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لزوم یا عدم لزوم تسلیم اصل وکالتنامه وکیل 
دادگستري به دادگاه

وکیل علي اصغر مرادي گوارشکي1

مقدمه:
از آن جا که اخیراً نظریه  اي به میان آمده مبني بر این که وکالت نامه ی 
پرونده  پیوست  آن  اصل  باید  و  است  پرونده  انحصاري  مدارک  از  وکیل 
گردد و با تسلیم رونوشت یا کپي مصدِق وکالتنامه، سمت وکیل محرز 
که  وکیلي  از  وکالت  اعالم  ي  الیحه   یا  دادخواست  بالتّبع،  و  نمي  شود 
رونوشت یا کپي مصدق وکالتنامه را پیوست کرده است پذیرفته نخواهد 
شد یا اگر غفلتاً پذیرفته شود حسِب مورد، قرار رّد دعوي یا قرار رّد وکالِت 
وکیل صادر خواهد گردید و بعضاً بر تنظیم و تسلیم قرارداد حق   الوکاله 
به ضمیمه  ي وکالتنامه نیز اصرار و تکلیف می گردد لذا بنده بر آن شدم 
که از توجه به قوانین و مقرّرات مربوطه، نوشتار پیش رو را به دست دهم: 

ناسخ و منسوخ :
نظریه    ي »لزوم تسلیم اصل وکالتنامه«، عمدتاً بر پایه  ي استنباط از ماده 
مستقیم  مالیات های  قانون  ماده 103  وکالت مصوب 1315،  قانون   32
و  دادگاه های عمومي  آیین دادرسي  قانون  از  ماده 33  و  مصوب 1366 

انقالب در امور مدني )آ.د.م.( مصوب 1379 مي  باشد.
   ماده 59 قانون آ.د.م. 1379 می گوید: »اگر دادخواست توسط ولّي، قیم، 
وکیل و یا نماینده قانوني خواهان تقدیم شود رونوشت سندي که مثبت 
دادگاه  تسلیم  دادخواست  پیوست  به  است،  دهنده  دادخواست  سمت 

مي گردد.«
    در ماده 32 از قانون وکالت 1315 آمده بوده است: »وکال باید با موکل 
خود، قرارداد حق  الوکاله تنظیم و مبادله نمایند و نسخه ثاني قرارداد را 

به ضمیمه وکالتنامه به دفتر محکمه تسلیم دارند . . . .«
  a.s.m.gavareshki@live.com -1

چکیده:
است  سمت  دلیل  وکالتنامه 
وکالتنامه  سمت؛  خود  نه 
موضوعیت ندارد؛ به هر طریقي 
شود  محرز  وکالت،  سمت  که 
آیین  در  کند؛  مي   کفایت 
دادرسي، اصل احراز سمت است 
و اموري مانند تمبر مالیاتي، فرع 
بر اصل هستند؛ فروع نباید اصل 
در  دهند؛  قرار  الشعاع  تحت   را 
عقد وکالت، حق  الوکاله از ارکان 
حق  قرارداد  اگر  نیست؛  عقد 
 الوکاله وجود نداشته باشد خللي 
نمي  آید؛  وارد  وکالت  اصل  به 
فرم وکالتنامه مي  تواند متضمن 

قرارداد حق  الوکاله نیز باشد.
 

کلید واژگان :
قانون،  نص  سمت،  وکالتنامه، 
دادگستری،  وکیل  اختیارات 

قرارداد حق  الوکاله
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  در نظریه  ي »لزوم تسلیم اصل وکالتنامه« ماده 32 قانون وکالت، »خاص« 
و ماده 59 قانون آ.د.م.، »عام«، تلقي شده است: عامِّ مؤخرالتصویب، ناسِخ 
خاصِّ مقدم  التصویب نمي تواند باشد؛ پس باید مقررات ماده 32 را مالک 
دانست و از توجه به ماده 33 از قانون آ.د.م. و ماده 103 قانون مالیات های 
مستقیم، گفت که باید اصل وکالتنامه را وکیل به دادگاه تسلیم نماید تا 
پیوست پرونده شود و ااّل سمت وکیل محرز نخواهد شد؛ تسلیم رونوشت 

و کپي وکالتنامه، قابل قبول نیست.
مجلس  تصویب  به   1379/1/21 تاریخ  در  مدني  دادرسي  آیین  قانون 
آیین  قانون  قانون،  این  از  برابر ماده 529  شوراي اسالمي رسیده است. 
دادرسي مدني مصوب سال 1318 و الحاقات و اصالحات آن و مواد 18 و 
19 و 21 و 23 و 31 قانون تشکیل دادگاه های عمومي و انقالب مصوب 
سال 1373، نسخ صریح و سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر، ملغي 
)نسخ ضمني( گردیده است. پس ماده 59 قانون آ.د.م. می تواند مقررات 
نسخ کرده  است  مغایر  در قسمتي که  را  وکالت 1315  قانون  ماده 32 

باشد.
قانون آیین دادرسي مدني جدید گفته است: »وکالي  از  1 - ماده 33 
متداعیین باید داراي شرایطي باشند که به موجب قوانین راجع به وکالت 
در دادگاه ها براي آنان مقرر گردیده است.« این ماده در اصل براي این 
منظور در قانون آورده شده است که بگوید هر کسي در دادگاه نمي تواند 
بلکه متداعیین  امر دادرسي دخالت کند.  به عنوان وکیل متداعیین در 
باید وکالي خود را از میان وکالي دادگستري برگزینند. به دیگر سخن 
در  وکالت  که  است  مطلب  این  بیان  صدد  در  ماده  این  که  گفت  باید 
باشد  این که معلوم  براي  دادگستري، مختِص وکالي دادگستري است. 
وکیل دادگستري مورد نظر قانون، چه کسي است در همین ماده پس از 
حرف ربط »که« تبیین شده که وکیل باید شرایط مقرر در قوانین راجع 

به وکالت را دارا باشد.
ماده 33 هیچ ربطي به »وکالتنامه« ندارد و فقط راجع به شرایط خود 
»وکیل« است؛ شرایط وکیل که داشتن تحصیالت عالیه و گذراندن دوره 
کارآموزي و اخذ پروانه وکالت دادگستري است در قانون وکالت مصوب 
1315 و الیحه استقالل کانون وکال مصوب 1333 و قانون کیفیت اخذ 

پروانه وکالت مصوب 1376 آمده است. 
بر خالف آن چه در  آیین دادرسي مدني،  قانون  از  2 - حکم ماده 59 
نظریه  ي »لزوم تسلیم اصل وکالتنامه« گفته شده است، عام نیست بلکه 
بنگریم  مدني  دادرسي  آیین  قانون  مباحث  به  دقیق  اگر  است.  خاص 
آورده  دادخواست«  »پیوست های  مبحث  در   59 ماده  این  که  مي بینیم 
از پیوست های دادخواست است؛ در این  شده است؛ وکالتنامه هم یکي 
ماده تصریح شده که اگر دادخواست توسط وکیل تقدیم شود رونوشت 
سندي که مثبت سمت دادخواست دهنده است تسلیم دادگاه مي گردد؛ 
پیوست  باید  دهنده  دادخواست  سمت  احراز  براي  لزوماً  چه  آن  یعني، 
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از  و  است  وکالتنامه  یا همان کپي  رونوشت  است  کافي  و  پرونده گردد 
این ماده، لزوم تسلیم اصل وکالتنامه، استنباط نمي  شود؛ بلکه نِص ماده 

