
 

 

 

 

 هزینه دادرسـی
 ها در رویه دادگاه

  

 

 

 
 

 

 گروه پژوهشی
 انتشارات چراغ دانش

 



 

 

 فهرست کلی

 44 ........................................................................ دادگاه ها هیدر رو یدادرس نهیهز یمعرف

 33 ......................................................................... کشور یعالوانیدر آراء د ینه دادرسیهز

 87 .................................................. دنظریو تجد یبدو یها در آراء دادگاه یدادرس نهیهز

 448 ............................................................................ ییقضا یدر نشستها یدادرس نهیهز

 383 ........................................................................... یمشورت اتیدر نظر یدادرس نهیهز

 364 ..............................................................................و مقررات نیدر قوان یدادرس نهیهز

 387................................................................................................................. منابع و مأخذ

 یجزئفهرست  

 44 .................................................................................................. دادگاه ها هیدر رو یدادرس نهیهز یمعرف

 ۶۹ .......................................................................................................................................... یدادرس نهیهز اتیکل :مبحث اول

 ۶۹ ....................................................................................................................... یدادرس نهیمختلف هز یمبحث دوم: بخشها

 ۶4 .......................................................................................................................................... یدادرس نهیمبحث سوم: اقسام هز

 ۶4 ............................................................................................................ یرمالیغ یدعاو یدادرس نهیگفتار اول: هز

 ۶۵ ................................................................................................................ یمال یدعاو یدادرس نهیگفتار دوم: هز
 30 .................................................................................................................... یدادرس نهیاز هز تیمبحث چهارم: موارد معاف

 33 ................................................................................................... کشور یعالوانیدر آراء د ینه دادرسیهز

. 3۵ .......................................................................................................... یدادرس نهیدولت به پرداخت هز فیتکل ۶

. 38 ......................................... یدادرس نهیمستضعفان از پرداخت هز ادیتحت پوشش بن یها شرکت تیعدم معاف 3

. ۹۶ ................................................... رفع نقص دادخواست هیدر اخطار ینقص تمبر دادرس زانیم قیلزوم ذکر دق ۹

. ۹۱ ...................................................... یبه پرداخت به صورت تضامن تیدر مورد محکوم یدادرس نهیپرداخت هز 4

. ۹8 ..................................................................... هیتأد ریمطالبه خسارت تأخ یمجزا یدر دعوا یخسارات دادرس ۵

. ۵0 ......................................................................................... یدادرس نهیشرکت برق از پرداخت هز تیعدم معاف ۱

. ۵۹ ...................................................................................................... عدم احراز اعسار با توجه به اوضاع و احوال 7

 87............................................................................. دنظریو تجد یبدو یها در آراء دادگاه یدادرس نهیهز

 ۵۳ ......................................................................................................................... یبدو یها مبحث اول: آراء دادگاه

. ۵۳ .................................................................................................. شرکت ریمد یدادرس نهیاعسار از پرداخت هز ۶



 

 

. ۱0 ..........................................................................................................یاشخاص حقوق یدادرس نهیاعسار از هز 3

. ۱3 .......................................................................................................... لیبه عنوان دل هیعدم احتساب استشهاد ۹

. ۱4 .......................................... بنا دیتجد یاجاره برا هیتخل یدر دعو یخوانده به خسارت دادرس تیعدم محکوم 4

. ۱۱ ............................... یشهر نیقانون زم ۶3ماده  ونیسیکم یابطال رأ یدر دعو یعدم جبران خسارت دادرس ۵

. ۱۳ ....................................................................................................... اعسار یو دعوا لیداشتن وک رتیعدم مغا ۱

. 70 .............................................................................. یدادرس نهیاعسار از پرداخت هز یواه یطرح دعو مهیجر 7

. 73 ............................................................................... (یمنافع )سرقفل یمشاع تیمالک یبر مبنا دیخلع یتقاضا 8

. 7۵ ............................................................................... یاشخاص حقوق یدادرس نهیاعسار از پرداخت هز یتقاضا ۳

. 7۱ ............. دادخواست میخوانده پس از تقد یانجام خواسته از سو رغم یعل یالزام به پرداخت خسارات دادرس ۶0

