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کلیات
1  قــرارداد الکترونیــک وکالــت در راســتای بنــدش از تبصــره ۶ قانــون بودجــه عمومــی کشــور 

در ســال 1399 ایجــاد شــده اســت. 

ــل در  ــای شناســایی وکی ــرارداد الکترونیــک مبن ــور ق ــاده مذک ــر م ــر اســاس قســمت اخی 2  ب
ــا  ــد. ب ــوکل می باش ــل و م ــن  وکی ــی فی مابی ــط مال ــی و رواب ــک قضای ــات الکترونی ــامانه خدم س
ــوده و مســتند  ــی ب ــده وکالت نامــه و قــرارداد مال ایــن بیــان، ســامانه به صــورت توأمــان دربرگیرن
کاغــذی )قــرارداد ســنتی( از  تاریــخ الزم االجــرا شــدن در مراجــع قضایــی قابــل  پذیــرش نیســت.  

3 بــر اســاس همیــن مــاده فــرض نبــود قــرارداد بیــن وکیــل و  مــوکل مســموع نبــوده و قانــون 
بودجــه کشــور در ســال 1399 موخــر بــر ســایر قوانیــن در ایــن  بــاب می باشــد. 

4 پایــه انعقــاد قــرارداد الکترونیــک وکالــت بــر اســاس تصریــح مــاده 9 آیین نامــه نحــوه اســتفاده 
ــوکل در  ــل و م ــام وکی ــی( ثبت ن ــور  قضای ــتای ام ــی )در راس ــه ای و مخابرات ــامانه های رایان از س
ثنــا می باشــد. جهــت پاســخ بــه نیــاز همــه متقاضیــان بــه اخــذ خدمــت وکالــت، مــواردی تحــت 

مجــوز خــاص در ســامانه  لحــاظ شــده اســت. 

مجوز خاص
موارد مرتبط با مجوز خاص در خصوص قرارداد الکترونیک وکالت: 

نکتــه: تصدیــق نمــودن اســناد مثبتــه مبنــی بــر تخصیــص یکــی از مــوارد خــاص به موکل توســط 
وکیــل مبنــای تشــخیص  صــدور ایــن مجــوز در ســامانه خدمــات الکترونیــک قضایی )ســخا( می باشــد. 

1 افــرادی کــه در حــال حاضــر محــل اقامــت آنــان در زنــدان و بازداشــتگاه و موسســات کیفــری 
اســت و در ثنــا فاقــد ثبت نــام می باشــند . الزم بــه ذکــر  اســت بــا توســعه دفاتــر خدمــات مســتقر 
ــا و تنظیــم  ــام در ثن ــی، امــکان ثبت ن ــه زندان ــق ب ــدان و احــراز شــماره تلفــن همــراه متعل در زن

قــرارداد وکالــت  در دفاتــر خدمــات مذکــور امکان پذیــر خواهــد بــود. 

ــد مرجــع  ــزاجا/ تایی ــوکل از س ــدان م ــرگ زن ــت صــدور مجــوز خــاص: ب ــط جه ــدرک مرتب   )م
ــری ــات کیف ــی و موسس انتظام

2 افــرادی کــه در واحدهــای قضایــی نظــر به فوریــت موضــوع نســبت بــه انعقــاد قــرارداد وکالــت 
بــا وکیــل انتخابــی یــا تســخیری اقــدام و امــکان دریافــت  پیامــک را ندارنــد.  

 )مدرک مرتبط جهت صدور مجوز خاص: گواهی وکیل مبنی بر وجود موکل در زندان( 

ــا  ــند و ی ــا می باش ــام در ثن ــد ثبت ن ــه فاق ــه( ک ــاع بیگان ــی )اتب ــن خارج ــوص موکلی 3 در خص
ــد.  ــدام  می نماین ــران اق ــارج از ای ــل در خ ــا وکی ــه ب ــم وکالت نام ــبت تنظی نس
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  )مــدرک مرتبــط جهــت صــدور مجــوز خــاص: گذرنامــه  مــوکل و مــدرک احــراز هویــت شــخص 
خارجی(  

4  افــرادی کــه دارای محدودیت هــای حرکتــی هســتند کــه بــر اســاس مجوزهــای اعطایــی از 
ناحیــه مقــام مجــاز بــا الحــاق اســناد پزشــکی در ســامانه ایــن  امــکان فراهــم می گــردد. 

