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ــون بودجــه ســال 1399  ــد ش از تبصــره ۶ قان ــت در راســتای بن ــک وکال ــرارداد الکترونی 1  ق
ایجــاد شــده اســت.

2  بــر اســاس قســمت اخیــر مــاده مذکــور قــرار داد الکترونیــک  مبنــای شناســایی وکیــل در 
ســامانه خدمــات الکترونیــک قضایــی و روابــط مالــی فــی مابیــن وکیــل و مــوکل اســت بــا ایــن 
بیــان ،  ســامانه دربرگیرنــده وکالتنامــه و قــرارداد مالــی توامــان بــوده و مســتند کاغــذی در ایــن 
ــه  ــزام ب ــان ال ــوکل از زم ــل و م ــن وکی ــی مابی ــی و ف ــی و شــبه قضای خصــوص در مراجــع قضای

ــل پذیــرش نیســت اســتفاده  قاب

3  بــر اســاس مــاده مذکــور فــرض نبــود قــرارداد بیــن وکیــل و  مــوکل مســموع نبــوده و قانــون 
بودجــه کشــور در ســال 9931 موخــر بــر ســایر قوانیــن در ایــن بــاب  مــی باشــد

4 پایــه انعقــاد قــرارداد الکترونیــک وکالــت بــر اســاس تصریــح عــام در مــاده 9 آییــن نامــه نحــوه 
اســتفاده از ســامانه هــای رایانــه ای و  مخابراتــی ) در راســتای امــور قضایــی ( ثبــت نــام وکیــل 
و مــوکل در ثنــا مــی باشــد . در راســتای پاســخ  بــه نیــاز بــه ثبــت اطالعــات همــه متقاضیــان 
بــه اخــذ خدمــت وکالــت مــوارد تحــت عنــوان ثبــت قــرارداد بــا مجــوز خــاص در ســامانه  دیــده 

شــده اســت

5 امــکان ثبــت قــرارداد وکالــت بــا وکالــت بیــش از یــک وکیــل وجــود دارد ،  بــه نحــوی کــه 
ــد  ــا کلی ــدام و ســپس ب ــات اق ــت اطالع ــه ثب ــری خــود نســبت ب ــا حســاب کارب ــی از وکال ب یک
افــزودن و درج کــد ملــی وکیــل بعــدی ،   اطالعــات ایشــان را از ســامانه بازیابــی مــی نمایــد ، در 
ایــن صــورت در انتهــای فراینــد پیامکــی بــرای وکیــل دوم و یــا ســوم مبنــی بــر تاییــد قــرارداد 
وکالــت ارســال مــی گــردد و ســپس بــه لحــاظ رعایــت محرمانگــی و حریــم خصوصــی اشــخاص 
ســایر مشــخصات از نشــانی جملــه محــل و شــماره تلفــن همــراه ایشــان درج مــی گــردد در ایــن 

حالــت نــوع وکالــت ، ) مجتمعــا یــا منفــردا ( بایــد انتخــاب شــود 

ــرض  ــش ف ــه صــورت پی ــا ،  ب ــوع مجتمع ــت از ن ــه در وکال ۶ در خصــوص درصــد حــق الوکال
بالســویه مــی باشــد ، امــا طرفیــن مــی تواننــد درصدهــای متفاوتــی را توافــق و درج نماینــد کــه 
بــر اســاس مــاذه 5 آییــن نامــه تعرفــه حــق الوکالــه و  مشــاوره و ســفر وکالی دادگســتری میــزان 
ابطــال تمبــر مالیاتــی مشــارالیها بــر اســاس درصــد تعییــن شــده بــرای هــر یــک خواهــد بــود .

ونیک وکالت : موارد مرتبط با مجوز خاص در خصوص قرارداد الکتر

در راســتای  ســوگند یــاد شــده توســط وکیــل  و امــکان تصدیــق و برابــر اصل نمودن اســناد توســط موارد مرتبط با مجوز خاص در خصوص قرارداد الکترونیک وکالت :
وکال مبنــای تشــخیص صــدور مجــوز خــاص بــا وکیل محتــرم دادگســتری می باشــد .  

