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آن مترتب شده است. این اثرات ب  تناسب اینک  دعاوی مرتبط  دادرسی بر

عهر  یها در    ههای هه    در یک شعب  یا شعب یک دادگاه یها در دادگهاه  

های با درج  متفاوت مطرح باشند، متفهاوت اسهت. در بیهان ایهن      دادگاه

هها   اثرات در قانون نواقصی وجود دارد ک  سبب برخی ابهامات و سهاا  

سی و تحلیل دارد. در این تحقیق مطالب قابل بحه  و  شده ک  نیاز ب  برر

های ذکر شده و نقص بیان  تأمل در خصوص اثر ارتباط دعاوی در حالت

 گذار در بیان این اثرات، بررسی شده است. قانون
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 دم . مق7
در مواد متع د  از قانون آیین دادردی م نی، ارط،ـا  دعـاو  مـورد طوقـه قـرار      

ارط،ا  دعوا  اقامـه شـ ه    57ترفته و آثار  بر آن مترطب ش ه ادت؛ از قمله در ماده 

در اثزاء ردی تی به دعوا  در حال ردی تی دیگر، د،ب طار  محسوب ش ن دعـوا و  

کزـ ، شـزاهته شـ ه     ه دعوا  اصلی ردـی تی مـی  لزور اقامه آن در همان دادتاهی که ب

نیز در متقابل محسوب ش ن دعوا، ارط،ا  آن بـا دعـوا  اصـلی یـا      515ادت. در ماده 

ها الزر دانسته ش ه و در بیان مزظـور از ارط،ـا  دو دعـوا، اعـدر شـ ه       وح ت مزشأ آن

یـ  مـرثر   بین دو دعوا وقتی ارط،ا  کامل موقود ادت که اطخاذ طصمیم در هـر  »ادت: 

هم مقرر ش ه در صورطی کـه دعـاو  مـرط،  در یـ       519در ماده «. در دیگر  باش 

ها در یـ  شـع،ه و بـه طـور طـوقر و همزمـان        دادتاه طرح شون ، الزر ادت به همه آن

، ارط،ا  دعوا  اقامه ش ه با دعوایی که قـ،د  طـرح   2نیز در بز   41ردی تی شود. ماده 

طوانـ    که هوان ه می ش ه یمعرفیکی از ایراداطی  عزوان بهش ه و در حال ردی تی ادت، 

، در صـورطی کـه دعـوا     43ماده  بر اداسبا ادتزاد به آن، مانع ردی تی دادتاه شود و 

عرض مطرح باش ، با امتزاس از ردی تی، پرون ه به آن دادتـاه اردـال    ق،لی در دادتاه هم

 .1شود می

عـرض یـا    هـا  متعـ د هـم    در دادتاه دعاو  مرط،  ممکن ادت در ی  دادتاه یا

ها  با درقه مختل  مانز  ب و  و طج ی نظر مطرح باشز . در هصوص هر ی   دادتاه

ها، مطالب و دراالطی مطرح ادت که نیاز به طأمل و برردی دارد، از قملـه   از این حالت

ایزکه در هصوص قمع دعاو  مرط،  در ی  شع،ه، آیا الزر ادت د،ق ارقاس رعایـت  

د؟ نقش و قلمرو اهتیار رئیس شع،ه اول چگونه ادـت؟ آیـا صـ ور قـرار امتزـاس از      شو

ردی تی یا هر قرار دیگر  برا  فردتادن پرون ه به دادتاه یا شع،ه دیگر الزر ادـت یـا   

شود؟ در صورطی که دعوایی در طج ی نظر در حـال   این کار ب ون ص ور قرار انجار می

 مرحله ب و  اقامه شود طکلی  چیست؟ ردی تی باش  و دعوا  مرط،  آن در

از م،احث مفصـل دعـاو  مـرط،  اقامـه شـ ه در قالـب        نظر صرفدر این طحقیق 

دعاو  طار  و طحت عزاوین اضافی، متقابـل، قلـب شـخا ثالـث یـا ورود شـخا       
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ثالث، صرفا  به اثر ارط،ا  دعاو  از قهت قمع این دعاو  در ی  دادتاه یا ی  شـع،ه  

شود، اعم از آن دعاو  که در قالب و طحت عزاوین  ها پرداهته می آن به طوقرو ردی تی 

دعاو  طار  یا ب ون ادتفاده از این عزاوین و به صـورت مسـتقل اقامـه شـ ه باشـز .      

همچزین در این مقاله ارط،ا  دعاو  در هر حال، اعم از مـوارد  کـه در قـانون بـا قیـ       

.آ.د.ر.( و موارد  که ب ون این قیـ   ق 512و  519، 41ماده  2همراه ش ه )بز  « کامل»

.آ.د.ر.(، مورد بحث و برردی ادت. با این وقود، به مزظـور رعایـت   ق 34و  57آم ه )

حجم مقاله و قلوتیر  از تسترش بحث، به برردی ارط،ا  دعاو  حقوقی اقامـه شـ ه   

ات شعب حقوقی(، اکتفا ش ه و از ورود به بحث ارط،ا  اهتدفـ عمومی )ها   در دادتاه

طرح ش ه در مراقع دادتستر  و مراقع هارج از دادتستر  و همچزین ارط،ا  دعاو  

طل،ـ ، هـوددار  شـ ه     ها  مستقل و ق ایی را مـی  حقوقی و دعاو  کیفر  که طحقیق

 .ادت

 

 . دعاوی مرتبط در یک دادگاه2

در این هصوص که دعاو  مرط،  در ی  دادتـاه مطـرح باشـز  دو حالـت قابـل      

ا  ارقاس شـود کـه در حـال     الت اول ایزکه دعوا  مرط،  به همان شع،هطصور ادت؛ ح

 519ردی تی به دعوا  ق،لی ادت. در چزـین حـالتی، شـع،ه دادتـاه بـر ادـاس مـاده        

.آ.د.ر. مکل  ادت با ص ور قرار ردی تی طوقر دعاو  مذکور را به صـورت طـوقر و   ق

عزاوین هاص دعاو  طـار   زمان ردی تی نمای ، اعم از ایزکه دعوا  مرط،  طحت  هم

)طقابل، قلب ثالث، اضافی یا ورود ثالث( اقامه ش ه یا ب ون ادتفاده از چزین عزـاوین و  

 .2عزوان دعوا  مستقل اقامه ش ه باش  به

حالت دیگر این ادت که دعاو  مرط،  در شعب متع د ی  دادتاه مطـرح باشـز .   

ه دعاو  مـذکور در یـ  شـع،ه بـه     در چزین حالتی نیز مطابق ماده یادش ه، الزر ادت ب

صورت طوقر ردی تی شود. در این حالت مطالب و دراالطی مطرح ادـت کـه نیـاز بـه     

ا  کـه اولـین    برردی و طحلیل دارد، از قمله ایزکه آیا الزر ادت دعاو  مرط،  در شع،ه

طوان   پرون ه به آن ارقاس ش ه، ردی تی شود یا رئیس شع،ه اول )یا معاونت ارقاس( می
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ردی تی به دعاو  مرط،  را در شع،ه دیگر  مقرر نمای ؟ آیا الزر ادـت بـرا  ارقـاس    

ا   تیر ، یا برا  ارقاس پرون ه به شـع،ه  پرون ه مرط،  به رئیس شع،ه اول قهت طصمیم

 شود قرار امتزاس از ردی تی صادر شود؟ که برا  ردی تی معین می

 . عدم لزوم رعایت سبق ارجاع2.7

ها  قضایی، ضمن طأییـ  اهتیـار رئـیس شـع،ه اول در طعیـین       تدر برهی از نشس

کز ، اعدر شـ ه، بـا طوقـه بـه رویـه موقـود        ا  که به دعاو  مرط،  ردی تی می شع،ه

ا  که زودطر ردی تی را شروس کـرده ادـت بهتـر ادـت )معاونـت       محاکم، طعیین شع،ه

 (.211، ال : 5947آموزش قوه قضائیه، 

گر از اظهارنظرها  قضایی اعـدر شـ ه، پرونـ ه قهـت     با این وقود، در برهی دی

ردـ    ا  که اولین پرون ه به آن ارقـاس شـ ه بـه نظـر مقـار ارقـاس مـی        ارقاس به شع،ه

 (.212: ال  ،5947)معاونت آموزش قوه قضائیه، 

.آ.د.ر. را در این هصوص متعارض ق 519و  43یکی از نویسز تان حقوقی مواد 

شود  ردی تی به دادتاهی دپرده می 43دت به موقب ماده دانسته ادت و اعدر کرده ا

اهتیار طعیین شع،ه به رئیس  519که زودطر شروس به ردی تی کرده، ولی بر اداس ماده 

ا  واتـذار کزـ  کـه دیرطـر      شع،ه اول دپرده ش ه که ممکن ادت ردی تی را بـه شـع،ه  

 (.269: 5973ردی تی را شروس کرده ادت. )زراعت، 

نویسز تان ضمن بیان طصریح نش ن رعایت دـ،ق ارقـاس در قـانون    یکی دیگر از 

ق.آ.د.ر.  43محـاکم و دـازتار بـا مـدد مـاده       رویهآیین دادردی م نی، رعایت آن را 