 )مــدرک مرتبــط جهــت صــدور مجــوز خــاص: گواهــی پزشــکی متخصــص کــه بــه تائیــد وکیــل 
رســیده باشــد( 

توجــه: بــا ابزارهــای در دســت پیاده ســازی مبنــی بــر احــراز هویــت از راه دور بــه زودی امــکان ثبت نام 
همــه اشــخاص بــا هــر محدودیتــی در ثنــا  امکان پذیر می گــردد. 

5 در خصــوص مــواردی کــه متهــم بــر اســاس قانــون می بایســت دارای وکیــل تســخیری بــوده 
ــد. ــواری می باش و مت

ــر متــواری بــودن   )مــدرک مرتبــط جهــت صــدور مجــوز خــاص: تائیــد مرجــع قضایــی مبنــی ب
ــه پذیــرش وکالــت تســخیری(  ــزام وکیــل  ب متهــم و ال

۶ وکالت نامه های که قبل از تاریخ 1399/9/1 به امضای وکیل و موکل رسیده است. 

ــاه 1399  ــل از اول آذرم ــخ قیدشــده در آن قب ــه در تاری ــه ســنتی ک ــط: وکالت نام ــدرک مرتب  )م
باشــد( 

نکتــه: در ایــن مــوارد وکیــل در زمــان ارائــه دادخواســت ویــا انتخــاب در هرمرحلــه از دادرســی  بــه 
عنــوان وکیــل در دفاتــر خدمــات و یــا از طریــق ســامانه خودکاربری وکیل اعــام مــی دارد،  بر اســاس یکی از 
مــوارد منــدرج در ایــن بخــش و بــا الحــاق مــدارک مرتبــط مربــوط به هــر بند  با مجــوز خــاص، امــکان ارائه 

وکالت نامــه کاغــذی )ســنتی( بــه ایشــان اعطــا می گــردد. 

شخص حقوقی
1 در خصــوص اشــخاص حقوقــی، در ابتــدا مشــخصات شــخص حقوقــی در بخــش مــوکل ثبــت و 
ســپس اشــخاص حقیقــی کــه بــر اســاس مــوارد منــدرج در  آگهی هــای ثبتــی شــرکت به عنــوان 
نماینــده و صاحبــان حــق امضــای مجــاز شــناخته می شــوند ، در بخــش نماینــده درج خواهد شــد، 
الزم بــه ذکــر  اســت پیامــک رمــز بــه شــماره تلفــن همــراه نماینــدگان شــخص حقوقــی ارســال 
ــن  ــد. همچنی ــرم  می باش ــل محت ــا وکی ــات ب ــن اطاع ــت ای ــی صح ــاق و بررس ــردد . انطب می گ

ــام نمــوده باشــند .  ــا ثبت ن ــده ،  هــر دو می بایســت در ثن ــی و نماین شــخص حقوق
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ــرارداد الکترونیــک  ــت ق ــرای ســازمان ها، نهادهــا و ارگان هــا متقاضــی ســرویس احــراز اصال ب 2
ــا  ــه تقاض ــا ارائ ــت. ب ــه اس ــات  XIN   قرارگرفت ــی اطاع ــبکه مل ــور در ش ــت مذک ــت ، خدم وکال
ــکان  ــک، ام ــت الکترونی ــری دول ــل پذی ــورای تعام ــه ش ــازمان ها ب ــن س ــک از ای ــر ی ــه ه از ناحی
دریافــت ایــن مهــم بــرای  آن هــا فراهــم می گــردد ، بــر ایــن اســاس مراجــع شــبه قضایــی، داوری 
ــت  ــن قابلی ــد از  ای ــک می توانن ــرارداد الکترونی ــی ق ــت بررس ــاز جه ــب نی ــع حس ــایر مراج و س
ــدش  ــت دربن ــک وکال ــرارداد الکترونی ــتفاده از ق ــه اس ــذار ب ــور قانون گ ــد. منظ ــد گردن بهره من
ــه اخــذ وکالتنامــه در  ــون بودجــه ســال 1399 هــر  مرجعــی اســت کــه نیازمنــد ب تبصــره ۶ قان

ــد.  ــود می باش ــد کاری خ فراین

الزامات
1 اطاعــات هویتــی و نشــانی افــرادی کــه مجــاز بــه امضــای قــرارداد وکالــت می باشــند )وکیــل 
ــا اســتخراج  ــی( از ثن ــل مدن ــن،  وکی ــی، امی ــم، متول ــع الواســطه، وصــی، قی ــل م ــوکل ، وکی و م
ــال  ــا اعم ــرات را در ثن ــدا تغیی ــراد ابت ــن اف ــات می بایســت ای ــر اطاع می شــود. در صــورت تغیی

نماینــد. 

