
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 آیین رسیدگی به خسارات دادرسی
 با تأکید بر رویه قضایی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تالیف
 فاطمه رمضانی   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 یار انتشارات قانون

 



 

 قانون یارانتشارات 
 با تأکید بر رویه قضایی آیین رسیدگی به خسارات دادرسی

 فاطمه رمضانی   تأليف:

 قانون یارناشر: 

 محسن فاضلی: فنیناظر

 1397 - اولنوبت چاپ: 

 جلد 1100شمارگان: 

 تومان 19000قيمت: 

  978-600-8077-98-5شابک:

 92مرکز پخش: تهران، ميدان انقلب، خ منيري جاوید، پلک 

 سابق( چراغ دانش)رسولی کتابفروشی     66973960تلفن: 

 

 ۱۳۶۶رمضانی،فاطمه، : سرشناسه

ایران.قوانینواحکام : عنوانقراردادی
Iran. Laws, etc. 

 آیینرسیدگیبهخساراتدادرسیباتاکیدبررویهقضایی/تالیففاطمهرمضانی. : عنوانونامپدیدآور

 ۱۳97تهران:انتشاراتقانونیار، : مشخصاتنشر

 ص.۱7۸ : مشخصاتظاهری

 5-9۸-۸077-۶00-97۸ : شابک
 فیپا : وضعیتفهرستنویسی

 .۱7۳کتابنامه:ص. : یادداشت

 ایران--تأمینخسارت : موضوع

 Indemnity -- Iran : موضوع

 ایران--آییندادرسی : موضوع

 Iran--(Law) Procedure : موضوع

 ایران--قضاییرویه : موضوع

 Jurisprudence -- Iran : موضوع

/KMH۸۳۴ : ردهبندیکنگره 9آ۸ر  ۱۳97 
 ۳۴۶/550۳ : دیوییردهبندی

 ۴۶۸75۲0  : شمارهکتابشناسیملی

 



 

 فهرست مطالب
 

 

 11 ............................................................................................... اول فصل

 11 ......................................................................... (یمبان نه،یشیپ م،یمفاه)اتیکل

 45 ............................................................................................. دوم فصل

 45 ................................................................ رانیا حقوق در یدادرس خسارات قلمرو

 99 ............................................................................................ سوم فصل

 99 .......................................... یدادرس خسارات یدعوا به یدگیرس نییآ و تحقق طیشرا

 173 ...................................................................................... منابع فهرست



 



 

 مقدمه
توان خسارات دادرسی قلمداد نمود که بيشتر در حوزه یکی از مصادیق مسئوليت مدنی را می

که خسارات مذکور از توابع به این گيرد. نظرمسئوليت غيرقراردادي مورد بحث قرار می

باشد در قوانين آ. د. م. موادي به آن اختصاص داده شده است. آیين رسيدگی به دادرسی می

ایم ي قضایی که عنوان کتاب خود را به آن اختصاص دادهخسارات دادرسی با تأکيد بر رویه

-مستلزم صرف هزینه که رسيدگی به دعاوي در مراجع قضاوتیچه آن بر کسی پوشيده نيست

هاي مختلفی است که تا حدودي اصل مجانی بودن قضات در اسلم را تحت شعاع قرار داده 

ق. آ. د. م.  515ي ها در قالب خسارات دادرسی قابل بحث است. با توجه به مادهکه این هزینه

اله وکيل الوکهاي دادرسی و حقخواهان حق دارد خسارات ناشی از دادرسی را از جمله هزینه

باشد را ضمن تقدیم دادخواست اصلی یا هایی که جهت اثبات دعوا یا دفاع لزم میو هزینه

اثناي دادرسی یا به طور مستقل از خوانده مطالبه کند و همچنين این حق هم براي خوانده 

 515وجود دارد که در صورت غيرمحق بودن خواهان، خسارات را مطالبه نماید. تصویب ماده 

. د. م. مسبوق به سوابقی است که در این نوشتار با کاوش در مواضع تدریجی قانونگذار و ق. آ

گيرد. در بررسی رویه قضایی از آراي محاکم اعم از عالی و رویه قضایی مورد بررسی قرار می

تالی، آراي وحدت رویه و اصراري هيئت عمومی دیوان عالی کشور، نظریات مشورتی اداره 

و تدوین قوانين قوه قضایيه و بالخره نظریات قضات که مجموعاً به عنوان  کل امور حقوقی

آید که مطالبه خسارات ارکان سازنده رویه قضایی کشور شناخته شده، این نتيجه به دست می

شود اما اگر بعد از صدور دادرسی در دادگاهی که دادخواست اصلی مطرح شده، مطرح می

مطرح شود باید در دادگاه محل اقامت خوانده مطرح شود.  حکم قطعی باشد و به طور مستقل

رسد که حتی بعد از صدور حکم قطعی هم بتوان دادخواست مطالبه با این تفاسير، به نظر می

خسارات دادرسی را در دادگاهی که دادخواست دعواي اصلی مطرح شده است را مطرح نمود 

کم و کيف دعوا اطلع بيشتري دارد و در  کننده به دعواي اصلی ازکه دادگاه رسيدگیچه آن

یابيم که از تري صادر نماید. با بررسی در محاکم در میتواند رأي بهتر و عادلنهاین مورد می

 دعاوي مهمی که قابل طرح است دعاوي مربوط به خسارات ناشی از دادرسی است. 
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هاي ي وکيل و هزینههالوکالي دادرسی و حقخسارات دادرسی عبارت است از هزینه      

دیگري که به طور مستقيم مربوط به دادرسی و براي اثبات دعوا یا دفاع لزم بوده است؛ از 

 ي کارشناسی و هزینه تحقيقات محلی. قبيل حق الزحمه

شود خسارات دادرسی منشأ قانونی دارد و فقط در یک مورد طور که ملحظه میهمان       

قراردادي است و آن هم زمانی که طرفين در قراردادي که منعقد  توان گفت که منشأ آنمی

ق. آ. د. م. مقرر  515اند توافق نموده باشند. به همين جهت است که در قسمت اخير ماده نموده

در صورتی که قراردادي راجع به خسارات بين طرفين منعقد شده باشد برابر »... شده است: 

 «مقررات رفتار خواهد نمود. 

