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  .اصليدعواي طاري، دعواي ، ارتباط كامل
 

  مقدمه. 1
ايـن  . است1يكي از دعاوي كه در آيين دادرسي مدني معمول است، دعواي اضافي

متقابـل، ورود ثالـث و جلـب     دعوا به عنوان مصداقي از دعاوي طاري در كنار دعـاوي 
گذار بر خالف ديگر دعاوي طاري، در قانون آيين دادرسي مـدني  قانون. ثالث قرار دارد

كه  1379ن دادرسي مدني دادگاهي عمومي و انقالب مصوب و قانون آيي 1318مصوب 
همـين  . جايگزين آن شده است، هيچ مقـرره قـانوني را بـه آن اختصـاص نـداده اسـت      

دانان و رويه قضايي در تبيين احكـام و آثـار آن   موضوع سبب تعارض در ديدگاه حقوق
حقوقي نيز كمتـر بـه   در اين بين در تأليفات انديشمندان  .با مقوله تغيير دعوا شده است
  .اين موضوع پرداخته شده است

كند شخصي كه دعوا را آغاز مي: گردد به منظور ورود به بحث اصلي ابتدا بيان مي 
كه دعوا همچون شي متعلق به اوست حق دارد تـا پايـان اولـين جلسـه     با عنايت به اين

ه و افـزايش  رسيدگي اركان اساسي دعوا را در غالب تغيير جهت دعوا، كـاهش خواسـت  
در مقابل عالوه بر تكميـل و تصـحيح يـا تغييراتـي كـه      . خواسته تكميل و تصحيح كند

تواند در حين رسـيدگي بـه   تواند بر دعوا اعمال كند، خواهان نيز مي آغازگر دادرسي مي
اكنـون فـرض كنـيم    . دعواي اصلي عليه خوانده دعوايي را ضميمه دعـواي اصـلي كنـد   

پرسـش اساسـي   . جديدي را با دعـواي اصـلي همـراه كنـد    خواهد خواسته  خواهان مي
پيرامون اين وضعيت حقوقي از اين قرار است، او كـه قصـد دارد خواسـته جديـدي را     

اگـر   :تـوان گفـت   بـه اجمـال مـي   . شود اقامه كند كدام وضعيت حقوقي بر آن حاكم مي
اگر آن را در مقابل، . خواسته جديد دعواي مستقل باشد نيازمند تقديم دادخواست است

پاسـخ  . كنـد  مصداق تغيير دعوا قرار دهيم به صرف درخواست، خواسته افزايش پيدا مي
به اين پرسش با توجه به گستردگي دايره شمول و نفوذ افـزايش خواسـته، تـأثير قابـل     

  .اي در حقوق و تكاليف متداعين دعوا باالخص خواهان خواهد گذاشت مالحظه
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  مفهوم دعواي اضافي. 2
و نيـز   1318ون اصول محاكمات حقوقي و قـانون آيـين دادرسـي مصـوب     در قان

اي بـه خـود   دعـواي اضـافي جايگـاه ويـژه     1379قانون آيين دادرسي مـدني مصـوب   
در حال حاضر در قانون آيين دادرسي مدني فرانسه، ذيل عنـوان  . اختصاص نداده است
دعـواي كـه   «: ت، دعواي اضافي بدين صورت تعريف شده اس65دعاوي طاري در ماده 

از آن جـايي كـه در قـانون    . »دهد به موجب آن يك طرف ادعاي قبلي خود را تغيير مي
قديم و جديد آيين دادرسي مدني، هيچ گونه تعريفي براي اين نـوع دعـوا ارائـه نشـده     
است، به همين دليل صحت و سقم معناي آن به طور خاص مورد ترديد قرار گرفته، بـه  

ج را بـا انـدك تغييـرات و    .ق117اند موضوع مـاده  ي كوشيدهطوري كه از يك سو برخ
افي قـرار  ج كه عبارت از تغيير دعوا است مصداق دعواي اضـ .ق 98اصالحات در ماده 

ــد ــري، .(دهن ــين دفت ــودي،  ؛320 :1381مت ــاني،؛ 284: 1381مول  ؛16: 1390، 1ج قهرم
سـنخ تغييـر در دعـواي    هاي مزبور را از از سوي ديگر برخي گزاره )85 :1387نهريني، 

خواهان (كه خواهان اصلي يا خوانده   دادند و بر اين باورند دعواي اضافياقامه شده مي
هاي مخصوص به خود است كه از نظـر   كند يك دعوا با ويژگي اقامه مي) دعواي متقابل

موضوع هيچ ارتباطي با دعواي اصـلي نداشـته و بايـد بـا تقـديم دادخواسـت برگـذار        
كه مفهوم اين دعوا و اركان اساسـي آن را بـه   بعضي بدون اين) 40: 1384 شمس،.(شود 

دعواي ضميمه عبارت است از دعوايي «: روشني بيان نمايند با تعابيري مبهم از اين قبيل
كند و آن را به مدعي بـه، ضـميمه    كه مدعي در اثناي رسيدگي به دعواي اصلي اقامه مي

به دعوي اصلي بوده يا با دعوي اصلي از يك منشـاء  كه مربوط نمايد، مشروط بر اين مي
كـه  و يـا ايـن   )104و  103: 1386غمـامي، محسـني،    ؛70 :بروجردي( »ناشي شده باشد

جعفـري  ( »شود دعواي طاري كه از طرف مدعي اقامه شود و دعواي ضميمه ناميده مي«
  .اند به تعريف اين دعوا پرداخته) 292 :1387لنگرودي، 

 :1386كريمي، (دعواي اضافي داراي دو معناي عام و خاص است  در اين پرسمان
اضافي در معناي لغوي و عام عبارت است از افزودن، زياد كردن، افزوني، ) 236و  237

 ؛295: 1383معـين،  . (اي به كلمه ديگر براي تتميم معنـي  بازخواندن و نسبت دادن كلمه
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اي بـين   با اقامه دعـوا، نسـبت و رابطـه    بنابراين) 131: 1408ابوجيب، ؛ 83: عبدالرحمان
گيرد كه اگر كامل باشد اين توانايي شكل مي) موضوع دعوا(آغازگر دعوا و مسلط عليه 

دهد كه دعوا را دگرگون كند و اگر اين پيونـد بـه    اعتباري و مادي را به صاحب حق مي
ي خاص از اين اتواند چهرهدليل نقص در خود آن يا متعلق آن ناقص باشد، وي تنها مي

عبداللّـه السـيوري،   مقداد بن ؛ 323: 1387فخرالمحققين، (نگار را تكميل و تصحيح كند
بـر همـين   ) 482: 1407جمـال الـدين،   ؛ 61: سيد جواد بن محمد حسيني؛ 266: 1404

اساس مقنن تصحيح و تكميل را صرفاً در قالب كاهش يا افزايش خواسـته و يـا علـت    
  .دشناسدعوا به رسميت مي

شود، بـه   ج مي.ق 17در معناي خاص يا اصطالحي، دعواي اضافي مشمول ماده    
شود كه در اثناي رسيدگي به دعواي ديگر بـه علـت ارتبـاط بـا آن، از      دعوايي گفته مي
اي متفاوت از دعواي اصلي داشته باشد و بايد  شود و خواسته اقامه مي... طرف خواهان 
 )346: 1380صـدرزاده افشـار،   (ادخواست اقامه شودج در قالب د.ق 48به موجب ماده 

كند افزايش خواسـته در تغييـر    زيرا تبادر، عدم صحت سلب و جدايي احكام اقتضاء مي
دعوا منصرف به تغيير و تكميلي شود كه نوعي وحدت و يگانگي با خواسته دعوا داشته 

داگانه و مجزا اي ج باشد ولي دعواي اضافي ناظر به موضوعي شود كه خواهان خواسته
كه خريدار پس از اقامه دعواي اعـالم انفسـاخ   مانند آن. از دعواي اصلي را مطالبه نمايد

كـه فروشـنده   كند يا اين عقد بيع عليه فروشنده، دعواي استرداد ثمن را عليه او اقامه مي
شود كه در معامله دچار غبن فاحش  بعد از عقد بيع و تحويل مبيع به خريدار متوجه مي

ده است بنابراين، بعد از طرح دعواي اعالم فسخ قرارداد، دادخواستي به خواسته رفـع  ش
  .دهد يد از ملك را مي

دعواي طاري در قوانين قديم ما دقيقاً با اين اصطالح به كار نرفته بود و در قانون   
ايـن  . شد تعبير مي حواشي محاكمهتحت عنوان 1305اصول محاكمات حقوقي مصوب 

 دعاوي طـاري انين آيين دادرسي مدني فرانسه گرفته شده و در اين سيستم، كلمه از قو
 la demandes incident «به همين دليل، اصطالح . جدا شده است طواري دادرسي از
 »la incidents de la procedur « برند، در مقابل را كه براي دعاوي طاري به كار مي» 
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اما بايد اذعان كرد، تدوين . به رسميت شناختند رود، كه براي طواري دادرسي به كار مي
كنندگان قوانين ما در ترجمه درست آن دچار تصور اشتباه  شده و همه اين مباحـث را  
تحت عنوان امور اتفاقي يا طواري دعوا توجيه كردند، در حالي كه جايگاه هـر كـدام از   

قهرمـاني،  .(شـده اسـت  اين عناوين در خاستگاه خود كامالً از ديگري متمايز و تفكيـك  
اي اسـت كـه خواهـان و     امور ثانويـه  طواري دادرسيمنظور از  .)17و  16: 1390، 1ج

 دعـاوي طـاري  دهند، ولـي   خوانده در جريان دادرسي براي احقاق حق خود انجام مي
خواهان، خوانده و يا ثالث در ضمن رسيدگي به دعوا در  دعوايي است كه حسب مورد

موقعيـت و اختيـارت خواهـان يـا     . كنـد  اصلي آن را اقامه مـي  صورت ارتباط با دعواي
رسد منطقاً  تواند دعواي خود را تغيير دهد به نظر مي خوانده متقابل از اين جهت كه مي

شـود او بتوانـد    دست كم ناشي از طواري دادرسي يا امور اتفاقي اسـت كـه سـبب مـي    
كنار دعاوي طاري، از ايـن  دعواي خود را متحول، تصحيح و تكميل نمايد و آوردن آن 

  .حيث توجيهي ندارد
پورطهماسبي فـرد،  ؛ 148: 1386غمامي، محسني، (دعوا به موجب اصل تثبيت     
هر گونه تغيير خارج از مـوارد ذكـر   ) 169: 1380صدرزاده افشار، ؛ 66: 1384محسني، 

بـه همـين خـاطر    . شـود شده تحت عنوان دعواي اضافي عام و اصطالحي شناخته نمـي 
تلقي دعواي اضافي از آن دسته از دعاوي كه توسط خواهان در جريان دادرسي بر يـك  

گردد تا دعـواي خـود را تكميـل نمايـد، صـحيح       يا چند نفر از اشخاص ثالث اقامه مي
  )16: 1390، 1قهرماني، ج: براي ديدن نظر مخالف رك؛ 41: 1384شمس، (نيست 

شود و خوانده نيـز در مقابـل    مي خواهان، شخصي است كه ثمره دادرسي بر او بار
خواهان در نقض داليل خوانده معموالً به جهت به . دهد ادعاي او دفاعياتي را انجام مي

بـا وجـود ايـن،    . دارد ها و ايرادات وي گام بر مي دست آوردن خواسته خود به رد دفاع
بـه تنظـيم    مثالً خواهان در دعـواي الـزام  . شود خواهان ناچار به اقامه دعواي اضافي مي

كـه فروشـنده   بـا ايـن  . شود كه در رهن شخص ثالثي اسـت  سند، با سندي رو به رو مي
مكلف است از مال مرهونه فك رهن نمايد، خواهان دعواي الزام راهن به فك رهـن را  

تـوان   نمايد، چرا؟ در پاسخ به اين پرسش، مقدمتاً مـي  به صورت دعواي اضافي اقامه مي
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تهـاجمي    كند، بدين لحاظ كه دعوا يك حمله با دفاع فرق مياظهار داشت ماهيت دعوا 
است براي تغيير موقعيت و بايد از سوي خواهان يا خوانده مطرح شود، ولي دفاع يـك  

كه تغييري در وضعيت دفاع كننده ايجـاد  پاسخ متقابل به حمالت مدعي است بدون اين
شود كه آن مزايـا و نفـع    ه مييك دعوا، نفعي به دست آورد  كند بنابراين با كسب نتيجه

لذا گاهي مواقع، به منظـور بـه دسـت آوردن حـق اصـلي يـا       . شود در دفاع حاصل نمي
شود، زيـرا   اموري ديگر الزم است دعوايي اقامه شود، چه با دفاع اين نتيجه حاصل نمي

خواهـان را رد   ادعـاي توانـد   تواند چيزي به دست آورد و فقط مي در دفاع، خوانده نمي
شود دعواي اضافي اقامه نمايد، ناشـي   كه خواهان در مواقعي ناچار ميبنابراين، اين .كند

تواند به خواسته اصلي خود برسد، زيرا با دفاع  از اين وضعيت است كه وي با دفاع نمي
شود كه بتواند به تبع آن به خواسته اصلي خود دست پيـدا   اي براي او حاصل نمي نتيجه

  .شود ها و دفاعيات خوانده، رد ميكند، بلكه صرفاً ادعا
  

  ضرورت طرح دعواي اضافي. 3
به منظور در اختيار گرفتن موضوع دعوا نزد دادرس و متـداعين، اصـل بـر تثبيـت     

گذار اين اختيار را به شود قانون در مقابل چه ضرورتي سبب مي. دعواي اقامه شده است
اضافي را اقامه كنـد؟ در ادامـه   خواهان دهد تا به تبع دعواي اصلي تثبيت شده، دعواي 

