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سيستم دو پاية وكالت در حقوق 

 انگلستان

 

 حسن ميرمحمد صادقي

 

 

 

طور قطع سيستم دو پاية وكالتي كه  به

عمدتًا به داليل تاريخي در حقوق انگلستان 

ست،  حاكم ا گر  شورهاي دي ثر ك برخالف اك

مردم  ساير  قدانان و  مري براي حقو ما ا

ناآشناست و تجربه نشان داده است كه اين 

مواقع باعث سردرگمي  ييارناآگاهي در بس

كساني كه به نمايندگي از طرف سازمانها 

و ادارات مختلف، براي تعقيب دعاوي خود 

سفر  ستان  به انگل سب  يل منا خاب وك و انت

گددردد، و حتددي حقوقدددانان و  كننددد، مي مي

وكالي ايراني كه آنها را در مورد چگونگي 

كنند نيز  پيگيري دعواي خود راهنمايي مي

ب موالً  ستم مع با سي شنايي  عدم آ يل  ه دل

يق  ئة طر هدة ارا ستان از ع ضايي انگل ق

مورد برنمي ين  سب در ا ند منا ين . آي به ا

لي  طور ك به  كه  يل آن به دل يز  يل و ن دل
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هاي قضايي  مطالعه در زواياي مختلف سيستم

گر تي الزم مي دي نافع و ح شورها  شد،  ك با

قصد ما در اين نوشتار آن است كه گذري 

عيت شغل وكالت دعاوي از نظر بر وضكوتاه 

يد  به ام شيم؛  شته با ستان دا قوق انگل ح

بتواند مفيد فايدة وكال  آنكه اين مختصر

و حقوقددداناني كدده يددا در عمددل بددا آن 

خورد مي به  بر ند  صرفًا عالقم يا  ند و  كن

هاي مختلددف حقددوق از نظددر  مطالعددة بن دده

 .باشند، قرار گيرد تط يقي مي

كال  كه و فت  يد گ قدمتًا با ظر م از ن

سيتر  شاخة سولي به دو  ستان  قوق انگل ح

Solicitor  وبريسترBarrister شدوند كده  تقسيم مي

هددر شدداخه از نظددر چگددونگي ت صدديل و 

ظايف  طه، و صنفي مربو سات  كارآموزي، مؤس

صه گر، مشخ سائل دي سياري م هاي  شغلي و ب

 .مربوط به خود را دارد

ين دو  يك از ا هر  كار  سهولت،  براي 

اي مورد ب ث قرار  داگانهشاخه در م  ث ب

 :گيرد مي

 

 ـ سوليسيتر7

خواهيم گر ب سه ا لت و  مقاي بين وكا اي 

سيترها  هيم سولي جام د بت ان كه در )ط ا
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نفدر  000333حال حاضر در انگلستان حددود 

مومي، و ( ستنده شك ع ند پز قت مان در حقي

بيشدتر ( نفرندد 00333كه حدود )بريسترها 

ن معنا بدي. باشند ش يه پزشكان متخصص مي

برخالف كار  كه  ظم  سمت اع كه ق سترها  بري

تشددكيل  (Litigation-advocacy)آنهددا را دادرسددي 

دهد، يعني عمدتًا وظيفة دفاع از دعوي  مي

را در داخددل دادگدداه بدده عهددده دارنددد، 

عددي مي مور مت به ا سيترها  ند  سولي پرداز

كدده بيشددتر آنهددا ارت دداطي بددا دادرسددي 

ضح به ع ارت وا مار  ندارد؛  شان تر آ ن

از كل كداري كده % 2دهد كه تنها حدود  مي

دهد،  انجام مييك سوليسيتر به طور متوسط 

دعددوي در دادگدداه   بدده دادرسددي و اقامددة

نيز مطابق % 2انجامد كه در مورد همين  مي

ترتيب تماس قانون، سوليسيتر تنها بايد 

با موكل و آماده كردن پرونده را بدهد و 

نده در داد فاع از پرو كان د براي ام گاه 

او وبود ندارد؛ بلكه بايد براي اين كار 

 .پرونده را به يك بريستر ارباع دهد

سيترها  گر سولي هاي دي مورد كار در 

سمت اعظم كار آنها  مي حدود )توان گفت ق

در زمينددة نقددل و انتقددال امددال  %( 03

ها  مي ستان تن قانون انگل طابق  كه م شد  با
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 رابع% 0با دخالت وكيل قابل انجام است، 

