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Abstract 
Costs of litigation can be considered as one of the 
most important parts of litigation, which is 
accepted as a principle in the law of our country. In 
order to receive amounts as income in this way, 
and for this reason, laws and regulations have been 
developed in the field of court costs in the 
judiciary. In view of the above, the determination 
of court costs is subject to the terms and conditions 
that the legislator determines according to different 
cases. The Code of Civil Procedure does not 
provide a specific definition in the discussion of 
court costs and only in Article 502 it is sufficient to 
determine its cases. Because litigation is an 
inalienable right of every person and it is not 
possible to prevent people from going to court by 
incurring huge costs and increasing it annually. Or 
postponed litigation and the administration of 
justice and made it subject to the payment of court 
fees, which is an example of the prohibition of 
going to the courts to which people have the 
unconditional right to go. Under French law, the 
country's civil procedure provides for the 
conviction of the convicted person for the costs of 
the proceedings. The French Supreme Court has 
ruled that the division of costs between the parties 
is within the discretion of the trial judges. Thus, in 
the Iranian legal system, it is necessary for the 
judge to be able to pay attention to the economic 
situation of the parties and the demands of the 
lawsuit. Also in France, in order to help people 
who do not have financial resources, an institution 
called the Legal Aid Institution has been 
established, which requires steps to receive this 
assistance, such as a life sentence, and if proven, 
the beneficiary will pay the fees of legal assistants 
and Other ancillary costs are exempt. 

Keywords: Cost of Litigation, Convict, Usury, 
Government, Victim.  

  چکیده

هاي تشکیل دهنده  بخشین تر مهمتوان از جمله  هاي دادرسی را می هزینه
دادرسی دانست که به عنوان یک اصل در حقوق کشور ما پذیرفته شده 

به  اي از مراحل دادرسی منوط است و طرح دنبال کردن دعوا در هر مرحله
ها به کمک دستگاه  دولتاصوالً باشد که  پرداخت هزینه دادرسی می

نمایند تا از این طریق مبالغی را به عنوان درآمد دریافت  تقنینی تالش می
هاي دادرسی در  نمایند و بدین جهت قوانین و مقرراتی در زمینه هزینه

هاي  با توجه به موارد فوق تعیین هزینه. دادگستري تدوین یافته است
دادرسی تابع شرایط و مقرراتی است که قانونگذار با توجه به موارد 

قانون آئین دادرسی مدنی در بحث . نماید مختلف آن را تعیین می
به  502هاي دادرسی تعریف به خصوصی انجام نداده و تنها در ماده  هزینه

از آن جا که دادخواهی حق مسلم هر . تعیین موارد آن اکتفا نموده است
مردم ، هاي هنگفت و افزایش ساالنه آن توان با اخذ هزینه د است و نمیفر

را از رفتن به محاکم منع نمود یا دادخواهی و اجراي عدالت را موکول و 
از ممانعت اي  دادرسی نمود که خود نمونههاي  منوط به پرداخت هزینه

آن است که مردم بدون قید و شرط حق مراجعه به هایی  مراجعه به دادگاه
آئین دادرسی مدنی این کشور محکومیت ، در حقوق فرانسه. را دارند
دیوان عالی . هاي دادرسی را مدنظر قرار داده است علیه به هزینه محکوم

ها میان طرفین را از اختیارات تشخیص قضات  کشور فرانسه تقسیم هزینه
ن بدین ترتیب الزم است در نظام حقوقی ایرا. رسیدگی ماهوي دانسته است

. نیز قاضی بتواند به موقعیت اقتصادي طرفین و خواسته دعوا توجه کند

، همچنین در فرانسه به منظور کمک به افرادي که بضاعت مالی ندارند
شده که جهت دریافت این کمک  تأسیسنهادي به نام نهاد کمک حقوقی 

مند  فرد بهره، همانند حکم اعسار نیازمند مراحلی است و در صورت اثبات
الزحمه دستیاران قضایی و سایر  این کمک از پرداخت هزینه و حق از

  .گردد هاي جانبی معاف می هزینه

  . دیده بزه، دولت، اعسار، علیه محکوم، هزینه دادرسی: واژگان کلیدي
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  مقدمه

ها دانست که الزمه آغاز  هاي تشکیل دهنده دادرسی بخشین تر مهمتوان از جمله  هزینه دادرسی را می

، ن موضوعه ایراندادخواهی و احقاق حق به موجب قوانی. هاي قانونی بعدي و محاکمه است رسیدگی

برخالف سایر خدمات عمومی همچون آموزش و پرورش یا برقراري امنیت . مستلزم پرداخت هزینه است

این هزینه را شاکی یا ، شوند و سایر موارد که رایگان بوده و باعث تحمیل هزینه مستقیمی به اشخاص نمی

، در صورت موفقیت در دادرسی .خواهان در ابتداي طرح شکایت یا اقامه دعوي باید پرداخت نماید

در خصوص هزینه دادرسی چنین . باشد میها  آن علیه به هاي موصوف قابل استرداد توسط محکوم هزینه

اصل بر ، شود که در موارد سکوت یا ابهام قانون در خصوص أخذ یا عدم أخذ هزینه دادرسی استنتاج می

، اي بیشتر از نص قانون دعاوي به پرداخت هزینهعدم وجود چنین مانعی بوده و لذا مشروط کردن استماع 

  ).89، 1390، حسینی پویا( شود میبه معنی ایجاد مانع در راه دادرسی و تحقق عدالت و نظم محسوب 

در . اي که خواهان براي شروع رسیدگی باید به دولت بپردازد هزینه دادرسی عبارت است از هزینه

هاي قدیم معلوم و  ت هزینه دادرسی تکلیفی است که از زمانواقع قاعده الزام محکوم علیه به پرداخ

وجوه نقدي است که مدیر دفتر موظف است محاسبه ، ها به عبارت دیگر منظور از هزینه. متداول بوده است

. به هنگام طرح شکایت یا تقدیم دادخواست مطالبه و وصول نمایدها  آن و از شاکی و خواهان یا وکالي

دین صورت است که نامبردگان به جاي پرداخت نقدي وجه از واحد تمبرفروشی نحوه مطالبه نیز ب

) الصاق( به میزان الزم تمبر خریداري نموده و در برگ دادخواست یا شکوائیه ابطال، ها دادگستري



  485  فرانسه و رانیا حقوق، هیامام فقه منظر زا یدادرس نهیهز گاهیجا  

 

به منظور باال بردن  ياقامه دعو يها فرآیند دادرسی مدنی بر اساس هزینه يتجزیه و تحلیل اقتصاد. کنند می

چنانچه دادرسی کارآمد از جمله . دادرسی استهاي  منطقی هزینهسازي  رایی و کیفیت دادرسی و بهینهکا

برخوردار است و افراد بر اساس فرض  يروند دادخواهی از منطق اقتصاد. عدالت مدنی استهاي  تضمین

زده و گاه اقامه دعوا  کنند و به منظور دستیابی به منافع بیشتر دست به انتخاب می رفتار يعقالنیت اقتصاد

کیفیت دادرسی با . گزیند در دادگاه را پذیرفته و گاه به صلح و سازش بدون رجوع به دادگاه را بر می

در کنار  يانگیزه خصوصی طرفین به دنبال عدالت اقتصاد، بر سازماندهی کارکرد اجتماعی دادرسی تأکید

  ).57، 1394، پوراستاد و حصارخانی( استعدالت مدنی 

ارزش خواسته است و ارتباطی به تشکیل پرونده ندارد و ، هاي دادرسی اساس هزینه، بق قوانین جاريط

هاي هنگفت صاحبان حق را از طرح دعوي منصرف و از اجراي عدالت مأیوس  چه بسا پرداخت این هزینه