هاي قدیم عليه به پرداخت خسارات دادرسی تکليفی است که از زمانقاعده الزام محکومٌ      

قانون دادرسی  13معمول بوده و از حقوق روم به قوانين مدنی فرانسه سرایت کرده است. ماده 

عليه شود باید هزینه دادرسی هر کس در دعوایی محکومٌ»دارد: مقرر می 1973فرانسه مصوب 

اي براي آن که قضاوت در اسلم از امور واجب است، لذا هزینهالبته با توجه به این« زد. را بپردا

ي آن بحث شود اما این بحث نسبت به سایر خسارات دادرسی در نظر گرفته نشده تا درباره

 مطرح است. 

در ایران، قانون و رویه قضایی قبل از انقلب به کسی که به سبب دادرسی متحمل      

ق. آ. د. م.  712داد که خسارات خود را از دادگاه مطالبه کند. ماده راتی شده حق میخسا

مدعی حق  دارد جبران خساراتی را که به سبب دادرسی به او »داشت: مقرر می 1318مصوب 

تواند خساراتی را که به سبب عليه میوارد شده یا خواهد شد از طرف دعوا بخواهد و نيز مدعی

عليه را به تأدیه وارد شده از مدعی مطالبه نماید.در این صورت دادگاه محکومٌ دادرسی به او

اما بعد از پيروزي انقلب، این رویه به علت مخالفت شرع تغيير « خسارت ملزم خواهد کرد. 

هاي دادرسی خلف شرع کرده و در بسياري از محاکم و آراء صادره، حق مطالبه هزینه

ها بر اساس فتواي حضرت امام )ره( و سایر مراجع، حکم ز دادگاهتشخيص داده شد. بسياري ا

به عدم ضمان بازنده نسبت به خسارات ناشی از دادرسی داده و بر همين اساس مشکلتی به 



9 /مقدمه  

 
در مجمع تشخيص مورد بررسی قرار  1368و  1367که این مسأله در سال وجود آمد تا این

حکم به مشروعيت مطالبه خسارات زائد بر اصل ها گرفت. مجمع تشخيص ابتدا در مورد بانک

ق. آ. د. م. به جواز مطالبه این خسارت در  515و در ماده  1379دین داده ولی بعدها در سال 

کليه موارد تصریح کرد. این کتاب پس از ارائه تعریف و قلمرو خسارات دادرسی، شرایط 

به اصول و قواعد کلی اثبات نموده مطالبه و آیين رسيدگی به آن را در حقوق ایران با تمسک 

و نظر فقها و حقوقدانان را نيز ذکر نموده است.    نظر اکثریت حقوقدانان و فقها بر این بوده 

باشد و در هر صورت با تقاضاي خواهان ي تسبيب میاست که مبناي خسارات دادرسی قاعده

ی به آن مورد بررسی قرار قابل مطالبه است و شرایط مطالبه خسارات دادرسی و آیين رسيدگ

گرفته است. در نهایت این کتاب به آیين رسيدگی به خسارات دادرسی پرداخته و آراء 

 ها و رویه قضایی و نظریات مشورتی که در این مورد صادر شده، نقل نموده است. دادگاه

که اصل اوليه در رسيدگی به خسارات دادرسی تقاضاي خواهان است، با توجه به این

اهان با تقدیم دادخواست باید مطالبه خسارات دادرسی را تقاضا نماید. بحث اصلی این خو

است که دادگاه در صورت جمع چه شرایط و دلیلی اقدام به صدور حکم خسارات دادرسی 

ي ق. آ. د. م. به تقاضاي خوانده جهت مطالبه 515نماید. همچنين در ماده به نفع خواهان می

-که خوانده در چه صورتی و چه زمانی میخواهان اشاره شده است. اینخسارات دادرسی از 

تواند خسارات دادرسی را مطالبه نماید جاي بحث دارد که باید به آن پرداخته شود. در بسياري 

گردد که اعتراض به از دعاوي، با اعتراض ذینفع، مرحله دیگري از دادرسی آغاز می

گردد بلکه بسياي از تصميمات، صدور رأي مربوط نمیتصميمات قضایی فقط به مرحله پس از 

حين رسيدگی قابل اعتراض است. معترضين به تصميمات نيز فقط طرفين آن نيستند. اشخاص 

که اشخاص ثالث تحت چه ثالث نيز ممکن است از تصميمات اتخاذي متضرر گردند. در این

نمایند ابهام وجود دارد. اصولً  توانند دادخواست مطالبه خسارات دادرسی را مطرحشرایطی می

نماید، دادخواست مطالبه خسارات دادرسی در دادگاهی که به دعواي اصلی رسيدگی می

             شود. به نظرشود و در شرایط خاص، در دادگاه محل اقامت خوانده مطرح میتقدیم می
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مراجع غيردادگستري هم رسد در برخی موارد، بتوان دعواي مطالبه خسارات دادرسی را در می

که چه شرایط خاصی جهت اقامه دعوا در دادگاه محل اقامت خوانده مطرح نمود. بنابراین این

توان به مراجع غيردادگستري مراجعه نمود، باید مورد بررسی وجود دارد و در چه مواردي می

ه دعوي یا قرار گيرد. مطالبه خسارات دادرسی، قبل از ختم دادرسی توسط خواهان، خواند

پذیر است. سوألی که در اینجا شوند، امکاناشخاص ثالث که به نوعی وارد یا جلب دعوي می

توانند مطالبه خسارات مطرح  است این است که آیا این اشخاص، بعد از ختم دادرسی هم می

طالبه له مرسد بعد از ختم دادرسی فقط براي محکومٌدادرسی را تقاضا نمایند یا خير؟ به نظر می

