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 وكالت الكترونيكى قرارداد

 

 :به باید ابتدا وكال فرآیند، این انجام ی مقدمه در

 

 اینترنت( الف

 ... و هوشمند همراه تلفن رایانه،،  الكترونيكی ی وسيله( ب

 داشته دسترسی كارشناسان و وكالء قضایی الكترونيک خدمات ی سامانه در كاربری نام داشتن( پ

 .باشند

 در سپس شده، وارد وكالء ی سامانه قسمت به مذكور ی سامانه به شدن وارد با وكال اول قدم در

 این كردن وارد از بعد نمایند، می وارد را خود شخصی رمز و ملی ی شماره خودكاربری ی سامانه

 صفحه بعدی، ی صفحه رمز كردن وارد از بعد كه خواهد می موقت رمز یک شما از سامانه اطالعات،

 .(وكالست ی ویژه ی سامانه خودكاربری سامانه این) است خودكاربری ی سامانه اول ی

 

 یک آن روی بر كليک با كه دارد وجود وكالت الكترونيک قرارداد عنوان صفحه این به ورود از بعد

 .پرداخت مندرج مطالب تكميل به فهرست روی از باید و شود می داده نمایش اصلی فهرست

 

 معاضدتی، عادی،) وكالت نوع باید و باشد می رویت قابل وكيل مشخصات رو پيش ی صفحه در ابتدا

( وكيل) خودتان جز به كه زمانی اطالعات این كردن پر از بعد كرد، مشخص را( تبرعی تسخيری،

 قرارداد به را وكيل آن توانيد می افزودن ی گزینه با نمایيد اضافه هم را دیگری وكيل خواهيد می

 اطالعات مذكور وكيل تولد تاریخ و ملی شماره درج با توانيد می شما) نمایيد اضافه تنظيم دست در

 .(شد خواهند داده نمایش خودكار صورت به اطالعات این نمایيد، بازیابی را صفحه در نظر مورد
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 سپس(. مجتمعا یا متفقا) كنيد انتخاب صفحه باالی در هم را ثانی وكيل ی مداخله ی نحوه حال

 به با انتخابی) درصدی صورت به شده تعيين ی الوكاله حق در وكال از یک هر سهم توانيد می

 .نمایيد مشخص( تساوی

 

 در) است موكل مشخصات كردن وارد( وكال برای الكترونيک قرارداد ثبت سامانه) بعدی ی مرحله

 پایين در باید وكيل و ندارد وجود مشخصات كردن وارد برای خالی جای هيچ باشيد داشته نظر

 .(كند كليک موكل مشخصات درج برای را افزودن ی گزینه صفحه

 

 با كه كرده وارد را موكل تولد تاریخ و موكل ملی ی شماره باید موكل مشخصات كردن وارد برای

 بنابراین شود، می بازخوانی ثنا ی سامانه از موكل اطالعات خود به خود مورد، دو این كردن وارد

 .اند كرده نام ثبت ثنا ی سامانه در قبال كه كرد بازیابی سامانه این در شود، می را موكالنی فقط

 

 اطالعات نيز مرحله این در تا كرده كليک را نارنجی رنگ به بازیابی ی دكمه فرآیند این انجام از بعد

 .شوند بازیابی خودكار صورت به

 

 موكل مشخصات كردن وارد برای رو پيش ی صفحه در افزودن ی گزینه موكلين تعدد صورت در

 .است موجود بعدی

 

 ی شناسه( خصوصی دولتی، عمومی،) حقوقی شخص یا باشد حقيقی شخص تواند می موكل این

 یكتاست ی شناسه حقوقی اشخاص برای كه است ذكر به الزم است، نياز دوم موكل برای كه ملی
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 بازیابی حقوقی شخص اطالعات بازیابی ی دكمه روی بر كليک با و شناسه این كردن وارد از بعد كه

 .شد خواهد

 

 ی سامانه طریق از توان می راحتی به نيست مشخص دوم حقوقی شخص ی شناسه كه صورتی در

 وارد با است شده اندازی راه امالک و اسناد ثبت سازمان توسط كه ملی ی شناسه بازبينی اینترنتی

 حقوقی شخص ی شناسه به وجو جست ی كلمه روی بر كليک سپس و حقوقی شخص نام كردن

 .كنيد پيدا دست

 

 بازیابی برای پيشين مراحل مانند را بازیابی ی دكمه كرده وارد را آن شناسه كردن پيدا از بعد سپس

