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 « ادخ مانب »

      ۀتعرف ن نامهییآ ٢٢ ۀمادذیل  ۀتبصر موضوع یتخصص وکالت یگواه صدور شیوه نامه

 ٩/١/١٩٩٩ مصوب یدادگستر یوکال سفر ۀنیهز و المشاوره حق ،الوکاله  حق

 

آیین نامۀ تعرفۀ حق الوکاله، حق المشاوره و هزینۀ سفر وکالی دادگستری  ٢٢مادۀ  لیذبصرۀ تبا توجه به  (١

الیحه قانوني استقالل کانون وکالی دادگستری ؛ به منظور صدور  ۶ماده « ه » و بند  ٩/١/١٩٩٩ مصوب

های وکالی دادگستری و بهره مندی از امتیازات  گواهي وکالت تخصصي برای وکالی عضو کانون

 .شیوه نامه ذیل تنطیم مي گردد ، ناشي از آن
 گواهي را در یکي از حوزهصدور  تواند مي وکیل پایه یک دادگستری هر شیوه نامهاین با رعایت مقررات  (٢

 :تخصصي ذیل درخواست نماید های
 قراردادهاحقوق  .١

 عموميقراردادهای ( الف 

 قراردادهای خصوصي( ب 

 مالی حقوق .٢

  حقوق سرمایه گذاری( الف 

 بهادار  حقوق بوروس و اوراق( ب 

  حقوق بانکي ( ج

 حقوق مالکیت معنوی .٩

 حقوق مالکیت ادبي و هنری ( الف 

 ت صنعتيحقوق مالکی(ب 

 دعاوی مربوط به قاچاق .4

 قاچاق کاال و ارز ( الف 

 جرایم مواد مخدر(  ب
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 حقوق ثبتی .5

  اجرای ثبت( الف 

  ثبت امالک ( ب 

 تغییر کاربری امالک (  ج 

 تفکیک و تقسیم امالک ( د

 دعاوی تجاری .6

  ها شرکت ( الف 

 اسناد تجاری ( ب 

 ورشکستگي ( ج 

 یراجت تالماعم ( د

 ضیاار دعاوی .7

  اراضي ملي( الف 

 اراضي شهری ( ب 

 حقوق حمل و نقل .8

 جاده ای( الف 

 دریایي ( ب 

 هوائي ( ج 

 ریلي( د 

 حقوق فناوری اطالعات .٩

 تجارت الکترونیک( الف 

 رایانه ایسایبری و جرائم ( ب 
 انو نوجوان انکودکحقوق  .١1

 پزشکیحقوق  .١١
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 حقوق محیط زیست .١٢

 وق مالیاتیحق .١٩

 گمرکیامور  .١4
 حقوق اداری .١5
 جرائم سیاسی و امنیتی .١6
 و رسانه ها حقوق مطبوعات .١7

 نفت و گازحقوق  .١8
 حقوق آب .١٩

 تماعیو تامین اج حقوق کار .٢1

 حقوق بیمه  .٢١

 حقوق خانوده  .٢٢
  امور حسبی  .٢٩

 حقوق کیفری .٢4

 حقوق نیروهای مسلح .٢5

 حقوق ورزشی .٢6

 فرهنگی و هنریحقوق  .٢7

 امالک و مستغالت .٢8
 دعاوی موجر و مستاجر  .٢٩
 قانون اساسی 4٩دعاوی اصل  .٩1
 حقوق مهاجرت و تابعیت .٩١

متقاضي مي بایست صالحیت فرعي خود را  استعناوین تخصصي که دارای صالحیت های فرعي  در -١تبصره 

 .صادر نماید يصصختگواهي  يعرفصرفا در آن صالحیت  يلصابا ذکر عنوان تعیین و کمیسیون 
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تواند صالحیت  هر کانون مي تسابیني شده  پیش شیوه نامه هایي که به موجب این غیر از صالحیت -٢تبصره 

در صورتي که صالحیت موضوع پیشنهاد . پیشنهاد دهدشورای اجرایي اتحادیه ا جهت تصویب به مورد نظر خود ر