 (.932: 5947اعدر کرده ادت. )مهاقر ، 

برهی نیز در زمان حاکمیت قانون آیین دادردی م نی دابق، در هصوص دعـاو   

ق.آ.د.ر.  43ر .آ.د.ر. دـابق ) ق 219، بـا ادـتز،ا  از مـاده    مرط،  در شعب ی  دادتـاه 

انـ    ا  کـه دـ،ق ارقـاس دارد الزر دانسـته     فعلی( ردی تی به دعاو  مرط،  را در شع،ه

 (.555: 5972، گرانیو د)مردانی 

.آ.د.ر. در مقرر کردن اهتیار رئیس شع،ه اول در طعیـین  ق 519رد  ماده  به نظر می

یزکه او مکل  به رعایت د،ق ارقاس نیست، داللت روشـن دارد  کزز ه و ا شع،ه ردی تی
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و اهتیار رئیس شع،ه اول و ع ر طکلی  او بـه رعایـت دـ،ق ارقـاس، بـه هـوبی از آن       

 شود. فهمی ه می

طزها بـه بیـان    43ق.آ.د.ر. نیز طعارضی وقود ن ارد، زیرا ماده  519و  43بین مواد 

مـه شـ ه باشـز  پرداهتـه ادـت و در      طکلی  وضعیتی کـه دعـاو  در چزـ  دادتـاه اقا    

 هصوص دعاو  مرط،  در شعب ی  دادتاه، داکت ادت و هیچ حکمی ن ارد.

ا  ادت برا   ال،ته اهتیار اعطا ش ه به رئیس شع،ه اول مانز  هر اهتیار دیگر ودیله

طرین طصمیم به طزادب شرای  هر مورد و اوضاس و احـوال هـاص.    طسهیل اطخاذ مزادب

طوان انکار کرد که غال،ـا  بهتـرین راه، رعایـت دـ،ق ارقـاس و       ترچه نمیدر این قهت، ا

ا  ادـت کـه زودطـر ردـی تی را شـروس       طصمیم به ردی تی به دعاو  مرط،  در شع،ه

تذار با اعطا  اهتیـار بـه    کز ، اما قانون کرده و رویه محاکم نیز همین مطلب را طأیی  می

فراهم کرده ادت که در صورطی که شـرای    رئیس شع،ه اول )مقار ارقاس( این امکان را

و اوضاس و احوال هاصی اقتضا نمای  با طصمیم مقار ارقاس، ردی تی به دعاو  مـرط،   

 ا  که ابت ا ردی تی را شروس کرده، انجار شود. ا  غیر از شع،ه در شع،ه

ق.آ.د.ر. قائل به رعایت طقـ ر در شـروس    43وانگهی، در صورطی که به ادتزاد ماده 

عرض باشـیم، از ایـن    ها  متع د هم ردی تی در موارد اقامه دعاو  مرط،  در دادتاه به

طوان با وح ت مدد نتیجه ترفت که در مورد اقامه دعاو  مرط،  در شعب  مطلب نمی

ی  دادتاه نیز، رعایت چزین طق می الزر ادت. چون وضعیت شـعب یـ  دادتـاه کـه     

هـا  متعـ د  کـه     هستز  نس،ت به دادتـاه طحت م یریت ادار  مستمر و فراتیر واح  

طحت چزین م یریتی نیستز  و هرک ار دارا  مـ یریت ادار  مسـتقل هسـتز ، متفـاوت     

 ادت.

ها طود  آن  م یریت ادار  فراتیر واح  بر شعب ی  دادتاه اقتضا دارد ارط،ا  آن

یتی عرض کـه طحـت چزـین مـ یر     ها  متع د هم اما ارط،ا  دادتاه؛ م یریت برقرار شود

 تذار و طعیین طکلی  دارد. نیستز  نیاز به م اهله بیشتر قانون

 . عدم لزوم صدور قرار امتناع از رسیدگی2.2

.آ.د.ر. در ق 519و  43برهی از حقوق انان و نویسز تان حقوقی با ادتزاد به مواد 
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هصوص دعاو  مرط،  در شعب ی  دادتاه نظر به لزور ص ور قرار امتزاس از ردی تی 

انـ    ( یا چزین نظـر  را طـرقیح داده  593: 5944دلطانیان، ؛ 21: 5946)شمس،  داده

 (.941: 5947)مهاقر ، 

ها  قضایی در هصوص لـزور یـا عـ ر لـزور      در اظهارنظرها  قضایی در نشست

ص ور قرار امتزاس از ردی تی در هصوص دعاو  مرط، ، نظرها  مختلفی ارائـه شـ ه،   

ده که قائل به ع ر لزور ص ور قرار امتزاس از ردـی تی  ولی در مجموس غل،ه با کسانی بو

؛ معاونـت آمـوزش قـوه    911و  237: ج 5947ان  )معاونت آموزش قوه قضـائیه،   بوده

 (.75: ب 5947؛ معاونت آموزش قوه قضائیه، 211و  213: ال  5947قضائیه، 

در هصوص این اظهارنظرها الزر ادت طوقه شود، قز در موارد مح ود )معاونت 

( نظر  م،زـی بـر طفـاوت بـین دعـاو  مـرط،  در       211: ج 5947آموزش قوه قضائیه، 

ها  متع د در این هصوص اعدر نشـ ه و   شعب ی  دادتاه و دعاو  مرط،  در دادتاه

شود. حتـی در مـوارد  بـه     ا  مطلق ادت که شامل هر دو حالت می تونه اظهارنظرها به

بحــث طصــریح شــ ه ادــت  طســاو  دو حالــت یادشــ ه در هصــوص موضــوس مــورد

 (.593: 5944)دلطانیان، 

حقیقت آن ادت که در قانون آیین دادردی م نی در هصوص لزور یا عـ ر لـزور   

ص ور قرار امتزاس از ردی تی در مورد دعاو  مرط،  در شعب یـ  دادتـاه، طصـریحی    

تـی  به کار رفتـه، ح « هوددار  از ردی تی»آن قانون که طع،یر  43وقود ن ارد. در ماده 

اتر از چزین ع،ارطی، لزور ص ور قرار امتزاس از ردی تی فهمی ه شود، مربو  به دعاو  

عرض ادت و طسر  آن به دعاو  مرط،  در شعب یـ    ها  متع د هم مرط،  در دادتاه

دادتاه، محل بحث و طأمل و طردی  ادت. زیرا این ماده فق  حالـت دعـاو  مـرط،  در    

ورد طوقه قرار داده و در هصـوص دعـاو  مـرط،  در    عرض را م ها  متع د هم دادتاه

طوان حکم آن ماده در هصوص دعاو  متعـ د در   شعب ی  دادتاه حکمی ن ارد و نمی

عـرض را بـه دعـاو  متعـ د در شـعب یـ  دادتـاه دـرایت داد. زیـرا           ها  هم دادتاه

 ها  مذکور، کامد  متمایز و متفاوت هستز . وضعیت

ته ش ، م یریت ادار  رئیس شع،ه اول بر شـعب یـ    طور که پیش از این تف همان

ها  متع د، د،ب طفاوت ق   در نحوه ارط،ا  شـعب   دادتاه و ادتقدل م یریتی دادتاه
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طوان حکم مربو  به یکـی   عرض ادت و نمی ها  هم ی  دادتاه نس،ت به ارط،ا  دادتاه

، یکسـان طلقـی   از این دو را به دیگر  طسر  داد. با در نظر ترفتن ایـن طفـاوت قـ     

هـا    ها  دعاو  مرط،  در شعب ی  دادتاه و دعـاو  مـرط،  در دادتـاه    کردن حالت

عرض و اظهارنظر کلی و یکسان در هر دو قابل ق،ول نیست و به معزا  عـ ر   متع د هم

 طوقه به طفاوت ق   این دو حالت و در نظر نگرفتن آن ادت.

ترفتن آنچه پیش از این تفتـه شـ     و با در نظر تذار قانونبا طوقه به ع ر طصریح 

در هصوص ع ر لزور رعایت د،ق ارقاس در دعاو  مـرط،  در شـعب یـ  دادتـاه و     

کزز ه و ایزکه با طوقه به اهتیـار رئـیس    اهتیار رئیس شع،ه اول در طعیین شع،ه ردی تی

طـا پـیش از چزـین طعییزـی،      شع،ه اول در طعیین شع،ه ردی تی کزز ه به دعـاو  مـرط،   

ا  بای  ردی تی شود که دایر شـعب، از ردـی تی    نیست دعاو  در چه شع،همشخا 

ا ، بـا طعیـین    شود شـع،ه  امتزاس کزز  و ص ور قرار امتزاس پیش از چزین طعییزی، د،ب می

قـرار امتزـاس از ردـی تی     قـ،د  رئیس شع،ه اول، ردی تی به دعوایی را از در تیرد کـه  

در مورد دعاو  مرط،  در شعب یـ  دادتـاه،    رد  نس،ت به آن صادر کرده، به نظر می

 519شع،ه دادتاه طکلیفی به ص ور قـرار امتزـاس از ردـی تی نـ ارد و بـه ادـتزاد مـاده        

.آ.د.ر. شع،ه دادتاه در موارد اطدس بر وقود دعاو  مرط، ، صرفا  با ی  اعـدر ادار ،  ق

طعیـین شـع،ه    دهـ  و مزتظـر طعیـین طکلیـ  و     رئیس شع،ه اول را در قریـان قـرار مـی   

مان  و بر اداس ددـتور ادار  بعـ   آن مقـار در     کزز ه طود  مقار مذکور می ردی تی

 نمای . ردی تی یا ارقاس پرون ه به شع،ه دیگر اق ار می

عزوان قاعـ ه، اهتیـار رئـیس شـع،ه اول در طوزیـع و       الزر به طذکر ادت، اترچه به

و طقـ یم دادهوادـت ادـت و بـه     ارقاس دعاو  به شعب، مربو  به زمان اقامـه دعـوا   

ق.آ.د.ر. پرون ه پس از ارقاس به شع،ه، قابل پس ترفتن و ارقـاس بـه    935موقب ماده 

طور که در این ماده، طصریح ش ه، در موارد قـانونی، چزـین    شع،ه دیگر نیست، اما همان

 ق.آ.د.ر. را یکـی از ایـن مـوارد قـانونی     519طـوان مـاده    پذیر ادت و مـی  اق امی امکان

 دانست.