نکتــه: در وضعیــت )وکالــت مدنــی(، وصــی، قیــم، متولی، امیــن، مدیر تصفیه کــه به هر علــت در ثنا 
ثبت نــام ندارنــد، ثبــت  نماینــدگان مذکــور در ثنــا  الزامــی بــوده و در خصــوص موکلیــن اصلــی بــا ثبــت کد 
ملــی مشــخصات ایشــان از ثبــت احــوال اســتخراج و وضعیــت حیات وی بررســی می شــود،  ســایر اطاعات 
اصیــل ماننــد آدرس، توســط وکیــل به صــورت تایپــی درج می گــردد لــذا الزامــی بــه ثبت نــام ایشــان در ثنــا 

در ایــن مرحله نیســت. 

ــا مراجعــه  ــد، می بایســت ب ــر امضــا ندارن ــام و تصوی ــا ثبت ن در خصــوص اشــخاصی کــه در ثن 2
بــه یکــی از دفاتــر خدمــات نســبت بــه ثبــت تصویــر امضــا در  ســامانه مذکــور اقــدام نماینــد. 

3 ابطــال قــرارداد وکالــت صرفــاً قبــل از تائیــد نهایــی وکیــل امکان پذیــر اســت و پــس ازآن قــرارداد 
مذکــور دارای آثــار قانونــی بــوده و از طریــق ایــن  ســامانه قابــل  ابطــال نیســت. 

4 قــرارداد وکالــت به صــورت الکترونیکــی از زمــان الزم اجراشــدن، مــاک عمــل بــوده و تســری   
بــه قراردادهــای ســنتی انعقادیافتــه قبــل از تاریــخ الــزام  نــدارد. بدیهــی اســت قراردادهــای کــه 
قبــل از الــزام و از زمــان اجــرای قانــون در ســامانه الکترونیــک ثبــت گردیــده اســت نیــز معتبــر 

می باشــند. 
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5 بــا تو جــه بــه اینکــه اســناد بارگــذاری شــده در قــرارداد توســط وکیــل تصدیــق شــده اســت، 
به عنــوان مــدرک مثبتــه وکالت نامــه لحــاظ گردیــده و  می بایســت توســط ایشــان ممهــور شــود. 
ــوط  ــه وکالت نامــه مرب ــاً ب ــوده و صرف ایــن مــدارک متفــاوت از دالیــل و منضمــات دادخواســت ب

می باشــد. 

ــدازی، نگهداشــت و توســعه قــرارداد الکترونیــک وکالــت توســط مرکــز  ــه اینکــه راه ان ۶  نظــر ب
ــه ای را در  ــون هزین ــز و کان ــرد و  مرک ــورت می پذی ــه ص ــوه قضائی ــات ق ــاوری اطاع ــار و فن آم
ــه در  ــل مطالب ــی قاب ــه ای احتمال ــذا هزین ــد، ل ــل نمی گردن ــت متقب ــار اوراق وکال ــوص انتش خص

ــردد.  ــاظ می گ ــاز لح ــده مج ــای تعیین ش ــرارداد در  ردیف ه ــن ق ــوص ای خص

ــت در بخــش  ــرارداد وکال ــی جهــت ثبــت ق ــات الکترونیــک قضای ــر خدم 7 حــق الزحمــه دفات
ــه ســامانه لحــاظ خواهــد شــد.  ــوط ب مرب

