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 چكيده

 امروزه. دهند  فعاليت خود را فردي يا با مشاركت يكديگر انجام مي،مأنوس روية حسب وكال
 يها شركت عنوان با توانند ي مي دادگستري وكال،كشورها يبرخ مقررات و نيقوان اساس بر

 ازجمله يحقوق خدمات ةئارا و مقررات خاص به ني تحت قوان،سساتؤم گري داي يتجار
 يدادگستر وكالت خصوص در ي مقررات خاصران،ي حقوق ادر .بپردازند يدادگستر وكالت

 و ها به شركت وكالت ةپروان درعمل هم شاهد هستيم .ندارد وجود يحقوق شخص قالب در
 تيرسم به ليوك عنوان  را بهي اشخاص حقوقنيز ها دادگاه. است نشده اعطا سساتؤم
 و ي تعاون،ي همچون شركت سهامي نهادهاي حقوقسيسأ تبراي ميدان اينكه ديگر. دشناسن ينم
 بسيار اندك در اين اي تجربه و نشده باز وكالت امر در تيفعال منظور به يرتجاريغ سساتؤم

 ليدل بهدر ايران  حال، اين با . زمينه مجالي براي تحرك و توسعه ساختاري فراهم نكرده است
 ،، الزم است وضع موجود ساماندهي شدهدارندقي در اين زمينه اص حقونقش مؤثري كه اشخ

 وكالت ةعرص حقوقي مانند ساير كشورها اجازه داده شود تحت مقررات وارد هاي به شركت
  .گردند
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         02166408821: سفاك                       مسئول مقاله                     Email: savadkouhifa.sam@nicc.ir 

    



  

 1394، زمستان 4 ة، شمار45 ةردو ، خصوصيحقوقمطالعات   فصلنامه                                     564 

 مقدمه. 1

  وكالت در پيوند با رشد و تحول جوامع انسانيةحرف. ري است بشةوكالت، نياز هميشه جامع
. گيري امنيت اجتماعي باشد ها و شكل  در ارزيابي نوع معماري تمدني معيار دقيقتواند مي

 داشته و موضوع تغيير و تحول مفهومي در يهاي مختلف وكالت در طول حيات خود، گونه
ن و انجام امور امدار به مردم و ياري مظلوم خدمت حق.  استبودهازجمله ايران متعدد جوامع 

به صورت فردي يا جمعي و در قالب قراردادهاي مدني اعم از رسمي يا از سوي وكال آنان 
وكالت جمعي يا فعاليت گروهي . هستيمهنوز شاهد انجام آن است كه  امري رايج بوده ،عادي

لحاظ ه ايسه با وكالت فردي بمزاياي بسيار در مقباوجود وكال و مشاركت آنان با يكديگر، 
. استكرده  توجه را به تأسيس نهاد جديدي معطوف ،فراوانها و اشكاالت  محدوديتداشتن 

تأسيس نهاد وكالت حقوقي يا وكالت در قالب شخصيت حقوقي مستقل را امروزه بايد نياز 
آشكار اش  هاي حقوقي تأثير وجودي امري كه با تطبيق ميان سيستم؛ وكالت برشمردحرفة 

 و با شخصيت ،هاي حقوقي موجود، وكالت به سه شكل منفرد، مشاركت در نظام. دشو مي
روند تحول وكالت نشان از آن دارد كه وكالت . حقوقي مستقل يا شركت حقوقي جريان دارد

است و روبرو  با سهولت بيشتري از حيث تحقق توافق طرفيني ،تركابه شكل منفرد و مش
در خصوص وكالت شخصيت ولي . دشو  آن اعمال ميبارةي درسختگيري حاكميتي كمتر

حقوق بسياري از مطالعة . تر است ل مرتبط سختگيرانهئ قواعد حاكم بر آن متنوع و مسا،حقوقي
هاي مختلف به شركت خدمات حقوقي منفي و   سيستمةدهد واكنش اولي كشورها نشان مي

با تحوالت . ه استشد اجتماعي پنداشته سلبي بوده و به داليلي، مخالف نظام حقوقي و مصالح 
تدريج به وكال اجازه دادند در قالب شركت  گذاران به علم حقوق در كشور هاي غربي، قانون

آنان ضمن نگراني بسيار از . حقوقي متكفل انجام امور حقوقي همچون وكالت دادگستري شوند
ا بر ناكارآمدي شكل سنتي توانستند چشم خود ر انجام وكالت در قالب شركت، نميپيامدهاي 

تواند وكالت يا انجام امور  رو، ضمن پذيرش اينكه شركت مي اين از. و مشاركتي آن ببندند
هاي جديدي متوسل شدند تا با  ها، به ابداع شركت منظور رفع نگراني  به،حقوقي را متكفل شود

گذاران  ش قانوناين گراي. گشوده شودها  براي اين شركتلحاظ قواعد خاص، ميدان فعاليت 
هاي  شركتاز سوي غلب اانجام وكالت دعاوي در قالب اشخاص حقوقي كه شد موجب 

از خدمات حقوقي از بزرگي  بخش  باشد وداشته  اي كننده پذيرد، رشد خيره تجاري صورت مي
 .دطريق آنان ارائه شو

اجرايي ن ، تاكنواز آن ياد كرديمدر ايران، وكالت در قالب شخص حقوقي به مفهومي كه 
حقوق ايران و بعضي كشورهاي فعال در ميان اي تطبيقي  مناسب است با مطالعه.  استنشده

، شودبررسي  نظام وكالت حقيقي به وكالت شخص حقوقيدگرگوني روند نخست اين زمينه، 
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 وكالت فردي و وكالت مشاركتي، براي آشنايي با وكالت شخص  دربارة با توضيحيسپس
هاي حقوقي در قالب  تاريخي علل و عوامل ممنوعيت انجام فعاليتمطالعة حقوقي، ضمن 

، رائه شده استها در كشورهاي مختلف ا راهكارهايي كه براي رفع اين ممنوعيتبه شركت، 
مرتبط با موضوع مطرح پيشنهادهاي  مواضع حقوق كشورمان بررسي و  از آن،پس؛ دگردتوجه 

  .دشو
 

  وكالت اشخاص حقيقي .2
 و آنان به دو شكل گرفت اشخاص حقيقي صورت مياز سوي لت دادگستري از ديرباز وكا

پاسخگو  ازجمله دو شكل يادشده،معايب . كردند مير مبادرت كامنفرد و مشاركتي به اين 
  .نمود  تبيينادامة مطالبتوان در   مي رانياز جامعهنبودن در قبال 

 
  وكالت منفرد  .1. 2

شود كه در تمامي كشورها  ميشمرده  وكالت ةارائوكالت منفرد يا سنتي اولين شكل در 
قانون اصول تشكيالت عدليه  ،ايران در. بيش با ضوابط و مقررات مشخص جريان دارد و كم

وكالت  قانون ،پس از آن .ش، سرآغاز روند عرفي شدن نهاد دادرسي بود1290/ق1329مصوب 
 سرانجام و ش1309 و تأسيس كانون وكالي دادگستري در ش1306دادگستري مصوب 

 1315 بهمن سال 25و در شد تهيه » وكالي رسمي«عنوان با مقررات قانوني در باب وكالت 
مريكا در امتحدة اياالت  .)527 و 513ص، 1382امين، ( تصويب رسيد  ماده به58 شاملقانون وكالت 

كالت قانوني يا ونمايندة م براي نخستين بار شهروندان خود را از تضمين داشتن 1791سال 
عنوان تاجر با  آنان مشمول مقررات نهادي ،به لحاظ حقوقي. كردرسمي دادگستري برخوردار 

 شخص  و اساساًشد مينقائل گرفتند كه بين شخص و واحد تجاري تفكيك  منفرد قرار مي
  (Clark, 1996, p.2). ودمسئول تعهدات مربوطه ب

 اين كاهش .دست داده است اي از حظهمال ميزان قابل  وكالت منفرد امروزه كارايي خود را به
  . شغلي داردتحوالتو گستردگي دعاوي و پيچيدگي  داليلي همچون  يي،اكار