ن دینی و هاي مزبور غیرشرعی و مخالف موازی این دادخواهی به جهت عدم توان پرداخت هزینه. سازد

زیرا یک دعوي ، عدالت و دادخواهی حق مسلم افراد جامعه است، امنیت، برقراري نظم. اسالمی است

کسانی که . شود حقوقی ساده بعضاً مشاهده شده که منجر به ارتکاب جرم و به هم ریختن نظم عمومی می

که به نوعی مورد ظلم واقع کنند اکثراً مالباختگانی هستند  براي رفع تظلم به محاکم قضایی مراجعه می

هاي مالی هنگفت  حال با این اوصاف که مالباخته اگر در بدو تظلم و دادخواهی بخواهد هزینه. ند ا شده

معضل را مضاعف ، براي استیفاي حقوق از دست رفته خود بپردازد که توان پرداخت آن را ندارد

لیکن در بسیاري از موارد که دعوي اعسار  نماید هرچند قانونگذار دعوي اعسار را مطرح می، نماید می

اي براي شکل دادرسی و  چه خوب بود تا چاره، انجامد ها را گرفته و زمان زیادي به طول می توان دادگاه

هاي دادرسی یا حداقل در همان حدي که در قانون  تري براي کسري بودجه و کم کردن هزینه راه شایسته

مردم براي برقراري عدالت قضایی دچار ناهنجارهاي ناشی از افزایش تا ، شد اساسی آمده هزینه اخذ می

هاي دادرسی و حاصل ضرب آن بر سر دادخواهی که حق مسلم و اساسی مردم ایران است و هر  نرخ هزینه

  .نمود پیدا می، شود تبدیل میي تر بزرگروز به مانع 

لیه دعاوي توجیه منطقی و شرعی ها و مقدمات تشکیل پرونده در ک با توجه به یکسان بودن هزینه

هاي دادرسی یکسانی در هر دو  در حالی که هزینه، وجود ندارد که دعاوي به مالی و غیرمالی تقسیم شود

لذا نباید . شود وصول می، انجامد شود و دیگري چندین سال به طول می دعوي که یکی سریعاً رسیدگی می

دریافت هزینه دادرسی در ابتداي . زینه دریافت شودبراي دادخواهی و تظلم در بدو امر از اشخاص ه



 یـ فصلنامه تمدن حقوق 1401 ، تابستان11شماره ، 5دوره   486

 

نه تنها به رفع ظلم ، اند هاي حقوقی و جزایی براي مراجعین که مورد تظلم واقع شده رسیدگی به پرونده

  .بلکه مانعی براي آن خواهد بود، کند کمکی نمی

  مفهوم هزینه دادرسی - 1

شود و همچنین هزینه قرار و احکام و نیز هر  داده می هایی که به دادگاه هزینه دادرسی به معناي هزینه برگ

از قبیل ؛ اي که مستقیماً مربوط به دادرسی بوده و براي اثبات دعوي یا دفاع الزم بوده باشد هزینه

ها و  واژگان هزینه و مخارج ظهور در هزینه. باشد می... الزحمه کارشناس و هزینه تحقیقات محلی و حق

ها براي  بخشی از هزینه. ها و مخارجی که در دارایی هر شخص اثرگذار هستند ههزین؛ مخارج مادي دارد

تواند نتیجه گذر  مورد دوم یا می. شوند و منشاء و مسبب برخی دیگر خود دادرسی است دادرسی انجام می

افتند و اثر روحی و روانی بر  زمان در دادرسی باشد یا حاصل رویدادهایی که در دادرسی اتفاق می

  ).284، 1389، محسنی( دارنداب دعوا اصح

اي که بابت صدور حکم یا قرار به هنگام تقدیم دادخواست  در واقع هزینه دادرسی عبارت است از هزینه

لیکن به موجب ، اگرچه باید هزینه دادرسی شامل این دو مورد گردد. از سوي خواهان باید پرداخت گردد

1»502«ماده 
شود را هم در  هایی که به دادگاه تقدیم می هزینه برگ 1379وب قانون آئین دادرسی مدنی مص 

اجرا هاي  اسناد و آئین، هاي رسیدگی هزینه 695طبق ماده ، در قانون آئین دادرسی مدنی فرانسه. گیرد بر می

مواجب مقرر شده توسط دفاتر مراجع قضایی با اداره مالیات به استثناء ، مالیات، عوارض، حقوق«: عبارتند از

هزینه ترجمه اسناد . هاي احتمالی ناشی از اسناد و عناوین مستند ادعاهاي طرفین عوارض و جریمه، حقوق

الزحمه  حق. هاي شهود جبران هزینه. المللی الزم است هنگامی که ترجمه قانوناً یا به موجب تعهدي بین

له وکال تا حدي که در مقررات الوکا حق. مواجب کارمندان عمومی یا وزارتی. ها بازپرداخت تعرفه. کاردان

هاي  هزینه. هاي ناشی از ابالغ یک سند در خارج هزینه. شود تعیین شده که شامل حقوق دفاعیات شفاهی می

ترجمه همزمان و ترجمه که به موجب ترتیبات تحقیقی انجام شده در مخارج به درخواست مرجع قضایی در 

مربوط به تعاون میان  2001ورا مورخ بیست و هشتم مه ش 120/2001) جامعه اروپا( نامه چهارچوب آئین

. اند مراجع قضایی کشورهاي عضو در قلمرو تحصیل دلیل در امور مدنی و بازرگانی الزم تشخیص داده شده

الزحمه اشخاصی که  حق. شود صادر می 1221و  1171، 1072هاي اجتماعی که وفق مواد  قرار بازجویی

                                                      
 ـ هزینه قرارها و احکام دادگاه. 2شود.  هایی که به دادگاه تقدیم می ـ هزینه برگ1: هزینه دادرسی عبارت است از -1
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هاي ناشی از  ها و هزینه الزحمه حق. کد مدنی 1- 388کند وفق ماده  ب میقاضی براي استماع صغیر منصو

  ». 8- 1210هاي الزم وفق مقررات ماده  بررسی، ها بازجویی، ترتیبات

این گونه نبوده که دادرسی به صورت رایگان براي همه اصوالً در قدیم : توان گفت از لحاظ تاریخی می

پرداخت هزینه ، گیري محاکم ه شده باشد بلکه از همان ابتداي شکلبه عنوان یک اصل استثناءناپذیر پذیرفت

ها در تالش و  همواره دولت، رو از همین. دادرسی جزئی از عوامل اساسی در چگونگی طرح دعوا بوده است

هرچند که ، اند هایی را از باب هزینه دادرسی به اشخاص تحمیل نموده تکاپو در جهت نیل به این هدف هزینه

باشد که به  نمونه این امر همان می. اند تا افرادي را از این تکلیف برهانند دیگر همواره در تالش بوده از سوي

  ).85ش، 2ج، 1384، شمس( استعنوان موارد معافیت از پرداخت هزینه دادرسی معروف شده 

اریخ رسیم که محاکم شرع و قضات شرعی در طول ت با نگاهی به قضاوت صدر اسالم به این مهم می

توان گفت که این دریافت وجه از ناحیه  ها می داشتند و طبق بررسی از اصحاب دعوا پولی دریافت نمی

مراجعین از زمانی رایج شد که قضاوت عرفی در مقابل قضاوت شرعی متداول شد و حکام جهت به دست 

مین دلیل به گرفتن وجه اي مجبور بودند سالیانه مبلغی را به دربار بفرستند و به ه آوردن حکومت ناحیه

  .ها روي آوردند براي دادرسی

  تاریخچه هزینه دادرسی - 2

توان به قوانین موقتی اصول محاکمات  می، اند در رابطه با اولین قوانینی که به هزینه دادرسی اشاره نموده