تصریح به »رونوشت« دارد.
ذکر دیگر عناوین نمایندگي قانوني مانند »ولّي« یا »قّیم« در این ماده 
هیچ  کنیم.  تلقي  »عام«  را  وکیل  به  راجع  ما حکم  که  نمي شود  سبب 
واژه اي در این ماده به چشم نمي خورد تا نشان دهد »وکیل« مورد نظر 
را هم شامل مي  دادگستري  بر وکالي  افراد دیگري عالوه  قانون گذار، 
 شود. هنگامي مي توان حکم یک ماده را عام تلقي کرد که الفاظ و عناوین 
عام در آن به کار رفته باشد و دامنه  ي شمول آن، شامل افراد متعددي 
گردد. چنان چه فقط عبارت »نماینده  ي قانوني خواهان« در ماده 59 
می آمد یا از عباراتي نظیر »هر یک از نمایندگان قانوني خواهان«، »کلیه  
از  بود و اسمي  استفاده شده  الفاظ عام  نمایندگان خواهان« و سایر  ي 
»وکیل « به میان آورده نمي  شد ممکن بود بگوییم که »نماینده قانوني« 
عنواني است عام و شامل هم وکیل مي  شود و هم قّیم و غیر آنها و نمي 

 تواند حکم خاِص مذکور در ماده 32 قانون وکالت را نسخ کند. 
اما در ماده 59 به طور خاص از »وکیل« نام برده شده است و در خصوص 
»وکیل« بیان حکم شده است و منحصراً منظور، وکیل دادگستري است؛ 
یعني، همان وکیلي که طبق ماده 33 قانون آ.د.م. حّق وکالت در دادگاه ها 
را دارد و نه کس دیگر. این که استدالل شود برابر ماده 15 و تبصره  ي آن 
از قانون امور حسبي، اشخاص ذی نفع می توانند شخصاً در دادگاه حاضر 
شوند یا نماینده بفرستند و نماینده، اعم از وکالي دادگستري یا غیر آنها 
است پس واژه  ي وکیل در ماده 59 می تواند شامل وکیل دادگستري و 

غیر آن هم بشود استدالل نادرستي است زیرا: 
وکیل  منحصراً  است  شده  وکیل  از  سخن  جا  هر  آ.د.م.  قانون  در  اوالً- 
دادگستري مد نظر قانون گذار است و جز بر وکیل دادگستري بر کس 
دیگري اطالق نمي  یابد. پس لفظ وکیل هر چند مطلق آمده است ولي به 
طور خاص بر وکیل دادگستري حاکم است؛ به طور کل در دادگستري هر 
گاه سخن از »وکیل« مي  شود ذهن خواننده و شنونده، منصرف به همان 
فرد شایع و بارز مي  شود و آن فرد نیز کسي نیست مگر وکیل دادگستري. 
پس حکم ماده 59 درباره ی وکیل، حکم خاص است؛ خاص جدید، خاص 
سابق )ماده 32 قانون وکالت 1315( را در قسمت مغایر نسخ کرده است.

ثانیاً- رسیدگي به امور حسبي طبق ماده 1 آن قانون، متوّقف بر وقوع 
نیست  آنها  طرف  از  دعوي  اقامه  ي  و  اشخاص  بین  منازعه  و  اختالف 
متخصص  فردي  عنوان  به  دادگستري«  »وکیل  باشد  داشته  تا ضرورت 
دخالت کند؛ برابر ماده 2 از همان قانون نیز رسیدگي به امور حسبي تابع 
مقررات قانون امور حسبي است مگر آن که خالف آن مقرر شده باشد؛ 
در ماده 13 از قانون امور حسبي گفته شده که درخواست در امور حسبي 
ممکن است کتبي یا زباني باشد؛ یعني، بر خالف قانون آ.د.م. که در ماده 
51 آن گفته شده است دادخواست باید به زبان فارسي بر روي برگهاي 
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چاپي مخصوص نوشته شود، براي رسیدگي به امور حسبي، نیاز به تقدیم 
دادخواست نیست. ماده 59 نیز در مبحث پیوست های دادخواست است و 
چون در امور حسبي اساساً دادخواست نوشته نمي  شود پس این مقررات 
ماده 59 بالکل منصرف از رسیدگي در امور حسبي است و در نتیجه باید 
گفت وکیلي که در ماده 59 مورد اشاره است شامل نماینده  ي شخص 

ذی نفِع مذکور در ماده 15 قانون امور حسبي نیست. 
ممکن است گفته شود که قانون آ.د.م. یک قانون عام است و قانون وکالت 
به نسبت آن، خاص مي باشد و عاِم مؤخر نمي تواند خاِص مقدم را نسخ 
کند!؟ در پاسخ گفته مي شود که صرف عنوان قانون،  مالک تشخیص عام 
یا خاص بودن نیست. بلکه مقررات یا حکمي که در یک ماده از قانون 
آمده است نشان می دهد که عام است یا خاص. چه بسا در یک قانوِن عام، 
ماده اي با حکِم خاص، بیاید و حکم خاِص قبل از خود را نسخ کند. مهم 
این است که در ماده 59 بالصراحه لفظ »وکیل« آمده است و غیر از وکیل 
دادگستري هیچ فرد دیگري را شامل نمي شود و استنباط بر خالف این 

معني، اجتهاد در مقابل نص است
.

اشاره به مثال عام و خاص:
 در مواد 42 و 43 و . . . از قانون آ.د.م. مصوب 1379 مقرراتي درباره عدم 
امکان جمع بین اوقات دادگاه و عزل و استعفاي وکیل، وضع شده است. 
مواد 28 )اصالحي 1346/3/29( و 29 از قانون وکالت نیز مقرراتي را در 
همین خصوص، پیش بیني کرده بوده است. اکنون مواد 42 و 43 و . . 
. از قانون آیین دادرسي مدني که یک قانون عام نسبت به قانون وکالت 
تلقي مي شود در قسمتي که مغایر باشد مواد 28 و 29 را نسخ می کند. 
چون حکمي که در ماده 42 و . . . از قانون آ.د.م. آمده است حکم خاص 
است. به هنگام وکالت در دعاوي ممکن است مقررات برخي از مواد قانون 
آ.د.م. نسبت به بعضي از مواد قانون وکالت یا الیحه استقالل کانون وکال، 

خاص باشد و بدیهي است که خاص مؤخر، خاص مقدم را نسخ مي کند.
نظریات مشورتي

 80/7/15  –  7/6211 مشورتي  نظریه  طي  قضائیه  قوه  حقوقي  اداره 
یا رونوشت مصّدق  نمودن فتوکپي  به پرسشي درباره ضمیمه  پاسخ  در 
دادرسي  آیین  قانون   59 ماده  است:  »حسب  گفته  وکیل،  وکالت نامه ی 
که  سندي  رونوشت  مدني  امور  در  انقالب  و  عمومي  دادگاه های  مدني 
مثبت سمت دادخواست دهنده است به پیوست دادخواست تسلیم دادگاه 
یا رونوشت مصدق وکالتنامه  بنابراین ضمیمه نمودن فتوکپي  مي گردد. 
وکیل به دادخواست، صحیح و قانوني است و مقررات این ماده ناسخ ماده 
مي باشد.  وکالتنامه  اصل  ارائه  از حیث  وکالت مصوب 1315  قانون   32
ماده 76 قانون آیین دادرسي مدني سابق نیز که اصل وکالتنامه را الزامي 
دانسته بود با تصویب قانون آیین دادرسي دادگاه های عمومي و انقالب 
در امور مدني مصوب سال 1379 نسخ شده است.«)مجموعه تنقیح شده 
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قوانین و مقررات حقوقي، زمستان 1386، پاورقي صفحه 1941(
اداره حقوقي قوه قضائیه هم - که مرجع رسمي استعالم های قضائي است 
- قائل به نسخ ماده 32 قانون وکالت )از حیث ارائه اصل وکالتنامه( به 
وسیله ماده 59 قانون آ.د.م. است. اگر اداره حقوقي قوه قضائیه قباًل طي 
نظریه مشورتي 7/2725 – 1373/6/30 گفته باشد: »وکال باید نسخه اول 

وکالتنامه را ضمیمه دادخواست نمایند.« این نظریه:

است.  بوده   1318 مصوب  آ.د.م.  سابق  قانون  حاکمیت  زمان  در  اوالً-   
بدیهي است که وقتي قانون تغییر کند نظریه اي هم که مربوط به قانون 
قدیم بوده است به تبع خود قانون، ملغي است و دیگر جاي استناد ندارد 
و نمی توان به اداره حقوقي ایراد کرد که چرا قباًل چنان نظري داده است. 
ثانیاً- در ماده 76 قانون آ.د.م. مصوب 1318 هم تصریح به »اصل« نشده 
بوده است. هم چنان که در ماده 32 قانون وکالت 1315 هم تصریح به 