  
  گستردگي دعاوي. 1. 1. 2

گيري علوم   موجب شكل،رشد صنايع، تأثير اطالعات بر مبادالت و افزايش روابط اجتماعي
ق خانواده، تجارت، علم حقوق در موضوعات حقو. هاي نوين شده است جديد و تخصص
حدي گسترده و مبتني بر دانش شده كه   همانند ديگر علوم به،الملل و غيره مدني، جزا، بين

موضوعات حقوقي چند وجهي شده . محال است ها براي فرد تقريباً زمينههمة امكان آشنايي در 
تبحر نبود با اين وصف، . و به تبع آن بخش قابل توجهي از دعاوي نيز تخصصي شده است
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طور منطقي از پذيرش  د كه وكال بهشو يك وكيل باعث مياز سوي ها  الزم در تصدي پرونده
بازخورد مالي فراواني نيز در پي داشته باشد،  اگرچه هاي گسترده و پيچيده، انفرادي پرونده

، گرايش يادشدهروش تصدي وكالت منفرد در دعاوي به ناكارآمدي   توجهبا. نمايندخودداري 
در شكل نوين، . استجمعي امري بديهي انديشة فزون به وكالت گروهي و استفاده از ا روز

دار انجام  هم آمده و با خردي جمعي عهده  گرد،اي دارند وكاليي كه هريك تخصص ويژه
  .شوند مسئوليت مرتبط با هر پرونده مي

  
 تحوالت شغلي. 2. 1. 2

وكالت . باشد هاي شغلي نيز مي تها و ضرور معلول نياز  ناكارآمدي شكل سنتي وكالت،
وكالت هزينة حرفة اين لوازم به افزايش .  دارديبرخالف گذشته، نياز به ابزار و لوازم خاص

هاي  بحث پيرامون پرونده به امري الزم تبديل شده و هزينهبراي نياز به دفتر . استمنجر شده 
فزايش  ا.گرديده است امر ديگري همچون ماليات و استخدام همكار و منشي باعث تشديد اين

در . شمار آورد ها در اين حرفه به تعداد وكال را هم بايد عامل ديگري براي تغيير نوع فعاليت
هشتصد  به م1990 هزار نفر بود كه اين رقم در سال دويستتعداد وكال  م1950مريكا در سال ا

ليون و دويست و شصت يبه بيش از يك مم 2013 در سال و Corlew, 1998, p. 589)(هزار نفر 
 ايران نيز وضعيت در (ABA Market Researc Department:2013). رسيده است نفر هزار
اكنون بنابر  رسيد، ولي هم  تعداد وكال به پنج هزار تن نميش1380تا سال ؛ استگونه  همين

سراسر كشور وجود   وكيل در1شصت و سه هزارارائه كرده است، آماري كه وزير دادگستري 
 تأثير نامطلوبي در ،دباشوكالت، چنانچه بيش از تقاضاي بازار حرفة حضور اين تعداد در . دارد

 گرايش بيش از پيش وكال به ةكنند اين امور توجيهمجموعة . جا خواهد گذاشت امر كاريابي به
  .وكالت گروهي است

  
  مشكالت آنبيان وكالت از طريق مشاركت و . 2. 2
و تمايل به فعاليت گروهي، مشاركت در امر وكالت را افزايش داده رنگ شدن وكالت منفرد  كم

اشخاص واگذار شده ارادة  دخالتي نداشته و كامالً به  سيس آنأمشاركت كه دولت در ت .است
 همانند خصوص اينكه در ايران در.  نيستشخصيت حقوقيداراي كشورها بيشتر است، در 

                                                           
 تـاريخ سـي و       بـه   قضائيه ة قو ة در همايش ساالن   ،االسالم مصطفي پورمحمدي    حجت ،آمار اعالمي از سوي وزير دادگستري     . 1

  .ي مهرريكم خرداد سال هزار و سيصد و نود سه نقل از خبرگزا
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 يا خير، به نكات به فعاليت بپردازند 1لت مشاركتي وكا صورت توانند به  وكال ميساير كشورها
  .زير بايد توجه داشت

  
   ابهام قانوني.1. 2 .2

 در نظام حقوقي ايران، قانون آيين .مختلف صورت گيردهاي  روشمشاركت ممكن است به 
داشتن تا دو وكيل را در هر پرونده به هر شخص داده و متعرض اجازة دادرسي مدني تنها 

 ، ودر فرض اينكه وكال در دفتر مشترك يا جداگانه فعاليت.  با يكديگر نشده استقرارداد وكال
 دو حالت ،فعاليت خود را به صورت شركتي تقسيم كنندحاصل   وخود توافق كنندميان 

ها  كنند هريك از آن موجب قراردادي توافق مي حالت اول، دو يا چند وكيل به در .متصور است
در . آورند، شريك باشند دست مي ه كار خود بةوسيل  در مزدي كه به،انجام دادهجداگانه كار 
ن خود به نسبت ميا را دستمزدو كنند كار هر دو كنند روي يك پرونده   توافق مي،حالت دوم

از لحاظ فقهي . گذار نسبت به قرارداد نوع اول ساكت است قانون. نمايند تقسيم شده توافق
 ناميد كه مشهور فقهاي اماميه قائل به بطالن آن »ابدانشركت « توان چنين مشاركتي را مي

 مانند محقق اردبيلي، قائل به صحت چنين قراردادهايي نيز ،بعضي فقهاي اماميهولي  ،هستند
را صحيح گونه قراردادها   اين، قانون مدني10مادة دانان با توجه به  از حقوقبرخي . هستند

كنند  انفرادي كار  شكل رسد درصورتي كه شركا به نظر مي هب .)33-43 و6ص، 1373، انيكاتوز( دانند مي
 و درصورتي كه با هم در ،و از كار يكديگر اطالعي نداشته باشند، قول به بطالن صحيح

خصوص يك پرونده كار كنند يا كار هريك مكمل كار ديگري باشد، در صحت چنين 
  .كردتوان ترديد   نمي،از عقد صلح قانون مدني يا استفاده 10مادة قراردادهايي با توجه به 

  
  تحميل مسئوليت سنگين بر وكال. 2. 2. 2

براي ولي  ،انده استهرچند وكالت در قالب مشاركت بسياري از معايب وكالت منفرد را پوش
هاي مبتني بر  در نظام. دارداند، معايبي  براي اجراي آن پذيرفتهرا كشورهايي كه قواعدي 

 پذيرش مسئوليت نامحدود و يا ، مشاركتةدهند ن اركان تشكيلتري ، يكي از مهمال كامن
تنهايي نايب شركاي ديگر و  درواقع، هريك از آنان به. هريك از شركاستاز سوي تضامني 

و در انجام امور تجاري صاحب اختيار  )102 ص؛ 1373 ان،يمهاجر( شدهشمرده نايب مشاركت 
ساخته و رويرو را با مشكل مشاركت پديدة تحميل مسئوليت شركا بر يكديگر توسل به . است

  . انداخته استخطر  به به شكل جديهاي حقوقي  در نظامرا يي اين نهاد ااين نقيصه كار
  

                                                           
1. Legal Partnership 



  

 1394، زمستان 4 ة، شمار45 ةردو ، خصوصيحقوقمطالعات   فصلنامه                                     568 

  وكالت شخص حقوقي در كشورهاي مورد مطالعه .3
موانعي كه براي تحول نظام وكالت از وضعيت منفرد به وضعيت وكالت شخص حقوقي وجود 

گيري و مقررات خاصي كه در كشورهاي مختلف براي تثبيت آن  ل و سپس روند شك،داشته
  .است كه به آن خواهيم پرداختموضوع  دو ،ظهور يافته

 
  موانع تحول نظام وكالت منفرد به وكالت شخص حقوقي. 1. 3
 يخدمات حقوقي، از اهميت بسيارارائة ممنوعيت شخص حقوقي يا شركت براي تاريخچة  

 ،طور تدريجي و فراگير در حال رفع است اين ممنوعيت بهتازگي  بههرچند . برخوردار است
تواند به شناخت هرچه بهتر  داليل بروز موانع ميبيان ولي يادآوري آن در كشورهاي مختلف و 

