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  وقایع پرونده .1

 1334الوکاله ترتیبی است کـه از سـال    الحساب مالیاتی حق پرداخت علی

براي وکال تکلیف شد و از این سال به بعد وکـال ملـزم گردیدنـد ایـن مبلـغ را      

 بـه  مربـوط   مجلـس  صـورت وکالتنامـه یـا   پرداخت و تمبر مربوط آن را بر روي 

ـ نی 1366 م سـال ـــ مستقی يها اتیمالالصاق نمایند. قانون وکالت خود  ز بـه  ــ

خـود   يهـا  وکالتنامـه  در... «همان سیاق به این تکلیف توجه نمود و مقرر کرد 

نــد و معـــادل پــنج درصــد آن بابـــت    ید نمایــ را ق هـــا الوکالــه  حــق رقــم  

این قـانون  ...».  ندیتمبر الصاق و ابطال نما وکالتنامه يرو یاتیمال  الحساب یعل

میـان   کـه  ایـن به دعاوي حقوقی از منظر مالی و غیرمـالی توجـه نمـود، بـدون     

دعاوي مالی منقول و غیرمنقول تفکیکی ایجاد کند، و در مورد دعاوي کیفـري  

  
  حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران. هدانشکد* استادیار 

hmohseny@ut.ac.ir 
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 هـا  آن خواسـته کـه   يو امـور  يدر دعاو )لفا«مقرر کرد:  يا جداگانههم حکم 

در  )ب .مرحلـه  هـر  يبـرا  تعرفـه  در مقـرر    الوکالـۀ  حق درصد  است پنج  یمال

ست یالزم ن قانوناً خواسته ين بهاییا تعینباشد  یکه موضوع وکالت مال يموارد

 پـنج  اسـت   الوکاله به نظر دادگـاه   حق یینتعکه  يفریک ين در دعاویو همچن

در  )ج .مرحلـه  هـر  يبرا الوکاله حق نامۀ نییآ در مقرر الوکالۀ حق حداقل درصد

برطبق مفاد حکم  باشد یکه مال یوصخص يادعا مورد  نسبت به يفریک يدعاو

میـان دعـاوي منقـول و     1الوکالـه  حق تعرفه نامه آییندر ». .مادهن ی(الف) ا بند

بـراي دعـاوي    103 مـاده غیرمنقول تمییزي ایجاد نشده و به ترتیب مذکور در 

موضوع تعرفه معین شده اسـت. بـر    حق الوکالهمالی، غیرمالی و کیفري میزان 

بـه دعـواي منقـول و غیرمنقـول توجـه       ماًیمسـتق مقـنن   که ایناین اساس، در 

ننموده و حکم آن را با توجه به مالی بودن ذیل حکم دعواي مالی بیـان کـرده،   

دادگـاه تجدیـدنظر اسـتان     52 شـعبه از  رأیی راًیاخسخنی در میان نیست اما، 

 هخواستتهران صادر گردیده که دعواي غیرمنقول را از جمله دعاوي دانسته که 

 آیـین نامـه   12 مـاده بـه   مسـتنداً و  شود یمتقویم  قانوناًدعوا از طرف خواهان 

از طـرف   يه خواسـته دعـو  کـ  يدر دعـاو  : «دارد یمکه مقرر  الوکاله حق تعرفه

د یـ خواسـته با  یاله به نسـبت ارزش واقعـ  کالو شود حق یم میتقو قانوناًخواهان 

خواستــه،   یـن ارزش واقعـ ییـ ن در تعین شود. در صورت عدم توافق طرفییتع

ن و یـی ارشـناس تع کارزش خواسـته را بـا ارجـاع امـر بـه   یزان واقعیدادگـاه م

داده است که خواهان باید مطـابق ارزش   يرأ، چنین »دده یم قرار مکح كمال

  واقعی ملک موضوع دعوا، تمبر وکالتی ابطال کند:

موضوع مربوط به مال غیرمنقول بوده، الزم است در  که ایننظر به 

مصوب  ها آنسفر  هنیهزوکال و  الوکاله حقتعرفه  هنامآیین  12 مادهاجراي 

طال گردد. مراتب به ــارزش واقعی ملک تمبر وکالتی اب براساس 1385

  
وکالي دادگستري و وکـالي موضـوع   المشاوره و هزینه سفر  الوکاله، حق نامه تعرفه حق آیین«. موسوم به 1

