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جىاب آقای مًسًی حجت االسالم يالمسلمیه 

 معاين آمار ي فىايری اطالعات دادگستری استان مرکزی

 با سالم ٍ احتزام

بِ استحضار هی رساًذ؛ در راستای تَسعِ خذهات الکتزًٍیک  11/09/1399هَرخ  631/1551/9012عطف بِ ًاهِ شوارُ     

، اهکاى ثبت لزارداد الکتزًٍیک ٍکالت در ساهاًِ خذهات 1399جِ سال لاًَى بَد 6لضایی ٍ با عٌایت بِ بٌذ ش اس تبصزُ 

 :لضایی ٍ خَدکاربزی ٍکال فزاّن گزدیذُ است لذا در خصَص هَارد هٌذرج در ًاهِ هذکَر بِ اطالع هی رساًذ

اجزائی ساسهاى ّواًطَر کِ هستحضزیذ لزارداد الکتزًٍیک ٍکالت بزای اشخاص حمَلی هی بایست بِ اهضاء باالتزیي همام  -1

ًوایٌذگاى هی باشذ، لذا ّواًطَر ( ثٌا) یا دارًذُ حك اهضاء بزسذ ٍ لشٍم ثبت لزارداد الکتزًٍیک ٍکالت داشتي شٌاسِ لضایی

افزاد هذکَر الذام بِ اًعماد لزارداد ٍکالت هی ًوَدًذ اکٌَى پس اس بزرسی هفاد لزارداد ٍ اعالم رهش هَلت بِ ٍکیل  "کِ سابما

 .در لزارداد درج خَاّذ گزدیذ ٍ ًیاسی بِ استمزار افزاد صاحباى اهضاء در هزکش ًوی باشذ اهضاء آًاى

تجوع ٍکال در دادگستزی پس اس الکتزًٍیکی شذى ابطال توبز هالیاتی درکلیِ کاًَى ّای ٍکالی دادگستزی هزتفع  -2

ابك الذام بِ ابطال توبز هالیاتی طبك همزارت خَاّذ گزدیذ ٍ تا سهاى اجزایی شذى الذام هذکَر ٍکال هی بایست طبك شیَُ س

 .ٍ شزایط لاًًَی ًوایٌذ

در ساهاًِ هحاسبِ  "تصَیز ٍکالتٌاهِ"بابت پیَست ًوَدى (  تطبیك اٍراق بزابز اصل)بِ اطالع هی رساًذ؛ ّشیٌِ دادرسی  -3

یزی استضییع حمَق هزاجعیي ًوی گزدد، لکي تعزفِ خذهات بابت افشٍدى پیَست اٍراق هحاسبِ خَاّذ شذ لذا جْت جلَگ

 . صفحِ اصلی لزارداد چاپ ٍ پس اس ابطال توبز هالیاتی بِ پیَست اسکي ٍ تمذین دادخَاست ارسال گزدد

خَدکاربزی اشخاص حمیمی در بزخی اس خذهات در دستَر کار ایي ادارُ کل لزار دارد، لذا تا سهاى اجزایی شذى هَکلیي  -4

 .ع اس هفاد لزارداد هزاجعِ ًوایٌذطالهی بایست بِ دفاتز خذهات جْت ا

                                                       
 هعاًٍیي هحتزم آهار ٍ فٌاٍری اطالعات دادگستزی کل استاى ّا جْت اطالع: ريوًشت

 
 