1  افــرادی کــه در حــال حاضــر محــل اقامــت آنــان در زنــدان اســت و در ثنــا فاقــد ثبــت نــام 
مــی باشــند ، الزم بــه ذکــر اســت  در نســخ آتــی ســامانه کــه بــه زودی عملیاتــی مــی گــردد ،  
دفاتــر خدمــات مســتقر زنــدان  بــا احــراز شــماره تلفــن ثابــت  متعلــق بــه زندانــی امــکان ثبــت 
ــرگ  ــت . )ب ــد داش ــور را خواهن ــات مذک ــر خدم ــت در دفات ــرارداد وکال ــم ق ــا و تنظی ــام در ثن ن
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زندانــی مــوکل (

2 افــرادی کــه در داخــل واحدهــای قضایــی بــا توجــه بــه فوریــت موضــوع نســبت بــه انعقــاد 
ــر وجــود  ــی ب ــل مبن ــد ) گواهــی وکی ــت پیامــک را ندارن ــکان دریاف ــدام و ام ــت اق ــرارداد وکال ق

ــدان ( مــوکل در زن

3  در خصــوص موکلیــن خارجــی کــه فاقــد  ثبــت نــام در ثنــا مــی باشــند و یــا نســبت  تنظیــم 
وکالتنامــه بــا وکیــل در خــارج از کشــور اقــدام مــی نماینــد  جــز مــوارد  بــا مجــوز  خــاص بــه 
شــمار آمــاده  و تصویــر گذرنامــه ایشــان بــه عنــوان مجــوز مــی بایســت پیوســت قــرارداد وکالــت 

لحــاظ گــردد ) گذرنامــه خارجــی مــوکل (

4 افــرادی  کــه دارای محدودیــت هــای حرکتــی هســتند کــه بــر اســاس مجــوز هــای  اعطایــی 
ــا الحــاق اســنادی پزشــکی در ســامانه ایــن امــکان فراهــم مــی گــردد .   از ناحیــه مقــام مجــاز ب
ــه  ــر احــراز هویــت از راه دور ب ــا ابزارهــای در دســت پیــاده ســازی مبنــی ب تاکیــد مــی گــردد ب
ــر مــی گــردد )  ــا امــکان پذی ــا هــر محدودیتــی در ثن ــام همــه اشــخاص ب زودی امــکان ثبــت ن

گواهــی پزشــک معتمــد مهمــور بــه مهــر وکیــل (

ــخیری  ــل تس ــت دارای وکی ــی بایس ــون م ــاس قان ــر اس ــم ب ــه مته ــواردی ک ــوص م 5 در خص
بــوده و متــواری مــی باشــد از مــوارد خــاص بــوده و در  ایــن وضعیــت وکیــل  مــی توانــد از ایــن 
قابلیــت اســتفاده نمایــد . ) تاببــد مرجــع قضایــی مبنــی بــر متــواری بــودن متهــم و الــزام ایشــان 

بــه وکالــت تســخیری ( 

در ایــن مــوارد وکیــل در زمــان ارائــه دادخواســت و یــا ســامانه خودکاربــری وکیــل اعــالم مــی دارد به 
هــر یــک از مــوارد منــدرج در بخــش بررســی مجــوز خــاص ، مــوکل ایشــان در ثنــا ثبــت نــام ننمــوده و بــا 
الحــاق مــدارک مرتبــط بــا هــر بند امــکان ارائــه وکالت نامــه کاغذی ) ســنتی ( بــه ایشــان اعطا می گــردد . 

********************

7 در خصــوص اشــخاص حقوقــی ، یکبــار مشــخصات شــخص حقوقــی در بخــش مــوکل ثبــت 
ــه  ــوارد منــدرج در آگهــی هــای ثبتــی شــرکت ب ــر اســاس م و ســپس اشــخاص حقیقــی کــه ب
عنــوان نماینــده و صاحبــان حــق امضــای مجــاز شــرکت ســناخته مــی شــوند در بخــش نماینــده 
درج خواهــد شــد ، الزم بــه ذکــر اســت  ارســال پیامــک بــه شــماره نماینــدگان شــخص حقوقــی 
ارســال مــی گــردد و در ایــن خصــوص انطبــاق و بررســی صحــت اطالعــات در ایــن بــاب  بــا وکیــل 
محتــرم مــی باشــد ، الزم بــه ذکــر اســت  شــخص حقوقــی و نماینــده هــر دو مــی بایســت در ثنــا 

ثبــت نــام نمــوده باشــند .

