سيستم دو پاية وكالت در حقوق
انگلستان
حسن ميرمحمد صادقي

بهطور قطع سيستم دو پاية وكالتي كه
ً به داليل تاريخي در حقوق انگلستان
عمدتا
برخالف اك ثر ك شورهاي دي گر

حاكم ا ست،

براي حقو قدانان و ساير مردم ما ا مري
ناآشناست و تجربه نشان داده است كه اين
ناآ گاهي در ب سياري موا قع با عث سردرگمي
ك ساني كه به نماي ندگي از طرف سازمانها
و ادارات مخت لف ،براي تعق يب د عاوي خود
و انت خاب وك يل منا سب به انگل ستان سفر
ددانان و
دي حقوقد
دردد ،و حتد
دد ،ميگد
ميكنند
وكالي ايراني كه آنها را در مورد چگونگي
پيگ يري د عواي خود راهن مايي ميكن ند ن يز
مع موالً به دل يل عدم آ شنايي با سي ستم
ق ضايي انگل ستان از ع هدة ارا ئة طر يق
منا سب در ا ين مورد برنميآي ند .به ا ين
دل يل و ن يز به دل يل آن كه به طور ك لي
سيستم دوپاية وكالت...
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مطالعه در زواياي مختلف سيستمهاي قضايي
دي گر ك شورها نافع و ح تي الزم ميبا شد،
ق صد ما در ا ين نو شتار آن ا ست كه گذري
كوتاه بر وضعيت شغل وكالت دعاوي از نظر
ح قوق انگل ستان دا شته با شيم؛ به ام يد
آنكه اين مختصر بتواند مفيد فايدة وكال
و حقوقددداناني كدده يددا در عمددل بددا آن
بر خورد ميكن ند و

يا

ً عالقم ند
صرفا

به

در
دوق از نظد
دف حقد
دههاي مختلد
دة بن د
مطالعد
تط يقي ميباشند ،قرار گيرد.
ً با يد گ فت
م قدمتا
ح قوق انگل ستان

به دو

كه و كال از ن ظر
شاخة سولي سيتر

 Solicitorوبريستر  Barristerتقسيم ميشدوند كده
هددر شدداخه از نظددر چگددونگي ت صدديل و
كارآموزي ،مؤس سات صنفي مربو طه ،و ظايف
شغلي و ب سياري م سائل دي گر ،مشخ صههاي
مربوط به خود را دارد.
براي سهولت ،كار هر يك از ا ين دو
شاخه در م

ث بداگا نهاي مورد ب ث قرار

ميگيرد:
7ـ سوليسيتر
ا گر ب خواهيم مقاي سهاي بين وكا لت و
ط ا بت ان جام د هيم سولي سيترها ( كه در
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حال حاضر در انگلستان حددود  000333نفدر
ه ستند) در حقي قت مان ند پز شك ع مومي ،و
بريسترها (كه حدود  00333نفرندد) بيشدتر
ش يه پز شكان متخ صص ميبا شند .بدين مع نا
كه برخالف بري سترها كه ق سمت اع ظم كار
آنهددا را دادرسددي ) (Litigation-advocacyتشددكيل
ً وظي فة د فاع از د عوي
ميد هد ،يع ني ع مدتا
دد،
دده دارند
ده عهد
داه بد
دل دادگد
را در داخد
سولي سيترها به ا مور مت عددي ميپرداز ند
دي
دا دادرسد
داطي بد
دا ارت د
دتر آنهد
ده بيشد
كد
ندارد؛

به ع

ارت وا ضحتر آ مار ن شان

ميدهد كه تنها حدود  %2از كل كداري كده
يك سوليسيتر به طور متوسط انجام ميدهد،
داه
دوي در دادگد
دة دعد
دي و اقامد
ده دادرسد
بد
ميانجامد كه در مورد همين  %2نيز مطابق
قانون ،سولي سيتر تن ها با يد ترت يب ت ماس
با موكل و آماده كردن پرونده را بدهد و
ام كان د فاع از پرو نده در داد گاه براي
او وبود ندارد؛ بلكه بايد براي اين كار
پرونده را به يك بريستر ارباع دهد.
در

