ضمانخساراتدادرسى
مرتضى فياض

*

هر چند قبل از انقالب مسئله ضمان خسارات ناشى از دادرسى ،جزو قوانين آيين دادرسى مدنى(ماده

 712ق .آ .د  .م) بوده و در محاكم ،متناسب با اين ماده ،به ضمان بازنده دعوا نسبت به هزينه هاى دادرسى،
حق الوكاله و  ...حكم صادر مى كردند اما با پيروزى انقالب و تدوين قانون متناسب با فقه شيعه ،اين حكم
مورد ترديد و اشكال فقها قرار گرفت تا اينكه در سال  1379مجمع تشخيص مصلحت نظام ،حكم به ضمان
بازنده دعوا نسبت به خسارات دادرسى در كليه دعواها داد .در اين مقاله مبانى فقهى اين ماده قانونى و
محكوم عليه ،بر
مواد مرتبط با آن ،مورد نقد و بررسى قرار گرفته و نهايت ًا اثبات مى شود كه حكم به ضمان
ٌ
اساس هيچ يك از وجوه ذكر شده ،قابل توجيه نيست .

كليدواژگان :ضمان خسارات دادرسى،الضرر ،سيره عقال ،تسبيب.

* دانش آموخته مدرسه بقيه اهلل .
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مقدمه

مسئله ضمان و لزوم جبران خسارت زائد بر ديه ،از مباحث مهمى است كه در فقه جزا

و حقوق ،حداقل در ضمن سه مسئله مورد بحث فقها و حقوقدان ها بوده است :مسئله اول:
ضمان جانى نسبت به هزينه هايى است كه مجنى عليه براى عالج خود پرداخت مى كند؛
مسئله دوم :ضمان جانى نسبت به تفويت منافعى است كه مربوط به از كار افتادگى و عدم
كسب مجنى عليه است؛ مسئله سوم :ضمان جانى نسبت به خسارت ها و هزينه هايى است
كه در طريق اقامه دعوا و مرافعه و شكايت مجنى عليه پرداخت كرده است.
آنچه كه در اين نوشته مورد بررسى اجمالى قرار خواهد گرفت،مسئله سوم است .واضح
است كه اين مسئله منحصر به دعاوى جنايى نبوده ،بلكه شامل دعاوى مدنى نيز مى باشد.
محكوم عليه به پرداخت هزينه دادرســى ،تكليفى است كه از زمان هاى قديم
قاعده الزام
ٌ

معمول بوده و از حقوق روم به قوانين مدنى فرانسه سرايت كرده است .ماده  13آيين دادرسى
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محكوم شود بايد هزينه
حقوقى فرانسه ،مصوب سال  1973مقرر مى دارد كه هر كس در دعوايى
ٌ

دادرســى را بپردازد 1.البته با توجه به اينكه قضاوت در اسالم از امور واجب است ،لذا هزينه
اى براى آن در نظر گرفته نشده تا در باره آن بحث شود اما اين بحث نسبت به ساير خسارات
دادرسى مطرح است.
در ايران قانون و رويه قضايى قبل از انقالب به كســى كه به ســبب دادرسى متحمل
خساراتى شده بود حق مى داد كه خسارت خود را از دادگاه مطالبه كند .ماده  712قانون
آيين دادرسى مدنى مصوب  1318ش در اين خصوص مقرر مى داشت:
مدعى حق دارد جبران خسارتى را كه به ســبب دادرسى به او وارد شده و يا خواهد شد از
طرف دعوا بخواهد و نيز مدعى عليه مى تواند خسارتى را كه به سبب دادرسى به او وارد شده
محكوم عليه را به تأديه خسارت ملزم
اســت از مدعى مطالبه نمايد .در اين صورت دادگاه،
ٌ
ــــــــــــــــــــــــــــ
 1احمدى ،آيين دادرسى مدنى ،ص.433

خواهد كرد)1(.
اما بعد از پيروزى انقالب ،اين رويه به علت مخالفت با شرع تغيير كرده و در بسيارى
از محاكم و آراء صادره ،حق مطالبه هزينه هاى دادرسى خالف شرع تشخيص داده شد .در
استفتائى از امام خمينى(ره) چنين مى خوانيم:
س  -17شخصى از فردى طلبكار است و بدهكار با داشتن قدرت پرداخت از دادن
بدهى خوددارى مى كند .طلبكار به دادگاه مراجعه مى كند و اين كار مخارجى (از قبيل:
تمبر ،پوشه و هزينه دادرسى) برمى دارد ،آيا اين مخارج به عهده بدهكار است؟
ج -اين قبيل مخارج بر عهده بدهكار نيست)2(.
بسيارى از دادگاه ها بر اساس فتواى حضرت امام و ساير مراجع ،حكم به عدم ضمان
بازنده نسبت به خسارت ناشى از دادرسى داده و بر همين اساس مشكالتى به وجود آمد
تا اينكه اين مسئله در سال  67و  68در مجمع تشخيص مورد بررسى قرار گرفت .مجمع
داده ولى بعدها در سال  1379و در ماده  515به جواز مطالبه اين خسارت در كليه موارد
تصريح كرد)3(.
به نظر ما ضمان هزينه دادرسى (كيفرى يا مدنى) مطابق با موازين شرع نبوده و نه تنها
اطالق ماده (515ق .آ.د.م) بلكه اصل اين ماده خالف موازين است.
بررسى و توضيح ماده هاى قانونى ضمان خسارات دادرسى
 .1آيين دادرسى مدنى

ماده  - 502هزينه دادرسى عبارتست از:

 .1هزينه برگ هايى كه به دادگاه تقديم مى شود؛
 .2هزينه قرارها و احكام دادگاه.
ماده  - 503هزينه دادخواست كتبى يا شفاهى اعم از دادخواست بدوى و اعتراض به
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حكم غيابى و متقابل و ورود و جلب ثالث و اعتراض شخص ثالث و دادخواست تجديد
نظر و فرجام و اعاده دادرسى و هزينه وكالتنامه و برگهاى اجرايى و غيره همان است كه در
ماده ( )3قانون وصول برخى از درآمدهاى دولت و مصرف آن در موارد معين  -مصوب
 - 1373و يا ساير قوانين تعيين شده است كه به صورت الصاق و ابطال تمبر و يا واريز وجه
به حساب خزانه پرداخت مى گردد.
در ماده  515نيز كليات مسئله ضمان هزينه دادرسى مورد اشاره قرار گرفته است .در
اين ماده چنين مى خوانيم:
ماده  - 515خواهان حق دارد ضمن تقديم دادخواست يا در اثناى دادرسى و يا به طور
مستقل ،جبران خسارات ناشى از دادرسى يا تأخير انجام تعهديا عدم انجام آن را كه به علت
تقصير خوانده نســبت به اداء حق يا امتناع از آن به وى وارد شده يا خواهد شد ،همچنين
اجرت المثل را به لحاظ عدم تسليم خواسته يا تأخير تسليم آن از باب اتالف و تسبيب از
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خوانده مطالبه نمايد.

خوانده نيز مى تواند خسارتى را كه عمدا ً از طرف خواهان با علم به غير محق بودن در

دادرسى به او وارد شده از خواهان مطالبه نمايد.
دادگاه در موارد يادشده ميزان خسارت را پس از رسيدگى معين كرده و ضمن حكم
محكوم عليه را به تأديه خســارت ملزم
راجع به اصل دعوا يا به موجب حكم جداگانه،
ٌ

خواهد نمود.

در صورتى كه قرارداد خاصى راجع به خســارت بين طرفين منعقد شده باشد برابر
قرارداد رفتار خواهد شد.

تبصره  - 1در غير مواردى كه دعواى مطالبه خسارت مستق ً
ال يا بعد از ختم دادرسى

مطرح شود مطالبه خسارتهاى موضوع اين ماده مستلزم تقديم دادخواست نيست.
تبصره  - 2خسارت ناشى از عدم النفع قابل مطالبه نيست و خسارت تأخير تأديه در
موارد قانونى ،قابل مطالبه مى باشد.