مقنن از ، چرا که در این قانون به جاي ذکر واژه هزینه دادرسی. اشاره نمود 18/08/1290حقوقی مصوب 

به بعد به بیان اقسام  780اي که باب هشتم این قانون از ماده  به گونه، واژه مخارج محاکمه سخن رانده است

اولین مبلغ براي رسیدگی ، این قانون 782از سوي دیگر و با استناد به ماده . مخارج محاکمه پرداخته است

این مبلغ افزایش یافته ، وجه به میزان تورمیک شاهی معرفی شده است که به مرور زمان و با ت، به دعوا

قاعده تعیین هزینه دادرسی یعنی ، 1318بعد از مدتی به موجب قانون آئین دادرسی مدنی مصوب . است

چرا که به موجب باب نهم این قانون ، تعیین بهاي خواسته به عنوان عامل تعیین هزینه دادرسی پذیرفته شد

ش خواسته به عنوان مبناي تعیین هزینه دادرسی معرفی گردید و در نتیجه و براي نخستین بار نیم درصد ارز

بخش قوانین تصویبی از سوي مجلس شوراي اسالمی در تعیین  گذاري شد که تاکنون الهام قانونی پایه

  .باشد مبنایی براي احتساب هزینه دادرسی می

کننده هزینه دادرسی به  بینی پیش هرچند که این قانون بعد از حدود بیست و هشت سال از اولین قانون
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، رسد ولی دور از انصاف است اگر که بگوییم تعریف و تقسیم هزینه دادرسی در این قانون تصویب می

منظور مقنن را از هزینه دادرسی ، 1290ناکارآمد و غیرکاربردي است چرا که برخالف قانون مصوب 

در تعیین هزینه دادرسی با گذشت حدود سی و پنج هرچند که همین مبنا و قاعده . بهتر بیان نموده است

هاي منظور در  سال از قانون آئین دادرسی مدنی یعنی با تصویب قانون افزایش هزینه دادرسی و سایر هزینه

گیرد ولی در میزان هزینه دادرسی  مورد پذیرش قرار می 17/05/1345قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 

درصد به  5/1وي که میزان هزینه دادرسی در مرحله بدوي از نیم درصد به شود به نح تغییراتی ایجاد می

رسد که شاید اثرات افزایش میزان تورم ناشی از ورود ارزهاي حاصل از فروش نفت  موجب این قانون می

ولی آنچه که مسلم است این که به موجب این قانون که در قالب ماده واحده به تصویب رسیده . باشد

تغییر پیدا  1318هزینه دادرسی در تمام موارد مذکور در قانون آئین دادرسی مدنی مصوب  میزان، است

. گردد نماید و براي نخستین بار هزینه گواهی عدم سوءپیشینه کیفري به مبلغ پنجاه ریال تعیین می می

بند ج  10/10/1363هرچند این قانون دیري نپایید چرا که به موجب بخشنامه رئیس قوه قضائیه مصوب 

و بند دوم قانون افزایش هزینه دادرسی و سایر  1318قانون آئین دادرسی مدنی مصوب  683ماده 

میزان هزینه ، تغییر نمود و با همان مبنا و قاعده سابق ولی به میزان جدیدي 1345هاي منظور مصوب  هزینه

  .دادرسی تعیین گردید

هاي عمومی و انقالب مصوب  ن تشکیل دادگاهاین روند ادامه پیدا نمود تا این که به موجب قانو

فقط هزینه طرح شکایت کیفري به ده هزار ریال افزایش یافت و در سایر موارد به قوانین  15/04/1373

این روند دیري نپایید چرا که شش ماه بعد یعنی در تاریخ ). 28ماده  3تبصره ( سابق ارجاع نمود

خی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین به قانونی به نام قانون وصول بر 28/12/1373

این قانون که ، گردد قانون مذکور به تفصیل موارد هزینه دادرسی تعیین می 3رسد که در ماده  تصویب می

هاي سابق را مرتفع  تا حد زیادي نا به هنجاري، نماید اکنون دوران حاکمیت پانزده ساله خود را سپري می

ه به طور کامل و مفصل به موارد هزینه دادرسی اشاره کرده که البته نباید ناگفته بماند اي ک به گونه، نموده

ولی همچنان این قانون به ، دستخوش تغییراتی شده است 1389و  1388 که این قانون به موجب بودجه

تعیین و  اقدام به، دهد به نحوي که محاکم در شرایط فعلی با توجه به این قوانین حاکمیت خود ادامه می

قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در : نمایند که عبارتند از وصول هزینه دادرسی می

  ).41، 1395، قلعه نوي( 1389و  1388و قانون بودجه  1373موارد معین مصوب 
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 قواعد فقهی مرتبط با هزینه دادرسی - 3

ف به ارائه خدماتی که مناسب به حال حکومت و بیت المال را بدون هرگونه چشم داشتی موظ؛ فقهاء

اند که قضاوت از مصالح  از سوي دیگر آنان بر این نکته اجماع کرده. اند دانسته، مصالح مسلمین است

، بر این پایه. مسلمین و بلکه از اعظم و اهم آن است و انتظام جامعه اسالمی بر مبناي آن نهاده شده است

. شود اند که تبعاً در برخی از موارد به واجب عینی تبدیل می برشمرده آنان اداء این وظیفه را واجب کفایی

لذا . چون قضاوت از مصالح جامعه اسالمی و واجبی کفایی است که ممکن است به واجب عینی بدل شود

، مالی را از دو طرف دعوي یا یکی از آنان، توان در قبال انجام این واجب تبرعی و بدون مزد است و نمی

فقهاء در تبرعی و مجانی بودن قضاوت و عدم . دریافت کردها  این خص ثالث یا دیگري و مانندیا از ش

لیکن با توجه به این که قضاوت از مصالح ، اند نداده تحمیل هزینه بر دو طرف دعوي تردیدي به خود راه

  .اي باید متکفل این امر شوند به ناچار عده، امور مسلمین است

 قاعده الضرر - 1- 3

با توجه به قاعده فوق که . ي اعمال قاعده الضرر باید در هر مورد شرایط خاص مورد را در نظر گرفتبرا

بدیهی است که قوه قضائیه و دادرسی یکی از ارکان مهم ، باشد هر گونه ضرر و ضرار در اسالم منتفی می

ی را نپردازند به این این که مدعی و مدعی علیه هزینه دادرس، نظام است و نباید خود متحمل ضرر شوند

ها را از بیت المال متحمل شوند و بعضاً زائد و اضافه به عهده بیت المال معین  معنی است که این هزینه

اما وقتی با . از طرف دیگر قاضی ارتزاقش از بیت المال است و بیت المال معد براي این امور است. است

یعنی مقداري از بیت المال به عنوان هزینه ؛ ل شویمباید قائل به تفصی، دقت به این دو وجه نگاه شود

در ایران برخالف سایر خدمات . پرداخت شود و همچنین اصحاب دعوي هم مبلغی را باید پرداخت نمایند

، نماید اي را به افراد تحمیل نمی عمومی مانند آموزش و پرورش و برقراري امنیت که هیچ گونه هزینه

باشد که  که شخص دارا بوده است مستلزم پرداخت هزینه دادرسی میدادخواهی و رسیدن به حقوقی 

تواند همین میزان هزینه را  پردازد و در صورتی که در دعوا پیروز شود می این هزینه را خواهان میاصوالً 

براي طرح دعوا این خواهان است که باید اقدام به اصوالً از این روست که ، از خوانده مطالبه نماید

شود مگر در  هزینه دادرسی نماید که این هزینه دادرسی در همان زمان اقامه دعوا اخذ میپرداخت 