  .نمايدكمك شاياني آن 
  
   ممنوعيت در كشورهاي مختلفةتاريخچ. 1. 1 . 3

 است داراي آثار خاص ،كت مدني جداي از شر،وكالتكار  براي اتجام تشكيل شركت حقوقي 
شد و  حدود پنجاه سال پيش امري غيرعملي تلقي مي در نگاه بسياري از كشورهاي جهان ازكه 

بر اساس . دادند نميرا تشكيل و فعاليت شركت حقوقي اجازة   به وكالگذاران ها و قانون دادگاه
فعاليت به صورت جازة ااي همچون وكال صرفاً  ، افراد حرفهال مقررات نظام حقوقي كامن

اين ممنوعيت در قانون . )p, 1998 ,Blumenreich.277(د انفرادي يا در قالب مشاركت را داشتن
 قانون 1701مادة  3 مثال، بند رايب. هاي امريكا لحاظ شده بود هاي سهامي ايالت شركت
اي  ر حرفهجز امو منظور هرگونه فعاليت مشروع به  تشكيل شركت به،هاي سهامي اوهايو شركت

ها انجام   در كانادا نيز دادگاه.)p, 1961,Thomas.190( دانست را مجاز مي) همانند حقوقي(
 .1شناختند رسميت نمي  از طريق شخص حقوقي به رااي همانند وكالت هاي حرفه فعاليت

 مثال تشكيل شركت خدمات راي ب؛بودترتيب وضعيت در كشورهاي اروپايي نيز به همين 
Joachim,1994 ,( ه است ممنوع بودم1990وكال در فرانسه و دانمارك تا سال حقوقي براي 

655.p(.  
  
  ها علل ممنوعيت. 2. 1 .3

.  خدمات حقوقي، مبتني بر داليلي بودةاتخاذ موضع منفي درخصوص تشكيل شركت براي ارائ
، ضربه به  مصونيت از تعقيب انتظاميوكالت،عرصة صالحيت شركت در ورود به عدم 
ترين  وكيل و موكل از مهمميان اعتماد و اطمينان رابطة  و در آخر ايجاد اختالل در اللاستق

                                                           
تـشكيل   ،Kindree v MNR,The Exchequer Court,1964)(دري عليـه ام ان ار ين دادگاه عالي در راي ك،در كانادا. 1

  .اي را نپذيرفت هاي حرفه شخصيت حقوقي براي فعاليت
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يك ارائه  طور خالصه نكاتي پيرامون هر  كه بهاستمسائل قابل بررسي در اين خصوص 
  .شود مي

  
  وكالتعرصةعدم صالحيت شركت در ورود به . 1. 2. 1. 3

هاي حقوقي   داراي اراده صالحيت انجام فعاليتقي بر مبناي تئوري روح و كالبد، تنها فرد حقي
انجام اين خدمات صرفاً از طريق فرد حقيقي داراي پروانه و دانش مهارتي اين،  بر افزون. را دارد

، صالحيت ورود به عالم يستنيادشده شرايط داراي باال ميسر است و ازآنجا كه شركت 
  . خدمات حقوقي را ندارد

  
  لبد تئوري روح و كا) الف

 نيز داشتنروح و كالبد و نبود بر مبناي اين تئوري، قالب شركت خدمات حقوقي به دليل 
داران اين  طرف .)Walker,1938, p.343( شخصيت اعتباري، توان انجام امور حقوقي را ندارد

ارادة  قائم به شخص بوده و مستلزم ،اي از قبيل وكالت انجام امور حرفهاوالً  ،تئوري معتقدند
تواند صاحب حقي شود يا به تكليفي ملتزم گردد و  فقط شخص صاحب اراده مي. ني استانسا

در ميان موجودات فقط انسان صاحب چراكه يگانه مصداق شخص در طبيعت، انسان است؛ 
دوم اينكه . 1ها نيز بوده است اين دليل مورد توجه و استناد دادگاه .)45ص ،1352موحد، (اراده است 

سوگند ويژه اشخاص حقيقي و . 2ورود به اين عرصه بايد سوگند ياد كنندتمام وكال براي 
ين لحاظ ه اب. توان انتظار داشت كه سوگند ياد كنند بااراده است و از اشخاص حقوقي نمي

وكالت مستلزم اتيان سوگند است، اشخاص حقوقي عرصة بعضي اعتقاد دارند چون ورود به 
 كه بيش از 3تيپلينگ عليه پكسل پروندةطور كه در  نهما. توانند وارد اين عرصه شوند نمي

 وجدان، اراده و روح ،، دادگاه در بياني عام براي شركت استچهار قرن پيش  صادر شده
  .Teemu,2013, p.276)(كند  شناسايي نمي

  
  مهارت و پروانهدانش، لزوم داشتن ) ب

امور مهمي همچون گسترش دليل دخالت در ه اي هستند و ب هاي حقوقي امور پيچيده فعاليت
 حقوق براي انجام اين خدمات ةن حرفشاغال. آيند شمار مي بهمشاغل حساس جزء  ،عدالت

                                                           
بيـان   State ex rel.Daniel v Wells) (در راي اكـس رلـدنيل عليـه ولـس      دادگاه كاروليناي جنـوبي  م1939در سال . 1

 شـركت  از طـرف پذيرد و انجام امور حقوقي همچـون وكالـت     شخص حقيقي انجام مي از سوي اليت حقوقي صرفاً    فع :داشت
  .پذيرفته نيست

  1334 اليحه قانوني استقالل كانون وكالي دادگستري، مصوب آذرماه ةنام يني آ39 ةماد. 2
3. Tipling v Pexal,1614 
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هاي مخصوصي داشته باشند و با تالش بسيار، دانش و مهارت الزم در اين امور را  ژگي بايد وي
  .كسب كنند

مله وكالت دادگـستري    ها را براي پرداختن به امور حقوقي ازج        ها شركت   بسياري از دادگاه  
هـا مـستلزم     كنند كه ايـن فعاليـت      گونه عنوان مي   دليل اين امر را اين    . دانند مينداراي صالحيت   

 .)walker,op cit, p.343(ها اين امر منتفي است  شركتخصوص  در بوده،داشتن دانش و مهارت 
بـوط بـه دادگـاه       و مر  بيش از يك قرن پـيش صـادر شـده          كه   1به نمونه اي از اين آرا     اينجا  در  

  : شود  اشاره مي، است2اي به نام شركت تعاوني استيناف نيويورك در پرونده

 حق كي بلكه ،باشد آزاد همه يبرا كه ستين يتجارت امر كي يدعاو وكالت«
 گذراندن از بعد خاص يها يژگيو و طيشرا با معدود افراد به كه است يشخص
 ارگان از سوي امتحان گرفتن و ياختصاص و يعموم دروس شامل يطوالن يها دوره
 يحقوق امور انجام حق .شود يم داده ، استافتهي اختصاص منظور نيه اب كه يدولت
 كه يافراد به دولت جانب از صرفاً كه است يا پروانه و مجوز مستلزم تيماه در

 به ايشود  واگذار يگريد به تواند ينم حق نيا. شود يم اعطا دارند را آن استحقاق
 ازآنجا. شود ليتحص مناسب رفتار انجام با و سخت ةمطالع با دي بلكه با،رسدب ارث
 انجام كه شود يم برداشت نيچن شود، انجام شركت از طرف تواند ينم طيشرا نيا كه

  .»ستين شركت يبرا يمشروع تجارت يحقوق امور
 

  مصونيت از تعقيب انتظامي. 2. 2. 1. 3
هاي حقوق پس از پايان تحصيالت خود سوگند  ه رشتآموختگان دانشامروزه نيز تمامي 

اي وكالت مقيد سازند، ولي  خويشتن را به رعايت مقررات اخالقي و شئون حرفهتا  ندخور مي
گذاران كشورهاي  ند، قانونكن تخطي مييادشده چون درعمل بعضي از اين افراد از قواعد 

حرفه مورد تعقيب انتظامي قرار  اينن اند تا با وقوع تخلف، شاغال دهكرمختلف مقرراتي وضع 
  وكانون وكال نيستاز سوي  قابل تعقيب انتظامي اين واقعيت وجود دارد كه شركت .گيرند

