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 صفحه 1

المشاوره و هزینه سفر وکالی دادگستری و وکالی الوکاله، حقنامه تعرفه حقآئین
 ایرانقانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسالمی  ۱۸۷موضوع ماده 

 ۲۷/۴/۱۳۸۵ مصوب

مصوب   المشاوره و هزینه سفر وکالی دادگستری الوکاله، حقنامه تعرفه حق آیین نامه بر اساساین آیین 

 لغی شد رئیس قوه قضاییه م ۱۳۹۸/ ۲۸/۱۲

های وکالی دادگستری کشور  و پیشنهاد کانون  الیحه قانونی استقالل کانون وکالی دادگستری  ۱۹با توجه به ماده 

الوکاله و  نامه تعرفه حق قانون برنامه سوم توسعه، آئین ۱۸۷نامه اجرایی ماده آئین  ۲و هیأت اجرائی موضوع ماده 

 .قضائیه به شرح ذیل تصویب شد هزینه سفر کانون وکالی دادگستری و وکال و مشاوران حقوقی قوه 

بین    ۱۳۳۳الیحه قانونی استقالل کانون وکالی دادگستری مصوب سال    ۱۹الوکاله طبق ماده  قرارداد حق    -۱ماده  

الوکاله در صورتیکه قرارداد در بین نباشد، در مورد محکوم علیه، مالیات و  وکیل و موکل معتبر است. در تعیین حق 

الوکاله کمتر از میزان تعرفه وکالتی باشد در مورد  ر خواهد بود چنانچه قرارداد حق ب سهم تعاون این تعرفه معت 

 .علیه مبلغ کمتر مالک خواهد بود محکوم 

الوکاله مازاد بر تعرفه تعیین شده باشد درج این مبلغ در وکالتنامه  اگر بموجب قرارداد فیمابین، مبلغ حق   -۲ماده 

الزم  ( ۱۳۶۶مصوب  قانون مالیاتهای مستقیم  ۱۰۳اب مالیاتی )موضوع ماده حس الو ارائه آن جهت ابطال تمبر علی

الوکاله را طبق تعرفه اعالم و به این ماخذ ابطال تمبر  خواهد بود. چنانچه وکیل با کتمان واقع، در وکالتنامه مبلغ حق 

ب جزائی  قی آن قانون قابل تع  ۲۰۱الوکاله بیشتری دریافت نماید. عمل وکیل در صورت انطباق با ماده  شود، لکن حق 

خواهد بود. قضات، مدیران دفاتر و کارمندان مسئول ابطال تمبر مکلفند مفاد قانون را بموقع اجرا گذاشته و ضمن  

 .ها عنداللزوم اعالم جرم نمایند بازرسی و کنترل وکالتنامه

ایر وجوهی  و س قانون برنامه سوم توسعه، سهم تعاون  ۱۸۷در مورد وکالء و مشاوران حقوقی موضوع ماده   -تبصره 

 باید کسر و به حساب کانون وکال واریز شود کسر نخواهد شد 
ً
 .که قانونا
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 صفحه 2

الوکاله در موردی که حکم دادگاه بدوی از حیث بهای خواسته قطعی است از  در دعاوی مالی میزان حق   -۳ماده 

ردی که حکم از  ر موباشد و دریال می  ۳۰۰.۰۰۰بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ  ٪۱۰ریال و  ۱۵۰.۰۰۰حداقل 

 :گرددحیث بهای خواسته قطعی نیست به ترتیب ذیل تعیین می 

 .ریال  ۶.۰۰۰.۰۰۰از بهای خواسته و حداکثر   ٪۶تا مبلغ یکصد میلیون ریال  – الف 

 .ریال ۴۲.۰۰۰.۰۰۰بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ  ٪۴نسبت به مازاد یکصد میلیون ریال تا یک میلیارد ریال  – ب 

 .ریال ۱۶۲.۰۰۰.۰۰۰از بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ ٪۳میلیارد ریال  ۵ازاد یک میلیارد ریال تا به منسبت    -ج

 .ریال ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰از بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ   ٪۲نسبت به مازاد پنج میلیارد ریال  -د

الوکاله وکال  ن حق تواند موجب افزایش میزاتبصره درجه تحصیلی، سنوات خدمت، حوزه قضایی محل خدمت می 