  ».قضاییه هقومصوب رئیس  1385 اسالمی ایران قانون برنامه سوم توسعه جمهوري 187ماده 

DOI: http://dx.doi.org/10.22106/jcr.2016.22301
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نماید سپس مذکور اقدام  12 همادتا طبق  گردد یمدادگاه بدوي اعاده 

  .1پرونده را ارسال دارند

هسـتیم: دعـواي    هـا  پرسـش در این نوشته به دنبال یافتن پاسـخ بـراي ایـن    

مـورد   الوکالـه  حق تعرفه ۀنام نییآمستقیم و  يها اتیمالغیرمنقول چگونه در قانون 

؟ تقـویم  دیـ گو یمـ مذکور از چه سـخن   تعرفه آیین نامه 12 مادهتوجه بوده است؟ 

؟ آیا دعواي راجع به مـال غیرمنقـول دعـوایی    شود یمخواسته در چه مواردي انجام 

 يرأ، مبانی نقـد  ها پرسش؟ پاسخ این کند یمرا خواهان تقویم  اش خواستهاست که 

  مذکور هستند.

  نقد و بررسی .2

دعـاوي   حق الوکالـه به  ماًیمستق 1366مستقیم مصوب  يها اتیمالدر قانون 

ابطــال تمبــر  نحــوه بینــی پــیشنشــده و مقــنن بــا  يا اشــارهمنقــول و غیرمنقــول 

مالیاتی در دعاوي مالی و غیر مالی حکم موضوع را معین نموده اسـت.   الحساب علی

کـه از ایـن جهـت     دیـ آ یمبر این اساس، دعواي غیرمنقول نیز دعواي مالی به شمار 

  مالی است. حق الوکالهتابع حکم مقنن پیرامون 

بـه دعـاوي توجـه دارد کـه      الوکالـه  حـق  تعرفه آیین نامه 12 مادههمچنین، 

ه ک يدر دعاو« دارد یمخواهان در تقویم خواسته تصمیم گیرنده است چرا که مقرر 

نسـبت ارزش   الـه بـه  کالو شـود حـق   یم میتقو قانوناًاز طرف خواهان  يخواسته دعو

ـن ارزش ییـ ن در تعین شـود. در صـورت عـدم توافـق طـرف     یید تعیخواسته با یواقع

ارشـناس  کخواسـته را بـا ارجـاع امـر به  ارزش یزان واقعیخواستـه، دادگـاه م یواقع

 4تقویم خواسته در دعواي مالی به تجـویز بنـد   ». دده یم قرار مکح كن و مالییتع

قانون آیین دادرسی مدنی به منظورهایی از جمله تعیین صالحیت دادگـاه   62 ماده

  
دادگاه تجدیدنظر استان تهران به نقل  52 هشعب 30/10/1391-9109970269500039 هشمار هدادنام. 1
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خـواهی و   فرجـام از جهت نصاب خواسته و معیـار و نصـاب تجدیـدنظر خـواهی یـا      

گاه خواهان اقـدام بـه تقـویم     که این؛ توضیح شود یمدادرسی انجام  هزینهپرداخت 

تا دعوا را در صالحیت نسبی یک مرجع قرار دهـد یـا از آن خـارج     کند یمخواسته 

ال یـ اجرت المثـل را بـه کمتـر از پنجـاه میلیـون ر      مطالبهکند مانند آن که دعواي 

یا به بیشتر از آن تقویم  قرارگیردتا در صالحیت شوراي حل اختالف  کند یمتقویم 

ود خواهان از تقویم، توجه مقص که اینتا از صالحیت این شورا خارج شود یا  کند یم

(بیشـتر از   خـواهی  فرجامال) یا یبه نصاب تجدیدنظر خواهی (بیشتر از سه میلیون ر

و گاه  کند یمال) است که حسب مورد آن را کمتر یا بیشتر تقویم یبیست میلیون ر

دادرسی کمتري بپـردازد ماننـد    هزینههدف خواهان استفاده از این امکان است که 

میلیـون ریـال    51بهـار آزادي را بـه    سـکه عـدد   1000 مطالبهکه دعواي  يا زوجه

در صدد بیان این امـر اسـت کـه در مـواردي کـه       نامه آیین 12 ماده. کند یمتقویم 

خواهان خواسته را به هر یک از منظورهاي فوق تقویم نمود، این کـار او کـه اغلـب    

 میـزان اید در ـــ ، نبودـــ ش یـــ مدادرسی بیشتر انجام  هزینهبراي گریز از پرداخت 

ارزش واقعـی خواسـته    براسـاس افتد و وکیل مستحق اسـت   مؤثروکیل  حق الوکاله

دریافت نماید و تبعا باید طبق همین ارزش تمبر مالیاتی بپردازد. بر ایـن   الوکاله حق