ٌله به چه صورت باید باشد که وضعيت محکومخسارات دادرسی قابل تصور است. حال این

پس از صدور رأي و پس از صدور قرارهاي قاطع  گيرد که در دو مرحلهمورد بحث قرار می

له حق دارد پس از صدور حکم هم خسارات دادرسی را با قابل تفکيک است. همچنين محکومٌ

که شرایط اقدام جداگانه و طرح یک دعواي مستقل مطالبه نماید. در اینتقدیم دادخواست 

له جهت مطالبه خسارات دادرسی پس از صدور حکم، همان شرایط پس از صدور محکومٌ

شود این است باشد یا خير، محل بحث است. در نهایت بحثی که مطرح میقرارهاي قاطع  می

و به عبارتی دیگر، صدور حکم و قرار ایجاد  که مراجع قضایی ایران فقط براي صدور رأي

اند. یکی از وظایف مهمی که قانونگذار به دادگاه محول کرده است، فصل خصومت و نشده

ق. آ. د. م. مقرر نموده است:  3حل اختلف بين مردم است. به همين جهت است که ماده 

حکم مقتضی صادر و یا  اند موافق قوانين به دعاوي رسيدگی کرده،ها موظفقضات دادگاه»

رسد که صدور گزارش اصلحی و صدور رأي داور از به نظر می« فصل خصومت نماید... . 

شوند. سوألی که در این قسمت جمله مواردي هستند که باعث فصل خصومت بين مردم می

به بعد ق.  515وجود دارد این است که آیا خسارات دارسی در مفهوم خاص خود که در ماده 

د. م. بيان شده، با صدور گزارش اصلحی و رسيدگی توسط داور امکان مطالبه دارد یا خير، آ. 

باید به این سوأل پاسخ داده شود. اميد است در این کتاب تا حدودي به ابهامات موجود پاسخی 

 داده باشيم.



 

 فصل اول
 کلیات)مفاهیم، پیشینه، مبانی(

در این فصل سعی شده است در مبحث اول، مفاهيم لغوي و اصطلحی خسارت دادرسی و 

رویه  قضایی، در مبحث دوم، پيشينه خسارات دادرسی درقانون آیين دادرسی مدنی و سایر 

ی قوانين ایران و همچنين در مبحث سوم، مبانی فقهی و حقوقی خسارات دادرسی که مبان

گيرد، به طور دقيق و جامع بيان و مورد بررسی قرار قررادادي و غيرقراردادي را هم در بر می

 گيرد. 

 مبحث اول: مفاهیم
اصولً مسئله و موضوع کتاب داراي تعدادي واژه و اصطلح است که معانی گوناگونی 

واژه یا اصطلح دارند و ناگزیر به تعریف آن خواهيم بود. زیرا ممکن است در بعضی موارد 

اي مفهومی را به خواننده عرضه کند که اصولً مورد توجه محقق نباشد یا احتمالً واژه یا ویژه

 اصطلحی خاصی براي خواننده، بيگانه و نامفهوم باشد. 

شوند به دليل عدم وضوح مفاهيم گاهی برخی مسائل که به ظاهر حل نشدنی تصور می      

ها به کار رفته چيست، هایی که در بيان آناز اصطلحات یا واژه است و اگر بدانيم مقصود

شدنی بود. بنابراین تعریف باید طوري باشد که فضاي مفهوم به طور پایدار تثبيت شود تا حل

ي افراد از آن مفهوم فقط یک مطلب را بفهمند و امکان تغيير مفهوم و تعبيرهاي گوناگون همه
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قدر دقيق باشد که بتوان آن مفهوم را به سادگی اهيم باید آناز آن وجود داشته باشد و مف

 بررسی کرد. 

 گفتار اول: مفهوم خسارت
هاي هاي مختلف، معانی متفاوتی براي خسارت ذکر شده است و مترادف واژهدر فرهنگ

دارد. « کاري و زیانزیان»باشد و مشابهت مفهومی با ضرر کردن، زیان بردن، زیان دیدن می

 ي قضایی داراي دو مفهوم است: به طور عمده در قوانين و رویهخسارت 

 به معنی ضرر وارده  -1

 شود. چه که براي ترميم و جبران ضرر وارده پرداخت میبه معنی آن -2

اند و در عرف محاوره هم خسارت زدن و حقوقدانان عموماً متذکر این دو معنی شده

 خسارت پرداختن انعکاس در معنی مزبور است. 

توان با کلماتی از قبيل ضرر و زیان زدن تعبير کرد و براي خسارت به معنی اولی را می 

اند. براي صدق مفهوم خسارت باید خسارت به معنی دوم هم بعضی کلمه غرامت را به کار برده

)مستقيماً یا غيرمستقيم( صورت گرفته باشد. در این صورت، قصد تخلف از  تجاوز به مال غير

که کسی قراردادي منعقد یکی از مقررات جاري کشور، شرط تحقق خسارت است. مثل این

ق. م.( خسارت به این معنی خسارت حقيقی  221کند، در انجام تعهد خود تأخير نماید. )ماده 

قصد تخلف وجود ندارد ولی قانون آن را در حکم  است. خسارت حکمی در موردي است که

، 1391ق. م. به آن اشاره شده است. )جعفري لنگرودي،  221خسارت دانسته است که در ماده 

 باشد. ق. م، اتلف مال غير بدون قصد نيز منشأ خسارت می 328( همچنين با توجه به ماده 260

 بند اول: مفهوم لغوی خسارت

( خسارت در لغت به معناي 129، 1387ي عربی است. )معلوف، هي خسارت یک کلمواژه

-شود. )جعفريمندي آمده و در فارسی به معنی ضرر یا زیان به کار برده میکاري یا زیانزیان

 (260، 1391لنگرودي، 

 بند دوم: مفهوم اصطلحی
 مفهوم اصطلحی را در دو مفهوم فقهی و حقوقی بيان خواهيم نمود. 
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 فقهی خسارتالف: مفهوم 

