندارند.

وکالت، نگهداری دفتر فهرست    ۀپذیرش به حرف   ۀتواند راجع به موضوعات نحوکانون وکال می
 5وکال و صدور گواهی فعالیت وکالت مقررات وضع کند. 

 . نظارت بر مستخدمین و کارمندان وکیل ۴-۸
کار گرفته، باید تضمین نماید  هکارمند یا مستخدم ب  عنوانبهدر مواردی که وکیل افراد مختلفی را  

قواعد حرفه نیز  این کارمندان و مستخدمین  را رعایت میای  که  -Elliot, 2018: 212)  کنندوکالت 

دارد.   .(214 نیز مسئولیت حقوقی  و مستخدمین خود  رفتار کارمندان  بابت  دیگر، وکیل  به عبارت 
کانون توانند مراتب را در دادگاه انتظامییا مستخدمین وکیل میبنابراین، متضررین از رفتار کارمندان  

،  اندوکالت منع یا معلق شده  ۀاز وکال حق ندارند اشخاصی را که از حرف یک  هیچ  6وکال مطرح نمایند. 
البته اگر شخص منع یا معلق شده مراتب ممنوعیت    7کارمند یا مستخدم خود به کار گیرند.   عنوانبه

مربوطه   مجازات  به  و  محسوب شده  مجرم  ندهد  اطالع  خود  کارفرمای  وکیل  به  را  خود  تعلیق  یا 
 8شود. محکوم می

 
   1974قانون وکالت  17 ۀماد .1
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 . تنظیم سازوکار همکاری وکال و غیروکال۴-۹
ال را  ، اصناف وکالت همکاری وکال با غیروک ۲۰۰7تا پیش از تصویب قانون خدمات حقوقی  

هایی را تحت عنوان »ساختارهای تجاری  ، مکانیزم ۲۰۰7ممنوع کرده بودند. اما بخش پنجم قانون  
های کاری و تجاری با  توانند شراکتآن، وکال و غیروکال می  موجببهطراحی کرده که    1جایگزین«

باشند دسترسی به خدمات حقوقی در   این سازوکار  .(Clementi, 2004: 105-108)  یکدیگر داشته 
، وضع هرگونه محدودیت از دهد و منطبق با حقوق رقابت است. به طریق اولی  جامعه را افزایش می 

  ها با یکدیگر، نامعتبر است وهمکاری میان اعضای این کانوندرخصوص    های وکالسوی کانون
 کند. می های سنگینی را برای این موضوع اعمالاجراضمانتخدمات حقوقی  هیئت

 جه نتی
انگلستان با دو هدف اساسی حمایت از   ۲۰۰7که اشاره شد، قانون خدمات حقوقی  همان طور
، به نظارت دولتی متمرکز بر بازار خدمات حقوقی  کنندگان و حمایت از حقوق مصرف منافع عمومی  

کنند اصالح  که  قانون  این  است.  آورده  وکالی    ۀروی  بازار    1974قانون  بر  دولتی  نظارت  است، 
( 1) خدمات حقوقی وکالت را افزایش داده و چند نوآوری را برای نظام حقوقی انگلستان در پی دارد.

ترین رکن نظارتی توسط  ( اعضای عالی۲)  کند؛نظارت میهای وکال  یک رکن دولتی بر عملکرد کانون
( عالوه  4)  ها سنگین است؛ی تخلفات کانوناجراضمانت(  ۳)  شوند؛های دولتی انتخاب میمقام 

به   رسیدگی  و  کننده  مصرف  حقوق  از  حمایت  بر  تمرکز  جهت  ارکانی  عالی،  نظارتی  رکن  یک  بر 
 ( رکن دولتی بر عملکرد دادگاه انتظامی۵)  است؛  ها و وکال تشکیل شدهشکایات از عملکرد کانون

های وکال در تنظیم روابط خود با یکدیگر یا در تنظیم روابط خود با  ( کانون۶) کند؛وکال نظارت می
های  ( کانون7)  کند؛نظارت میها  آن  های حقوقی آزادی مطلق ندارند و یک رکن دولتی برسایر حرفه

 عایت کنند.  وکال باید حقوق اعضای خود را ر
از افزایش نقش حاکمیت در نظارت بر حرف   تمامی وکالت است. علت هم    ۀ این موارد حاکی 

تا    ازجملههای حقوقی  مشخص است: حرفه بازار گسترده شده و الزم است  به یک  تبدیل  وکالت 
عمومی منافع  حفظ  جهت  مصرف   حاکمیت  حقوق  از  حمایت  از  و  حمایت  همچنین  و  کنندگان 

های  جدول زیر، مؤلفه  2کال، قوانینی را وضع کند و بر اجرای این قوانین نظارت کند. حقوق خود و

 
1. Alternative Business Structure  

اساس ضوابط کارشناسی شده نیز در    مند و برعالوه بر این، موضوع آزادسازی بازار خدمات حقوقی به شکل نظام   .2
در حال تعقیب است. رقابت آزاد و دسترسی به عدالت دو استدالل مهم است که نویسندگان در راستای    انگلستان

 ( Dunne, 2021, 274-307) :نکاند. آزادسازی خدمات حقوقی در انگلستان مطرح نموده 



 ، بهادری جهرمی و فراهانیاصغریان  /... وکالت ۀحرف یگر میتنظ در دولت ۀمداخل یهامؤلفه

 

۱۹ 

 دهد:های وکال را نمایش میگری کانوندخالت دولت انگلستان در تنظیم

یز مؤلفه های اصلیمؤلفه  ها ر

های مربوط به نهاد  مؤلفه 
 وکالت 

 . تعیین ماهیت حقوقی کانون و تبعا  استقالل مالی و سازمانی آن 1
 وکالت   ۀ. نظارت دولتی جامع بر کانون وکال و حرف ۲
 وکالت  ۀگذاری در حوز. مقررات۳

 دهی کانون وکال به نهادهای دولتی. گزارش 4

. تجدیدنظر از تصمیمات کانون وکال و نظارت بر مصوبات ارکان و  ۵
 وناجزای مدیریتی کان

 های وکال . الزام به اعمال شفافیت در عملکرد کانون۶

ۀ  نحوبههای مربوط مؤلفه 
 وکالت ۀورود به حرف 

 . شرایط وکیل شدن 1
 . آموزش و تربیت وکال ۲
 . فهرست وکال۳

های مربوط به تصدی مؤلفه 
 وکالت  ۀحرف 

 هاو رسیدگی به تخلفات آن   وکالهای انتظامی. تشکیل دادگاه 1
 های وکال بر کانون. تنظیم اعمال نظارت مردمی۲

 . تنظیم نظارت دولتی بر کانون وکال ۳
 های آموزشی وکال . نظارت بر برگزاری دوره 4

 هاالوکاله اخذ حق ۀ . تعیین میزان و نحو۵

 وکالت  ۀ. تعلیق و لغو پروان ۶

 صالحیت . منع وکالت از سوی اشخاص فاقد  7
 . نظارت بر مستخدمین و کارمندان وکیل۸
 . تنظیم سازوکار همکاری وکال و غیروکال 9
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