. 78 ................................................................................................................................. یاعسار شهردار یدعوا ۶۶

. 7۳ ......................................................................................................... شرکت رعاملیاعسار از طرف مد یادعا ۶3

. 8۶ ................................................................................................................................ اعسار ینحوه طرح دعوا ۶۹

. 8۹ ................................................................................................................ ینه دادرسیت از پرداخت هزیمعاف ۶4

. 8۵ ....................................................................................... دنظریمرحله تجد یدادرس نهیاعسار از پرداخت هز ۶۵

. 8۱ ........................... یخواهدنظریضمن دادخواست تجد یخواهدنظریتجد نهیاعسار از پرداخت هز یطرح دعوا ۶۱

. 88 .............................................................................................................. اعسار ینامه در دعوا شهادت طیشرا ۶7

. ۳0 .................................................................... نامه در دعواى اعسار شهادت طیشرا تیعدم رعا یضمانت اجرا ۶8

. ۳۶ .......................................................................... وابسته یاعسار از طرف دولت و نهادها یعدم استماع دعوا ۶۳

. ۳۹ ........................................................................................ اعسار یاز به حضور و احضار شهود در دعوایعدم ن 30

. ۳۵ ...................................................................... ینه دادرسیاعسار از پرداخت هز ینامه در دعو ط شهادتیشرا 3۶

. ۳۱ .......................................................... یقانون طیاعسار فاقد شهادتنامه با شرا یدر دعوا یصدور قرار رد دعو 33

. ۳7 ............................................................................................................ استرداد الشه چک یبودن دعوا یمال 3۹

. ۳۳ ................................................ یفریک یرأ تیاز جرم قبل از قطع یناش انیمطالبه ضرر و ز یحقوق یدعوا 34

. ۶00 ......................................................................... یتوسط شهردار یدادرس نهیاعسار از پرداخت هز یتقاضا 3۵

. ۶03 ............................................. اندنظرخواهیدر صورت تعدد تجد یدنظرخواهیتجد یدادرس نهیپرداخت هز 3۱

. ۶0۹ ....................................................................... موارد نقص در اخطاریه یلیتفص حیعدم تصر یضمانت اجرا 37

. ۶04 ..................................................................................... به پرداخت خسارات یادارات دولت تیعدم محکوم 38

. ۶07 ................................................................................. یرعامل شرکت تجاریمد یاعسار از سو یطرح دعوا 3۳



 

 

. ۶0۳ ....................................................................................................................................... اعسار یفوت مدع ۹0

. ۶۶0 .................................................................................... یفات دادرسیتشر یف دادگاه در رابطه با اجرایتکل ۹۶

. ۶۶۹ ............................................................................. مالک آپارتمان بوده یکه مدع ییاعسار در جا یرد ادعا ۹3

 448 .......................................................................................................ییقضا یدر نشستها یدادرس نهیهز

. ۶۶7 ................................................................................................................ یدر مرحله واخواه یدادرس نهیهز ۶

. ۶۶8 .................. یدادرس نهیبه و هزها راجع به اعسار نسبت به محکوم آن تیها و صالح عملکرد دادگاه یچگونگ 3

. ۶۶۳ .................................................................................................................................... خواسته نیتأم نهیهز ۹

. ۶30 .................................................................................................. نهیداور به پرداخت هز یرأ یاجرا ازیعدم ن 4

. ۶3۶ ......................................................................................................... ورود جلب ثالث یدعوا یدادرس نهیهز ۵

. ۶3۶ ..................................................................... یابیغ یاز رأ یواخواه یدر دعوا یدادرس نهیلزوم پرداخت هز ۱

. ۶33 ................................................ دنظریو تجد یواخواه یدادرس نهیدادگاه در صورت عدم پرداخت هز فیتکل 7

. ۶3۹ ............................................................................................... اعسار ینسبت به رأ یدنظرخواهیتجد تیقابل 8

. ۶34 .......................................................................... حل اختالف یشورا یبه اعتراض آرا یدگیبودن رس یمجان ۳

. ۶3۵ ...................................................................... و اعتراض خوانده در صدور حکم اعسار یدادرس نهیهز ریتأث ۶0

. ۶3۱ ............. یدنظرخواهیتجد ای یدر مرحله بدو یدادرس نهیبودن حکم اعسار از پرداخت هز دنظریقابل تجد ۶۶

. ۶37 ..................... یدادرس نهیاز پرداخت هز یانقالب اسالم یو نهادها یها و ادارات دولت سازمان تیعدم معاف ۶3

و انقاالب در   یعماوم  یهاا  دادگااه  یدادرس نییبه موجب قانون آ یدادرس نهیدولت از پرداخت هز تیعدم معاف ۶۹ .