دی تاه لزور ص ور قرار امتزاس از ردی تی در ایـن مـورد، عـدوه بـر ایزکـه فاقـ        

مستز  قانونی ادت، با این اشکال نیز مواقه ادت که با طوقه به اهتیار رئیس شع،ه اول 
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کزز ه، پیش از طعیین شع،ه طودـ  مقـار مـذکور معلـور نیسـت       در طعیین شع،ه ردی تی

ها اقامه ش ه، الزر ادت از ردی تی بـه دعـوا    مرط،  در آن ی  از شعب که دعاو  ک ار

هوددار  و پرون ه را برا  ردی تی طوقر به شع،ه دیگر بفردت  و هرک ار کـه پـیش از   

چزین طعییزی اق ار به ص ور قرار امتزاس از ردی تی نمای ، ممکن ادت با طصمیم رئـیس  

،  طعیـین شـود، کـه در چزـین     کزز ه بـه دعـاو  مـرط    عزوان شع،ه ردی تی شع،ه اول به

شود، برهدف قرار امتزـاعی کـه قـ،د  صـادر کـرده ادـت، بـه دعـو           صورطی الزر می

 ردی تی نمای .

کزز ه نیز، ص ور قرار امتزاس از ردی تی در شع،ه دیگر  پس از طعیین شع،ه ردی تی

مزتفی ادت. زیرا شع،ه دیگر در یـ  اقـ ار ادار  مکلـ  ادـت ددـتور ادار  رئـیس       

 519ع،ه اول م،زی بر ارقاس پرون ه به شع،ه طعیین ش ه را که بر ادـاس طجـویز مـاده    ش

ق.آ.د.ر. صادر ش ه، اقرا نمایـ    935عزوان ادتثزا بر قاع ه مز رج در ماده  به ؛ وق.آ.د.ر

بـر  تیر  ن ارد طا با ص ور قرار امتزاس از ردی تی، طصـمیم هـود    و اهتیار  در طصمیم

 ا اعدر نمای .  از ردی تی رهوددار

 

 عر  های ه  . دعاوی مرتبط در دادگاه1

 2عرض مطرح باش ، به ادتزاد بزـ    ها  هم در صورطی که دعاو  مرط،  در دادتاه

 .  3.آ.د.ر. الزر ادت دعاو  مذکور در ی  دادتاه ردی تی شون ق 43و ماده  41ماده 

شـود آیـا    عرض، الزر ادت برردـی  ها  هم در هصوص دعاو  مرط،  در دادتاه

الزر ادت طق ر در شروس به ردی تی رعایت شود؟ و ایزکه آیا برا  اردال پرونـ ه بـه   

 عرض، ص ور قرار امتزاس از ردی تی الزر ادت؟ دادتاه هم

 . لزوم رعایت تقدم در شروع ب  رسیدگی1.7

هـا    برهی از اداطی  و نویسز تان حقوقی در هصوص دعاو  مـرط،  در دادتـاه  

 ؛166: 5941ان  )شمس،  ر رعایت طق ر در شروس ردی تی طأکی  کردهعرض بر لزو هم

ا  دیگـر   (. نویسز ه593: 5944؛ دلطانیان، 51: 5941؛ حیاطی، 269: 5973زراعت، 

ق.آ.د.ر. را صریح در رعایت طق ر در شروس به ردی تی ن انسـته، بلکـه    43نه طزها ماده 
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هی به ارقاس پرون ه به دادتاهی شـود  ؛ اقرا  ظاهر این ماده ممکن ادت مزتکردهاعدر 

 (.932: 5947که دیرطر شروس به ردی تی کرده ادت )مهاقر ، 

شود که به موقب این ماده دادتاهی کـه   .آ.د.ر. مشخا میق 43از دقت در ماده 

در آن ایراد طرح دعوا  مرط،  مطرح ش ه مکل  ادت از ردی تی به دعو  هوددار  

. از کزـ  عرض که دعوا  مرط،  در آن مطرح ادت اردال  همکز  و پرون ه را به دادتاه 

شـود کـه    نظر از دایر مواد قانون آیین دادردی م نی، فهمی ه نمی هود این ماده و صرف

کز  بای  دادتاهی باش  که دیرطـر شـروس بـه ردـی تی      دادتاهی که پرون ه را اردال می

ر ادـت دادتـاهی باشـ  کـه     شـود الز  کرده ادت و دادتاهی که پرون ه به آن اردال می

 پرون ه اول در آنجا مطرح ش ه و زودطر شروس به ردی تی کرده ادت.

بزابراین اتر ایراد طرح دعوا  مرط،  در دادتاهی مطرح شود که زودطر شـروس بـه   

ردی تی کرده، مانز  ایزکه هواهان به فاصله چز  روز دو دعـوا  مـرط،  در دو دادتـاه    

چزـین   43سه دادتـاه اول ایـراد نمایـ ، بـه موقـب مـاده       مطرح کرده و هوان ه در قل

 دادتاهی مکل  به هوددار  از ردی تی و اردال پرون ه به دادتاه دیگر ادت.

را بـه کـار بـرده    « ق،د  اقامـه شـ ه...  »که قی   41ماده  2اما با طوقه و دقت در بز  

ا  که دیرطر اقامه شـ ه   شود که در موارد موضوس این بز ، ایراد بای  در پرون ه معلور می

پـذیر نیسـت. بـر ایـن      ا  که زودطر اقامه ش ه امکـان  مطرح شود و طرح ایراد در پرون ه

عرض، ایراد طرح دعوا  مـرط،    اداس در صورت اقامه دعاو  مرط،  در دو دادتاه هم

در دادتاهی قابل طرح ادت که دعوا  مرط،  دیرطر در آن اقامه شـ ه و طـرح ایـراد در    

 که دعوا  اول در آن اقامه ش ه ممکن نیست. دادتاهی

که در موارد دعوا  مرط،    یآ یبرمق.آ.د.ر. چزین  43( و 2)بز   41از قمع مواد 

شود که دیرطر شروس به ردی تی کـرده و ایـن    در دو دادتاه، ایراد در دادتاهی طرح می

کـه دعـوا    دادتاه مکل  ادت از ردی تی به پرون ه هـوددار  و آن را بـه دادتـاهی    

 مرط،  ق،د  در آن اقامه ش ه و در حال ردی تی ادت اردال نمای .

بزابراین، به موقب مواد یادش ه، رعایت طق ر در شـروس بـه ردـی تی در دعـاو      

 عرض، الزامی ادت. ها  هم مرط،  در دادتاه

و  57این مطلب را برهی دیگر از مواد قانون آیین دادردی مـ نی از قملـه مـاده    
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کزـ . زیـرا بـه     ربو  به دعاو  متقابل، قلب شخا ثالث و ورود ثالث، طأیی  میمواد م

موقب آن، دعاو  طار ، بای  در دادتاهی اقامه شون  کـه دعـوا  اصـلی در آن اقامـه     

ش ه و در حال ردی تی ادت و بر اداس مواد یادشـ ه، ضـابطه اصـلی بـودن، چیـز       

 آنکـه ب کـه از دو دعـوا  مـرط، ،    نیست قز طق ر در شروس به ردی تی. به ایـن طرطیـ  

 شود. دیرطر اقامه ش ه طار  محسوب می آنکهزودطر اقامه ش ه، اصلی محسوب و 

کزز ه از آن دعوایی ادت کـه   بزابراین در هصوص دو دعوا  مرط،  اولویت طعیین

شـود کـه    شود و دعوا  دیگر طار  شزاهته می زودطر اقامه ش ه که اصلی محسوب می

ی اقامه شود که دعوا  اصلی در آن اقامه ش ه ادـت و اتـر دعـوا  دور    بای  در دادتاه

)طار ( در دادتاهی دیگر اقامه شود، این دادتـاه مکلـ  ادـت از ردـی تی بـه دعـوا       

هوددار  و آن را به دادتاهی که دعـوا  اصـلی در آن قـ،د  اقامـه شـ ه و در قریـان       

 .4ردی تی ادت، اردال نمای 

 

