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معرفی هزینه دادرسی در
رویه دادگاه ها

مبحثاول:کلیاتهزینهدادرسی
دادخواهی و احقاق حق بارخالف ساایر خادمات عماومی کاه رایگاان هساتند ،مساتلزم
پرداخت هزینه است .این هزینه ابتدائاً توسط خواهان پرداخت میگردد و در صورتی کاه
خواهان در دعوا پیروز گردد میتواند به اساتناد حکام دادگااه مخااری هزیناه شاده را از
خوانده مطالبه نماید .تکلیف خواهان بر پرداخت هزینه دادرسی در مااده  ۵۹قاانون آ.د.م
ذکر گردیده است که بیان مایدارد« :در موارد زیر دادخواست توسط دفترر دادگراه
پذیرفته می شود؛ لکن برای به جریان افتادن آن باید به شرح مواد آتی تکمیر
شود .4 :در صورتی که به دادخواست و پیوستهای آن برابر قانون تمبرر الارا
نشده یا هزینه یادشده تأدیه نشده باشد».
به موجب ماده  ۹قانون وصول برخای درآمادهای دولات و مصارف آن در ماوارد معاین،
هزینه دادرسی در مفهوم اعم شامل ،بهای ورقه دادخواسات ،هزیناه دادخواسات ،هزیناه
تطبیق اوراق با اصل آنها و هزینه دادرسی به مفهوم اخص میباشد .میزان هزینه مزباور
و موارد معافیت از پرداخت آن مورد بررسی قرار مایگیارد .چنانهاه دعااوی متعادد باه
موجب یک دادخواست اقامه شاود هزیناه دادرسای هار دعاوا بایاد جداگاناه محاسابه و
پرداخت شود.

مبحثدوم:بخشهایمختلفهزینهدادرسی
 .4بهای ورقه خواسته :مطابق بند  ۱ماده  ۹قانون وصول «بهای اورا دادخواسرت و
اظهارنامه و برگ اجرائیه احکام دادگاه ها و هیأتهای ح اختالف موضوع قانون
کار که طبق نمونه از طرف دادگستری تهیه می شود هر برگ یکاد ( )411ریرا
تعیین میگردد».
 .3هزینه دادخواست :تقدیم دادخواست خود مستلزم پرداخت هزینه است .برابر بناد 4
ماده  ۹قانون وصول« :تقدیم دادخواست و درخواست تعقیب کیفرری بره مراجرع
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قضائی عالوه بر حقو مقرر مستلزم الاا و ابطا تمبرر بره مبلرک یرک هرزار
()4111ریا میباشد».
 .3هزینه تطبیق اورا  :برابر بند  ۶7ماده قانون فوقالاذکر« :هزینه تطبیق اورا برا
اص آنها در دفاتر دادگاه ها و دیوان عردالت اداری و سرایر مراجرع قضرائی و
گواهی صادره از دفاتر کلیه مراجع مذکور در هر مورد دویست ( )311ریا تعیین
که به صورت تمبر الاا و ابطا میشود».
 .4هزینه دادرسی به مفهوم اخص :منظور از این بخش از هزینه دادرسی هزینه احکام
و قرارها است ۶و با توجه به نوع دعاوی این هزینه متغیر است.