مورد كار هاي دي گر سولي سيترها

مي توان گ فت ق سمت اع ظم كار آن ها ( حدود
 )%03در زمينددة نقددل و انتقددال امددال
ميبا شد كه م طابق قانون انگل ستان تن ها
سيستم دوپاية وكالت...
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با دخالت وكيل قابل انجام است %0 ،رابع
به مسائل خانوادگي مثل ازدواج و وصيت و
غيره %03 ،امور شركتهاي تجداري و حددود
 %23باقي مانده را نيز به ساير كارهداي
دود
داع ميشد
دا اربد
ده آنهد
ده بد
دهاي كد
متفرقد
ميپردازند.
سولي سيترها از ن ظر

سازماني

تابع

نهادي به ندام  Law Societyميباشدند .آنهدا
برخالف بريسترها ميتوانند به ياري هم به
ً حداكثر
ت شكيل شركت د ست بزن ند .سابقا
تعداد شريك در يك شركت ميتوانست  23نفر
با شد؛ و لي در

حال حا ضر ا ين م

دوديت

برداشته شده است و حتي شركتهايي بدا 03
شريك اصلي نيز بافت ميشدوند .حددود %01
شركتهاي سولي سيترها در حال حا ضر كم تر
از  0شريك دارند.
در مورد كارآموزي سولي سيترها با يد
ً
گ فت هر فرد متقا ضي ا ين شغل ( كه لزو ما
هم ن ا يد فارغالت صيل دان شگاه با شد)
بايد يك دوره تئوري يك ساله را بگذارند
و ب عد دورة كارآموزي عم لي خود را كه
 Articlesناميددده ميشددود و برحسددب دربددة
ت صيالت فرد از  2تا  0سال است ،ت ت نظر
يك سوليسيتر انجام دهد.
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2ـ بريستر
تأسيس بريستر از نطر حقوق انگلستان
قديميتر از سوليسيتر است ،بدين معنا كه
شايد تاريخچة دومي تنها به 2د 0قرن پيش
باز گردد (هرچندد تدا قدرن  01تأسيسدات
منظ مي ندا شتهاند)؛ در صورتي كه تأ سيس
بريستر تاريخچهاي قديميتر از اين دارد.
بري سترها ن س ت

به سولي سيترها از

حق

ان صدداري حضددور در دادگاههدداي اصددلي

1

بر خوردار ميبا شند؛ به ع ارت دي گر ا گر
دود،
ديده شد
دا كشد
دن دادگاههد
ده ايد
دوا بد
دعد
در
دك نفد
دتخدام يد
دا اسد
دد بد
ديتر بايد
سوليسد
دده را در
داع از پروند
دب دفد
دتر ترتيد
بريسد
دادگاه بدهد.
ال تدده در نقطددة مقابددل ايددن حددق
بريسترها كه سوليسيترها از آن م رومند،
ديترها از آن
ده سوليسد
دود دارد كد
دي وبد
حقد
برخوردار و بريسترها آن را فاقدند و آن
حق بر قراري ت ماس م ستقيم با مو كل ا ست؛
 .7دادگاه اصلي در امور مدني  High Courtو در امور بزايدي
 Crown Courtميباشد ،كه در اين دو دادگاه تنها بريستر حدق
د فاع از د عوي را دارد .داد گاه مرح لة پايينتر در ا مور
مدني  Count Courtو در امور بزايي  Magistrates's Courtاست كده در
آنها سوليسيتر هم حق دفاع دارد.

سيستم دوپاية وكالت...
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بدده ع ددارت ديگددر بددز در مددوارد خيلددي
استثنايي (كه واضحترين نمونة آن دعوايي
ا ست كه در خارج از انگل ستان در بر يان
ً قصد استفاده از نظرات حقوقي
است و صرفا
يك بري ستر و بود دارد و

يا دادن ن ظر

م شورتي به يك دو ست) هيچ بري ستري حق
برقراري تماس مستقيم با موكل ،يا ق ول
ً بايد
دعواي وي را ندارد و اين كار حتما
از طر يق سولي سيتر ان جام شود .ح تي ب عد
از تع يين بري ستر تو سط سولي سيتر

هم،

مو كل و بري ستر تن ها در صورتي ميتوان ند
با يكديگر مالقات نمايند كه سوليسيتر هم
در اين مالقات حضور داشته باشد.
بدده دليددل وابسددتگي بريسددتر بدده
سوليسدديتر از نظددر اربدداع كددار ،بعضددي
ً ك ساني
بري سترها مخصو صا