 بنابراين، دادن اجازه به يك ؛هيچ نظارتي از سوي كانون وكال بر روي شركت وجود ندارد
بر ت انتظامي گونه نظار بدون اينكه هيچ خدمات حقوقي،عرصة شخص حقوقي براي ورود به 

  .هاي بسياري خواهد شد آن وجود داشته باشد، قطعاً موجب ناهنجاري
  

                                                           
Supreme  ,Bar Association v Trust Companyيه تراست كمپـاني  كانون وكال علراي  :راي مشابه در اين زمينه. 1

)1959Court of Connecticut (.  
2. Matter of Cooperative Law Co,The Court of Appeals of New york,1910 
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  ضربه به استقالل وكال. 3. 2. 1. 3
توانند تحت امر ديگري باشند، تشكيل شركت اين امكان را  و نميهستند ازآنجا كه وكال مستقل 
براي . سازدا مخدوش  استقالل آنان ر،دخالت كرده ها آندهد كه در امور  به شخص حقوقي مي

كننده با چند جلسه به صلح و سازش  ممكن است نظر وكيل آن باشد كه مشكل مراجعهمثال، 
مديريت شركت به داليل مختلف بر اين باور باشد كه موضوع بايد از طريق ولي ، انجامد يم

د مين نكند، ممكن است شغل خوأچنانچه وكيل نظر مديريت شركت را ت. دشودادگاه پيگيري 
 استقالل او ،شركت تمكين كردهخواستة به وكيل  ممكن است دليلين ه اب. را ازدست بدهد

  .دار شود خدشه
  

  وكيل و موكلميان اعتماد و اطمينان رابطة ايجاد اختالل در . 4. 2. 1. 3
 وجود دارد،) از جمله خدمات حقوقي(اي  خدمات حرفهارائة ترين مسائلي كه در بخش   از مهم
اين رابطه نقش مهمي در .  خدمت و مشتري استةدهند ارائهميان ماد و اطمينان اعترابطة 

مستقيم بين وكيل و موكل منعقد طور  بهلذا درصورتي كه قرارداد . اين خدمات داردارتقاي 
 و آيد وجود مي بهطرفين ميان  وفاداري و صميميت ، اعتماد،اطمينانرابطة شود، در اثر آن يك 

همچنين، وكيل .  قراردادي به يكديگر وفادار باشندةشوند تا پايان رابط زم ميطرفين قرارداد ملت
 بپرهيزد و همواره مصلحت موكل را بر ،شود از اعمالي كه به ضرر موكل است متعهد مي

آسيب زدن . داردارتباط تنگاتنگي اين رابطه با نظم عمومي . مصلحت شخصي خود مقدم بدارد
خدمات حقوقي و درنهايت موجب ضرر گيرندة ورود ضرر به سبب به اين رابطه ممكن است 

امري است يادشده خدمات ارائة تشكيل شركت براي . به جامعه و اخالل در نظم عمومي شود
گذاران همواره از مخدوش شدن  ها و قانون دادگاه. رابطه را دچار آسيب جدي كنداين كه شايد 

شركت در امور حقوقي مداخلة ليلي براي ممنوعيت عنوان د نگران بوده و آن را به يادشدهرابطة 
در راي مشهور  11نيويوركدادگاه استيناف ، در اين زمينه. (Johnson ,1995, p.92) اند قلمداد كرده

  :خود چنين اعالم نظر نموده است
 ي مستخدم در معناايار ز و خدمتگكارفرما نميا رابطه كي ، و موكللي وكةرابط«

  واست ناني اعتماد و اطمني متضمن باالتر  رابطهناي .ت آن اسيمحدود و واال
از سوي  كه ليوك نبي تواند ينم اي  رابطهچنين  .شود واگذار تيرضا بدون تواند ينم

 وجود شركت يمشتر و دهد، انجام شركت يبرا را يحقوق امور تا شده رياج شركت
 چيه. يمشتر وراتدست تابع نه و است شركت دستورات تابع ليوك رايز باشد، داشته
 ليوك يحت و ندارد وجود يمشتر و ليوك نيب يخاص يوابستگ  ويقرارداد ةرابط

                                                           
1. Matter of Cooperative Law Co, The Court of Appeals of New york,1910. 
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 كه است شركت نيا. داند ينم كند، يم يدادخواه كه يكس و موكل مرهون را خود
 ،شود يم گرفته موكل از كه توكال  حق. دارد برعهده را شده مطرح يدعو بر نظارت

 و كار صاحب. فاً در قبال شركت مسئول است صرليبه شركت تعلق دارد و وك
  1.» اوستي بلكه شركت كارفرما،ستين موكل او يكارفرما

وكيل و ميان شود آن است كه در اثر انعقاد قرارداد وكالت  ميبرداشت آنچه از راي يادشده 
وكيل واسطة ميان چنانچه شركت ولي شود،  خاص اطمينان و وفاداري برقرار ميرابطة  ،موكل
موجب  زيرا وكيل به. كند  آن را مخدوش مي،وكل شود، به اين رابطه ضربه وارد شدهو م

هاي   و در انجام فعاليت، وفادار به شركت است و نه شخص موكل،قراردادي كه با شركت دارد
حد يادشده تا استدالل دادگاه . كند جانب شركت را درنظر بگيرد  اول سعي ميةخود در وهل
  . استليل مخالفت و قوت اين ايراد  دةكنند زيادي روشن

 گيري وكالت شخص حقوقي و مقررات خاص آن شكل. 2 .3

هاي حقوقي در كشورهاي مختلف نشانگر آن است كه اياالت متحده امريكا و  نظاممطالعة 
 و اند هاي حقوقي بوده  پيشتاز تدوين مقررات خاص براي شركتال  كشورهاي تابع كامنيبعض

مند  براي نظام. اند مند كرده  اروپايي فعاليت وكال در قالب شركت را نظامكشورهايپس از آن، 
ين ترتيب ه ازدند و بدست  به ايجاد مقررات خاص يادشدهكردن مقررات مربوط، كشورهاي 

ها  شركتديگر  از ،ها را رفع كند هاي حقوقي را تا حدي كه نگراني مقررات حاكم بر شركت
پردازيم و  گيري وكالت شخص حقوقي مي به روند شكل نخست ،در اين قسمت.ندردجدا ك

  . سپس نگاه اجمالي به مقررات خاص حاكم بر آن خواهيم داشت

  گيري وكالت شخص حقوقي شكل .1. 2 . 3
هاي سهامي  گذاران ايالتي امريكا شروع به تصويب قوانين شركت  قانونم1960در سال 

به شاغالن جواز ندادن  مبني بر ال نوعيت كامناين قوانين به چهارصد سال مم.  كردند2اي حرفه
مروزه تشكيل ا. )Bye and, Young, p.427(تشكيل شركت پايان داد اي مانند وكال براي  حرفه

 ،3نامند اي حقوقي نيز مي وكال كه آن را شركت سهامي حرفهاز سوي اي  شركت سهامي حرفه
  در.)Johnson, 1995, p.92(ير مجاز است امريكا با برخي اختالفات در تعابهاي  ايالتدر تمامي 

براي فعاالن تشكيل آن نود ميالدي، تنها شركتي كه دهة حقوق امريكا، تا پيش از اوايل 
از آن  .)Gisel, 2000, p.92( اي بود شد، شركت سهامي حرفه اي مانند وكال مجاز تلقي مي حرفه

                                                           
   People v Merchants Protective Corp ,Court of California ,1922 :به اظهار نظر مشاةبراي مشاهد. 1

2. Professional Corporation 
3. Legal Professional Corporatiom 



  
 573       ...شركت (مطالعة تطبيقي در نظام وكالت دادگستري و ضرورت تجويز وكالت اشخاص حقوقي  

اي  فعاليت حرفه اجازة ،)Cartone, 2008, p.16(به جز ايالت كاليفرنيا ها  ايالت تقريباً در تمام پس
هاي كانادا نزديك به بيست سال پس از  ايالت .در قالب شركت با مسئوليت محدود داده شد