به مسائل خانوادگي مثل ازدواج و وصيت و 

هاي تجداري و حددود  امور شركت% 03غيره، 

ساير كارهداي  به باقي مانده را نيز% 23

شددود  اي كدده بدده آنهددا اربدداع مي متفرقدده

 .پردازند مي

سيترها  تابع سولي سازماني  ظر  از ن

آنهدا . باشدند مي Law Societyنهادي به ندام 

 به به ياري همتوانند  برخالف بريسترها مي

ند ست بزن شركت د شكيل  حداكثر . ت سابقًا 

نفر  23توانست  تعداد شريك در يك شركت مي

ين م دوديت  ضر ا حال حا لي در  شد؛ و با

 03برداشته شده است و حتي شركتهايي بدا 

% 01حددود  .شدوند شريك اصلي نيز بافت مي

تر  ضر كم حال حا سيترها در  شركتهاي سولي

 .شريك دارند 0از 

مور يد در  سيترها با كارآموزي سولي د 

كه لزومًا )گفت هر فرد متقاضي اين شغل 

يد فارغ شد هم ن ا شگاه با صيل دان ( الت 

بايد يك دوره تئوري يك ساله را بگذارند 

كه  خود را  لي  كارآموزي عم عد دورة  و ب

Articles  شددود و برحسددب دربددة  ميناميددده

سال است، ت ت نظر  0تا  2ت صيالت فرد از 

 .يتر انجام دهديك سوليس
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 ـ بريستر2

از نطر حقوق انگلستان  تأسيس بريستر

تر از سوليسيتر است، بدين معنا كه  قديمي

قرن پيش  0د2شايد تاريخچة دومي تنها به 

تأسيسدات  01هرچندد تدا قدرن )باز گردد 

شته مي ندا سيس (اند منظ كه تأ صورتي  ؛ در 

. تر از اين دارد اي قديمي تاريخچهبريستر 

سترها حق  بري سيترها از  به سولي س ت  ن

هدداي اصددلي ان صدداري حضددور در دادگاه
1
 

خوردار مي گر  بر گر ا به ع ارت دي شند؛  با

كشدديده شددود،  هددا دعددوا بدده ايددن دادگاه

سوليسدديتر بايددد بددا اسددتخدام يددك نفددر 

بريسددتر ترتيددب دفدداع از پرونددده را در 

 .دادگاه بدهد

ال تدده در نقطددة مقابددل ايددن حددق 

ا از آن م رومند، بريسترها كه سوليسيتره

ترها از آن حقددي وبددود دارد كدده سوليسددي

ن را فاقدند و آن برخوردار و بريسترها آ

ماس مستقيم با موكل است؛  حق برقراري ت

                                                           

و در امور بزايدي  High Courtر امور مدني دادگاه اصلي د .7

Crown Court باشد، كه در اين دو دادگاه تنها بريستر حدق  مي

عوي را دارد فاع از د پايين. د لة  گاه مرح مور  داد تر در ا

است كده در  Magistrates's Court و در امور بزايي   Count Courtمدني 

 .آنها سوليسيتر هم حق دفاع دارد
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مددوارد خيلددي بدده ع ددارت ديگددر بددز در 

ترين نمونة آن دعوايي  كه واضح)استثنايي 

يان  ستان در بر خارج از انگل كه در  ست  ا

ز نظرات حقوقي است و صرفًا قصد استفاده ا

ظر  يا دادن ن بود دارد و  ستر و يك بري

ست يك دو به  شورتي  حق ( م ستري  هيچ بري

برقراري تماس مستقيم با موكل، يا ق ول 

دعواي وي را ندارد و اين كار حتمًا بايد 

يقاز  شود طر جام  سيتر ان عد . سولي تي ب ح

ستر يين بري هم،  از تع سيتر  سط سولي تو

توانند  ميتنها در صورتي  بريسترموكل و 

با يكديگر مالقات نمايند كه سوليسيتر هم 

 .در اين مالقات حضور داشته باشد

بدده دليددل وابسددتگي بريسددتر بدده 

سوليسدديتر از نظددر اربدداع كددار، بعضددي 

كه از  ساني  صًا ك سترها مخصو هاليبري  ا

گر مي شورهاي دي شند  ك ندي)با ثل ه ها و  م

چون كه كار چنداني به آنها ( ها پاكستاني

گردند كه با طي  شود مج ور مي ميارباع ن

مراحل مربوطه، شغل خود را به سوليسيتر 

عليرغم اين وابستگي بريستر . تغيير دهند

از نظددر بدده سوليسدديتر، بايددد گفددت كدده 

بندددي شددغلي بريسددترها در مرت ددة  ط قه

االصول  باالتري قرار دارند و بنابراين علي
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گونگي  عوا و چ يك د كه تاكت ستند  ها ه آن