جهت  دهنده صرفاً به کانون پیشنهادشورای اجرایي دهنده باشد، از سوی  کانون پیشنهاد يمیلقا طیارشصرفاً ویژۀ 

 .شود اجرا ابالغ مي

نیست و همچنین قبول ی دادگستری توسط وکالاخذ گواهي تخصص مانع از پذیرش سایر دعاوی  -٩تبصره 

 .دعاوی تخصصي توسط سایر وکال نیز مجاز است

تقاضای صدور  ٢های موضوع مادۀ  تواند در یکي از صالحیت هر متقاضي در درخواست خود صرفاً مي (٩

 . گواهي بنمایند
 .قابل انتقال به غیر نیستو  است گواهي تخصصي قائم به شخص وکیل (4
 .قابل تمدید خواهد بود شیوه نامه این است و با رعایت مقررات  سال سهمدت اعتبار گواهي  (5
لت پایه یک در موارد زیر مي تواند درخواست با دارا بودن حداقل سه سال سابقه وکا وکیل دادگستری (6

 .دصدور گواهي تخصص نمای
  صالحیت موضوع درخواست مقطع دکتری در  آموختگي در دانش .١

چاپ شده در نشریات تخصصي معتبر  مقاله چاپ شده یا سهتألیف یا ترجمۀ حداقل یک کتاب  .٢

 پژوهشي باشد؛  -که حداقل یکي از آنها علمي
مراکز غیرحضوری، حداقل به میزان  استثنای تدریس در دانشگاهها و مراکز آموزش عالي به .٩

 . ساعت در صالحیت موضوع درخواست١۶٠
قانون مدیریت  5های اجرایي موضوع مادۀ دستگاه دارا بودن پنج سال سابقۀ اشتغال یا مشاوره در  .4

  خدمات کشوری و شرکتهای خصوصي معتبر
  پنج سال در صالحیت موضوع درخواست مدت اشتغال به قضاوت به .5
کسب نمرۀ با  اختبار کتبي و شفاهي قبولي در آموزشي مورد تأیید کانون و های شرکت در دوره  .۶

  ٢٠از  ١4حداقل 
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ضي هیچ یک از موارد فوق را دارا نباشد لیکن حداقل ده سال سابقه وکالت پایه یک را چنانچه وکیل متقا :تبصره 

معرفي و با تایید کمیسیون  دوخ عوبتمبه کانون صرفا یک تخصص را داشته باشد مي تواند با ارایه مدارک مثبته 

 . گواهي الزم را اخذ کند

در هر کانون کمیسیوني بمنظور برنامه ریزی و نظارت بر اجرای دوره های آموزشي و اختبار جهت اخذ  (7

گواهي وکالت تخصصي و همچنین بررسي ، انطباق و احراز شرایط جهت صدور ، تمدید ، تعلیق و ابطال 

 .گواهي وکالت تخصصي تشکیل مي گردد
نحو مقتضي اطالع رساني  از سوی هر کانون بهواهي گزمان ثبت درخواست و فرآیند پذیرش و صدور  (8

 .صدور گواهي با رعایت اولویت زمان وصول درخواست خواهد بود ؛ خواهد شد
 :متقاضي مي بایست مشتمل بر موارد ذیل باشد لیکودرخواست  (٩

  تکمیل فرم تقاضا .١
  الزم پیوست نمودن مدارک و مستندات .٢
 پرداخت هزینۀ درخواست .٩

 

ناقص باشد و یا نیازمند مدارک و مستندات تکمیلي باشد، موضوع از  متقاضي در صورتي که درخواست (١1

نقص و یا تکمیل آن  روز از تاریخ اعالم نسبت به رفع  ده شود تا ظرف سوی کانون به متقاضي اعالم مي

 زین مان تبث هنیزه وتلقي  لم یکن کأن يضاقتم ، درخواستموقع در صورت عدم اقدام به.اقدام نماید