همچنين در ماده  519و  ،520مسئله خسارات دادرسى مورد اشاره قرار گرفته و حكم
محكوم عليه نسبت به اين هزينه ها نيز شده است.
به ضمان
ٌ

ماده  - 519خسارات دادرسى عبارتست از هزينه دادرسى و حق الوكاله وكيل و هزينه

هاى ديگرى كه به طور مستقيم مربوط به دادرســى و براى اثبات دعوا يا دفاع الزم بوده
است؛ از قبيل حق الزحمه كارشناسى و هزينه تحقيقات محلى.
ماده  - 520در خصوص مطالبه خسارت وارده ،خواهان بايد اين جهت را ثابت نمايد
كه زيان وارده بالواسطه ناشى از عدم انجام تعهد يا تأخير آن و يا عدم تسليم خواسته بوده
است؛ در غير اين صورت دادگاه دعواى مطالبه خسارت را رد خواهد كرد.
ماده  - 521هزينه هايى كه براى اثبات دعوا يا دفاع ضرورت نداشته نمى توان مطالبه
نمود.
 .2آيين دادرسى كيفرى

هاى دادرسى را كه پرداخت كرده از مدعى عليه مطالبه كند .دادگاه پس از ذيحق شناختن
وى مكلف است هنگام صدور حكم نسبت به پرداخت آن ،دستور الزم را صادر نمايد.
نكاتى پيرامون اين مواد

 .1مطابق با ظاهر تبصره دو ماده  515ق.آ.د.م ،قانونگذار بحث علم و عمد خواهان را

در جواز مطالبه خوانده ،دخالت داده است؛ حال آنكه جواز مطالبه خواهان ،از اين جهت
مطلق بوده و بدون توجه به علم و عمد و قصد اضرار ،حكم به ضمان خوانده داده شده است.
ممكن است در توجيه اين اطالق گفته شود كه احراز قصد اضرار در رسيدگى به دعاوى
مشكل بوده و عم ً
ال اين قيد هيچ فايده اى ندارد  .بر همين اساس قانونگذار جواز مطالبه

خواهان را مطلق ذكر كرده است.
اما به نظر مى رسد اين توجيه صحيح نيست؛ چرا كه اگر اين توجيه صحيح باشد ،در
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مورد جواز مطالبه خوانده هم اين مشكل وجود خواهد داشت و حال آنكه در تبصره دو،
مقيد به علم و عمد شده است.
البته توجه به اين نكته هم الزم اســت كه در ماده  515ق.آ.د.م ،قيد تقصير ذكر شده
است كه در تقييد جواز مطالبه به تقصير خوانده ظهور دارد .بنابراين ،ممكن است بگوييم

كه حق مطالبه مطلق ًا مقيد به تقصير و امتناع از اداء حق از روى عمد و علم است .اما واضح

است كه امروزه رويه دادگاه بر اين نبوده و خواهان ،مطلق ًا مى تواند در ضمن دادخواست،
درخواست مطالبه خسارات دادرسى را هم داشته باشد.

همچنين اين توجيه نيز صحيح نيست كه گفته شــود هر بازنده دعوا ،به دليل امتناع از
اداء حق ،مقصر است؛ چرا كه در جواب گفته مى شود طبق اين توجيه ،نيازى به ذكر قيد

محكوم عليه ،مقصر بوده و نهايت ًا بايد او تمام هزينه هاى دادرسى
تقصير نبود و در واقع هر
ٌ
محكوم عليه تقصير نداشته بلكه خود
را بپردازد .همچنين در بسيارى از موارد اقامه دعوا،
ٌ
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را محق مى داند.

 .2تعريف و موارد تحت شمول خسارت دادرسى

محكوم له براى
مراد از خسارت دادرسى ،هزينه هايى اســت كه از دعوا توليد شده و
ٌ

طرح و تعقيب دعواى خود به دولت مى پردازد .لذا در دادرسى هاى مدنى پرداخت هزينه
هاى دادرسى برخالف ساير هزينه ها مانند حق الوكالت ،اجبارى است )4(.
بنابراين هزينه هاى دادرســى ،حق الوكاله ،حق الزحمه كارشناس ،هزينه تحقيقات

محلى و هر هزينه ديگرى كه مستقيم ًا مربوط به دادرسى بوده و براى اثبات دعوا ضرورت
داشته است ،مشمول هزينه دادرسى خواهد بود.

البته همان طور كه در مواد  519و  521ق.آ.د.م ،گفته شــده است ،صرف ًا هزينه هايى

مشمول اين قانون مى شود كه ارتباط مستقيم با جريان دادرسى داشته باشد و براى اثبات
دعوا يا دفاع ضرورت داشته باشد .بنابراين ،مث ً
ال اگر هزينه وكيل بيش از حد متعارف به او

پرداخت شود مشمول اين قانون نخواهد بود.

محكوم عليه كسى است كه او ً
ال طرف دعوا باشد و ثاني ًا در دعوا مغلوب شده باشد؛
.3
ٌ

يعنى اگر خواهان بوده است ،محكوم به بى حقى و رد دعوا شده و اگر خوانده بوده است
حكم محکومیت وى نسبت به خواسته خواهان صادر شده باشد )5(.
 .4مبناى تحميل خسارت دادرسى بر محكو ٌم عليه

همانطور كه در ماده  515ق.آ.د.م ،خوانديم ،هر يك از خوانده و يا خواهان مى توانند
ضمن تقديم دادخواست ،خسارات ناشى از دادرسى را از ديگرى مطالبه كند .
در مجموع براى اين ماده ،به ادله اى تمسك شده است كه عبارتند از :قاعده اتالف ،
قاعده تسبيب ،قاعده تفويت  ،قاعده ال ضرر ،بناء عقال .اين در حالى است كه در مجموعه
مباحث مسئوليت مدنى ،اين موضوع ذيل عنوان تســبيب مطرح شده است .همچنين در
برخى از مكتوبات حقوقى ،ضمان خسارت دادرسى را از باب جريمه و يا شرط ضمن عقد
توجيه كرده اند كه در پايان نيم نگاهى بدان خواهيم داشت.

 .1تحليل ضمان بر اساس قاعده اتالف

قاعده اتالف ،همان جمله معروف (من اتلف مال الغير فهو له ضامن) است كه به گفته
آيت اهلل خويى  ،يكى از دو ســبب كلى اثبات ضمان در فقه بوده و مستفاد از مجموعه اى
از روايات مختلف در ابواب مختلف فقه؛ مانند رهن و اجاره و مضاربه و عاريه است)6(.
چنان كه ادعاى سيره عقال بر التزام به اين قاعده نيز دور از ذهن نبوده و اين در حالى است
كه همين روايات مى تواند بر امضاء اين سيره نيز داللت كند.
همچنين در ماده  228قانون مدنى با تبعيت از نظريات مشهور فقها مقرر شده است:
«هر كس مال غير را تلف كند ضامن آن است و بايد مثل يا قيمت آن را بدهد اعم از اينكه از
روى عمد تلف كرده باشد يا بدون عمد و اعم از اينكه عين باشد يا منفعت» .بنابراين از نظر
كبروى ،ترديدى در صحت اين قاعده و داللتش بر ضمان وجود ندارد .
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نقد :به نظر مى رسد كه تطبيق اين قاعده بر مسئله مورد بحث ،از دو جهت اشكال دارد؛

چرا كه مفاد اين قاعده ،ثبوت ضمان در فرضى اســت كه او ً
محكوم له،
ال هزينه دادرسى
ٌ

محكوم عليه صورت گرفته
مصداق تلف مال باشد و ثاني ًا تلف ،بالمباشره و مستقيم توسط
ٌ

باشد و حال آنكه مسئله مورد بحث فاقد هر دو نكته است؛ زيرا او ً
ال تلف مال در صورتى
محكوم له در مقابل صرف
است كه هيچ مابه ازايى نداشته باشد ،در حالى كه طبق فرض،
ٌ
مال ،نفعى (كاال يا خدمت) به دست آورده است ،ثاني ًا بر فرض كه اين هزينه ها ،مصداق تلف

محكوم عليه صرف ًا سبب در اين تلف بوده است،
محكوم له بوده و
باشد ،چون با اختيار خود
ٌ
ٌ
يقين ًا از مصاديق اتالف بالمباشره نخواهد بود .
 .2تحليل ضمان بر اساس قاعده تسبيب
يكى ديگر از مبانى ضمان هزينه دادرسى ،تمســك به قاعده تسبيب است .بررسى
مفصل اين قاعده مستلزم نگارش رساله اى مستقل است كه در اينجا به اختصار به بررسى
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آن خواهيم پرداخت:
الف) مفاد قاعده

يكى از قواعدى كه در تحليل ضمان دادرسى مطرح بوده و در ماده  515ق.آ.د.م نيز
بدان تصريح شده  ،قاعده تسبيب است .
َسبَب در لغت به معنى ريسمان است و به طور كلى هر چيزى است كه به واسطه آن ،به