باشد. به این صورت که با توجه به ترمينولوژي حقوق، معناي فقهی و مدنی خسارت یکی می

وارد  مالی باید از طرف کسی که باعث ایراد ضرر مالی به دیگري شده به متضرر بدهد یا زیان

شده را هم خسارت گویند. )همان( و در جایی دیگر براي معناي فقهی خسارت، معناي غرامت 

 (539، 1382شاهرودي، است. )هاشمی

 ب: مفهوم حقوقی خسارت
مفهوم حقوقی خسارت عبارت است از مالی که باید از طرف کسی که باعث ایراد ضرر 

لنگرودي، مالی به دیگري شده به متضرر بدهد با زیان وارده را هم خسارت گویند. )جعفري

1391 ،260) 

 گفتار دوم: مفهوم دادرسی

مصدر است و نيز رسيدگی به دادخواهی دادخواه و عمل دادرس را، ي دادرسی کلمه

( در واقع مجموعه اقداماتی که به منظور پيدا کردن یک 28، 1377دادرسی گویند. )دهخدا، 

گویند. مانند مجموعه مقرراتی که رود دادرسی به مفهوم اخص میحل قضایی به کار میراه

، 1391لنگرودي، شود. )جعفريه کار برده میبراي اخذ یک تصميم، در یک دعوي معين ب

( به عبارت دیگر، مجموعه اقدامات دادگاه در بررسی دعوا و استماع و اظهارات و 273

مرافعات و ملحظه لوایح طرفين و رسيدگی به دلیل و مستندات آنان و نيز انجام تحقيقات 

فصل دعوا را دادرسی یا محاکمه اي براي صدور رأي و قطع و لزم به منظور مهيا کردن پرونده

 گویند. 

 بند اول: مفهوم لغوی دادرسی
دادرسی در لغت به معناي به داد مظلوم رسيدن، قضا و محاکمه و به دادخواهی کسی 

 (513، 1382باشد. )معين، رسيدگی کردن می

 بند دوم: مفهوم اصطلحی دادرسی
 واهيم کرد. مفهوم اصطلحی را در دو مفهوم فقهی و حقوقی تعریف خ

 الف: مفهوم فقهی دادرسی
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اي عربی ( و قضا واژه273، 1391دادرسی در فقه به معنی قضا است. )جعفري لنگرودي، 

است و در فارسی به معنی داوري و دادرسی و گروه دیگر ولیت بر حکم یا الزام به حکم 

 اند. تعبير نموده

 ب: مفهوم حقوقی دادرسی
اي است از علم حقوق که هدف آن تعيين به مفهوم اعم، رشتهدر اصطلح حقوقی، دادرسی 

ها و تعيين قواعد مرتبط با انواع قواعد مربوط به تشکيلت مراجع قضایی و صلحيت آن

 باشد. )همان(ها میدعاوي و اجراي تصميمات دادگاه

 گفتار سوم: مفهوم خسارت دادرسی
ها اقامه دعوي، خواهان یا خواهانهایی که براي خسارت دادرسی عبارت است از هزینه

-مجبور به پرداخت آن هستند و بدون پرداخت آن، تعقيب دعوي ممکن نخواهد بود. )متين

( در واقع همين که از طرف کسی بر عليه دیگري دعوایی اعم از مدنی یا 390، 1342دفتري، 

-به محکومکيفري در مقامات قضایی مطرح گردید خساراتی به جهت طرح دعوي و مرافعه 

نامند و در این مورد مقرراتی در گيرد که آن را اصطلحاً خسارات دارسی میعليه تعلق می

 قانون موجود است که باید مطابق آن رفتار شود. 

 بند اول: مفهوم لغوی خسارت دادرسی
خسارت دادرسی در لغت به معناي ضرر و زیان ناشی از محاکمه است که با طرح دعوي به 

 گيرد. تعلق می دیدهزیان

 بند دوم: مفهوم اصطلحی خسارت دادرسی
 مفهوم اصطلحی را در دو مفهوم فقهی و حقوقی بيان خواهيم نمود. 

 الف: مفهوم فقهی خسارت دادرسی
شود. ضرر و زیان ناشی از عمل شخص و تلف مال را که از رسيدگی به دعوا حاصل می

 (131، 1378خویی، )موسوي

 خسارت دادرسیب: مفهوم حقوقی 
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وکيل و  يالوکالهدادرسی و حق طبق قانون آ. د. م خسارات دادرسی عبارت است از هزینه

دیگري که مستقيماً مربوط به دادرسی بوده است و براي اثبات دعوي یا دفاع لزم  هايهزینه

ي، لنگرودالزحمه کارشناس و هزینه تحقيقات محلی و غيره. )جعفريحق باشد. از قبيلمی

1391 ،261) 

 گفتار چهارم: مفهوم رویه قضایی
اي با ریشه پارسی است که در ساختار ( واژه652، 1382رویه در اصل به معناي روش )معين، 

رود و شاید به همين دليل است که برخی حاصل مصدر به کار می نادرست عربی به معناي

دانند. )کاتوزیان، ت میکه حاصل روش قضایی آنان اس« عرف قضات»رویه قضایی را به 

در واقع قضات دادگستري در رسيدگی به دعاوي و اختلفات باید قوانين و  (190، 1386

مقرراتی را با توجه به استنباط خود، تفسير کرده و بر موضوع مورد رسيدگی کرده و تطبيق و 

 کنند. حاصل آن را به عنوان رأي صادر و اعلم می

اصطلحی حقوقی و قضایی است که در قانون اساسی جمهوري اسلمی ي قضایی رویه      

ایران هم به کار رفته است. اگر رویه قضایی بدون قيد و شرط به کار رفته باشد، مقصود 

ها از مجموع آراي قضایی است ولی اگر به معناي خاص خود در جایی به کار رود که دادگاه

هاي آراي مراجع یکسانی در پيش گيرند و به اندازهها در باب یکی از مسائل حقوقی، روش آن

-هاي یاد شده با چنين دشواري روبرو میبه آن مسئله تکرار شود که بتوان گفت هرگاه دادگاه

 شوند همان تصميم را خواهند گرفت. 