  : شودداليل اين امر بيان مي
  

  جلوگيري از صدور آراء متعارض و اصالح دعوا. 1.3
در دعاوي با موضوعات خواه متفاوت يا مشابه، هر قاضي داراي استنباط متفاوتي   

بـا طـرح   . ده از ديگري اسـت در ارزيابي موضوعات و داليل ارائه شده و يا به دست آم
كه داراي ارتباط كامل با هم هستند، ممكن است زمينه صدور آراء متعارض و يا   عاويد

، اسـت متزاحم از نظام قضايي كه همچون يك مجموعه به هم پيوسـته و درهـم تنيـده    
گيري از صدور چنين احكـامي ايـن حـق را بـراي     منطق حقوق براي پيش. فراهم گردد

افي زمينـه بـراي آراء همسـو و غيرمتنـاقض     خواهان فراهم ساخته تا با طرح دعواي اض
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ترديدي نيست كه هدف اصلي دادرسي كشـف حقيقـت و فصـل خصـومت     . مهيا شود
خواهان بعضاً در موقعيتي قرار . است و اين موضوع با تكرار دعاوي حاصل نخواهد شد

و چون امكـان دارد   يستضوع دعوا به طور كامل مطلع ندارد كه از وضعيت حقوقي مو
ه با دفاعي مواجهه شود كه دعواي وي به سرانجام نرسد، به منظـور ريشـه كـن    در آيند

كردن اختالف و طوالني نشدن روند فصل خصومت اين اختيار به وي داده شده اسـت  
  .اي جديد به آن الحاق نمايد دعوا را ترميم يا خواسته

  
  تسريع رسيدگي و كاهش هزينه دادرسي. 2.3

واقعي خصومت در دعاوي، به اصول و قواعدي نياز فرآيند كشف حقيقت و فصل 
دارد كه در عين سادگي و قابليت فهم براي عموم غير متخصص و متخصص، با فـراهم  
آوردن بستر رعايت دقت و به منظور ايجاد تعادل، اختالفات و تنازعات ناشـي از دعـوا   

ف در دادرسـي  شود با هزينه و سرعت معقـول و متعـار   را كه بر طرفين و جامعه بار مي
ها و سرعت مزايـاي ناشـي از آراي تحصـيل شـده از      حل كند، به نحوي كه ميان هزينه

غمـامي،  ؛ بـه بعـد   301: 1387محسـني،  (دار ديـده شـود   محاكم، تناسب اصولي ريشـه 
در صورت طرح دعواي اضافي، اين دعوا به همراه دعواي اصلي ) 287: 1385محسني، 

ي براي متداعين و دادگاه مورد نظـارت و ارزيـابي قـرار    در يك فرآيند و با هزينه كمتر
نمايد و بـه   االمكان نسبت به هر دو در يك دادنامه انشاي رأي ميگيرد و دادگاه حتي مي

هاي طرفين دعوا رسيدگي شده و يكسره به اختالفات آنـان فيصـله داده    تمام كشمكش
شـد، دادگـاه بايـد     يدگي مـي در حالي كه اگر به هر دو دعوا به طور مستقل رس. شود مي

كرد اين در حالي است كه بـا مطـرح    تعيين مي  براي رسيدگي به هر يك، زمان جداگانه
نمودن آن به همراه دعواي اصلي تعيين وقت مجزا و جداگانه براي هـر يـك بـه علـت     

  .ارتباطي كه با هم دارند وقعي ندارد
  

  فاترعايت حق و عدالت و فيصله دادن به كليه اختال. 3.3
كنـد، صـرفاً بـر اسـاس موضـوع      هنگامي كه دادرس تنها به يك دعوا رسيدگي مي
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توانـد بيشـتر از خواسـته دعـوا بـه شناسـايي و        مطرح شده حق اظهار نظر دارد و نمـي 
در مقابل هنگامي كه دادرس ) به بعد 152: 1389محسني، (گيري در دعوا بپردازدتصميم

جوانب امـر را بيشـتر مـورد تجزيـه و تحليـل قـرار       كند،  به هر دو دعوا با هم توجه مي
الشمول و فراگيرتر در دهد و در ارزيابي خود از موضوع مورد اختالف با نگاهي عام مي

شـود او در راي   همين امر سـبب مـي  . آيد جهت كشف حقيقت و فصل خصومت بر مي
اخالقي، عدالت بدين خاطر راي او با اصول . خود با دقتي بيشتر از قبل اظهار نظر نمايد

دعاوي و اختالفات كهنـه، هـر يـك از طـرفين را بـا      . و انصاف سازگاري بيشتري دارد
براي اجتناب از اين مسـأله، بايـد ايـن امكـان وجـود      . كند مشكالت جديدي مواجه مي

داشته باشد كه به كليه اختالفات مرتبط متداعين در ضمن دادرسـي واحـدي رسـيدگي    
  .گردد

  
  ها دعوا با دعواي اضافي و شرايط آن مقايسه تغييرات. 4

در اين بند ابتدا تغييرات دعوا با دعواي اضافي به علت مشابهتي كه بـا هـم دارنـد    
تـوان از تغييـرات    گذار در دعواي اضافي ميشود زيرا به علت سكوت قانون مقايسه مي

دعوا در جهت بدست آوردن احكام و آثـار دعـواي اضـافي كمـك گرفـت و در انتهـا       
  .گيرد ايط هر دو، مورد تجزيه و تحليل قرار ميشر

  
  مقايسه تغييرات دعوا با دعواي اضافي. 1.4

ج را .ق98ق و مـاده  .ق 117همان طور كه بيان  شد برخي تغييرات دعوا در ماده  
ج با تقديم يك .ق 17دانند كه از جانب خواهان به موجب ماده همان دعواي اضافي مي
از آن جايي كه . توان به جز آن مصداق ديگري را يافت نميشود و  درخواست مطرح مي

ج از يـك سـو،   .ق 98ق و مـاده  .ق 117به نظر نگارندگان تغييرات اعمال شده در ماده 
شود و از سـوي ديگـر، از    جزء اختياراتي است كه بر دعواي اصلي اقامه شده اعمال مي
رار مور اتفاقي نه دعـاوي قـ  لحاظ منطق حقوق به طور سنتي تغيير دعوا در دسته بندي ا

اي  اما نظر به مشـابهت پـاره  . شوندفارغ از هم نگريسته ميگيرد، اين دو نهاد حقوقي  مي
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تـوان نسـبت بـه    گذار در آن، نمياحكام دعواي اضافي با تغييرات دعوا و سكوت قانون
  .تفاوت بودمقايسه اين دو نهاد بي

هـاي اجتمـاعي، اقتصـادي و    از ديـدگاه فارغ : تغيير خواسته و درخواست .1.1.4
نـوع  . شودفلسفي، خواسته دعوا شامل آن نتيجه دعوا است كه توسط خواهان مطالبه مي

تواند خواسته را به نـوع ديگـري   كند و اوست كه ميخواسته دعوا را خواهان تعيين مي
مطالبه مبلغ كه خواسته خواهان تغيير خواسته نظير اين) 132: 1387انصاري، .(تغيير دهد

با توجه به رابطه قـراردادي   2پنجاه ميليون تومان است ولي تا پايان اولين جلسه دادرسي
دادرس  3.دهد خود با خوانده، خواسته خود را به يكي از ارزهاي معتبر اروپايي تغيير مي

چـه كـه از او خواسـته شـده اسـت بايـد بـه صـدور راي بپـردازد و          صرفاً بر اساس آن
گيـري كنـد بـه عنـوان نمونـه اگـر       ه غير آن بر حسب امر ذهني خود تصميمتواند ب نمي

خواسته خواهان الزام به تنظيم سند رسمي تعيين گردد و دادرس بعد از استعالم متوجه 
تواند خواسته نادرست مطرح شده را به فـك رهـن تغييـر    شود ملك در رهن است نمي

تواند با اخذ توضيح ا ابهام باشد ميدادرس در صورتي كه خواسته خواهان همراه ب. دهد
  . م، ابهام آن را برطرف كند.د.آ.ق 95مطابق ماده 

» درخواسـت «چـه از دادگـاه   تواند هـر آن  م خواهان مي.د.آ.ق 51ماده  5مطابق بند 
و » خواسـته «برخي از محققين از لحاظ لغوي ميان . دارد را در دادخواست مطرح نمايد

ه و به تبع آن از لحاظ اصطالحي نيـز تفكيـك ايـن دو را    تفاوتي قائل نشد» درخواست«
رسـد   در مقابل بـه نظـر مـي   ) 289: 1381مولودي، .(اند ناشي از مسامحه و اشتباه دانسته

م كه به لزوم تعيين خواسته در دادخواست به عنـوان  .د.آ.ق 51ماده  3ظاهر عبارات بند 
همـان مـاده، كـه بـه حـق       5د يكي از تكاليف خواهان تصريح دارد و متعاقب آن در بن

كنند زيرا با توجـه   درخواست خواهان اشاره گرديده است، موضوع واحدي را بيان نمي
باشد بلكه بايـد آن  به سابقه اقتباس اين ماده از مقررات فرانسه، اين دو بند تكراري نمي

هـا در يـك دادخواسـت بـه      هاي متعددي دانست كه امكان طـرح آن  را ناظر به خواسته
-كه جزء متفرعات دعـوا محسـوب مـي   رت دو وجهي يا تبعي وجود دارد و يا اينصو
بـديهي اسـت بـراي    ) 14: 1390، 2ج قهرمـاني، ؛ 324و  323: 1381متين دفتري، .(شود
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  .الرعايه استم الزم .د.آ.ق 98تغيير درخواست شرايط مذكور در ماده 
درخواسـت وجـود داشـته    كه امكـان تغييـر   م براي اين.د.آ.ق 98مطابق ظاهر ماده 

به نظـر  . باشد، ضروري است درخواست مورد نظر در ضمن دادخواست بيان شده باشد
رسد حكم ماده مذكور در مورد ضرورت قرار گرفتن درخواست ضمن دادخواسـت   مي

توان تصور نمود كه خواهان قبـل از تقـديم   باشد زيرا موارد متعددي مياز باب غلبه مي
بـراي ديـدن نظـر مخـالف ر ك،     . (كنـد  است خـود را مطـرح   دادخواست اصلي، درخو

توان براي تغيير درخواست ذكر كرد ايـن   اي كه مي نمونه) 445و  444: 1387مهاجري، 
نمايـد و در   است كه خريدار دعوايي به خواسته مطالبه مبيع بر عليه فروشنده اقامـه مـي  

ار داشته اسـت در تـاريخ   دهد بايع به موجب اظهارنامه رسمي اظه دادخواست تذكر مي
بنـابراين در دادخواسـت قيـد    . معامله، رشيد نبوده و به اين علت معامله فاقد اثر اسـت 

ي اصلي او عين مبيع است اما با وجود اين اگر دادگاه دفاع خوانده را  كند كه خواسته مي
يـن اسـت   م ا.د.آ.ق 51ماده  5متعاقب از دادگاه به استناد بند » درخواست«داند، وارد مي

خريـدار در  . كه حكم به رد عين ثمن كه يك تخته فرش ابريشـم اسـت، صـادر گـردد    
شود عين ثمن در يد خوانده تلف شده اسـت از ايـن رو    جلسه اول دادرسي متوجه مي

كـه خواهـان از دادگـاه    مثال ديگـر ايـن  . دهد خود را به قيمت آن تغيير مي» درخواست«
رغم اين در اولـين جلسـه دادرسـي درخواسـت     نمايد عليدرخواست دستور موقت مي

  )9: 1387ابهري، . (دهدخود را به تأمين خواسته تغيير مي
رغم پذيرش عدم امكان تغييـر خواسـته از سـوي    رسد عليبا وجود اين به نظر مي

دادرس، خواسته دعوا هيچ خصوصيتي ندارد كه امكان باز توصيف آن از سـوي دادرس  
ته بايد مانند هر مفهوم حقوقي ديگر، در جايگاه خـود قـرار   وجود نداشته باشد و خواس

دادگاه انتظامي قضات آمـده   14/1/1323مورخ  3644از اين رو در حكم شماره  4.گيرد
مسامحات در تعبير راجع به خواسته بـا وجـود وضـوح مقصـود مـدعي از مـتن       «است 

ه اشخاص معمـوالً  كچه اين) 98: 1390خدابخشي،. (»دادخواست و مدارك، زيان ندارد
-خواهند و چيزي بـيش از ايـن را نمـي   افتد را از دادگاه ميچه در واقعيت اتفاق ميآن

از اين رو چون آگاهي نسبت به ماهيت اين موضوعات ندارند، ايـن  . توانند مطالبه كنند
دادرس است كه صالحيت دارد بر اساس مفـاهيم و هنجارهـاي حقـوقي، بـه توصـيف      
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آن را از انحراف ظاهري دور نمايد البتـه ايـن مداخلـه دادرس نبايـد     خواسته بپردازد و 
  .همراه با تغيير امور موضوعي دعوا كه در اختيار طرفين است باشد

از سـبب تحـت    217كه قانون مدني در ماده عالوه بر آن: تغيير سبب دعوا. 2.1.4
كنـد مـراد از   اد مـي به معناي انگيزه غير مستقيم طرفين معاملـه يـ  » جهت معامله«عنوان 

نمايـد و مبتنـي    اي حقوقي است كه خواهان ادعا مي سبب در آيين دادرسي مدني، رابطه
...) اتالف، غصب، و(، واقعه حقوقي )عقود معين، ايقاعات و قراردادها(بر عمل حقوقي 
؛ 252: 1383كاتوزيـان،  ( .اسـت ...) م و .ق 589م، مـاده  .ا.ا.ق92ماده (و يا حكم قانون 

سبب دعوا بر حسب بنـد  . باشدبه بيان ديگر مبناي خواسته دعوا مي) 47: 1382شمس، 
تواننـد  م جز امر موضوعي دعوا قرار دارد و تنها اصحاب دعوا مي.آد.ق 98و  51ماده  4