چيز ديگرى مى رسند .در اصطالح فقها قاعده تسبيب اجما ً
ال همان بحث اقوا بودن سبب
از مباشر است كه در ادامه معناى دقيق و مستندات آن ذكر خواهد شد .
در منابع فقهى ،بيش از هفت تعريف براى اصطالح تسبيب ذكر شده است( .)7يكى از
معروف ترين آنها تعريف محقق حلى در شــرايع است« :سبب عبارت از هر چيزى است
كه اگر نمى بود ،تلف و ضرر محقق نمى شــد در حاليكه علت و مباشر تلف ،غير از سبب
است»(.)8

به نظر مى رسد كه تمامى اين تعاريف به دنبال ارائه يك مالك كلى و ضابطه عرفى براى
ضمان بوده است و گرنه با توجه به اينكه اين مفهوم در هيچ يك از ادله ديه و ...وارد نشده
است ،وجهى براى تدقيقات فلسفى و عقلى در مفهوم يابى اين واژه نيست.
در نتيجه مقصود از سبب يا تسبيب ،عملى است كه زمينه ايجاد خسارت و تلف مالى و

يا بدنى را فراهم آورده است؛ به نحوى كه عرف ًا ارتكاب فعل زيانبار به مسبِب ،مستند باشد.
اين بيان در كلمات فقها به اقوا بودن سبب از مباشر تعبير شده است .
در تدقيق اين تعريف ،توجه به دو نكته الزم است؛
اول :از منظر بسيارى از فقها قاعده تسبيب ،قاعده مستقلى نبوده بلكه نوعى توسعه در
موضوع قاعده اتالف است كه موضوع ضمان در آن از اتالف بالمباشره به اتالف بالتسبيب
توسعه داده شده است .لذا طبق اين معنا ،اصطالح تسبيب در مقابل عمل مباشرى بوده و هر
دو (عمل مباشرى و تسبيبى) از اقسام اتالف و اسباب ضمان هستند .البته تسبيب در برخى
مباشرت خواهد بود.
دوم :يكى از اركانى كه در انتساب عمل به مسبب بايد مورد توجه باشد ،تقصير است؛

به اين معنا كه مسبِب ،در تحقق فعل زيانبار ،تقصير و كوتاهى داشته است و اين همان نكته
تفاوت بين قاعده اتالف و تسبيب است؛ چرا كه در مسئوليت ناشى از اتالف ،تقصيرشرط
نبوده و فعل مرتكب ،تمام السبب در ايجاد خســارت است .و بر همين اساس در دفاع از
آن ،فرد بايد اصل انتساب عمل به خود را منكر شود ،بر خالف قاعده تسبيب كه مسئوليت
ناشى از آن ،متوقف بر كوتاهى و تقصير در عمل زيانبار بوده و فعل مرتكب ،جزء السبب
در ايجاد خسارت است .لذا در دفاع از آن ،فرد بايد ثابت كند هيچ گونه كوتاهى و تقصيرى
در تحقق آن عمل نداشته است .در واقع ،شرط تقصير در قاعده تسبيب ،باعث مى شود كه

عرف ًا عمل به سبب استناد داده شود.

سوم :مى توان در تدقيق واژه سبب ،به تفاوت آن با مفهوم شرط توجه كرد .در تعريف
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شرط چنين گفته اند«:شرط چيزى است كه از نبود آن عدم و از وجودش نيز ،وجود الزم
نمى آيد» ،برخالف سبب كه از وجودش ،وجود معلول و از عدمش ،عدم معلول الزم مى
آيد.
بنابراين ،اگر كسى چاهى در گذر گاه عموم حفر كند و ديگرى سنگى كنار آن قرار دهد

و رهگذرى بر اثر برخورد با سنگ بلغزد و غفلت ًا در چاه سقوط كند ،گذاردن سنگ از نظر

فقها سبب تلف را ايجاد كرده است و علت تلف ،سقوط در چاه بوده ،و شرط تلف هم مث ً
ال
عميق بودن چاه است.
ب) ادله و مستندات قاعده

همانطور كه گفته شد بازگشت اين قاعده به قاعده اتالف است و لذا ادله اى كه در بيان
قاعده اتالف وجود دارد در اين بحث نيز مطرح مى شود .در واقع تنها دليلى كه بر صحت
قاعده اتالف ارائه شده ،سيره امضا شده توســط عقال است كه بالتبع شامل قاعده تسبيب
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نيز خواهد شد .عالوه بر آن ،روايات مختلفى در ابواب متعددى از فقه وجود دارد كه مى
تواند به عنوان امضاى اين سيره به شمار آيد .مجموعه اى از روايات در ابواب مختلف فقهى
وجود دارد كه در آنها حكم به ضمان سبب داده شده است و حال آنكه در جريان آن عمل،
مباشر نيز وجود دارد .
يك دسته مجموعه اى از روايات اســت كه در باب شاهد زور وجود دارد و حكم به
ضمان شاهد داده شده است:

 .1إبراهيم بن نعيم األزدى ،قال :ســألت أبا عبد ّ
الل عليه السالم عن أربعه شهدوا على

فلما قتل رجع أحدهم عن شــهادته ،قال :فقال :يقتل الرابع [الراجع]و يؤ ّدى
رجل بالزنىّ ،
الثالثه إلى أهله ثالثه أرباع الديه()9؛ از امام صادق(ع) در مورد چهار نفرى پرســيدم كه

شهادت به زناى مردى داده بودند ،ولى هنگامى كه آن مرد كشته شد ،يكى از آنها از شهادت
خود برگشت .حضرت فرمودند :فردى كه از شهادت خود رجوع كرده است ،كشته مى شود
و سه نفر باقيمانده سه چهارم ديه را به خانواده آن مرد پرداخت مى كنند.

 .2إبراهيم بن عبد الحميد عن أبى عبد ّ
الل عليه السالم قال :فى شاهدين شهدا على امرأه

الحد ،و يضمنان
ثم جاء زوجها فأنكر الطــاق ،قال :يضربان ّ
ّ
بأن زوجها ط ّلقها ّ
فتزوجت ّ
األول؛()10
ثم ّ
ثم ترجع إلى زوجها ّ
تعتد ّ
الصداق للزوج ّ

از امام صادق(ع) در مورد دو شاهدى ســؤال كردم كه نزد زنى شهادت داده بودند كه

شوهرش او را طالق داده است .بنابراين آن زن ازدواج كرده است ولى هنگامى كه شوهر
آن زن مى آيد منكر طالق مى شود .حضرت فرمود :آن دو شاهد حد زده مى شوند و مهريه
زن را نيز براى مرد دوم ،ضمانت مى كنند ســپس زن عده نگه مى دارد و به شوهر اولش
رجوع مى كند.

محمد بن مسلم عن أبى عبد ّ
الل عليه السالم فى شاهد الزور ما توبته؟ قال« :يؤ ّدي
ّ .3

من المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله إن كان النصف ،أو الثلث إن كان شهد هذا و
آخر معه»؛()11
شهادت داده باشند بايد به همان مقدار از مالى كه تلف شده بپردازد ،خواه نصف باشد يا ثلث
(اما اگر شهود بيش از دو نفر باشند چيزى بر عهده او نيست زيرا با بازگشت او از شهادت،
مدعا به شهادت ديگران ثابت است).
ّ

همچنين رواياتى كه پيرامون كسى كه چاهى كنده و باعث ضرر به فردى شده( )12و

موارد متعدد ديگرى وجود دارد كه بعد از الغاى خصوصيت مى توان يك حكم كلى در آنها

استفاده كرد كه در صورتى كه مباشر در تحقق جرم ،مقهور بوده و يا اساس ًا اراده اى نداشته
است ،سبب اقوى از مباشر بوده و حكم به ضمان سبب داده مى شود.
بلكه در برخى( )13روايات به طور گويا روشن مى كند كه ضمان شاهد زور ،تعبدى
نبوده ،بلكه به دليل صدق و انتساب تلف به شاهد ،حكم به ضمان او داده شده است؛ چرا كه
در اين مورد ،مباشر مغرور و مقهور بوده است.
بنابراين صحت اين قاعده از نظر كبروى قابل مناقشه نيست.
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ج) تطبيق قاعده بر ماده  515ق.آ د.م .

در اين گفتار بحث را در دو فرع دنبال مى كنيم(.)14
محكوم له در جريان اقامه دادرسى هزينه
محكوم عليه نسبت به نفقاتى كه
اول :ضمان
ٌ
ٌ

كرده است.