 .یابدبه ترتیب زیر باشد و در هیچ صورت از حداکثر مقرر در بندهای باال افزایش نمی 

مبلغ پایه به   ٪۱۰مبلغ پایه و دارندگان مدارک تحصیلی دکترا تا   ٪۵وکالی با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد تا  -۱

 .شودالزحمه آنها افزوده می حق 

مبلغ پایه و حداکثر   ٪۱به ازای هر سال  ضایی، وکالت و عضویت هیات علمی خدمت ق به ازای هر سال سنوات   -۲

 .شود الزحمه آنها افزوده میمبلغ پایه به حق  ٪۲۰سال سابقه و   ۳۰تا  

مبلغ پایه   ٪۵مبلغ پایه و وکالی شاغل در شهرهای بزرگ تا  ٪۱۰وکالی شاغل در استان تهران و مراکز استان تا   -۳

 .شودفزوده می آنها ا  الزحمهبه حق 

الوکاله مقرر در بندهای الف، ب، ج و د به مرحله نخستین و چهل درصد بقیه به مرحله  شصت درصد حق   -۴ماده 

 .گرددالوکاله هر مرحله در پایان همان مرحله به وکیل پرداخت میگیرد. حق تجدیدنظر تعلق می 

 -۵ماده 
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 صفحه 3

رود ثالث و اعتراض ثالث نصف میزانی است که در بندهای الف،  تقابل، والوکاله دفاع از دعاوی جلب ثالث،  حق   -الف  

الوکاله دعاوی ورود ثالث، جلب ثالث، تقابل و اعتراض ثالث مطابق تمام  مقرر است ولی حق  ۳ب، ج و د ماده 

  ره در آن ای است که ثالث در آن مرحله وارد یا جلب شده یا دعوی تقابل مطرح و یا به رأی صادالوکاله مرحله حق 

 .مرحله اعتراض نموده است 

  چنانچه  لیکن است.  ۳الوکاله حکم غیابی و اعتراض به حکم مذکور به میزان مقرر در بندهای الف و ب ماده  حق   - ب  

  تعلق   غیابی  حکم   لهمحکوم   وکیل  به  دیگری  الوکالهحق   دعوی،  از  دفاع   و  تعقیب  جهت   از   شود  اعتراض  غیابی   حکم   به

 .گیردنمی 

الوکاله  و دادسرای دیوانعالی کشور و غیره نصف میزان حق   کیل در دادسراها، نظیر دادسرای نظامی لوکاله و احق   -ج  

الوکاله مرحله  است و چنانچه وکیل دعوی را در دادگاه نیز تعقیب کند عالوه بر مبلغ مذکور حق  ۳مذکور در ماده 

 .گیردنامه به وی تعلق می نخستین نیز طبق این آئین 

 .شود الوکاله به ترتیب زیر تعیین می ردی که دعوی به یکی از نتایج ذیل منتهی شود حق در موا  -۶ماده 

 .الوکاله مرحله نخستینبرای قرار ابطال دادخواست پیش از پاسخ و دفاع از دعوی ربع حق  - الف 

 .ینالوکاله مرحله نخست برای قرار ابطال دادخواست پس از پاسخ و دفاع از دعوی نصف حق  - ب 

 .الوکاله مرحله تجدیدنظررای قرار سقوط دعوی تجدید نظر قبل از پاسخ و دفاع از دعوی ربع حق ب - ج 

 .الوکاله مرحله تجدیدنظر برای قرار سقوط دعوی تجدید نظر پس از پاسخ و دفاع از دعوی نصف حق   -د 

ثبت و رد تقاضای اعاده دادرسی  عتراض بر  برای قرار رد دعوی به علت قبول ایراد مرور زمان و قرار سقوط دعوی ا  - هـ  

 .ای که برای حکم مقرر استالوکاله و قرار رد دعوی بعلت اعتبار امر مختومه تمام حق 
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 صفحه 4

باشد و در  الوکاله آن مرحله می الوکاله، نصف حق برای سایر قرارهایی که مستقاًل قابل تجدیدنظر است میزان حق   - و  

ای اضافه بر آنچه برای رسیدگی ماهوی مقرر است برای  الوکالهض شود حق صورتی که این نوع قرارها فسخ و نق