 .كنيد كليک اطالعات خودكار

 

 شخص جای به حال هستند، اشخاص( قضایی-قراردادی -قانونی) ی نماینده كننده مراجعه گاهی

 .شود درج سامانه در باید نماینده مشخصات نظر مورد

 

 .باشد كرده نام ثبت اطالعاتش بازیابی برای ثنا ی سامانه در باید نماینده صورت این در

 

 قيم، ولی، تواند می نماینده این كرده، كليک ”افزودن“ ی كلمه روی بر نماینده اطالعات درج برای

 .باشد.. و وصی وكيل، شركت، مدیر

 

 كرده درج را شخص تولد تاریخ و ملی شماره پيشين مذكور موارد مانند نماینده اطالعات درج برای

 .شود می سامانه وارد خودكار صورت به شخص اطالعات بازیابی روی بر كليک با و
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 .شود مشخض نيز نمایندگی نوع باید حتما: الف نكته

 .نيست نياز اصيل امضای دیگر و كند می امضا نماینده را قرارداد: ب نكته

 به) است متصور هم نمایندگان تعدد فرض كردیم، بيان را موكلين و وكال تعدد فرض كه همانطور

 .(باشد داشته مدیر دو از بيش حقوقی شخص عنوان به شركت مثال عنوان

 

 كه شود می باز جدیدی ی صفحه صفحه، پایين در افزودن ی گزینه روی بر كليک با هم اینجا در

 تاریخ و ملی شماره كردن وارد نيازمند اطالعات بازیابی برای بازهم كه كرد اضافه نماینده شود می

 .است نماینده شخص تولد

 

 .كرد اقدام قبلی ی صفحه ویرایش برای مرحله هر در توان می: نكته

 

 طرف باید مرحله این در( وكال برای الكترونيک قرارداد ثبت سامانه) بعدی مرحله روی بر كليک با

 .نمود مشخص را دعوا طرفين یا

 

 شخص( الف: است شده گذاشته نمایش با گزینه دو دعوا طرفين كردن مشخص برای صفحه این در

 مشخص دعوای طرف چند یا یک( ب حقوقی یا حقيقی

 

 .كنيم می كليک افزودن ی گزینه روی بر یک هر انتخاب برای
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 این و داریم دسترس در دعوا طرف از را كمی بسيار مشخصات فقط ما كه است این بر فرض حال

 بدانيم هم را شخص آن تولد تاریخ اگر ولی كرد نخواهد ایجاد مشخصات ثبت برای را مشكلی فرض

 بازیابی را مذكور شخص اطالعات( اطالعات ثبت صورت در) ثنا ی سامانه از راحتی به توانيم می

 .نمایيم

 

 .داد افزایش را دعوا طرفين تعداد افزودن ی گزینه روی بر كليک با نيز مرحله این در

 

 مذكور حقوقی شخص ملی ی شناسه اگر كه باشد حقوقی شخص دعوا دوم طرف است ممكن حال

 فقط اگر ولی نمایيم بازیابی را مذكور حقوقی شخص اطالعات توانيم می راحتی به باشيم داشته را

 .است كافی باشيم داشته حقوقی شخص از هم اسم

 

 وكالت موضوعات فرض پيش صورت به مرحله این در. است وكالت موضوع انتخاب بعدی ی مرحله

 كليد روی بر كليک با) كنيم حذف ها آن از برخی توانيم می بخواهيم اگر كه دارد وجود متعددی

 وجود فرض پيش صورت به كه نظری مورد موضوعات حتی یا و( مدنظر موضوع كنار رنگ قرمز

 .كرد اضافه موضوع تعيين و افزودن ی دكمه از استفاده با ندارد

 

 مرحله این در پرداخت، وكيل اختيارات ی دامنه تعيين به توان می بعد ی مرحله به ورود با سپس

 وجود وكال نفع به شرایط از برخی: نكته. دارد وجود وكيل اختيارات كردن اضافه و كم امكان هم

 .نيست كردن حذف قابل كه دارد
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 حق پرداخت ی نحوه باید شما. شد خواهيد الوكاله حق تعيين ی مرحله وارد مراحل پایان از قبل

 در را الوكاله حق ميزان كنيد انتخاب را نقد وجه اگر( نقد غير یا نقد وجه) كنيد مشخص را الوكاله

 .است ویرایش قابل كه نوشته مذكور ی صفحه

 

 را آن ریالی معادل( آزادی بهار ی سكه ۵۰ مثال عنوان به) باشد نقدی غير الوكاله حق ميزان اگر