همچون  هايي پيشه افراد دارايبه را اي  تشكيل شركت سهامي حرفهاجازة جنوبي خود همساية 
را اي   تشكيل شركت سهامي حرفه1بلدادگاه عالي كانادا در راي كويين عليه كم. وكالت دادند
همچنين . )Thamson, 2007, p.2( همچون وكالت امري مجاز و قانوني تلقي كرد هايي براي شغل

تشكيل اجازة تصويب رسيد و به وكال   به2ي ا هاي حرفه  قانون شركتم2007در اسپانيا در سال 
 دانمارك و فرانسه، ،استراليا مانند برخي كشورها .)Rodriguez ,2010, p.99( شركت داده شد

بيني  هاي حقوقي پيش خدمات شركتارائة مريكا و كانادا، قالب جديدي براي ابرخالف 
 به وضع مقررات خاص براي  و ضمن پذيرش فعاليت حقوقي در قالب شركت، صرفاًاند نكرده

  . اند نمودهاقدام آن 
  

  هاي حقوقي هاي خاص در شركت گذاري  قاعده.2. 2 .3
مند كردن مسائل مربوط به  دو موضوع در قاعده اهي به قوانين كشورهاي مورد مطالعه،با نگ

  :3دكن هاي حقوقي به شرح زير بيشتر جلب توجه مي شركت
  

  موكل به وارده خسارات قبال در دار سهاملي وكتيمسئول) الف
 االت،حـ  يتمـام  در گفـت  تـوان ي مـ   كا،يامر جمله از يحقوق مختلف يهاستميس به ينگاه با

 از اقدامات كاركنان و ي خسارت ناشراموني پري از فعل غي ناشتيشركت بر اساس اصل مسئول    
ـ  شـركا    نكـه يا بـه  پاسـخ  در اما. است در قبال ثالث مسئول      خود، ندگانينما  زيـ ن اندارسـهام  اي

 ممكن است به دو اعتبـار بـا شـركت ارتبـاط             دارسهام دارند، وارده خسارات قبال در يتيمسئول
 مـستخدم در خـدمت   عنـوان بـه  نكـه يا اعتبار به دوم بودن و دارسهام به اعتبار  اول ؛ته باشد داش

 را انجـام    ي امور مختلف حقـوق    و شده از شركت در محاكم حاضر       يندگيشركت بوده و به نما    
 اقـدامات  برابـر    در شـود، ي مـ  دهي مستخدم نام  دارسهام نكهيا ثيح از حالت، نيا در. است داده

 مختلـف،  يكـشورها  نيقـوان  در زيـ برانگ از مسائل اختالف   اما. است مسئول شيوخ زيآمقصور
 نيوجـه مـشترك قـوان     .  او بـا شـركت اسـت       ي استخدام ةرابط از نظر  صرف دارسهام تيمسئول

ـ د قبال در يتيمسئول اندارسهام است كه    نيمختلف ا   اقـدامات  بـه  مربـوط  كـه  يتعهـدات  و وني
 معمـول  يتجـار  امور به مربوط يتعهد اي نيد چنانچه گر،يد عبارت به. ندارند نباشد، ياحرفه

                                                           
1. The Queen v. Campbell ,Supreme Court of Canada 
2. Sociedad Profesionals 

 كارشناسي ارشد حقـوق     ةنام اي، پايان  ي، محمد، شركت سهامي حرفه     بيگي حبيب آباد   .ك. بيشتر در اين زمينه ر     ةراي مطالع  .3
  .1392خصوصي، شهيدبهشتي،
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ـ  و خر  ي ماننـد اجـور معوقـه، وام بـانك         شركت،  ندارنـد  يتيمـسئول  داران باشـد، سـهام    كـاال  دي
)91.p, 1995, Johnson(.  

 يةرو و نيقوان شود، وارد موكالن اي ثالث اشخاص به يخسارت ياحرفه اقدامات اثر در اگر
ـ  در و ندارنـد  ي مطالعه موضع واحـد     مورد ي كشورها .ييقضا  را هـا آن يكلـ  يبنـد دسـته  كي

 مي تقـس  آنـان،  تيمـسئول  تيمحدود و اندارسهام تي به دو دسته، نامحدود بودن مسئول      توانيم
 نـسبت بـه اعمـال       دارسـهام  آن است كه     اندارسهام تي مسئول در نامحدود مقررات اتخاذ. نمود
 جهت مشابه   ني از ا  بوده، مسئول   زي ن دارانسهام گريد ياحرفه بارخسارت اقدامات و زيآمقصور

ـ و ارگان، زونا،ي مانند آر  كايامر يها  التي ا يبرخ گذشته، در. است يمشاركت تجار   و نيسكانزي
 ي حال حاضر، تعـداد كمـ  در .)p, 1986, Maycheck.820( گرفتنديم قرار دسته نيا در نگيوميوا
 .اندمانده يباق دسته نيا در ارگان مانند ها التيااز 

 يـج  و را  يع كـه امـروزه شـا      يگـري  نامحـدود، موضـع د     يت اتخاذ مقررات مـسئول    مقابل در
 به آن از كه ندارند، اندارسهام ديگر در قبال اقدامات     يتي مسئول اندارسهام آن است كه     باشد،يم

 بـه  يـت  مـستخدم كـه مبـادرت بـه فعال    دارسـهام  خصوص در .شودمي تعبير محدود مسئوليت
 اَعمـال  بابت تواندنمي يادشده اتفاق نظر دارند كه فرد       قوانين كلية كند،ي از شركت م   يندگيمان

. ببـرد  بهـره  موكل قبال در خود مسئوليت محدوديت براي شركت پوشش از خويش آميزقصور
 را بـه    يش خـو  ي حقـوق  ي دعـوا  و كند مراجعه   ي به شركت حقوق   ي كه فرد  درصورتي درنتيجه
 دارسـهام  ير در اثر تقص   و كند   واگذار خود   دارسهام دعوا را به     يگيريت پ  و شرك  بسپاردشركت  
 از  هريك فرانسه، حقوق در. اند   متضامناً مسئول  دارسهام شركت و    شود، به موكل وارد     يخسارت
 و تعهدات   يون در قبال د   يت شخصاً و بدون محدود    ي حقوق ي در شركت سهام   دارسهام يوكال

 خـصوص  در يگـر، بـه عبـارت د  .  باشـد، مـسئول اسـت    ي و ايهـ يـت  از فعال  يشركت كه ناش  
در . هـستند  و شركت متضامناً مسئول      يل وك است، يل ترك فعل وك   يا از فعل    ي كه ناش  يخسارات

 و ديون كلية شخصاً در قبال     يتي محدود گونهيچ بدون ه  شركت، بر افزون يلحقوق دانمارك، وك  
Joachim ,1994 ,(  دارد يت مـسئول اسـت،  يش خـو اي حرفـه يت از انجام فعالي كه ناشتعهداتي

 656.p( .1انـد  كرده اتخاذ يومينگ واهمچون ها ايالت از برخي را موضع ين همامريكا حقوق در .
 خـويش  اقـدامات  مسئول اينكه بر  افزون مستخدم   دارسهام امريكا، هاي  ايالت از   يگر د يدر برخ 
 عبـارت  بـه . بود د خواه يز ن ستنده ي كه تحت نظارت و    ي افراد آميز مسئول اعمال قصور   است،

                                                           
اي  هيچ شركت سهامي حرفه«: دارد چنين مقرر ميخصوص  قانون ايالت وايومينگ در اين 17 ة ماد3 از بند 102شق . 1

ن داراي پروانه مجاز كه ادار يا مستخدم اماي ارائه كند مگر از طريق شخص يا اشخاص سه تواند خدمات يا فعاليت حرفه نمي
اي خود  هاي حرفه چنين اشخاصي كامالً در قبال فعاليت  خود را به نحو مناسبي حفظ كرده باشند وةها پروان هريك از آن
 نحوي كه گويي اين اشخاص به د؛ بهن ملزم به رعايت قواعد، مقررات، ضوابط و الزامات مربوط به آن مي باش،مسئول بوده