 بند اول: مفهوم لغوی رویه قضایی

، 1375ندیشه است )عميد، رویه در لغت به معناي نظر، تفکر در امور، فکر و تأمل در کار و ا

( 941( و قضا در لغت به معناي حکم کردن، ادا کردن، گزاردن و روا کردن است. )همان، 669

رود و در جایی هم از و رویه قضایی در لغت به معناي آراي محاکم و قاعده سابقه به کار می

 کنند. آن به اجتهاد قاضی یاد می

 بند دوم: مفهوم اصطلحی رویه قضایی  
 مفهوم اصطلحی را در دو مفهوم فقهی و حقوقی بيان خواهيم نمود. 
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 الف: مفهوم فقهی رویه قضایی
( منظور از 116، 1380گویند. )طباطبایی، ي قضایی را در فقه به معناي اجتهاد قاضی میرویه

اجتهاد، همان علم است و یکی از شرایط قاضی، علم اوست. شخصی که داراي قدرت اجتهاد 

 (8، 1391لنگرودي، شود. )جعفريبه اسامی مجتهد، مفتی، مستنبط و حاکم ناميده می باشد

 ب: مفهوم حقوقی رویه قضایی
آراي صادر شده در هيئت عمومی دیوان )تميز(، خواه به صورت اصراري باشد و خواه به 

( 340، 1391لنگرودي، ي تميزگویند. )جعفريي قضایی و رویهالتباع، رویه صورت لزم

هاي شود که براي دادگاهي قضایی به آن نوع از تصميمات دیوان عالی کشور اطلق میرویه

-ها از طرف محاکم دادگستري موجب نقض حکم میالتباع و عدم رعایت آنمادون، لزم

 (148، 1380گردد. )مردانی و بهشتی، 

 مبحث دوم: پیشینه)سیر تاریخی( خسارات دادرسی

ي وقی مانند نهادهاي سياسی، اقتصادي، اجتماعی و ... از یک سابقهاصولً هر نهاد حق

ي حقوق گذاشته باشد یا تاریخی برخوردار است؛ که شاید در ابتدا به طور ناقص پا به عرصه

که از همان ابتدا از جامعيت و مانعيت قابل قبولی برخوردار نبوده باشد. خسارات دادرسی این

باشد از یک سابقه و جریان تاریخی برخوردار است که ما از آن به که از این قضيه مستثنی نمی

ایم. بنابراین مبحث دوم را به سير تاریخی تولد و ي خسارات دادرسی یاد نمودهعنوان پيشينه

رشد و نمو خسارات دادرسی در حمایت حقوقی کشورمان خواهيم پرداخت و به طوري که در 

ت دادرسی را در قوانين آیين دادرسی مدنی و در گفتار گفتار اول تولد و رشد و نمو خسارا

ي دوم پيدایش و حيات حقوقی خسارات دادرسی را در سایر قوانين و در گفتار سوم به پيشينه

 قضایی مورد بررسی قرار خواهيم داد.  خسارات دادرسی در رویه

 گفتار اول: پیشینه خسارات دادرسی در قوانین آیین دادرسی مدنی
-توان گفت که جولنگاه خسارات دادرسی در قوانين آیين دادرسی مدنی میت میبه جرأ

که اصطلح خسارات دادررسی در جهت قلمرو اطلق دارد و شامل خسارات باشد. با این

جمله مراجع کيفري و اداري خواهد شد اما اکثر دادرسی در مراجع غيرحقوقی )مدنی( من
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گيرد. بنابراین یين دادرسی مدنی مورد بحث قرار میمسائل راجع به خسارات دادرسی در آ

توان سه قانون تصویب شده در مورد آیين دادرسی مدنی از پيشينه خسارات دادرسی را می

جمله قانون اصول محاکمات حقوقی و تجاري، قانون آیين دادرسی مدنی و قانون تشکيل 

 به شرح آتی قابل بيان است؛هاي عمومی و انقلب در امور مدنی جستجو نمود که دادگاه

 بند اول: قانون اصول محاکمات حقوقی وتجاری
به تصویب رسيده است. باب هشتم این قانون  1314قانون مذکور در بيست و هشتم دي ماه 

به مخارج عدليه اختصاص یافته بود که در فصل اول آن؛ مخارج محاکمه، فصل دوم؛ مخارج 

ي نه، فصل چهارم؛ اشخاصی که استطاعت تأدیهاجراي حکم، فصل سوم؛ مخارج دفترخا

 مخارج عدليه را ندارند و فصل پنجم؛ در تعلق مخارج عدليه مطالبی مقرر شده است. 

باشد بررسی و تفکيک مصادیق چه بيان آن در این قسمت خالی از لطف نمیآن     

. )فقيهی، باشدنفع میخسارات دادرسی و نحوه مطالبه خسارات مذکور توسط اشخاص ذي

1389 ،27) 

 الف: مصادیق خسارات دادرسی در قانون اصول محاکمات
توان از مصادیق خسارات دادرسی ي اجراي حکم و مخارج دفترخانه را نمیاصولً هزینه

ها و مخارجی است که طرفين دعوا براي که منظور از خسارات دادرسی، هزینهدانست چه آن

نمایند و اگر کسی براي اجراي حکم و در حقيقت پس میاثبات ادعاي خود در دادگاه صرف 

هاي دادرسی توان آن را از مصادیق خسارات و هزینهاي شود نمیاز دادرسی متحمل هزینه

شود به دانست. به بيان دیگر منظور از مخارج دادرسی مخارجی است که براي محاکمه می

مخارج محاکمه عبارت »ه است: قانون مذکور مقرر شد 780ي همين جهت است که در ماده

 است از : 

