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شرايط امروز جامعه حقوقي اقتضا 
دارد وكالت به سمت تخصص گرايي 

برود و بايد وكال در زمينه هاي 
مشخص و تخصصي فعاليت كنند و 

هر چه دانش و توانايي وكال باالتر رود 
در انجام كار حرفه اي خود موفق تر 

مي شوند، در نتيجه مي توانند در 
محاكم درخشان ظاهر شوند. عالوه 

بر اين تخصصي شدن وكالت و صدور 
گواهي وكالت تخصصي موجب بهبود 
معيشت وكال و دارندگان تخصص هاي 

حقوقي مربوط خواهد بود

اسكرين شات ادله اثبات است يا... ؟
اسكرين شات يا همان تصويِر برداشته شده از صفحه  گوشي تلفن 
همراه، يكي از ادله  اثباتي پرچالش است كه پرسش هاي بسياري 
در خصوص آن مطرح مي شود. فرض كنيد شخصي در پيام رسان 
تلگرام، پيام هاي تهديدآميز يا توهين آميز ارسال نموده است. آيا 
شما مي توانيد در شكوائيه خود به اسكرين شات اين پيام ها استناد 
كنيد؟ اگر طرف مقابل شما حساب كاربري خود را پاك كرده باشد 
يا اين كه پيام ها را هم براي خود و هم براي ش��ما پاك كرده باشد، 
چطور؟ با توجه به اين كه ِس��رور پيام رسان هايي همچون تلگرام و 
واتس اپ در داخل كشور نيست، امكان اس��تناد به اسكرين شات 

وجود دارد يا خير؟
دكتر فضلعل��ي، مستش��ار دادگاه تجديدنظر در اي��ن باره معتقد 
است براي يافتن پاسخ پرسش هاي مطرح ش��ده، ناگزير از رجوع 
به قانون هس��تيم. ماده  ۶۵۵ قانون آيين دادرسي كيفري، صورت 
الكترونيكي يا محتواي الكترونيكي را به شرط رعايت سازوكار هاي 
امنيتي، همانند س��ند و نوشته  مكتوب قابل اس��تناد دانسته و در 
تبصره يك مقرر كرده است هيچ گاه نمي توان صرفاً به لحاظ شكل 
يا نحوه  تبادل اطالعات الكترونيكي، از اعتبار بخش��يدن به محتوا 
و آثار قانوني آن خودداري نمود. م��اده  ۶۸۵ اين قانون نيز تصريح 
كرده است اگر داده هاي رايانه اي توسط طرف دعوا يا شخص ثالثي 
كه از دعوا آگاهي ندارد، ايجاد يا پردازش يا ذخيره يا منتقل شود 
و س��امانه  رايانه اي يا مخابراتي مربوط به نحوي درست عمل كند 
كه به صح��ت و تماميت، اعتب��ار و انكارناپذيري داده ها خدش��ه 
وارد نشود، قابل استناد اس��ت. بنابراين در صورتي كه مرجع قابل 
اعتمادي مانند پليس فتا اصالت اسكرين شات ارائه  شده از سوي 
اصحاب دعوا را تأييد كند يا به طريق ديگري، اصالت و س��اختگي 
 نبودن اسكرين شاِت مورد استناد براي قاضي احراز شود، مي تواند 
بر مبناي آن قضاوت كند. اما اگر درباره  اصالت اسكرين شات ترديد 
جدي وجود داشته باشد و احتمال برود  از طريق نرم افزار هايي مانند 

فتوشاپ ساخته شده است، ديگر قابليت استناد نخواهد داشت. 

