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چند نکته پیش از ارائه

...اینجا نقطه آغاز است•

...رصد راه رفته•

فناوری حقوق نه حقوق فناوری•

!رویکرد مکمل نه جایگزین•

ضرورت توجه به اقتضائات و بومی سازی•
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اهداف ارائه

آشنایی با فناوری حقوقی•

تبیین کارکرد و آثار فناوری حقوقی•

شناخت تجربیات بین المللی•

معرفی ایده های شاخص •



هاسرفصل
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های ارائهسرفصل

چرا فناوری حقوق: مقدمه
حقوقیتعریف فناوری : اولبخش 

حقوقی پیشینه فناوری : بخش سوم
راهکارهایی برای توسعه فناوری حقوقی در ایران: چهارمبخش 

قطب های فناوری حقوقی در جهان: بخش پنجم
حقوقیفناوری داخلیآشنایی با برخی موسسات بین المللی و : بخش ششم
کاربرد فناوری حقوقی در نظام قضایی: بخش هفتم

نقشه ی شرکت های فناوری حقوقی کشور های مختلف: بخش هشتم
دستاورد ها و شرکت های فناوری حقوقی: بخش نهم



مقدمه
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مقدمه

 حاکمیت......     کارکرد حقوق

 تنظیم روابط افراد

تسهیل و تامین حقوق افراد در پیچیدگی روابط اجتماعی

وضعیت موجود جوامع
 تعدد و تکثر روابط
محدودیت منابع و قدرت حاکمیت در کنترل و پیشبرد امور

بهره گیری از ظرفیت های موجود
فناوری
 فناوری قدرت مردم

حقوقی



بخش اول
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تعریف فناوری حقوق: بخش اول

legal Tech   |Legal technology
تعاریف :

oم استفاده از تکنولوژی و فناوری و نرم افزار جهت فراه
آوردن خدمات حقوقی

o و ؛ اپلیکیشن ها 1970تعریف سنتی و قدیمی
جهت حقوقی نرم افزارهای مورد استفاده شرکت های 

مدیریت ذخیره سازی اسناد صورت حساب و رویه 
حساب رسی 

oورانه بستر فنا: گسترده شدن تعریف فناوری حقوقی
تمهید اعمال حقوقی مردم و حاکمیت



بخش اول
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حقوقدامنه فناوری : بخش اول

اعامل حقوقی 

حاکمیت
تقنین •

قضا•

نظارت•

اعامل 

حقوقی 

مردم 
امور حقوقی در روابط •

خصوصی و جاری زندگی

حل و فصل اختالفات•

بازار 

خدمات 

حقوقی

بازاریابی و توسعه بازار•

رتسهیل فضای کسب و کا•



www.tp4.ir

پیشینه فناوری حقوق: بخش دوم

بخش دوم

به کار شرکت های فناورمحور در حوزه خدمات حقوقی در شروع 
میالدی70 آمریکا و اروپا در اواخر دهه 

:کارکردهای اولیه
ر شرکت های فناورمحور آمریکا به موسسات آمریکایی دکمک 

زمینه صدور فاکتور و حسابداری

:بعدیکارکردهای 
دی آنالین شدن کامل فعالیت های ثبتی، قراردا: 21شروع قرن  با 

و مشاوره ای
استارتاپ های حقوقی از هوش مصنوعی و بالکچیناستفاده 

دالرمیلیارد 650: حجم بازار خدمات حقوقی در دنیاکل 
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علل عدم پیشرفت فناوری حقوق: بخش سوم

بخش سوم

اطمینان سرمایه گذارانعدم •

از فناوریترس •

احساس نیاز به نوآوریعدم •

سازمانی و اجرایی سازیرویه •
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راهکارهایی برای توسعه فناوری حقوقی: بخش چهارم

بخش چهارم

بخشیآگاهی : اولقدم 

برگزاری رویداد فناوری حقوقی: دومقدم 

در ارتباط بودن با نهادهای بین المللی فناوری حقوقی: سومقدم 
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قطب های فناوری حقوقی در جهان: بخش پنجم

پنجم بخش 

سنگاپور

اولین پایگاه اطالعاتی خود در  (SAL)ایالتی حقوق سنگاپور دانشکده ی 
.(کردراه اندازی 1990حقوقی را در سال زمینه 

دادگاه عالی سنگاپور از هیچ کاغذی در روند دادرسی خود 201۴سال از 
.نمی کردنداستفاده 

اولین نقشه راه در زمینه فناوری حقوقی 2017مذکور در سال دانشکده ی 
.را راه اندازی نمودخود 

2018شتابدهنده فناوری حقوقی در اوایل سال راه اندازی 
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قطب های فناوری حقوقی در جهان: بخش پنجم

پنجم بخش 

فناوری حقوقی در اروپاقطب 

اوجود تعداد زیادی از وکال و مشاوران حقوقی در مادرید و اسپانیفرصت 

در شهر مادرید دارای رشته های مرتبط با  IEحقوقدانشکده ی وجود 

فناوری حقوقی

2018رقابت های فناوری حقوقی در سال میزبانی 
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قطب های فناوری حقوقی در جهان: بخش پنجم

پنجم بخش 

2018نقشه شرکت های فناوری حقوق اسپانیا در دسامبر 
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قطب های فناوری حقوقی در جهان: بخش پنجم

پنجم بخش 

، مهد تکنولوژی دنیاهنگ کنگ

هکرز هااجالس های بین المللی لیگال میزبانی 
هکرز یک جنبش مردمی جهانی شامل طراحان لیگال 