»اصل« نشده است.
از سوي دیگر باید توجه داشت که حقوقدانان نیز دائماً به لحاظ مطالعه 
و تحقیق، ممکن است نظریه شان تغییر کند و لذا آن چه آخرین نظریه-

 ي یک حقوقدان هست باید آخرین مرجع، تلّقي شود. نباید اختالف در 
نظریات را دلیل بي اعتباريِ همه   ي نظریات دانست. حتي در میان فقها 
نیز در باب استفتاء و استنباط احکام اسالمي، بارها دیده شده که یک 
فقیه، نظر و فتواي خود را تغییر داده و از نظر و فتواي پیشین خود عدول 
کرده است. این عدول از نظریه و فتوايِ قبلي به معني عدمِ اعتبارِ همه  ي 

نظریاِت وي نیست. بلکه بالعکس دلیل رشد و تعالي فقیه است.
 لذا در میان نظریات مشورتي اداره  ي حقوقي، نظریه  ي شماره  76211- 
که در آن به نسخ ماده 32 توسط ماده 59 تصریح شده است مالک و 
مرجع است؛ چون جدیدتر است. سایر نظریات قبلي آن اداره را در صورت 

تعارض باید منسوخ تلقي کرد.
ماده 32  به  »اّوالً- گرچه مستنداً   : نظریه  ي مشورتي شماره 7/6201 
وکالتنامه  اول  نسخه  عین  بایستي  وکال   1315 مصوب  وکالت  قانون 
تنظیمي را به دفتر دادگاه تسلیم دارند تا ضمیمه پرونده اي گردد لیکن 
وکیل الزم نیست براي هر دعوي، مستقاًل وکالتنامه تنظیم و تقدیم کند 
فتوکپي مصدق  یا  رونوشت، گراور  پیوست کردن  موارد  قبیل  این  و در 
وکالتنامه براي احراز سمت وکالت وکیل کافي  است. ثانیاً- در صورتي که 
سمت وکیل به وکالت رسمي دادگستري نیز از وکالتنامه رسمي تنظیمي 
در دفتر اسناد رسمي احراز شود تقدیم آن به دادگاه بالمانع است و اال 
وکالتنامه فرم مخصوص کانون وکال نیز بایستي به دادگاه تقدیم گردد.« 
)مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوقي چاپ قوه قضائیه، زمستان 

1386، پاورقي صفحه 1941( 
حتي آراء وحدت رویه هیئت عمومي دیوان عالي کشور هم مادامي اعتبار 
دارد که اصل قانون مورد استناد در رأي، نسخ و ملغي نشده باشد. چه 
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بسا دیده شده که حتي خود دیوان عالي کشور و یا دیوان عدالت اداري 
در یک رأي وحدت رویه، از نظریه   ي قبلي خود عدول کرده  اند. بدیهي 
است که این عدول را نباید موجب بي اعتباري همه نظریات به ویژه نظریه  

ي مؤخر دانست.
با توجه به حکم خاِص مقرر در ماده 59 قانون آ.د.م. هیچ تکلیفي براي 
کپي  وکیل،  که  نیست. همین  وکالتنامه  اصل  تسلیم  به  الزام  در  وکیل 
مصدق وکالتنامه را به دادگاه بدهد و پیوست پرونده نماید، سمتش محرز 

است. 
در نظریه       ي »لزوم تسلیم اصل وکالتنامه« گفته شده است: »اگر وکیل، 
رقم حق الوکاله را روي فتوکپي قید و سپس فتوکپي را مصدق کند این 
رونوشت با اصل تطابق ندارد و تصدیق وکیل، گزارش خالف واقع است«. 
این گفته، سخن نادرستي است. زیرا آن چه با قلم روي فتوکپي نوشته 
مي شود خود، اصل است و تصدیق کپي، منصرف از این »رقم حق الوکاله« 
است که با دست نوشته شده است و چون از قبل در متن وکالتنامه قید 
شده که حق الوکاله »برابر تعرفه« است پس درج رقِم حق الوکاله بر روي 
فتوکپي هم که بر اساس تعرفه است یک »حقیقت« است و اصاًل خالف 
واقع نمي باشد. آري اگر از نسخه تغییر داده شده کپي گرفته شود و این 
کپي برابر اصل گردد، گزارش خالف واقع است ولي درج مبلغ بر روي 
کپِي وکالتنامه، مشکلي در پي ندارد و وکیل صرفاً کپي را مصدق کرده 

است نه نوشته هاي غیر کپي را.
 از سوي دیگر باید گفت که اگر نسخه  ي اول وکالتنامه، مخصوص دادگاه 
»اثبات  نیست.  ماده 59  فتوکپي آن وفق  تقدیِم  امکان  نافِي عدم  باشد 
شيء نفي ما عدی« نمي کند. این که در زیر نسخه دوم و سوم وکالتنامه 
نوشته شده »به کار بردن این ورقه به جاي برگ اصلي وکالتنامه ممنوع 
است« معنایش این نیست که باید اصل نسخه      ي اول را به دادگاه تسلیم 
از اصحاب دعوي  اگر وکیل دادگستري وکالت خود  کرد. هم چنان که 
دادگاه  که  است  بدیهي    ، باشد  گرفته  رسمي(  وکیل  )از  مع الواسطه  را 
رسمي  وکالت نامه ی  اصل  نماید  وادار  را  دادگستري  وکیل  نمي تواند 

محضري را هم پیوست پرونده نماید.

تکمله :
با توجه به آن چه در باال گفته شد معلوم است که حکِم ماده 59 قانون 
مقدم  معارِض  مقرراِت  و  قوانین  ناسخ  و  می باشد  خاص  حکمِ  آ.د.م.، 
سمت  اثبات  براي  وکالتنامه  کپي  یا  رونوشت  تسلیم  و  است   التصویب 
ي  ادله     مي آید  زیر  در  که  هم  مطالبي  مع ذلک  مي کند.  کفایت  وکیل، 
متعدده اي است بر اثبات عدم لزوم تسلیم اصل وکالتنامه وکیل به دادگاه 
و عدم تکلیف تنظیم قرارداد حق  الوکاله جدا از وکالتنامه؛ یعني، حتي اگر 
نصِ صریحِ ماده 59 هم نمي  بود باز از توجه به مواد دیگر در قانون آ.د.م 
و قوانین و مقررات متفرقه و حتي رویه  ي دادگاه ها، فهمیده و ثابت مي 
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 شد که هیچ لزومي بر تسلیم اصل وکالت نامه ی وکیل یا تسلیم قرارداد 
حق الوکاله به دادگاه نیست؛ گاه پیش مي  آید که وکیل نمي  تواند یا نباید 

اصل وکالت نامه ی خود را به دادگاه بدهد: 

وکالتنامه  اصل  »ارائه«  از  است صحبت  نقد  مورد  که  نظریه  اي  در   -1
»نشان  یا  رساندن«  رؤیت  »به  معني  به  لغت  در  »ارائه«  است؛  شده 
اگر   )96 صفحه   ،1382 عمید،  رقعي  است؛)فرهنگ  نمایاندن«  و  دادن 
همین معناي لغوي، مدّ نظر باشد تحصیل حاصل است؛ وکیل مي  تواند 
پیوست  را  آن  مصّدق  کپي  رسانده  دادگاه  رؤیت  به  را  وکالتنامه  اصل 
پرونده نماید. اما اگر گفته شود که تسلیم اصل وکالتنامه، مّد نظر است 
با تسلیم کپيِ مصدق، ثابت نمي  شود و در نتیجه نمي  و سمتِ وکیل 
اصل  برابر  را  خود  وکالت نامه ی  جمله  از  دادخواست  پیوست های   تواند 
نماید و »دور باطل« پیش مي  آید در پاسخ گفته مي  شود: »وکالتنامه«، 
دلیل سمت است نه خود سمت؛ »وکالتنامه«، دلیل کاشف است نه دلیل 
ناقل؛ یعني، وکالتنامه اثر کاشفیت دارد نه ناقلیت؛ پس خود وکالتنامه، 
موضوعیت ندارد. بلکه به هر طریقي که سمت وکیل احراز شود، کفایت 
مي کند؛ قانون در این خصوص طریقیت دارد. هم چنان که از اطالق و 
از  یک  »هر  مي شود:  فهمیده  معني  این  آ.د.م.  قانون   31 ماده  صراحت 
متداعیین مي توانند براي خود، حداکثر تا دو نفر وکیل انتخاب و معرفي 
نمایند«؛ یعني، خود موکل همین که طي یک الیحه، وکیل خود را اسم 