 ۶38 ......................................................................................................................................................... یامور مدن
. نیای قاانون آ  ۵3۳و  ۳با توجاه باه ماواد     یدادرس نهیاز پرداخت هز تیاز لحاظ معاف یانیجر یها پرونده فیتکل ۶4

 ۶۹0 ........................................................................................... یو انقالب در امور مدن یعموم یها دادگاه یدادرس

. ۶۹3 ... و صدور حکم به نفع دولت یدادرس نهیاز پرداخت هز تیخواسته توسط دولت در زمان معاف میعدم تقو ۶۵

. ۶۹۹ ........................................ یدادرس نهیاز پرداخت هز یمعاف نبودن مؤسسات وابسته به آستان قدس رضو ۶۱

. ۶۹4 ............................... در صورت مختومه شدن پرونده قبل از مشخص شدن خواسته یدادرس نهیهز فیتکل ۶7

. ۶۹۵ ................................................. الوکاله و حق یدادرس نهیدادگاه در صورت غفلت از صدور حکم هز فیتکل ۶8

. ۶۹۵ ............................................. توسط خواهان یدادرس نهیلزوم اخطار رفع نقص در صورت عدم پرداخت هز ۶۳

. ۶۹7 ............................................................................ احضار یدادخواست اعسار و آگه نهیمسؤول پرداخت هز 30

. ۶۹8 .......... نسبت به آن یدنظرخواهیتجد تیاعسار و قابل یدر دعوا یدادرس نهیابطال تمبر هز زانیمالک و م 3۶

. ۶40 ................................................................ یدادرس نهیاعسار از پرداخت هز یدعوا تیعدم معاف ای تیمعاف 33

. ۶4۶ ............ تیا اعالم رضایپرداخت شده توسط خواهان در صورت استرداد دعوا  یدادرس نهیعدم استرداد هز 3۹



 

 

. ۶4۹ ........................................... ردّ دعوا یدادرس نهیاعسار به پرداخت دو برابر هز یمدّع تیعدم جواز محکوم 34

. ۶44 ........................................................... الصاق شده به دادخواست یعدم امکان استرداد تمبر اضاف ایامکان  3۵

. ۶4۵ ...................................................... له واقع شود که محکوم یاز معسر در صورت یدادرس نهینحوه وصول هز 3۱

. ۶4۱ ................................ الیر کیو  ونیلیمقوم به سه م یسکه بهار آزاد کصدیمطالبه  یدادرس نهیهز زانیم 37

. ۶48 .................................................................................... یدادرس نهیبه عنوان هز ینشر آگه نهیاحتساب هز 38

. ۶۵0 .................................................................. یدر طول جلسات متعدد دادرس لیالوکاله وک جواز مطالبه حق 3۳

. ۶۵0 ............................................ آن یدنظرخواهیتجد یبه اصل خواسته و چگونگ یدادرس نهیملحق بودن هز ۹0

. ۶۵۶ ............................ ورثه متوّفا اقامه شده است. تیمطالبه مَهر که به طرف یدادرس نهیمحاسبه هز یچگونگ ۹۶

. ۶۵3 ....................... همزمان با اصل چک مطالبه نشود. هیتأد ریکه خسارت تأخ یدر صورت یدادرس نهیاخذ هز ۹3

. ۶۵۹ ........................................................... که قرار رد اعسار صادر شده باشد. یدر صورت یدادرس نهیهز زانیم ۹۹

. ۶۵7 .......................................... دولت یقانون نحوه وصول درآمدها ۹( ماده ۶۱( و )۶3) یجمع بندها تیقابل ۹4