 ناع از رسیدگی. لزوم صدور قرار امت8

هـا    بعضی از اداطی  و نویسز تان حقوقی در هصوص دعاو  مـرط،  در دادتـاه  

؛ 166: 5941انـ  )شـمس،    عرض، ص ور قـرار امتزـاس از ردـی تی را الزر دانسـته     هم

 (.517: 5941حیاطی، 

طور که پیش از این اشاره ش ، یکی از نویسز تان حقوقی وضـعیت دعـاو     همان

عـرض را از قهـت    هـا  هـم   ادتاه و دعـاو  مـرط،  در دادتـاه   مرط،  در شعب ی  د

موضوس مورد بحث یکسان دانسته و ص ور قرار امتزاس از ردی تی را در هـر دو حالـت   

 (.593: 5944الزر دانسته ادت )دلطانیان، 

هـا    ا  دیگر در اظهارنظر  مطلق کـه شـامل دعـاو  مـرط،  در دادتـاه      نویسز ه

 دادهق.آ.د.ر. ص ور چزین قرار  را طرقیح  43دتزاد به ماده شود و با ا عرض نیز می هم

 (.941: 5947ادت )مهاقر ، 

ها  قضایی نیز با ادتزاد به ماده یادش ه نظـرات مختلفـی در هصـوص     در نشست

لزور یا ع ر لزور ص ور قرار امتزاس از ردی تی در مورد دعاو  مـرط،  اعـدر شـ ه و    
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عـرض نیـز    هـا  هـم   مل دعاو  مـرط،  در دادتـاه  این نظرها به طور مطلق ادت که شا

و  211و  213: الـ   5947و  911: ج 5947شود )معاونت آموزش قوه قضـائیه،   می

(. در این اظهارنظرها، بین دعاو  مرط،  در شعب ی  دادتاه و دعـاو   75: ب 5947

 ان .   عرض، طفاوطی قائل نش ه ها  هم مرط،  در دادتاه

طور کـه پـیش از ایـن تفتـه شـ ، ایـن دو حالـت،         ماناما واقعیت این ادت که ه

ها و اظهارنظر کلی به نحو  کـه شـامل    ها  عم ه دارن  و یکسان طلقی کردن آن طفاوت

طـوقهی نسـ،ت بـه واقعیـت      پوشـی ن و بـی   چشمهر دو حالت باش ، نوعی مسامحه و 

 ها  ق   این دو حالت ادت. مسلم طفاوت

رد ، با وقود ایزکه صـ ور قـرار امتزـاس از     می با در نظر ترفتن این مطلب، به نظر

عـرض، در قـانون بـه صـراحت      ها  هم ردی تی در هصوص دعاو  مرط،  در دادتاه

 نیام ه، اعتقاد به لزور ص ور چزین قرار  در این هصوص، مرقح ادت.

در هصـوص لـزور رعایـت     آنچهطوان تفت، با طوقه به  در طأیی  چزین مطل،ی می

ردی تی تفته ش ، دادتاهی که دعوا  مرط،  دیرطر در آن اقامه ش ه، طق ر در شروس به 

مکل  ادت از ردی تی هوددار  و پرون ه را به دادتاهی که دعـوا  مـرط،  )اصـلی(    

در آن زودطر اقامه ش ه و در حال ردی تی ادت اردال نمای . چزین طکلیفی به موقـب  

تونـه اهتیـار     رر ش ه ادت و هـیچ .آ.د.ر. بر دادتاه مرهر مقق 43( و 2)بز   41مواد 

تونه که در دعاو  مـرط،  در شـعب یـ  دادتـاه      آن -برا  رئیس شع،ه اول آن دادتاه 

بیزی نش ه که در موارد  نتیجه آن واتـذار  ردـی تی بـه دادتـاه مـرهر       پیش -ادت 

 باش .

بزابراین طکلی  دادتاه مرهر به هوددار  از ردی تی و اردال پرونـ ه بـه دادتـاه    

تذار وظیفه اردال پرون ه بـه   ق ر، طکلیفی قطعی و غیر قابل طغییر ادت. وانگهی قانونم

دادتاهی )شع،ه( که دعوا  مرط،  در آن اقامـه شـ ه تـذارده و     بر عه هدادتاه مق ر را 

نقشی برا  رئیس شع،ه اول در این زمیزه قائل نش ه ادت. بزـابراین در ایـن هصـوص،    

اول، مزتفی ادت و هود شع،ه مکلـ  ادـت، نسـ،ت بـه      هرتونه ارقاس به رئیس شع،ه

 اردال پرون ه به دادتاه مق ر، اق ار نمای .

عرض، طحت م یریت ادار  واح  کـه   با طوقه به این مطالب و ایزکه دو دادتاه هم
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ها نظارت و کزترل و م یریت نمایـ  قـرار    به نحو تسترده نس،ت به اداره امور ادار  آن

قهت ادتقدل دارن ، برا  بسـته شـ ن پرونـ ه در دادتـاه مـرهر و       ن ارن  بلکه از این

طـوان   هروج آن از آن دادتاه و اردال آن به دادتاه مق ر، نیاز به ص ور قرار ادت و نمی

 –پذیر ادـت   تونه که در هصوص شعب ی  دادتاه امکان آن -با ی  اق ار ادار  داده

 چزین کار  را انجار داد.

رون ه از دادتاهی به دادتاه دیگر ی  اق ار داده نیست. زیـرا  قایی پ وانگهی، قابه

قـایی پرونـ ه بـین     ها  مختل  دارن  و در هرتونـه قابـه   ها  متع د، صدحیت دادتاه

قـایی   ها الزر ادت مسئله صدحیت مورد طوقه و دقت قرار تیرد. بزابراین قابـه  دادتاه

ار  داده نیسـت، بلکـه یـ  اقـ ار     ی  پرون ه از دادتاهی به دادتاه دیگر ی  اق ار اد

تیـر  قضـایی در قالـب صـ ور قـرار       قضایی ادت که نیاز به برردی حقوقی و طصمیم

 دارد.

 43در هصوص نوس قرار  که الزر ادت صادر شود بـا طوقـه بـه ع،ـارت مـاده      

را به کار برده، قرار امتزاس از ردی تی به ذهن « هوددار  از ردی تی».آ.د.ر. که طع،یر ق

 طوان  قرار ع ر صدحیت صادر نمای . اما ممکن ادت تفته شود دادتاه می؛ د ر می

.آ.د.ر. در بخش مربو  به صدحیت آم ه و بـا اعـدر لـزور اقامـه     ق 57زیرا ماده 

دعوا  مرط،  در دادتاهی که دعوا  اصلی در آن اقامه ش ه و در حال ردی تی ادـت،  

 ها  دیگر دلب صدحیت کرده ادت. از دادتاه

به ع،ارت دیگر، حکم این ماده ی  حکم هـاص در هصـوص صـدحیت محلـی     

آن قـانون مقـرر شـ ه را طخصـیا      55ادت که حکم عار صدحیت محلی که در ماده 

 زن  و نس،ت به آن، حالت ادتثزاء دارد. می

از دخن یکی از نویسز تان حقوقی که در هصوص موضوس مورد بحث، صـح،ت  

در صورت طعارض دو دادتاه، دخن از اقـرا  قواعـ     از نفی صدحیت دادتاه مرهر و

شـود   حل طعارض در صدحیت بـه میـان آورده، تـرایش بـه ایـن مطلـب فهمیـ ه مـی        

 (.946و  516: 5947)مهاقر ، 

با این وقود، این مطلب پذیرفتزی نیست. چون اتر مسـئله بـه صـدحیت مربـو      

ق.آ.د.ر. الزر  41ماده  5بز   شود و دادتاه مرهر فاق  صدحیت ادت، با وقود ایراد می
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تذار در بز  دیگر  این مطلب را طحت عزـوان ایـراد دیگـر  مطـرح نمایـ .       ن،ود قانون

 ش . شامل این مورد هم می 5بلکه ایراد صدحیت در بز  

ق.آ.د.ر. در مقار بیان آثار ایرادات، با وقود طصریح به ص ور قرار  43وانگهی ماده 

را قـ ا کـرده و در هصـوص آن     2، بزـ   41مـاده   5ع ر صدحیت در هصوص بزـ   

نیـز   2طصریح به ص ور قرار ع ر صدحیت نکرده ادت. در حـالی کـه اتـر ایـراد بزـ       

بایست به صورت بزـ    نمی 41ش ، اوال  در ماده  مزتهی به ص ور قرار ع ر صدحیت می

ر ع ر صدحیت ضمانت اقرا  ص ور قرا 43آم ، ثانیا  الزر بود در ماده  ا  می ق اتانه

 ش . برا  آن هم مقرر و طصریح می

.آ.د.ر. نیز بای  تفـت اترچـه ایـن مـاده در بخـش مربـو  بـه        ق 57در مورد ماده 

طوان از آن، ایجاد صدحیت نس،ت به دعاو  طار  را  صدحیت آم ه ادت و اترچه می

ترفت، برا  دادتاهی که دعوا  اصلی در آن اقامه ش ه و در حال ردی تی ادت نتیجه 

 ها را از آن ادتز،ا  کرد. طوان ع ر صدحیت دایر دادتاه ولی نمی

به ع،ارت دیگر، ماده یادش ه، عدوه بر دادتاهی که صدحیت ردی تی بـه دعـو    

نظـر از طـار  بـودن آن     .آ.د.ر.( و صرفق 55را بر اداس قواع  صدحیت )مانز  ماده 

کز  ایجاد صدحیت کرده ادت  تی میدارد، برا  دادتاهی نیز که به دعوا  اصلی ردی 

 ها نیست. و این ایجاد صدحیت به معزا  نفی صدحیت دایر دادتاه

بزابراین وضعیت این ماده مانز  برهی دیگر از مواد قانون آیین دادردی م نی ادت 

هـا  متعـ د  نسـ،ت بـه یـ        آن قانون( که به موقب آن دادتاه 56و  59)مانز  مواد 

 دعوا صدحیت دارن .