   .تواند سبب دعوا را تغيير دهدآن را بيان كنند و تغيير دهند از همين رو دادرس نمي
شايان ذكر است در قانون آيين دارسي مدني صراحتاً از امكان تغيير سـبب سـخن    

به ميان نيامده است اما پذيرش تغيير سـبب دعـوا از سـوي خواهـان در اولـين جلسـه       
 98در ماده » تغيير نحوه دعوا«زيرا اوالً عبارت . رسددادرسي خالي از اشكال به نظر مي

) 440: 1387مهاجري، .(ان تغيير سبب دعوا قلمداد نمودتوان به معناي امكم را مي.د.آ.ق
نامه را بـه  توان گفت اگر خواهان دعواي اعالم بطالن مبايعهرو به عنوان نمونه مياز اين

باشد مطرح كند، در اولـين  سبب نبود قصد انشاء بر عليه خوانده كه طرف قرارداد او مي
صد انشـاء بـه نامشـروع بـودن جهـت      تواند سبب بطالن را از عدم قجلسه دادرسي مي
-م مـي .د.آ.ق 98ثانياً هنگامي كه خواهان خواسته دعوا را مطابق ماده . معامله تغيير دهد

-آن عمل يا واقعه حقوقي كه مبنا و اساس خواسته را تشكيل مـي دهد، چرا  تواند تغيير
خواسته، داراي قابل تغيير باشد؟ به بيان ديگر، قابل تغيير بودن سبب نسبت به دهد، غير

بينـي افـزايش خواسـته در    شويم برخالف پيشبا وجود اين متذكر مي. باشداولويت مي
-رغم ايناز اين رو علي. م، افزايش سبب مورد پذيرش قرار نگرفته است.د.آ.ق 98ماده 

كه اين امكان وجود دارد، خواهان به عنوان نمونـه دعـوا خـود بـه خواسـته تخليـه را،       
بب تغيير شغل و تعدي و تفريط عليه مستاجر مطـرح نمايـد، امـا ايـن     همزمان به دو س

امكان وجود ندارد كه اگر دعواي تخليه را به سبب تغيير شغل مطـرح نمـود، در اولـين    
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البته ترديـدي  . جلسه دادرسي، سبب ديگر يعني تعدي و تفريط را نيز به آن اضافه نمايد
شغل، همراه با پيـروزي نباشـد، نـامبرده    نيست اگر دعواي تخليه خواهان به سبب تغيير 

تواند دعواي جديد تخليه را به سبب تعدي و تفريط بر عليه مستاجر مطرح همچنان مي
زيرا نظر به نبود وحدت سبب ميان دو دعوا مذكور، دعواي جديد با ايراد اعتبـار  . نمايد

  )269: 1383كاتوزيان، .(باشدرو نمي، روبه84ماده  6امر مختومه، موضوع بند 
اكنون سئوال قابل طرح اين است كه آيا خواهان مكلف است سبب دعوا خـود را   

توصيف نمايد؟ به عبارت ديگر توصيف سبب دعوا امر موضـوعي اسـت يـا حكمـي؟     
برخي از نويسندگان، سبب دعوا را از طريق حكم قانوني كه از سـوي خواهـان اسـتناد    

هان مكلف اسـت سـبب دعـوا را توصـيف     كنند بدين معنا كه خوا شود شناسايي مي مي
رو انتخاب سبب اقامه دعوا، با خواهان اسـت و دادرس حـق بـاز توصـيف     نمايد از اين

برخي ديگـر سـبب را در   ) 128: 1387انصاري، . (سبب توصيف شده خواهان را ندارد
شوند، بعضـي   كنند البته گروه اخير خود به دو دسته تقسيم مي امر موضوعي جستجو مي

و بعضي ديگـر  ) 49: 1382شمس، ؛ 153: 1389محسني، (را وقايع خام يا محضسبب 
بـر  ) به بعد 129: 1387انصاري، . (داننداند مي وقايعي كه به لحاظ حقوقي توصيف شده

اساس ديدگاه اول، دادرس با تكيه بر عناصر واقعه ارايه شده به وسيله طـرفين، مسـايل   
اين طرفين نه ملزم بـه ارائـه توصـيف صـحيح از     كند، بنابر حكمي و حقوقي را بيان مي

هـاي خـود بـه يـك قاعـده       وقايع مادي مورد استناد هستند و نه ملزمند تا در اسـتدالل 
دادرس بايد با استفاده از قواعد به دعوا رسـيدگي كنـد حتـا    . حقوقي معين ارجاع دهند

طبق ديـدگاه دوم   بر) 80: 1385شهيدي، (  .اگر آن قواعد مورد استناد واقع نشده باشند
دهنـد، بـين    انـد قـرار مـي    كه سبب دعوا را وقايعي كه از نظـر حقـوقي توصـيف شـده    

هاي ادعا شده و قاعده حقوقي استناد شده يك ارتباط تنگاتنگ وجود دارد، لـذا   واقعيت
اي از وقايع هستند كـه از   اين دو عنصر، تشكيل دهنده سبب دعوا هستند، زيرا مجموعه

كه كدام يك از در مورد اين)به بعد 129: 1387انصاري، . (اند شده نظر حقوقي توصيف
هاي حقوقي تطابق بيشتري دارد، ادعا شده اعمال قواعد  هاي بيان شده با واقعيت ديدگاه

حقوقي رابطه مستقيمي با توصيف وقايع از طرف دادرس دارد، بنابراين توصيف سـبب  
زيـرا شـك   ) 37: 1383هرمزي، (ار دارداز امر حكمي دعوا است و در اختيار دادرس قر
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به نظر نگارندگان بر اين ادعا دو نقـد نقضـي و   . در توصيف دقيقاً شك در قواعد است
  : تحليلي وارد است

بايست بيان امر موضوعي را هـم   اگر دليل مزبورصحيح باشد، مي: نقد نقضي -الف
خيص امر موضـوعي را از  اي كه استدالل كننده، تش امر حكمي بدانيم زيرا به همان شيوه

داند، بايد بيان امر موضوعي دعوا را نيز امر حكمي بداند، در حالي كه در  امر حكمي مي
  .بيان امر موضوعي دعوا دادرس هيچ نقشي ندارد

توصيف سبب كنكاشي ذهني جهـت بدسـت آوردن قاعـده    : اول: نقد تحليلي -ب
اصحاب دعوا به منظـور تشـخيص   حاكم و منطبق نمودن آن با سبب ارائه شده از سوي 

باشـد بنـابراين صـرف    از مصاديق كدام قاعده اسـت، مـي   -امر موضوعي -كه سبباين
 .توصيف نه امر موضوعي است و نه امر حكمي

توصيف ماهيت امر موضوعي، به اعتبار سيره عقال، امري تخصصـي اسـت و   : دوم
شود زيرا تشخيص ماهيت ام ميبايد ديد اين سيره در موارد ارائه شده به چه كيفيتي انج

كنـد و بعضـي ديگـر نيازمنـد     بعضي امر موضوعي مراجعه به منابع حقوقي را طلب مي
سـبب، امـر   ) توصـيف (كه تعيين ماهيت از اين رو، اين. مراجعه به نظر كارشناس است

حكمي است و تشخيص ماهيت آن در اختيار دادرس قرار دارد به طور مطلق قابل قبول 
  .نيست
ا بر مقدمات فوق اصحاب دعوا تكليفي به توصيف سـبب دعـوا ندارنـد و تنهـا     بن 

زيـرا توصـيف   ) 49: 1382شـمس،  (را بيان كننـد ) امر موضوعي(بايد واقعيت و حقايق 
كه توصيف سبب در اختيار دادرس يا كارشـناس  اما در اين. سبب امري تخصصي است

از آن . شـود يـا خيـر   ر حكمـي مـي  قرار دارد، بايد ديد توصيف سبب منجر به تعيين ام
بايست توصـيف  شود ميجايي كه توصيف در دادرسي منتج به تعيين قاعده حقوقي مي

به  5سبب را امر حكمي و بر عهده دادرس قرار داد به عنوان مثال در دعوا اثبات مالكيت
 كه عقد سبب مالكيت، بيع، صلح و يا قرارداد ديگـري اسـت  اعتبار قرارداد، توصيف اين

  . بايست با توجه به امور موضوعي ارائه شده از سوي دادرس تشخيص داده شودمي
ممكن است ايراد شود كه به عنوان مثال در دعواي بطالن قرارداد بـه سـبب عـدم    
تعادل رواني طرف قرارداد، توصيف سبب دعوا از اين جهت كه شخص مذكور سفيه يا 
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نه دادرس، در پاسخ بايد گفـت مطـابق    گيردمجنون است، در اختيار كارشناس قرار مي
تواند توصيفي كه كارشناس از ايـن موضـوعات ارائـه داده     م دادرس مي.د.آ.ق 265ماده 

زيرا رونـد ضـروري   . كه با اوضاع و احوال مطابقت نداشته، نپذيرداست را به علت اين
. ار دارداي به نام عنصر تصـميم و اراده دادرس قـر   در تصميمات قضايي مبتني بر مقدمه

محدود نمودن اختيارات دادرس در توصـيف صـورت گرفتـه از سـوي كارشـناس، بـا       
كنـد، نظـر كارشـناس در     ماهيت قضاوت ناسازگار است و عقالنيت در حقوق حكم مي

بر همين اساس عالوه . صورتي مورد تبعيت قرار گيرد كه موجب وثوق و اطمينان گردد
ول بـودن نتـايج نيـز توجـه داشـت واال دادرس      بر معيار مطابقت با واقع، بايد بـه معقـ  

از اين رو در كنار پذيرش مراجعه . همچون ماشيني است كه هيچ اختياري از خود ندارد
به كارشناس، در نهايت دادرس است كه در خصوص تطبيق امر موضوعي ارائه شده بـا  

  6.نمايد گيري ميامر حكمي كه بخشي از عمليات استنباطي وي قرار دارد تصميم
نظام حقوقي بر اساس مفاهيم و قواعد از پيش تعيين شده، مسئوليت حل اخـتالف  
را به دادرس داده است و الزمه اين اختيار، اختيار مقدماتي ديگري اسـت كـه در قالـب    

شود و اين از خصايص ذاتي و تخصصـي دادرس اسـت    توصيف امر حقوقي مطرح مي
ل قابل استماع بودن دعـاوي، جلـوگيري   اين مهم هماهنگ با اص. كه قابل تحديد نيست

-هاي غيرضروري براي اصحاب دعوا و دادگاه مـي  از تكرار آن، اجتناب از صرف هزينه
اصحاب دعوا  مكلف نيستند كه سبب دعوا را بـه  ) به بعد 96: 1390خدابخشي، . (باشد

نحو صحيح توصيف كنند و اگر هم توصيف نموده باشند اين توصيف نسبت به دادرس 
براي ديـدن  .(تواند توصيف اصحاب دعوا را باز توصيف نمايد االتباع نبوده و او ميزمال

نظر مخالف كه تغيير توصيف مالزمه با تغيير نحوه دعوا دارد و اين حق تا پايـان اولـين   
با وجود اين، توصيف ) 49: 1382شمس، : رك: جلسه دادرسي در اختيار خواهان است

 -جز امر موضوعي دعوا است -كه منجر به تغيير سبب سبب نبايد طوري صورت گيرد 
تواند سبب دعـوا را تغييـر دهـد     م صرفاً خواهان مي.د.آ.ق 98گردد زيرا به موجب ماده 

به عنوان نمونه اگر خواهان سبب مالكيت خود را قرارداد با خوانده قـرار دهـد، دادرس   
نبايد تصور گـردد  . تغيير دهد تواند منشا مالكيت خواهان را به جاي قرارداد به ارثنمي

دادرس بـا در نظـر گـرفتن    . شـود باز توصيف سبب دعوا، موجب تغيير سبب دعوا مـي 
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گـذارد، عنـوان سـبب را انتخـاب و      آثاري كه به طور كلي سبب ارائه شده به جاي مـي 
تواند بـا توصـيف جديـدي از    كند به همين دليل خواهان نميمبادرت به صدور راي مي

كه توصيف سـبب، از وظـايف اصـحاب    توضيح اين. جدداً اقامه دعوا كندهمان سبب، م
بنابراين تجديد دعوا، نيازمند سببي جديد با امـر موضـوعي متفـاوت از    . باشددعوا نمي

بـه عنـوان نمونـه اگـر خواهـان دعـوا       . دعوايي است كه سابق بر آن اقامه گرديده است
دعوا محكوم به رد شود، وي دوبـاره  مطالبه خسارت به سبب اتالف مطرح نمايد و اين 

تواند به اعتبار همان امر موضوعي يا واقعه ولي از باب تسبيت دعوا خود را تجديد نمي
بـراي ديـدن نظـر    ؛ 71: 1384پورطهماسـبي فـرد، محسـني،    ؛ 49: 1382شمس، .(نمايد

  )94: 1386غمامي، محسني، : مخالف، رك
تواند دعوا خـود را بـا    كه ميعالوه بر اينآغازگر دادرسي : كاهش خواسته. 3.1.4

رعايت تشريفات قانوني در دادگاه اقامه كند، اين حق را نيز دارد كه با توجـه بـه اصـل    
. تسليط كه ريشه در اتهامي بودن نظام دادرسي دارد، خواسته دعواي خود را كاهش دهد

ت ولي با وحدت بيني شده اسم پيش.د.آ.ق 98كاهش خواسته در مرحله بدوي در ماده 
تواند در اين مرحله بـه  توان گفت تجديدنظر خواه نيز ميم مي.د.آ.ق 356مالك از ماده 