مجازات توهين در فضاي مجازي
توهين جرم اس��ت خواه در فضاي واقعي اتفاق بيفت��د و خواه در 
فضاي مجازي! مجازات اشخاصي كه در فضاي مجازي و با استفاده 
از ابزار هاي ارتباطي جديد همچون تلگرام يا اينستاگرام به ديگران 
توهين مي كنند هم چون كساني اس��ت كه در كوچه و خيابان به 
ديگران اهانت مي كنند. بر اين  اساس قانونگذار در ماده  ۶۰۸ براي 
اين قبيل اشخاص تا ۷۴ ضربه شالق يا ۵۰ هزار تا يك ميليون ريال 

جزاي نقدي در نظر گرفته  است. 
توهين و فحاش��ي در فضاي مجازي با توجه به جرم بودن آن قابل 
پيگيري است، اما يكي از مشكالتي كه معموالً در اين زمينه وجود 
دارد، نامشخص بودن هويت فرد مرتكب است. اين مشكل با جعلي 
بودن هويت افرادي كه در اين فضا در حال فعاليت هستند، تشديد 
نيز مي شود، اما با اين حال اگر چنانچه مشكلي در اين خصوص به 
وجود آمد مي توانيد به دادسرا مراجعه نماييد و با تنظيم شكوائيه 
فرد مرتكب را به پاي ميز محاكمه بكشانيد. در اين حالت دادسراي 
محلي كه در آن با توهين مواجه ش��ده ايد، صالحيت رسيدگي را 
خواهد داشت. يعني براي مثال چنانچه شما ساكن تهران باشيد و 
براي مسافرت از تهران خارج شده و به سمت شمال كشور حركت 
كنيد و در جريان سفر با توهين و فحاشي هاي تلگرامي يك شخص 
مواجه شويد، نيازي نيست از محل زندگي فرد مزاحم مطلع باشيد 
يا اينكه حتماً به تهران برگرديد تا بتوانيد از وي شكايت كنيد بلكه 
در همان جايي كه پيام هاي توهين آمي��ز را دريافت نموده ايد نيز 
مي توانيد به دادسرا مراجعه نموده و شكايت خود را مطرح نماييد. 

مراحل قضايي صدور رأي در قانون
در خصوص نحوه صدور رأي و نيز اقدامات قابل انجام پس از صدور 
رأي آيين دادرسي كيفري، قوانين مشخصي وضع شده است كه 
بتواند به بهترين شكل حقوق مردم را حفظ كند. براي انجام مراحل 
قضايي از ابتدا تا انتهاي آن، بايد قوانين و اصولي باشد كه بتوان در 

آن مسير حركت كرد تا دچار هرج و مرج نشد. 
آيين دادرس��ي كيفري مجموعه مقررات و قواعدي است كه براي 
كشف جرم، تعقيب متهم، تحقيقات مقدماتي، ميانجيگري، صلح 
ميان طرفين، نحوه رس��يدگي، صدور رأي، طرق اعتراض به آرا، 
اجراي آرا، تعيين وظايف و اختيارات مقام��ات قضايي و ضابطان 
دادگستري و رعايت حقوق متهم، بزه ديده و جامعه وضع مي شود.  
در خصوص نحوه صدور رأي و نيز اقدامات قابل انجام پس از صدور 
رأي آيين دادرسي كيفري، قوانين مشخصي وضع شده است كه 
بتواند به بهترين ش��كل حقوق مردم را حفظ كند. در مورد نحوه 
صدور رأي بايد گفت رأي دادگاه بايد مستدل، موجه و مستند به 
مواد قانون و اصولي باشد كه بر اساس آن صادر شده است. همچنين 
تخلف از صدور رأي در مهلت مقرر موجب محكوميت انتظامي تا 
درجه چهار است. بايد دانست دادگاه بايد در رأي، حضوري يا غيابي 
بودن و قابليت واخواهي، تجديدنظر يا فرجام و مهلت و مرجع آن را 
قيد كند.  اگر رأي قابل واخواهي، تجديدنظر يا فرجام باشد و دادگاه 
آن را غيرقابل واخواهي، تجديدنظر ي��ا فرجام اعالم كند، اين امر، 
مانع واخواهي، تجديدنظر يا فرجام خواهي نيست. هر گاه رأي بر 
برائت، منع يا موقوفي تعقيب يا تعليق اجراي مجازات صادر شود و 