ال،ته ماده مورد بحث عدوه بر ایجاد صـدحیت نسـ،ت بـه دعـوا  طـار ، بـرا        

کز ، این طکلی  را نیز مقرر کرده ادت کـه بـا    دادتاهی که به دعوا  اصلی ردی تی می

در دادتـاهی کـه بـه دعـوا  اصـلی ردـی تی        وقود شرای  دعوا  طار ، دعوا الزامـا  

کز ، اقامه و ردی تی شود و دادتاه دیگر حتی بـا وقـود ایزکـه بـه موقـب قواعـ         می

امـا ایـن   ؛ صدحیت، دارا  صدحیت باش  مکلـ  ادـت از ردـی تی هـوددار  کزـ      

 طکلی  به هوددار  از ردی تی به معزا  ع ر صدحیت نیست.

هر قا دادتاه طکلیـ  بـه هـوددار  از ردـی تی      طوان تفت به ع،ارت دیگر، نمی
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دارد، فاق  صدحیت ادت و طکلی  به هوددار  از ردی تی مدزمه با ع ر صـدحیت  

هایی که بـه موقـب مـواد     ن ارد. به همین هاطر ادت که با اقامه دعوا در یکی از دادتاه

یگر ممزـوس از  ها  د .آ.د.ر. صدحیت ردی تی به ی  دعوا را دارن ، دادتاهق 56و  59

ردی تی هستز ، ولی این به معزا  ع ر صدحیت نیست. به طور مثال با اقامه دعـوا در  

دادتاه مکان وقوس عق ، دادتاه محل اقرا  عق  مکل  به هوددار  از ردی تی ادـت  

 ولی این به معزا  ع ر صدحیت دادتاه محل اقرا  عق  نیست.

رهی از اداطی  حقوق ادتزاد کرد کـه بـر   طوان به دخن ب در طأیی  آنچه تفته ش  می

صدحیت هر دو دادتاه در هصوص ایراد امر مطـروح یـا مـرط،  طأکیـ  کـرده و آن را      

: 5971؛ مـ نی،  259: 5974دفتـر ،   ان  )متین شر  ادتزاد به ایراد مذکور معرفی کرده

619.) 

 الی  . تکلیف دادگاه مرجوع8.7
عرض و امتزاس دادتـاه مـرهر از    ها  هم در هصوص اقامه دعاو  مرط،  در دادتاه

ردی تی و اردال پرون ه به دادتاه مق ر، این درال مطرح ادت کـه در چزـین صـورطی    

طوانـ    الیه مکل  به ردی تی به پرون ه اردال ش ه ادت یا او نیـز مـی   آیا دادتاه مرقوس

 در هصوص مرط،  بودن دعوا برردی و اطخاذ طصمیم نمای ؟

.آ.د.ر. دادتـاه  ق 43از ادـاطی  حقـوق بـا ادـتزاد بـه مـاده       در این هصوص، یکی 

 (.166: 5941ادت )شمس،  دانستهالیه را مکل  به ردی تی  مرقوس

در  ارقاس دهز هالیه با دادتاه  حقوق ان دیگر  در هصوص اهتدف دادتاه مرقوس

هصوص مرط،  بودن دعوا، ضمن اشاره به دکوت قانون در این زمیزـه، نظـر بـه لـزور     

الیه داده، در عین حال اقرا  قواع  حل طعـارض در   ی تی به دعوا در دادتاه مرقوسرد

 (.946: 5947هصوص صدحیت را در این مورد بعی  ن انسته ادت )مهاقر ، 

الیـه و   در طحلیل این مطلب بای  تفت طحمیل ردی تی به دعوا در دادتـاه مرقـوس  

رقـع، بـا اصـول و قواعـ  دادردـی      نشزاهتن اهتیار در برردی ارط،ا  دعوا بـرا  آن م 

کز  قز در موارد  که قانون  عرض اقتضا می ها  هم دازتار نیست. زیرا ادتقدل دادتاه

عرض طحمیل نشـود و   مقرر کرده باش ، برردی و اطخاذ طصمیم ی  دادتاه بر دادتاه هم
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ش ه و  شود، به ردمیت شزاهته هایی که به آن ارقاس می اهتیار دادتاه در برردی پرون ه

 رعایت شود.

یکی از مصادیق این قاع ه، اهتیار و ادتقدل هـر دادتـاه در طشـخیا صـدحیت     

ق.آ.د.ر. مقرر ش ه ادت، که بـر ادـاس آن، هـر     26هود ادت که به صراحت در ماده 

عرض، هود به مسـئله صـدحیت    ها و طصمیمات دادتاه هم نظر از برردی دادتاه، صرف

  ارقاس شـ ه بـه آن دادتـاه ردـی تی و اطخـاذ طصـمیم       هود نس،ت به پرون ه و دعوا

 کز  و طکلیفی به رعایت طصمیمات دادتاه دیگر ن ارد. می

الیه بـه ردـی تی بـه دعـوا  ارقـاس       ق.آ.د.ر. نیز طکلی  دادتاه مرقوس 43از ماده 

شود. زیرا این ماده در مقار بیان طکلی  دادتاه مرهر، صـرفا  بـه بیـان     ش ه، فهمی ه نمی

ه آن دادتاه در هوددار  از ردی تی و اردال پرون ه به دادتـاه مقـ ر پرداهتـه و    وظیف

 الیه ن ارد. هیچ حکمی در هصوص وظیفه دادتاه مرقوس

الیه به ردـی تی از ایـن مـاده فهمیـ ه شـود،       بر فرض ایزکه طکلی  دادتاه مرقوس

الیه مکلـ    قوسم،تزی بر فرض مرط،  بودن دعوا ادت و ال،ته با چزین فرضی، دادتاه مر

الیه در طشخیا ارط،ا  دعـوا   اما در هصوص ایزکه آیا دادتاه مرقوس؛ به ردی تی ادت

طوان  نقش داشته باش  یا طشـخیا دادتـاه مـرهر در ایـن هصـوص بـرا  دادتـاه         می

 شود. االط،اس باش ، هیچ مطل،ی از ماده مذکور ادتز،ا  نمی الیه الزر مرقوس

کز  به لزور اقامه دعوا  طـار  در دادتـاهی    ریح می.آ.د.ر. که طصق 57حتی ماده 

کز  و در داللت آن بر طکلیـ  آن دادتـاه در ردـی تی     که به دعوا  اصلی ردی تی می

به دعوا  طار  طردی   وقود ن ارد، م،تزی بر فرض وقود ارط،ا  یا وحـ ت مزشـأ و   

لیـ  بـه   طار  بودن دعو  ادت که طشخیا آن در اهتیار دادتـاه ادـت و ایجـاد طک   

ردی تی به دعوا  طار  برا  دادتاه، مزافاطی با اهتیار طشخیا طـار  بـودن دعـو     

 ن ارد و به معزا  نفی آن نیست.

وانگهی مسئله دعوا  مرط،  بین دادتاه مق ر و مرهر با طوقه به آنچه پیش از این 

ـ    ا تفته ش  اترچه نس،ت به دادتاه مرهر ی  مسئله صدحیتی نیست و دادتـاه مـرهر ب

وقود صدحیت نس،ت به دعوا، از ردی تی به آن به هاطر طرح ق،لی دعوا  مرط،  آن 

در دادتاه دیگر مزع ش ه ادت، با این وقود، این مسئله برا  دادتاه مقـ ر یـ  مسـئله    
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( 2بزـ   ) 41مواد  ؛ و.آ.د.رق 57صدحیتی ادت. زیرا در چزین شرایطی به موقب ماده 

ق ر ایجاد صدحیت ردی تی بـه دعـوا  مـرط،  )طـار (     ق.آ.د.ر. برا  دادتاه م 43و 

 56و  59قز در موارد  کـه بـه موقـب مـواد  مانزـ       –شود وترنه دادتاه مذکور  می

ق.آ.د.ر. چز  دادتاه نس،ت به ی  دعوا صالح هستز  و با این فرض که دعـوا  ارقـاس   

بـه   -ت ن،اشـ  ش ه از این موارد ن،اش  و دادتاه مرقوس الیه از این قهت واق  صـدحی 

نظر از طـار  )مـرط، ( بـودن     .آ.د.ر.( و صرفق 55موقب قاع ه عار صدحیت )ماده 

 دعوا، نس،ت به آن صدحیت ن ارد.