 .نمايند را در دادگاه تعيين ميادارة آن 

سيم مورد تق خود  بندي در  يان  بود م مو

بريسترها، بايد گفت كه آنها به دو نوع 

Senior  وJunior شدوند و همانگونده  تقسيم مي

گروه دوم  ست  ها پيدا نام آن كه )كه از 

از ( دهندد اين شغل را تشكيل مي% 03حدود 

چگونگي ارتقاي . مقام باالتري برخوردارند

مقام بريسترها بدين ترتيب است كه آنها 

لرد چنسلربايد تقاضاي خود را براي 
2
كه  

بدداالترين مقددام قضددايي انگلسددتان اسددت، 

ن سال دار گرفتن ار ظر  با درن كه وي  د 

با ارتقاي مقام بريستر به  فعوامل مختل

Senior  كه بعضي مواقعQueen's Counsel  ( يا بده

شود، موافقدت  نيز خوانده مي( .Q.Cاختصار 

 .نمايد  مي تيا مخالف

بريستر، خود به خود  با ارتقاي مقام

سابقًا دو قاعده . رود ابرت وي نيز باال مي

مورد ارت اط م ستر در  نوع بري يان دو 

كي اينكه هيچ وكيل : وبود داشت مرت ة ي

                                                           

است مجلس لردها را به عهده دارد و مقدام اين فرد ري .2

وي در حقيقت قضايي د سياسي است و معموالً با تغيير 

انتخاب وي با پيشنهاد نخست وزير . يابد دولتها تغيير مي

كه  هدة مل شاه)به ع شد مي( يا  شتر . با صاح ان بي يين  تع

 .هاي قضايي به عهدة اين فرد است سمت
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باالتري حق شركت در بلسة دادگاه را بدون 

پايين يل مرت ة  هي وك ندارد، و  همرا تر 

/0تر  الوكالة وكيدل پدايين دوم اينكه حق
2
 

باالتر مي حق يل  لة وك شد الوكا ند . با هرچ

اين دو قاعده در حال حاضر از بين رفته 

ست م ا لي در ع يت ميو نوز رعا گردد، و  ل ه

بدين خاطر چه بسا موكالن به علت هزينة 

ابا داشته  .Q.Cزياد از ارباع كارشان به 

به اندازة كافي ها .Q.Cباشند و در نتيجه 

كار دريافت ندارند و حتي از تقاضاي خود 

ولي  دائر بر ارتقاي مقام پشيمان شوند؛

براي  هي  باره را قام دو قاي م پس از ارت

 .تر وبود ندارد به مرت ة پايينبازگشت 

ظاهري  ير  سترها تغي قام بري قاي م ارت

جاب مي شان اي هم در وضع ني  را  يد؛ يع نما

هاي بلددوتر را در دادگدداه  آنهددا صددندلي

 وكالتيشان كنند و حتي نوع ل اس  اشغال مي

ير مي شمين  هم تغي بنس ابري به  بد و  يا

و به همين دليل بعضًا عمل . شود ت ديل مي

قاي م به ارت سترها را  شيدن »قام بري پو

 .كنند تع ير مي (Taking Silk)« ل اس ابريشمين

صه گر از خصي كي دي سترها آن  ي هاي بري

تددوان در مددورد  اسددت كدده آنهددا را نمي

مال،  يل اه به دل گاه  شان در داد عملكرد
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بيشتر  اين مسأله. مورد تعقيب قرار داد

تاريخي دارد بن ة
3
سيترها  به سولي يز  و  ن

مورد ك گاه در  خل داد كه در دا هايي  ار

در مواردي كه حق دفاع از )دهند  انجام مي

دعددوا را در دادگدداه دارنددد، يعنددي در 

 .تسري داده شده است( تر دادگاههاي پايين

صيالت  سترها و ت  شكيالت بري مورد ت در 

و كارآموزي آنها بايد گفت كه هر بريستر 

اي باشد كه  كي از چهار مؤسسهدبايد عضو ي

ندام ايدن . مشهور هستند Inns of Court به نام

 :چهار مؤسسه به قرار زير است

1. The inner Temple. 

2. The Middle Temple. 

3. Lincoln's Inn. 

4. Cray's Inn. 

 