. ۶۵8 ...................... دولت یاز درآمدها یقانون نحوه وصول برخ ۹( ماده ۶3در خصوص بند ) یعمل هیاتخاذ رو ۹۵

. ۶۱0 .................................................................................. رمنقولیمربوط به اموال غ یدر دعاو یدادرس نهیهز ۹۱

. ۶۱۶ .................................................................................................. از طرف دادستان یدادرس نهیپرداخت هز ۹7

. ۶۱3 .................................................................. هیتأد ریدر مورد خسارت تأخ یدنظرخواهیتجد یدادرس نهیهز ۹8

. ۶۱4 ...................................................................................................................... یخواه فرجام یدادرس نهیهز ۹۳

. ۶۱۵ .................................... خود ینسبت به سهم مشاع همیاحد از محکومعل یدنظرخواهیتجد یدادرس نهیهز 40

. ۶۱۱ ............................................................................... اداره اوقاف یدر خصوص دعاو یدادرس نهیپرداخت هز 4۶

. ۶۱7 ......................................................................................................... الوکاله و حق یدادرس نهیاحتساب هز 43

. ۶7۶ ............................................................................................هیتأد ریمربوط به خسارت تأخ یدادرس نهیهز 4۹

. ۶73 ............................................................................................ حصر وراثت یدرخواست گواه یدادرس نهیهز 44

. ۶7۹ ........................................................................................................... یدادرس نهیعدم پرداخت اقساط هز 4۵

. ۶7۵ .......................................... صادره از دادگاه ینسبت به قرارها یدنظرخواهیدر مرحله تجد یدادرس نهیهز 4۱

. ۶7۵ ................................................. یدادرس نهیگانه در خصوص پرداخت هز سه یدولت یها دستگاه تیمسؤول 47

. ۶77 ................................................................................................... یدادرس نهیو محل پرداخت هز یچگونگ 48

. ۶78 .............................................................................................................................. واخواست نهیمطالبه هز 4۳

. ۶78 ........................................... .ستیخواسته آن مشخص ن یکه بها یمال یدر دعاو یدادرس نهیپرداخت هز ۵0

. ۶7۳ ......................................خوانده دنظریتجد یهیو پرداخت آن از ناح دنظریدادخواست تجد یدادرس نهیهز ۵۶



 

 

. ۶8۶ ............................................................ خانواده یدر دعاو ها نهیهز ریو سا یدادرس نهیپرداخت هز تیفیک ۵3

. ۶83 ................................ توسط خوانده از خواهان یدادرس یها نهیو هز انیمطالبه ضرر و ز یموارد جواز قانون ۵۹

. ۶8۹ ................................................................................. رمنقولیاموال غ دیخلع یبودن دعوا یرمالیغ ای یمال ۵4

و انقاالب در   یعماوم  یهاا  دادگاه یدادرس نییقانون آ بیبعد از تصو یدادرس نهیاعسار از هز ینحوه طرح دعوا ۵۵ .

 ۶84 ......................................................................................................................................................... یامور مدن

. ۶8۵ .............................................................................................................. ییعشر اجرا میاعسار از پرداخت ن ۵۱

. ۶8۱ .......................................................................... یدادرس نهیاحکام صادره در خصوص اعسار از هز تیقطع ۵7

. ۶8۱ ............................................. ییحوزه قضا سیرئ تیبه طرف یدادرس نهیاعسار از پرداخت هز یطرح دعوا ۵8

. ۶87 .............................................................. یفریدر پرونده ک یدادرس نهیدادخواست اعسار از هز میلزوم تقد ۵۳

. ۶88 ..... یدعاو یدنظرخواهیتجد تیعدم قابل ای تیو قابل یدادرس نهیو اعسار از هز تیو تشابه معاف زیوجه تما ۱0

. ۶۳0 یمدن یدادرس نییقانون آ ۱۳۱و منظور از صدور حکم تبصره ماده  یدادرس نهیاعسار از هز یخوانده دعوا ۱۶

. ۶۳3 ...................................................................... یدادرس نهینسبت به اعسار از هز یخسارت احتمال تیشمول ۱3

. ۶۳۹ ............................................. یخانوادگ یخواهان دعاو یاز سو یدادرس نهیدادخواست اعسار از هز میتقد ۱۹