بزابراین طشخیا مـرط،  بـودن دعـوا بـرا  دادتـاه مقـ ر، بـه معزـا  طشـخیا          

صدحیت آن  دادتاه ادت و بین این دو مدزمه مسـتقیم وقـود دارد. نتیجـه ایزکـه بـا      

ق.آ.د.ر. طشخیا چزـین مطل،ـی از اهتیـارات دادتـاه مقـ ر ادـت و        26قه به ماده طو

 طوان چزین اهتیار  را نفی و انکار کرد. نمی

الیـه در طشـخیا ارط،ـا  دعـوا، در      با فرض اهتیار قائل ش ن برا  دادتاه مرقوس

کلی ، دعـوا را مـرط،  بشزادـ ، مشـ    ارقاس دهز هصورطی که آن دادتاه نیز مانز  دادتاه 

اما اتـر دعـوا  ارقـاس شـ ه را مـرط،       ؛ آی  و مکل  به ردی تی به آن ادت پیش نمی

نشزاد  و در این هصوص نظر  متفاوت نس،ت به نظـر دادتـاه ارقـاس دهزـ ه داشـته      

باش ، با طوقه به آنچه تفته ش ، در این مورد دادتاه هود را فاق  صـدحیت شـزاهته و   

 مای .طوان  قرار ع ر صدحیت صادر ن می

الیه، دادتـاهی غیـر از دادتـاه ارقـاس دهزـ ه را       در فرض اهیر، اتر دادتاه مرقوس

اما اتـر  ؛ کز  صالح ب ان ، با ص ور قرار ع ر صدحیت، پرون ه را به آن مرقع اردال می

دادتاه ارقاس دهز ه را صالح بشزاد ، این مشکل مطرح ادـت کـه در صـورت صـ ور     

 ه به دادتاه ارقاس دهز ه، آن دادتاه نیز به ادتزاد مواد قرار ع ر صدحیت و اردال پرون

 ده . ق.آ.د.ر. مج دا  با ص ور قرار امتزاس از ردی تی پرون ه را عودت می 43و  41

شود و از طرف دیگـر   از آنجا که این اهتدف از ی  طرف به صدحیت مربو  می

کـه هـر طـرف بـه      ها  معمولی طعارض در صـدحیت  قز،ه صدحیتی ن ارد و با حالت

ا   کز ، طفاوت دارد، حالت ویـهه  اعت،ار صدحیت طرف دیگر از هود نفی صدحیت می

شـود و بـه دـادتی     آن یافـت نمـی   در مورداز طعارض ادت که در قانون حکم هاصی 
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طـا   27طوان آن را مشمول مواد قانونی مربو  به حل طعارض در صـدحیت )مـواد    نمی

 .آ.د.ر.( دانست.ق 91

وقود، با طوقه به دکوت قانون در این هصوص و ش،اهت بسـیار زیـاد آن    با این

با حالت معمولی طعارض در صدحیت و ارط،ـا  کامـل )حـ اقل از یـ  طـرف( ایـن       

ا  کـه در طعـارض در صـدحیت دـ،ب      طعارض به صدحیت و نیز وقود همان فلسفه

بهتر  هم به نظر  حل وضع مقررات مربو  به چگونگی حل آن ش ه و باالهره ایزکه راه

طوان برا  حل چزین طعارضی  از همان مقررات مربو  به حل طعارض در  رد ، می نمی

حلی، طردی ها  طوان  با در پیش ترفتن چزین راه صدحیت ادتفاده کرد و رویه قضایی می

 در این زمیزه را برطرف نمای .

 

 های با درج  متفاوت . دعاوی مرتبط در دادگاه5
دعوا  مرط،  در دادتاه ب و  زمانی اقامه شود که دعوا  ق،لـی بـا   در صورطی که 

ص ور رق  ب و  و اعتراض به آن در دادتاه طج ی نظر در حال ردـی تی ادـت، ایـن    

مطرح ادت که آیا ارط،ا  دعاو  در این مورد اثر  بر دادردی دارد یا نـه و اتـر    درال

 اثر دارد چه اثر  و چگونه؟

قابل طرح و برردی ادت از قمله؛ )ال ( عـ ر طـأثیر    در این هصوص احتماالطی

ارط،ا  دعاو  در این مورد و ادامه ردی تی به هرکـ ار در دادتـاه هـود، )ب( اردـال     

پرون ه دعوا  دادتاه بـ و  بـه دادتـاه طج یـ نظر، )ج( طوقـ  ردـی تی در دادتـاه        

 .5طج ی نظر و )د( طوق  ردی تی در دادتاه ب و 

 ر دادگاه بدوی و تجدیدنظر. ادام  رسیدگی د5.7

ممکن ادت تفته شود طأثیر ارط،ا  دعاو  مزحصر ادت به قایی که هـر دو دعـوا   

ها در ی  دادتاه و یـ    در مرحله ب و  باشز  و دعوا  مرط،  طا زمانی د،ب قمع آن

شود که طا پیش از پایان ردی تی بـه دعـوا  ق،لـی و صـ ور      شع،ه و ردی تی طوقر می

ق ر دیر اقامه ش ه که ردی تی به  اما وقتی که دعوا  مرط،  آن؛  ه باش رق  آن اقامه ش

دعوا  ق،لی پایان پذیرفته و با ص ور رق  و اعتراض به آن، پرون ه به طج یـ نظر رفتـه   
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ادت، ن،ای  اثر  بر ارط،ا  این دو دعوا بار کرد و ردی تی بـه هـر دو دعـوا در مرقـع     

 یاب . هود ادامه می

.آ.د.ر. نیز که اثر ارط،ا  دعاو  را مقرر کـرده  ق 519و  43(، 2ز  )ب 41، 57مواد 

ها بحث ش ، مربـو  بـه طـرح دعـاو  مـرط،  در       و پیش از این به طفصیل در مورد آن

ها را شامل حالت مـورد بحـث یعزـی     طوان آن مرحله ب و  ادت و با هیچ طفسیر  نمی

 دتاه ب و  و طج ی نظر دانست.ها  با درقه متفاوت مانز  دا دعاو  مرط،  در دادتاه

اما این احتمال و این ادت الل پذیرفتزی نیست. زیرا اترچه مواد مـذکور بـه ظـاهر    

عرض ادت، اما مدد و فلسـفه   ها  هم مربو  به دعاو  مرط،  در ی  دادتاه یا دادتاه

ها  با درقـه   آنکه قلوتیر  از ص ور آرا  متعارض ادت در دعاو  مرط،  در دادتاه

اوت نیز وقود دارد و مانع از ادامه ردـی تی بـه هـر یـ  از دعـاو  در مرقـع آن         متف

 .تردد یم

آن  53عدوه بر ایزکه برهی دیگر از مواد قانون آیین دادردی م نی به ویـهه مـاده   

ده . در ایـن هصـوص در ادامـه، بیشـتر طوضـیح داده       قانون اقازه چزین مطل،ی را نمی

 هواه  ش .

 ه بدوی ب  تجدیدنظر. ارسا  پروند5.2

احتمال دیگر این ادت که تفته شود به مزظور قلوتیر  از ص ور آرا  متعـارض  

و به اقتضا  مدد مواد  که ردی تی در ی  دادتـاه و بـه صـورت طـوقر بـه دعـاو        

.آ.د.ر.( دعوا  مرط،  کـه در دادتـاه   ق 519و  43، 41، 57مرط،  را مقرر کرده ادت )

دادتـاه طج یـ نظر کـه دعـوا  مـرط،  ق،لـی در آن در حـال        ب و  اقامه ش ه ادت به 

شود و در دادتاه طج ی نظر به هر دو دعـوا بـه صـورت طـوقر      ردی تی ادت اردال می

 شود. ردی تی می

تـذار بـه مزظـور طـأمین چزـین       طوان تفت در موارد  قانون در طأیی  این مطلب می

تاه طج یـ نظر مقـرر کـرده ادـت     ه فی، به صراحت اقامه دعوا  مرط،  را ابت ا  در داد

 .آ.د.ر.(.ق 591و  591)مواد 

در هصوص این احتمال و ادت الل آن نیز بایـ  تفـت، روشـن ادـت کـه اردـال       
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که در دادتاه ب و  ردی تی شـ ه و   پرون ه دعوا  مرط،  به دادتاه طج ی نظر ب ون آن

یکـی از   رقیی صادر ش ه باش ، مستلزر محـرور شـ ن اصـحاب دعـوا  آن پرونـ ه از     

ق.آ.د.ر.  913و  7مراحل دادردی ادت که برهدف اصول و قواعـ  دادردـی و مـواد    

 ادت.

بزابراین، با طوقه به هدف قاع ه بودن چزـین مطل،ـی، آن را قـز در مـوارد  کـه      

و  591طوان پـذیرفت. نتیجـه ایزکـه مـواد      قانون به صورت ادتثزاء مقرر کرده باش  نمی

عزوان قاع ه طلقـی کـرد کـه در     طوان به ها را نمی یی دارن  و آن.آ.د.ر. قز،ه ادتثزاق 591

 موارد مشابه نیز قابل اقرا باش .