  .مواردي که قانون مشخص نموده باشد
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 قاعده الحرج یا قاعده نفی عسر و حرج - 2- 3

ها معاف دانسته  این قاعده اشاره به معسر دارد که اتفاقاً قانونگذار معسر را از پرداخت بسیاري از هزینه

معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به جان خود قادر به تأدیه . است

کسی را که دارایی به اندازه بدهی او نباشد معسر ، در اصطالح فقیهان. مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد

فلس گویند آن شخص را م، خوانند و آن حالت را اعسار گویند و اگر حاکم شرع حکم بدین حالت داد

کسی که دارایی او به اندازه بدهی او نباشد دو ؛ به عبارت دیگر. و خود حالت مذکور را افالس نامند

یکی حالت پیش از ثبوت آن حالت نزد حاکم شرع که آن را اعسار گویند و دیگر حالت وي . حالت دارد

هاي حقیقی از  شخصیتناتوان بودن ، در اصطالح اهل حقوق. پس از ثبوت که آن را افالس گویند

در عرف حقوقدانان اگر بازرگانانی از پرداخت ، یا هزینه دادرسی غیرتجاري، به پرداخت دین و یا محکوم

و انجام تعهد خود در موعد مقرر برنیاید و اسناد وي واخواست شود او را متوقف یا مفلس و ورشکسته 

یی یا عدم دسترسی به مال خود از پرداخت بدهی گویند و اگر افراد غیربازرگان به واسطه عدم کفایت دارا

  .یا تأدیه هزینه دادرسی برنیایند آن را معسر و آن حالت را اعسار گویند

 قاعده اخذ االجرت علی الواجبات - 3- 3

همین عده قلیل : ثانیاً. اند از فقهاء به جواز هزینه دادرسی نظر داده) عده قلیلی( بعضی: اوالً، طبق این قاعده

بلکه آن را در قبال انجام امور دفتري و اجرایی ، ریافت این هزینه را در مقابل عمل قضاوت قرار ندادهنیز د

از تکالیف حاکم و از مصالح جامعه ، قضاوت از واجبات کفایی، زیرا همان گونه که گذشت. اند دانسته

ر بر مجانی بودن قضاوت از ي دیگتأییدبنابراین این نظر نیز . بوده و تحت هیچ شرایطی قابل تعطیل نیست

حال آن . داند در قبال انجام امور دفتري و غیرقضایی مجاز میصرفاً منظر فقها بوده و دریافت این هزینه را 

به مفهوم اعم ( در مقابل عملیات دفتري، که هزینه دادرسی به مفهوم حقوقی آن و در آئین دادرسی مدنی

گیرد و تردیدي نیست که الزام به  قرار می) هزینه دادرسیبه مفهوم اخص ( و عملیات دادرسی) دادرسی

در توجیه هزینه دادرسی در حد ، با این اوصاف. اي برخالف اصول فقهی است پرداخت چنین هزینه

لیکن مقنن بنا به ، با موازین شرعی مغایر است، منصوص و مصوب قانونی باید گفت که هرچند این مقرره

از این منظر و با عنایت به استثنایی . صل مجانی بودن قضاوت وارد کرده استمصالحی این استثناء را بر ا

باید به قدر متیقن و منصوص اکتفا شود و از تفاسیر قضایی موسع و گسترش کمی یا ، بودن این حکم

  .کیفی دامنه شمول این استثناي غیرشرعی اجتناب کرد
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 قاعده احترام مال المسلم و عمله - 4- 3

چنانچه این کار عرفاً داراي ارزش اقتصادي و بدون قصد ، ر دیگري کاري انجام دهداگر شخصی به ام

بدین ، قاعده احترام است، مستند ضمان. المثل ضامن است آمر به اندازه اجرت، تبرع انجام یافته باشد

، ولی کار او مال محسوب است و مقتضاي احترام مال، توضیح که هرچند انسان آزاده خودش مال نیست

عمل «البته بعضی از فقیهان در مورد عمل مسلمان قاعده مستقلی را تحت عنوان . مسئولیت و ضمان است

، محقق داماد( و) 146، 5ج، ق1419، طباطبایی یزدي( اند کردهتنظیم » المسلم محترم مالم یقصد التبرع

یعنی . عده احترام استولی ناگفته پیداست که ارزش دارا بودن عمل مسلمان از فروع قا) 217، 1ج، 1376

بنابراین در هر کجا که شک پیش آید اصل . تا زمانی که قصد تبرع ثابت نشود عمل مسلم محترم است

این ). 45، 1ج، 1390، بهرامی احمدي( دارداحترام عمل است یعنی در مقابل کار هر کسی اجرتی وجود 

ی در صورت فساد معامله هم با اعتقاد به قاعده نه تنها در صورت توافق طرفین بر انجام معامله بلکه حت

احترام مال و عمل مسلم به این معنا است که . داند پرداخت اجرت المثل را الزم می، احیاي حقوق مستحق

به جهت آن که تجاوز به . توان در مال مسلم به طور مجانی تصرف نمود و به حقوق او تعدي نمود نمی

اگر عملی از جانب وي انجام شود محترم بوده و باید اجرت آن  همین طور هم، باشد حقوق وي جایز نمی

  ).24، ق1429، مصطفوي( پرداخت شود

یعنی مال مردم را باید ؛ همانند احترام به خون اوست، احترام مال مسلم) ره( از دیدگاه امام خمینی

نش نباید ریخته شود و همانطور که خو. مانند خون و جان احترام نمود و از تجاوز و تعدي به آن دور ماند

تشبیه عامی است و این ، چون این تشبیه. مالش هم به همین صورت است، اگر ریخته شد نباید هدر برود

، خمینی( باشد پسندیده نمی، نکته موافق قاعده عقالنیه است و چنانچه به نفی ضمان رأي داده شود

2»336«ه توان به ماد همچنین براي اثبات قاعده می). 323، 4ج، ق1410
  .قانون مدنی اشاره کرد 

 آثار هزینه دادرسی در حقوق ایران - 4

هاي طرح دعوا تا خاتمه و اجراي آن هم موقعیت مالی طرفین دادرسی را تحت  هزینه، در حقوق ایران

قانون آئین دادرسی مدنی  502ماده . نماید هایی را بر جامعه تحمیل می دهد و هم هزینه قرار می تأثیر

                                                      
هرگاه کسی بر حسب امر دیگري اقدام به عملی نماید که عرفاً براي آن عمل اجرتـی بـوده و یـا آن شـخص عادتـاً       -2

  د تبرع داشته است.  مهیاي آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خواهد بود مگر این که معلوم شود که قص
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حق الوکاله ، این قانون نیز خسارت دادرسی را به هزینه دادرسی 519در بیان اقسام و ماده  1379مصوب 

هاي دیگري که به طور مستقیم مربوط به دادرسی بوده و براي اثبات یا دفاع الزم تلقی  وکیل و هزینه

 518و  516، 515مواد . الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی تعریف کرده است شود از قبیل حق می

این قانون نیز امکان دریافت خسارت ناشی از دادرسی چه بر مبناي قانون و چه بر مبناي قرارداد جداگانه 

  .بینی کرده است طرفین و یا حتی به تشخیص قاضی را پیش

هاي مستقیم  گردد که هزینه مادي نیز به هزینه مادي و معنوي تفکیک می هزینه فردي دادرسی به هزینه

هاي قضایی  مراد از هزینه مادي مستقیم اشاره به هزینه). 484، 1388، شاول( گردند یرمستقیم تقسیم میو غ

هاي  هزینه، هاي کارشناسی هزینه، گیري از خدمات وکیل و مشاور حقوقی هزینه بهره، از قبیل ابطال تمبر

هاي  ت آن و همچنین هزینههاي مراحل گوناگون دادرسی تا قطعی هزینه، ناشی از تودیع خسارت احتمالی