م ايـن  .د.آ.ق 98از ظاهر ماده . طور كمي خواسته دعواي تجديدنظر خود را كاهش دهد
رسد كه كاهش خواسته در جايي صادق است كه خواهان از لحاظ كمي گونه به نظر مي

براي ديدن نظر ؛ 48: 1391ايمانيان بيدگلي،.(د را كاهش دهد نه كيفيخواسته اصلي خو
اي كـه نـوع آن   و اگـر خواهـان بخواهـد خواسـته    ) 285: 1381مولـودي،  : مخالف رك

متفاوت از خواسته ديگر دعواست را كاهش دهد به عنوان مثال در دعـواي خلـع يـد و    
م .د.آ.ق 107ايد مطابق مـاده   قلع و قمع مستحدثات بخواهد قلع و قمع را پس بگيرد، ب

دادخواست يا دعواي خود را نسبت به آن قسمت از خواسته استرداد نمايد زيرا كـاهش  
  .اي استخواسته تاسيس جداگانه

م، صرفاً كاهش خواسته و نه كاهش بهـاي  .د.آ.ق 98كه ماده نكته قابل توجه اين   
زيرا ) 449 و 448: 1387اجري، مه؛ 8: 1387ابهري، . (بيني نموده استخواسته را پيش

شـود و بهـاي    از نظر مفهومي، خواسته موضوعي اسـت كـه از دادگـاه مطالبـه مـي     : اوالً
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ي مالي غير وجه نقد ها ارزش ريالي خواسته نسته، در واقع، تعيين و مشخص نمودخوا
-است، جه رايج كشوربنابراين، در تمام مواردي كه خواسته و. به وجه رايج كشور است

گذار هـر گونـه تغييـر در دعـوا مطروحـه را      قانون: ثانياً.تعيين بهاي خواسته منتفي است
داند و كاهش ارزش ريـالي خواسـته از   بيني شده در قانون مجاز ميصرفاً در موارد پيش
زيرا بهاي خواسته از امر شكلي و حكمي دعوا اسـت و قاعـدتاً   . باشدموارد مذكور نمي

توانـد بهـاي    كه خواهان در هنگام طرح دعوا مـي اين. ن قرار گيردنبايد در اختيار خواها
خواسته خود را تقويم كند، داللت بر اين ندارد كه او بعد از طرح دعوا نيز اين اختيار را 
داشته باشد زيرا تقويم خواسته در تعيين هزينه دادرسي و قابليت تجديد نظـر و فرجـام   

ه دعوا است همچنين در تعيين مرجع صـالح  خواهي دعوا كه حق نهاد عمومي و خواند
تأثير شگرفي خواهد داشت و اين حق به طور استثنايي در هنگام طـرح دعـوا   7رسيدگي

كه كاهش خواسته، چه خواسته وجه رايج باشد نظربه ايناما چنان 8.به او داده شده است
-رت مـي تأثيري در حقوق خوانده ندارد و اقدام خواهان نيز در جهت اصل تسليط صو

  .تواند به آن اعتراض نمايد گيرد، خوانده نمي
چـه از او در دادخواسـت،   دادرس صـرفاً بـر اسـاس آن   : افزايش خواسـته . 4.1.4

توانــد خــارج از آن اتخــاذ تصــميم  كنــد و نمــي خواســته شــده اســت اظهــار نظــر مــي
ممكن اسـت خواهـان بـه داليلـي نتوانـد خواسـته خـود را بـه طـور كامـل در           9.نمايد

م اين اجـازه را دارد كـه بـه جـاي اقامـه      .د.آ.ق 98دخواست مطرح نمايد مطابق ماده دا
بـا  . ايي به خواسته اوليه خود بيفزايـد دعواي مستقل، در قالب افزايش خواسته، خواسته

رسد افـزايش خواسـته نـاظر بـه افـزايش كمـي       م بنظر مي.د.آ.ق 98توجه به ظاهر ماده 
كه خواهـان، بـه خواسـته    باشد مانند اينخواست نميخواسته است كه نيازمند طرح داد

كنـد و متعاقبـاً ايـن خواسـته را طـي       خلع يد از سه دانگ مشاع ملكي را اقامه دعوا مي
در فرضي كه خواهان قصد اضـافه  . دهد درخواستي به پنج دانگ همان ملك افزايش مي

ح دعواي جديد كـه  نمودن كيفي خواسته دعوا خود را داشته باشد، اين امر در قالب طر
از اين رو تشريفات مربـوط  . گيردشود صورت ميخوانده مي» دعواي اضافي«اصطالحاً 

كه خواهان دعواي خلـع يـد از ملكـي را    بايست رعايت گردد مانند آنبه طرح دعوا مي
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شود خوانده در ملك موضوع دعوا، احداث بنا هم نمـوده   كند، سپس متوجه مي اقامه مي
بـه بيـان ديگـر الحـاق     . خواهـد  ي دادخواستي قلع و قمع بنا را نيز مـي است بنابراين ط

خواسته جديد، موضوعي متفاوت از تغيير دعوا و بـاالخص افـزايش خواسـته اسـت و     
-: 1387مهـاجري،  ( 10.صرفاً افزايش در كميت خواسته در قالب تغيير دعوا امكان دارد

  )25: 1372مرداني، حاتمي، بهشتي، حبيب آگهي، ؛ 438
  

  شرايط دعواي اضافي. 2.4
اختياراتي كه به آغازگر دعوا داده شـده اسـت بتوانـد دعـواي خـود را تصـحيح و       
تكميل كند، در حقيقت تغيير و تحوالتي است كه نيـاز بـه تشـريفات خاصـي بـه جـز       
درخواست ندارد، زيرا نظر به نسبتي كه او با دعوا دارد و همچون شيء متعلق بـه خـود   

برده در دعوا وجود دارد و در راسـتاي اصـل    امكان دخل و تصرف نام بر آن تسلط دارد
 ؛بـه بعـد   59: 1381شـمس،  : براي مطالعه بيشتر در خصـوص اصـل تنـاظر رك   ( تناظر

در فرض عدم آمادگي يـا عـدم حضـور خوانـده، جلسـه       )به بعد 123: 1389حيدري، 
حي نيـز ماننـد دعـواي    در حالي كه در دعواي اضافي اصطال. افتد رسيدگي به تأخير مي

به عنـوان يـك دعـواي طـاري، بـه      13، دعواي ورود ثالث12، دعواي جلب ثالث11متقابل
چـرا كـه   ) 257: 1387هرمـزي،  (ج نيازمند تقديم دادخواست است .ق 17موجب ماده 

داند كه شـرايط الزم   ج شروع رسيدگي به هر دعوا را مستلزم دادخواست مي.ق 48ماده 
چه موضوع اين بند خواهد بـود شـرايط   اما آن. ادگاهي استبراي شروع رسيدگي هر د

  .اختصاصي اقامه دعواي اضافي است
دعواي اضافي اصطالحي از حقوق و اختيارات : خواهان آن را اقامه نمايد. 1.2.4

خواهان، شخصي است كه نتيجه يا نفع دادرسي كه همان خواسـته دعـوا   . خواهان است
عبـارت ديگـر بـا اسـترداد دعـوا چيـزي از او مطالبــه       بـه  . شـود  اسـت، بـر او بـار مـي    

-: 1407، حلّي، جمـال الـدين،   252: 1420صيمري، ؛ 59: 1413شهيد ثاني، (14شود نمي
 ؛ 131: 1408ابوجيـب،  ؛ 154: تـا بحراني، بـي ؛ 270: تاكاشاني، بي؛ 719: سبزواري؛ 481

و غالبـاً  ) 379: 1410الـدين،  حلّـي، جمـال  ؛ 266: 1404مقداد بـن عبداللّـه السـيوري،    
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؛ 97: 1408حلّـي، محقـق،   .(كند برخالف اصل يا ظاهر در مقابل خوانده اظهارِ حقي مي
ــي، محقــق،  ــي، عالمــه، ؛ 284: 1418حلّ ــي، عالمــه، ؛ 298: 1421حلّ ؛  436: 1413حلّ

  )471: 1416عميدي، 
تشـريفاتي اسـت و عـدم    دادرسي وابسته به اصول و : در مهلت اقامه شود. 2.2.4

ي مختلفي منشا اثر است، يكي از اين اصول، رعايت ها رعايت اين گونه قواعد در حوزه
ها به منظور جلوگيري از اطاله دادرسـي و   اين مهلت. هاي قانوني طرح دعوا است مهلت

فرصت دفاع براي متداعين در نظر گرفته شده و با اصل اولويـت نقـش اصـحاب دعـوا     
با اين حال متمحض شدن به كليه اختالفات ما را به اين واقعيت رهنمون  .مطابقت دارد

كند تا خواهان خواسته جديد خود را كه داراي ارتباط كامل با دعـواي اصـلي اسـت    مي
شود خدشـه   در اين ميان حتي ممكن است برخي اصول كه گاهي تصور مي. اقامه نمايد

و حكمت حكم خالف قاعده يا اسـتثنايي در   ناپذير هستند ناديده گرفته شوند، زيرا مبنا
ها به مدد عقل قابل درك و كشف است، چرا كه فلسفه وضع غالب ايـن   قريب اتفاق آن

ها بنا به همـان ارزش و   مقررات ريشه در واقعيات عقاليي و عرفي دارد و تعرض به آن
كه دعاوي  نظر به اشتراكاتي. كند واقعيت هيچ خللي در نظم عمومي دادرسي ايجاد نمي

كنـد،   جلب ثالث و متقابل با دعواي اضافي دارند و همچنين اصل تثبيت دعوا اقتضا مي
رغم فقدان نص، االمكان دست خوش تغييرات نشود، مهلت دعواي اضافي عليحد دعوا

ج تا پايان اولـين جلسـه رسـيدگي نخسـتين     .ق 141و  135با وحدت مالك از مادتين 
   15.خواهد بود

ممكن است گفته شود واخوانده در مرحلـه نخسـتين   : مرحله واخواهي .1.2.2.4 
اين امكان را داشته است دعواي اضافي يا تغييرات خواسته را اعمال كند، بنابراين چون 
فرصت خود را از دست داده و در واخواهي تنها فسخ يا تائيد حكـم غيـابي بـه اعتبـار     

مقنن و استثنايي بودن آن و ايـن اصـل    شود، نظر به سكوت دفاعيات واخواه بازبيني مي
توان به دعوايي رسيدگي كرد كه سـابقاً در رسـيدگي نخسـتين     كه در مرحله بعدي، نمي

اي ديگـر   توانـد خواسـته   نسبت به آن حكمي صادر نشده، واخوانده در اين مرحله نمـي 
 در ديدگاه مقابل اين نكته نهفته اسـت در رسـيدگي واخـواهي بـه موجـب     . داشته باشد
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شـود، در   مقرراتي كه در دادرسي بـدوي رعايـت مـي   «ج .ق 356قياس اولويت از ماده 
متداعين دعوا در تعامل عقالنيت قواعد شـكلي  » ...باشد مرحله تجديدنظر نيز جاري مي

واخـواهي  : اند زيرا اوالً داراي كليه حقوق و تكاليفي هستند كه در مرحله نخستين داشته
صاف و ويژگي رسيدگي نخستين است و واخوانـده همـان   اي مستقل با همان او مرحله

كه نتيجه دادرسي هنوز بـر او  كند، به ويژه آن موقعيتي كه در مرحله قبل داشته حفظ مي
گذار در دادرسي نخستين اساساً به اين دليل كـه خواهـان بـر اسـاس     قانون. شود بار مي

ايـن حـق را بـراي او بـه     دفاعيات خوانده بتواند دعواي خود را تصحيح و تكميل كنـد  
رسميت شناخته است و چون واخواه در دادرسي نخسـتين حضـور نداشـته تـا دفـاعي      
انجام دهد و ممكن است در مرحله غيابي دفاعي انجام دهد كه نياز بـه دعـواي اضـافي    

معتقـد  ) جلب ثالـث (ج .ق 136باشد بايد به اين حق واخوانده با وحدت مالك از ماده 
اه در مرحله واخواهي، نظر به عدم اطالع از دادرسـي نخسـتين، از تمـام    واخو: ثانياً. بود

در مقابل، واخوانده ) 77: 1376واحدي، (طرق دفاعي و حقوق دادرسي برخوردار است 
طـرح  : ثالثـاً . منـد باشـد  هم بايد از تمام طرق عقالنيت شكلي در مقابل دفاعيات او بهره

اسـت و تـا مـادامي كـه اسـباب زوال آن       دعواي اضافي از حقوق و اختيارات خواهـان 
محقق نشود، بايد حكم به استصحاب و بقاء آن نمود و با تبديل خواهـان بـه واخوانـده    

. آيد السابق هنوز خواهان به شمار ميشود زيرا او كما في موضوع استصحاب عوض نمي
تضـي  از اين رو به موجب قاعده مساوات و رفع امتياز كلي في مابين اصحاب دعـوا مق 

اقامه دعواي اضافي يا تغيير خواسته نخستين در مرحله واخواهي توسط واخوانده فراهم 
شود، نيـز   در نقطه مقابل واخواه به عنوان شخصي كه آغازگر محاكمه شناخته مي. است
هاي قـانوني  عنه در مهلتتواند در محدوده انتقالي قضاوت شده در موضوع معترض مي

ا نسبت به موضـوعي كـه واخـواهي ننمـوده اسـت واخـواهي       ترميماتي را اعمال كند ي
  .ديگري نمايد

م .د.آ.ق 98كه خواهان به موجب ماده در اين: مرحله تجديدنظر خواهي .2.2.2.4
تواند امر موضوعي ارائه شده خود را در مرحله نخستين تغيير دهد ترديـدي وجـود   مي

ــدارد ــام   . ن ــدنظر در مق ــه تجدي ــده در مرحل ــا خوان ــه او ي ــن هنگــامي ك ــا وجــود اي ب
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توانند امر موضوعي دعـواي تجديـدنظر را   كه مينمايند، در اينتجديدنظرخواه عمل مي
الل شود از آن جايي كه اختيـارات اعطـايي   نيز تغيير دهند يا كه خير؛ ممكن است استد