  .»كنند  انفرادي فعاليت ميشكل
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 برگزينـد،  خـود  بـراي  دسـتيار  چند است آن متكفل كه اموري براي وكيل كه صورتي در ديگر،
 وارد  ي به موكـل خـسارت     يل وك يار دست اگر حالت   ين و در ا   گيردي قرار م  يزمسئول اعمال آنان ن   

 بند الف قوانين، از دسته اين نمونة. هستند و شركت متضامناً مسئول جبران خسارت     يل وك ،كند
  .1است نيويورك تجاري شركت قانون 1505 مادة

  
   مالكيت و انتقال سهام)ب

  ، را بـه خـود اختـصاص داده   ي حقـوق يهـا  شـركت ين از قـوان ي كه بخش مهم  يگريموضوع د 
 مـورد   ي به حقـوق كـشورها     ي سهام با نگاه   يتدر خصوص مالك  .  انتقال سهام است   و يتمالك

 يـة  كل ينكـه  ا يكـي ده اسـت؛    شـ  وضـع    زمينـه  يـن  گونه مقـررات در ا     توان گفت دو  يمطالعه م 
ـ .  وكال باشد يت حداكثر سهام شركت تحت مالك     ينكه ا يگر باشند و د   يل وك يدان با دارسهام  رايب

 وكـال باشـد و بـه وزارت         يـار  در اخت  يـد  با ي حقوق ي سهام شركت سهام   بيشترمثال، در فرانسه    
ـ  تنها اجازه داده شده است      ين ا يدادگستر  افـراد   سـوي  از كـل شـركت      ية درصـد سـرما    25ا   ت

در .  باشـند يـل  وكي شـركت حقـوق  ي اعـضا  يـة  كل يد با يكا،در حقوق امر  .  تملك شود  يلوكيرغ
 سـهام  ي و قهـر ي و اجبـار ي گفت با توجه به مقـررات، انتقـال اراد       يدخصوص انتقال سهام با   

 يريگذاران تـداب ون قان، هدفين به ادستيابي راي ممكن است و بيطصرفاً به شخص واجد شرا  
در خـصوص   . دشـو   ي مـ  ي تلق يكنلم هرگونه انتقال برخالف آن كان     ينكه ازجمله ا  ؛انديشيدهاند

 داراي كـه    ي به فـرد   يد سهام نبا  يت مالك يد،آي م يشدار پ  كه در صورت فوت سهام     يانتقال قهر 
را ملـزم    شـركت    يكـا  حقـوق امر   ، هدف ين به ا  رسيدنمنظور   منتقل شود و به    ،باشديمن يطشرا

 ،ستنيـ  يط شـرا داراي كـه  ي آن بـه فـرد  ي سهام را بخـرد و از انتقـال قهـر   ينكرده است كه ا  
 همـان   يـد، آي مـ  يش صدور حكم دادگاه پ    هنگام كه   يدر خصوص انتقال اجبار   .  كند يريجلوگ

  . حاكم استيمقررات انتقال قهر
  
  وكالت شخصيت حقوقي در حقوق ايران. 4
 نيـاز بـه شناسـايي وضـعيت         ،براي رسيدن به مرحلـة عمـل      وكالت اشخاص حقوقي در ايران       

  .موجود از حيث ترديدها و احراز ضرورت تحول نظام وكالتي دارد
  

                                                           
نحو كامل مسئول و پاسخگو در قبال اعمال  اي شخصاً و به  شركت سهامي خدماتي حرفهةدار، كارمند يا نمايند هر سهام«. 1

اي از جانب  خود يا هر شخصي كه در هنگام انجام خدمات حرفهاز سوي آميز يا اشتباه يا تخلف از مقررات ارتكابي  قصور
  .»باشد نمايد، مي  نظارت و كنترل مستقيم وي اقدام ميشركت تحت
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  وكالت شخص حقوقي و ترديدها. 1. 4
، در ديگر كشورها دو عامل عمده موجب منع پذيرش شركت يا شدطور كه مالحظه  همان

 اعتباري بودن شركت تجاري ، اولي؛ستهاي حقوقي بوده ا شخص حقوقي از ورود به فعاليت
 خدمات حقوقي و مصونيت از تعقيب ةكه موجب عدم صالحيت شركت در ورود به ارائ

وكيل و موكل است كه نقض آن به استقالل ميان  ة شخصي بودن رابط،شود و دومي انتظامي مي
  .كند ل ميرا دچار اختالكيل و موكل و ميان اعتماد و اطمينان كرده،و شرافت وكيل تعرض 

  
  اعتباري بودن شركت تجاري. 1. 1. 4

به  مباشرتاز طريق تواند  اعتباري بودن شركت تجاري و اينكه گفته شود شخص حقوقي نمي
در يا و  داشتتوان بر اقدامات وي نظارت   يا اينكه نميدوكالت در دعاوي مبادرت ورز

موضوع اتيان سوگند كه يز و نداد،  صورت ارتكاب تخلف آن را تحت تعقيب انتظامي قرار
ديگر تجربة با توجه به انجام آن از سوي شخص حقوقي ممكن نيست، تمامي اين اشكاالت 

اي حقوق و راهكارهاي عملي، در چارچوب نظام حقوقي  هاي حقوقي و مباني توسعه نظام
د كيأطور كه بسياري از نويسندگان ت  همان،صالحيت عدمنظر از . ايران نيز قابل رفع است

آنان را به ارادة توان  آيد و مي وجود مي ه شخص حقوقي از اجتماع اشخاص حقيقي ب،دارند
 ة شخص حقوقي، همان ارادةدرواقع اراد. )67، ص1378تفرشي، ( شخص حقوقي نيز نسبت داد

توان گفت كه   نمي،شده با توجه به تحوالت ياد. گيرنده و مديران آن است تصميم هاي مقام
اينكه سابقة ديگر . )86،64،67، ص1366 كاتوزيان،(دة خاصي از خود ندارد شخص حقوقي ارا

گذاري در كشورمان در موارد مشابه، اين موضوع را از حيث مبنايي مسبوق به سابقه  قانون
در امر داوري، بعضي معتقدند مطابق مقررات آيين دادرسي مدني امكان ارجاع . نموده است

گونه اشخاص محدود به موارد منصوص  و ارجاع به ايند ندارداوري به شخص حقوقي وجود 
 آن است كه ارجاع دعاوي به داوري شخص ،رسد  نظر مي مهم بهآنچه ولي . 1در قانون است

گذار  قانون. نبوده و داوري سازماني كامالً پذيرفته شده استروبرو حقوقي با منع قانوني 
 انعقاد قرارداد ،ش1376المللي مصوب  ين قانون داوري تجاري ب1مادة كشورمان در بند الف 

 حتي ارجاع داوري به شخص گويا. مانع اعالم كرده است يداوري با اشخاص حقوقي را ب
 ي مانع، قانون تجارت588مادة حقوقي بر اساس قانون آيين دادرسي مدني نيز با توجه به 

 انجام امر ن مفهوم نيست كه شخص حقوقيه آارجاع دعاوي به اشخاص حقوقي ب. ندارد
دار شود، بلكه درواقع با تعيين شخص حقوقي به عنوان داور، به آن شخص  داوري را عهده
  مبنايبر.  تعيين كنداي درگيره طرفميان عنوان داور  شود شخص حقيقي را به اجازه داده مي

                                                           
 .استيه قائل به چنين نظري ئ قضاة حقوقي قوة ادار29/11/90 مورخ 4772/7 ة شمارةنظري. 1
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عنوان وكيل  توان شخص حقوقي يا شركت تجاري را به اين استدالل، در امر وكالت نيز مي
 دعوي و دفاع از دعاوي آنان استفاده ةاقامبراي تا آن مرجع از وكالي خود كرد وي تعيين دعا
  .كند

گرچه در گذشته تعيين مجازات انتظامي يا كيفري براي اشخاص اتعقيب انتظامي، نظر از 
مانند  هم ولي امروزه در نظام حقوقي ايران اشخاص حقوقيد، ش حقوقي امري عجيب تلقي مي

