
 یوکالت تخصص یصدور گواه ۀناموهیش

 ۱۳۹۹ مصوب یدادگستر یسفر وکال ۀنیالمشاوره و هزالوکاله، حقحق ۀتعرف ۀنامنییآ ٢٢ ۀماد لیذ ۀموضوع تبصر

 « ٢۳/۱0/۱400مصوب شورای اجرایی مورخ » 

 

 یسفر وکال ۀنیحق الوکاله، حق المشاوره و هز ۀتعرف ۀنام نییآ ٢٢ ۀماد لیذ ۀبا توجه به تبصر. ۱مادۀ 

به منظور صدور  قانونی استقالل کانون وکالی دادگستری ۀالیح ۶ماده « ـه»و بند  ٩/۱/۱٣٩٩مصوب  یدادگستر

ناشی از آن،  ازاتیاز امت ینددادگستری و بهره م یوکال یعضو کانون ها یوکال یگواهی وکالت تخصصی برا

 .گرددیم میظشیوه نامه ذیل تن

از  یکیرا در  یتواند صدور گواهمی یدادگستر کی هیپا لینامه هر وکوهیش نیا مقررات تیبا رعا. ٢مادۀ 

 ید:درخواست نما لیذ یتخصص یحوزه ها

 حقوق قراردادها. ۱

 یعموم یقراردادها آ.

 یخصوص یقراردادها .ب 

 یحقوق مال. ٢

  گذاری هیحقوق سرما آ.

  حقوق بوروس و اوراق بهادار .ب

  حقوق بانکی .ج

 یمعنو تیمالکحقوق . ٣

  ادبی و هنری تیحقوق مالک آ.

 صنعتی تیحقوق مالک. ب

 مربوط به قاچاق یدعاو. 4

  قاچاق کاال و ارز آ.

 مواد مخدر میجرا .ب



 یحقوق ثبت. 5

  ثبت یاجرا آ.

  ثبت امالک .ب

  امالک یکاربر رییتغ پ.

  امالک میو تقس کیتفک ت.

 یتجار یدعاو. ۶

  شرکت ها آ.

  اسناد تجاری .ب

 ورشکستگی پ.

 یمعامالت تجار ت.

 یاراض یدعاو. 7

  یمل یاراض آ.

  اراضی شهری .ب 

 حقوق حمل و نقل. 8

 جاده ای آ.

  ییایدر .ب

  هوائی پ.

 یلیر ت.

 اطالعات یحقوق فناور. ٩

 کیتجارت الکترون آ.

 ای انهیو را یبریجرائم سا .ب

 حقوق کودکان و نوجوانان. ۱0



 یحقوق پزشک. ۱۱

 ستیز طیحقوق مح. ۱٢

 یاتیحقوق مال. ۱٣

 امور گمرکی. ۱4

 یحقوق ادار. ۱5

 یتیو امن یاسیجرائم س. ۱۶

 حقوق مطبوعات و رسانه ها. ۱7

 حقوق نفت و گاز. ۱8

 حقوق آب. ۱٩

 یاجتماع نیحقوق کار و تام. ٢0

 مهیحقوق ب. ٢۱

  حقوق خانوده. ٢٢

  یامور حسب. ٢٣

 یفریحقوق ک. ٢4

 مسلح یروهایحقوق ن. ٢5

 یحقوق ورزش. ٢۶

 یو هنر یحقوق فرهنگ. ٢7

 امالک و مستغالت. ٢8

  دعاوی موجر و مستاجر. ٢٩

 یقانون اساس 4٩اصل  یدعاو. ٣0

 تیحقوق مهاجرت و تابع. ٣۱

خود  یفرع تیصالح ستیبامی یاست متقاض یفرع یها تیصالح یکه دارا یتخصص نیدر عناو :۱ ۀتبصر

 .دیصادر نما یتخصص یگواه یفرع تیصرفا در آن صالح یبا ذکر عنوان اصل ونیسیو کم نییرا تع



تواند شده است هر کانون می ینیب شینامه پ وهیش نیکه به موجب ا ییها تیاز صالح ریغ :٢ ۀتبصر

موضوع  تیکه صالح یدهد. در صورت شنهادیپ هیاتحاد ییاجرا یبه شورا بیمورد نظر خود را جهت تصو تیصالح