م نـاظر بـه مرحلـه رسـيدگي نخسـتين اسـت و چنـين حقـي بـراي          .د.آ.ق 98در ماده 
كه رسـيدگي نخسـتين بـه    بيني نشده است و همچنين اينتجديدنظرخواه در قانون پيش

ترين ايـن مقـاطع جلسـه اولـين رسـيدگي       شود و يكي از مهممقاطع متعددي تقسيم مي
تجديـدنظر خـواه در    16در مرحله تجديدنظر چنين مقطعي اساساً وجود نـدارد  است كه

براي پاسخ به اين سوال و رد نظر بيان شـده بايـد قبـل از    . اين مرحله چنين حقي ندارد
  :هر چيز دو مقدمه بيان گردد

  حدود موضوع دعوا تجديدنظرخواهي :مقدمه اول
در مرحلـه بـدوي، در مرحلـه    از ديد تحليلي، تغيير امر موضوعي مطرح شـده   -1

تجديدنظر غيرممكن است زيرا با صدور راي بدوي، دادرسي بدوي به پايـان رسـيده و   
اي جدا و مجزا از مرحلـه بـدوي محسـوب و امـر موضـوعي      مرحله تجديدنظر مرحله

  .شودمرحله نخستين بدون هيچ گونه تغييري به اين مرحله منتقل مي
نظـر، محـدود بـه رسـيدگي دوبـاره بـه امـر         خواسته دعوا در مرحله تجديـد  - 2

موضوعي مطرح و رسيدگي شده در مرحله بدوي، كه بدون هيچ گونه تغييري به مرحله 
تواند از حدود اين امر موضـوعي  لذا دادرس نمي 17.باشدگردد، ميتجديد نظر منتقل مي

ملـه در  از همين رو پذيرش ادعـاي جديـد از ج  . فراتر رفته يا كمتر از آن رسيدگي كند
القاعـده در  جديد، تغيير جهت دعوا و يا تغيير اصحاب دعوا بـدوي علـي   قالب خواسته

تواند امر موضوعي جديـدي در ايـن مرحلـه     اين مرحله منتفي است و طرفين دعوا نمي
  18.فراتر از محدوده انتقالي مطرح نمايند

ر امـ . مرحله تجديدنظر همچون سـاير مراحـل دادرسـي داراي موضـوع اسـت      -3
موضوعي اين مرحله از دادرسي مجموع امر موضوعي و حكمي دادرسي نخستين است 
و خواسته تجديدنظر خواه، رسيدگي دوبـاره بـه موضـوعات و ادعاهـا و ادلـه مرحلـه       

 384جهات تجديدنظرخواهي محدود به موارد برشمرده شده در ماده . باشدنخستين مي
القاعده همان اصحاب دعوا نخستين عليو طرفين اين مرحله از دادرسي 19م است.د.آ.ق
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 .هستند
 بررسي مفهوم تمام مراحل دادرسي :مقدمه دوم

گذار در مورد تغييرات دعوا ناظر به مرحله نخستين برخي معتقدند حكم قانون -1
رسد زيـرا وقتـي   ج به نظر مي.ق 98ماده  است كه اين امر برخالف معنا و ظاهر عبارت

توانـد خواسـته خـود را    خواهـان مـي  » مراحل دادرسي«كند در تمام گذار بيان ميقانون
شود كه خواهـانِ هـر   هايي ميها و وضعيتكاهش دهد اين عبارت شامل كليه موقعيت

توانـد خواسـته   مـي ) بدوي، واخواهي، تجديدنظر و فرجام خـواهي (مرحله از دادرسي 
، كلـي  »مراحل دادرسي«زكه مراد اتوضيح اين. دعواي خود را در آن مرحله كاهش دهد
دادرسي شـود بلكـه عبـارت مزبـور     ) مراحل(منطقي نيست كه ناظر به هر يك از افراد 

شـود در تمـام مراحـل    مفهومي عرفي است و در عرف قضايي هنگـامي كـه گفتـه مـي    
؛ معناي آن ايـن اسـت كـه در هـر يـك از مقـاطع آن       تواند واقع شوددادرسي امري مي

  .اند محقق گرددتومراحل، امر مزبور مي
م تغيير دعوا اگر در قالب افـزايش خواسـته و تغييـر    .د.آ.ق 98مطابق ذيل ماده  -2

كه در خصوص كاهش خواسته در صدر ايـن مـاده بـه    جهت باشد نيز، با عنايت به اين
كليه مراحل دادرسي اشاره شده است، ذيل ماده نيز عادتاً در تعادل و توازن با صـدر آن  

به همين دليل بايد تا پايان اولـين جلسـه   . است» مراحل دادرسي«عبارت ناظر بر همين 
بديهي اسـت اگـر مقـنن    . دادرسي در هر يك از اين مراحل اجراي اين حق را پذيرفت

  .نموداي غير از اين داشت الزم بود در ذيل ماده آن را به صراحت بيان مياراده
رراتي كـه در دادرسـي بـدوي    مق«كه تصريح دارد م .د.آ.ق 356ماده به موجب  -3

اصـحاب دعـوا در ايـن    » ...باشـد  شود، در مرحله تجديد نظر نيز جـاري مـي   رعايت مي
مرحله از دادرسي، در تعامل عقالنيت قواعد شكلي داراي كليه حقوق و تكاليفي هستند 

 .اند كه در مرحله نخستين داشته
ق تغيير دعوا با توجـه  رسد اعتقاد به پذيرش حبا توجه به مقدمات فوق به نظر مي

زيـرا اصـل   . به اصل تسليط در كليه مراحـل دادرسـي مقبوليـت بيشـتري داشـته باشـد      
حاكميت اراده به عنوان يك قاعده بر امر موضوعي دعوا در هر يك از مراحل دادرسـي  
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بـه   )بـه بعـد   97: 1387پور اسـتاد،  : براي مطالعه بيشتر ر ك( االصول جريان دارد؛علي
بنابراين تجديد نظرخواه در هر . منوعيتي در اين مورد مقرر نشده استكه مخصوص آن

توانـد خواسـته   مقطعي از مراحل دادرسي مادامي كه ختم دادرسي اعالم نشده است مي
دعواي خود را در مرحله تجديدنظر، نسبت به قسمتي كه به ايـن مرحلـه انتقـال يافتـه     

توانـد نسـبت بـه آن    ظرخواه مـي در فرض افزايش خواسته، تجديدن. است، كاهش دهد
قسمتي كه قابليت انتقال به اين مرحله را دارد و نسبت به آن تجديدنظرخواهي ننمـوده  
با درخواستي دايره تجديدنظرخواهي خود را افزايش دهد و يـا بـا تقـديم دادخواسـتي     

ت خواسته جديدي در راستاي اعتراض به دادنامه بدوي در محدوده انتقالي، تا پايان مهل
بـرخالف مرحلـه بـدوي،    . به آن الحاق كند» دعواي اضافي«تجديدنظرخواهي در قالب 

به عنوان مثـال اگـر خواهـان    . امكان تغيير سبب دعوا در مرحله تجديدنظر وجود ندارد
دعواي خود به خواسته اعالم بطالن هبه نامه را به سبب جهت نامشروع مطرح نمايـد و  

واند در مرحله تجديدنظر، سـبب بطـالن را از جهـت    تحكم بر عليه او صادر شود، نمي
طور كه بيان شد دادگاه تجديـدنظر  زيرا همان. تغيير دهد20نامشروع به عدم تحقق قبض

نمايد و سبب جديد بيـان شـده،   به امر موضوعي مطروحه در مرحله بدوي رسيدگي مي
دگي امر جديدي خارج از امر موضوعي مورد رسيدگي در مرحله بـدوي اسـت و رسـي   

خـواهي بايـد   در مورد تغيير جهت تجديـدنظر . باشدم مي.آد.ق 349بدان برخالف ماده 
گفت دادگاه تجديدنظر عالوه بر جهات تجديدنظرخواهي استناد شده به جهـات ديگـر   

اي بـراي تجديـدنظرخواه در پـي    كند از اين رو تغيير جهـت عمـالً فايـده   نيز توجه مي
 21.نخواهد داشت
روزه تبادل  10له تجديد نظر امكان طرح دعواي اضافي در مهلتكه در مرحدر اين

شيوه رسـيدگي در ايـن مرحلـه بـه      -لوايح از شخصي كه خواهان مرحله بدوي است 
 7ظاهر مواد : وجود دارد ممكن است گفته شود اوالً -صورت عادي است تا اختصاري 

بـه تبـع دعـواي     ج چيزي جز تغيير خواسته دعوا نيست نه دعاوي طاري كـه .ق 362و 
شود، زيرا در تغيير خواسته هدف نو و مجزايي از دعواي اصـلي دنبـال    اصلي مطرح مي

گردد دادگاه تجديدنظر وارد دعوايي شود كه هـيچ گونـه رسـيدگي     شود و سبب مي مي
نسبت به آن صورت نگرفته و حق محكوم عليه در رسـيدگي شـكلي عادالنـه مراعـات     



 23                                                دعواي اضافي         

شـوند هـدف واحـدي را بـا دعـواي       ي كـه مطـرح مـي   نشود، ولي دعاوي طاري هنگام
اي با آن دارند كـه رهـاورد آن پـذيرش     كنند و حقيقت يگانه تجديدنظرخواهي دنبال مي

ضرورت فيصله دادن به كليه اختالفات طـرفين  : ثانياً. دعواي اضافي در اين مرحله است
رحلـه  كنـد بـه دعـواي اضـافي در م     ايجـاب مـي   صدور آراي متعـارض و جلوگيري از 

شـود و همـين    اين موضوع بـا تكـرار دعـاوي حاصـل نمـي      .دتجديدنظر رسيدگي شو
ضـرورت سـبب شـده اسـت مقــنن دعـاوي جلـب ثالـث و ورود ثالـث را در مرحلــه         

مقرراتـي كـه در دادرسـي بـدوي     «: ج.ق 356با عنايت به مـاده  : ثالثاً. تجديدنظر بپذيرد
گذار خـود  و سكوت قانون» ...باشد شود، در مرحله تجديد نظر نيز جاري مي رعايت مي

نظر به مشابهت دعواي جلب ثالث با دعواي اضافي كه : رابعاً. داللت بر پذيرش آن دارد
به طور معمول به منظور هدف واحدي با دعـواي تجديـدنظرخواهي ولـي بـا زيربنـا و      

تـوان ادعـا    شود به حكم تنقيح مناط مـي  ساختار جديدي در مرحله تجديدنظر اقامه مي
اصـل قابـل   : خامسـاً . نمود طرح دعواي اضافي در مرحله تجديدنظر امكان پذير اسـت 

كننـد   اي كه در مرحله تجديدنظر هدف واحدي را با آن دنبـال مـي   استماع بودن دعاوي
كند اين گونه دعاوي در مرحله تجديـدنظر قابـل    و استصحاب اقتضاء مي) ج.ق 3ماده (

  .پذيرش باشند
رسد عدم امكان پذيرش طرح دعواي اضافي از جايگـاه بـا    با اين وجود به نظر مي

 7بـه موجـب اطـالق مـاده     : هاي حقوقي برخوردار باشد زيرا اوالً تري در انديشه ارزش
گذار به طور كه قانوناي بودن رسيدگي به دعاوي است مگر اين ج اصل بر دو مرحله.ق

بـه اعتبـار خواسـته،    (عاي جديـد طرح هر گونه اد: ثانياً. استثناء تصريح به آن كرده باشد
ج جز در موارد مصرح .ق 362اعم از مرتبط و غير مرتبط با توجه به اطالق ماده ) سبب

و بندهاي آن در مرحله تجديد نظر پذيرفته نشده است چون ) جلب ثالث و ورود ثالث(
در ورود ثالث به موجب : ثالثاً. تجديدنظر رسيدگي مميزي نسبت به مرحله بدوي است

اي صرف نظر نموده و در مرحله  ج شخص با اختيار از رسيدگي دو مرحله.ق 130ده ما
ج در صورتي امكان دارد كه در دعوا نوعي تحـول  .ق 135تجديد نظر جلب ثالث ماده 

رغم تصـريح بـه   گذار عليكه قانونو اين) 368و  367 : 1382شمس، (ايجاد شده باشد
ود دليلـي بـر عـدم پـذيرش آن در مرحلـه      اين دو دعوا به آن تصريح ننموده اسـت خـ  
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كه در مرحله تجديدنظر مقررات دادرسي نخستين حاكم است آن: رابعاً. تجديدنظر است
ناظر به حقوق انتقالي در اين مرحله است كه تجديد نظرخواه حق دارند در آن دخـل و  

: خامسـاً  .بتواند فراتر از آن دخالتي در دادرسـي داشـته باشـد     تصرف كند نه اين كه آن
شود طرف ديگر دعـوا را از   ضرورت فيصله دادن به كليه اختالفات طرفين موجب نمي

با تجديدنظرخواهي موضـوع استصـحابي كـه در    : سادساً. حقوق دادرسي محروم نماييم
كند زيرا  داد دعواي اضافي اقامه نمايد تغيير مي مرحله بدوي به خواهان اين امكان را مي

اش محصور به نقض دادنامه بدوي در محـدوده   نظرخواه خواستهدر اين مرحله تجديد 
  .تواند دعواي خود را تغيير دهد شود و در همين قالب صرفاً ميي اثر انتقالي مي

توانـد خواسـته خـود در     شايان ذكر است خواهاني كه تجديد نظرخواه اسـت مـي  
در دادرسي بدوي  المسميكه به خواسته اجرتج تغيير دهد مانند آن.ق 362غالب ماده 