برده معرفي به دادگاه کند، سمت وکیل محرز است. 
از قانون آ.د.م.نیز آمده است که اگر وکالت در جلسه  در ذیل ماده 34 
دادرسي داده شود مراتب در صورت جلسه قید و به امضاي موکل مي رسد. 
پس تنظیم و تسلیم یا ارائه  ي وکالتنامه به شکل فرم چاپي مخصوص که 
در قوانین و مقررات راجعه به وکالت، پیش بیني شده است موضوعیت 
ندارد و هدِف قانون گذار، احراِز سمِت وکیل است؛ به هر طریقي که این 
قانون  از  این است که در ماده 59  سمت، کشف شود کفایت مي  کند. 
شود  تقدیم  خواهان  وکیِل  توسِط  دادخواست  اگر  شده  گفته  نیز  آ.د.م. 
پیوست  به  است،  دهنده  دادخواست  سمِت  مثبِت  که  سندي  رونوشت 

دادخواست تسلیم دادگاه مي گردد.« 
در ماده 34 هم چنین گفته شده که وکالت ممکن است به موجب سند 
رسمي یا غیر رسمي باشد؛ یعني، وکیل دادگستري حتي اجازه ي قانوني 
رسمي  اسناد  دفترخانه  در  مستقیماً  خود،  موکل  از  را  وکالت  که  دارد 
بگیرد. چهار نوع وکالت را قانون گذار در ماده 34 نام برده و هر یک از این 
وکالت ها را نیز براي اثبات سمت وکیل دادگستري، کافي دانسته است: 

1- وکالت به موجب سند رسمي
 2- وکالت به موجب سند غیر رسمي

 3- وکالت تنظیمي نزد مأمورین سیاسي یا کنسولي در خارج از ایران 
4- وکالت داده شده در جلسه  ي دادرسي.
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فقط وکالت غیر رسمي )نوع دوم( است که نزد وکیل دادگستري تنظیم 
می شود. این نوع وکالت را باید روي فرم های مخصوصي که از سوي کانون 

وکال چاپ شده است تنظیم کرد.
 اگر قایل به تسلیم اصل وکالتنامه به دادگاه باشیم براي اجراي مقررات 
ماده 34 به راهي بن بست خواهیم خورد. قانون گذار کار عبث و غیر قابل 
اجرا را تجویز نمي  کند. مسایلي مانند تمبر مالیات، درج رقم حق  الوکاله 
روي وکالتنامه و مانند آنها »موضوعیت« ندارد. بلکه دادگاه به هر طریقي 
مي  تواند به این امور برسد. مثالً وقتي که در جلسه   ي دادگاه، وکالت داده 
مي  شود آیا مي  توان رسیدگي را متوّقف و یا وقت دادگاه را تجدید کرد 
تا وکیل را مکلف به پرداخت تمبر مالیات حق  الوکاله نمود؟ اگر پاسخ 
قانون گذار  را  فوریتي  و  پرسید پس چه ضرورت  دوباره  باید  باشد  مثبت 
دیده بوده که اجازه دهد وکالت در همان جلسه  دادرسي داده شود؟ آیا 

در دادگستري، احقاق حق افراد، اصل و مالک است یا گرفتن مالیات؟
از سوي دیگر ممکن است بعداً در اثناي رسیدگِي همان پرونده که وکالت 
طاري  دعواي  یک  موکل(  غیاب  )در  است  شده  داده  دادگاه  جلسه   در 
پیش بیاید و یا یک دعواي مستقلي مطرح شود که وکالت داده شده در 
دادگاه شامل آن دعاوي دیگر نیز بشود. در این صورت بدیهي است که 
که در   – از صورت جلسه  دادگاه  یا رونوشت  چاره  اي جز گرفتن کپي 
حکم وکالتنامه است- به عنوان دلیل سمت براي دعاوي جدید نیست. 
پس نمي  توان وکیل را ملزم به تسلیم اصل وکالتنامه کرد. در باب ماده 
34 مي  توان مثال های بسیاري را آورد ولي در این نوشتار، بیش از این 

مجال نیست.
پس هر دلیلي که کشف نماید عقد وکالت میان وکیل و موکل منعقد 
شده است کفایت مي کند. وکالتنامه دلیل انعقاد عقد وکالت است نه خود 
عقد وکالت. اگر اصل وکالتنامه آتش بگیرد یا گم شود و یا به هر دلیلي از 
میان برود عقد وکالت باز هم پابرجا است مگر این که یکي از طرق ارتفاع 

وکالت )مذکور در ماده 678 قانون مدني( پیش بیاید. 
به دیگر سخن باید گفت که حقوق در عالم اعتبارات، شکل مي گیرد و به 
نفس ایجاب و قبول، عقد منعقد مي گردد و این گونه است که در ماده 
658 قانون مدني گفته شده: »وکالت ایجاباً و قبوالً به هر لفظ یا فعلي که 
داللت بر آن کند واقع مي شود.« پس وکالتنامه، اصل نیست بلکه احراز 
فتوکپي مصدق، حاصل  تسلیم  با  نیز  این  و  است  اصل  که  است  سمت 

می گردد.
اگر در ماده 96 قانون آ.د.م، تکلیف شده است اصل اسنادي که رونوشت 
این  آنها ضمیمه  دادخواست شده است در جلسه  دادرسي حاضر گردد 
تکلیف اوالً براي ارائه و نشان دادنِ اصولِ اسناد به دادگاه و مالحظه  طرف 
دعوي است. ثانیاً خود، دلیل بر این است که تکلیفي براي پیوست نمودن 
اصول اسناد به دادخواست نبوده است؛ این تکلیف، مطلق است و شامل 
وکالتنامه وکیل نیز هست. پس همانا نشان دادن اصل وکالتنامه و تسلیم 
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کپِي مصدق آن به دادگاه براي اثباِت سمِت وکیل، کافي است.
   

2- نظریه  ي مشورتي دیگري نیز به شماره 7/109 در تاریخ 1383/1/26 
به  توجه  »با  است:  وکالتنامه  اصل  تسلیم  لزوم  مؤید عدم  و  صادر شده 
در  انقالب  و  عمومي  دادگاه های  دادرسي  آیین  قانون   59 ماده  مقررات 
امور مدني 1379، رونوشت سندي که مثبت سمت دادخواست دهنده 
باشد باید پیوست دادخواست شود و لذا چنانچه وکیل رونوشت یا تصویر 
وکالتنامه خود را پیوست نماید کافي است.)مجموعه تنقیح شده قوانین و 
مقررات حقوقي چاپ قوه قضائیه، زمستان 1386، پاورقي صفحه 2026(
رویه دادگاه ها نیز تا کنون چنین بوده که تصویر یا رونوشت وکالتنامه را 
مي پذیرفته اند و این رویه که بیش از 70 سال در کشور سابقه  ي عمل 
دارد به عنوان »عرف« تلقي مي شود و عرف نیز یکي از منابع حقوق است 
و قابل اعتنا و استناد مي باشد. اگر قبالً در نظریه  مشورتي و یا از سوي 
برخي افراد )با تمّسک به ماده 76 قانون آ.د.م. 1318 یا ماده 32 قانون 
وکالت 1315( سخن از تسلیم اصل وکالتنامه شده بوده است قانون آ.د.م. 
1379 به هر گونه استنباط پایان داده و یک بار براي همیشه رفع ابهام 
کرده است و در ماده 59 آن قانون مي  بینیم که قانون گذار، پیوست نمودِن 

رونوشِت دلیل سمت را تصریح نموده است. 
که سیره   بگوییم  باید  باز  بنگریم  امر  این  به  هم  فقهي  دیده  ي  به  اگر 
دادگاه ها در این 70 سال و بیشتر، بر این بوده که رونوشت و یا تصویر 
روال  همین  بر  نیز  دادگاه ها  »سنت«  لذا  و  مي پذیرفته اند  را  وکالتنامه 
بوده است و »اجماع« وجود داشته است. هیچ گاه نظریه  مشورتي قبلي 
که گفته بود اصل وکالتنامه باید تسلیم شود در دادگاه ها رویه و معمول 

نشده بوده است.