 گيرد. شود و تعلق میحق تمبري که بر اوراقی که به محکمه داده می -1

 «شود. حقی که براي خرج احکام اخذ می -2

حق تمبر از عرضحال کتبی یا شفاهی و عرضحال متقابل و اعتراض به حکم غيابی و اعتراض 

نامه استينافی و عرضحال اعاده محاکمه و ثالث بعد از صدور حکم و عرضحال یا شکایت
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( و خرج احکام صادره از 781نامه و ورقه اجرایيه یک قِران )ماده نامه و التزامتميزي و وکالت

( بوده 782به از قرار تومانی یک شاهی )ماده محاکم صلحيه و ابتدایی نسبت به مبلغ مدعی

توان مصادیق الذکر میقانون فوق است. با توفيق در مواد مربوط به خسارات دادرسی در

شود و استثنائاً خرج خسارات دادرسی را خرج احکام و قرارها و اوراقی که به محکمه داده می

( در مواد راجع به مخارج 28، 1389( دانست. )فقيهی، 781ورقه اجرائيه )قسمت اخير ماده 

کارشناسی و سایر خسارات الوکاله، هزینه عدليه، قانونگذار اصول محاکمات حقوقی، به حق

 اي ننموده است. مربوط به دادرسی اشاره

 ب: نحوه مطالبه خسارات دادرسی در قانون اصول محاکمات
-که قسمت مهمی از کتاب ما را شرایط مطالبه خسارات دادرسی تشکيل میبا توجه به این

کمات حقوقی ي نحوه مطالبه خسارات دادرسی در قانون اصول محااست درباره دهد، لزم

 مطالب را بيان نمایيم. 

در مواردي که اقدام محکمه به موجب قانون، مستلزم »ق. ا. م. ح.:  805ي بر اساس ماده      

نماید حقی است، اداء حق به عهده شخصی است که از محکمه، آن اقدام را مطالبه می تأدیه

ه در مواد آتيه مذکور است ولی در حين صدور حکم یا پس از آن، مخارج مزبور به طوري ک

هرگاه یکی »قانون مذکور مقرر شده است:  806ي در ماده «گيرد. به یکی از متداعيين تعلق می

عليه شدن مخارج عدليه و از طرفين در ضمن عقد لزم ملتزم شده باشند که در صورت محکومٌ

ي حقوق مزبوره تأدیهعليه را به نماید محکمه محکومٌعليه( تأدیه میخسارت طرف )محکومٌ

ي اخيرالذکر قرارداد طرفين در مورد خسارات دادرسی را قابل بنابراین در ماده« نماید. الزام می

اعتنا دانسته است و درصورت وجود قرارداد، دادگاه طبق همان قرارداد نسبت به خسارات 

 نماید. دادرسی حکم صادر می

 1318بند دوم: قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 
مقررات متعددي از جمله قانون اصول محاکمات حقوقی به تصویب مجلس  1318در سال 

اي اصلحات و الحاقات که در طول ساليان متمادي صورت گرفت تا یازدهم رسيد و با پاره

شمسی  1318قابل اجرا بود. در قانون آیين دادرسی مدنی مصوب  1379پایان فروردین 
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ادرسی وضع و به موقع اجرا گذارده شد. مجوز قانونی مطالبه مقرراتی در موضوع خسارات د

مدعی »گوید: ق. آ. د. م. است که می 712خسارات دادرسی و صدور حکم نسبت به آن ماده 

حق دارد ضمن دادخواست یا در اثناء دادرسی جبران خسارتی که به سبب دادرسی یا به جهت 

استه به او وارد شده و یا خواهد شد از طرف دعوي تأخير اداء دین یا انجام تعهد و یا تسليم خو

تواند خسارتی که به سبب دادرسی به او وارد شده است قبل از بخواهد و نيز مدعی عليه می

ختم دادرسی از مدعی مطالبه نماید. در این صورت دادگاه ضمن حکم راجع به اصل دعوي یا 

ت ملزم خواهد نمود مگر در صورتی که عليه را به تأدیه خساربه موجب حکم عليحده، محکومٌ

قرارداد خاصی راجع به خسارت بين طرفين منعقد شده باشد که در این صورت مطابق قرارداد 

 (71، 1389)محمدي، « رفتار خواهد شد. 

 1318الف: مصادیق خسارات دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 
 -1هزینه دادرسی عبارت است از: »بود: مقرر شده  1318ق. آ. د. م. مصوب  682در ماده 

 ي هزینه

در ماده مذکور به بيان « هزینه قرارها و احکام.  -2شود. هایی که به دادگاه داده میبرگ

به هزینه احکامو در مواد  684و  683شود و در مواد هایی که به دادگاه داده میبرگ يهزینه

هاي الذکر هزینههاي فوقشده بود. علوه بر هزینههاي قرارها پرداخته به هزینه 687الی  685

ها ( به بيان این هزینه692و  691دفتر نيز وجود داشت به طوري که فصل دوم )مشتمل بر مواد 

هزینه تصدیق مطابقت رونوشت با اصل براي هر »مقرر شده بود:  691اختصاص داشت. در ماده 

ها سه ریال است. بيست و پنج کلمه ادگاههاي بخش دو ریال و در سایر دصفحه در دادگاه

و براي « شود. یک سطر و پانزده سطر یک صفحه و کسر از سطر و صفحه تمام محسوب می

هاي بخش شود در دادگاهها داده میسایر تصدیقاتی که از دفتر دادگاه در حدود صلحيت آن

اي که در قانون ( نکته692 شود. )مادهها چهار ریال دریافت میدو ریال  و در سایر دادگاه

کند فصل دوم از باب دهم این قانون است که به ذکر تعریف خسارات مذکور خودنمایی می

دادرسی و مصادیق آن پرداخته است. بنابراین اصطلح خسارات دادرسی در زمان تصویب این 
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خسارات »بود: ق. آ. د. م. مقرر شده  717ي قانون در کشور ما رایج شد. به طوري که در ماده

هاي دیگري که ي وکيل و هزینهالوکالههاي دادرسی و حقدادرسی عبارت است از هزینه

ي الزحمهمستقيماً مربوط به دادرسی بوده و براي اثبات دعوا یا دفاع لزم بوده است از قبيل حق

که براي هایی هزینه»آمده بود:  718و در ماده « کارشناس و هزینه تحقيقات محلی و غيره. 