محكوم عليه نســبت به حكومت در مورد هزينه هايى كه به طور كلى در
دوم :ضمان
ٌ

دادرسى پرداخت مى شود مانند حق الزحمه كارشناس ،هزينه هاى دادرسى و قاضى.

محكوم عليه ،سبب مى باشد و آيا
در مورد فرع اول بايد به دو نكته توجه شود .1 :آيا
ٌ

محكوم عليه سبب باشد ،هزينه هاى دادرسى
تلف مال به او مستند است ؟  .2بر فرض كه
ٌ
مصداق تلف مال است ؟

نكته مهم در مورد اين قاعده ،تطبيق آن بر هزينه هاى دادرسى است .سؤال مهم در اين

محكوم عليه و نياز به هزينه براى
بخش اين است كه آيا ِصرف امتناع از اداى حق توسط
ٌ
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دستيابى به آن حق ،براى نسبت دادن خسارت و زيان اين هزينه ها به غاصب كافى است؟
به عبارت ديگر آيا صاحب حق دو گونه حق دارد حق نسبت به مال خودش و نسبت به
محكوم عليه با امتناع از اداى حق ،در واقع
چيزى كه او را بدان مال مى رساند .در نتيجه،
ٌ
دو حق صاحب مال را ضايع كرده و ضامن دو حق خواهد بود؟

البته روشن اســت كه به طور كلى نمى توان همه مصاديق اين مسئله را از يك قبيل
دانست؛ چرا كه در برخى از موارد ،اقوا بودن سبب از مباشر و استناد خسارت (به شرطى
محكوم
محكوم عليه ،عرفى به نظر مى رسد؛ مانند مواردى كه
كه مصداق خسارت باشد) به
ٌ
ٌ
محكوم له مث ً
ال قيم و
عليه ،از روى عمد و علم ،از اداى حق امتناع كرده است ،يا موردى كه
ٌ
ولى يتيمى بوده كه براى استيفاى حقوق مولّى عليه ،شرع ًا بايد اقامه دعوا كند .
ّ

محكوم عليه چندان
محكوم له ،به
اما در غير اينگونه موارد ،استناد خسارات وارده به
ٌ
ٌ

روشن نبوده و به توجيه و ادعا نياز دارد؛ مانند اينكه گفته شود از نظر عقال ،صاحب حق ،مى
محكوم عليه نمى تواند آن را سلب كند بلكه بايد آن را به صاحب
تواند آن را مطالبه كند اما
ٌ

حق برگرداند .لذا ممكن است با توجه به همين نكته بگوييم هر چند اقامه دعوا بر خواهان
واجب شرعى نيست ،ولى چون استحقاق مطالبه حق خود را دارد ،لذا خسارات ناشى از
محكوم عليه مستند خواهد بود .همچنين مى توان مسئله را در فرضى
وصول به حق نيز ،به
ٌ

محكوم عليه باشد؛ در اين صورت نيز مى
مطرح كرد كه تنها راه استيفاى حق ،شكايت از
ٌ
توان قائل به تسبيب و اقوا بودن سبب از مباشر شد.

محكوم له ،مصداق تلف مال است يا خير؟
نكته دوم اين است كه آيا صرف اين هزينه ها توسط
ٌ

اگر تلف به معناى تباه و نابودن شدن باشد واضح است كه اين معنا زمانى صادق است

كه مالى صرف شده ولى در مقابل ،هيچ مابه ازايى نداشته باشد ،حال آنكه در هزينه هاى
دادرسى چنين نيست؛ چرا كه در مقابل اين هزينه ها منفعت عقاليى به دست آمده است.
لذا اين نوع هزينه ها مصداق تلف مال نبوده ،بلكه از قبيل تدارك مال و جبران ضرر است.
ممكن است در جواب از اين بيان ،گفته شود كه مالك در سيره عقال تلف مال نيست،
نتيجه ،مالك دچار خسارت شده و مالش را از دست بدهد ،چه اينكه خسارت با تلف مال
باشد و يا اينكه فرد ديگرى آن را به زور بگيرد و يا اينكه مالك مجبور به پرداخت آن باشد،
ولى نهايت ًا اين مالك است كه دچار خسران و زيان مالى شده است.

در جواب از اين بيان گفته مى شود كه حتى اگر مالك تلف را بر اساس نتيجه معنا كنيم
باز هم در مسئله ما ،صدق تلف مشكل بوده ،بلكه صرف مال در هزينه هاى دادرسى از قبيل

استيفا و انتفاع به مال است و ا ّ
ال الزمه آن نقض به مواردى است كه فرد مجبور به صرف مال
به سبب غير باشد؛ زيرا بر اساس اين بيان ،بايد به ضمان حكم داد.
فرع دوم :ضمان محكو ٌم عليه نسبت به حكومت

قضاوت ،حق الزحمه كارشــناس ،هزينه هاى دادرسى ،و ...از جمله اعمال محترمى

است كه ماليت داشته و بالتبع مورد ضمان خواهد بود .اين مسئله چند حالت خواهد داشت:
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محكوم عليه ،دادخواست ارائه كرده و او خواهان است؛ يعنى اقامه دعوا توسط او
.1
ٌ

صورت گرفته است .در اين صورت واضح است كه هزينه هاى دادرسى و حق كارشناس
محكوم عليه خواهان دادرسى
محكوم عليه خواهد بود؛ چرا كه در اين فرض،
و ..بر عهده
ٌ
ٌ

است و چنان كه در فقه و حقوق گفته شده ،يكى از اسباب ضمان قهرى ،امر به استيفا است.
محكوم له و عليه با
محكوم له و يا از طرف قاضى و يا از طرف
 .2اقامه دعوا از طرف
ٌ
ٌ

هم بوده اســت (به اين معنا كه هر دو با هم تقاضاى دادرسى داشته اند .در اين صورت نيز
محكوم عليه داد؛ زيرا هر چند كه قاضى ،مباشر در اتالف بوده و
مى توان حكم به ضمان
ٌ

محكوم عليه ،سبب است اما واضح است كه در فرض مذكور ،سبب اقوى از مباشر است.
ٌ

توضيح آنكه( )15فرض مسئله در جايى است كه حاكم ،مسئول اقامه عدل و ارجاع

محكوم عليه با امتناع از اداء حق ،سبب شده تا قاضى
حق به صاحب حق بوده و از طرفى
ٌ

امر به اتالف كند .برهمين اساس چون قاضى شرع ًا و قانون ًا مقهور بوده لذا سبب ،اقوى از
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مباشر خواهد بود.

ممكن است اشكال شود كه قاضى شــرع ًا يا قانون ًا مقهور بوده و سبب در اين مسئله،

محكوم له نيز از حق خود صرف
محكوم عليه مى باشد؛ چرا كه اگر
محكوم له و
مشترك بين
ٌ
ٌ
ٌ
محكوم عليه استيفا كند .به عبارت ديگر،
نظر كند ،بر قاضى واجب نيست كه حق او را از
ٌ
محكوم
محكوم له و
نسبت عمل قضاوت( ( )16كه عمل محترمى بوده و ماليت داشته) به
ٌ
ٌ
محكوم عليه باعث عمل
عليه از اين جهت يكسان است و همان طور كه امتناع از حق توسط
ٌ
محكوم له نيز از حق خود صرف نظر كند قضاوت لزومى نخواهد داشت
قضاوت شده ،اگر
ٌ

 .لذا صرف امتناع از حق باعث نمى شود كه اتالف مباشر (قاضى) به سبب نسبت داده شود.
در جواب از اين اشكال مى گوييم كه هر چند عمل قضاوت ،از يك جهت متوقف بر

محكوم له از حق خود است اما نكته اينجاســت كه از نظر عقال او حق مطالبه
عدم تنازل
ٌ
محكوم عليه حق سلب حق را ندارد و بايد آن را به صاحب حق برگرداند  .بر
را دارد اما
ٌ

محكوم عليه در دادرسى
محكوم له و
همين اساس ممكن است چنين گفته شود كه نسبت
ٌ
ٌ

محكوم عليه حق
محكوم له اين حق را دارد كه به حق خود برسد اما
يكسان نيست؛ چرا كه
ٌ
ٌ
محكوم عليه ،هزينه
ندارد مانع رسيدن حق شود .لذا در صورت امتناع از اداى حق توسط
ٌ

(محكوم عليه) در اين فرض اقوى از مباشر(قاضى)
ها مستند به او خواهد بود؛ زيرا سبب
ٌ

است .مانند اينكه غاصب و صاحب لباس ،آن را به طرف خود بكشند و در اين ميان لباس
پاره شود ،در اين صورت هر چند كه تلف ،به فعل هر دو حاصل شده اما چون مالك لباس
حق مطالبه لباس خود را داشــته و غاصب ،حق امتناع از اداى حق را نداشته است ،سبب
(غاصب) اقوى از مباشر است.
نظر مختار :با توجه به اينكه دليل حجيت قاعده تسبيب ،سيره عقالست ،لذا در تعيين
محدوده و مصاديق آن بايد به مصاديق متيقن آن مراجعه كرد و در موارد مشكوك ،اصل
بر عدم ضمان خواهد بود.