. ۶۳۵ . یدادرس نهیاعسار خواهان از پرداخت هز رشیدر صورت پذ یدادرس نهیخوانده به پرداخت هز تیمحکوم ۱4

. ۶۳۱ ........................................................ خوانده دییبا شهادت شاهد واحد و تأ یدادرس نهیاعسار از هز رشیپذ ۱۵

. ۶۳8 ........................................................... یاصل یو دعوا یه دادرسنیاعسار از هز یهمزمان به دعاو یدگیرس ۱۱

. 300 ............................................................................ خواسته یبها شیدر صورت افزا یدادرس نهیاعسار از هز ۱7

. 30۶ ................................................................. اعسار یاز قرار رد دعوا یدنظرخواهیتجد نهیمحاسبه هز یمبنا ۱8

. 30۹ ............ یبودن اصل رأ یدر صورت قطع یدادرس نهیاعسار از هز یبودن حکم صادره راجع به دعوا یقطع ۱۳

. 304 ................................... یدادرس نهیاعسار از هز یدر دعوا یدگیوقت رس نییدر تع یقانون فاتیتشر تیرعا 70

. ناه یاعساار از هز  ینسبت به حکم رد دعاوا  یقطع فیتکل نییمتوقف به تع یاصل دنظریتجد یبه دعوا یدگیرس 7۶

 30۵ .............................................................................................................................................................یدادرس

. 30۱ .............................................. الوکاله اعسار خواهان از پرداخت حق یدادگاه در صورت ادعا یدگینحوه رس 73

. 307 ............................................................................................................... و آثار آن یدادرس نهیاعسار از هز 7۹

. 30۳ .. نباشد یمدن یدادرس نییقانون آ ۵0۱که متضمن موارد احصا شده در ماده  یا نامه فاقد اثر بودن شهادت 74

. 3۶۶ ........................................ هیًعل اعسار محکوم لیًله به دل محکوم لهیبه وس یدنظرخواهیتجد نهیپرداخت هز 7۵

. 3۶۶ ........................................................................ اعسار یبه دعوا یدگیخواسته قبل از رس نیصدور قرار تأم 7۱

. 3۶3 .............................................................................. مطالبه مَهر یدر دعوا ینه دادرسیاعسار از پرداخت هز 77

. 3۶4 ....................................................................یدادرس نهیدادخواست اعسار از هز میرفع نقص پرونده با تقد 78



 

 

. 3۶۱ .................................................................................... دادستان تیاعسار به طرف یطرح دعوا تیعدم قابل 7۳

. 3۶8 ........................................................................ یپس از صدور حکم از دادگاه بدو یدادرس نهیپرداخت هز 80

. 330 ................................................................................................................. اعسار یبه دعوا یدگیمرجع رس 8۶

خواهاان در   لیا باه دال  یدگیتوسط خواناده قبال از رسا    یدادرس نهیدادخواست در صورت پرداخت هز رشیپذ 83 .

 33۶ ..................................................................................................................................................... اعسار یدعوا

. 33۹ ...................................................................اعسار صیدر تشخ یمدن یدادرس نییقانون آ فاتیتشر تیرعا 8۹

. 334 ..................................................... اعسار یبه دعوا یدگیدادگاه در صورت استرداد دعوا قبل از رس فیتکل 84

. 33۵ ........................................................................... بودن دعوا( یفرع ای یاعسار )از لحاظ اصل یدعوا تیماه 8۵

. 33۱ .......................................................... به اعسار از پرداخت محکوم یدر دعوا یدادرس نهیمالک محاسبه هز 8۱

. 337 ...................................................یاصل یبه دعوا یدگیهنگام رس ونیمد هیاعسار از ناح یجواز اقامه دعوا 87

. 33۳ ............................................ هیعل به قبل از محبوس شدن محکوم اعسار از پرداخت محکوم یدعوا رشیپذ 88

. 3۹0 ......به اعسار از محکوم یضمن دعوا یدادرس نهیاعسار از هز یبه دعوا یدگیدادگاه در خصوص رس فیتکل 8۳