بنابراین « توان مطالبه نمود. اثبات دعوا یا دفاع ضرورت نداشته است به عنوان خسارت نمی

 توان گفت که مصادیق خسارات دادرسی علوه بر هزینه دادرسی،می

هاي دیگري که براي اثبات دعوي یا دفاع ضرورت داشته ومستقيماً الوکاله وکيل، هزینهحق

توان گفت که در قانون آیين دادرسی مدنی شوند. لذا میسوب میمربوط به دادرسی بوده مح

 (70، 1389باشند بلکه تمثيلی هستند. )محمدي، مصادیق خسارات دادرسی حصري نمی 1318

ب: نحوه مطالبه خسارات دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 
1318 

ی را مطالبه نماید؛ حين بر اساس این قانون، مدعی حق داشت در سه زمان خسارات دادرس

تقدیم دادخواست، در اثناي دادرسی قبل از اعلم ختم دادرسی، بعد از ختم دادرسی و  صدور 

عليه( نيز در دو زمان حق مطالبه خسارات دادرسی داشت؛ در اثناي حکم و خوانده )مدعی

 دادرسی قبل از ختم دادرسی و بعد از ختم دادرسی)پس از صدور حکم(. 

در صورتی که راجع به خساراتی تعرفه رسمی مقرر شده باشد،  716مفهوم ماده بر اساس 

تعرفه مذکور ملک حکم خسارت دادگاه خواهد بود و اگر تعرفه رسمی در مورد بحث نباشد 

 بود. کننده میکارشناس، تعيين

های عمومی و انقلب در امور بند سوم: قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه
 1379مدنی مصوب 

( 717ي )در ماده 1318مفهوم خسارت دادرسی در قانون آیين دادرسی مدنی مصوب 

 تعریف شده و مصادیق تمثيلی آن بيان گردید. 

توان گفت که در آن هنگام اصطلح خسارات دادرسی به معناي جدید خود بنابراین می     

یافت. به طوري که در  هاي عمومی و انقلب تثبيتبه وجود آمد و در قانون تشکيل دادگاه
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شود قانون مذکور که به عنوان یک قانون ساري و جاري در محاکم حقوقی اجرا می 519ماده 

 مقرر شده است: 

هاي ي وکيل و هزینهالوکالهي دادرسی و حقخسارت دادرسی عبارت است از هزینه»

لزم بوده است از قبيل دیگري که به طور مستقيم مربوط به دادرسی و براي اثبات دعوا یا دفاع 

 « حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقيقات محلی. 

ي خسارات دادرسی که ي مطالبهمصادیق خسارات دادرسی در حقوق ایران و نحوه     

 چرخد. دهد حول محور قانون مذکور میقسمت اعظمی از پژوهش ما را تشکيل می

هاي بعدي خواهد آمد جهت جلوگيري از شهاي راجع به این قانون در بخبنابراین بحث     

ي مبحث دوم از فصل دوم که به اطاله کلم و تکرار مکررات خوانندگان گرامی را به مطالعه

 نمایيم. مصادیق خسارات دادرسی در ایران اختصاص دارد توصيه می

 گفتار دوم: پیشینه خسارات دادرسی در سایر قوانین
سی را در قوانين دادرسی جزایی و قانون تجارت و قانون در این قسمت پيشينه خسارات دادر

 صدور چک بررسی خواهيم کرد. 

 بند اول: پیشینه خسارات دادرسی در قوانین دادرسی جزایی)کیفری(
یکی از نخستين مقرراتی که در زمينه دادرسی جزایی به تصویب رسيده است قوانين موقتی 

شمسی به تصویب رسيده است. هر چند  30/5/1291باشد که در تاریخ محاکمات جزایی می

آن قانون آمده  9اشاره نشده است اما در ماده « خسارات دادرسی»در این قانون به اصطلح 

شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان )خسارت( مالی شده است و در ضمن »است: 

دعی خصوصی نماید مالعوم( مطالبه غرامت و خسارت میادعاي عمومی )از طرف مدعی

نسبت به ضرر و زیان و خسارات که از خلف یا جنبه یا جنایت حاصل شده است ندارند مگر 

ي حقوق عمومی جلب و در حين رسيدگی به حقوق در صورتی که شخص متهم به واسطه

عمومی، حقوق خصوصی نيز معين گردد. در این صورت محاکم جزا در حقوق خصوصی نيز 

به بازپرس اجازه داده شده است که در  68و حتی در ماده « مایند. نحکم مقتضی را صادر می
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صورتی که شاکی تقاضاي تأمين خسارت خود را بنماید قرار تأمين خسارت نيز صادر نماید. 

 (174، 1384)آخوندي، 

قانونگذار در آن زمان هرچند از اصطلح خسارت دادرسی استفاده ننموده بود اما چند ماده 

دادرسی وجود دارد که بيانگر آن است که قانونگذار از مفهوم خسارت درخصوص خسارت 

 زننده را ملزم به جبران نماید. دادرسی مطلع بوده است و قصد داشته زیان

حال ثابت شود، عارض در صورتی که خلف عرض»داشت: همان قانون مقرر می 69ماده 

 «نماید. يز اداء میغير حق علوه بر تأدیه خسارت طرف، مخارج تحقيقات را ن

محکمه صلح در صورت ثبوت عدم تقصير، متهم را »داشت: قانون مذکور مقرر می 263ماده 

کند و هرگاه ثابت شود که ادعاي مدعی مبتنی بر غرض بوده او را به تأدیه فوراً مرخص می

 «نمایند. مصارف محاکمه و خسارات طرف محکوم می

-متهم در صورتی که برائت او از تقصير ثابت شد می»داشت: همان قانون مقرر می 319 ماده

 «اند در محکمه ادعاي خسارت نماید. تواند از اشخاصی که به او تهمت زده

محکمه در وقت صدور حکم »داشت: در خصوص تکليف دادگاه مقرر می 411ي ماده

ضا شده باشد راجع به مجازات مقصر، باید حکم به خسارت مدعی خصوصی را نيز هرگاه تقا

 «بدهد. 