از جمله مباحث عمده در تحلیل اقتصادي آئین دادرسی مدنی مبحث هزینه دعوا . باشد اجراي آراء می

را متوجه ) به معناي خاص( به نظر باید هزینه دعوا. تر از هزینه دادرسی دارد باشد که مفهومی گسترده می

، زمان دعوا)، ماهیت دعوا( که بستگی به عمق دعواهاي اجتماعی دانست  هاي غیرمستقیم و هزینه هزینه

را محاسبه ها  آن ساختار سیستم قضایی و نوع رابطه ترافعی اصحاب دعوا که قدر مشترك درك متقابل

بینی  در خصوص هزینه دادرسی که قاعدتاً قابل پیش. اي به پرونده دیگر متفاوت است از پرونده؛ نماید می

سه ، اصل تخصیص هزینه دادرسی و اصل انتقال هزینه دادرسی، دادرسی اصل معقول بودن هزینه، است

مشعر بر خسارت ناشی از محرومیت ، هاي مادي غیرمستقیم هزینه. آیند اصل مهم اقتصادي به حساب می

توان  از جمله مصادیق خسارت مادي غیرمستقیم را می) 285، 1389، محسنی( باشند میدسترسی به خواسته 

  .نام برد... ها و از دست دادن فرصت، خسارات قراردادي، تأدیه رتأخیبه خسارت 

از قانون آئین دادرسی  522و  521، 519راهکارهاي جبران خسارت این قبیل خسارات نیز در مواد 

اگرچه بیشتر این . بینی شده است پیش 1339قانون مسئولیت مدنی مصوب  1و ماده  1379مدنی مصوب 

حال آن که در تحلیل اقتصادي آئین . می هستند تا جبران خسارت واقعیاس، ها گونه جبران خسارت

رفع واقعی اختالف از طریق هدایت ، دعوا دادرسی کنترل هزینه) عمومی( هدف اجتماعی، دادرسی مدنی

صحیح رفتار ترافعی متداعیین و ایجاد آرامش در روابط اصحاب دعوا جهت جلوگیري از طرح دعاوي 

محکومیت شخص بازنده در دادرسی به پرداخت . اصوالً باشد در آینده می) پیرو( لایذایی و دعاوي مکم

ها اجزا  این هزینه. بینی شده است هاي حقوقی پیش اي است که در بسیاري از نظام هزینه طرف قاعده
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برابري هزینه خارج نویسی اسناد و هزینه تصدیق مثالً هاي دفتري  هزینه، هزینه ابطال تمبر؛ گوناگونی دارند

  ).56، 1396، زندوکیلی( الوکاله حقهزینه کارشناسی و هزینه ، با نسخه اصلیها  آن رونوشت

تقویم ، یکی این که هنگام تقدیم دادخواست، هاي دادرسی دو حالت متصور است در مورد هزینه

عرفه قانونی لذا بر آن اساس باید تمبر هزینه دادرسی را برابر ت، ارزش خواسته براي خواهان مقدور است

تعیین ارزش خواسته براي خواهان مقدور ، ابطال نماید و دیگر حالتی است که به هنگام تقدیم دادخواست

3»3«ماده  15نیست که در این حالت به تجویز بند 
قانون وصول برخی درآمدهاي دولت و مصرف آن در  

است که نحوه وصول هزینه بنابراین بدیهی . بینی شده است ی پیشحل راه 1373موارد معین مصوب 

در هر یک از دو صورت فوق ، دادرسی به این صورت است که خواهان باید به هنگام تقدیم دادخواست

ي عدم انجام این تکلیف قانونی اجرا ضمانتتمبر هزینه دادرسی را ابطال نماید و ، به میزان مقرر در قانون

بینی نموده  در موارد مختلف پیش 1379نی مصوب قانون آئین دادرسی مد 55و  54، 53را مقنن در مواد 

ي عدم پرداخت هزینه اعم از اجرا ضمانتقانون آئین دادرسی مدنی در خصوص  53ماده  1در بند . است

قانون فوق  54در ماده . هزینه اوراق و هزینه حکم یا قرار آن از موارد توقیف دادرسی اعالم داشته است

وده است که ظرف دو روز نقص مربوطه را به خواهان اطالع دهد و از هم مدیر دفتردادگاه را مکلف نم

خواهان باید ظرف دو روز نسبت به هزینه دادرسی اقدام و از پرونده رفع ، تاریخ ابالغ اخطاریه رفع نقص

مدیر دفتر ، در صورتی که خواهان در مهلت مقرر قانونی هزینه دادرسی را پرداخت نکند. نقص نماید

ي عدم اجرا ضمانتقانون مذکور نیز به  55در ماده . رد دادخواست را صادر خواهد کرد دادگاه قرار

  .پرداخت هزینه انتشار آگهی اشاره شده است

، دادرسیسازي  توان خصوصی هاي دادرسی را می هاي کالن در جهت کنترل هزینه از جمله سیاست

ق تصویب قوانین استاندارد در راستاي هاي دادرسی از طری دادرسی و درونی کردن هزینهگرایی  تخصص

هاي خرد و فنی در این خصوص را  از جمله سیاست. هاي دعاوي و دادرسی قلمداد کرد تخصیص هزینه

دادرسی صحیح و عادالنه . نام برد» ها نظریه انتقال هزینه«و » ها معقول و متعارف نمودن هزینه«توان اصل  می

هاي فردي  اشاره به هزینه، منظور از این مهم. باشد هاي دادرسی می در گرو معقول و متعارف نمودن هزینه

                                                      
در صورتی که قیمت خواسته در دعاوي مالی در موقع تقدیم دادخواست، مشخص نباشد مبلغ دو هـزار ریـال تمبـر     -3

شود و بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شـد و دادگـاه مکلـف     الصاق و ابطال می

  شخص نماید. است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم م
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هرچند که ابزارهایی از . ها است ها در قالب مدیریت هزینه بر عقالیی نمودن هزینه تأکیددادرسی است که 

امکان دستیابی به خسارات قانونی و قراردادي ، مندي از خدمات وکیل معاضدتی بهره، قبیل پذیرش اعسار

سازي منطقی  لیکن تحلیل اقتصادي به دنبال بهینه. است تأملهاي دادرسی قابل  یر تحمل هزینهدر مس

تکیه گاه ، به همین دلیل و در همین راستا. هاي دادرسی به منظور ارتقاي کیفیت هزینه دادرسی است هزینه

  .وي استنیت در دعا تحلیل اقتصادي بر توجه به وضعیت اقتصادي اصحاب دعوا و لحاظ اصل حسن

او باید . در حقوق ایران الزم است قاضی بتواند به موقعیت اقتصادي طرفین و خواسته دعوا توجه کند

ترین و  در گزینش اقدامات تحقیقی تا جایی که ممکن است به کم هزینه، براي تضمین کارایی دادگستري

ا به استناد رفتار وي قبل یا در جریان له ر از سوي دیگر بایسته است بتواند حتی محکوم. ترین استناد کند ساده

قانون آئین  517در حال حاضر طبق ماده . دادرسی از دریافت بخشی از خسارت دادرسی محروم کند

تنها در صورت حصول سازش میان طرفین و عدم توافق ایشان بر خسارت ، 1379دادرسی مدنی مصوب 

  ).294، 1386، غمامی و محسنی( استوع دادرسی است که قاضی از صدور حکم به خسارت دادرسی ممن

بدواً بر عهده ، شود پرداخت هزینه دادرسی اعم از هزینه حکم و قرار و اوراقی که به دادگاه داده می

هاي آن  هزینه، شود خواهان است که باید پرداخت کند و سپس اوراق قضایی که دفاعاً تقدیم دادگاه می