 .نمائيد اضافه مرحله این در توانيد می هم را پرداخت شرایط. كنيد وارد

 

 اول فرآیند پایان

 باید كه شود می گذاشته نمایش به صفحه در قراداد ی شماره كنيم، موقت ثبت باید را قرارداد این

 .نمود طی ابتدا از را فرآیند باید فراموشی صورت در زیرا نمود؛ یادداشت را آن سریع

 

 می كه معناست بدان كه شده سبز رنگ خاكستری های گزینه كه كرد خواهيد مشاهده مرحله در

 .كنيم طی را بعدی مراحل توانيم

 

 .نيست الزامی اسناد پيوست البته كه كنيم پيوست را..( و وكالت سند مثل) موردنظر اسناد توانيم می

 

 .شود مشخص برایتان قرارداد شكل تا كرده كليک نویس پيش چاپ روی بر سپس

 

 درج الكترونيک قرارداد ذیل را ی نماینده یا وكيل موكل، الكترونيک امضای باید مرحله این در حال

 .شود می درج( وكيل) شما امضای كنيد، كليک را وكيل اسم جلوی آبی كليد اگر كنيم،
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 آن و كند می ارسال مصرف یكبار رمز یک طرف برای سامانه كند امضا نماینده یا موكل اینكه برای

 دكمه روی بر كليک و شماره درج با وكيل سپس كند، می ارسال( وكيل) شما برای را كد آن شخص

 امضای درج بر مبنی پيامی سپس. كند می درج قرارداد در را طرف الكترونيكی امضای آبی ی

 .نمایيد مشاهده چاپ ی صفحه در توانيد می را امضا. شود می ارسال شما برای الكترونيكی

 

 آخر ی مرحله

 .است الكترونيک قرارداد نهایی تایيد مرحله این

 

 است نگرفته صورت تایيد وقتی تا نماید، نهایی تایيد را آن وكيل است كافی شده امضا قرارداد حال

 .است فعال ابطال ی گزینه

 

 .است شده تمام كار رهگيری كد ارسال و نهایی تایيد كليد زدن با

 

 پرینت اخذ به اقدام چاپ قسمت به مراجعه با رهگيری كد از بعد توان می كه است ذكر به الزم

 .نمود الكترونيكی قرارداد

 

 فرآیند در تا كنند توجه ضروری نكته چند به باید دادگستری وكالی و وكيل به كنندگان مراجعه

 :نشود ایجاد خللی پرونده رسيدگی
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 .شود انجام گذشته مثل باید البته كه مالياتی تمبر ابطال

 عزل و استعفا صورت در و ندارد وجود ابطال امكان الكترونيک، وكالتنامه نهایی تایيد صورت در

 .شود اعالم شعبه به الیحه ارسال طریق از مراتب باید مشابه، مورد هر یا و وكيل

 معلویت دارای یا( سنی صغر یا روانی اختالل دارای) محجور زندان، كشور، از خارج موكل چنانچه

 با قضایی اكترونيک خدمات دفاتر در و نيست الكترونيک وكالتنامه تنظيم به نيازی باشد، شدید

 .شودمی اقدام گذشته مطابق خاص مجوز

 .دارد وجود دفاتر و وكال خودكاربری سامانه طریق از وكالتنامه ثبت امكان

 مراحل و شودنمی داده نمایش ایهزینه دفاتر در وكالتنامه ثبت تعرفه تایيد و شدن مشخص زمان تا

 .شودمی ثبت رایگان صورت به

 را كدام هر سهم و انتخاب را وكال همه افزودن دكمه دارند حضور قرارداد یک در وكيل چند اگر

 .كنيد مشخص

 متصل سرپرست وكيل به خودكار صورت به آموز كار وكالی الوكاله، حق الكترونيک ابالغ سامانه در

 اعالم ثبت جهت را سرپرست وكيل تایيد و ارسالی كد كارآموز وكيل باید امضا قسمت در و هستند

 .كند

 .باشد مشاهده قابل دفاتر در تا اعمال وكال كانون در مراتب باید سرپرست، وكيل تغيير صورت در

 .دارد وجود وكيل الكترونيک وكالتنامه الكترونيک استعالم امكان نيز هادادسرا و هادادگاه شعب در

 وكالت قراردادالكترونيک های دانستنی

 .است شده ایجاد ۱۳۹۹ سال بودجه قانون ۶ تبصره از ش بند راستای در وكالت الكترونيک قرارداد