3- وقتي قایل به تسلیم اصل وکالتنامه در هر پرونده باشیم ناگزیر نمي  
توانیم وکالت به صورت کلّي از موکل بگیریم و اگر حتي وکالتنامه کلي 
هم نوشتیم در اولین پرونده که اصل وکالتنامه را تسلیم کردیم در پرونده 
اختیار نخواهیم داشت که تسلیم دادگاه  را در  بعدي، دیگر اصلي   هاي 
کنیم و در آن جا ناگزیر از تسلیم کپي خواهیم بود؛ در ماده 660 قانون 
مدني گفته شده که وکالت ممکن است به طور مطلق و براي تمام امور 
موکل باشد یا مقید و براي امر یا امور خاّصي. قانون آیین دادرسِي مدني 
و قوانین راجعه به وکالت نیز تنظیِم وکالت نامه ی کلي و مطلق را ممنوع 
ماده 660  اباحه است پس مقررات  لذا چون اصل،  و  نکرده است  اعالم 

قانون مدني در وکالت هاي دادگاه نیز پذیرفته مي شود.
از سوي دیگر، در تصویب نامه ی مربوط به انعقاد قرارداِد وکالِت مؤسسات 
مصوب  عمومي  مقررات  مشمول  سازمان های  و  دولتي  شرکت هاِی  و 
است  تجویز شده  به تصویب نامه 6034- 1345/7/30  ناظر   1376/8/7
یا  اقامه  دولت، جهت  به  وابسته  یا  دولتي  مؤسسات  و  ها  وزارتخانه   که 
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تعقیب یا دفاع دعاوي مربوط به خود با وکالي دادگستري قرارداد منعقد 
کنند؛ قراردادهاي مذکور بر دو نوع است: الف- براي مورد خاص ب- براي 

مّدت معّین.
اگر قرارداد براي مدت معین نوشته شود و در آن نیز به وکیل به طور 
مطلق و براي تمام امور، وکالت داده شود بدیهي است که با تسلیم اصل 
با  قرارداد  بعدي در مدت  پرونده  هاي  براي  چنین وکالت نامه ای، وکیل 
مشکل مواجه خواهد شد مگر این که از وي کپي وکالتنامه را بپذیریم. 
پس این تصویب نامه نیز دلیل بر اثبات عدم لزوم تسلیم و بلکه دلیل بر 

عدم امکان تسلیم اصل وکالتنامه است.
رأي شماره ي 406- در  اداري  عدالت  دیوان  عمومي  هیئت  هم چنین 
87/5/11 درباره ی وکالت نامه ی وکیل دادگستري نزد مراجع غیر قضایي 
مراجع  در  دادگستري  وکالي  وکالت نامه های  اعتبار  »اصوالً  است:  گفته 
قضایي، نافي اعتبار آنها در مراجع غیر قضایي در حدود اختیارات قانوني 
مصرح در وکالتنامه آنان در اجراي احکام قطعي مراجع قضایي نیست . . 
. بنا بر این، عموم و اطالق ردیف 23 از مجموعه بخشنامه  هاي سازمان 
ثبت اسناد و امالک کشور که مقرر داشته با توجه به قوانین و مقررات 
استناد  به  رسمي  اسناد  دفاتر  در  اسناد  تنظیم  براي  مجوزي  موضوعه، 
وکالت نامه هایی که توسط وکالي دادگستري تنظیم مي  شود، به نظر نمي 
 رسد به لحاظ این که مفهوم الزام وکیل دادگستري به تنظیم سند رسمي 
در دفاتر اسناد رسمي در مورد ثبت واقعه ازدواج و طالق در اجراي احکام 
مراجع قضایي، علي رغم تصریح اختیارات مذکور در وکالتنامه آنان است، 
ویژه  رسمي  می گردد.«)روزنامه  ابطال   .  .  . داده  تشخیص  قانون  خالف 

قوانین و مقررات، شماره 18775-1388/5/26، صفحه 12 (
اجراي صیغه   نهایتاً  و  اقامه  دعواي طالق  براي  المثل،  وقتي وکیل، في  
بدیهي  مي  گیرد  وکالت  موکل  از  وکالتنامه  یک  در  آن،  ثبت  و  طالق 
است که امکان تسلیم این وکالتنامه به دادگاه نیست. چون که اگر اصل 
وکالتنامه را به دادگاه بدهد در هنگام اجراي صیغه  طالق و ثبت آن در 
محضر نیز ارائه  اصل وکالتنامه، الزم مي  آید. پس این رأي دیوان عدالت 

اداري هم، مویِّد عدِم لزوِم تسلیِم اصِل وکالتنامه به دادگاه است. 

4- در نظریه  ي »لزوم تسلیم اصل وکالتنامه« گفته شده که اگر وکالت 
به صورت کلي نوشته شود در هنگام اقدام به هر یک از موارد وکالت، حق 
 الوکاله  وکیل معلوم نیست و این سبب بطالن قرارداِد وکالت است؛ پس 
باید وکالت به صورت انحصاري و خاص تنظیم شود و حق  الوکاله  آن نیز 
معلوم و درج گردد. در این صورت، لزوم تسلیم اصل وکالتنامه هم ثابت 

می شود! چون در پرونده  دیگري قابل استفاده نیست.
 در پاسخ به گفته  باال باید توجه را معطوف داشت به ماده 676 قانون 
مدني که مي  گوید اگر نسبت به حق الوکاله یا مقدار آن، قرارداد نباشد 
تابع عرف و عادت است. اگر عادت مسلّمي نباشد وکیل، مستحِق اجرت-
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المثل است. پس عدم تعیین حق الوکاله از موجبات بطالن عقِد وکالت 
نمي باشد. در ماده 659 نیز گفته شده که وکالت ممکن است مجاني باشد 
یا با اجرت و لذا حق الوکاله در عقد وکالت نمي تواند از ارکان عقد باشد. 
کما این که حتي ماده 103 قانون مالیات های مستقیم نیز مي گوید » . 
. . در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر 
باشد: . . . .« این جمله، گویاي چند مطلب است: اوالً عدم درج حق الوکاله 
در وکالتنامه، مواجه با منع قانوني نیست. ثانیاً عبارت »حسب مورد« نیز 
داللت دارد بر این که وکالتنامه مي  تواند کلي باشد ولي »مورد به مورد« 
تمبر مالیاتي آن باید ابطال گردد. ثالثاً درج حق  الوکاله، کمتر از تعرفه 
مردود است. پس اگر وکیلي به کمتر از تعرفه هم با موکل قرارداد منعقد 
وادار مي  را  وکیل  و  پذیرد   نمي   را  آن  مالیات های مستقیم  قانون  کند 
 کند درآمِد مطابِق تعرفه را لحاظ و براي این درآمد، مالیات بدهد؛ یعني، 

اجرت وکیل به کمتر از تعرفه براي تعیین مالیات اثر ندارد.
 آیا در این خصوص باید بگوییم که وکالت وکیل باطل است یا این که 
مطابق تعرفه )که نوعي عادت مسلم است( مستحقِ حق  الوکاله است؟ 
بدیهي است که وکالت به قوت خود باقي است و همین امر نشان مي  دهد 