شخص حقوقي، سوگند خصوص در . 1 قابل تعقيب انتظامي و كيفري هستنداشخاص حقيقي
كه اداره  نچنا ؛تواند از جانب شخص حقوقي سوگند ياد كند شخص حقوقي مينمايندة 
مانع  دون بشخص حقوقي را از سوي نمايندة يه نيز اتيان سوگند استظهاري ئقضاقوة حقوقي 

  2.اعالم كرده است
  

   وكالتةن وكيل و موكل و پروانطة ميارابشخصي بودن . 2. 1. 4
هاي   پروانه به شركتيعنوان محدوديت براي اعطا يكي ديگر از اموري كه ممكن است به

گونه كه مالحظه شد،  همان. ن وكيل و موكل استرابطة مياتجاري مطرح شود، شخصي بودن 
ل از قبيل ن وكيل و موكميا آن است كه وجود هرگونه واسطه  خصوصادعاي مطرح در اين

حيثيت و شرافت ، ضربه به استقاللموجب كرده، ها را قطع  ن آنرابطة ميا ،شركت تجاري
طور  اين استدالل همان. شود وكيل و موكل ميميان  اعتماد و اطمينان ة اختالل در رابطوكيل و
اين ولي  ،تواند مانعي براي وكالت شخص حقوقي باشد تر بيان كرديم، تا حدودي مي كه پيش

گذاري در  توان با قانون  همچون ساير كشورها مي،انع با وضع مقررات خاص قابل رفع بودهم
  .اين خصوص اين نگراني را برطرف كرد

  
  ضرورت تحول نظام وكالت ايران .2 . 4

كه ضرورت تحول است  دو امري ، ارتقاي حرفة وكالت دادگستري و ساماندهي وضع موجود
ن يعيت وكالت دادگستري شخص حقوقي را در ايران تعيو اصالح شيوة وكالت و رفع ممنو

  .دكن يم
  

                                                           
  .1392 قانون مجازات اسالمي مصوب 22-21-20مواد . 1
 قانون مدني كه شامل شخص حقوقي 1333 ةبا توجه به اطالق عنوان مدعي در ماد«: 8/4/92 مورخ 631/92/7 ة شمارةنظري. 2

 حقوق و تكاليفي شود كه ةتواند داراي كلي شخص حقوقي مي« قانون تجارت كه اشعار داشته 588 ةشود و نظر به ماد نيز مي
 شخص ةتواند از نمايند بنابراين در موردي كه اتيان سوگند استظهاري مقتضي باشد حاكم مي» ...قانون براي افراد قائل است 

قوقي درخواست كند تا بر بقاء حق خود عليه ميت قسم ياد كند زيرا هيچ دليلي وجود ندارد كه اتيان قسم اختصاص به ح
  .»شخص طبيعي داشته باشد
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  وكالتحرفة ارتقاي . 1. 2. 4
ن آن كامالً پذيرفته اد، نزد مدافعنشو وكالت ميحرفة  ارتقاي وجبهاي حقوقي م اينكه شركت
. بينجامدبه افزايش درآمد وكال مؤثري نحو  تواند به تشكيل شركت حقوقي مي. شده است

  :تواند داراي مزاياي ديگري هم باشد وقي ميوكالت شخص حق
هايي همچون   انجام وكالت در قالب شركت موجب كاهش هزينه.ها كاهش هزينه) الف 
  .شود منشي مي و دفتر
استفاده از تخصص چند وكيل در . كارگيري وكالي متخصص در دعاوي پيچيده هب) ب 
هاي سنگين   هدايت پرونده شرايطيراحت ربط به ن ذياكارگيري متخصص ههاي مختلف و ب رشته

امري كه به ؛ هايي را بپذيرد دهد چنين پرونده به آن اجازه ميكرده، را براي شركت فراهم 
  .دنجام ا افزايش درآمد وكال مي

با استفاده از شخص حقوقي و ازجمله شركت تجاري، . جذب موكل و بازاريابي )ج 
 قابل ،هستندروبرو  از وكالي مبتدي با آن مشكل جذب موكل و بازاريابي كه امروز بسياري

راحتي  ها، به توانند با استخدام و يا عضويت در اين شركت وكالي جوان مي. خواهد بودحل 
 از تجربة وكالي ، تحت نظارت آن انجام داده،شود  شركت گذاشته مية را كه برعهداي دعاوي

  .قديمي شركت استفاده كنند
گاه ممكن  .زمان هم به صورتانب مراجع مختلف رفع مشكل دعوت وكيل از ج) د 

 اجازه به شركت براي انجام يبا اعطا.  به چند مرجع قضايي دعوت شودزمان هماست وكيل 
تواند درصورتي كه چند مرجع قضايي در يك زمان شركت را براي  وكالت، آن شركت مي
 مين وكيل به تعداد الزم،أ با ت،د، درخواست آن مراجع را اجابت كردهندادرسي دعوت كرده باش

  .روبرو نشودمشكالت گونه با اين 
  
  ساماندهي وضع موجود. 2. 2. 4

قطع نظر از ابعاد مرتبط با امور حاكميتي، دخالت اشخاص حقوقي در امر وكالت دادگستري 
مقررات صريحي راجع به حق اشخاص حقوقي براي انجام نخست، مستلزم آن است كه 

تواند به  يك مي مشخص شود از ميان اشخاص حقوقي كدامدوم،  ؛باشدداشته وكالت وجود 
 در صورت چهارم، ؛چه شرايطي بايد دارا باشندمؤسسه اعضاي سوم،  ؛بپردازدوكالت كار انجام 

  . بروز خسارت، مسئوليت متوجه چه شخص يا اشخاصي است
هاي  سشپريك از   هيچبراي پاسخ روشني ،در حقوق ايران، با توجه به مقررات موجود

را مسكوت خصوص گذار وضعيت اشخاص حقوقي در اين   و قانونيافتتوان   نميشده مطرح
رساني مقررات وكالت و تجارت، در  روز اي در به گذاشته و الزم است طي طرح يا اليحه
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به بررسي اينجا در . دگردخصوص هريك تدبيري انديشيده شود و وضع موجود ساماندهي 
  :پردازيم شده مي  مطرحهاي  پرسش زمينةمقررات موجود در

  
  اشخاص حقوقياز سوي  وكالت دادگستري )الف

سوم برنامة  قانون 187مادة ، شدحقوقي وكالتي مالحظه مؤسسة اي كه راجع به   تنها مقرره
.  اجرايي آن استةنام  اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و آيينةتوسع

و جامعيت كامل است  آميز قانون از جهات مختلف ابهاماين جرايي  اةنام آيينباوجود اينكه 
و كسب مجوز از مؤسسه اعضاي كلية حقوقي و لزوم مشاور بودن مؤسسات ، پيرامون ندارد
 ، آن نداشتناما جامعيت. است كه از اين حيث گامي به جلو كرده وضع  مقرراتي،يهئ قضاةقو
 و قابل تسري به  است تنظيم شده187مادة تابع ست كه صرفاً براي مشاوران و وكالي  ااين

مشاورة شدگان  ست كه هرچند به پذيرفته اابهام آن هم در اين. يستهاي وكالي كشور ن كانون
عنوان يك شخص  بهمؤسسه در خصوص اينكه ولي داده است، مؤسسه سيس أتاجازة حقوقي 
ها از پذيرش  عمل نيز دادگاهدر.  صراحتي ندارد،وكالت دادگستري دارد يا خيراجازة حقوقي 
ترين  كه پيرامون مهمنظر شده از اين  يادمقررة . 1كنند عنوان وكيل خودداري مي بهمؤسسه 
  . قابل انتقاد است، موضعي اتخاذ نكرده،يعني وكالت دادگستريمؤسسه، كاركرد 

  
  اشخاص حقوقي مجاز براي انجام وكالت )ب

يك از اشخاص حقوقي   آن است كه كدام،حقوقيمؤسسة  وكالت  خصوصمسئلة ديگر در
، يادشده قانون 187مادة  اجرايي ةنام  آيين21مادة  3 ةتبصر. مجاز براي انجام وكالت هستند

حقوقي را تابع ضوابط و مقررات مربوط به مؤسسات غيرتجاري قلمداد كرده مؤسسة مشاورة 
كه فاقد  را غيرتجاريمؤسسات توانند قالب  صرفاً ميمؤسسات  اين ن معناست كه ه آو ب