. 3۹۶ ........................................ هیتأد ریدرخواست مهر به عنوان خسارت تأخ یدادرس نهیقابل مطالبه بودن هز ۳0

. 3۹3 ........................................................... از قرار رد دادخواست دنظریدر مرحله تجد یدادرس نهیپرداخت هز ۳۶

. 3۹4 ................................................................................... متقابل یدر دعوا یدادرس نهیبه ابطال تمبر هز ازین ۳3

. 3۹۵ .......................................................................... الحساب یخواسته عل میبا تقو یاز دعاو یدنظرخواهیتجد ۳۹

. 3۹8 ............................................................................................. یکمتر از مقدار واقع زانیخواسته به م میتقو ۳4

. 340 ................................................................................... رمنقولیغ انیاز اع دیخواسته خلع یاعتراض به بها ۳۵

. 34۹ ............................................................................................................. خواسته توسط دادگاه زانیم رییتغ ۳۱

. 344 ........................... یدادرس نهیخواسته کمتر از مبلغ ذکر شده در قولنامه به منظور فرار از ابطال هز میتقو ۳7

. 34۵ ........................................................................... خواسته شیدر مورد افزا یدادرس نهیعدم ابطال تمبر هز ۳8

. 348 ................................................................ ۶۹۳0قانون بودجه سال  ۱۹3المال مذکور در ماده تیب قیمصاد ۳۳

. 34۳ ............................................................................................................. یدنظرخواهیتجد نهیاعسار از هز ۶00

. 3۵0 ............................................................... یدادرس نهیاز پرداخت هز هیریسازمان اوقاف و امور خ تیمعاف ۶0۶

. 3۵۶ ...................................................................................... به اعتراض به حکم پس از قبول اعسار یدگیرس ۶03

 383 ...................................................................................................... یمشورت اتیدر نظر یدادرس نهیهز

. 3۵۵ ......................................................................................... اعسار یدر رد دعو یدادرس نهیوصول هز تیفیک ۶

. 3۵۵ .............................................................................................................. یدادرس نهیاخذ دو برابر هز تیفیک 3

. 3۵7 ................................................................................................یمدن یدادرس نییآ ۱۳0ماده  تیموارد معاف ۹



 

 

. 3۵8 .................................................................................................. اعسار یمدع تیحکم محکوم یمرجع اجرا 4

. 3۵۳ ............................................................ ییو اجرا یدادرس نهیبه پرداخت هز هیعل محکوم یاداره دولت فیتکل ۵

 364 ....................................................................................................... و مقررات نیدر قوان یدادرس نهیهز

 3۱۹ ................................................................................................................................................. یمدن یدادرس نییاز قانون آ

 3۱8 .................................................................................................................................................. یاحکام مدن یقانون اجرا از

 373 .............................................................................................................................................. یفریک یدادرس نییاز قانون آ

 37۱ ..................................................................................................................................................... حل اختالف یقانون شورا

 388 ..................................................................................................... ۶۹۳4مصوب  یمال یها تیمحکوم یقانون نحوه اجرا

 387 .......................................................................................................................................... منابع و مأخذ



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هزینه دادرسی در  یمعرف 

ها رویه دادگاه

 فصل اول



 

 



 

 

 مبحث اول: کلیات هزینه دادرسی
ساایر خادمات عماومی کاه رایگاان هساتند، مساتلزم         بارخالف دادخواهی و احقاق حق 

گردد و در صورتی کاه  پرداخت هزینه است. این هزینه ابتدائاً توسط خواهان پرداخت می

تواند به اساتناد حکام دادگااه مخااری هزیناه شاده را از       پیروز گردد می خواهان در دعوا

قاانون آ.د.م   ۵۹خوانده مطالبه نماید. تکلیف خواهان بر پرداخت هزینه دادرسی در مااده  

در موارد زیر دادخواست توسط دفترر دادگراه   » :دارداست که بیان مای  ذکر گردیده

مواد آتی تکمیر    به شرحجریان افتادن آن باید  لکن برای به ؛شود پذیرفته می

های آن برابر قانون تمبرر الارا    و پیوست به دادخواستکه  در صورتی. 4 :شود

 «.تأدیه نشده باشدیادشده  هزینهنشده یا 

قانون وصول برخای درآمادهای دولات و مصارف آن در ماوارد معاین،        ۹به موجب ماده 