به نظر ما از منظر عقاليى ثابت نيست كه تســبيب مطلق ًا موجب ضمان باشد؛ چرا كه

بسيار مشكل است؛ به عنوان مثال اگر شخصى مالى را غصب كند و مالك مجبور شود بدل
و مثل آن كاال را با قيمت بيشتر تهيه كند ،از نظر عقال ضمان به بيشتر از قيمت كاال ،چندان
روشن نيست.
همچنين اگر فردى براى مراسم عروسى شــيرينى سفارش دهد ولى مغازه دار خلف
وعده كرده و شيرينى سر وقت حاضر نشود و لذا صاحب مجلس مجبور شود براى حفظ
آبرو از مغازه ديگر ،شيرينى گرانترى را بخرد ،آيا مى توان به صرف اينكه صاحب مجلس
مجبور به خريد گران تر بوده ،مغازه دار را ضامن قيمت اضافه دانست يا اگر صاحب مجلس
اجيرى را پيدا كرد كه با قيمت ارزان تر ،شيرينى مى پزد اما مغازه دار خلف وعده كرده و
صاحب مجلس مجبور شود كه با همان قيمت سوقيه ،از بازار شيرينى بخرد ،آيا مى توان
گفت كه مغازه دار مضطر است؟
در نتيجه بايد گفت هر چند قاعده تسبيب از نظر كبروى ،در برخى از فروض صحيح
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است ولى نمى توان به طور مطلق بدان ملتزم شد .از نظر صغروى و تطبيق آن بر مسئله مورد
بحث ما نيز از دو جهت مورد اشكال بود:
 .1صدق تسبيب :همانطور كه گفته شــد صدق آن به طور كلى نبوده بلكه در مواردى
محكوم له از نظر شرعى و يا قانونى مجبور به پرداخت آن هزينه هاست.
است كه
ٌ

 .2صدق تلف :صدق آن به طور كلى در مسئله مورد بحث ،صحيح نيست ،بلكه صرف

هزينه هايى چون حق الوكاله ،هزينه دادرسى ،حق الزحمه كارشناس و ...از قبيل تدارك
مال است نه اينكه مصداق تلف باشد .بنابراين ،ماده  515آيين دادرسى را نمى توان به اين
قاعده مستند كرد.
 .3ضمان هزينه هاى دادرسى ،جريمه است

محكوم عليه ،در واقع نوعــى مجازات كيفرى بوده و بازنده دعوا
طبق اين بيان ،ضمان
ٌ
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بايد در ازاى مقاومت نابه جايى كه در اداى حق كرده اســت جريمه بپردازد .بنابراين ،اگر
بازنده دعوا خوانده باشد ،به دليل مقاومت نابه جايى كه در اداى حق كرده بايد جريمه شود
و اگر خواهان باشد ،هزينه دعوا با خود اوســت؛ چرا كه ادعاى او عليه خوانده خالف حق
بوده است.
واضح است كه اين تحليل نمى تواند مطابق يا واقع باشــد؛ زيرا بازگشت آن به لزوم
تكليفى اداى حق و هزينه هاى صرف شده در جريان دادرسى است .حال آنكه قانون گذار
در قانون  515ق.آ.د.م ،بيش از اين را اراده كرده و ظاهر اين ماده در لزوم وضعى و ثبوت
محكوم عليه است.
محكوم له و عليه
حق به نفع
ٌ
ٌ

اشكال ديگر اين بيان ،اين است كه صحت اين دعوا متوقف بر اين است كه بازنده دعوا،

هميشه خاطى و بدون حق باشد و حال آنكه چنين نيست؛ زيرا مواردى پيش مى آيد كه
حتى خود خواهان و خوانده به درســتى نمى دانند كه حق با چه كسى است ولذا با حسن
نيت دعوا را اقامه مى كنند .همچنين گاهى برخى از افراد ناگزير از طرح و اقامه دعوا مى

ولى مسجد .واضح است كه در اين موارد نمى توان بازنده را خاطى
ولى يتيم و ّ
باشند؛ مانند ّ

و مستحق كيفر دانست؛ چرا كه حفظ منافع آنها به اين افراد سپرده شده است.
 .4تحليل ضمان ،شرط ضمن عقد

مطابق با اين تحليل ،ضمان در اين مســئله ،ضمان قهرى نبوده ،بلكه از قبيل ضمان
قراردادى است .در اين تحليل ،دعواى متداعيين ،نوعى عقد بوده كه در ضمن آن شرط مى
شود تا بازنده ،ضامن هزينه هاى مصرف شده در دادرسى باشد.
به عبارت ديگر طرفين دعوا توافق كرده اند كه اگر هر يك از آنها بازنده شود هزينه ها
را بپردازد؛ بنابراين ،رابطه متداعيين ،نوعى عقد بوده كه عموم «اوفوا بالعقود» شامل آن
مى شود.
در جواب از اين تحليل گفته مى شود كه واقع امرخالف اين تحليل است و بين متداعيين
بگيرد.
عالوه بر اين ،از نظر كبروى ،در جاى خود گفته شــد كه تمســك به آيه براى اثبات

مشروعيت عقد ،از قبيل تمسك به عام در شبهه مصداقيه است؛ زيرا اين آيه صرف ًا درصدد
بيان لزوم عقودى است كه شرعى بودن آن از قبل محرز است.
 .5تحليل بر اساس قاعده تفويت

يكى ديگر از قواعدى كه در تحليل ضمان هزينه هاى دادرسى ذكر شده ،قاعده تفويت
محكوم له شده است؛ چرا
اســت؛ به اين بيان كه بازنده باعث تفويت هزينه هاى دادرسى
ٌ
كه اگر بازنده از اداى حق امتناع نمى كرد اين هزينه ها تفويت نمى شد .شبيه اين بحث در

ضمان حر كسوب مطرح است.
در پاسخ از اين بيان چنين گفته مى شود كه همان طور كه گذشت اسباب ضمان منحصر
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به اتالف و يد اســت .عالوه بر اينَ ،صرف اين هزينه ها مصداق تفويت نيست؛ چرا كه در
مقابل اين هزينه ها منافع عقالييه اى را تحصيل كرده است.
 .6تحليل ضمان بر اساس قاعده الضرر

يكى ديگر از قواعدى كه در تحليل ضمان هزينه هاى دادرسى ذكر شده ،قاعده الضرر
محكوم
است؛ به اين بيان كه عدم ضمان بازنده نسبت به هزينه ها ،حكم ضررى نسبت به
ٌ
له است و لذا با توجه به اين قاعده حكم به ضمان بازنده مى كنيم.
تمســك به قاعده الضرر در مورد بحث ما از نظر كبروى متوقف بر ثبوت چند نكته
است:
اول :مفاد اين قاعده ،منحصر به احكام مجعول ضررى نبوده ،بلكه شامل احكام عدمى
نيز بشود .به عبارت ديگر ضرر از آن جهت كه مستند به شارع است نفى شده و دو حصه
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براى آن قابل فرض است .گاهى ضرر ،ناشى از جعل حكم و گاهى ضرر ناشى از عدم جعل
حكم است .لذا در تعبيرى جامع مى توان چنين گفت كه مفاد الضرر ،نفى هر گونه موقف
ضررىِ مرتبط با شارع است( .دقت شود كه مصب نفى ،همان ضرر خارجى است و تعبير
به موقف به اين معنا نيست كه مصب نفى ،موقف باشد).
محكوم
در مسئله ما ،چنين گفته مى شود كه عدم ضمان بازنده ،موقف ضررى نسبت به
ٌ
له خواهد بود كه مطابق با اين قاعده نفى شده است.
دوم :مفاد اين قاعده ،نفى باشد نه نهى و ا ّ
ال در صورتى كه مفاد آن نهى باشد ،ضرر به