متهم در بازداشت باشد، بالفاصله به دستور دادگاه آزاد مي شود. 
هر گاه متهم با صدور قرار تأمين در بازداش��ت باش��د و به موجب 
حكم غيرقطعي به حبس، ش��الق تعزيري يا جزاي نقدي محكوم 
شود، مقام قضايي كه پرونده تحت نظر اوست بايد با احتساب ايام 
بازداش��ت قبلي، مراتب را به زندان اعالم كند تا وي بيش از ميزان 
محكوميت در زندان نماند. رأي دادگاه بايد حداكثر ظرف سه روز 
از تاريخ انشا، پاك نويس يا تايپ شود. اين رأي كه دادنامه خوانده 
مي ش��ود، به امضاي دادرس يا دادرسان مي رس��د و به مهر شعبه 

ممهور مي شود. 

نکته

 نگاهش را به ك�ف پياده رو دوخته اس�ت و كاغذهايي را كه به 
زمين چس�بيده اند يكي پس از ديگري از چش�م مي گذراند. 
فك�رش درگي�ر دادگاه فرداس�ت؛ دادگاه�ي كه اگ�ر نتواند 
همس�رش را راض�ي كن�د رأي ب�ه جداي�ي خواه�د داد، اما 
برگه هاي ك�ف پياده رو ناخ�ودآگاه چك هاي برگش�تي كه از 
مشتريان روي دستش مانده است را يادآوري مي كند و بالطبع 
چك هاي برگشتي خودش كه نتوانس�ته است اداي دين كند. 
با اين حال اگر سال گذشته مي توانس��ت اثبات كند  خانه اي را كه 
در آن سكونت دارد از شريكش خريداري كرده است شايد اين همه 
مشكل گريبانگير زندگي اش نمي شد و در كنار همسر و فرزندش 

زندگي خوبي را سپري مي كردند. در كمتر از يك سال سرمايه اي  را 
كه براي خانه دار شدن جمع آوري كرده بود از دست داد و سرمايه 
كارش را نيز و حال اگر رأي دادگاه به جدايي بينجامد بدون شك 

نمي تواند مهريه را پرداخت كند. 
بدون ش��ك وجود چنين نمونه هاي��ي در جامعه ب��ه دور از ذهن 
نيس��ت. ش��رايط بي ثبات اقتصادي يكي از پيامدهايش افزايش 
كالهبرداري هاست كه مي تواند شاكله يك زندگي را به هم بريزد. 
نگاهي به نمونه فوق نشان مي دهد يك فرد مي تواند همزمان درگير 
دعاوي مختلفي باشد؛ دعاوي ملك، چك و خانواده كه سپردن اين 
دعاوي به دست يك وكيل شايد نتواند آنطور كه بايد رأي مورد نظر 

فرد خواهان را به دست آورد، به همين دليل يكي از نيازهايي كه در 
حوزه حقوقي احساس مي شود، تخصصي شدن حرفه وكالت است. 

مهمي كه چند سال است بر لزوم اجرايي شدنش تأكيد مي شود. 
بررسي ها نشان مي دهد، به دليل گس��تردگي موضوعات، وكالي 
ج��وان، حت��ي فارغ التحصي��الن تحصي��الت تكميل��ي بهترين 
دانشگاه هاي كش��ور و رتبه هاي تك رقمي آزمون هاي اختبار پس 
از اخذ پروانه وكالت، ام��كان، توان و دان��ش الزم وكالت را در اين 

حوزه هاي متعدد ندارند. 
ش��رايط ام��روز جامع��ه حقوق��ي اقتض��ا دارد وكالت به س��مت 
تخصص گرايي برود و بايد وكال در زمينه هاي مشخص و تخصصي 

فعاليت كنند و هر چه دانش و توانايي وكال باالتر رود در انجام كار 
حرفه اي خود موفق تر مي ش��وند، در نتيج��ه مي توانند در محاكم 
درخشان ظاهر شوند. عالوه بر اين تخصصي شدن وكالت و صدور 
گواهي وكالت تخصصي موجب بهبود معيش��ت وكال و دارندگان 
تخصص هاي حقوقي مربوط خواهد بود و از سوي ديگر موجب ارائه 

خدمات حقوقي مناسب به شهروندان مي شود. 
بديهي است وكيلي كه داراي تخصص يا تخصص هاي حقوقي بوده 
و امكان اطالع رساني اين تخصص ها را داشته باشد، مطمئناً از لحاظ 
معيشتي و كسب درآمد وكالتي وضعيت بهتري نسبت به ساير وكال 

كه چنين تخصص هايي ندارند، خواهد داشت. 