8 اطالعــات هویتــی و نشــانی افــرادی کــه مجــاز بــه امضــای قــرارداد وکالــت مــی باشــند ) وکیل 
و مــوکل یــا وکیــل مــع الواســطه ، وصــی ، قیــم ، متولــی و امیــن ( از ثنــا اســتخراج شــده و در 

صــورت تغییــر اطالعــات مــی بایســت مقدمتــا تغییــرات در ثنــا درج شــود
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نکتــه : در وضعیــت وکالــت مــع الواســطه ) وکالــت مدنــی ( ، وصــی ، قیــم ، متولــی ، امیــن ، مدیــر 
تصفیــه ، کــه بــه هــر علــت در ثنــا ثبت نــام ندارنــد ، صرفــا ثبت نــام نمایندگان مذکــور در ثنــا الزامــی بوده 
و در خصــوص موکلیــن اصلــی بــا ثبــت کــد ملــی مشــخصات ایشــان اژ ثبــت احــوال اســتخراج و وضعیت 
حیــات ایشــان بررســی مــی شــود ، ســایر مــوارد ماننــد آدرس توســط وکیــل بــه صــورت تایپــی درج مــی 

گردد

9 در خصــوص کارامــوز وکالــت بــا توجــه بــه ایجــاد امــکان تخصیــص هوشــمند وکیل سرپرســت 
بــه کارامــوز وکالــت در صورتــی کــه کارآمــوز بــا شناســه خــود وارد ســامانه شــود ، در فهرســت 
ارســال پیامــک ،  مشــخصات وکیــل سرپرســت نیــز قیــد مــی گــردد و پیامــک برای ایشــان ارســال 
خواهــد شــد .  وکیــل سرپرســت بــا مراجعــه بــه ســامانه خــود و ثبــت قــرارداد وکالــت نســبت بــه 
رویــت متــن اقــدام و در صــورت تاییــد کــد ارســالی را در ســامانه ثبــت و یــا در اختیــار کارامــوز 
وکالــت قــرار مــی دهــد ،  بــر ایــن اســاس تصویــر امضــای ایشــان از ثنــا اســتخراج و  ذیــل قــرارداد 

درج مــی گــردد

نکتــه : کانــون هــای وکالی دادگســتری موظــف بــه بــه ر.ز رســناس اطالعــات کارامــوز و وکیــل 
سرپرســت در پایــگاه اطالعــات وکاال در ارتبــاط بــا مرکــز آمــار و فنــاوری اطالعــات بوده و مســئولیت این امر 

بــا آن کانــون هــا مــی باشــد . 

ــه  ــد ارســال پیامــک امضــا ، مشــارالیه  ضمــن مراجع ــر پــس از تایی 10 در خصــوص مــوکل نی
بــه ســامانه عــدل ایــران و درج شناســه قــرارداد محتویــات قــرارداد الکترونیــک  را مشــاهده و در 
صــورت تاییــد کــد ارســالی را در اختیــار وکیــل قــرار مــی دهنــد ، بــر ایــن اســاس تصویــر امضــای 

ایشــان از ثنــا ذیــل قــرارداد قــرار مــی گیــرد

ــا  ــت ب ــی بایس ــد ،  م ــا ندارن ــر امض ــام و تصوی ــت ن ــا ثب ــه در ثن ــخاصی ک ــوص اش 11 در خص
ــد ــدام نماین ــا اق ــا در ثن ــر امض ــت تصوی ــه ثب ــبت ب ــات نس ــر خدم ــی از دفات ــه یک ــه ب مراجع

ــم  ــمپ فراه ــی س ــتعالم قضای ــش اس ــت در بخ ــک  وکال ــرارداد الکترونی ــت ق ــکان دریاف 12 ام
گردیــده اســت .  مرجــع قضایــی مــی توانــد جهــت رویــت محتویــات قــرارداد و حــدود اختیــارات 
وکیــل کــد ) شناســه ( را در بخــش اســتعالم قــرارداد الکترونیــک وکالــت وارد و محتویــات ان را 

رویــت نمایــد

ــور در  ــراداد مذک ــت ق ــا ســرویس احــراز اصال ــا و ارگان ه ــا ، نهاده 13 در خصــوص ســازمان ه
ــکان  ــور ام ــازمان مذک ــا از  س ــه تقاض ــا ارائ ــت و ب ــه اس ــرار گرفت ــات XIN ق ــی اطالع ــبکه مل ش
ــی و داوری و  ــبه قضای ــع ش ــاس مراج ــن اس ــر ای ــردد ، ب ــی گ ــم م ــت فراه ــن خدم ــت ای دریاف
ســایر مزاجــع  مــی تواننــد از ایــن خدمــت جهــت بررســی قــرارداد الکترونیــک اســتفاده نماینــد 
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ــه  ــی اســت ک ــر مرجع ــون بودجــه ســال  9931 ه ــد ش تبصــره ۶ قان ــذار از بن ، منظــور قانونگ
ــت مــی باشــد  ــرارداد وکال ــد ق نیازمن

14 ابطال تمبر مالیاتی : 

ســامانه مذکــور صرفــا در راســتای ثبــت قــرارداد وکالــت ایجــاد گردیــده اســت ، لــذا مــوارد زیــر از 
طریــق ســامانه خدمــات الکترونیــک قضایــی ) ســخا ( پیگیــری و منصــرف از وظایــف ایــن قــراداد 

مــی باشــد.