وانگهی، راه قلوتیر  از ص ور آرا  متعارض در هصوص موضوس مورد بحـث،  

ها  دیگـر کـه    مزحصر به اردال پرون ه ب و  به دادتاه طج ی نظر نیست و با وقود راه

ها پرداهته هواه  ش ، قایی برا  طوقیه  ارد و در ادامه به آناشکاالت راه یادش ه را ن 

 مان . و طرقیح این راه باقی نمی

 . توقف رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر5.1

شود که ردی تی در دادتـاه   از برهی از اظهارنظرها طمایل به این مطلب فهمی ه می

تـاه بـ و  هاطمـه    شود طا دادردی پرون ه دعـوا  مـرط،  در داد   طج ی نظر متوق  می

پذیرد و با ص ور رق  و اعتراض به آن، ردی تی به هر دو دعوا در دادتـاه طج یـ نظر   

 (.92: 5941)غفار ،  شودبه صورت طوقر انجار 

این مطلب در مورد  که دعوا  مرط،  در دادتاه طج ی نظر م،تزی بر دعوا  اقامـه  

 53زین حالتی بـه موقـب مـاده    ش ه در دادتاه ب و  باش ، قابل طأیی  ادت. زیرا در چ

.آ.د.ر. دادتاه طج ی نظر مکل  ادت ردی تی به دعوا را طا اطخـاذ طصـمیم در دادتـاه    ق

 ب و  متوق  نمای .  

ا  ن،اش  کـه دعـوا  مـورد ردـی تی در      تونه اما در صورطی که ارط،ا  دو دعوا به

عکس، دعوا  اقامه طج ی نظر م،تزی بر دعوا  اقامه ش ه در دادتاه ب و  باش ، بلکه بر

ش ه در دادتاه ب و ، م،تزی بر دعوا  در حال ردـی تی در طج یـ نظر باشـ ، در ایـن     

حالت، طوق  ردی تی در طج ی نظر قابل ق،ول و قابل طوقیـه نیسـت و هـیچ دلیـل و     
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.آ.د.ر. در چزـین  ق 53طوان ارائه کرد، بلکه بـا ادـتز،ا  از مـاده     برهانی بر طأیی  آن نمی

تاه ب و  مکل  ادت ردی تی را طـا طعیـین طکلیـ  پرونـ ه طج یـ نظر      وضعیتی، داد

 متوق  نمای .

 . توقف رسیدگی در دادگاه بدوی5.8

ها  مختل ، طوق  ردـی تی   برهی از اداطی  و نویسز تان حقوقی از بین احتمال

: 5941ان  )شمس،  در دادتاه ب و  طا طعیین طکلی  در دادتاه طج ی نظر را طرقیح داده

 (.935و  931، 914، 917: 5947؛ مهاقر ، 167

با طوقه به آنچه پیش از این تفته ش ، این دی تاه در هصوص قـایی کـه دعـوا     

مرط،  اقامه شـ ه در دادتـاه بـ و ، م،تزـی بـر دعـوا  در حـال ردـی تی در دادتـاه          

 طج ی نظر باش ، قابل ق،ول ادت.

  دادتـاه طج یـ نظر نیسـت    اما در موارد  که دعوا  دادتاه ب و  م،تزی بر دعوا

بلکه برعکس دعوا  دادتاه طج ی نظر م،تزی بـر دادتـاه بـ و  باشـ ، نـه طزهـا طوقـ         

.آ.د.ر. نیسـت بلکـه بـر    ق 53ردی تی در دادتاه ب و  در این حالت مزط،ـق بـر مـاده    

اداس این ماده، در چزین حالتی، دادتاه طج ی نظر مکل  بـه متوقـ  کـردن ردـی تی     

 ادت.

 

 .آ.د.م.ق 78  ضابط  ماده . اعما5.5

هـا  مختلـ  در هصـوص مـورد      ها و دیـ تاه  از مجموس آنچه در طحلیل احتمال

طوان چزین نتیجه ترفت که مواد  که ردی تی به دعـاو  مـرط،  را    بحث تفته ش  می

هـا   ق.آ.د.ر.( و مواد  که ردی تی به آن 43و  41، 57در ی  دادتاه مقرر کرده )مواد 

ق.آ.د.ر.( اترچه ظاهر این مواد مربو   515و  519مقرر کرده )مواد  را به صورت طوقر

هـا   عرض ادت، ولی مدد و فلسفه آن ها  هم به دعاو  مرط،  در ی  دادتاه یا دادتاه

هـا  بـا درقـه     که قلوتیر  از ص ور آرا  متعارض ادت در دعاو  مرط،  در دادتاه

به عـ ر طـأثیر ارط،ـا  دعـاو  در چزـین       طوان قائل متفاوت نیز وقود دارد. بزابراین نمی

 ها در مرقع آن ش . حالتی و ادامه ردی تی به هرک ار از آن
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ها در ی  دادتاه و به صورت طوقر نیـز وقـود    با این وقود، امکان ردی تی به آن

ها  بـا درقـه متفـاوت از نـوس صـدحیت ذاطـی ادـت و         ن ارد. زیرا صدحیت دادتاه

صدحیت ذاطی نس،ت به صدحیت محلی بیشـتر ادـت و   تیر  قانون در رعایت  دخت

قز در موارد ان د مقررات ادتثزایی در هصوص آن وضع نش ه ادت. بزـابراین قمـع   

 ها مزتفی ادت. این دو دعوا در دادتاه ب و  یا طج ی نظر و ردی تی طوقر به آن

از رد  مورد بحـث   از همه مطالب تفته ش ه این مطلب ادت که به نظر می طر مهم

مشمول آن ماده ادت. زیرا ایـن مـاده مربـو  بـه مـوارد        ؛ وق.آ.د.ر 53مصادیق ماده 

ها  متعـ د  هسـتز  کـه صـدحیت ذاطـی       ادت که دعاو  مرط،  در صدحیت دادتاه

ق.آ.د.ر. در  43و  41، 57کـه مـواد    متفاوت دارن . چزـین مـوارد ، بـا طوقـه بـه ایـن      

ادت، هارج از شـمول آن مـواد ادـت و     ها  با صدحیت ذاطی یکسان هصوص دادتاه

ق.آ.د.ر.  53ها ممکن نیست، ماده  ها در ی  دادتاه و ردی تی طوقر به آن چون قمع آن

به مزظـور قلـوتیر  از صـ ور آرا  متعـارض، طوقـ  ردـی تی را در دادتـاهی کـه         

ردی تی آن مزو  به ردی تی و اث،ات و طعیین طکلی  دعـوا  دیگـر در دادتـاه دیگـر     

 مقرر کرده ادت.ادت، 

ها  با درقه متفاوت دارا  صدحیت ذاطی متفاوت هسـتز    با طوقه به ایزکه دادتاه

ق.آ.د.ر.  43و  41، 57هـا، امکـان اعمـال مـواد      در صورت اقامه دعاو  مـرط،  در آن 

ها  وقود ن ارد. بلکه با طوقه به ایزکه ارط،ا  دعوا د،ب مزو  بودن ردی تی یکی از آن

.آ.د.ر.، بای  ردی تی در هرک ار کـه ردـی تی آن   ق 53ماده بر اداس  بر دیگر  ادت،

 م،تزی بر ردی تی و اطخاذ طصمیم دیگر  ادت متوق  شود.

 قـ،د  بزابراین در صورطی که در دادتاه ب و  دعوایی مطرح شود که با دعوایی کـه  

ر حال علیه، در دادتاه طج ی نظر د   ب و  و اعتراض محکوررقمطرح ش ه و با ص ور 

ردی تی ادت، مرط،  ادت و ارط،ا  این دو دعـوا بـه نحـو  ادـت کـه ردـی تی بـه        

دعوا  ب و  مزو  به دعوا  مطرح در طج ی نظر ادت، در این صورت به ادتزاد مـاده  

ق.آ.د.ر. الزر ادت ردی تی به این دعوا طا طعیین طکلی  دعوا  طج ی نظر متوقـ    53

و الـزار بـه اقـرا  طعهـ  ناشـی از       بطـدن ه دعـاو   طوان ب بمان . برا  چزین حالتی می

قرارداد مثال زد، وقتی که دعوا  بطدن قرارداد در طج ی نظر در حال ردی تی ادـت و  
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 دعوا  الزار به اقرا  طعه  ناشی از آن قرارداد، در ب و  اقامه ش ه ادت.

ـ   ی و با این وقود، ممکن ادت در موارد  دعوا  مطرح در دادتاه طج یـ نظر م،تز

مزو  به طعیین طکلی  دعوا  مرط،  در دادتاه ب و  باش . در چزین موارد  بر ادـاس  

.آ.د.ر. الزر ادت ردی تی در دادتاه طج یـ نظر طـا طعیـین طکلیـ  دعـوا       ق 53ماده 

مرط،  اقامه ش ه در دادتاه ب و ، متوق  شود. زیـرا مـاده مـذکور از دو دادتـاهی کـه      

ردی تی ادت، دادتاهی را مکلـ  بـه طوقـ  شـزاهته      ها در حال دعاو  مرط،  در آن

ادت که ردی تی در آن مزو  به اث،ات و طعیین طکلی  دعوا  دیگر در دادتاه مربـو   

 باش .

به ع،ارت دیگر، این ماده برا  طوق  ردی تی، م،تزی و مزـو  بـودن ردـی تی را    

زابراین اتـر ردـی تی در   ها را. ب مدد و معیار قرار داده ادت و نه مقار و قایگاه دادتاه

دادتاه طج ی نظر مزو  به طعیین طکلیـ  دعـوا  اقامـه شـ ه در دادتـاه بـ و  باشـ ،        

نظر از موقعیت این دو مرقع و به موقب معیار و مدد ماده مورد بحث، دادتـاه   صرف

 طج ی نظر مکل  به طوق  ردی تی ادت.