جراحي تخصصي وكالت
قوه قضائيه با تخصصي كردن وكالت احقاق حقوق عام را ارتقا مي بخشد

زينب ميرآخوري

پرونده
وكالت تخصصي

وكالت مانند پزشكي، حرفه اي تخصصي است
علي بهادري جهرمي، رئيس مركز وكالي قوه قضائيه معتقد است تخصصي ش��دن وكالت موجب مي شود تا مردمي 
كه مي خواهند از وكالت تخصصي استفاده كنند، بتوانند وكيل توانمند در حوزه مورد نياز خود را به سهولت بيابند و از 
خدمات به شيوه تخصصي بهره مند شوند. وكالت مانند پزشكي، حرفه اي كاماًل تخصصي است و وكيل قرار است از حقوق 
موكل دفاع كند، بنابراين بايد اشراف كامل و تخصصي در اطالعات داشته باشد. بعد از اينكه وكالي متخصص مشخص 
شوند، در وهله بعد سامانه دسترسي مردمي ايجاد خواهد شد تا مردم بتوانند به درگاه عمومي براي يافتن وكيل مراجعه 

كنند. اين سامانه به نوعي سامانه شفافيت عملكرد براي وكال محسوب مي شود و مردم مي توانند با مراجعه به اين سايت از سوابق و پرونده هاي 
يك وكيل مطلع شوند.  در برخي كش��ور ها درباره وكالت نگاه تخصصي اعمال مي شود و به هر وكيلي در حوزه تخصصي خودش پروانه و اجازه 
وكالت داده مي شود، اما متأسفانه در كشور ما به وكيلي كه پروانه وكالت پايه يك داشته باشد )وكيل پايه يك دادگستري( حق وكالت در تمام 
مسائل حقوقي ، دادگاه ها و مراجع قضايي داده مي شود.  پذيرش اين واقعيت كه امروزه همانند تمامي علوم و مشاغل ديگر تخصصي شدن وكالت، 
يك ضرورت است تنها با نگاهي كاماًل تخصصي به حقوق امكانپذير است. به يقين، تخصصي شدن وكالت، تضمين كننده  سالمت و امنيت روابط 
حقوقي اشخاص است، زيرا مردم براي حل مشكالت حقوقي خود و اخذ راهنمايي الزم در انجام معامالت و اعمال حقوقي شان، ابتدا به وكيل 

مراجعه مي نمايند و از وكال راهنمايي مي گيرند. 

 تخصصي شدن وكالت نياز جامعه امروز است
غالمحسين اسماعيلي، س��خنگوي قوه قضائيه نيز معتقد است پيش��رفت امور در عرصه هاي 
مختلف كار تخصصي مي طلبد. اين موضوع را قبول داريم. به عنوان مثال در رشته پزشكي هر 
چه طبيب از تخصص بيشتري برخوردار باشد، مي تواند كمك بهتري به بيمار كند. اين موضوع 
را هم در بخش قضات و در بحث وكال قبول داريم، بنابراين در حال حاضر بخش��ي از دادگاه ها 
تخصصي ش��دند.  در حوزه هاي بورس، فضاي مجازي، اس��ناد تجاري، اوقاف و ساير حوزه ها، 