 خدمات سامانه در وكيل شناسایی مبنای الكترونيک قرارداد مذكور ماده اخير قسمت اساس بر

 .است موكل و وكيل مابينفی مالی روابط و قضایی الكترونيک
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 خصوص این در كاغذی مستند و بوده توامان مالی قرارداد و نامهوكالت دربرگيرنده سامانه بيان، این با

 .نيست پذیرشقابل استفاده به الزام زمان از موكل و وكيل مابينفی و قضایی شبه و قضایی مراجع در

 

 در كشور بودجه قانون و نبوده مسموع موكل و وكيل بين قرارداد نبود فرض مذكور ماده اساس بر

 .باشدمی باب این در قوانين سایر بر مؤخر ۱۳۹۹ سال

 از استفاده نحوه نامهآیين ۹ ماده در عام تصریح اساس بر وكالت الكترونيک قرارداد انعقاد پایه

 در. باشدمی ثنا در موكل و وكيل نامثبت( قضایی امور راستای در) مخابراتی و ایرایانه هایسامانه

 ثبت عنوان تحت موارد وكالت خدمت اخذ به متقاضيان همه اطالعات ثبت به نياز به پاسخ راستای

 .است شده دیده سامانه در خاص مجوز با قرارداد

 حساب با وكال از یكی كه نحوی به دارد، وجود وكيل یک از بيش وكالت با وكالت قرارداد ثبت امكان

 بعدی، وكيل ملی كد درج و افزودن كليد با سپس و اقدام اطالعات ثبت به نسبت خود كاربری

 دوم وكيل برای پيامكی فرایند انتهای در صورت این در نماید،می بازیابی سامانه از را ایشان اطالعات

 حریم و محرمانگی رعایت لحاظ به سپس و گرددمی ارسال وكالت قرارداد تایيد بر مبنی سوم یا و

 گرددمی درج ایشان همراه تلفن شماره و محل جمله نشانی از مشخصات سایر اشخاص خصوصی

 .شود انتخاب باید( منفردا یا مجتمعا) وكالت، نوع حالت این در

 اما باشد،می بالسویه فرضپيش صورتبه مجتمعا، نوع از وكالت در الوكالهحق درصد خصوص در

 تعرفه نامهآیين ۵ ماده اساس بر كه نمایند درج و توافق را متفاوتی درصدهای توانندمی طرفين

 درصد اساس بر مشاراليها مالياتی تمبر ابطال ميزان دادگستری وكالی سفر و مشاوره و الوكالهحق

 .بود خواهد یک هر برای شدهتعيين

 وكالت الكترونيک قرارداد خصوص در خاص مجوز با مرتبط موارد

 مبنای وكال توسط اسناد نمودن اصل برابر و تصدیق امكان و وكيل توسط یادشده سوگند راستای در

 .باشدمی دادگستری محترم وكيل با خاص مجوز صدور تشخيص
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 به الزم باشند،می نامثبت فاقد ثنا در و است زندان در آنان اقامت محل حاضر حال در كه افرادی

 احراز با زندان مستقر خدمات دفاتر گردد،می عملياتی زودی به كه سامانه آتی نسخ در است ذكر

 خدمات دفاتر در وكالت قرارداد تنظيم و ثنا در نامثبت امكان زندانی به متعلق ثابت تلفن شماره

 (موكل زندانی برگ. )داشت خواهند را مذكور

 اقدام وكالت قرارداد انعقاد به نسبت موضوع فوریت به توجه با قضایی واحدهای داخل در كه افرادی

 .(زندان در موكل وجود بر مبنی وكيل گواهی) ندارند را پيامک دریافت امكان و

 وكيل با نامهوكالت تنظيم نسبت یا و باشندمی ثنا در نامثبت فاقد كه خارجی موكلين خصوص در

 ایشان گذرنامه تصویر و آماده شمار به خاص مجوز با موارد جز نمایندمی اقدام كشور از خارج در

 .(موكل خارجی گذرنامه) گردد لحاظ وكالت قرارداد پيوست بایستمی مجوز عنوانبه

 مجاز مقام ناحيه از اعطایی مجوزهای اساس بر كه هستند حركتی هایمحدودیت دارای كه افرادی

 .گرددمی فراهم امكان این سامانه در پزشكی اسنادی الحاق با

 نامثبت امكان زودیبه دور راه از هویت احراز بر مبنی سازیپياده دست در ابزارهای با گرددمی تاكيد