كه از ا هالي

ك شورهاي دي گر ميبا شند (م ثل ه نديها و
پاكستانيها) چون كه كار چنداني به آنها
ار باع نمي شود مج ور ميگرد ند كه با طي
مرا حل مربو طه ،شغل خود را به سولي سيتر
تغيير دهند .عليرغم اين وابستگي بريستر
در
ده از نظد
دت كد
دد گفد
ديتر ،بايد
ده سوليسد
بد
ط قهبندددي شددغلي بريسددترها در مرت ددة
باالتري قرار دارند و بنابراين علياالصول
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آن ها ه ستند كه تاكت يك د عوا و چ گونگي
ادارة آن را در دادگاه تعيين مينمايند.
در مورد تق سيمبندي مو بود م يان خود
بريسترها ،بايد گفت كه آنها به دو نوع
 Seniorو  Juniorتقسيم ميشدوند و همانگونده
كه از نام آن ها پيدا ست گروه دوم ( كه
حدود  %03اين شغل را تشكيل ميدهندد) از
مقام باالتري برخوردارند .چگونگي ارتقاي
مقام بريسترها بدين ترتيب است كه آنها
بايد تقاضاي خود را براي لرد چن سلر

2

كه

دت،
دتان اسد
دايي انگلسد
دام قضد
داالترين مقد
بد
ار سال دار ند

كه وي

با درن ظر

گرفتن

عوامل مختلف با ارتقاي مقام بريستر به
 Seniorكه بعضي مواقع Queen's Counsel

(يا بده

اختصار  )Q.C.نيز خوانده ميشود ،موافقدت
يا مخالفت مينمايد.
با ارتقاي مقام بريستر ،خود به خود
ً دو قاعده
ابرت وي نيز باال ميرود .سابقا
در

مورد ارت

اط م يان دو

نوع بري ستر

و بود دا شت :ي كي اين كه هيچ وك يل مرت ة
 .2اين فرد رياست مجلس لردها را به عهده دارد و مقدام
د سياسي است و معموالً با تغيير
وي در حقيقت قضايي
دولتها تغيير مييابد .انتخاب وي با پيشنهاد نخست وزير
به ع هدة مل كه ( يا شاه) ميبا شد .تع يين صاح ان بي شتر
سمتهاي قضايي به عهدة اين فرد است.

سيستم دوپاية وكالت...
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باالتري حق شركت در بلسة دادگاه را بدون
همرا هي وك يل مرت ة پايينتر ندارد ،و
دوم اينكه حقالوكالة وكيدل پدايينتر /0

2

حقالوكا لة وك يل باالتر ميبا شد .هرچ ند
ا ين دو قا عده در حال حا ضر از بين رف ته
ا ست و لي در ع مل ه نوز رعا يت مي گردد ،و
بدين خاطر چه ب سا موكالن به ع لت هزي نة
زياد از ارباع كارشان به  Q.C.ابا داشته
باشند و در نتيجه Q.C.ها به اندازة كافي
كار دريافت ندارند و حتي از تقاضاي خود
دائر بر ارتقاي مقام پشيمان شوند؛ ولي
پس از ارت قاي م قام دو باره را هي براي
بازگشت به مرت ة پايينتر وبود ندارد.
ارت قاي م قام بري سترها تغي ير ظاهري
را هم در وضع شان اي جاب مينما يد؛ يع ني
آنهددا صددندليهاي بلددوتر را در دادگدداه
اشغال ميكنند و حتي نوع ل اس وكالتيشان
هم تغي ير مييا بد و

به

بنس ابري شمين

ً عمل
ت ديل مي شود .و به همين دليل بعضا
ارت قاي م قام بري سترها را به «پو شيدن
ل اس ابريشمين» ) (Taking Silkتع ير ميكنند.
ي كي دي گر از خصي صههاي بري سترها آن
اسددت كدده آنهددا را نميتددوان در مددورد
عملكرد شان در داد گاه به دل يل اه مال،
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مورد تعق يب قرار داد .ا ين م سأله بي شتر
بن ةتاريخي دارد 3و به سولي سيترها ن يز
در

مورد كار هايي

كه در دا خل داد گاه

انجام ميدهند (در مواردي كه حق دفاع از
دعددوا را در دادگدداه دارنددد ،يعنددي در
دادگاههاي پايينتر) تسري داده شده است.
در مورد ت شكيالت بري سترها و ت صيالت
و كارآموزي آنها بايد گفت كه هر بريستر
بايد عضو يدكي از چهار مؤسسهاي باشد كه
به نام Inns of Courtمشهور هستند .ندام ايدن
چهار مؤسسه به قرار زير است:
1. The inner Temple.
2. The Middle Temple.
3. Lincoln's Inn.
4. Cray's Inn.