غير ،فقط حرمت تكليفى خواهد داشت و داللت بر ضمان نخواهد كرد  .همچنين در صورت
اجمال روايت الضرر ،بايد به قدر متيقن آن رجوع شود كه همان نهى خواهد بود ،چرا كه
اين گونه تركيب ها ،در هر دو معناى نفى و نهى استعمال شده است .به عبارت ديگر ،اگر چه
جمله «الضرر» خبريه و دال بر نفى است ليكن چون در مقام انشاء بوده ،داللت بر نهى مى
كند؛ مانند جمله «يعيد» كه در مقام انشاء ،داللت بر وجوب اعاده مى كند و واضح است كه

صرف احتمال اين معنا نيز موجب اجمال اين روايت خواهد شد و در اجمال معنايى بايد
به قدر متيقن از آن مدلول مراجعه كنيم.
صحت اين تحليل از نظر صغروى نيز متوقف بر اين است كه هزينه هاى دادرسى مصداق
ضرر باشد  .اشــكاالتى از نظر صغروى بر تطبيق اين قاعده بر هزينه هاى دادرسى وارد
شده است :
اول :شموليت اين قاعده نسبت به هزينه دادرسى در فرضى است كه حكم ضررى جعل
محكوم عليه به سبب آن حكم دچار ضرر شده باشد؛ به اين معنا كه بايد ضرر از
شده باشد و
ٌ
طرف شارع باشد تا با رفع حكم ضررى و يا رفع موضوع آن ،حكم ضررى برداشته شود.

حال آنكه در مسئله ما حكمى كه او ً
ال ضررى باشــد و ثاني ًا مستند به شارع باشد ،وجود
محكوم له شده است .اگر قرار باشد
محكوم عليه باعث متضرر شدن
ندارد ،بلكه شكايت
ٌ
ٌ

اين ضرر با الضرر برداشته شــود ،مصداق جبران ضرر و تدارك ضرر خواهد بود و حال

محكوم عليه نيز ضررى بوده و لذا مســئله ،از قبيل تعارض
دوم :ضمان هزينه ها بر
ٌ

محكوم عليه از روى علم و عمد
ضررها خواهد بود .البته توجه به اين نكته مهم است كه اگر
ٌ

از اداى حق امتناع كرده باشد ،اين قاعده شامل او نخواهد شد؛ چرا كه او خود اقدام بر ضرر
محكوم
كرده و حال آنكه شرط شمول قاعده ،عدم اقدام بر ضرر است ،ولى در مواردى كه
ٌ
عليه خود را محق دانسته و در دادگاه ،بازنده دعوا شده است ،به مقتضاى ادله قضاوت اصل
حق را بايد برگرداند اما وجهى براى منع از شمول قاعده نسبت به او نخواهد بود  .لذا تطبيق
اين قاعده بر مسئله ما ،مبتال به تعارض ضررها خواهد بود .بنابراين ،تحليل اين مسئله به
استناد قاعده الضرر صحيح نيست.
محكوم عليه،
ممكن است در تمسك به فقره «الضرار» گفته شــود كه عدم ضمان
ٌ

محكوم له خواهد بود لذا با توجه به فقــره دوم حديث الضرر كه داللت بر نفى
اضرار به
ٌ

محكوم عليه را ثابت مى كنيم.
اضرار به غير مى كند ،ضمان
ٌ
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تمسك به اين حديث نيز متوقف بر داللت اين فقره بر حكم وضعى است .در تقريب آن
چنين گفته اند( )17كه اين حديث بر نهى تكليفى از اضرار به غير داللت دارد اما باتوجه
به اينكه مفاد اين حديث قانون كلى است ،به ضمانت اجرايى احتياج دارد تا نفى طبيعت
اضرار به غير محقق شود .ضمانت اجرايى آن نيز با صرف حرمت تكليفى حاصل نخواهد
شد و چون وضع ضمان از بهترين راه هاى ردع از اضرار به غير است لذا گفته مى شود كه
اين حديث داللت بر ضمان خواهد كرد.

در جواب از اين استدالل مى توان گفت كه او ً
ال مفاد اين حديث نهايت ًا نفى به داعى نهى

بوده ،لذا بيش از نهى تكليفى از آن استفاده نمى شود .ثاني ًا بر فرض كه نفى در اين حديث به
داعى نفى بوده تا داللت بر حكم وضعى كند اما در صدق آن كافى است كه گفته شود مطابق

با اين حديث ،كسى كه اضرار به غير وارد كند ،تعزير شود و همين براى ضمانت اجرايى
آن كافى است.
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 .7تحليل ضمان بر اساس قاعده اضرار

ممكن اســت در تحليل اين ماده به قاعده اضرار تمسك شــود ،به اين معنا كه لزوم

محكوم له براى دادرسى ،مصداق اضرار به غير بوده و حا ل آنكه
پرداخت هزينه ها توسط
ٌ
اضرار به غير حرام و موجب ضمان خواهد شد .

در استدالل به اين قاعده بايد دو جهت مورد توجه باشد :اول اينكه آيا از نظر كبروى
قاعده اضرار داللت بر ضمان مى كند؛ دوم اينكه آيا مسئله مورد بحث ،از نظر صغروى ،از
قبيل اضرار به غير است يا خير.
اما جهت اول :مستفاد از روايات مختلفى كه در مورد نهى از اضرار به غير وارد شده،
صرف حكم تكليفى نبوده است ،بلكه بر ضمان نيز داللت دارد ،مانند رواياتى كه از اضرار
به برادر مؤمن نهى مى كند .همچنين رواياتى كه مفاد آنها ضمان كســى است كه به طريق
مسلمين ضرر وارد مى كند(.)18

مفاد اين روايت ،يا ضمان نسبت به خود طريق است كه در اين صورت گفته مى شود:
طريق خصوصيت نداشته و به عنوان مثال ذكر شده است .لذا مطابق اين روايت ،ضررهايى

كه به غير طريق وارد مى شود نيز مورد ضمان خواهد بود  .همچنين مى توان گفت كه اساس ًا

اين گونه تعابير در روايات ،لسان كنايه اى بوده و مراد از آن ضرر به خود مسلمين مى باشد

يمر بالطريق) ،خصوص ًا با توجه به اينكــه در برخى از روايات وارده در اين موضوع
(من ّ

سؤال و جواب هايى شده كه قرينه بر اين نكته است؛ مانند روايت:
يم َع ْن أَبِي ِه َعنِ ابْنِ أَبِي ُع َم ْيرَ ،ع ْن َح َّمادَ ،عنِ ال ْ َح َلبِي،
ُم َح َّم ُد بْ ُن يَ ْع ُق َ
وب َع ْن َعلِ ِّي بْنِ إِبْ َرا ِه َ
َع ْن أَبِي َعب ِد َّ
وض ُع َع َلى ال َّطرِيقِ فَتَ ُم ُّر ال َّداب َّ ُه فَتَ ْن ِف ُر ب ِ َص ِ
اللِ(ع) ،قَ َ
احبِ َها
الَ :س َألْتُ ُه َعنِ َّ
الشــيء يُ َ
ْ

ين ف ََص ِ
فَتَ ْع ِق ُر ُه فَ َق َ
احبُ ُه َضا ِم ٌن ل ِ َما يُ ِصيبُ ُه)19(.
الُ :ك ُّل َشي يُ ِضر ب ِ َطرِيقِ ال ْ ُم ْسلِ ِم َ

حلبى مى گويد :از امام صادق(ع) در مورد چيزى كه در ميان راه رها شده و موجب رم

كردن چهار پا و اسيب صاحب آن شدهاست پرسيدم؟ فرمود :هر چيزى كه موجب ضرر در
همچنين برخى از آيات مانند ( والوالدات يرضعن اوالدهن ...التضار والده بولدها و
المولود له بولده )20()..و يا آيــه ( و التضاروهن لتضيقوا عليهن  )21()..داللت بر ثبوت
ضمان در فرض ضرر دارد؛ چرا كه اين آيات درصدد بيان لزوم انفاق بر مادرها در مدت
شــيردهى و لزوم انفاق بر مطلقه در مدت حمل دارد به نحوى كه عدم انفاق و يا عدم حق
شيردهى ،ضرر بر آنها محسوب مى شود .حال با توجه به اينكه عبارات (ال تضار والده)
و (و التضاروهن) تعليل حكم است ،لذا مفاد اين آيه لزوم حق شيردهى و انفاق به والد و
مط ّلقه به مالك عدم اضرار مى باشد.