 مهر به مهمور معتمد پزشک گواهی) گرددمی پذیرامكان ثنا در محدودیتی هر با اشخاص همه

 .(وكيل

 

 باشدمی متواری و بوده تسخيری وكيل دارای بایستمی قانون اساس بر متهم كه مواردی خصوص در

 قضایی مرجع تایيد. )نماید استفاده قابليت این از تواندمی وكيل وضعيت این در و بوده خاص موارد از

 .(تسخيری وكالت به ایشان الزام و متهم بودن متواری بر مبنی

 هریک به داردمی اعالم وكيل كاربری خود سامانه یا و دادخواست ارائه زمان در وكيل موارد این در

 مدارک الحاق با و ننموده نامثبت ثنا در ایشان موكل خاص، مجوز بررسی بخش در مندرج موارد از

 .گرددمی اعطا ایشان به( سنتی) كاغذی نامهوكالت ارائه امكان بند هر با مرتبط
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 اشخاص سپس و ثبت موكل بخش در حقوقی شخص مشخصات باریک حقوقی، اشخاص خصوص در

 امضای حق صاحبان و نماینده عنوانبه شركت ثبتی هایآگهی در مندرج موارد اساس بر كه حقيقی

 به پيامک ارسال است ذكر به الزم شد، خواهد درج نماینده بخش در شوندمی شناخته شركت مجاز

 اطالعات صحت بررسی و انطباق خصوص این در و گرددمی ارسال حقوقی شخص نمایندگان شماره

 بایستمی دو هر نماینده و حقوقی شخص است ذكر به الزم باشد،می محترم وكيل با باب این در

 .باشند نموده نامثبت ثنا در

 وكيل یا موكل و وكيل) باشندمی وكالت قرارداد امضای به مجاز كه افرادی نشانی و هویتی اطالعات

 بایستمی اطالعات تغيير صورت در و شده استخراج ثنا از( امين و متولی قيم، وصی، الواسطه، مع

 .شود درج ثنا در تغييرات مقدمتا

 علت هر به كه تصفيه، مدیر امين، متولی، قيم، وصی، ،(مدنی وكالت) الواسطه مع وكالت وضعيت در 

 اصلی موكلين خصوص در و بوده الزامی ثنا در مذكور نمایندگان نامثبت صرفا ندارند، نامثبت ثنا در

 سایر شود،می بررسی ایشان حيات وضعيت و استخراج احوالثبت از ایشان مشخصات ملی كد ثبت با

 .گرددمی درج تایپی صورتبه وكيل توسط آدرس مانند موارد

 

 كارآموز به سرپرست وكيل هوشمند تخصيص امكان ایجاد به توجه با وكالت كارآموز خصوص در

 مشخصات پيامک، ارسال فهرست در شود، سامانه وارد خود شناسه با كارآموز كهدرصورتی وكالت

 .شد خواهد ارسال ایشان برای پيامک و گرددمی قيد نيز سرپرست وكيل

 صورت در و اقدام متن رؤیت به نسبت وكالت قرارداد ثبت و خود سامانه به مراجعه با سرپرست وكيل

 تصویر اساس این بر دهد،می قرار وكالت كارآموز اختيار در یا و ثبت سامانه در را ارسالی كد تایيد

 .گرددمی درج قرارداد ذیل و استخراج ثنا از ایشان امضای
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 پایگاه در سرپرست وكيل و كارآموز اطالعات روزرسانیبه موظف دادگستری وكالی هایكانون 

 هاكانون آن با امر این مسئوليت و بوده اطالعات فناوری و آمار مركز با ارتباط در كاال و اطالعات

 .باشدمی

 

 ایران عدل سامانه به مراجعه ضمن مشاراليه امضا، پيامک ارسال تایيد از پس نيز موكل خصوص در

 در را ارسالی كد تایيد صورت در و مشاهده را الكترونيک قرارداد محتویات قرارداد شناسه درج و

 .گيردمی قرار قرارداد ذیل ثنا از ایشان امضای تصویر اساس این بر دهند،می قرار وكيل اختيار

 دفاتر از یكی به مراجعه با بایستمی ندارند، امضا تصویر و نامثبت ثنا در كه اشخاصی خصوص در

 .نمایند اقدام ثنا در امضا تصویر ثبت به نسبت خدمات

 مرجع. است گردیده فراهم سمپ قضایی استعالم بخش در وكالت الكترونيک قرارداد دریافت امكان