 شنهادیصرفاً به کانون پ ییرااج یشورا یدهنده باشد، از سو شنهادیکانون پ یمیاقل طیشرا ۀژیصرفاً و شنهادیپ

 .شوددهنده جهت اجرا ابالغ می

نیست و همچنین قبول  یدادگستر یاخذ گواهی تخصص مانع از پذیرش سایر دعاوی توسط وکال :٣ ۀتبصر

 .دعاوی تخصصی توسط سایر وکال نیز مجاز است

 یتقاضا ٢ ۀموضوع ماد یها تیاز صالح یکیتواند در در درخواست خود صرفاً می یهر متقاض. ٣مادۀ 

 .ندیبنما یصدور گواه

 .ستین ریگواهی تخصصی قائم به شخص وکیل است و قابل انتقال به غ. 4مادۀ 

 .خواهد بود دینامه قابل تمد وهیش نیمقررات ا تیسه سال است و با رعا یمدت اعتبار گواه. 5مادۀ 

تواند درخواست با دارا بودن حداقل سه سال سابقه وکالت پایه یک در موارد زیر می یدادگستر لیوک. ۶مادۀ 

 .صدور گواهی تخصص نماید

  موضوع درخواست تیدر صالح یدر مقطع دکتر یدانش آموختگ. ۱

ر که معتب یتخصص اتیسه مقاله چاپ شده در نشر ایکتاب چاپ شده  کیحداقل  ۀترجم ای فیتأل. ٢

  باشد؛ یپژوهش-یاز آنها علم یکیحداقل 

ساعت ۱۶0 زانیحداقل به م ،یرحضوریمراکز غ یبه استثنا یها و مراکز آموزش عالدر دانشگاه سیتدر. ٣

 . موضوع درخواست تیدر صالح

خدمات  تیریقانون مد 5 ۀموضوع ماد ییاجرا یمشاوره در دستگاهها ایاشتغال  ۀدارا بودن پنج سال سابق. 4

  معتبر یخصوص یو شرکتها یکشور

  موضوع درخواست تیاشتغال به قضاوت به مدت پنج سال در صالح. 5

حداقل  ۀبا کسب نمر یو شفاه یدر اختبار کتب یکانون و قبول دییمورد تأ یآموزش یشرکت در دوره ها. ۶

  ٢0از  ۱4

نباشد لیکن حداقل ده سال سابقه وکالت پایه : چنانچه وکیل متقاضی هیچ یک از موارد فوق را دارا تبصره

تواند با ارایه مدارک مثبته صرفا یک تخصص را به کانون متبوع خود معرفی و با تایید یک را داشته باشد می

 . کمیسیون گواهی الزم را اخذ کند



ختبار جهت در هر کانون کمیسیونی بمنظور برنامه ریزی و نظارت بر اجرای دوره های آموزشی و ا. 7مادۀ 

اخذ گواهی وکالت تخصصی و همچنین بررسی، انطباق و احراز شرایط جهت صدور، تمدید، تعلیق و ابطال گواهی 

 .گرددوکالت تخصصی تشکیل می

اطالع  یهر کانون به نحو مقتض یاز سو یو صدور گواه رشیپذ ندیزمان ثبت درخواست و فرآ. 8مادۀ 

 .زمان وصول درخواست خواهد بود تیاولو تیبا رعا یخواهد شد ؛ صدور گواه یرسان

 :بایست مشتمل بر موارد ذیل باشدمتقاضی می لیدرخواست وک. ٩مادۀ 

  فرم تقاضا لیتکم. ۱

  نمودن مدارک و مستندات الزم وستیپ. ٢

 درخواست ۀنیپرداخت هز. ٣

باشد،  یلیمدارک و مستندات تکم ازمندین ایناقص باشد و  یکه درخواست متقاض یدر صورت. ۱0مادۀ 

آن  لیتکم ایاعالم نسبت به رفع نقص و  خیشود تا ظرف ده روز از تاراعالم می یکانون به متقاض یموضوع از سو

مسترد  زیثبت نام ن نهیو هز یتلق کنیکأن لم  ی.در صورت عدم اقدام به موقع، درخواست متقاضدیاقدام نما

 .گرددنمی

 یو دارا بودن شرایط آمده در زیر تقاضا یتواند با انقضای مدت اعتبارگواهمی وکیل متخصص. ۱۱مادۀ 