اگر گفته شود كه مفاد اين آيه مانند قاعده الضرر صرف ًا نفى حكم ضررى است نه اينكه

مثبت حكم ضمان باشد ،در پاسخ گفته مى شود هر چند ظاهر اولى آن ضمان ضرر نيست
ولى چون تعليل در اين آيه بر ضمان نفقه شير دادن و انفاق بر مط ّلقه تطبيق شده است لذا به

همين قرينه مى فهميم كه عدم ضمان نفقه شير دهى و نفقه حمل ،مصداق ضرر بوده است نه
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اينكه صرف تدارك ضرر باشد.
چنان كه در ذيل اين آيه روايات فراوانى وجود دارد كه حكم به ضمان داده شده و در
تعليل ،به اين آيه استناد كرده اند؛ مانند صحيحه حلبى از امام صادق(ع):
أحق بولدها ان ترضعه بما تقبله امراه
الحبلى المطلقه ينفق عليها حتى تضع حملها و هي ّ

ان اهلل ع ّز و ّ
التضار والده بولدها و)22(.)...
جل يقول (
اخرى ّ
ّ

امام صادق(ع) فرمود نفقه زن باردار از مطلقه تا هنگام وضع حمل پرداخت مى شود

و او به شيردادن فرزندش سزاواتر است به آنچه زن ديگر براى شيردادن درخواست كند
خداوند مى فرمايد :نبايد مادرى به سبب فرزندش آسيب ببيند»...
التضار والده بولدها) اســتفاده مى
مطابق با اين روايت حق انفاق بر حبلى از قاعده (
ّ

شود.

بنابراين ،انصاف اين است كه روايات ناهيه از اضرار به غير عالوه بر اينكه اضرار به غير
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مضار نيز داللت دارد .
را حرام كرده ،بر ضمان
ّ

نكته مهمى كه توجه به آن ضرورى است اينكه مستفاد از اين دو آيه ،نه تنها داللت بر

ضمان داشته بلكه بر صدق اضرار در موارد تسبيب به ضرر نيز داللت مى كند؛ يعنى اين آيه
در ثبوت ضمان بر مضار در فرض عدم انفاق بر مطل ّقه حبلى اطالق داشته و شامل فرضى
مى شود كه در صورت عدم انفاق شوهر ،مطلقه مجبور شود خرج خود را بدهد  .مطابق

مضار بوده و ضامن مخارج حمل و شير دهى زن نيز خواهد بود.
اطالق اين آيه ،شوهر
ّ

بنابراين ،مطابق با اين آيه مى توان ادعا كرد كه عنوان اضرار ،اوســع و اعم از عنوان

اتالف و تسبيب است .بر همين اساس اگر در مورد مســئله مورد بحث تحليل بر اساس
قاعده اتالف و تسبيب باشد ،در اين صورت صدق اتالف و تسبيب بر امتناع از اداى حق بر
محكوم عليه قابل مناقشه است اما با توجه به آيه و قرائن گفته شده مى توان گفت كه عدم
ٌ
محكوم له است و اين اضرار حرام و مورد ضمان مى
ضمان اين هزينه ها مصداق اضرار به
ٌ

محكوم له خوانده بوده و بر اساس شكايت خواهان مجبور
باشد؛ خصوص ًا در مواردى كه
ٌ

به صرف هزينه هايى در مسير دادرسى شده است و نهايت ًا برائت وى در دادگاه ثابت شود.
محكوم له مجبور به پرداخت هزينه هايى براى حق الزحمه كارشناس
اين در حالى است كه
ٌ
محكوم عليه ،اضرار
و وكيل و  ...شده است .در چنين مواردى واضح است كه عدم ضمان
ٌ

محكوم له خواهد بود هر چند كه مشمول قاعده اتالف و يا تسبيب و يا تفويت نباشد .
به
ٌ

ممكن است در جواب استدالل به اين آيه چنين گفته شود كه اين آيه درصدد جعل حق

براى والده و يا والد و يا حتى حبلى مطلقه نيســت ،بلكه لزوم انفاق بر اساس ادله ديگرى
است كه نفقه شير دادن را حق زن معرفى كرده است .به عبارت ديگر ،آيه درصدد نهى از
ظلم و اضرار نسبت به كسى است كه ذى حق است ،اما اينكه ذى حق كيست و به چه مالكى
است ،اين آيه ناظر به آن نخواهد بود؛ بنابراين ،اين آيه درصدد جعل ضمان نخواهد بود.
عالوه بر اين ،همانطور كه پيشتر گذشت نوع اين موارد از قبيل ايجاد موضوع ضررى
بوده و واضح است كه ايجاد موضوع ضررى ،موجب ضمان نيست.

يكى ديگر از تحليل هاى ضمان دادرســى ،تحليل بر اساس سيره عقال است .وجود

قوانين متعدد در اين زمينه در نظام هاى حقوقى مختلف نشــان دهنده وجود اين سيره بر
ضمان اســت .فرق اين تحليل با موارد قبلى مانند قاعده اتالف و تسبيب اين است كه در

موارد قبلى ادعاى سيره بر قواعد كبروى مانند اتالف و تسبيب شده و نهايت ًا بحث هزينه
هاى دادرســى مصداق آن خواهد بود ،اما در اين بخش ،ادعاى سيره مستقيم ًا بر ضمان
هزينه دادرسى مى شود.
تمسك به سيره در اين مسئله متوقف بر اثبات دو نكته است؛ اول :عدم ردع از اين سيره
و دوم ،احراز امضاى آن.
ممكن است ادعا شود به مقتضاى اطالق مقامى ادله رفع نزاع و ادله ديه و  ...مى فهميم
كه اين سيره عقاليى جديد ،ردع شده است و هرگونه هزينه زائد بر اصل حق ،لزوم شرعى
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ندارد؛ به اين معنا كه در نوع روايات مربوط به ديه يا ادله رفع نزاع ،هيچ بيانى از لزوم ضمان
محكوم عليه به ميان نيامده است.
ٌ

در جواب گفته مى شود كه اين ادله نمى تواند رادع از سيره شود؛ چرا كه دادرسى ،در

زمان معصومين ،هزينه خاصى را در برنداشته و اساســ ًا از پيچيدگى هاى امروزى اثرى
نبوده و چون قضاوت از واجبات بوده ،هزينه اى در برنداشته است؛ لذا نمى توان اين ادله
را رادع از اين سيره دانست.
در مورد احراز امضا نسبت به سيره هاى عقالييه جديد سه بيان وجود دارد:
بيان اول :اينكه گفته شود صرف سكوت شارع از بيان احكام و مصاديق جديد ،نشانه
امضاى فى الجمله سيره هاى عقالييه جديد است.

در جواب از اين بيان ممكن است چنين گفته شود كه او ً
ال؛ سكوت شارع در موارد سيره

هاى عقالييه جديد محرز نيست؛ چرا كه در بســيارى از اين موارد مى توان به عمومات
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برائت از ضمان و يا استصحاب عدم ضمان ،مراجعه كرده و حكم آن را مشخص كنيم .به
عبارت ديگر ،شارع در موارد ســيره هاى عقالييه جديد به بيان حكم ظاهرى آن به نحو
عموم و اطالق اكتفا كرده است.

ثاني ًا؛ صحت اين بيان متوقف بر اين است كه سكوت شارع بر امضا ،به صورت قضيه

حقيقيه باشد تا در نتيجه تمام سيره هاى عقالييه تا روز قيامت را شامل شود و حال آنكه اين
نكته صحيح نيست؛ چرا كه داللت سكوت شارع بر امضا ،به صورت قضيه خارجيه است
و منحصر در سيره و يا ارتكاز موجود در عصر شــارع مى باشد ،لذا نمى توان از سكوت
شارع ،امضاى سيره هاى عقالييه جديد را كشف كرد .