اقامه دعوا نمايد پس از حكم به رد دعواي او در مرحله تجديدنظر خواسته خـود را بـه   
المثل تغيير دهد زيرا اين تغيير داراي آثار متفاوتي از تغيير كلي خواسته نخسـتين   اجرت

  .شود موضوع تجديدنظرخواهي تغيير فاحشي كند نيست و سبب نمي
شـود و معمـوالً جلسـه    بـه صـورت عـادي اداره مـي    در اين مرحله شيوه دادرسي 

 336شود، تجديد نظرخواه اين اختيارات را تـا پايـان مهلـت مـاده      رسيدگي تعيين نمي
ج دارد كه دعواي خود را تغيير دهد به استثناء كاهش كه خواهـد توانسـت در تمـام    .ق

خالف مرحلـه  مقاطع آن را اعمال كند، زيرا در اين مرحله ماهيت جلسه اول دادرسي بر
ج با رعايـت  .ق 336نخستين به علت فقدان نص متفاوت است، از اين رو موضوع ماده
بـراي ديـدن نظـر    .( حق اطالع تجديدنظر خوانده و امكان دفاع وي جايگزين آن شـود 

  ) 256و  255: 1390مخالف رك، كاشاني، جعفري،
بررسي دقيق مرحله فرجـامي و خصوصـيات آن   : مرحله فرجام خواهي .3.2.2.4

دهد وظيفه ديوان عالي كشور صرفاً انطباق راي صـادره بـا مقـررات قـانوني و      نشان مي
ضوابط شرعي در هنگام صدور راي است و ديوان حق رسيدگي موضوعي به دعاوي را 

مـا  شود در مرحله فرجام امكان طرح دعواي اضافي نباشد، ا اين ويژگي سبب مي. ندارد
مـن   "فرجام خواه به عنوان آغاز گر اين دادرسي مانند هر شخص ديگري طبق قاعـده  
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هـاي قـانوني در دعـواي خـود دخـل و       تواند در مهلـت  مي " ملَك شيئا ملَك االقرار بِه
تصرف كند بدون اين كه قادر باشد فراتر از محدوده انتقالي راي قطعي آن را گسـترش  

خواه به مبلغ دويست ميليون ريال در دادگاه بدوي محكوم شده دهد مانند آن كه فرجام 
صد و پنجاه ميليون ريال فرجام خواهي نمايد  باشد و با قطعيت راي صرفاً نسبت به يك

متعاقباً با درخواستي در مهلت فرجام خواهي شكايت خـود را بـه پنجـاه ميليـون ريـال      
  .ا كاهش دهدديگر گسترش دهد يا با درخواستي موضوع شكايت خود ر

دعـواي اضـافي مصـداقي از    : ارتباط كامل با دعواي اصلي داشته باشـد . 3.2.4
 141،98شود با تنقيح مناط از مواد  دعاوي طاري است كه به تبع دعواي اصلي اقامه مي

ج بايد بين اين دعوا با دعواي اصلي تعاملي از وحـدت منشـاء يـا    .ق 17و منطوق ماده 
ج وجـود ايـن تعامـل را    .ق  98گـذار در مـاده   قـانون  22.ه باشدارتباط موثر وجود داشت

انـد بـراي    وابسته به كنار هم بودن اين دو دانسته است، از اين رو برخـي تصـور نمـوده   
رسيدگي توأمان دعواي اصلي و اضافي وجود هر دو شـرط بيـان شـده الزم اسـت واال     

ورت صـالحيت بـه هـر    دادگاه دعواي اضافي را از دعواي اصلي تفكيك نموده و در ص
رسد تفسير منطقي  اما به نظر مي) 238: 1386كريمي، .(نمايد كدام جداگانه رسيدگي مي

و لزوم هماهنگي ميان مواد قانون آيين دادرسي مدني بر وجود هر كدام از وحدت منشأ 
يا مرتبط بودن داللت دارد، حتي بايـد گفـت نقـش اساسـي را مـرتبط بـودن بـه خـود         

ج در .ق 141ج در دعـواي اضـافي و مـاده    .ق 17مـاده  : اوالً: زيـرا دهـد   اختصاص مي
دعواي متقابل وجود هر يك از وحدت منشأ يا ارتباط را براي اقامه دعواي متقابل كافي 

گـذار مكـرراً خـواه در    در ديگر مقررات آيين دادرسي مـدني قـانون  : ثانيا23ً.دانسته است
رده اسـت و وحـدت منشـأ را الزم ندانسـته     منطوق يا مفهوم صرفاً از ارتباط كامل نام ب

ترين فايده توأمان شدن دعواي اضافي با دعواي اصلي رسيدگي كامـل   مهم: ثالثاً 24.است
و يك جا به اختالف طرفين دعوا است و اگر هر دو شرط را الزم بدانيم چنين امري به 

را نهي  هاي مختلف آن گذار است، كه با روششدت مورد نكوهش خواست اوليه قانون
برد ناشي از  گذار اگر هم در مواردي از وحدت منشا دو دعوا نام ميقانون: رابعاً. كندمي

ــوا      ــاط دو دع ــاد و نشــانه ارتب ــا نم ــه در نظــر او داشــتن وحــدت منش ــن اســت ك اي
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-: 1386و غمامي، محسني،  235و  234: 1383و غمامي،  10و 9: 1370واحدي،(است
وحدت منشا وجود دارد يك دعـوا بـر ديگـري ارتبـاط      زيرا معموالً وقتي) به بعد 105

گذارد واال اگر وحدت منشاء وجود داشته باشد ولـي ارتبـاط مـوثري فـراهم      موثري مي
گـذار از  چـه در نظـر قـانون   نباشد تلقي دعواي طاري از آن صحيح نيست، بنـابراين آن 

اليـي داللـت   ج مطمح نظر است و جمـع عق .ق 141، 103، 89، 65، 17مجموع مادتين 
  .است 25بر آن دارد صرفاً وجود ارتباط موثر

رسيدگي توامان دعواي اصلي و طاري به منزله استثناء بـر اصـل اسـتقالل دعـاوي     
ضـرورت ايـن اسـتثناء ريشـه در دو مبنـاي پرهيـز از       . متعدد ميان اشخاص واحد است

حقـوقي  صدور احكام متعارض و حل و فصل نهايي اخـتالف طـرفين دعـوا از رابطـه     
واحد دارد، تنها در صورت وجود ارتباط كامل بين دعاوي متعـدد مجـاز شـناخته شـده     

منظور از ارتباط كامل گاهي تأثير رسيدگي هر يك از دو دعوا بـر ديگـري اسـت    . است
كه پذيرش همزمان هر دو دعوا امتناع عقلي دارد زيـرا ايـن رابطـه دو سـويه اسـت بـه       

باشد، اين نوع ارتباط ريشه در جلوگيري  هم ممكن نمي ها از اي كه جدا ساختن آن گونه
. چه مقنن در دعواي متقابل بيـان داشـته اسـت   از احكام مزاحم و متناقض دارد مانند آن

گاهي نيز منظور از ارتباط كامل آن گونه ارتباطي است كه وجود يكي براي ديگري الزم 
و پذيرش هـر دو مـانعي نـدارد،    اي وجود داشته باشد از اين ر كه مالزمهاست بدون اين

شـود، بنـابراين مبنـاي اصـلي      همان چيزي كه در معناي اصولي از آن به شرط تعبير مي
پذيرش ادغام دعواي اصلي با دعواي اضافي رسيدگي نهايي به كليه اختالفات ناشـي از  

-گذارند است به عبارت ديگر نبايـد آن  رابطه حقوقي واحد به علت تأثيري كه برهم مي
شود در چهارچوب عقاليـي و منطقـي    را در دعواي متقابل از ارتباط كامل تعبير مي چه

  . دعواي اضافي جستجو كرد
  

  حدود پيوند دعواي اصلي با دعواي اضافي. 5
با توجه به ارتباطي كه بين دو دعوا وجود دارد و اتخاذ تصـميم در يكـي مـوثر در    

دد و انشعاب دعاوي ناشي از رابطـه  دعواي ديگر است، به منظور اجتناب از هرگونه تع
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حقوقي واحد مقنن دادرس را مكلف نموده بـراي رسـيدگي بـه هـر دو دعـوا در يـك       
شـود كـه    فرآيند قدم بردارد، منتها اين همبستگي و پيوستگي تـا هنگـامي محـدود مـي    

بـه عبـارت ديگـر اسـتقالل دعـاوي      . گرايانه باشـد   رسيدگي همزمان اين دو دعوا واقع
شود كه موضوعات مورد اختالف متداعين به علت تأثيرگذاري  ديده گرفته ميهنگامي نا

پس هرگاه خواهان اصلي يا خواهان دعـواي اضـافي بـدون    . كه دارند حل و فصل شود
ج اقـدام  .ق 107توجه به دعواي ديگر، مطابق با فروض مختلف پيش بيني شده در ماده 

كـه در ايـن تعامـل دعـواي     د مگـر آن كند، دعواي ديگر به قوت خود پايدار خواهد مان
پيوند دو دعوا به منظور تسـريع رسـيدگي، كـاهش    . فرعي وابسته به دعواي اصلي باشد

در . گذارند اسـت  ها و فيصله دادن به كليه اختالفات به علت تأثيري كه بر هم مي هزينه
هـا مـانعي بـراي     فرض استرداد دادخواست يا دعوا يـا صـرف نظـر كـردن از يكـي آن     

هرگـاه پـس از شـروع    . وجـود نـدارد  ) اصلي يا اضـافي (يدگي مستقل دعواي ديگر رس
ج ذكر شده است مانند زوال سمت، حجر يـا  .ق 105چه در ماده دادرسي عللي نظير آن

فوت بر يكي از اصحاب دعوا حادث شود، رسيدگي به دو دعوا به دليل وجـود حـادث   
براي مطالعه بيشتر .( شود وني متوقف ميدر هر دو دعوا تا معرفي جانشين يا نماينده قان

  )به بعد 361: 1388محمدي، محمد زاده،  : ر ك
شود كه به دعواي اصـلي  نظر به مصالح پيش گفته دعوا در همان دادگاهي اقامه مي

كند هرچند كه دادگاه مذكور فاقد صالحيت محلي در رسيدگي به دعـواي  رسيدگي مي
در هر صـورت دادگـاه رسـيدگي كننـده بايـد داراي       شويمالبته يادآور مي. اضافي باشد

صالحيت ذاتي رسيدگي به دعواي اضافي باشد زيرا قواعد صالحيت ذاتي جزء قواعـد  
دهـد روشـن اسـت     گذار امكان عدول از آن را بـه ايـن جهـت نمـي    آمره است و قانون

وجـب  رسيدگي به دعواي اضافي نظر به ارتباط موثر با دعواي اصلي در اين حالت به م
  .شود ج متوقف مي.ق19ماده 

اگر خواسته يا بهاي دعواي اصلي به نحوي تعيـين شـده باشـد كـه قابـل تجديـد       
نظرخواهي نباشد اما دعواي اضافي به نحوي تعيين گردد كه قابـل تجديـد نظرخـواهي    

شود ايـن اسـت آيـا راي صـادر شـده در هـر دو        باشد يا بالعكس، سوالي كه مطرح مي
نظر است يـا يكـي قطعـي و ديگـري قابـل تجديـد نظـر شـناخته         قسمت قابل تجديد 
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كـه   قـرار رد دادخواسـت را بـدون ايـن     26ج.ق 140شود؟ مقنن در جلب ثالث ماده  مي
صريحي به اين موضوع كند، مستقالً قابل تجديدنظر ندانسته است، ولي در سـاير    اشاره

ساير مـوارد بـا    همين سبب شده برخي در. دعاوي طاري به سكوت از آن گذشته است
: 1386كريمـي،  . (توجه به قواعد عمومي راي صادره را مستقالً قابل تجديـدنظر بداننـد  

رسد قرار رد دادخواست ناظر به قرار صادره از دادگاه باشد،  البته به نظر مي )254و 253
باشـد كـه بتـوان آن را مسـتقالً يـا تبعـاً        زيرا قرار مدير دفتر اصالً قابل تجديدنظر نمـي 

جديدنظر خواهي نمود و به همين دليل بايد قرار رد دادخواست را منصرف به دادگـاه  ت
از . نمود كه بر خالف قواعد عمومي تجديدنظرخواهي، مستقالً قابل تجديد نظر نيسـت 

طرفي در قرار رد دادخواست خصوصيتي متصور نيست كه نتوان آن را به سـاير قرارهـا   
  )253و  249: 1386كريمي، ؛  54: 1384شمس، . (تسري داد

به نظر نگارندگان در پاسخ به اين پرسش بايد بيان داشت اگر چه اين ماده خـالف  
كند امـا بـا توجـه بـه      اصل استقالل آراء قضايي در قابليت تجديدنظرخواهي را بيان مي

اطالق ماده، خواه يكي قابل تجديدنظر باشد و ديگري نباشد و خواه هر دو مستقالً قابل 
هـا تجديـدنظرخواهي    ديدنظر خواهي باشند، در صورتي كـه نسـبت بـه يكـي از آن    تج

نظر از قابل پژوهش خواهي بودن يا نبـودن آن،  صورت گرفته شود، دعواي ديگر صرف
به تبع آن بايد قابل تجديدنظر خواهي باشد و مستقالً قابل تجديدنظرخواهي نيست، كه 

باالخص دعواي اضافي نيز جاري و ساري به موجب تنقيح مناط در ساير دعاوي طاري 
خالف اصل نيز بر پايه مباني و حكمت عقاليي وضع شده است كـه در  : است زيرا اوالً

كه استقالل دادگاه توضيح اين. صورت كشف علت در ساير موارد نيز قابل استفاده است
بـرهم  در رسيدگي ماهيتي به دعوا به علت ارتباط موثري كه دعـاوي متعـدد    تجديدنظر