نین در مواردي که اقدام دادگاه به موجب قانون مستلزم تأدیه همچ. در ثانی به عهده خوانده دعوا است

با استناد به ماده . تأدیه آن به عهده شخصی است که متقاضی آن اقدام از دادگاه بوده است، باشد حقی می

بهترین دلیل و مبنا براي دریافت هزینه دادرسی ، 1373قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت مصوب  73

ارتقاي سطح کمی و کیفی انجام وظایف از سوي قوه قضائیه و ارتقاي ، فهوم موافق این مادهبا توجه به م

تواند  البته هدف عنوان شده از سوي ماده فوق طریقیت داشته و می، باشد سطح خدمات به مراجعین می

قامه کاهش میزان مراجعین که در ا، دالیل دیگري نیز بر مدعاي فوق وارد نمود که از آن جمله است

، زیرا انجام کاري که نفع عقالنی نداشته باشد و به اطاله دادرسی منتهی گردد. جزمی ندارند، دعواي خود

هاي  ها و درخواست کوشند تا از طریق موانعی از این گونه اطاله ها می نه تنها مذموم است بلکه دولت

 موضوعیتیابد نه  طریقیت می، فوق مورد جلوگیري به عمل آورند و از این رو است که استناد به ماده بی

  ).129، 1395، نوي قلعه(

فلذا هر جا که شک کردیم آیا ، یک استثناء، پرداخت هزینه دادرسی یک اصل است و معافیت از آن

خواهان معاف از پرداخت هزینه دادرسی است باید به اصل عمل نماییم و هزینه دادرسی را از او اخذ 
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در وضعیت عدم تمکن . خالف آن را با ارائه دلیل و مستند قانونی ثابت نماید مگر این که خواهان، نماییم

این تقاضا . ایشان باید مبادرت به تقدیم دادخواست اعسار نماید، خواهان براي پرداخت هزینه دادرسی

به طور جداگانه . تواند ضمن دادخواست اصلی مربوط به دعوي یا در مرحله تجدیدنظر یا فرجام باشد می

اگر اعسار ضمن دادخواست راجع به دعواي اصلی مطرح . یز امکان تقدیم دادخواست اعسار وجود داردن

پرونده را به نظر قاضی ، شده باشد مدیر دفتر مکلف است ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست اعسار

اخطار شود که در دادگاه برساند تا چنانچه حضور شهود را در جلسه دادرسی الزم بداند به مدعی اعسار 

مدیر دفتر نسخه دیگر دادخواست را ، پس از تعیین وقت رسیدگی. روز مقرر شهود خود را حاضر نماید

قانون آئین  507ماده ( کند براي طرف دعوي اصلی ارسال و او را به جلسه دادرسی اعسار دعوت می

به طور جداگانه تحصیل شود  معافیت از هزینه دادرسی باید براي هر دعوا). 1379دادرسی مدنی مصوب 

قانون آئین  508ماده ( تواند در تمام مراحل مربوط به همان دعوا از معافیت استفاده کند ولی معسر می

  ).1379دادرسی مدنی مصوب 

 استهاي اداري و اشتباهات  راجع به هزینه، نقطه توجه این مهم، در رابطه با هزینه اجتماعی دادرسی

هاي فضاي فیزیکی و کالبدي دستگاه  هاي اداري در دو حالت هزینه هزینه). 544، 1388، کوتر و یولن(

هاي دستگاه  عدم مدیریت صحیح داده. باشد کادر اداري و کادر قضایی می تأمینهاي  قضایی و هزینه

هاي ناشی از اشتباهات  در خصوص هزینه. هاي کالن را به همراه خواهد داشت ستاد تولید هزینه، قضایی

. اشاره داشت... صدور آراء و، توان به اشتباه کادر اداري و قضایی دستگاه قضایی در ابالغ اوراق مینیز 

گیري هزینه اجتماعی دادرسی از تعسر برخوردار بوده و در محدوده تلقی و  باید اذعان نمود که اندازه

هاي  ن عدم لحاظ هزینهلیک. گیرد قرار نمی) به عنوان بازیگران دادرسی( تخمین طرفین دعوا و دادرس

اوال نظام قضایی از یارانه قضایی در ، در حقوق موضوعه ایران. ها نیست اجتماعی به منزله نبود این هزینه

گیري  اشتباهات ناشی از تصمیم، در برخی از مواردصرفاً ثانیا . برد هاي مطروحه بهره می دعاوي و پرونده

طبیعی است که در ). ل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسیاص( شود قضایی باعث تولید مسئولیت مدنی می

توان ضمن از بین  ها می ها و یا انتقال هزینه کردن هزینه ها مثل درونی دهی هزینه صورت کنترل و جهت

ها  آن به کارایی دادرسی و آراء متعاقب بر، ها بردن تعارض سطح مطلوبیت خصوصی و اجتماعی هزینه

  ).25، 9613، زندوکیلی( دست یافت
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4»559«الزم به ذکر است در دعاوي کیفري نیز مطابق با ماده 
قانون آئین دادرسی کیفري مصوب  

... هزینه ارجاع به کارشناس مربوطه و، هاي تشکیل پرونده هزینه، ها اعم از هزینه دادرسی این هزینه، 1392

مانند ، در معناي حاکمیت، ظیفه دولتوکننده  هاي تبیین مطابق با معیارهاي دادرسی منصفانه و نظریه. است

ها  تحمیل این هزینه، نظریه رفاه و همبستگی اجتماعی و نظریه ضمان قهري دولت، نظریه قرارداد اجتماعی

  ).189، 1398، زاده میرکمالی و حاجی( استدیده ناموجه  بر بزه

براي دستگاه  در واقع شکایت کیفري برخالف دادخواست حقوقی علیرغم این که هزینه بیشتري

افراد و پرسنلی که از رسیدگی مقدماتی تا صدور حکم در پرونده دخالت ، قضایی از باب نحوه رسیدگی

نمایند در بر دارد از هزینه کمتري برخوردار است و شاکی کیفري وجه اندکی در مقابل شکایت و در  می

امی دعاوي کیفري یکسان و برابر هزینه دادرسی در تم. اصوالً پردازد مقایسه با دادخواست حقوقی می

باشد و به میزانی که بهاي خواسته  اما در دعاوي حقوقی این هزینه بر اساس بهاي خواسته متغیر می، بوده

شاید فرق شکایت کیفري با حقوقی در آن باشد که . هزینه دادرسی نیز افزایش خواهد یافت، افزایش یابد

اما ، باشند موارد کیفري با نظم عمومی بیشتر در تضاد میاصوالً دولت مکلف است امنیت را مستقر نماید و 

تفاوت هزینه دادرسی در امور کیفري با امور حقوقی قابل مقایسه نیست و شاید این وضع از روح کلی 

در . قضیه است دعاوي کیفري باشد که دولت به عنوان حافظ امنیت جامعه در موارد بسیاري خود مدعی

اعسار و تقاضاي اعسار از هزینه دادرسی را نداریم به این دلیل این که امور کیفري ، آئین دادرسی کیفري

پس احراز عدم . بیافتد تأخیربا امور مدنی متفاوت است و به نظر قانونگذار رسیدگی به امور جزایی نباید به 

شخص از  لیکن در امور مدنی عدم تمکن، باشد تمکن شخص از پرداخت هزینه دادرسی با دادگاه می

قانون  505ماده ( نیازمند درخواست اعسار توسط شخص و احراز دادگاه و حکم به اعسار است، پرداخت

موادي در خصوص ، 1392در قانون آئین دادرسی کیفري مصوب ). 1379آئین دادرسی مدنی مصوب 

                                                      
: شاکی باید هزینه شکایت کیفري را برابر قانون در هنگام طرح شکایت تأدیه کند. مدعی خصوصی هم که 559ماده  -4