آموزش هاي تخصصي ويژه براي قضات گذاشته ايم و پرونده ها را به ش��كل كاماًل تخصصي ارجاع مي دهيم و رسيدگي 
مي كنيم. وكالت و كارشناسي به عنوان يك بازوي تخصصي و كمك به كشف حقيقت و عدالت، نيازمند تخصصي شدن 
است. اين پيشنهاد ارائه ش��ده و مورد موافقت رياست قوه قضائيه است كه ان ش��اءاهلل جامعه وكال و كارشناسان ما نيز 
آموزش هاي تخصصي خاصي ببينند. به عنوان مثال اگر امروز كسي پرونده اي در موضوعات گمركي دارد، بداند كه اين 
تعداد از وكال آموزش هاي الزم در حوزه مسائل گمركي را ديده اند و تخصص الزم در اين زمينه دارند تا از آن وكال براي 
پرونده هاي خودشان استفاده كنند. تخصصي شدن وكالت و كارشناس��ي را نياز جامعه امروز مي دانيم و از آن حمايت 

مي كنيم و ان شاءاهلل اين امر محقق خواهد شد. 

صرفًا گذراندن چند واحد درسي
 وكيل را متخصص نمي كند

محمود واحدي، وكيل پايه يك دادگس��تري بر اين باور اس��ت كه قانونگذار »فراهم آوردن وس��ايل 
پيش��رفت علمي و عملي وكال« را جزو وظايف كانون وكال دانس��ته و در قانون اليحه استقالل كانون 
وكالي دادگستري مصوب به آن تصريح كرده است، به يقين، توسعه و گسترش روزافزون دانش حقوق 
و علوم ديگر را منظور داشته اس��ت.  نيك مي دانيم دانش بشري چنان توس��عه يافته و به شاخه هاي 
گوناگوني تقسيم شده كه از درون رشته هاي كالن گذشته، رشته گرايش هاي تخصصي جديدي در 
جامعه علمي ظهور و بروز كرده است. رشته حقوق نيز از همين قاعده، پيروي نموده است. همچنين 
با توجه به پيچيده شدن روابط انسان ها و رخداد مسائل جديد در توس��عه روابط تجاري، خصوصاً با 
گس��ترش روزافزون فناوري هاي نوين، اشخاص با مش��كالت نوپيداي حقوقي در سراسر دنيا مواجه 

هس��تند. اين در حالي است كه دانشكده حقوق دانش��گاه تهران جزو اولين 
دانشكده هاي تأسيس شده در ايران بوده است ولي متأسفانه در دروس رشته 
حقوق، اين رشته  دانشگاهي بسيار مهم، تغيير اساسي ايجاد نشده است و از 
طرفي، مي دانيم ارائه دروس نظري محض، به دليل كاربردي نبودن مباحث، 
دانشجويان و دانش آموختگان را هنگام عمل و در بازار كار، با توجه به نيازهاي 
ضروري جامعه، دچار مش��كل مي كن��د.  امروزه چن��ان موضوعات حقوقي 
تخصصي شده كه ديگر يك وكيل صرفاً با گذراندن دروسي چند از واحدهاي 
عمومي و اختصاصي همچ��ون حقوق تجارت و حقوق مدن��ي يا حقوق جزا 

نمي تواند نيازهاي حقوقي جامعه را مثاًل در پرونده اي راجع به جرائم رايانه اي برطرف كند و امروز، اين 
نقيصه در مراجع عملي و تخصصي حقوق نيز به دليل مواجهه روزانه وكال با مراجع دادرسي و مردم و 
وكالت دعاوي گوناگون، بسيار آشكار شده است تا جايي كه از اين منظر، چنان كه شايسته و بايسته 
است، دروس نظري دانشكده هاي حقوق، فارغ التحصيالن را براي ورود به حوزه كار وكالت آماده نكرده 
است و گاهي آنها را دچار سردرگمي مي نمايد.  بنابراين بديهي است آنچه ما را به راهكار علمي و عملي 
در دستيابي به فناوري هاي نوين و دانش روز رهنمون مي سازد، آموزش و روزآمدسازي آموزش براي 
جامعه  وكالست. همه باور دارند وكيلي موفق تر است كه به اين مهم، اهتمام و توجه بيشتري داشته 
باشد، چراكه كليد ارتقاي سطح كيفي خدمات حقوقي يك وكيل، تجهيز به دانش روز و برخورداري از 
اخالق انساني است.  همه بايد تالش كنيم تا موجبات ارتقاي سطح علمي و افزايش مهارت هاي حرفه اي 
و تخصصي جامعه وكال را فراهم آوريم و مراتب رشد شاخص علمي و تخصصي وكيل را براي خدمات 
دهي بهتر به مردم هنگام وكالت افزايش دهيم تا به نحو مطلوب احقاق حق شود.  اساساً جامعه وكال 
بايد به طور مداوم در حال كسب تحصيالت تكميلي و انجام مطالعات تطبيقي در زمينه هاي مورد نياز 
جامعه و مطالعه كاربردي وكالت در ايران و ساير كشورها باشند تا بتوانند به نحو قابل توجهي در تبيين 
دانش روز خود در تنظيم قراردادها يا هنگام مديريت جلسات دادگاه در مقام دفاع از حق و حقوق موكل 