 .ددرگ يمن درتسم
 تقاضای تمدیدآمده در زیر  و دارا بودن شرایط گواهياعتبار مي تواند با انقضای مدت صصختموکیل  (١١

 : نماید
 تنزل درجه  عدم محکومیت به  .١
 در اشتغال به حرفه وکالت لیکوممنوعیت دایم یا موقت  .٢
 .تایید کمیسیون مبني بر بقای شرایط مقرر در این شیوه نامه .٩
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تصویب و جهت  اتحادیه هر ساله توسط شورای اجرایي يصصختجهت صدور گواهي  مبلغ قابل پرداخت (١٢

  .اجرا به کانون ها ابالغ مي گردد
 وضع يضاقتم لیکو یارب يصصخت يهاوگ لاطبا و قیلعت،  دیدمت ،رودصدر بررسي درخواست  (١٩

 .شخصي ذی نفع حق رای ندارد ،  هیات مدیره کانون ایکمیسیون و 
 : آید به حالت تعلیق درمي يصصختدر صورت تحقق هر یک از شرایط زیر، گواهي  (١4

در ارتباط با و یا ناشي از وکیل متخصص  به طرفیتثبت هرگونه شکایت و یا طرح دعوی  .١

 ؛  صالحیت به تشخیص رئیس کانون
 .در اشتغال به حرفه وکالت صصختم لیکوتنزل درجه و محرومیت دایم یا موقت  .٢

حقي خواهان دعوی اصلي و یا  رفع تعلیق از گواهي تنها پس از صدور حکم قطعي مبني بر برائت و یا بي : تبصره

 . است و یا انتظامي پس از تأیید رئیس کانون ممکنرفع محدودیت از سوی مراجع صالح قضایي 

 : گردد ابطال مي لیکو صصختدر صورت تحقق هر یک از شرایط ذیل گواهي  (١5
 محکومیت قطعي انتظامي به تنزل درجه  .١
 محرومیت دائم از شغل وکالت .٢

 صدوردر صورت ابطال گواهي  تا رفع آثار مجازات انتظامي درخواست نمي تواند  صصختم لیکو :١تبصره 

 .گواهي تخصصي نمایده دوبار

پایان یابد و درخواست صدور مجدد گواهي  نماید کمیسیون  صصختم لیکوچنانچه مجازات انتظامي  : ٢تبصره 

 . مي بایست سوابق انتطامي وی را در صدور گواهي تخصصي مشابه مد نظر قرار دهد

 هویشاین ر در فاقد یکي از اوصاف مقر صصختموکیل رش شود که گزا ،چنانچه بعد از اعطای گواهي  (١6

موضوع به کمیسیون ارجاع و چنانچه پس از رسیدگي بر وارد بودن گزارش اظهارنظر شود ،  است همان

تصمیم هیات مدیره قطعي . هیات مدیره کانون مي تواند نسبت به ابطال گواهي تخصصي اقدام نماید

 .است
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 صصختم لیکو عوبتمعهدۀ کانون اتخاذ تصمیم و اقدام به صدور، تمدید، تعلیق و یا ابطال گواهي بر (١7

 .است

 يم زین صصختگواهي در صورت تودیع پروانۀ وکالت پایه یک دادگستری توسط وکیل متخصص،  (١8

 تودیع گواهي در زمان اعتبار آن از سوی وکیل متخصص به. دوشتودیع به ضمیمه پروانۀ وکالت ت سیاب

 .جداگانه جایز است طور

وکیل متخصص همواره تابع رعایت کلیۀ قوانین و مقررات ناظر به  از گواهي توسطبرداری  استفاده و بهره (١٩

 .وکالت دادگستری است
مقتضي از طریق کانون  ه طریقوضعیت اعتبار، تعلیق و یا ابطال گواهي ب همراه به صصختماسامي وکالی  (٢1

 .مربوطه به اطالع عموم خواهد رسید
شورای اجرایي اتحادیه سراسری ..... مورخ  در جلسه تبصره ششو  ماده کی و تسیبدر  همان هویشاین  (٢١

 .به تصویب رسید کانون های وکالی دادگستری ایران 