سیاسی پژوهشگران دانشجویانفعاالن وکال کارآفرینان 
ی است که راه حل های خالقانه براتخصصان فناوری و اساتید 
.حقوق و فناوری می پردازنداز تداخل حاصل مسائل 

حقوقی هونگ کونگ میزبان کنفرانس دسترسی به عدالت و جامعه 
همچنین کنفرانس محاسبات قانونی و بالکچین

هنگ کنگ
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ی و آشنایی با برخی موسسات بین الملل: بخش ششم
داخلی فناوری حقوقی

بخش ششم

رائه است متشکل از موسسات حقوقی، شرکت ها، استارتاپ ها و اانجمنی 
دهندگان فناوری حقوقی

.انجمن اروپایی فناوری حقوق نمایندگی منافع اعضای خود استهدف 
موقعیت فناوری حقوقی در بازار حقوق اروپاارتقای 

دگان ارتباطی میان استفاده کنندگان فناوری حقوقی با توسعه دهنپل 
.فناوری حقوقی است

(ELTA)انجمن اروپایی فناوری حقوق 
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ی و آشنایی با برخی موسسات بین الملل: بخش ششم
داخلی فناوری حقوقی

بخش ششم

نهاد داوطلبانهیک 
ا آن ها کسانی که در زمینه ی فناوری حقوقی قصد همکاری بتوانمندسازی 

را دارند
تاسیس شده1980سال در 

(ILTA)انجمن بین المللی فناوری حقوق 
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ی و آشنایی با برخی موسسات بین الملل: بخش ششم
داخلی فناوری حقوقی

بخش ششم

شور نهاد مستقل برای به وجود آمدن فناوری حقوقی و تجمیع آن در کیک 
سوئیس
صنعت حقوق در این کشور و همچنین صدای مشورتی در نماینده 

قانون گذاری در این زمینه در کشور سوئیس
به قطب و ترویج فناوری حقوق در سوئیس و تبدیل کردن این کشورتوسعه 

فناوری حقوقی در دنیا

(SLTA)انجمن فناوری حقوق سوئیس 
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ی و آشنایی با برخی موسسات بین الملل: بخش ششم
داخلی فناوری حقوقی

بخش ششم

انجمن فناوری حقوقی انگلستان تشکیل یک جامعه از فراهم دف ه
یگر در کنندگان فناوری و مصرف کنندگان خدمات حقوقی است تا با یکد

.تفویض خدمات حقوقی کمک کنند
:این انجمنخدمات 

رویدادهای فناوری حقوقی
گروه های همکاری

آموزش فناوری حقوق

(UKLTA)انجمن فناوری حقوق انگلستان 
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کاربرد فناوری حقوقی در نظام قضایی: بخش هفتم

بخش هفتم

صویر استفاده از مکالمه تصویری و برگزاری دادگاه به صورت تامکان 
پروژکتورزنده و از طریق ویدئو 

بلت اجازه به وکال در مورد استفاده از ت: در دادگاه به شیوه ای نویندفاع 
غیرهگوشی هوشمند و آی پد و 

دادرسیشدن تمام نسخه ها و نوشته ها در تمامی مراحل الکترونیک 

مراجعه به ثبت شکایت بدون نیاز حضوری و حتی بدون نیاز بهسیستم 
قضاییدفاتر خدمات 

عبه وقت دادگاه و همچنین نوبت دهی و تعیین محل دادگاه و شتعیین 
مصنوعینیز به صورت خودکار و از طریق هوش 

جلسه دادگاه نه در همه موضوعات بلکه در برخی امور به برگزاری 
صورت آنالین و بدون نیاز به حضور افراد

برخی از نمونه های تاثیر فناوری حقوقی در قوه قضاییه
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نقشه ی شرکت های فناوری حقوقی : بخش هشتم
کشور های مختلف

بخش هشتم

۲۰۱۹روسیه 
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نقشه ی شرکت های فناوری حقوقی : بخش هشتم
کشور های مختلف

بخش هشتم

۲۰۱7بلژیک 
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نقشه ی شرکت های فناوری حقوقی : بخش هشتم
کشور های مختلف

بخش هشتم

۲۰۱۹بلژیک 
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ساختار و محتوای الیحه شفافیت

محتوای الیحه
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للیتجربیات بین الم

انواع شرکتهای فناوری حقوقی

 در دعاوی قضاییسرمایه گذاری

مدیریت مشاوره حقوقی

 آنالین حل و فصل اختالفروش های

 قراردادهامدیریت

 حقوقآموزش

 پرونده هامدیریت

توسعه بازار کسب و کار حقوقی

مصرف کننده



سرمایه  گذاری در دعاوی قضایی 
Litigation Funding



مدیریت مشاوره ی حقوقی 
Practice Management

ثبت اسناد و مدارک با ارائه فضای ابری•

تحلیل و مدیریت اسناد پرونده•

مدیریت زمان •

...امکان جستجوی پیشرفته و •



روش های آنالین حل و فصل اختالف 
Online Dispute Resolution



مدیریت قراردادها 
Contract Management



آموزش حقوق 
Legal Education



مدیریت پرونده ها 
Case Management



توسعه کسب و کار حقوقی 
business development



مصرف کننده 
consumer



از توجه شما سپاسگزارم

مهدی فالحیان
----------------------------------------------------------------------

یرانمسئول تیم حقوقی اندیشکده شفافیت برای ا
Mahdi.falahian@gmail.com