 ازآنجا كه انجام ،وكالديگر در خصوص . اند براي فعاليت خود انتخاب كنند مقررات جامع
هاي تجاري تنها  شود، از ميان شركتشمرده عنوان يك امر تجاري  تواند به امور وكالت نمي

ا موضوع ه گونه شركت زيرا در اين؛ هاي سهامي و تعاوني مناسب براي اين امور هستند شركت
عنوان شركت سهامي و با حقوقي مؤسسة بنابراين، ثبت . تجاري باشد تواند امور غير شركت مي

 قانون تجارت و جواز ثبت 588مادة اما باوجود اطالق . نيستروبرو يا تعاوني با منع قانوني 
  به مقررات خاص وكالتتوجهبا  ،عنوان وكيل ها، محاكم از پذيرش شركت به شركتگونه اين 

                                                           
 باشـد و شـخص حقـوقي      ) نفر( مام قوانين و مقررات راجع به وكالت تصريح شده است كه وكيل بايد شخص حقيقي              ر ت د. 1
 بـه   مربـوط وكالت شخص حقوقي به شخص حقوقي ديگر در مواد          . كيل در دادرسي شركت كند    عنوان و   به دتوان نمي) شركت(

  .)30/11/91 مورخ 9109970220101416 دادنامه( ييد نشده استأبيني و ت وكالت در دادگستري پيش
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 سوياي خدمات حقوقي و تنظيم اسناد و غيره از  با اين وصف، انجام پاره. كنند خودداري مي
امري كه در عين حال با انحراف از اصول قانوني، به ؛ فرض شودمانع  بي ممكن است ،ها آن

ها معموالً با استخدام  گونه شركت  ازجمله اينكه درعمل اين؛استمنجر شده بروز مشكالتي 
  . پذيرند  وكالت دعاوي را هم مي،گستري يا مشاوران حقوقيوكالي داد

  
  سسه و شركا ؤمسئوليت م )ج

 توجههاي حقوقي وكالتي از ديگر مطالب قابل  و شركتمؤسسات مسئوليت اعضاي مسئلة 
 بايد مشخص شود شخص ،خدمات حقوقيارائة در صورت بروز خسارت ناشي از . است

 در حال حاضر در كشورمان مقررات .ينحو تضامن  بهدو حقوقي مسئول است يا شركا يا هر
چنانچه . خاصي در اين زمينه وجود ندارد و توسل به قواعد عام نيز حالل مشكالت نيست

 12مادة  ممكن است گفته شود با توجه به ،فرض كنيممؤسسه وكيل را مستخدم شركت يا 
اما . و يا كارفرما مسئول است مؤسسه شركت يا ، قانون كار95مادة قانون مسئوليت مدني و يا 

تواند بر كار وكيل  مشكل اين پاسخ آن است كه وكيل در كار خود مستقل است و شركت نمي
كارگري و كارفرمايي رابطة  و دستورات الزم را به او بدهد و درنتيجه  باشدنظارت داشته

  .ها برقرار شود ن آنمياتواند  نمي
  
  مالكيت سهام ) د

مؤسـسات موضـوع      فارغ از  -خاصيمقررة   ،هاي حقوقي وكالتي   ام شركت پيرامون مالكيت سه  
داران شركت    وكالت براي سهام   ةدر خصوص داشتن پروان    - سوم توسعه  ة قانون برنام  187مادة  

 داشتن پروانه وكالت بـراي متقاضـيان        ،1391ها تا پيش از بهمن        ثبت شركت  ةادار. وجود ندارد 
 ةپس از آن، بخـشنام    . دانست را الزم مي   مي و تعاوني   ازجمله شركت سها   ،حقوقيمؤسسة  ثبت  

 وكالت براي ثبت مؤسسات حقـوقي را        ة الزام داشتن پروان   ،2/10/91 مورخ   191536/91شمارة  
دار بـودن وكيـل در       با توجه به بخشنامة اخير، سـهام      . قانوني، منتفي دانست  نبود مقررة   به دليل   

، ه اسـت  نون خاصي در اين زمينـه ديـده نـشد         هرچند در ايران قا   . الزامي نيست شركت حقوقي   
توانست جلوي بسياري از مفاسد حضور افـراد بـدون           ها مي  ثبت شركت ولي روية پيشين ادارة     

  .ها بگيرد گونه شركت  در اين را وكالتةپروان
  

  نتيجه. 5
وكالت دادگستري به شكل منفرد يا مشاركتي روش سـنتي بـوده و در قالـب شـركت خـدمات                    

گـذاران در كـشورهاي      قـانون .  آن بر قواعد حمايتي و ساختاري اسـت        ي از ابتنا  حقوقي ناگزير 
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بـا مـسائلي    رويارويي  هاي حمايتي و ساختاري در       حل مورد مطالعه، با متقاعد شدن در قبال راه       
وكيـل و موكـل،   ميـان  اعتماد و اطمينان رابطة خدشه به   و نيز    مانند مصونيت از تعقيب انتظامي    

 حـق اجتمـاع در   كـرده،  و تضمين بيشتر حرفة وكالت در قالب شركت باز          مسير را براي تحول   
در كـشورمان   . دانـستند محور در امر وكالت را مشروع        حقوقي تخصص مؤسسات  گيري از    بهره

 اگرچه در قريب به اتفاق موارد با ،هاي سهامي و تعاوني انجام خدمات حقوقي از طريق شركت   
قبول كرد كـه    است، در عين حال بايد       دهبو روبروري   رسمي وكالت دادگست   ةعدم صدور پروان  

ممنوعيت به اعتبـار مـصالح      اين  شده در ديگر كشورها نيز       حقوقي پذيرفته  هاي  تضميناز حيث   
. خأل و ابهام عملي اسـت     داراي   ،كنندة اصول نظارتي الزم    عامه و نبود قواعد حمايتي و تضمين      

الت و نيز اليحة قانون تجارت در دست تهيه و           جامع وك  ةر صورت، با توجه به اينكه اليح       ه به
هاي خدمات حقوقي مورد توجـه خـاص قـرار           رسد شركت  نظر مي   شايسته به  ،باشد اصالح مي 

 نگارنـدگان   به همـين منظـور    . شود موجود اقدام    ةو با تدوين مقررات ويژه به رفع نقيص       گيرند  
  :دندان را درخور توجه و تأمل ميزير و نكات  ها توصيه
  ت سهامي قالب مناسبي براي وكالت دادگستري است و لذا در مبحـث شـركت               شرك

 . آن پرداخته شودپيرامون تا به مسائل ،سهامي اليحة قانون تجارت قابليت طرح داشته
  تيـ مالك خـصوص  در دارنـد،  يحقوق يهاشركت كه يخاص يهايژگيو به توجه با 

 آنـان  شتريب حداقل   اي شركت   ي شركا اي دارانسهام يةكل ادشده،ي يهاشركت در سهام
 ةحـ يال در تجـارت،  قـانون  ةحيال در آن حيتصر ضمن بوده، پروانه يدارا يوكال ديبا

 .شود پرداخته آن با مربوط مسائل به زين وكالت
  ي سـو  از ثالـث  اشـخاص  بـر  از خـسارات وارده      ي ناش ي مدن تي خصوص مسئول  در 

ـ  ، داشته باشد  تيمسئول ديبا شركت هر حال    در شركت، مستخدمان و دارانسهام  يول
ـ  بـوده  آن مـسبب  شخـصاً  كـه  يخـسارات  قبال در هم ،شركت دارانسهام  دخالـت  اي
 آنـان قـرار دارنـد،       مي كه تحت نظـارت مـستق      ي و هم در قبال اقدامات افراد      اندداشته

 . هستندمسئول 
  يةكل است شركت مكلف    ده،يدانيز فرد خسارات ترعيسر چه جبران كامل و هر    يبرا 

ـ  نمامـه ي شركت خود را ب   دارانسهام و انستخدمم ـ  انجـام ا ي و بـرا دي ـ با عمـل  ني  دي
  .شود مقرر ي مؤثري اجراضمانت
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