مبحثسوم:اقسامهزینهدادرسی
گفتار او  :هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی
برابر بند  ۶۹ماده  ۹قانون وصول« :هزینه دادرسی در دعاوی غیرمالی و درخواست
تأمین دلی و تأمین خواسته در کلیه مراجع قضائی مبلک پنج هزار ( )8111ریرا
تعیین میشود».
به موجب این ماده صرف از نظر مرحله دادرسی یعنی در مرحله بدوی یا تجدیدنظر بودن
هزینه دادرسی یکسان در نظر گرفته شده است .در ساال  ۶۹۳۱رئایس قاوه قضاائیه در
اجرای بندهای  33 ،۶۹ ،۶3قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد
معین ،مصوب  ۶۹7۹و اصالحات آن و به منظور یکنواخت سازی در اخذ هزینه دادرسی،
بخشنامه «یکنواخت سازی در اخذ هزینه دادرسی» را به واحادهای قضاایی سراسار
کشور ابالغ کرد که هزینه دادرسی دعاوی مختلف 3۵ ،تا  ۹۹درصد افزایش یافته است.
جدول این بخشنامه ذیالً ذکر خواهد گردید.
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گفتار دوم :هزینه دادرسی دعاوی مالی
الف) مرحله بدوی :هزینه دادرسی در این مرحله با توجه به خواسته تعیاین مایگاردد
یعنی بر مبنای نرخی که بارای خواساته در دادخواسات تعیاین و تقاویم گردیاده اسات
محاسبه میگردد (قسمت الف بند  ۶3ماده  ۹قانون وصول) .البته با توجاه باه ذیال ایان
بند از ماده  ۹در دعاوی ماالی غیرمنقاول و خلاعیاد از اعیاان غیرمنقاول از نقطاه نظار
صالحیت ،ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست خاود تعیاین ماینمایاد؛
لکن از نظر هزینه دادرسی ،باید مطابق ارزش معامالتی امالک در هر منطقه تقویم و
بر اساس آن هزینه دادرسای پرداخات شاود .میازان هزیناه دادرسای در ایان مرحلاه از
دادرسی در سال  ۶۹۳۱بر اساس بخشنامهای که در قسمت قبل ذکر آن رفت معین می-
گردد که در ذیل این بخش خواهد آمد؛ لذا مالک تعیین هزیناه دادرسای قاانون وصاول
نخواهد بود.
ب) مرحله واخواهی و تجدیدنظر :با توجاه باه قسامت «ب» بناد  ۶3مااده  ۹قاانون
وصول هزینه دادرسی در این مراحل با توجه به میزان محکومبه تعیین میگردد.
ج) مرحله فرجامخواهی ،اعاده دادرسی و اعتراض ثالث :در مرحلاه تجدیادنظر در
دیوانعالی کشور و موارد اعاده دادرسی و اعتراض ثالث بار حکام نیاز بار اسااس میازان
محکومبه تعیین میگردد.
د) شکایت نسبت به قرار :هزینه دادرسی در تجدیدنظر از قرارهای قابل تجدیادنظر در
دادگاه و دیوانعالی کشور برابر بخشنامه ریاست قوه قضائیه  ۹00هزار ریال میباشد.
ه) سایر هزینهها :شرح سایر هزینهها در جدول ذیل به تفصیل آمده است.
مستند

عنوان

تعرفه سال ۶۹۳۱

در امور حقوقی
بند  ۱ماده  ۹قانون

بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ

وصول و تغییرات بودجه

اجراییه دادگاهها و هیأتهای حل اختالف

۳۱

 30هزار ریال

موضوع قانون کار برای هر برگ
هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله بدوی

دو و نیم درصد ارزش
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بند  ۶3ماده  ۹قانون

تا مبلغ  300میلیون ریال

وصول و تغییرات قانون

هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله بدوی

سه و نیم درصد ارزش

بودجه

بیش از  300میلیون ریال

خواسته

هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله

چهار و نیم درصد محکومبه

تجدیدنظر و واخواهی
هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله

پنج و نیم درصد محکومبه

فرجامخواهی و اعاده دادرسی و اعتراض ثالث
بند  ۶4ماده  ۹قانون
وصول و تغییرات قانون

هزینه دادرسی دعااوی غیرماالی مرباوط باه

یک میلیون و پانصد هزار
ریال

اموال غیرمنقول و امور تجاری و شرکتها

بودجه ۳۱
مرحله بدوی :یاک میلیاون

بنااد  ۶۹ماااده  ۹قااانون
وصاااااول برخااااای از

هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی مربوط به

ریال

درآماا ادهای دولاااات و

اموال غیرمنقول و امور تجاری و شرکتها

مرحلاااه واخاااواهی :یاااک

مصااارف آن د ر ماااوارد

میلیون و  300هزار ریال

معاااااین و بخشااااانامه

مرحلااه تجدیاادنظر :یااک

یکنواختساازی در اخاذ

میلیون و  ۵00هزار ریال

هزیناه دادرسای مصااوب

اعاااده دادرساای و اعتااراض

 ۳۱/۶/38رئااایس قاااوه

ثالث :یاک میلیاون و 800

قضائیه

هزار ریال
مرحلااه باادوی 7۵0:هاازار
هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی راجع به اسناد ریال
سجلی

واخااواهی :یااک میلیااون و
 300هزار ریال ،تجدیدنظر:
ی اک میلیااون و  ۵00هاازار
ریاااال ،اعااااده دادرسااای و
اعتراض ثالث :یک میلیون و
 800هزار ریال