 بخش در را( شناسه) كد وكيل اختيارات حدود و قرارداد محتویات رؤیت جهت تواندمی قضایی

 .نماید رؤیت را آن محتویات و وارد وكالت الكترونيک قرارداد استعالم

 اطالعات ملی شبكه در مذكور قرارداد اصالت احراز سرویس هاارگان و نهادها ها،سازمان خصوص در

XIN بر گردد،می فراهم خدمت این دریافت امكان مذكور سازمان از تقاضا ارائه با و است گرفته قرار 

 قرارداد بررسی جهت خدمت این از توانندمی مراجع سایر و داوری و قضایی شبه مراجع اساس این

 مرجعی هر ۱۳۹۹ سال بودجه قانون ۶ تبصره ش بند از گذارقانون منظور نمایند، استفاده الكترونيک

 .باشدمی وكالت قرارداد نيازمند كه است

 :مالياتی تمبر ابطال

 

 سامانه طریق از زیر موارد لذا است، گردیده ایجاد وكالت قرارداد ثبت راستای در صرفا مذكور سامانه

 .باشدمی قرارداد این وظایف از منصرف و پيگيری( سخا) قضایی الكترونيک خدمات
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 دادرسی از مرحله هر در سنتی با و الكترونيک صورتبه وكيل مالياتی تمبر ابطال

 موكل از الوكالهحق دریافت نحوه و فروشگاهی ایپایانه به مرتبط موارد

 الیحه فرم طریق از وكيل استعفای عزل، اعالم

 .اظهارنامه فرم طریق از استعفا اظهارنامه ارسال

 مذكور قرارداد ازآنپس و است پذیرامكان موكل امضای درج از قبل صرفا وكالت قرارداد ابطال امكان

 .است قانونی آثار دارای

 مذكور قرارداد الكترونيک نسخه الحاق امكان سخا در وكالت قرارداد دریافت امكان درج به توجه با

 .نيست قرارداد فيزیكی نسخه ارائه به نيازی و بوده فراهم سخا در شدهثبت دادخواست به

 سنتی قراردادهای به تسری و قرارگرفته عمل مالک اجراشدن الزم زمان از وكالت قرارداد تنظيم

 .ندارد الزام تاریخ از قبل انعقادیافته

 این بر است شده ایجاد جدید خدمت یک عنوانبه خدمات دفاتر در وكالت قرارداد تنظيم امكان

 سردفتر اختيار در بایستمی قرارداد متن تصدیق صورت در موكل توسط قرارداد تایيد كد اساس

 .گرددمی لحاظ پيامک متن در امر این گيرد؛ قرار

 مدرک عنوانبه است، شده تصدیق وكيل توسط اینكه به توجه با قرارداد در شده بارگذاری اسناد

 .گردد ممهور ایشان توسط بایستمی كه گردد ثبت اصل برابر

 نشان باشد مشاوران مركز عضو كهدرصورتی و كانون نشان باشد، وكال كانون عضو وكيل صورتی در

 .شودمی قيد مركز

 كاربری حساب با كه وكيلی نشان نامه،وكالت یک در كانون یا و مركز وكيل توامان وكالت صورت در

 .گرددمی درج شدهانجام قرارداد ثبت آن

 موجود صنفی هاینامهآیين و قوانين اساس بر قرارداد، مفاد و وكيل اختيارات و حدود وكالت، موضوع

 ایجاد قضایی خبرگان و مشاوران مركز و كانون نظرات مدنی، دادرسی آیين قانون ۵۳ ماده همچنين
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 عبارت، حذف و شروط سایر انتخاب با و اضافه یا و حذف را اختياری موارد تواندمی كاربر است، شده

 .نماید اضافه را موردنظر متن

 نيستند نامهوكالت آن درج به مجاز مدنی دادرسی آیين قانون اساس بر كه مواردی در نيز كارآموزان

 .نمایند اقدام ردیف آن حذف به نسبت بایستمی

 قوه اطالعات فناوری و آمار مركز به مربوط مذكور سامانه توسعه و نگهداشت اندازی، ره اینكه به نظر

 لذا گردد،نمی متقبل وكالت اوراق انتشار خصوص در را ایهزینه كانون و مركز و باشدمی قضائيه

 .گرددمی لحاظ دولتی درآمدهای ردیف در قرارداد این خصوص در مطالبه قابل احتمالی ایهزینه

 مراجعه adliran.ir آدرس به قضایی خدمات درگاه به باید وكال الكترونيک قراردادهای ثبت برای

 .كنند