امکانات
1 امــکان ثبــت قــرارداد وکالــت بــرای بیــش از یــک وکیــل ایجــاد  شــده اســت، در ایــن راســتا 
ــد  ــا کلی ــدام و ســپس ب ــات اق ــت  اطاع ــه ثب ــری خــود نســبت ب ــا حســاب کارب ــی از وکا ب یک
افــزودن و درج کــد ملــی وکیــل بعــدی، اطاعــات ایشــان را  از ثنــا بازیابــی می نمایــد، در ایــن 
ــرارداد  ــد ق ــتای تائی ــوم در راس ــا س ــل دوم و ی ــرای وکی ــی ب ــد پیامک ــای  فراین ــورت در انته ص
ــخاص  ــی اش ــم  خصوص ــظ حری ــی و حف ــت محرمانگ ــاظ رعای ــه لح ــردد. ب ــال می گ ــت ارس وکال
ســایر مشــخصات ازجملــه اقامتــگاه و شــماره تلفــن همــراه ایشــان پــس از تائیــد از ناحیــه وکیــل 
ــا  ــا ی ــت، )مجتمع ــوع وکال ــاب ن ــت انتخ ــر اس ــه ذک ــردد.  الزم ب ــامانه درج می گ ــور در س مذک
ــه،  ــه حق الوکال ــه تعرف ــاده 5 آیین نام ــاس م ــر اس ــل ب ــط وکی ــردا( توس ــا و متف ــردا، مجتمع منف

ــت.  ــده اس ــاظ گردی ــتری لح ــفر وکای دادگس ــای س ــاوره و هزینه ه ــق  المش ح

2 در خصــوص درصــد حق الوکالــه در وکالــت از نــوع مجتمعــا،  در ســامانه به صــورت پیش فــرض 
به تســاوی درج گردیــده اســت، طرفیــن می تواننــد  درصدهــای متفاوتــی را توافــق و ثبــت نماینــد. 
لــذا بــر اســاس مــاده ذکرشــده دربنــد قبــل، میــزان ابطــال تمبــر مالیاتــی، ســهم کانــون، مرکــز و 

صنــدوق  بــر اســاس درصــد تعیین شــده بــرای هــر یــک معیــن خواهــد شــد. 
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ــه کارآمــوزان  ــت امــکان تخصیــص هوشــمند وکیــل سرپرســت ب 3 در خصــوص کارآمــوز وکال
ــت  ــود، در فهرس ــامانه ش ــود  وارد س ــه خ ــا شناس ــوز ب ــه کارآم ــت. درصورتی ک ــده اس ــاد ش ایج
ــان  ــرای ایش ــک ب ــردد و پیام ــد می گ ــز قی ــت نی ــل سرپرس ــخصات وکی ــا ، مش ــال پیامک ه ارس
ــماره  ــود و درج ش ــری خ ــاب کارب ــه به حس ــا مراجع ــت ب ــل  سرپرس ــد. وکی ــد ش ــال خواه ارس
یکتــای قــرارداد وکالــت و جســتجو، نســبت بــه رؤیــت متــن قــرارداد اقــدام و در صــورت  تائیــد، 
کــد ارســالی را در ســامانه ثبــت و یــا در اختیــار کارآمــوز وکالــت قــرار می دهــد، بــر ایــن اســاس 

ــردد.  ــرارداد درج می گ ــل  ق ــتخراج و ذی ــا اس ــان از ثن ــای ایش ــر امض تصوی

نکتــه: کانون هــای وکای دادگســتری موظف هســتند نســبت بــه بروزســانی اطاعــات کارآمــوزان و 
وکیــل سرپرســت در پایــگاه اطاعــات وکا اقــدام  نماینــد. بدیهی اســت مســئولیت این امــر بــا آن کانون ها 

و مراکــز وکا می باشــد. 

ــرارداد  ــات ق ــارالیه محتوی ــاء، مش ــک امض ــال پیام ــد ارس ــس از تائی ــوکل، پ ــوص م 4 در خص
الکترونیــک را مشــاهده و در صــورت تائیــد، کــد ارســالی را در  اختیــار وکیــل قــرار می دهنــد، بــر 

ــرد.  ــرار می گی ــرارداد ق ــل ق ــا ذی ــر امضــای ایشــان از ثن ــن اســاس تصوی ای

ــا عنــوان  ــت در بخــش اســتعام قضایــی ســمپ ب ــرارداد الکترونیــک وکال 5 امــکان دریافــت ق
ــد جهــت  ــی می توان ــده  اســت. مرجــع قضای ــت، فراهــم گردی ــرارداد الکترونیــک وکال اســتعام ق
رؤیــت محتویــات قــرارداد و حــدود اختیــارات وکیــل کــد )شناســه( را در بخــش اســتعام قــرارداد 

الکترونیــک  وکالــت وارد و محتویــات آن را رؤیــت نمایــد. 