ثالث ًا؛ صحت اين بيان ،بر چگونگى داللت ســكوت بر امضاى سيره نيز متوقف است

همان طور كه در جاى خودش گفته شده در اين زمينه اقوال و مبانى مختلفى وجود دارد
.اگر اين داللت را بر اساس ادله وجوب امر به معروف و نهى از منكر بدانيم ،واضح است كه
محدوده اين داللت فقط منحصر به سيره هاى معاصر خواهد بود؛ چرا كه به مقتضاى ادله امر

به معروف ،وجوب امر و نهى منحصر به مصاديق موجود در همان عصر است .چنان كه هيچ
يك از مبانى گفته شده ( ارشاد جاهل ،قبح اغراء به جهل ،امر به معروف و )...را قبول نكرده

و به دليل انسداد ،قائل به داللت سكوت بر امضا شديم نيز صرف ًا سيره هاى معاصر معصوم،
حجت خواهد بود؛ زيرا با حجيت ارتكازها و ســيره هاى معاصر معصوم ،حرج ناشى از
احتياط مرتفع خواهد شد  .بنابراين ،بيان اول از نظر كبروى صحيح نيست.
بيان دوم :بيان ديگر براى حجيت سيره هاى عقالييه جديد ،تمسك به عمومات نهى از
ظلم و اضرار و نفى ضرر است .با توجه به اينكه هزينه هاى دادرسى ،به دليل امتناع از اداى
محكوم له است ،لذا ضامن خواهد بود.
محكوم عليه ،ظلم و اضرار به
حق توسط
ٌ
ٌ

تمسك به اين بيان از نظر كبروى متوقف بر اين است كه موضوع له ظلم را تضييع حق

واقعى دانسته اما در مقام تعيين مصاديق ،به استناد اطالق مقامى ادله نهى از ظلم و اضرار،
تشخيص عرف را حجت بدانيم  .به عبارت ديگر مى توان چنين گفت كه چون شارع به طور
شارع تعيين مصداق را بر عهده مكلفان گذاشته است.
بنابراين به مقتضاى اطالق مقامى اين ادله ،مى توان چنين ادعا كرد كه ســيره عقال به
مالك كشف نوعى يا تسهيل بر مكلفان  ،به صورت قضيه حقيقيه و قاعده كلى ،حجت است،
مگر اينكه ردع از آن ثابت شود؛ بنابراين ،اين بيان از نظر كبروى صحيح است.
اما تمسك به اين بيان از جهاتى مورد اشكال است:

او ً
ال :صحت اين بيان از نظر صغروى متوقف بر اين است كه پرداخت هزينه ها توسط

محكوم له را مصداق اضرار به او بدانيم .اما به نظر مى رسد صدق اضرار به لحاظ صرف اين
ٌ

گونه هزينه ها در جريان دادرسى ،مصداق تدارك مال بوده و در واقع شامل تبصره  2ماده

 515قانون آيين دادرسى خواهد بود( )23و صدق اضرار بر آن چندان روشن نيست و به
نوعى عنايت و ادعا احتياج دارد)24(.

ثاني ًا :نمى توان هزينه هاى دادرسى را به صورت عام و كلى مصداق اضرار دانست .بله در
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محكوم له مقهور بوده و براى دفاع از حق خود مجبور به صرف
برخى از فروض مانند اينكه
ٌ
محكوم عليه نيز عالم به خطا و بى حقى خود نيز بوده است ،لزوم
هزينه بوده است و از قضا
ٌ

محكوم له بوده و بازنده ،ضامن خواهد بود  (.البته همچنان كه
هزينه هاى دادرسى اضرار به
ٌ
گذشت در اين فرض ،در واقع سبب اقوى از مباشر است و به استناد قاعده تسبيب ،به ضمان
محكوم عليه حكم داده مى شود ،لذا نوبت به قاعده اضرار و يا سيره عقال نخواهد رسيد)
ٌ

اما واضح است كه همه مصاديق اقامه دعوا چنين نبوده و چه بسا هر دو طرف با حسن

محكوم
نيت اقامه دعوا كرده و يا حقانيت هر كدام براى خودشان مردد است يا اينكه اساس ًا
ٌ
عليه خود را صاحب حق مى دانسته است .لذا نمى توان به طور عام مسئله را از قبيل ظلم
و اضرار دانست .

ثالث ًا :اينكه بخواهيم قاعده اضرار ضمان را ثابت كنيم ،محل بحث است و رأى مشهور

محققان بر اين است كه نمى توان به استناد اين قاعده ،ضمان را ثابت كرد .
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ممكن است اشكال شود كه تمســك به ادله نهى از ظلم و اضرار ،در واقع تمسك به
قاعده اضرار خواهد بود نه تمسك به سيره عقال؛ در نتيجه مانند هر دليل ديگر براى شناخت
مصاديق موضوع به عرف مراجعه مى كنيم .مث ً
ال اگر در روايتى گفته شود« :الدم نجس» ،به

مصاديق عرفى «دم» مراجعه مى كنيم .در اينجا نيز به مقتضاى ادله حرمت ظلم ،به مصاديق
عرفى ظلم و ضرر مراجعه مى كنيم .لذا اين بيان ،تمسك به سيره نخواهد بود.
در جواب گفته مى شــود كه ما نمى خواهيم به اطالق ادله حرمت ظلم و  ..تمســك

كنيم؛ چرا كه اطالق اين ادله شــامل ظلم و ضررهاى اعتبارى نشده و صرف ًا شامل ظلم

هاى عينى مى شــود .به عبارت ديگر ،ما از مقتضاى اطالق لفظى اين ادله ،مى فهميم كه
ظلم حرام است و براى كشــف مصاديق آن به عرف مراجعه مى كنيم .اين در واقع ،همان
سيره استكشافيه عقال در كشف مصاديق عرفى موضوع است بر همين اساس براى كشف
مصاديق موضوعات ادله ،بايد به عرف مراجعه شود.
اما مســئله مورد بحث درباره مصاديق عينى ظلم نيست تا براى كشف مصاديق آن به

سيره استكشافيه عقال مراجعه كنيم؛ بلكه بحث درباره مصاديق اعتبارى جديد ظلم و اضرار
است ولى چون اكثر مصاديق ظلم و ضرر ،اعتبارى هستند لذا به مقتضاى اطالق مقامى ادله
حرمت ظلم ،مصاديق عرفى و عقاليى ظلم و ضــرر حجت خواهد بود .به عبارت ديگر،
اطالق مقامى ادله حرمت ظلم ،دليل امضاى سيره هاى ايجاديه و اعتباريه جديد است.
در مسئله مورد بحث ما نيز اگر سيره بر ضمان بازنده نسبت به هزينه هاى دادرسى باشد،
به بركت اطالق مقامى ادله حرمت ظلم ،امضاى شــارع را احراز خواهيم كرد .بنابراين،
رجوع دليل چهارم غير از رجوع به اطالقات حرمت ظلم و اضرار است و در واقع ،تمسك
به سيره خواهد بود .
بيان سوم :براى تمسك به ســيره هاى عقالييه جديد ،گفته مى شود كه هر چند اين
سيره معاصر شارع نبوده است اما به صورت ارتكاز در زمان شارع وجود داشته است .به
عبارت ديگر ،جديد بودن اين سيره به لحاظ اصل سيره نيست ،بلكه به لحاظ مصداق سيره
كه توسعه در مورد اين مسئله ،از قبيل توسعه در مصداق است نه در اصل سيره  .در بحث
ما نيز  ،مى توان چنين گفت كه مسئله ضمان هزينه هاى دادرسى به صورت ارتكازى در
زمان معصومان بوده است و در زمان حاضر در مصاديق آن توسعه داده شده است ،نه اينكه
توسعه در اصل ارتكاز باشد ،از آنجا كه از اين ارتكاز ردع نشده است ،كشف مى كنيم كه
امضا شده است .لذا توســعه ارتكازى در زمان حاضر از قبيل توسعه در مصاديق ارتكاز
كلى در زمان شارع است.
در جواب گفته مى شود كه نوع هزينه هاى زائد بر اصل حق ( چه در دعاوى مدنى و چه
در دعاوى كيفرى ) در زمان شارع بوده اما ارتكازى بر ضمان نسبت به آن هزينه ها نبوده
است لذا مى فهميم كه اين ارتكاز در زمان شارع نبوده ،بلكه جديد است.
بنابراين هيچ يك از سه بيان ،براى اثبات امضاى سيره عقاليى جديد ،وافى به مقصود
نيست .
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نتيجه

به نظر ما ماده ( 515ق.آ .د  .م) هيچ مبناى فقهى نداشته و هر يك از تحليل هاى ذكر
شده از جهت كبروى يا صغروى ،قابل مناقشه هستند .البته همچنان كه گذشت در برخى
از موارد با قبول برخى از توجيهات (مانند اينكه تنها راه استيفاى حق منحصر به شكايت
محكوم له حق مطالبه حق خود را دارد .البته ممكن است بتوان در برخى از وجوه ياد
باشد)
ٌ
شده از جهت صغروى اشكال هاى وارده را پاسخ داد .نكته ديگر اينكه بررسى اين قاعده

بر اساس حكم حكومتى و مصلحت ،بحث خاص خودش را داشته و به رساله اى مستقل
در اين زمينه نياز دارد.
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