 :دینما دیتمد

  به تنزل درجه تیعدم محکوم. ۱

 در اشتغال به حرفه وکالت لیممنوعیت دایم یا موقت وک. ٢

 .تایید کمیسیون مبنی بر بقای شرایط مقرر در این شیوه نامه. ٣

و  بیتصو هیاتحاد ییاجرا یهر ساله توسط شورا یتخصص یصدور گواه مبلغ قابل پرداخت جهت. ۱٢مادۀ 

  .گرددجهت اجرا به کانون ها ابالغ می

عضو  یمتقاض لیوک یبرا یتخصص یو ابطال گواه قی، تعلدیدر بررسی درخواست صدور، تمد. ۱٣مادۀ 

 .هیات مدیره کانون، شخصی ذی نفع حق رای ندارد ایکمیسیون و 

 ید:آدرمی قیبه حالت تعل یتخصص یگواه ر،یز طیاز شرا کیتحقق هر  در صورت. ۱4مادۀ 

به  تیاز صالح یناش ایمتخصص در ارتباط با و  لیوک تیبه طرف یطرح دعو ایو  تیثبت هرگونه شکا. ۱

 کانون؛ سیرئ صیتشخ



 .متخصص در اشتغال به حرفه وکالت لیتنزل درجه و محرومیت دایم یا موقت وک. ٢

 یاصل یخواهان دعو یحق یب ایبر برائت و  یمبن یتنها پس از صدور حکم قطع یاز گواه قی: رفع تعلتبصره

 . کانون ممکن است سیرئ دییپس از تأ یانتظام ایو  ییمراجع صالح قضا یاز سو تیرفع محدود ایو 

 :گرددابطال می لیتخصص وک یگواه لیذ طیاز شرا کیدر صورت تحقق هر . ۱5مادۀ 

  انتظامی به تنزل درجهمحکومیت قطعی . ۱

 محرومیت دائم از شغل وکالت. ٢

تواند در صورت ابطال گواهی تا رفع آثار مجازات انتظامی درخواست صدور متخصص نمی لی: وک۱ ۀتبصر

 .دوباره گواهی تخصصی نماید

یابد و درخواست صدور مجدد گواهی نماید  انیمتخصص پا لی: چنانچه مجازات انتظامی وک٢ ۀتبصر

 . بایست سوابق انتطامی وی را در صدور گواهی تخصصی مشابه مد نظر قرار دهدکمیسیون می

 نیاز اوصاف مقرر در ا یکیمتخصص فاقد  لی، گزارش شود که وکیگواه یچنانچه بعد از اعطا. ۱۶مادۀ 

 اتیبر وارد بودن گزارش اظهارنظر شود ه یدگیپس از رسارجاع و چنانچه  ونیسینامه است، موضوع به کم وهیش

 .است یقطع رهیدم اتیه می. تصمدیاقدام نما یتخصص یتواند نسبت به ابطال گواهکانون می رهیمد

 لیکانون متبوع وک ۀبرعهد یابطال گواه ایو  قیتعل د،یو اقدام به صدور، تمد میاتخاذ تصم. ۱7مادۀ 

 .متخصص است

 زیتخصص ن یمتخصص، گواه لیتوسط وک یدادگستر کی هیوکالت پا ۀپروان عیتود در صورت. ۱8مادۀ 

متخصص به طور  لیوک یدر زمان اعتبار آن از سو یگواه عیشود. تود عیوکالت تود ۀپروان مهیبه ضم ستیبامی

 .است زیجداگانه جا

و مقررات  نیقوان یۀکل تیمتخصص همواره تابع رعا لیتوسط وک یاز گواه یاستفاده و بهره بردار. ۱٩مادۀ 

 .است یناظر به وکالت دادگستر

از  یمقتض قیبه طر یابطال گواه ایو  قیاعتبار، تعل تیمتخصص به همراه وضع یوکال یاسام. ٢0مادۀ 

 .دیکانون مربوطه به اطالع عموم خواهد رس قیطر

 یسراسر یۀاتحاد ییاجرا یشوراۀ موجب مصوبماده و هفت تبصره به کیوستینامه در بوهیش نیا. ٢۱مادۀ 

ی جهت اجرای دیخورش هزاروچهارصدکیسال  ماهید وسومستیب خیبه تار رانیا یدادگستر یوکال یهاکانون

  .شد بیتصو آزمایشی به مدت یک سال