از حق مـالی وکیـل بـه     حمایت ،این مادهمقصود مقام واضع  رسد یماساس، به نظر 

با این کار بخواهد بر تعهـدات   که اینعنوان یکی از حقوق شغل وکالت بوده است تا 

  فزاید.بییل با توجه به ارزش واقعی ملک مالیاتی وک

براي پاسخ گفتن به این پرسش که نقش خواهان در تقویم خواسته در دعاوي 

ی از درآمدهاي دولت و مصرف وصول برخ نحوهباید به قانون  ،مالی غیرمنقول چیست

و  ردیگ یمدادرسی مالك قرار  هزینهکه در وصول  ،1374آن در موارد معین مصوب 

که هم به بهاي خواسـته و هـم صـالحیت     1379قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 

وصول برخی  نحوهقانون  3 ماده 12دادگاه عنایت نموده مراجعه کرد. قسمت ج بند 

قانون آیین دادرسی  62 ماده 4و بند  از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین

ارزش  براسـاس تقـویم   الـف)  :اند پرداختهتقویم خواسته  زمینهمدنی به دو فرض در 

چنـین   1374خواهان؛ در مورد نخسـت قـانون    ارادهتقویم به میل و  ب) .يا منطقه
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از نقطه  غیرمنقولاز اعیان  ید خلعو  غیرمنقولدر دعاوي مالی «مقرر داشته است که: 

نظــر صــالحیت، ارزش خواســته همــان اســت کــه خواهــان در دادخواســت خــود   

دادرسی، باید مطابق ارزش معامالتی امالك در هر  هزینهنماید. لکن از نظر  می تعیین

و در مـورد دوم قـانون   » آن هزینه دادرسی پرداخـت شـود   براساسمنطقه تقویم و 

در دعاوي راجع به اموال، بهاي خواسته مبلغی «حکم کرده است که:  گونه این 1379

خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن  رده وکدادخواست معین  ه خواهان درکاست 

. بـا ایـن   »رده باشدکه قانون ترتیب دیگري معین ک رده مگر اینکایراد و یا اعتراض ن

در مراحل دادرسی و حقوق خوانده  تواند یمحال از آن جا که این نحو تقویم خواسته 

خود حکم موردي را  63 مادهدر  1379باشد قانون آیین دادرسی مدنی مصوب  مؤثر

: کنـد  یمـ خواهان با منافع خوانده برخورد  جانبه یک ارادهنموده است که  بینی پیش

نسبت به بهاي خواسته بین اصحاب دعوا اختالف حاصل شود و اخـتالف   چه چنان«

در مراحل بعدي رسیدگی باشد، دادگاه قبل از شـروع رسـیدگی باجلـب نظـر      مؤثر

از کنار هم نهادن این مقررات قانونی ». ردکارشناس، بهاي خواسته را تعیین خواهد ک

 کلیـه  خواسـته بهـاي   هویـژ  1379است که حکم قانون سـال   دییتأاین نتیجه قابل 

دادرسی در این دعاوي است امـا، حکـم مقـنن در     هزینهدعاوي راجع به مال و تبعا 

، میان صالحیت و باشد یممخصوص مال غیرمنقول  که اینعالوه بر  1374قانون سال 

خواهان در تقویم بهاي خواسته  ارادهدادرسی تمییز ایجاد نموده و اولی را تابع  هزینه

قانون آیین دادرسی مدنی است)  63 مادهدانسته است (که به هر روي مقید به حکم 

خواهان در تقویم خواسته خـارج   ارادهرا از  غیرمنقولدادرسی دعاوي مالی  هزینهو 

ارجاع کرده است؛ ضوابطی که هر بار  نموده و به ارزش معامالتی امالك در هر منطقه

توسط مدیران دفاتر محترم  عمالًمعین و در هر پرونده  ،سوي سازمان امور مالیاتیاز 

این، مسلم . بنابرشود یمو ضرائب مذکور در این ضوابط برآورد  ها فرمول، طی ها دادگاه

خود خواسته را تقویم  ارادهبه  تواند ینمآن است که خواهان در مورد اموال غیرمنقول 

تعرفه قرار بگیرد و این تقویم تابع ضـوابط ارزش   آیین نامه 12 مادهکند تا مشمول 

معامالتی امالك در هر منطقه است که با دخالت سازمان امـور مالیـاتی و مباشـرت    

  .شود یممدیران محترم دفاتر محاکم محاسبه و دریافت 
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  نتیجه .3