1. ابطال تمبر مالیاتی وکیل به صورت الکترونیک و با سنتی در هر مرحله از دادرسی

2. موارد مرتبط به پایانه ای فروشگاهی و نحوه دریافت حق الوکاله از موکل 

3. اعالم عزل ، استعفای وکیل از طریق فرم الیحه

4. ارسال اظهارنامه استعفا از طریق فرم اظهارنامه

15امــکان ابطــال قــراداد وکالــت صرفــا قبــل از درج امضــای مــوکل امــکان پذیــر اســت و پــس از 
آن قــراداد مذکــور دارای آثــار قانوتــی اســت

1۶ بــا توجــه بــه درج امــکان دریافــت قــرارداد وکالــت در ســخا امــکان الحــاق نســخه الکترونیــک 
ــخه  ــه نس ــه ارائ ــازی ب ــوده و نی ــم ب ــخا فراه ــده در س ــت ش ــت ثب ــه دادخواس ــور ب ــراداد مذک ق

فیزیکــی قــراداد  نیســت

17 تنظیــم قــرارداد وکالــت از زمــان الزم اجــرا شــدن مــالک عمــل قــرار گرفتــه و تســری بــه 
قراردادهــای ســنتی انغقــاد یافتــه قبــل از تاریــخ الــزام نــدارد

18 امــکان تنظیــم قــراداد وکالــت در دفاتــر خدمــات بــه عنــوان یــک خدمــت جدیــد ایجــاد شــده 
اســت بــر ایــن اســاس کــد تاییــد قــرارداد توســط مــو کل در صــورت تصدیــق متــن قــراداد مــی 

بایســت در اختیــار ســر دفتــر قــرار گیــرد . ایــن امــر در متــن پیامــک لحــاط مــی گــردد

اســناد بارگــذاری شــده در قــرارداد بــا تو جــه بــه اینکــه توســط وکیــل تصدیــق شــده اســت،   19
بــه عنــوان مــدرک برابــر اصــل ثبــت  گــردد کــه  مــی بایســت توســط ایشــان  ممهــور گــردد

20 . در صورتــی وکیــل عضــو کانــون وکال باشــد ،   نشــان کانــون و در صورتــی کــه عصــو مرکــز 
مشــاوران باشــد نشــان  مرکــز قیــد  مــی شــود

21 در صــورت وکالــت توامــان وکیــل مرکــز و یــا کانــون در یــک وکالــت نامــه  ،  نشــان صنفــی 
وکیلــی  کــه بــا حســاب کاربــری آن ثبــت قــراداد انجــام شــده درج مــی گــردد

22 موضــوع وکالــت ، حــدود و اختیــارات وکیــل و مفــاد قــرار داد ، بــر اســاس قوانیــن و آییــن 
نامــه هــای صنفــی  موجــود همچنیــن  مــاده 53 قانــون آییــن دادرســی مدنــی ، نظــرات کانــون 
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و مرکــز مشــاوران و خبــرگان قضایــی ایجــاد شــده اســت ، کاربــر مــی توانــد مــوارد اختیــاری 
ــارت ، متــن مــورد نظــر را  ــا انتخــاب ســایر شــروط و حــدف عب ــه و ب ــا اضاف را  حــذف و ی

اضافــه نمایــد

23 کارآمــوزان نیــز در مــواردی کــه بــر اســاس قانــون آییــن دادرســی مدنــی مجــاز بــه درج 
آن وکالــت نامــه نیســتند مــی بایســت نســبت بــه حــذف آن ردیــف اقــدام نماینــد.

24 نظــر بــه اینکــه ره انــدازی ، نگهداشــت و توســعه ســامانه مذکــور مربــوط بــه مرکــز آمار و 
فنــاوری اطالعــات قــوه قضائیــه مــی باشــد و مرکــز و کانــون هزینــه ای را در خصــوص انتشــار 
اوراق وکالــت متقبــل نمــی گــردد ، لــذا هزینــه ای احتمالــی قابــل مطالبــه در خصــوص ایــن 

قــراداد در ردیــف دراندهــای دولتــی لحــاظ مــی گــردد . 
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