که حق  الوکاله از ارکان عقد وکالت نیست. 
که  مورد  هر  »در  است:  گفته   103 ماده  از   1 تبصره  در  که  قانون گذار 
قانون  مقررات  رعایت  با  وکیل  وکالت  نشود  عمل  ماده  این  مفاد  طبق 
آیین دادرسي مدني . . . قابل قبول نخواهد بود« منظورش مفاد مربوط 
درج  به  تکلیف  دیگر؛  چیزي  نه  و  است  وکالتنامه  روي  تمبر  ابطال  به 
اگر  عبارتي  به  ندارد؛  اجرا  ضمانت  وکالتنامه،  روي  بر  حق الوکاله  رقم 
حق الوکاله در روي وکالتنامه درج نشده باشد دادگاه نمي تواند به استناد 
تبصره 1 ماده 103 وکیل را مکلف به درج رقم حق الوکاله نماید و در 

صورتي که وکیل از این کار خودداري کند وکالتنامه وي را نپذیرد.
وکیل از مقررات قانون آیین دادرسي تبعیت می کند نه از قانون مالیات های 
مستقیم که فقط راجع به مالیات است؛ تکلیِف وکیل باید مستنِد قانوني 
بیني  پیش  تکلیف،  انجام  عدم  براي  اجرا  ضمانت  یعني،  باشد؛  داشته 
مي گوید   103 ماده  از   1 تبصره  در  که  وقتي  همین  براي  باشد.  شده 
مورد  در  مگر  مي گوید  ادامه  در  بود  نخواهد  قبول  قابل  وکیل  وکالت 
وکالت نامه های مرجوعه از طرف وزارتخانه ها و . . . که محتاج به ابطال 
که حکمت وضع  معلوم مي  شود  نمي باشند. پس  وکالتنامه  روي  تمبر 
ماده 103 احراز میزان تمبر مالیات بر درآمد، بوده است و براي تشخیص 
درآمد و وصول مالیات نیز آیین نامه ي تعرفه  حق  الوکاله، راهگشا است. 

اگر در صدر ماده 103 گفته شده که وکال مکلفند رقم حق الوکاله را درج 
نمایند صرفاً از جهت احتساب مالیات و ابطال تمبر است و از آن جا که 
در ادامه گفته است »در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از 
میزان مقّرر در زیر باشد« لذا به فرض هم که وکیلي رقم حق الوکاله را 
درج ننماید یا نوشته باشد »مطابق تعرفه« و برابر تعرفه هم تمبر مالیاتي 



13
ز90

ایی
 ، پ

ه 2
مار

، ش
فع 

مدا
یل 

وک
مه 

صلنا
ف

55

را الصاق و ابطال کند مانعي نخواهد بود.

5- در ماده 19 الیحه قانوني استقالل کانون وکالي دادگستري مصوب 
طرفین  بین  قباًل  که  صورتي  در  حق الوکاله  »میزان  است  آمده   1333
توافق نشده باشد طبق تعرفه است.« در ماده 24 این الیحه آمده است 
از  قسمت   آن  و   1331 مصوب  وکال  کانون  استقالل  قانوني  الیحه  که 
قانون وکالت مصوب 1315 و سایر قوانین و مقررات راجع به وکالت که 
مقررات  بنابراین،  مي شود.  نسخ  باشد  داشته  مغایرت  قانون  این  مواد  با 
ماده 32 قانون وکالت مصوب 1315 از حیث تنظیم قرارداد حق الوکاله 
اّوالً- در زمان خود، ضمانت اجرا نداشته و قید نشده که اگر وکیلي قرارداد 
حق الوکاله تنظیم و تسلیم نکرد، دادگاه بتواند وکالت وي را نپذیرد. ثانیاً- 
با وجود ماده 19 الیحه استقالل کانون وکال مصوب 1333 )که گفته شده 
میزان حق الوکاله در صورتي که قباًل بین طرفین توافق نشده باشد طبق 
تعرفه است( اگر قباًل تکلیفي بدون ضمانت اجرا وجود داشته است از سال 
1333 دیگر همان تکلیف نیز برداشته شده و قانونگذار با این گفته )در 
صورتي که حق الوکاله بین طرفین توافق نشده باشد طبق تعرفه است( 
في الواقع، فرض عدم تنظیم قرارداد و عدم توافق در باره حق الوکاله را نیز 
پذیرفته و با این پیش فرض، تکلیف به تنظیم قرارداد همراه با وکالتنامه 
را از دوش وکال برداشته است. دادگاه ها نمي  توانند به استناد ماده 32 

قانون وکالت، وکیل را ملزم به تسلیم قرارداد حق  الوکاله نمایند.
از آن جا که وکیل دادگستري بر حسب حساسیت کار، محرم اسرار مردم 
است، مردم به هر شخصي وکالت نمي دهند. بلکه با پرس و جو از دیگران 
و آشنایان بر آن مي شوند که وکیل آشنا و شناخته شده اي را براي کار 
خود برگزینند و همین امر نیز سبب مي شود که بیشتر مراجعین به وکال 
امر اصاًل  بادي  باشند که در  از دوستان و آشنایان و حتي بستگان وي 
بحث حق الوکاله به میان نمي آید و گاه پیش مي آید که وکیل بدون این 
که حق الوکاله اي حتي کمتر از تعرفه هم گرفته باشد کاري را بپذیرد و 
مالیات آن را هم از جیب خود بپردازد. براي بنده و بسیاري از همکاران، 
وکالت از دوستان و بستگان پیش آمده که به لحاظ خویشاوندي و یا حتي 
رودربایستي و مانند آن اصاًل صحبت حق الوکاله به میان نیامده است و 

تمبر مالیاتي آن را هم خود پرداخته ایم.
 قانونگذار تکلیف تنظیم قرارداد و توافق بر سر حق الوکاله را از دوش وکال 
در الیحه استقالل کانون وکالي دادگستري مصوب 1333 به شرحي که 
در ماده 19 آن الیحه آمده است برداشته و در نظامات مربوط به وکال 
نیز عدم تنظیم قرارداِد حق الوکاله، تخلف محسوب نشده است و همین 
امر نیز یکي دیگر از دالیلي است که عدم لزوم تنظیم قرارداد حق الوکاله 

را اثبات مي نماید.
شایسته  ي یادآوري است که ماده 63 قانون وکالت 1315 فقط ناظر به 
وکالتنامه است و شامل قرارداد حق  الوکاله نمي  گردد. هم چنین اگر قباًل 
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برابر ذیل ماده 78 نظامنامه  ي قانون وکالت، تنظیم قرارداد حق  الوکاله 
بر طبق اوراقي سواي آن چه به موجب قانون وکالت و نظامنامه  آن مقرر 
شده بود ممنوع بوده است با وضع ماده 19 در الیحه  استقالل کانون وکال، 
برداشته شده  از دوش وکال  به تنظیم قرارداد حق  الوکاله  اساساً تکلیف 
است و ماده 19 مذکور ماده 32 قانون وکالت را نسخ کرده و به تبع آن نیز 
نظامنامه  قانون وکالت در قسمت های مغایر)ذیل ماده 78 راجع به تنظیم 

قرارداد حق  الوکاله( ملغي شده است.