هزینه دادرسی در مفهوم اعم شامل، بهای ورقه دادخواسات، هزیناه دادخواسات، هزیناه     

. میزان هزینه مزباور  باشد میو هزینه دادرسی به مفهوم اخص  ها آنتطبیق اوراق با اصل 

گیارد. چنانهاه دعااوی متعادد باه      بررسی قرار مای  و موارد معافیت از پرداخت آن مورد

موجب یک دادخواست اقامه شاود هزیناه دادرسای هار دعاوا بایاد جداگاناه محاسابه و         

 پرداخت شود.

 های مختلف هزینه دادرسیبخشمبحث دوم: 
بهای اورا  دادخواسرت و  »قانون وصول  ۹ماده  ۱مطابق بند  . بهای ورقه خواسته:4

اختالف موضوع قانون  های ح  ها و هیأت دادگاه ئیه احکاماظهارنامه و برگ اجرا

ریرا    (411) شود هر برگ یکاد دادگستری تهیه می  کار که طبق نمونه از طرف

 .«گردد تعیین می

 4تقدیم دادخواست خود مستلزم پرداخت هزینه است. برابر بناد   . هزینه دادخواست:3

تقدیم دادخواست و درخواست تعقیب کیفرری بره مراجرع    » :قانون وصول ۹ماده 
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مستلزم الاا  و ابطا  تمبرر بره مبلرک یرک هرزار       قضائی عالوه بر حقو  مقرر

 .«باشد میریا   (4111)

هزینه تطبیق اورا  برا  » :الاذکر ماده قانون فوق ۶7برابر بند  . هزینه تطبیق اورا :3

سرایر مراجرع قضرائی و     ها و دیوان عردالت اداری و  در دفاتر دادگاه ها آناص  

تعیین  ا ی( ر311مورد دویست ) در هرگواهی صادره از دفاتر کلیه مراجع مذکور 

 .«شود که به صورت تمبر الاا  و ابطا  می

منظور از این بخش از هزینه دادرسی هزینه احکام . هزینه دادرسی به مفهوم اخص: 4

 و با توجه به نوع دعاوی این هزینه متغیر است. ۶استو قرارها 

 اقسام هزینه دادرسیمبحث سوم: 
 هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی گفتار او :

و درخواست  یرمالیغهزینه دادرسی در دعاوی » :قانون وصول ۹ماده  ۶۹برابر بند  

ریرا    (8111مراجع قضائی مبلک پنج هزار ) تأمین دلی  و تأمین خواسته در کلیه

 .«شود می  تعیین

به موجب این ماده صرف از نظر مرحله دادرسی یعنی در مرحله بدوی یا تجدیدنظر بودن 

در رئایس قاوه قضاائیه     ۶۹۳۱است. در ساال   گرفته شده در نظرهزینه دادرسی یکسان 

قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد  33، ۶۹، ۶3اجرای بندهای 

و اصالحات آن و به منظور یکنواخت سازی در اخذ هزینه دادرسی،  ۶۹7۹ب معین، مصو

را به واحادهای قضاایی سراسار     «یکنواخت سازی در اخذ هزینه دادرسی»بخشنامه 

 .درصد افزایش یافته است ۹۹تا  3۵کشور ابالغ کرد که هزینه دادرسی دعاوی مختلف، 

 ذکر خواهد گردید. الًیذجدول این بخشنامه 
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 هزینه دادرسی دعاوی مالیگفتار دوم: 

گاردد  هزینه دادرسی در این مرحله با توجه به خواسته تعیاین مای  الف( مرحله بدوی: 

مبنای نرخی که بارای خواساته در دادخواسات تعیاین و تقاویم گردیاده اسات         یعنی بر

قانون وصول(. البته با توجاه باه ذیال ایان      ۹ماده  ۶3قسمت الف بند گردد )محاسبه می

یاد از اعیاان غیرمنقاول از نقطاه نظار      در دعاوی ماالی غیرمنقاول و خلاع    ۹بند از ماده 

 ؛نمایاد  مای   خواسته همان است که خواهان در دادخواست خاود تعیاین   صالحیت، ارزش

و  در هر منطقه تقویم تی امالکمطابق ارزش معامالدادرسی، باید  لکن از نظر هزینه

. میازان هزیناه دادرسای در ایان مرحلاه از      دادرسای پرداخات شاود    بر اساس آن هزینه

-ای که در قسمت قبل ذکر آن رفت معین میبخشنامه بر اساس ۶۹۳۱دادرسی در سال 

لذا مالک تعیین هزیناه دادرسای قاانون وصاول      ؛گردد که در ذیل این بخش خواهد آمد

 نخواهد بود.