اي بـودن آراء در   اي كه رسـيدگي دو درجـه   كند به گونه اي را ايجاد مي گذارند اضافه مي
شـود واال تجديـدنظرخواهي امـري     ج و ساير قواعد موافق قاعده رعايت نمـي .ق 7ماده

مفهوم ارتباط كامل دو دعوا، متضمن پذيرش اين موضوع اسـت  . شود عبث و بيهوده مي
اين مالزمه، اعتراض بـه  . گذارد دو بر دعواي ديگر تأثير ميكه صدور راي در يك از آن 

يي كه اصوالً قابل تجديدنظر يا فرجام خواهي نيست را به تبع اعتراض بـه راي قابـل   أر
مسـتقل بـودن آراء قضـايي در امـر تجديـدنظر      : ثانياً. كند تجديدنظر يا فرجام توجيه مي
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جلوگيري از تضييع حق متضـرر  خواهي بنا به مصالحي همچون نظم، عدالت قضايي و 
در صورتي كه يكي از آراء قابل تجديـدنظر و ديگـري   . راي غيرقطعي فراهم شده است

كـه چنـين مصـلحتي رعايـت شـود الزم اسـت هـر دو راي قابـل         قطعي باشد براي اين
شود شامل هر دو مرحله بدوي منظور از تواماً رسيدگي مي: ثالثاً. تجديدنظرخواهي باشد

گيـري در  ر است زيرا عمالً اين دعاوي از هم قابل تفكيك نيست و تصـميم و تجديدنظ
مقنن با علم به ساير مقررات از جهـت مسـتقل بـودن    : رابعاً. يكي در ديگري موثر است

ج را .ق135تجديدنظر خواهي و قطعيت يا عدم قطعيت آراء بـه صـورت مطلـق مـاده     
مغاير با آن احكام اسـت و   وضع نموده است، اين خود نشان دهنده مصلحت و حكمت

قـانون   39در بنـد دوم مـاده   : خامساً. اال تصريح به چنين موضوعي لزومي نداشته است
جديد آيين دادرسي مدني فرانسه مقرر شده است در صورتي كه يكي از دعاوي طـاري  
قابل پژوهش باشد و دعواي اصلي از حد نصاب براي پژوهش برخوردار نباشد، تمـامي  

و طاري قابل پژوهش خواهي است كه بـه طريـق اولـي در صـورتي كـه       دعواي اصلي
دعواي طاري داراي حد نصاب قـانوني بـراي پـژوهش نباشـد و دعـواي اصـلي قابـل        
. تجديدنظر خواهي باشد، تمامي دعواي طاري و اصلي قابل تجديـدنظر خـواهي اسـت   

مي و انقـالب در  قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمو 243كه برابر مالك ماده ضمن اين
امور كيفري در خصوص تجديـدنظرخواهي آراي كيفـري و دعـواي ضـرر و زيـان در      

چه يكي قابل تجديدنظر باشد ديگري هم به تبع صورتي كه تواماً صادر شده باشد چنان
  .آن قابل تجديدنظر خواهد بود

  
  برآمد. 6

دعواي اضافي در كنار ديگر دعاوي طاري همچون متقابل، ورود ثالـث و جلـب     
گذار برخالف انـواع ديگـر دعـاوي طـاري در مقـررات آيـين       قانون. گيرد ثالث قرار مي

همـين امـر سـبب    . مبحثي را به آن اختصاص نداده اسـت  1379دادرسي مدني مصوب 
. فاوت آن با تغيير دعوا گرديده اسـت دانان در مورد مفهوم و ت بروز ترديد در نزد حقوق

 توجهبادر معناي عام . رسد دعواي اضافي داراي دو معناي عام و خاص باشد به نظر مي
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 خواهـان به رابطه و نسبتي كه دعوا با خواهان دارد و همچون شيء متعلـق بـه اوسـت،    
 شـامل هـر گونـه تغييـر درخواسـت،     اين امـر  دخل و تصرف كند كه  دعوادر تواند مي

شود، كه بـدون هـيچ گونـه     خواسته، كاهش خواسته، افزايش خواسته و جهت دعوا مي
امـا در معنـاي   . گـردد  تشريفات خاصي فقط با يك درخواست ساده از دادگاه محقق مي

 شود كه خواهان خواسته جديد و متفاوتي از دعواي اصـلي  اي گفته مي خاص به دعاوي
  .خواسته جديد و دعواي اصلي وحود داردميان ارتباطي كاملي  و كند اقامه مي

كنـد عليـرغم طـرح     رسيدگي كامل و نهايي و حل و فصل خصـومت ايجـاب مـي   
دعواي غلط و نادرست اين حق براي خواهان وجود داشته باشد كه آن را در يك مهلت 

ي ها پيوند و همبستگي خواسته. متعارف و معقول در صورت لزوم اصالح و تكميل كند
-به علت تأثيري كه برهم مي استناشي از يك رابطه حقوقي  كه واحد متعدد اشخاص

اين اختيار بـه   بايدجلوگيري از صدور آراء متناقض و متزاحم همچنين به جهت و  نهد
   .كند يهاي خود را در يك فرايند دادرسخواهان داده شود كه بتواند تمام خواسته

ه با دعوا دارد و از آن بـه اضـافه يـا    تواند با توجه به پيوند و ارتباطي ك خواهان مي
امـا نقـش متقابـل    . شود، دعواي خود را بازخواني كرده يـا تغييـر دهـد    نسبت تعبير مي

كند حتـي در صـورتي كـه متـداعين علـت يـا رابطـه         دادرس و طرفين دعوا اقتضاء مي
حقوقي و خواسـته خـود را توصـيف نمـوده باشـند، دادرس بتوانـد توصـيف خـود را         

توانند سبب يا خواسته را توصيف نماينـد،   ها نمايد، زيرا اين كه طرفين مي نجايگزين آ
كـه دادرس  به سبب اصل تعاون و همبستگي متداعين در حوزه احكام است بـدون ايـن  

مأخوذ به آن باشد، زيرا براي تشخيص مفهوم و شناسايي حدود و خصوصـيات احكـام   
سـتدالل اسـت كـه در صـالحيت عـام      نيازمند مراجعه به منابع حقوقي و دقت نظـر و ا 

دادرس است، زيرا نظـام حقـوقي بـر اسـاس مفـاهيم و قواعـد از پـيش تعيـين شـده،          
الزمـه ايـن اختيـار، اختيـار     . مسووليت حل اختالف را بر عهده دادرس قرار داده اسـت 

شـود و هرگـز قابـل     مقدماتي ديگري است كه در قالب توصيف امور حقوقي مطرح مي
  .كه منجر به تغيير مسأله موضوعي يا ماهوي نگرددشرط اين نيست، بهد  تحدي

اصـول و  . رسيدگي دادگاه تجديدنظر جـدا و مسـتقل از دادرسـي نخسـتين اسـت     
كند طرفين اين دعوا نيز همان حقوق و اختياراتي كه در دادرسي بدوي  قواعد اقتضاء مي
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تواند دعـواي خـود را    مي بنابراين تجديد نظرخواه. داشته در اين مرحله نيز داشته باشند
تا پايان مهلت تجديدنظر خواهي، تغيير داده يا دعواي اضافي در همان محدوده انتقـالي  
كه مستلزم نقض دادنامه بدوي است مطرح سـازد، زيـرا همـان گونـه كـه خواهـان در       

تواند دعواي خود را تغيير دهـد، بايـد تجديـد نظرخـواه نيـز حـق        دادرسي نخستين مي
  .در صورت لزوم دعواي تجديدنظرخواهي خود را اصالح و تكميل نمايدداشته باشد 

اگر دعواي اصلي قابل تجديدنظر و فرجـام باشـد، ولـي دعـواي اضـافي قابليـت       
تجديدنظر يا فرجام نداشته نباشد و دادگاه بدون پذيرش دعواي اصلي، دعـواي اضـافي   

تجديدنظر و يا فرجـام، بـه   تواند ضمن تقاضاي  را نيز مردود اعالم كند، طرف مقابل مي
ارتباط كامل و موثر دو دعـوا بـا هـم     امردليل اين . رد دعواي اضافي نيز اعتراض نمايد

 نمايـد كـه   يجاب مـي امهم اين . نهد ديگري نيز تأثير مي بري در يكي أاست كه صدور ر
و قابل اعتراض بـودن يـك دعـوا در    دو دعوا به صورت مستقل قابل تجديدنظر نباشند 

  .حالتي كه دعواي ديگر غير قابل اعتراض است اثر نهد
  

  هانوشتپي
 

1  .  la demand additionelle 

در آراي متعددي رسيدگي به دعواي بـر مبنـاي خواسـته جديـدي كـه پـس از اولـين جلسـه         . 2
دادرسي تغيير داده شده باشد غير قابل استماع اعالم گرديده اسـت از آن جملـه در دادنامـه صـادره بـه      

شـعبه هشـتم دادگـاه تجديـدنظر اسـتان       8/1438/ 84در كالسه پرونده  10/10/84مورخ  1424شماره 
دادنامـه   اعتراض اداره حقوقي و سجلي ثبت احوال شرق تهران نسبت بـه ": داردتهران است كه بيان مي

دادگاه عمومي تهران كـه بـر ابطـال شناسـنامه شـمار       149صادره از شعبه  3/7/84به تاريخ  798شماره 
اشعار دارد وارد است زيـرا خواهـان در    10/2/1354و صدور شناسنامه جديد با تاريخ تولد 225,1347

را از حيـث تـاريخ    خواسته خود مبني بر صدور شناسـنامه جديـد   3/7/84جلسه دوم دادرسي به تاريخ 
توانـد  قانون آيين دادرسي مدني خواهان مـي  98تغيير داده است در حالي كه مطابق ماده  1354تولد به 

خواسته خود را تا پايان جلسه اول دادرسي تغيير داده و به دادگاه اعالم دارد اما تغيير خواسته تا جلسـه  
براين رسيدگي به دعوي بر مبناي خواسته جديد اعالم نگرديده است بنا 30/5/84اول دادرسي به تاريخ 

و مفهـوم   358شود و با استناد به مـواد  باشد و راي صادره مغاير با قانون تشخيص داده ميمسموع نمي
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دعـوي  ) قـرار رد (قانون آيين دادرسي مدني حكم تجديدنظر خواسته نقض و راي بر  2و ماده  98ماده 

  )313: 1389زندي، ( ".ي قطعي استاين را. شودخواهان صادر و اعالم مي
شـود بـه   ايي كه بخشي از آن در ادامه ذكر مـي شعبه ششم تشخيص ديوان عالي كشور در راي .3

خوبي به تفاوت تغيير خواسته از تصحيح يا تقليل آن اشاره نمـوده اسـت، همچنـين خـروج دادگـاه از      
كـه تبـديل   مضافاً بـه ايـن  ... ": خوانيممي در اين راي. نمايدمحدوده خواسته دعوا را ناصحيح اعالم مي

الزام خوانـده بـه انتقـال رسـمي كليـه حقـوق       "به  "الزام به تنظيم سند رسمي انتقال"عنوان خواسته از 
به موجب اليحـه تقـديمي وكيـل مـدعي كـه       "...قانوني متصوره و فرضيه به اعتبار اقدامات انجام شده

بدوي به ثبت رسيده، قطع نظر از ايرادات شكلي و مـاهوي  در دفتر دادگاه  26/4/79-449تحت شماره 
كه در قبال آن ممكن است مطرح شود، اساساً از مصاديق بارز تغيير خواسته بوده كه حسـب صـراحت   

هاي عمومي و انقالب در امور مدني، حداكثر تا پايـان اولـين جلسـه    قانون آئين دادرسي دادگاه 98ماده 
يـا   "تصـحيح خواسـته  "و برخالف استدالل محكمه نخسـتين، مصـداق   دادرسي قابليت پذيرش داشته 

نيست كه در هر مرحله از مراحل دادرسي قابل اجابـت باشـد و چـون مراتـب تغييـر       "تقليل خواسته"
خواسته اعالم نگرديده لذا قابليت اثر نداشته و اقدام دادگاه نخستين در صدور راي وفق مفـاد خواسـته   

زاده، فيروزمنـد،  عابـديان، اسـد  ( "...وج از حدود خواسته و ناصحيح بوده اسـت تغيير يافته، در واقع خر
 )321و  320: 1388

هـاي كـه   نبايد تصور شود در مفهوم واقعي خواسته اختالفي وجود ندارد زيرا همـان اسـتدالل  . 4
- :1387انصـاري،  .(گـردد شود در اينجا نيز نسبت به خواسته استفاده مـي براي تحليل سبب استفاده مي

134( 
در امور ترافعي اگر مايه نزاع و حق انكار شده قابل اتكا از سوي خواهان دعـوا باشـد صـرف     .5

نظم نوين فاقد منفعت عقالنـي و مشـروع بـوده و تحصـيل حاصـل       راي دادرس بدون تاسيس يا اعالم
كند ر ميشود مدعي شخصي است كه برخالف ظاهر يا اصل امري را اظهااست به همين جهت گفته مي

اي با بهم ريختن ظاهر يـا اصـل بـه وجـود آورد از ايـن رو      خواهد با راي دادرس نظم ويژهچون او مي
دعواي اثبات مالكيت هنگامي قابل استماع است كه نسبت به حق مـورد ادعـا عـدواني صـورت گرفتـه      

  .باشد
 ":كنـد سـه مقـرر مـي   قانون جديد آئين دادرسي مدني فران 12ماده  2در رابطه با توصيف، بند . 6

كه محدود به نامي كه طـرفين  قاضي بايد توصيف دقيقي از وقايع و اعمال مورد اختالف بدهد، بدون آن
شود كه اگر اصـحاب دعـوا در توصـيف وقـايع     از اين ماده استفاده مي. "اند باشدبراي آن پيشنهاد كرده