۶ خدمــت قــرارداد الکترونیــک وکالــت، در راســتای ثبــت توافــق بیــن وکیــل و مــوکل و اعطــای 
وکالــت جهــت پذیــرش در مراجــع قضایــی ایجــاد گردیــده  اســت. مــوارد زیــر از طریــق ســامانه 
خدمــات الکترونیــک قضایــی )ســخا( ثبــت و پیگیــری شــده و منصــرف از وظایــف ایــن قــرارداد 

می باشــد. 

 ابطــال تمبــر مالیاتــی وکیــل به صــورت الکترونیــک و ســنتی )تمبــر کاغــذی( در هــر مرحلــه از 
دادرســی

 موارد مرتبط به پایانه های فروشگاهی و نحوه دریافت حق الوکاله از موکل

 اعام عزل و یا استعفای وکیل از )خدمت الیحه در سخا( 

 ارسال اظهارنامه استعفای وکیل و یا مطالبه حق الوکاله )خدمت اظهارنامه در سخا( 
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7 بــا توجــه بــه درج امــکان دریافــت قــرارداد وکالــت از طریــق شناســه یکتــا در ســخا، قابلیــت 
ــن  ــا ای ــردد. ب ــم می گ ــخا فراه ــده در  س ــت  ش ــت ثب ــه دادخواس ــک ب ــرارداد الکترونی ــاق ق الح
قابلیــت نیــازی بــه ارائــه نســخه فیزیکــی قــرارداد در زمــان ثبــت دادخواســت یــا فراینــد رســیدگی 

نیســت. 

8 امــکان تنظیــم قــرارداد وکالــت در دفاتــر خدمــات به عنــوان یــک خدمــت جدیــد ایجادشــده 
ــق مفــاد  ــن اســاس کــد )رمــز( تائیــد می بایســت توســط  مــو کل در صــورت تصدی ــر ای اســت. ب
قــرارداد در اختیــار مدیــر دفتــر خدمــات انتخاب شــده قــرار گیــرد. ایــن موضــوع در متــن پیامــک 

مرتبــط لحــاظ شــده  اســت. 

ــون  ــای وکای دادگســتری باشــد، نشــان کان ــل عضــو یکــی از کانون ه ــه وکی ــی ک در صورت 9
و درصورتی کــه عضــو مرکــز وکا، کارشناســان رســمی و  مشــاوران خانــواده قــوه قضائیــه باشــد، 

ــد می شــود.  ــز قی نشــان مرک

10 در صــورت وکالــت توأمــان وکیــل مرکــز و کانــون در یــک وکالت نامــه، نشــان صنفــی وکیلــی 
کــه بــا حســاب کاربــری آن ثبــت قــرارداد انجام شــده درج  می گــردد. 

ــن و  ــاس قوانی ــر اس ــرارداد، ب ــروط ق ــل و ش ــارات وکی ــدود و اختی ــت، ح ــوع وکال 11 موض  
آیین نامه هــای صنفــی موجــود علی الخصــوص مــوارد منــدرج در  مــاده 35 قانــون آییــن دادرســی 
مدنــی، نظــرات کانــون و مرکــز مشــاوران و خبــرگان قضایــی تدوین شــده اســت، کاربــر می توانــد 
مــوارد اختیــاری را  حــذف و یــا اضافــه و بــا انتخــاب ســایر شــروط و حــذف عبــارت پیش فــرض، 

متــن موردنظــر را درج نمایــد. 

12 کارآمــوزان نیــز در مــواردی کــه بــر اســاس قانــون آییــن دادرســی مدنــی مجــاز بــه پذیــرش 
آن اختیــارات در وکالت نامــه نیســتند می بایســت نســبت بــه  حــذف ردیف هــای موردنظــر اقــدام 

نماینــد. در حــال نظــارت برایــن مــوارد بــا وکای سرپرســت می باشــد. 

ــرا ، دادگاه و  ــیدگی، دادس ــق و رس ــل تحقی ــام مراح ــت در تم ــرارداد وکال ــت ق ــکان ثب ام 13
تجدیدنظــر، دیــوان عالــی کشــور و ســایر مراجــع قضایــی  رســیدگی کننده امکان پذیــر می باشــد. .  

 