قاانون   ۹مااده   ۶3بناد   «ب»با توجاه باه قسامت     واخواهی و تجدیدنظر: ( مرحلهب

 گردد.به تعیین میوصول هزینه دادرسی در این مراحل با توجه به میزان محکوم

در  دنظریا تجدمرحلاه   در ، اعاده دادرسی و اعتراض ثالث:خواهی فرجامج( مرحله 

نیاز بار اسااس میازان      حکام  کشور و موارد اعاده دادرسی و اعتراض ثالث بار  عالی دیوان

 گردد.به تعیین میمحکوم

هزینه دادرسی در تجدیدنظر از قرارهای قابل تجدیادنظر در  نسبت به قرار:  تی( شکاد

 .باشد میهزار ریال  ۹00کشور برابر بخشنامه ریاست قوه قضائیه  عالی دیوانو  دادگاه

 ها در جدول ذیل به تفصیل آمده است.شرح سایر هزینهها: هزینه ری( ساه

 ۶۹۳۱تعرفه سال  عنوان مستند

 در امور حقوقی

قانون  ۹ماده  ۱بند 

وصول و تغییرات بودجه 

۳۱ 

دادخواست و اظهارنامه و برگ بهای اوراق 

های حل اختالف ها و هیأتیه دادگاهاجرای

 هر برگموضوع قانون کار برای 

 هزار ریال 30

 

 دو و نیم درصد ارزشهزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله بدوی  
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قانون  ۹ماده  ۶3بند 

وصول و تغییرات قانون 

 بودجه

 میلیون ریال 300تا مبلغ 

هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله بدوی 

 میلیون ریال 300بیش از 

سه و نیم درصد ارزش 

 خواسته

در مرحله هزینه دادرسی دعاوی مالی 

 تجدیدنظر و واخواهی

 بهچهار و نیم درصد محکوم

هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله 

 و اعاده دادرسی و اعتراض ثالث خواهی فرجام

 بهپنج و نیم درصد محکوم

قانون  ۹ماده  ۶4بند 

وصول و تغییرات قانون 

 ۳۱بودجه 

هزینه دادرسی دعااوی غیرماالی مرباوط باه     

 هاو امور تجاری و شرکت غیرمنقولاموال 

یک میلیون و پانصد هزار 

 ریال

قااانون  ۹ماااده  ۶۹بنااد 

وصاااااول برخااااای از  

های دولاااات و ددرآماااا

مصااارف آن د ر ماااوارد 

معاااااین و بخشااااانامه 

ساازی در اخاذ   یکنواخت

هزیناه دادرسای مصااوب   

رئااایس قاااوه   38/۶/۳۱

 قضائیه

 

هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی مربوط به 

 هاتجاری و شرکتاموال غیرمنقول و امور 

میلیاون   کیا  مرحله بدوی:

 ریال

مرحلاااه واخاااواهی: یاااک 

 هزار ریال 300میلیون و 

 کیاا :تجدیاادنظرمرحلااه 

 هزار ریال ۵00میلیون و 

اعاااده دادرساای و اعتااراض 

 800میلیاون و   ثالث: یاک 

 هزار ریال

 

هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی راجع به اسناد 

 سجلی

 هاازار 7۵0مرحلااه باادوی: 

 ریال

میلیااون و  کیاا واخااواهی:

 :تجدیدنظر، هزار ریال 300

هاازار  ۵00و میلیااون  کیاا

اعااااده دادرسااای و ریاااال، 

و میلیون  کی اعتراض ثالث:

 هزار ریال 800

 