ي خسارت از باب مخارج در پایان باید گفت که اگر کسی تا صدور حکم )جزایی( مطالبه

ي عدليه ننموده باشد قانونگذار او را مانند کسی فرض نموده که از حق خود مبنی بر مطالبه

ات قوانين موقتی محاکم 498نظر نموده است. )ماده خسارات دادرسی )مخارج عدليه( صرف

 (. 30/5/1291جزایی مصوب 

پس از پرداختن به قوانين موقتی محاکمات جزایی لزم است نگاهی کوتاه به خسارات 

 هاي عمومی و انقلب در امور کيفري داشته باشيم. دادرسی در قانون تشکيل دادگاه

ده قوانين موقتی محاکمات جزایی مقرر ش 9ي ق. آ. د. ک. به تبعيت از ماده 9ي در ماده

شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده و یا حقی از قبيل قصاص و قذف »است: 
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شود. ضرر و زیان کند مدعی خصوصی و شاکی ناميده میپيدا کرده است و آن را مطالبه می

 باشد: قابل مطالبه به شرح ذیل می

 هاي مادي که در نتيجه ارتکاب جرم حاصل شده است. ضرر و زیان -1

الحصول بود و در اثر ارتکاب جرم مدعی خصوصی از آن محروم و منافعی که ممکن -2

 «شود. متضرر می

هاي کيفري مستلزم رعایت باید توجه داشت که مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم در دادگاه

 ق. آ. د. ک.( 11باشد. )ماده تشریفات آیين دادرسی مدنی می

ر موادي راجع به خسارات دادرسی و مصادیق آن لزم به ذکر است که در قانون مذکو

 وجود دارد که در بخش آتی به آن خواهيم پرداخت. 

 بند دوم: پیشینه خسارات دادرسی در قانون تجارت و قانون صدور چک
، تمامی مواد قانون تجارت هم اکنون 1311قانون تجارت مصوب  93الی  21به استثناي مواد 

 باشد. الجرا میدر کشور ما لزم

به برات رجوعی باید صورت حسابی)حساب بازگشت( »ق. ت. مقرر نموده است:  300ماده 

نامه و مخارج اعتراض -3گردد... ضميمه شود. در صورت حساب مزبور مراتب ذیل قيد می

«. العمل صراف و دلل و وجه تمبر و مخارج پست و غيره... سایر مخارج معموله از قبيل حق

خسارت تأخير تأدیه مبلغ اصلی برات که به واسطه »مان قانون مقرر شده است: ه 304در ماده 

عدم تأدیه اعتراض شده است از روز اعتراض و خسارت تأخير تأدیه مخارج اعتراض و مخارج 

 «شود. برات رجوعی فقط از روز اقامه دعوي محسوب می

شرایطی از مصادیق نامه تحت توان گفت در مواد مذکور مخارج اعتراضبنابراین می

اي شود. علوه بر قانون تجارت در قانون صدور چک نيز تبصرهخسارات دادرسی محسوب می

توان با خسارات دادرسی پيوند داد منعکس شده است به طوري راجع به خسارات که آن را می

تواند محکوميت دارنده چک می»قانون صدور چک مقرر شده است:  2که در تبصره ماده 

هاي وارد شده که مستقيماً و به طور کننده را نسبت به پرداخت کليه خسارات و هزینهصادر
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که قبل از صدور وي متحمل شده است اعم از آن متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحيه

حکم یا پس از آن باشد از دادگاه تقاضا نماید در صورتی که دارنده چک به جبران خسارت و 

ا پس از صدور حکم درخواست کند باید درخواست خود را به همان دادگاه هاي مزبور رهزینه

 «صادرکننده حکم تقدیم نماید. 

 مبحث سوم: مبانی خسارات دادرسی

چه در این مبحث مورد بررسی قرار خواهد گرفت مبناي خسارات دادرسی است که در آن

باشد. عناي ریشه و پایه میدو گفتار مبانی فقهی و مبانی حقوقی بيان خواهد شد. مبنا به م

باشد. با توجه به ( به عبارتی دیگر، مبنا، زیربنا و اساس یک ساختار می680، 1375)عميد، 

 ق. آ. د. م. مبناي خسارت دادرسی تسبيب است.  515يماده

خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثناي »دارد: ق. آ. د. م مقرر می 515ي ماده

ا به طور مستقل، جبران خسارت ناشی از دادرسی یا تأخير انجام تعهد یا عدم انجام دادرسی و ی

آن را که به علت تقصير خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وي وارد شده یا خواهد 

المثل را به لحاظ عدم تسليم خواسته یا تأخير تسليم آن از باب اتلف یا شد. همچنين اجرت

تواند خساراتی که عمداً از طرف خواهان با علم به انده مطالبه نماید. خوانده میتسبيب از خو

غيرمحق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یاد شده 

ميزان خسارت را پس از رسيدگی معين کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا موجب 

 ه را به تأدیه خسارت ملزم خواهد نمود. عليحکم جداگانه محکومٌ

در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بين طرفين منعقد شده باشد برابر قرارداد 

 رفتار خواهد شد. 

در غير مواردي که دعواي مطالبه خسارت مستقلً یا بعد از ختم دادرسی مطرح  -1يتبصره

 تقدیم دادخواست نيست... ... ... . هاي موضوع این ماده مستلزم شود مطالبه خسارت

النفع قابل مطالبه نيست و خسارت تأخير تأدیه در موارد خسارت ناشی از عدم -2يتبصره

 «باشد. قانونی قابل مطالبه می

 