گفته  که  مستقیم  مالیات های  قانون   103 ماده  متن  به  توجه  با   -6
است وکال مکلفند رقم حق الوکاله را در وکالت نامه های خود قید نمایند، 
باشد.  هم  قرارداد حق الوکاله  مي تواند  وکالتنامه  فرم  که  فهمید  مي شود 
اسالمي  شوراي  مجلس   1366 سال  مصوب  مستقیم  مالیات های  قانون 
را  وکالتنامه  است  قانون گذار  اراده  آخرین  که  سال 1380(  اصالحات  )با 
که  است  رو  همین  از  و  است  پذیرفته  نیز  حق الوکاله  قرارداِد  عنوان  به 
کانون هاي وکالي دادگستري فرم هاي چاپي وکالتنامه را با نام »وکالتنامه 
قسمتي  نیز  فرم ها  این  روي  بر  و  مي گذارند  وکال  اختیار  در  قرارداد«  و 
بیني  با موکل درباره میزان حق الوکاله، پیش  توافق وکیل  به  مخصوص 
شده است و لذا هیچ الزام قانوني مبني بر این که وکیل مکلف به تنظیم و 
تسلیم قرارداد جداگانه  اي عالوه بر وکالتنامه باشد وجود ندارد. ماده 32 
قانون وکالت مصوب 1315 نیز با وجود ماده 19 الیحه استقالل کانون 
وکال مصوب 1333 از اثر افتاده و تا جایي که مغایرت دارد منسوخ است 
و اگر وکیلي رقم حق الوکاله را در روي وکالتنامه قید نماید این رقم براي 
وصول  حیث  از  باشد  تعرفه  برابر  که  مواردي  در  دارایي  اداره  و  دادگاه 

مالیات معتبر خواهد بود. اصل صّحت نیز مؤید این نظریه است.
ممکن  عام  وکالت نامه های  مورد  در  از حیث حق الوکاله  که  ایرادي  تنها 
است از ناحیه دادگاه یا اداره دارایي مطرح شود فقط این خواهد بود که 
وقتي وکالت کلي باشد وکیل از پیش نمي داند که چه دعاوی ای را اقامه 
خواهد کرد و بهاي خواسته آنها و نوع دعاوي نیز معلوم نیست که بتواند 
رقم حق الوکاله خود را محاسبه کند. پس در وکالت نامه های کلي و عام، 
باید قرارداد جداگانه هم با موکل حسب مورد تنظیم و به دادگاه به همراه 

وکالت نامه ی کلي داده شود!
 در پاسخ گفته مي شود که ماده 103 گفته است که در هر حال مبلغ 
از میزان مقرر )در تعرفه( باشد. آیین نامه  نباید کمتر  تمبر حسب مورد 
تعرفه حق الوکاله نیز رقم حق الوکاله را در مجموع، مشخص و تعیین کرده 
است و حتي اگر قراردادي تنظیم شود باز، مطمئناً تعرفه مالک است و 
حرف اول و آخر را در رابطه  میان وکیل با دادگاه و اداره دارایي و بحث 
مالیات )در مقام تعارض و حق اختالف(، فقط آیین نامه  تعرفه است که 

مشخص مي کند.
نظریه مشورتي 7/9518-1382/11/6 مي گوید از لحاظ تشخیص مالیات 
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مستقیم مصوب سال  مالیات های  قانون  ماده 103  تعاون طبق  و سهم 
1366 با اصالحات سال 1380، مالک تعرفه قانوني است نه آن چه در 
خواسته  بهاي  همان  حق الوکاله  تعیین  مبناي  است.  شده  قید  قرارداد 
مذکور در دادخواست است.)مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوقي 

چاپ قوه قضائیه، زمستان 1386، پاورقي صفحه 2017(
پس حتي اگر وکال، قرارداد حق الوکاله هم بر حسب مورد با موکل تنظیم 
نمایند باز از آن جا که مالک تعیین حق الوکاله، بهاي خواسته ي مذکور 
در دادخواست است و بهاي دادخواست نیز مي تواند طبق دستور دادگاه 
یا بر اثر اعتراض خوانده، متغّیر باشد و کاهش یا افزایش یابد پس عماًل 
قرارداد حق الوکاله اي که وکیل ملزم به نوشتن آن باشد دستخوش تغییر 
خواهد بود و الزم االتباع نمي باشد. لذا چگونه مي توانیم وکیل را مکلف به 
کاري کنیم که آن کار الزم االتباع نمي باشد. خصوصاً که برخي از دعاوي 
با صدور قرار مختومه مي گردد که در این صورت باز حق الوکاله  ي وکیل 
رئیس  تعرفه ي حق الوکاله مصوب 1385/4/27  آیین نامه ي  ماده 6  برابر 

قوه قضائیه، تعدیل و کاهش خواهد یافت.
در وکالت نامه هایی که به صورت کلي و عام نوشته و امضا مي شود مبلغ 
حق الوکاله در دعاوي مالي را مي توان طبق ماده 3 و 4 و 5 تعرفه قید 
نمود و براي دعاوي غیر مالي مانند دعاوي خانوادگي و امور حسبي به 
استناد ماده 8 همان آیین نامه، مبلغ مشخصي بین 300 هزار تا 4 میلیون 
ریال را قید کرد و حق الوکاله سایر دعاوي غیر مالي و کیفري را براي هر 
مرحله مبلغ مثاًل دو میلیون ریال تعیین نمود. بدین گونه مي توان ایرادي 
که به وکالت نامه های کلي گرفته مي شود رفع نمود و پاسخ داد ؛ یعني، 
وکیل در وکالت نامه ای که به صورت کلي تنظیم کرده است مي تواند در 
برابر  بنویسد: »حق الوکاله در دعاوي مالي  به حق الوکاله  قسمت مربوط 
تعرفه و در دعاوي خانوادگي و امور حسبي مبلغ 3 میلیون ریال )مثاًل( 
و در سایر دعاوي غیر مالي و کیفري براي هر مرحله از مراحل دادرسي 

مبلغ دو میلیون ریال توافق شده است«.
قانون  با ماده 103  تنها  نه  این گونه تعیین حق الوکاله در وکالت نامه ها 
نیز  دادگاه ها  ایراد  با  بلکه  است  مطابق  و  سو  هم  مستقیم،  مالیات های 

مواجه نخواهد شد.

7- مطلب مهمي که باز باید در نظر داشت این هست که تنظیم وکالتنامه 
به صورت کلي در شرایط خاصي الزامي و اجتناب ناپذیر است. خصوصاً 
در مواقعي که به موکل دسترسي نمي باشد و دعوایي حادث شده باشد و 
نیاز به دفاع از طرف موکل باشد و یا از طرف موکل نیاز باشد که دعوایي 
اقامه شود. بدیهي است که در مواقع حساس و سر بزنگاه و در مواردي 
که موعد ابالغ را دادگاه محاسبه مي کند و خارج از موعد نمي توان اقدام 
نمود و حق موکل در شرف تضییع قرار مي گیرد، لزوم تنظیم وکالتنامه به 

صورت کلي هر چه بیشتر ثابت و متحقق مي گردد.
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در فرضي که در جلسه اول دادرسي حسب ماده 135 قانون آیین دادرسي 
باید  بداند  الزم  را  ثالثي  شخص  جلب  متداعیین  از  یکي  وکیل  مدني، 
جهات و دالئل خود را اظهار کرده ظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم 
دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بنماید. اگر وکیل، وکالتنامه 
خود را براي فقط دعواي اصلي تنظیم کرده باشد و موکل هم در جلسه  
در جلسه شرکت  دارد شخصاً  وکیل  که  این  اعتبار  به  دادرسي  اول  ي 
ننماید، تکلیف اظهار به جلب شخص ثالث تا پایان جلسه  ي اول دادرسي 
و نیز تکلیف به تقدیم دادخواست ظرف 3 روز پس از جلسه را چگونه 
باید انجام داد؟ پس معلوم است که وکیل باید بتواند وکالتنامه خود را به 
صورت کلي هم تنظیم نماید و هرگاه وکالتنامه کلي تنظیم شد بدیهي 
است که نمي توان وکیل را وادار کرد اصل آن وکالتنامه را هم به دادگاه 
بدهد. زیرا در دعواي جلب ثالث و غیر آن هم نظریه  ي »لزوم تسلیم اصل 
وکالتنامه« را باز پیش رو خواهیم داشت و این یک تکلیف ما الیطاق است 