دادگاه محترم تجدیدنظر استان  52 شعبه يرأ ،نوشتاراین  يها لیتحل پایهبر 

تهران از این منظر قابل انتقاد است که تقویم خواسته در دعاوي غیرمنقـول را، کـه   

 وصـول برخـی از درآمـدهاي دولـت و     نحـوه قانون  3 ماده 12مطابق قسمت ج بند 

 درخصـوص ضوابط اعالمی سازمان امـور مالیـاتی    پایهمصرف آن در موارد معین بر 

 تـأثیر  بـی خواهـان در آن   ارادهو  شود یمارزش معامالتی امالك در هر منطقه انجام 

 الحسـاب  علـی دریافـت   نحـوه خواهان دانسـته و حکـم    ارادهاست، مصداق تقویم به 

تعرفه معرفی کـرده اسـت؛    آیین نامه 12 مادهمالیاتی وکال در این فرض را مشمول 

اسـت و   الوکالـه  حقکه به نظر به دنبال حمایت از حق مالی وکیل نسبت به  يا ماده

 حق الوکالـه نه تحدید و تضییق آن از طریق افزایش تعهدات مالیاتی وکال و تحمیل 

ارزش معامالتی ملک در هر منطقه و برآورد  براساستقویم  متداعیین، چهبیشتر به 

و  شـود  یمـ انجام  ها دادگاهاتر محترم طبق ضوابط سازمان امور مالیاتی و مدیران دف

موضوعا متفاوت است با تقویم به خواست و میل خواهان. بدیهی است کـه مقایسـه   

ضـوابط ارزش   براسـاس این دو با هم و تشبیه احکام تقویم به میل خواهان و تقویم 

از این جهت نیـز قابـل    يرأ. همچنین این رسد یمبه نظر  الفارق معملک،  يا منطقه

را تـابع ارزش واقعـی ملـک نمـوده ولـی،       الوکاله حق ،انتقاد است که در یک پرونده

؛ امري که متهافت بـوده  دینما یمدریافت  يا منطقهارزش  براساسدادرسی را  هزینه

را از این جهت نیز بایـد نقـد    يرأو به نظر یک بام و دو هوا است. از سوي دیگر این 

مالیـاتی وکیـل    مسـئولیت نمود که سرنوشت دعواي تجدیدنظرخواهی موکل را بـه  

، حقـوق دادرسـی از حقـوق مالیـات     1پیش از این گفته شد است چنان کهگره زده 

 ریتـأث  بـی بر اعمال آیین دادرسـی   القاعده علیل دارد و نقض تکالیف مالیاتی استقال

مراتب به دادگاه بـدوي اعـاده    «گفته شده:  يرأدر  که این. بر همین بنیان، باشد یم
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نیـز  » مذکور اقدام نماید سـپس پرونـده را ارسـال دارنـد     12 مادهتا طبق  گردد یم

واجد این ایراد است که در قانون آیین دادرسی مدنی مشخص نگردیده که ضـمانت  

موکـل دارد. پـس،    بردعواياجراي نقض تکلیف مالیاتی وکیل چیست و چه تاثیري 

اگر در این پرونده وکیل از انجام این تکلیف امتنـاع کنـد، اینکـه سرنوشـت دعـواي      

و دادگاه نخستین در مورد ایـن فـرض چـه بایـد      شود یمتجدیدنظر طرح شده چه 

در این جـا   تواند یمه آیا دادگاه بدوي ــونــام است. براي نمــد محل ابهــانجام ده

را مطالبـه کنـد؟ و اگـر او نیـز از      الحسـاب  علیابالغ کرده و این  مجدداًبه موکل او 

زمینـه وفـق    امتناع کـرد (چـرا کـه تکلیفـی در ایـن      حقاً الحساب علیپرداخت این 

دانسـت و دعـواي    مـؤثر قوانین نـدارد)، آیـا بایـد تخلـف وکیـل را در حـق موکـل        

بـاز هـم مشـخص نیسـت      کـه  ایـن تجدیدنظرش را مردود اعالم نمود، صرف نظر از 

ضمانت اجراي ایـن نقـض تکلیـف رد دادخواسـت تجدیـدنظر اسـت یـا رد دعـواي         

  تجدیدنظر یا عدم استماع آن.
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