کند، باید هزینه دادرسی را مطابق مقررات مربوط به امور مدنی بپردازد. چنانچـه   به تبع امر کیفري مطالبه ضررو زیان می

کنـد   ت را نداشته باشد، به تشخیص دادستان یا دادگاهی که به موضوع رسیدگی مـی شاکی توانایی پرداخت هزینه شکای

شود و هرگاه مدعی خصوصی توانایی پرداخـت هزینـه دادرسـی را نداشـته باشـد،       از پرداخت هزینه شکایت معاف می

موقـت معـاف نمایـد.    تواند او را از پرداخت هزینه دادرسی براي همان موضوعی که مورد ادعا است، به طور  دادگاه می

توان به علت عدم تأدیه هزینه دادرسی از سوي مدعی خصوصی به تأخیر انـداخت. مگـر    رسیدگی به امر کیفري را نمی

آن که محکوم له از اعسار گردد به از مستثنیات دین بوده و یا به میزانی نباشد که موجب خروج محکوم .  
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  .نون آمده استکه تحت عنوان هزینه دادرسی در این قا 565تا  559ها وجود دارد از جمله مواد  هزینه

 آثار هزینه دادرسی در حقوق فرانسه - 5

یا راهبردي دادرسی مدنی در سازماندهی جریان کننده  اهمیت و نقش اصول اداره، در حقوق فرانسه

امري که به مجموع مقررات آئین ؛ هاي اصحاب دعوا و دادرس در دادرسی مدنی است دادرسی و نقش

اصل ، توان از آن نام برد ین اصول که در جهت اعمال عدالت مییکی از ا. دهد دادرسی روح و مبنا می

هاي دعوا مبلغی را به دادرس  بدین معنا که الزم نیست طرف، رایگان بودن دادگستري است

بپردازند بلکه دادرسان جزو کارکنان دولت هستند و حقوق آنان را نیز دولت پرداخت کننده  رسیدگی

اي  زیرا خدمات عمومی. ست که همه انواع خدمات عمومی رایگان هستنداین اصل به معناي آن نی. کند می

را ارائه کرده و هزینه کارکنان آن را به طور نسبی استفاده ها  آن کنیم که کارکنان دولت را مشاهده می

در صورتی که در زمینه قضایی وضعیت ). اداره پست؛ براي نمونه( کنند کنندگان آن خدمات پرداخت می

  .ها به شکل پرداخت مالیات است بلکه شرکت مردم در فراهم کردن هزینه، نیست گونه این

شمارد و در ماده  ها و خسارات دادرسی را برمی اقسام هزینه، قانون جدید آئین دادرسی مدنی 695ماده 

شود مگر این که قاضی وفق تصمیمی  ها محکوم می طرف بازنده به پرداخت هزینه: دارد مقرر می 696

تواند مسئولیت  شرایطی که او می. تمام یا بخشی از مسئولیت را بر عهده طرف دیگر نهاده باشد، لمستد

هاي رسیدگی را بر عهده طرف ذینفع معاضدت قضایی قرار دهد در مقررات قانون  تمام یا بخشی از هزینه

 1991مبر مورخ نوزدهم دسا 1266- 91و تصویب نامه شماره  1991مورخ دهم ژوئیه  647- 91شماره 

هاي ناشی از  هزینه، قانون آئین دادرسی مدنی فرانسه 698همچنین طبق ماده . بینی شده است پیش

عالوه بر ، اند هاي اجراي غیرموجه بر عهده بستگانی است که موجب آن بوده اعمال و آئین، رسیدگی

  .جبران ضرر و زیانی که اعالم خواهد شد

اي که در نتیجه تقصیر آنان به  هاي دادرسی بیهوده و آئین اسناد، هاي رسیدگی همچنین است هزینه

خواه ؛ هاي دعوا به شکل انفرادي است بر عهده طرفها  آن برخی از، ها در بحث هزینه. وجود آمده است

الزحمه  هر فردي حق. اصوالً لزحمه وکیل است ا نمونه آن حق. آنان در این فرآیند برنده شده باشند یا نه

هزینه ، دهند اي را تشکیل می ها که مجموعه برعکس سایر هزینه. پردازد می، زیده استوکیلی که برگ

قاضی طرف ملزم به پرداخت ، قانون آئین دادرسی مدنی فرانسه 700طبق ماده . شوند دادرسی نامیده می

که او  مبلغی را: کند هاي زیر محکوم می ها یا طرفی را که بازنده دادرسی است به پرداخت هزینه هزینه
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در صورت . کند براي طرف دیگر تعیین می، هاي دادرسی نیست ها متحمل شده و مشمول هزینه براي هزینه

ها که شامل  الوکاله و هزینه مبلغی را به عنوان حق، مند از معاضدت جزئی یا کامل اقتضاء براي وکیل بهره

شد  متحمل آن می، کرد استفاده نمیشود و برخوردار از معاضدت اگر از معاضدت  هاي دادرسی نمی هزینه

او حتی . کند در تمام این موارد قاضی به انصاف و وضعیت اقتصادي محکوم علیه توجه می. نماید معین می

دار در همین مالحظات اعالم کند که صدور حکم به این محکومیت الزم  تواند به علل ریشه رأساً می

این مبلغ نباید کمتر از بخش ، دهد ماده حاضر اختصاص می 2با وجود این اگر مبلغی را وفق بند . نیست

  ).269، 1ج، 1395، محسنی( دولت باشدمشارکتی 

ها و هم در مورد  قاضی هم در مورد درخواست هزینه، قانون آئین دادرسی مدنی فرانسه 710طبق ماده 

لی و دست کم در مورد بر پایه قواعد ک. گیرد ها تصمیم می هاي مربوط به پرداخت هزینه دیگر درخواست

ایشان نه فقط ، بنابراین. علیه است ها بر عهده محکوم پرداخت هزینه، ها و دعواهاي اداري و مدنی اختالف

، حل منطقی است این راه. هاي مربوط به رقیب خود را نیز باید بپردازد بلکه هزینه، هاي مربوط به خود هزینه

در این زمینه دادرس قدرت و اختیار . ها را متحمل شود نهله پرداخت هزی زیرا دلیلی ندارد که محکوم

ولی . ها را بر عهده دیگري بگذارد تواند پرداخت همه یا بخشی از هزینه وي می. بسیاري براي ارزیابی دارد

، پذیر است و به همین دلیل این تخطی و انحراف از اصل فقط در صورت وجود شرایط استثنایی توجیه

 و) 84، 1384، پرو( زمینه باید مستدل و موجه بوده و وي باید این مسئله را توجیه کندرأي دادرس در این 

  ).147، 1387، پوراستاد(

دارد  قانون آئین دادرسی کیفري فرانسه مقرر می 800- 1ماده . کند حل فرق می راه، در زمینه کیفري

، و پلیس بر عهده دولت است اي هاي مربوط به دادگاه جنایی و جنحه هزینه، که برخالف همه مقررات

حداکثر این . ها بر عهده خود دولت است مسئولیت هزینه، به بیان دیگر. آن که به مراجعان رجوع شود بی

بر عهده ، هاي مربوط به اقامه دعوا که چندان باال نیست و بر حسب نوع دادگاه متفاوت است که فقط هزینه

به استثناي مواردي که ؛ شود کیفري اعمال میصرفاً واهاي این قاعده فقط در مورد دع. علیه است محکوم

با در نظر ، در این حالت. دیده دعواي ضرر و زیان را نیز در دادگاه کیفري مطرح کرده باشد در آن بزه

اصالح شده با قانون ( قانون آئین دادرسی کیفري 375و  216بینی شده در مواد  گرفتن شرایط پیش