خويش و نيز انتقال تجربيات علمي - كاربردي از نسلي به نسل ديگر، كارآمد و مؤثر باشد. 

 تربيت وكيل متخصص
 در مركز وكالي قوه قضائيه

رئيس كميسيون كارآموزي مركز وكالي قوه قضائيه با تأكيد بر لزوم 
تخصص گرايي در حرفه وكالت گفت: »هدف، افزايش توانايي و دانش 
حقوقي كارآموزان وكالت در محاكم اس��ت و قرار اس��ت طبق عالقه 
كارآموزان در يكي از حوزه هاي تخصصي وكالت، صدور پروانه تخصصي 
در دستور كار قرار گيرد.«  رامتين قانع افزود: »عمده برنامه كميسيون 
كارآموزي مركز وكالي قوه قضائيه توانمندس��ازي و تخصص گرايي 
وكالست كه با برگزاري آموزش هاي تكميلي و ضمن خدمت مي توانيم 
به توانمندسازي دست يابيم.«  وي ادامه داد: »تمايل داريم كارآموزان 

وكال��ت در يك زمينه تخصصي مش��خص 
فعاليت كنند و به جاي آنكه در همه زمينه ها 
حضور پيدا كنند در يك يا دو زمينه فعاليت 
حرفه اي داشته باشند.«  رئيس كميسيون 
كارآموزي مركز وكالي ق��وه قضائيه اظهار 
داشت: »شرايط امروز جامعه حقوقي اقتضا 
دارد وكالت به سمت تخصص گرايي برود و 
بايد وكال در زمينه هاي مشخص و تخصصي 

فعاليت كنن��د.«  قانع بي��ان كرد: »يك��ي از برنامه هاي كميس��يون 
كارآموزي، قرار دادن كارآموزان در معرض رشته هاي مختلف حقوقي 
كه در دانش��گاه با آنها آش��نا نبودند، اس��ت. از جمله اين موضوعات 
تخصصي مي توان به مسائل بين المللي، اسناد تجاري، حقوق خانواده و 
ديوان عدالت اشاره كرد كه پس از تعيين عالقه توسط افراد براي فعاليت 
در يكي از حوزه هاي تخصصي، صدور پروانه تخصصي در دستور كار قرار 
گيرد.«  وي با اشاره به تغيير رويكرد از شيوه سنتي به روش جديد گفت: 
»ديگر روند كارآموزي مانند قبل نيست كه وكالي پايه دو بعد از شركت 
در كالس ارتقا و آزمون، پايه يك شوند بلكه كارآموزي ما به اين صورت 
است كه بعد از طي دوره ۱۸ماهه و حضور در محاكم، گزارش حضور در 
محاكم، كار تحقيقي و حضور در كنفرانس و قبولي در آزمون اختبار، 
كارآموزان مي توانند پروانه پايه يك دريافت كنند.«  رئيس كميسيون 
كارآموزي مركز وكالي قوه قضائيه خاطرنشان كرد: »هر چه دانش و 
توانايي وكال باالتر رود در انجام كار حرفه اي خود موفق تر مي شوند و 