 .1دليل ديگري كه براي اين مصونيت ذكر شده ،ايدن اسدت
كه چون بري ستر مو كل خود را انت خاب ن كرده و حق رد
د عوايي را كه به او ار باع شده ا ست ندارد (م گر در ي كي
از سه مورد زير :يا در همان زمان دفاع از دعواي ديگري
را به عهده دارد ،يا آن نوع كار را انجام نميدهد و يا
توا فق بر سر حقالوكا له صورت نگ يرد) ،ب نابراين عادال نه
نيست كه امكان تعقيب وي براي اهمال و عدم دقت در دعوي
و بود دا شته با شد .ال ته ا ين دل يل چ ندان قوي به ن ظر
نميرسد و بنابراين دليل اصلي مصونيت ،بايد همان سوابق
تاريخي باشد.

سيستم دوپاية وكالت...
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هر

يك از ا ين چ هار مؤس سه ه يأت

ادارهكنندهاي دارد كده بده ندام Benchers

خواندددده ميشدددود و اعضددداي آنهدددا را
بري سترهاي

با تجر بهتر و ق ضات ت شكيل

ميده ند .در ك نار ا ين ،ه يأت مؤ سس دي گري
ً
به نام  Bar Councilوبدود دارد كده تقري دا
م شابه يك ات اد ية صنفي از ح قوق و كالي
عضو تشكيالت دفاع ميكند .در رأس هر چهار
مؤسسده  Senat for the inns of Court and the Barقدرار
دارند ،با حدود  13عضو كه سرپرستي كلدي
بر شغل وكالت دعاوي را به عهده دارد.
در ضمن شورايي بده ندام

Council of Legal

 Educationدر هر يك از چهار مؤسس فوقالذكر
م سؤول كارآموزي ح قوقي كاند يداهاي شغل
وكالدددت دعددداوي ميباشدددد .كدددارآموزي
ً با يد فارغالت صيل
كاند يداها كه حت ما
دانشگاه باشند
رشتة حقوق
دوره ت ئوري

ً در
د ال ته نه لزوما

د بدين صورت است كه پس از
يك

ساله امت

اني بر گزار

ميگردد و در صورت ق لي ،كانديدا ق ل از
شركت

اين كه بتوا ند م ستقالً در داد گاه
نما يد با يد كارآموزي عم لي خود را در

كنار بريستر ديگري دن ال كند .اين دورة
كارآموزي عملي  Pupliageخوانده ميشود.
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دي گر از تأسي سات مر بوط به ا ين شغل
 Clerkيا منشي است كه اهميت آن بده دليدل
آن ا ست كه هيچ بري ستري حق كار بدون
داشتن منشي را ندارد .اين منشيها وظيفة
ص

ت با سولي سيتر در زمي نة تع يين ا برت

دوق
دد و حقد
دده دارند
ده عهد
دترها را بد
بريسد
خودشددان نيددز از حقالوكالددة بريسددترها
تأمين مي شود و ب نابراين منف عت شخ صي
آن ها ن يز اي جاب ميك ند كه حقالوكا له را
در حد امكان باال نگهدارند.
دفاتر بريسترها  Chamberخوانده ميشود
كه در آن چ ند بري ستر واب سته

به

يك

مؤسسه ) (Innولي هر يك در صالحيت شخصي خود
مشددغول كددار ميباشددند؛ چددون بريسددترها
درخالف
دد بد
در شد
دوق ذكد
ده در فد
ده كد
همانگوند
سوليسيترها حق ايجاد شركت را با همكاري
ساير وكال ندارند.
نتيجهگيري
ع مدهترين مطل

ي

كه از ب

ً
ث ن س تا

مف صل فوق با يد مورد ا ستفادة ك ساني كه
در ع مل درگ ير د عاوي ح قوقي در انگل ستان
ميباشند و وكالي ايراني آنها قرار گيرد،
آن است كه در كلية موارد بايد ابتدا به
سيستم دوپاية وكالت...
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سولي سيتر مراب عه

شود و ا گر د عوي

به

داد گاه ك شيده شد ،ن يز حتياالم كان (م گر
در مورد د عاوي م هم و م شكل) از ا ستخدام
ديتر
دط سوليسد
داال ) (Q.C.توسد
دة بد
دل رت د
وكيد
بلوگيري به عمل آيد؛ چرا كه اين كار چه
بسا باعث باال رفتن هزينة دعوي به صورت
غيرمعقولي خواهد شد.
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