و بلکه یک تکلیف خالف قانون. 
حدود  باب  در  مدني  دادرسي  آیین  قانون  از   36 و   35 مادتین  وقتي 
اختیارات وکیل، تکلیف نموده است که وي وکالت در جلب شخص ثالث، 
وکالت در ورود شخص ثالث، دفاع از دعواي ورود ثالث، وکالت در دعواي 
و  اجرایي  برگ  صدور  درخواست  حق  اعسار،  ادعاي  در  وکالت  متقابل، 
مانند آنها را در وکالتنامه تصریح نماید و هر کدام از این اختیارات را اگر 
وکیل در وکالتنامه خود نیاورده باشد حق اقدام ندارد پس الزاماً وکالتنامه 
از جهاتي باید کلي باشد و نمي توان حدود اختیارات و موضوع دعوي را 
محدود و منحصر کرد و براي هر پرونده و هر دعوایي یک وکالتنامه به 

خصوص نوشت و تسلیم نمود.
از نظریه شماره 7/6201 گفته شده: »وکیل الزم   در ذیل قسمت اوالً 
نیست براي هر دعوي، مستقاًل وکالتنامه تنظیم و تقدیم کند و در این 
یا فتوکپي مصدق وکالتنامه  قبیل موارد پیوست کردن رونوشت، گراور 

براي احراز سمت وکالت وکیل کافي است.«
اساساً مقررات ماده 35 و 36 قانون آ.د.م.، خود جوازي مصّرح در تنظیم 
وکالتنامه به صورت کلّي است. چون طبع مقررات و آیین دادرسي مدني، 
اقتضاء دارد که گهگاه وکالت نامه ی وکیل به صورت کلي تنظیم شود تا 
روند دادرسي مختل نشود و حقوقي که براي متداعیین در مواعد قانوني 
پیش بیني شده است محفوظ ماند و وکیل بتواند در هنگام مقتضي از 
اختیارات خود براي طرح دعواي جلب شخص ثالث یا دعواي متقابل و 

امثال آن بهره بگیرد.
فرض کنیم که دعوایي را از سوي موکل اقامه کرده ایم و در جلسه  ي اول، 
خوانده مبادرت به تقدیم دادخواست متقابل مي نماید. اگر در وکالتنامه، 
حق دفاع در مقابل دعواي متقابل پیش بیني نشده باشد جلسه دادگاه 
حسب ماده 143 از قانون آ.د.م. تجدید خواهد شد و براي چند ماه دیگر، 
رسیدگي به دعواي اصلي هم به تأخیر خواهد افتاد. در همین فرض اگر 
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موکل در خارج از کشور به سر برد و مقیم ایران نباشد، الزم مي آید که 
وکالت نامه ی دیگري با صرف زمان و مشکالتي که خواهد داشت تنظیم 
شود و باز، این نیز، آخر کار نخواهد بود. چه بسا پرونده و دعواي دیگري از 
سوي شخص ثالث، اقامه شود که اگر قایل به عدم امکان تنظیم وکالتنامه 
به صورت کلي باشیم، باید وکالتنامه سوم را از موکل با آن مشکالتي که 

به علت عدم دسترسي به وي وجود دارد بگیریم.
یک  وکیل  اختیارات  و  دعوي  موضوع  بین  که  است  یادآوري  شایسته 
پیوستگي و ارتباط همیشگي وجود دارد و هنگامي که حدود اختیارات 
وکیل گسترده مي شود في الواقع، موضوع وکالت که حق طرح و پاسخگویي 
دعاوي متقابل، شخص ثالث، ورود ثالث و اعتراض ثالث و غیر آنها است 
نیز متعدد مي شود. ممکن است گفته شود که همه دعاوي ممکن است 
هر  هر حال  به  که  مي شود  گفته  پاسخ  در  باشد.  موضوع  یک  به  راجع 
دعوي را باید در یک پرونده ي جداگانه با کالسه  ي مجزا مطرح کرد و هر 
کدام نیز حق الوکاله  ي متناسب با خود را در پي خواهد داشت و نیاز به 
تسلیم وکالتنامه خواهد بود و چنان چه از تنظیم وکالتنامه به صورت کلي 
منع شویم موکل، الجرم حقوقي را که باید در مواعد قانوني به دست آورد 

و استفاده نماید )در صورت عدم دسترسي به وي( از دست خواهد داد. 
از سوي دیگر وقتي مجبور به تسلیم اصل وکالتنامه باشیم، در پرونده هاي 
یا  ثالث  اختیار جلب شخص  آن  با  که  وکالت نامه ای  اصل  تسلیم  دیگر، 
اعتراض ثالث و غیره را داریم، غیر ممکن مي شود. پس یا باید بگوییم که 
ارائه کپي وکالتنامه نیز کفایت مي  کند و عمل قانون گذار در مادتین 35 
و 36 لغو نبوده است و یا اینکه در مقابل نص قانون که همین مواد 35 
و 36 و 59 و مقررات ماده 135 و دیگر مواد قانون آیین دادرسي مدني 
است بخواهیم اجتهاد کنیم. فقها و حقوقدانان اجتهاد در مقابل نص را 
باطل مي دانند. ترجیح بالمرجح است که در یک پرونده اصل وکالتنامه را 

بگذاریم و در دیگري کپي آن را.

نتیجه :
به طور کلي باید دانست هر جا که الزم باشد اصل یک سند به دادگاه 
تسلیم شود قانونگذار تصریح نموده است؛ هر جا قانونگذار سکوت کرده 
است تسلیم اصل یا فتوکپي به اختیار خود اصحاب دعواي است؛ سکوت 
دادگاه  به  اصل سند  که  بود  الزم  اگر  یعني،  است؛  بیان  بیان،  مقام  در 
تسلیم شود قانونگذار سکوت نمی کرد؛ در برخي جاها قانون گذار تصریح به 
تسلیم رونوشت یا فتوکپي کرده است و الزام به تسلیم اصل سند در این 
گونه موارد )ماده 59 قانون آ.د.م.( مجوز ندارد؛ در مبحث اسناد از قانون 
آ.د.م. )مواد 206 تا 228( هر جا ابراز اصل سند، الزم بوده است قانون 
تکلیف کرده است؛ از توجه به مقررات ماده 96 آن قانون نیز فهمیده مي  

شود که تسلیم اصل سند به دادگاه الزم نیست.
این که گفته شود بعضي از مدارک پرونده، مختِص دادگاه است و باید 
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اصل آن در دادگاه باشد و جایز نیست که کپي یا رونوشت تسلیم گردد 
و نتیجه گرفته شود که وکالتنامه هم جزء مدارک مختص دادگاه است 
مقید  اکثراً  و  باشد  صادق  نمي تواند  مواقع  بیشتر  در  که  است  گفته اي 
دفاع  برنامه  و  وکیل  اختیارات  و حدود  دعوي  نوع  که  این  به  مي گردد 
خوانده )طرف دعوي( چه گونه باشد. »إذا جاء اإلاحتمال بطل االستدالل« 
که  همین   )774 صفحه   ،1363 خرداد  حقوق،  ترمینولوژي  )لنگرودي، 
حتي یک مورد پیش بیاید که نتوان اصل وکالتنامه را تسلیم دادگاه کرد 
نادرستي نظریه  ي »لزوم تسلیم اصل وکالتنامه« ثابت مي  شود. کم پیش 
مي  آید که وکالت وکیل، منحصر به یک پرونده و مختص یک دعوي باشد 

و در نتیجه، براي تسلیم اصل وکالتنامه مشکلي در پي نباشد.
با برگه  استعالم مالکیت ثبتي راجع به ملک    این که وکالتنامه وکیل 
در  باید  مدرک  دو  هر  اصل  که  گفته شود  و  تلقي  یکسان  دعوي  مورد 
استعالم  برگه  است. چون  نادرستي  قیاس  گردد  پیوست  دادگاه  پرونده 
ثبتي فقط راجع به همان ملک موضوع دعوي است و ضمناً خود دادگاه 
نیز این پاسخ را از اداره  ثبت خواسته است و متعلق به دادگاه است؛ بدیهي 
است که اصل برگه استعالِم مالکیِت ثبتي باید در پرونده دادگاه، حفظ 
و بایگاني گردد. چون خود دادگاه این سند را تحصیل نموده است. ولي 
اختیاراتي که در آن درج  اقتضاي موضوع وکالت و حدود  به  وکالتنامه 

شده است مي تواند اختصاص به یک پرونده داشته یا نداشته باشد.
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