مي توانند در محاكم درخشان ظاهر شوند.« 

 شناسايي 28 حوزه تخصصي وكالت
ايمان حس��ين پور شرفشاد، دبير ش��وراي سياس��تگذاري وكالت تخصصي درباره طرح 
تخصصي شدن وكالت مركز وكالي قوه قضائيه گفت: »اجراي طرح وكالت تخصصي، صرفاً 
براي شناسايي وكالي متخصص نبوده، بلكه هدف از اين طرح، ترويج وكالت تخصصي و 

تربيت وكيل متخصص است.« 
وي در توضيح بيش��تر بيان كرد: »در اين طرح از وكاليي كه ب��ا فرآيندهاي تخصصي، 
آموزشي، پژوهشي و شغلي بخواهند تبديل به متخصص در يكي از اين 2۸ حوزه تخصصي 

باشند، استقبال مي كنيم.« 
حسين  پورشرفشاد افزود: »در مرحله اول اجراي طرح وكالت تخصصي، 2۸ حوزه ارائه شده 

است و در مراحل بعدي، تخصص هاي ديگري نيز به اين ليست اضافه خواهد شد.« 
وي به شرح كليد خوردن وكالت تخصصي در نهادهاي وكالت پرداخت و افزود: »سال هاي 

زيادي اس��ت كه از وكالت تخصصي و وكيل متخصص صحبت 
مي ش��ود اما در دوره فعلي كه به عنوان دوره تحول نظام قضايي 
شناخته شده اس��ت، با رهنمودهاي رئيس قوه قضائيه و رئيس 
مركز وكالي ق��وه قضائيه، تروي��ج وكالت تخصص��ي جدي تر 
پيگيري شده اس��ت. به منظور ترويج وكالت تخصصي، شوراي 
سياس��تگذاري وكالت تخصص��ي در مركز وكالي ق��وه قضائيه 
تشكيل و جلسات متعددي داشتيم و پيشنهاد برخورداري وكالي 

متخصص از تعرفه حق الوكاله بيشتر، توسط رئيس مركز به رياست قوه ارائه شد. پس از 
اينكه اين موضوع مورد تأييد رئيس قوه قضائيه قرار گرفت، در آيين نامه تعرفه حق الوكاله 
و حق المشاوره وكالي دادگستري نيز پيش بيني شد، كمااينكه تعرفه تنها يكي از مشوق ها 
براي وكالي متخصص به شمار مي آيد و اين طرح مزيت هاي ديگري را نيز به همراه دارد.«  
به عقيده وي وكالي متخصص با شناخت حوزه تخصصي خود، تمركز، تسلط باالتر و تجربه 
بيشتري كسب مي كنند و همين امر سبب مي شود موكالن نيز با اعتماد بيشتري به اين 
دسته از متخصصان مراجعه كنند. از سويي نظام قضايي براي رسيدگي عادالنه، سريع  و 
دقيق، عالوه بر وكالي متخصص به محاكم تخصصي نياز دارد و در اين صورت است كه 

آراي صادره با اتقان بيشتر، قابل اعتمادتر و عادالنه تر خواهد بود. 
وي بيان كرد: »وكالت تخصصي و قضاوت تخصصي بايد همسو پيش روند. براي مثال اگر 
وكيل متخصص در دعاوي بورسي، گمركي و مالياتي داشته باشيم ولي مرجع رسيدگي 
تخصصي در اين حوزه ها نداشته باشيم كارايي وكالت تخصصي نيز تضعيف خواهد شد.« 
حسين پور شرفش��اد در رابطه با نحوه انتخاب اين وكال از س��وي مردم نيز به برنامه هاي 
بلندمدت اشاره و خاطرنش��ان كرد: »بعد از صدور گواهي از طريق تارنماي مركز اسامي 
وكال منتشر مي شود و براي مردم امكان دسترسي و انتخاب وكالي متخصص به آساني 

محقق خواهد شد.«