 .رسیدگی پس از فسخ و نقض تعلق نخواهد گرفت 

 .الوکاله قبل از نقض استالوکاله رسیدگی بعد از نقض نصف حق حق   -۷ماده 

 الزم نیست و همچنین     -۸ماده  
ً
در دعاوی غیر مالی اعم از اینکه خواسته مالی نیست یا تعیین بهای خواسته قانونا

این ماده   له را به شرح مقرر درات مورد مطالبه از طرف محکوم الوکاله و خسار در دعاوی کیفری، دادگاه میزان حق 

 :الوکالهگاه وکیل تعیین کرده باشد حق تعیین خواهد کرد اعم از اینکه خود خواهان یا متهم و یا داد 

در دعاوی خانوادگی به طور مطلق مانند طالق و تمکین یا دعاوی مالی ناشی از نکاح و طالق و دعاوی امور   -الف 

 .ریال  ۴.۰۰۰.۰۰۰ریال و حداکثر   ۳۰۰.۰۰۰حسبی حداقل 

 :در دعاوی کیفری - ب 

سرقت مشمول حد، قصاص عضو و دیه عضو، حبس  در دعاوی کیفری مستلزم مجازات شالق، جزای نقدی، -۱

 .ریال   ۵.۰۰۰.۰۰۰کمتر از ده سال حداکثر مبلغ 

گیرد در جرائم متعدد  الوکاله تعلق می چنانچه برای یک جرم چند مجازات پیش بینی شده باشد یک حق   - تبصره 

  و  ریال   ۵۰۰.۰۰۰ر عنوان یک که نسبت به آن بعد از رسیدگی تصمیم قضائی اتخاذ شده باشد برای ه  موضوع بند

شود و نسبت به مازاد مبلغی پرداخت  الوکاله اضافه می ریال به حق  ۱.۵۰۰.۰۰۰ مبلغ عنوان  سه  برای  حداکثر 

 .نخواهد شد

سال و بیشتر حداکثر   ۱۰س، حبس در دعاوی مستلزم قصاص نفس، محاربه، حدود مستوجب قتل، دیه نف  -۲

 . ریال  ۱۰.۰۰۰.۰۰۰مبلغ 
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 صفحه  5

باشد در جرائم متعدد این بند که بعد  الوکاله نمی اع مجازات متعدد برای جرم واحد موجب تعدد حق اجتم  - تبصره 

ریال و   ۱.۰۰۰.۰۰۰از رسیدگی قضائی نسبت به آن اتخاذ تصمیم شده باشد برای هر عنوان جزائی مبلغ 

 -گیردق نمیشود و مازاد بر آن مبلغی تعلالوکاله وکیل اضافه می ریال به حق  ۳.۰۰۰.۰۰۰حداکثر

 .شودریال تعیین می ۴.۰۰۰.۰۰۰ریال و حداکثر   ۳۰۰.۰۰۰الوکالهدر سایر دعاوی غیر مالی حداقل حق  - ج 

بندهای    تبصره افزایش ضریب تخصص، سنوات خدمت، مناطق جغرافیایی با رعایت این شرط که از حداکثر مقرر در 

این تعرفه در خصوص دعاوی   ۷تا  ۴ن مفاد مواد همچنی  - شودتعیین می  ۳فوق افزوده نشود به شرح تبصره ماده 

 .شود غیرمالی نیز اعمال می

الوکاله در دیوان عدالت اداری و مراجع غیر قضایی )از قبیل سازمان تعزیرات حکومتی، هیأتهای  حق   -۹ماده 

درصد به مرحله   ۴۰درصد آن به مرحله نخستین و  ۶۰نامه است که و غیره( طبق این آئین  قانون کار مندرج در

 .گیردتجدیدنظر تعلق می 

به  گردد منجر  دگستری یا پس از طرح آن در دادگاه به داوری ارجاع می الوکاله اموری که خارج از داحق   -۱۰ماده  

شود یا در شوراهای حل اختالف رسیدگی شود و نیز در موردی که دعوی در دادگاه یا خارج از  صدور رأی داور می 

 .الوکاله مرحله نخستین استشود به میزان حق دادگاه به صلح ختم می

تمام شده یا  انتفای موضوع وکالت به جهتی از جهات قانونی دیگر اگر کار وکیل در مورد عزل وکیل یا   -۱۱ماده 