یعنی بر پایه این شرایط باید انصاف و وضعیت اقتصادي ؛ علیه است ه محکومها بر عهد هزینه)، 1993

آید این است که دادرسی براي جلوگیري از  آنچه از این مطلب بر می. علیه را در نظر گرفت محکوم
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  .اي دارد علیه اختیار ارزیابی گسترده خسارت محکوم

دهد  د درآمد و امکانات کافی اجازه مینهادي است که به افراد فاق، کمک حقوقی، در حقوق فرانسه

دستیارانی که از شرکت و همکاري . هاي دستیاران قضایی معاف شوند الزحمه تا از پرداخت هزینه و حق

آنان براي گرفتن مشاوره در بیرون دادگاه و در صورت اقتضاء براي شرکت و دفاع در دادگاه الزم و 

پردازد و  به وکیل برگزیده خود مبلغی نمی، کند می فردي که از کمک حقوقی استفاده. ضروري است

در یک کالم براي . کنند مشاور حقوقی و مأمور اجراي دادگستري از وي هیچ اجرتی دریافت نمی

  ).104، 1396، زندوکیلی( خواهد بوددادگستري به طور کامل رایگان ، کنندگان از کمک حقوقی استفاده

توان نسبت به  از این کمک می. اي یافته است ر گستردهامروز کمک حقوقی دامنه اجرایی بسیا

، هاي مدنی هاي اداري و قضایی و در زمینه هاي مربوط به فرآیند رسیدگی در برابر همه دادگاه هزینه

اجتماعی و تشریفات مربوط به اجراي تصمیمات دادگاه یا هر عنوان عملیات اجرایی  ، تأمینبازرگانی

اشخاص حقیقی داراي ملیت فرانسوي که داراي تابعیت یکی از . ي استفاده کرددیگر به جز در زمینه کیفر

، کنند در فرانسه زندگی میمعموالً کشورهاي عضو اتحادیه اروپا و نیز افراد داراي تابعه بیگانه که عادتاً و 

طور استثنایی در  اشخاص حقوقی که اقامتگاه آنان در فرانسه است نیز به. توانند از این نهاد استفاده کنند می

درخواست استفاده از کمک ، 1991قانون  7طبق ماده . توانند از خدمات این نهاد استفاده کنند شرایطی می

. شود که اصل دعواي آنان در دادگاه دفاع پذیر و پذیرفتنی باشد حقوقی درخواست کنندگانی پذیرفته می

درخواست ، ر دادگاه به شکست منتهی شودبه طور قطعی دکننده  اگر ادعاي درخواست، به بیان دیگر

شاید علت این امر آن باشد که اجازه طرح درخواستی . شود استفاده از کمک حقوقی از وي پذیرفته نمی

  .شود دفاع ناپذیر و ناپذیرفتنی موجب حیف و میل اموال عمومی می

 نتیجه

قانون در مراحل مختلف ها این است که طبق  یکی از مشکالت شایع در محاکم قضایی و دادگستري

اند  بیشتر افرادي که مورد ظلم واقع شده. شود رسیدگی به دعاوي مالی و غیرمالی هزینه دادرسی اخذ می

اما به دلیل عدم ، هاي هنگفتی نیز براي اقامه دعواي خود بپردازند مال باختگانی هستند که باید هزینه

دعواي اعسار را براي حل این مشکل پیش ، د قانونگذارهرچن. اي براي پرداخت ندارند توانایی مالی هزینه

در بسیاري از ها  اما رسیدگی به این موضوع به زمانی طوالنی نیاز دارد و قضات دادگاه، بینی نموده است

شود و  پذیرند که همین امر باعث انصراف صاحبان دعاوي از ادامه رسیدگی می موارد دعوي اعسار را نمی
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رویه به محاکم دادگستري به علت رسیدگی  البته براي پیشگیري از هجوم بی. گردد حقوق آنان تضییع می

هم بعد از اتمام رسیدگی به دعاوي و محکوم  اخذ هزینه دادرسی به صورت محدود آن، رایگان به دعاوي

  .له واقع شدن خواهان سبب کاهش تعداد دعاوي خواهد شد

هاي دعوا مبلغی به دادرس  است که الزم نیست طرفدر حقوق فرانسه اصل رایگان بودن بدین معنا 

بلکه دادرسان جزو کارکنان دولت هستند و حقوق آنان را نیز دولت پرداخت . بپردازندکننده  رسیدگی

متقاضی . باشد بر عهده خود متقاضی می... الوکاله وکیل و ها مثل حق لیکن پرداخت بقیه هزینه. کند می

. شده را به طرف مقابل ابالغ کند تا اگر اعتراضی دارد ظرف یک ماه انجام دهده تأییدها باید میزان  هزینه

در این ابالغ باید مهلت اعتراض و . این ابالغ از جهت متقاضی بررسی حساب به معناي پذیرش آن است

گواهی ، چگونگی اجراي آن ذکر شده و مشخص باشد که در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر

وکالي نماینده ، همچنین طبق قانون آئین دادرسی مدنی فرانسه وکالي مدافع. هد بودبررسی اجرایی خوا

، هاي ناشی از رسیدگی توان شخصاً به پرداخت هزینه سابق و مأموران ابالغ و اجراي دادگستري را می

  .هاي اجرا که از حدود نمایندگی آنان بیرون است محکوم نمود اعمال و آئین

دور از انصاف و عدالت ، هاي دادرسی در بدو رسیدگی قضاوت با اخذ هزینه مطابقت موضوع اجرت در

در اداي دین و عدم انجام تعهد یا  تأخیرهاي دادرسی و  محکوم کردن دادباخته به جبران هزینه. قضایی است

و توزیع در تسلیم موضوع خواسته نیز اگرچه قطعاً راهکاري مناسب براي برقراري  تأخیردر انجام آن یا  تأخیر

هاي مادي دادرسی  عدالت ماهوي در جامعه هستند لیکن باز هم منصرف از معقول و متعارف کردن هزینه

دادرسی ارزش خواسته است و ارتباطی به مقدمات تشکیل هاي  بر اساس قوانین جاري مبلغ هزینه. باشد می

ز طرح دعوي منصرف و از اجراي هنگفت صاحبان دعوي را اهاي  پرونده ندارد و چه بسا افزایش این هزینه

خالف ، ایجاد یأس و ناامیدي از دستگاه قضایی در رفع خصومت و تظلمهاي  عدالت مأیوس نماید که زمینه

چنانچه در . باشد شرع و خالف اصل سی و چهارم قانون اساسی که دادخواهی حق مسلم هر فرد است می

ضایی وارد شده باشد این وجوهات باید به صورت خسارتی به محاکم ق، مراحل مختلف رسیدگی به پرونده

 از مسبب آن، له واقع شدن خواهان پرونده محدود آن هم بعد از اتمام رسیدگی به دعاوي و محکوم

. متناسب با سرمایه تلف شده قوه قضائیه باشدکامالً هاي دریافتی باید  بنابراین هزینه. اخذ شود) علیه محکوم(

  .آید آمدزایی در دعاوي حقوقی به وجود میدر غیر این صورت نوعی در

موافقین پرداخت معتقدند . هاي دادرسی موافقین و مخالفینی وجود دارند در خصوص پرداخت هزینه
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اي مطالبه نشود دور از ذهن است زیرا مجانی بودن و یا  که اگر از طرفین دعوا خصوصاً خواهان هزینه

در مقابل مخالفین پرداخت استدالل . هی طرح گردندگردد دعاوي وا ارزان بودن دادرسی باعث می

باشد و طبیعی است که دولت باید تسهیالت الزم را براي  کنند که دادخواهی از حقوق اساسی افراد می می

  .احقاق حق مهیا کند
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