طفاوت که دعوا  الـزار بـه    طوان مثال ق،ل را ذکر کرد با این برا  این حالت نیز می

اقرا  طعه  ناشـی از قـرارداد، در طج یـ نظر در حـال ردـی تی و دعـوا  بطـدن آن        

 قرارداد در ب و  اقامه شود. 

 

 گیری. نتیج 6
طوان چزـین نتیجـه ترفـت کـه ارط،ـا        با طوقه به آنچه در این طحقیق بیان ش  می

امـا ایـن اثـر بـه طزادـب      ؛ ر دارددعاو  در همه حال در نحوه ردی تی به آن دعاو  اث

عـرض یـا    ها  هم ایزکه دعاو  مرط،  در ی  شع،ه یا در شعب ی  دادتاه یا در دادتاه

 ها  با درقه متفاوت مطرح باشز ، متفاوت ادت. در دادتاه

ق.آ.د.ر.  519به این طرطیب که وقود دعاو  مرط،  در ی  شع،ه بر ادـاس مـاده   

شود. ولی اتر در چزـ  شـع،ه یـ  دادتـاه مطـرح       ا میه د،ب لزور ردی تی طوقر به آن

باشز ، بر اداس همان ماده الزر ادت با طعیین رئیس شـع،ه اول، بـه دعـاو  مـرط،  در     
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طور طوقر ردی تی شود. در این هصوص رعایت دابقه ارقاس و طق ر در  ی  شع،ه و به

تی هم نیسـت.  شروس به ردی تی ضرور  نیست و نیاز  به ص ور قرار امتزاس از ردی 

عزـوان یکـی از    ( نیز اقامه دعوا  مرط،  در همان دادتـاه را بـه  2.آ.د.ر. )بز  ق 41ماده 

همان قـانون در هصـوص اثـر چزـین ایـراد        43موارد ایراد مطرح کرده ولی در ماده 

 دکوت کرده ادت.

)بزـ    41، 57عرض، به ادـتزاد مـواد    در صورت اقامه دعوا  مرط،  در دادتاه هم

.آ.د.ر. دادتاه مرهر از ردی تی هوددار  و پرون ه را با ص ور قرار امتزـاس  ق 43( و 2

الیه در صورت ارط،ـا  دعـوا،    کز  و دادتاه مرقوس از ردی تی به دادتاه مق ر اردال می

 مکل  به ردی تی ادت.

 53ها  با درقه متفاوت نیز بر ادـاس مـاده    در هصوص دعاو  مرط،  در دادتاه

هی که ردی تی در آن مزو  و م،تزی بر اث،ات و طعیین طکلیـ  در دادتـاه   ق.آ.د.ر. دادتا

دیگر ادت، مکل  به طوقـ  ردـی تی ادـت، اعـم از ایزکـه دادتـاه بـ و  باشـ  یـا          

 طج ی نظر.

ها نوشت پی
 
 یا اطحاد مزشأ کافیاز دو شر  ارط،ا   یکیمحسوب ش ن دعوا   طار  ران که برایبرهدف حقوق ا .1

، قابل ق،ول  طار عزوان بهدعوا  ین ارط،اطیحقوق فرانسه، وقود ارط،ا  الزر ادت و ب ون چز ادت، در

 ,…Guinchard et…, 2010:271- Guinchard etشود )  به طور مستقل اقامه یست و باین

از   ریز، لزور قلوتیمحسوب ش ن دعوا ن  طار  وقود ارط،ا  برا  (.  علت لزور2009:443

 ,Lefortادت )، اعدر ش ه  ، قز در موارد ضروریاصل  در دعوا یدش ن دادر یطوالن

  که دعوا یمحسوب ش ن دعوا د،ب اقامه دعوا در همان دادتاه  (. در حقوق فرانسه طار2009:79

 یت محلیر در صدحیبودن دعوا د،ب طأث  ن طاریشود. بزابرا یادت م ی تیرد در حالدر آن  یاصل

 -Guinchard et…, 2010: 1046-1047ادت ) یت ذاطیحدر صد ریطأث،  و در موارد

Couchez, 2011: 104 - 105.) 
  م،زا عزوان بهمتعارض،   از ص ور آرا  ریو قلوت یشتر قاضیب یدر حقوق فرانسه، اشراف و آتاه .2

 ,…Guinchard et  واقع ش ه ادت )ی  دادتاه مورد طأکیمرط،  در   طوقر به دعاو ی تیرد

2010: 356- Guinchard et…, 2009: 451 – Lefort, 2009: 293مه یدر ضم ی(. قاض
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ن یرد و چزیم بگیدر مورد آن طصم رقدا طوان   یار دارد و میها، اهت طوقر به آن ی تیو رد  کردن دعاو

ست و هارج از یت در مرقع باالطر نیپرون ه ادت و قابل شکا ییت قضایریدر قهت م  یمیطصم

طوان   یست و میطوقر ترفته ن ی تیکه نس،ت به رد یمیملزر به طصم یقاض وان کشور ادت وینظارت د

 (.Guinchard et…, 2010: 356 - 357  )ی  نمایرا طفک  دعاو

 
  درقه اقامه ین دو دعوا که در دو دادتاه مختل  از یدر حقوق فرانسه، در صورت وقود ارط،ا  ب .3

 ، اصحاب دعوا یها را اقتضا نما طوقر به آن ی تی، ردعادالنه و مزظم یکه دادرد  ا تونه ان ، به ش ه

کز  و   هوددار ی تیها درهوادت کزز  از رد از دادتاه یکیراد امر مرط،  از یطوانز  با طرح ا یم

راد یا ای  ق،ل از هر دفاس یرادات که بایر ایراد برهدف داین ایگر اردال کز . ایپرون ه را به دادتاه د

قابل ادتزاد  یست و در مراحل مختل  دادردین ی  به زمان هاصیرح شون ، مقع ر ادتماس دعوا مط

(. Couchez, 2011: 122 et 203باش  ) یر ان اهتن دادردیر و به مزظور به طأهیزکه دیادت، مگر ا

ان   ش ه یراد امر مرط،  معرفی  ادتزاد به ایت هر دو دادتاه، شرایو صدح  ن دو دعویوقود ارط،ا  ب

(Lefort, 2009: 143.) 

 
ز مورد یدر حقوق فرانسه ن  از طار یاصل    دعوایار طفکیمع عزوان بهضابطه طق ر در اقامه دعوا  .4

 (Guinchard et…, 2010: 197- Lefort, 2009: 74 et 77  واقع ش ه ادت )ییطأ

 
ح هستز  د،ب با درقه متفاوت مطر  ها ن دو دعوا که در دادتاهیدر حقوق فرانسه، وقود ارط،ا  ب .5

آن   راد امر مرط،  ادتزاد کزز  و هودداریطر به ا نییشود اصحاب دعوا بتوانز  در دادتاه با درقه پا یم

 (.Couchez,2011: 122و اردال پرون ه به دادتاه باالطر را درهوادت کزز  ) ی تیدادتاه از رد

 

 منابع

 الف. فارسی

 . قم: دلس،یل.شرح قانون آیین دادرسی مدنی(. 5941ع،اس ) حیاطی، علی

های عمومی و انقالب در امهور   نابع آیین دادرسی دادگاهم(. 5973زراعت، ع،اس )

 . طهران: ه  دور.مدنی
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)آیین دادردـی مـ نی و    5. ج کارگاه آموزش حقوق(. 5944اهلل ) دلطانیان، صح،ت

 اقاره(، طهران: میزان.

 ، طهران: میزان.5. ج آیین دادرسی مدنی(. 5941شمس، ع، اهلل )

 ، طهران: دراد.9ج  مدنی )دوره بنیادین(.آیین دادرسی (. 5946شمس، ع، اهلل )

 . طهران، دانشگاه پیار نور.(1آیین دادرسی مدنی ) (.5941غفار ، قلیل )

، طهـران: مجمـع   2. ج آیین دادرسی مدنی و بازرگهانی (. 5974دفتر ، احمـ  )  متین

 علمی و فرهزگی مج .

 ج دانش.، طهران: تز2. ج آیین دادرسی مدنی(. 5971ال ین ) م نی، دی قدل

آتهـی، علیرضـا،    اصـغر و بهشـتی، محمـ قواد و ح،یـب     مردانی، نادر و حاطمی، علی

 . طهران: یل ا.آیین دادرسی مدنی(. 5972)

ههای   روی  قضایی ایران در ارتباط با دادگهاه (. 5947معاونت آموزش قوه قضائیه، )

 ، طهران: انتشارات قزگل.5. ج عمومی حقوقی

ههای   روی  قضایی ایران در ارتباط با دادگهاه (. 5947معاونت آموزش قوه قضائیه )

 ، طهران: انتشارات قزگل.9. ج عمومی حقوقی

آیهین   مسهالل ، های قضهایی  مجموع  نشست(. 5947معاونت آموزش قوه قضائیه )

 ، طهران: انتشارات قاودانه.5. ج دادرسی مدنی

 : فکردازان.. ج اول، طهرانمبسوط در آیین دادرسی مدنی(. 5947مهاقر ، علی )
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