                                                           

ت ذكر شده، ايدن اسدت دليل ديگري كه براي اين مصوني .1

حق رد  كرده و  خاب ن خود را انت كل  ستر مو چون بري كه 

مگر در يكي )دعوايي را كه به او ارباع شده است ندارد 

يا در همان زمان دفاع از دعواي ديگري : از سه مورد زير

دهد و يا  را به عهده دارد، يا آن نوع كار را انجام نمي

، بنابراين عادالنه (الوكاله صورت نگيرد توافق بر سر حق

نيست كه امكان تعقيب وي براي اهمال و عدم دقت در دعوي 

شد شته با بود دا ظر . و به ن قوي  ندان  يل چ ين دل ته ا ال 

رسد و بنابراين دليل اصلي مصونيت، بايد همان سوابق  نمي

 .تاريخي باشد
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يأت  سه ه هار مؤس ين چ يك از ا هر 

 Benchersاي دارد كده بده ندام  كننده اداره

شدددود و اعضددداي آنهدددا را  خواندددده مي

به با تجر سترهاي  ش بري ضات ت كيل تر و ق

در كنار اين، هيأت مؤسس ديگري . دهند مي

وبدود دارد كده تقري دًا  Bar Councilبه نام 

كالي  قوق و صنفي از ح ية  يك ات اد شابه  م

در رأس هر چهار . كند عضو تشكيالت دفاع مي

قدرار  Senat for the inns of Court and the Barمؤسسده 

عضو كه سرپرستي كلدي  13دارند، با حدود 

 .لت دعاوي را به عهده داردبر شغل وكا

 Council of Legalدر ضمن شورايي بده ندام 

Education الذكر  در هر يك از چهار مؤسس فوق

شغل  يداهاي  قوقي كاند كارآموزي ح سؤول  م

كدددارآموزي . باشدددد وكالدددت دعددداوي مي

يد فارغ مًا با كه حت يداها  صيل  كاند الت 

دانشگاه باشند د ال ته نه لزومًا در 

بدين صورت است كه پس از رشتة حقوق د 

گزار  ساله امت اني بر يك  ئوري  دوره ت

صورت ق لي، كانديدا ق ل از  گردد و در مي

شركت  گاه  ستقالً در داد ند م كه بتوا اين

خود را در  لي  كارآموزي عم يد  يد با نما

اين دورة . كنار بريستر ديگري دن ال كند

 .شود خوانده مي Pupliageكارآموزي عملي 
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مربوط به اين شغل ات ديگر از تأسيس

Clerk  يا منشي است كه اهميت آن بده دليدل

بدون  كار  حق  ستري  هيچ بري كه  ست  آن ا

ها وظيفة  اين منشي. داشتن منشي را ندارد

ص  ت با سوليسيتر در زمينة تعيين ابرت 

بريسددترها را بدده عهددده دارنددد و حقددوق 

بريسددترها  الوكالددة خودشددان نيددز از حق

نابرا تأمين مي صي شود و ب عت شخ ين منف

الوكاله را  كند كه حق آنها نيز ايجاب مي

 .در حد امكان باال نگهدارند

شود  خوانده مي Chamberدفاتر بريسترها 

يك  به  سته  ستر واب ند بري كه در آن چ

ولي هر يك در صالحيت شخصي خود  (Inn)مؤسسه 

باشددند؛ چددون بريسددترها  مشددغول كددار مي

 همانگوندده كدده در فددوق ذكددر شددد بددرخالف

سوليسيترها حق ايجاد شركت را با همكاري 

 .ساير وكال ندارند

 

 گيري نتيجه

مده س تًا  ترين ع كه از ب ث ن مطل ي 

مفصل فوق بايد مورد استفادة كساني كه 

در عمل درگير دعاوي حقوقي در انگلستان 

باشند و وكالي ايراني آنها قرار گيرد،  مي

آن است كه در كلية موارد بايد ابتدا به 
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به سول عوي  گر د شود و ا عه  سيتر مراب ي

يز حتي شد، ن شيده  گاه ك كان  داد گر )االم م

از استخدام  (عاوي مهم و مشكلددر مورد 

توسددط سوليسدديتر  (.Q.C)وكيددل رت ددة بدداال 

عمل آيد؛ چرا كه اين كار چه بلوگيري به 

بسا باعث باال رفتن هزينة دعوي به صورت 

 .غيرمعقولي خواهد شد

 

 