  میزان  اینصورت  غیر  در  الوکاله آن مرحله به وکیل تعلق خواهد گرفت.پرونده برای صدور حکم مهیا باشد تمام حق 

ن وکال یا مرکز امور  کانو تشخیص به مورد  حسب  است  داده انجام مرحله آن  در که  کاری تناسب به  وکیل  الوکاله حق 

 .ئیه یا مراجع قضایی تعیین خواهد شدمشاوران حقوقی، وکالء و کارشناسان قوه قضا

 تقویم می   -۱۲ماده 
ً
الوکاله به نسبت ارزش واقعی  شود حق در دعاوی که خواسته دعوی از طرف خواهان قانونا

قعی خواسته، دادگاه میزان واقعی ارزش  خواسته باید تعیین شود. در صورت عدم توافق طرفین در تعیین ارزش وا

 .دهدبه کارشناس تعیین و مالک حکم قرار می خواسته را با ارجاع امر  
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 صفحه  6

به یا  درصد نسبت به محکوم ۲الوکاله امور اجرایی در دادگاهها و شعب اجرای ثبت حداکثر میزان حق   -۱۳ماده 

وکیل انجام داده است تعیین شود و در هر صورت   شود و یا ممکن است به تناسب اقداماتی کهمورد اجرا تعیین می 

الوکاله بنظر دادگاه صالحیت دار  یال تجاوز نخواهد کرد. در مورد سایر اجرائیه ها تعیین میزان حق ر   ۵.۰۰۰.۰۰۰از  

 .است 

چنانچه وکیل بدون تنظیم وکالتنامه نسبت به ارائه خدمات حقوقی مثل تنظیم دادخواست، شکوائیه،    -۱۴ماده 

اید برابر بندهای ذیل از حق الزحمه متناسب  رنامه، الیحه دفاعیه، مشاوره حقوقی، مطالعه پرونده اقدام نماظها

 .شودبرخوردار می 

 ریال ۲۰۰.۰۰۰تنظیم دادخواست یا شکوائیه به مبلغ    -الف

ازای هر صفحه    ریال و بیشتر از پنج صفحه تا هر میزان به   ۲۰۰.۰۰۰تنظیم الیحه تا پنج صفحه به ازای هر صفحه    - ب

 ریال  ۳۰۰.۰۰۰ریال و حداکثر تا   ۱۰.۰۰۰

 ریال   ۵۰.۰۰۰المشاوره از قرار هر ساعت حداکثر  حق    -ج

 ریال  ۱۵۰.۰۰۰حق مطالعه پرونده حداکثر مبلغ  -د

قانون مالیاتهای   وکالی دادگستری و کارگشایان مکلفند معادل نصف آنچه بابت مالیات طبق  -۱۵ماده 

جم مالیات را  نند برای صندوق حمایت وکال و کارگشایان و نیز یک بیست و پن کتمبر به وکالتنامه الصاق می  مستقیم 

بابت هزینه کانون به حسابداری دادگستری پرداخت کنند و صندوق دادگستری مکلف است سهم صندوق حمایت  

انون وکالی  و یک چهارم سهم کانون را از کلیه وکالی کانون و کارگشایان را در هر مورد قبول و در آخر هر ماه به ک

 .شود حق الزحمه متصدیان وصول خواهد بودمی دادگستری مربوط بپردازد. دو درصد از آنچه وصول 

الوکاله در دیوانعالی کشور و شعب تشخیص آن در دعاوی مالی بیست درصد از کل رقم  میزان حق   -۱۶ماده 

 .باشدغیرمالی براساس تعرفه تجدید نظر می   نامه خواهد بود و در مورد دعاویاین آئین   ۳الوکاله مذکور در ماده  حق 
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 صفحه 7

های مذکور از سوی موکل  باشد مگر هزینه ه مسافرت وکال کیلومتری پانصد ریال رفت و برگشت می هزین   -۱۷ماده 

 .گرددریال تعیین می ۲۵۰.۰۰۰تقبل شود و فوق العاده روزانه مبلغ 

س قوه قضائیه رسید و پانزده روز پس از انتشار در  به تصویب رئی  ۱۳۸۵/ ۲۷/۴ نامه در تاریخاین آئین   -۱۸ماده 

 .ملغی است  نامه تعرفه سابقآئین  در سراسر کشور الزم االجراء بوده و از این تاریخ ه رسمی روزنام
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