دچار اشتباه شوند، قاضي وظيفه دارد با اصالح اشـتباه صـورت گرفتـه، موضـوع را بـه صـورت دقيـق        



 33                                                دعواي اضافي         

 
، ديوان عالي كشور استقانون مذكور الزامي  12ماده  2هر چند كه قاعده مذكور در بند . توصيف نمايد

لزوماً از اين ماده به نتـايج مويـد   ) سجمي ندارندكه شعب مختلف آن در اين خصوص رويه من(فرانسه 
قـدرت و  "كنـد بلكـه تنهـا    را به قاضي تحميل نمي "تكليفي"يابد و معتقد است اين ماده آن دست نمي

اين قدرت و اختيار نه تنها در صورت ارتكـاب اشـتباه واقعـي از سـوي     . كندرا به وي اعطا مي "اختيار
رضي كه اصحاب دعوا عمداً مبادرت به توصيف نادرست وقايع كرده در ف "اصوالً"اصحاب دعوا، بلكه 
بينـي شـده   مهم بر ايـن اصـل پـيش    "استثناء"يك  12ماده  4با اين وجود در بند . باشند نيز وجود دارد

ها حـق  در حقوقي كه آن "صريح"به موجب توافق (هرگاه اصحاب دعوا "بر اساس مفاد اين بند . است
ها و نكات ، اين قصد را داشته باشند كه مذاكرات دعوا را بر اساس توصيف)دارنددخالت آزاد در آن را 

هاشـمي،  . (يا مبناي حقوقي آن را تغيير دهد) توصيف(گذاري تواند نامخاصي محدود كنند، قاضي نمي
 .پذيرش استنثاء اخير در نظام حقوقي ما نيز داراي توجيه منطقي است) 188و  187: 1391

دعـاوي مـالي در    18/4/1387قانون شوراي حـل اخـتالف مصـوب     11ماده  1بند به موجب  .7
ريـال در   )50,000,000(ريـال و در شـهر تـا پنجـاه ميليـون       )20,000,000(روستا تـا بيسـت ميليـون    

 .صالحيت شوراي حل اختالف قرار گرفته است
نويسـندگان قـانون در آن   تقويم خواسته از امور مهم شكلي و حكمي دعوا است كه متاسـفانه   .8

تواند بـه دعـاوي داراي بهـاي     اند زيرا با توجه به رويه محاكم ما شوراها ميدقت الزم را مبذول نداشته
توانـد در   كـه مـي  بنايراين تقويم خواسته عالوه بـر ايـن  . خواسته تا پنجاه ميليون ريال نيز رسيدگي كنند

تواند اين اختيار را بـه خواهـان دهـد كـه در      ذارد، ميتعيين هزينه دادرسي كه حق دادگاه است تأثير بگ
رسد  در حالي كه به نظر مي. صالحيت، قابليت تجديدنظرخواهي و فرجام خواهي دعوا نيز تأثير بگذارد
تري با نظم عمومي و حقـوق  اين امور جز الينفك آن قسمت از دادرسي است كه معموالً ارتباط محكم

ر خواهان قرار بگيرد؛ به همين علت در تفسـير ايـن دسـت مقـررات بايـد      خوانده دارد و نبايد در اختيا
   .نهايت دقت را رعايت نمود تا اصول دادرسي مورد خدشه قرار نگيرد

صـادره از سـوي شـعبه     84/25/1000كالسه پرونـده   5/11/84مورخ  1558در دادنامه شماره . 9
نسـبت  ... خصوص تجديدنظر خواهي خانم  در":بيست و پنج دادگاه تجديدنظر استان تهران آمده است

دادگاه عمومي حقوقي تهـران كـه بـه     12صادره از شعبه  29/11/1383به تاريخ  1694به دادنامه شماره 
شعبه ياد شده  30/10/82به تاريخ  1086به دادنامه شماره از محكوم... موجب آن اعسار تجديدنظرخواه 
در سـتون خواسـته   ) خواهـان بـدوي  (تجديـدنظر خوانـده    كـه به اينمورد پذيرش واقع شده است، نظر

توانسته با صدور حكم اعسار از پرداخت تمام به را نموده است و دادگاه نمي درخواست تقسيط محكوم
به، بيش از ميزان خواسته راي دهد دادگاه تجديدنظر دادنامه تجديدنظر خواسـته را كـه مخـالف    محكوم
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وجه به اظهارات گواهـان و اظهـارات طـرفين، تجديـدنظر خوانـده را      نمايد و با تقانون است نقض مي

دهد و با پذيرش اعسار از پرداخت يكجا متمكن از پرداخت مبلغ هفتصد هزار ريال در ماه تشخيص مي
ي مالي حكم بـه تقسـيط تمـام بـدهي از     ها قانون نحوه اجراي محكوميت 3به شرح فوق به استناد ماده 

   )311: 1389زندي، ( ".اين راي قطعي است. نمايدهزار ريال صادر و اعالم ميقرار ماهيانه هفتصد 

هاي مالي بايد بهاي خواسته افزوده شده تقويم گردد و متعاقباً هزينـه  اين ايراد كه در خواسته .10
نمايـد مـورد   دادرسي آن پرداخت شود به طوري كه اين امر خواهان را ملزم به تقديم دادخواسـت مـي  

در اين حالـت،  . نيست زيرا در خواسته اوليه، نسبت به بهاي خواسته تقويم صورت گرفته است پذيرش
تقويم دوباره خواسته افزوده شده و پرداخت هزينه دادرسي كه نوع خواسته افزوده شده به لحاظ كيفـي  

اي وجه ريـالي  هاگر بعضاَ در خواسته. متمايز و جدا از خواسته اوليه نيست سالبه به انتفاء موضوع است
شود اين امر بر الزام خواهان به تقديم دادخواست داللت نـدارد زيـرا مـوارد    هزينه دادرسي پرداخت مي

شـود ولـي خواهـان تكليفـي بـه ارائـه       متعددي در قانون وجود دارد كه هزينـه دادرسـي پرداخـت مـي    
 . درخواست خود در قالب دادخواست ندارد مانند تامين خواسته و دستور موقت

 ...شود اقامه مي دادخواستدعواي متقابل به موجب : ج.ق  142ماده . 11

تواند تا پايان اولين  هر يك از اصحاب دعوا كه جلب ثالثي را الزم بداند، مي: ج.ق  135ماده . 12
 تقديم دادخواسـت جلسه دادرسي جهات و داليل خود را اظهار كرده و ظرف سه روز پس از جلسه با 

  .از دادگاه درخواست جلب او را بنمايد، چه دعوا در مرحله نخستين باشد يا تجديد نظر
هر گاه شخص ثالثي در موضوع دادرسي اصحاب دعواي اصلي، براي خـود  : ج.ق  130ماده . 13

تواند تـا وقتـي كـه     مستقالً حقي قايل باشد و يا خود را در محق شدن يكي از طرفين ذي نفع بداند، مي
در ايـن  . درسي اعالم نشده، وارد دعوا گردد؛ چه در مرحله بدوي باشد يا در مرحله تجديد نظـر ختم دا

خود را به دادگاهي كه دعوا در آنجا مطرح است تقـديم كنـد و در آن    دادخواستبرده بايد  صورت نام
  .منظور خود را به طور صريح اعالم نمايد

ء أي إذا لـم   ا سكت خلي و لم يطالب بشـي المدعي هو الذي يترك لو ترك الخصومة، أي إذ. 14
از البته ممكن است گفته شود با صـدور راي عليـه خواهـان     -يدع ال يدعي عليه بعبارة أخري خير بينها

يابد بنابراين به او ضرر وارد است در مقابل بايد گفت آنچه در اينجا از آنجايي كه او به نفعي دست نمي
از دارايي ديگري است نه صرف صـدور راي، زيـرا بـه سـبب      ضرر مطمح نظر است خارج كردن حقي

  . شود صدور راي عليه او مالي از دارايي خواهان خارج نمي
شايسته است يادآور شويم در صـورتي كـه دعـواي اضـافي در مهلـت اقامـه نشـود دادگـاه         . 15

رد از مصـاديق  ج ايـن مـو  .ق 103تواند قرار رد دعواي اضافي را صادر نمايد زيرا به موجـب مـاده    نمي
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رسيدگي توام است و چنانچه در خارج از مهلت اقامه شود فقط از اولين جلسـه رسـيدگي همزمـان بـا     

 .شود دعواي اصلي محروم مي
در شيوه رسيدگي عادي معموالً . شودشيوه رسيدگي به دو نوع عادي و اختصاري تفكيك مي. 16

شود ولـي در شـيوه اختصـاري دادرس    مي شود و تبادل لوايح جايگزين آنجلسه رسيدگي تشكيل نمي
در مرحلـه  . مكلف است در صورتي كه مقدمات دادرسـي فـراهم باشـد جلسـه دادرسـي برگـذار كنـد       

 .تجديدنظر، دادگاه تكليفي به تشكيل جلسه دادرسي جز در موارد لزوم ندارد
ي اسـت و  خواهمرجع تجديدنظر فقط به آنچه كه مورد تجديدنظر"م .د.آ.ق 349مطابق ماده . 17

اين قـانون نيـز ادعـاي     362در ماده  "نمايددر مرحله نخستين مورد حكم قرار گرفته است رسيدگي مي
 .جديد در مرحله تجديدنظر؛ غير قابل استماع اعالم گرديده است

قانون آئين دادرسـي مـدني فرانسـه، طـرفين بـراي توجيـه        563شويم مطابق ماده يادآور مي .18
توانند به جهات جديـد  مرحله نخستين عالوه بر ارائه اسناد و داليل جديد، مي ادعاهاي مطرحه شده در

  . نيز استناد نمايند
. الـف  : جهات درخواست تجديدنظر به قرار زيـر اسـت  ": داردم مقرر مي.د.آ.ق 348ماده . 19

عـدم  ادعـاي  . ج . ادعاي فقدان شرايط قانوني شهادت شـهود . ب . ادعاي عدم اعتبار مستندات دادگاه
ادعـاي  . ه.ادعاي عدم صالحيت قاضـي يـا دادگـاه صـادر كننـده راي     . د . توجه قاضي به داليل ابرازي

اگر درخواست تجديـدنظر بـه اسـتناد     .تبصره. مخالف بودن رأي با موازين شرعي و يا مقررات قانوني
ديـدنظر  عمل آمده باشد درصورت وجود جهات ديگـر، مرجـع تج   يكي از جهات مذكور در اين ماده به

 ".نمايد آن جهت هم رسيدگي مي به 

شود مگر با قبول و قـبض متهـب اعـم از اينكـه مباشـر      هبه واقع نمي"م .ق 798مطابق ماده  .20
 ."قبض خود متهب باشد يا وكيل او و قبض بدون اذن واهب اثري ندارد

جهـات مـذكور   اگر درخواست تجديدنظر به استناد يكي از "م .د.آ.ق 348مطابق تبصره ماده  .21
در اين ماده به عمل آمده باشد در صورت وجود جهات ديگـر، دادگـاه تجديـدنظر بـه آن جهـات نيـز       

 ."كندرسيدگي مي
هر يـك در  بين دو دعوا وقتي ارتباط كامل وجود دارد كه اتخاذ تصميم در : ج.ق  141ماده . 22
 .موثر باشد ديگري

چنين دعوايي در صـورتي كـه   . ي دعوا نمايد امهتواند در مقابل ادعاي خواهان، اق خوانده مي. 23
داشته باشد، دعواي متقابل ناميده شـده و توامـاً    منشأ بوده يا ارتباط كاملبا دعواي اصلي ناشي از يك 

 . شود و چناچه دعواي متقابل نباشد، در دادگاه صالح به طور جداگانه رسيگي خواهد شد رسيدگي مي
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بـا دعـواي طـرح شـده دارنـد در همـان        كامل ديگري كه ارتباطاگر دعاوي  :ق ج 103ماده . 24

نمايد و چناچه در چند شـعبه مطـرح شـده     ها يكجا رسيدگي مي دادگاه مطرح باشد، دادگاه به تمامي آن
در مورد اين ماده وكـال يـا   . باشد، در يكي از شعب با تعيين رئيس شعبه اول يكجا رسيدگي خواهد شد

  . وي مربوط، دادگاه مستحضر نماينداصحاب دعوا مكلفند از دعا
اگر به موجب يك دادخواست دعاوي متعددي اقامه شود كـه بـا يكـديگر ارتبـاط     : ق ج 65ماده 

ها رسيدگي كنـد، دعـاوي اقامـه شـده را از      كامل نداشته باشند و دادگاه نتواند ضمن يك دادرسي به آن
كند و در غير ايـن صـورت    يدگي مييكديگر تفكيك كرده به هر يك در صورت صالحيت جداگانه رس

  .نمايد نسبت به آنچه صالحيت ندارد با صدور قرار عدم صالحيت، پرونده را به مراجع صالح ارسال مي
25. lien Suffisant 

در . قرار رد دادخواست جلب ثالث، با حكم راجع به اصـل دعـوا قابـل تجديـد نظـر اسـت      . 26
، پس از فسخ قرار، رسيدگي به آن با دعواي اصلي، در صورتي كه قرار در مرحله تجديد نظر فسخ شود

 .آيدنمايد، به عمل مي دادگاهي كه به عنوان تجديدنظر رسيدگي مي
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 .1، شماره 2دوره 
مباني فقهي آيين دادرسـي مـدني و تـأثير آن در رويـه     ). 1390(خدابخشي، عبداهللا 

 .شركت سهامي انتشار: تهران، 1ج. قضايي

ـ دادگاه تجد ييقضا هيرو ).1389( محمد رضا ،يزند اسـتان تهـران در امـور     دنظري
 .انتشارات جنگل: تهران ،يدادرس فاتي، تشر4ج .يمدن

 .نشر ميزان : جلد اول، تهران. آيين دادرسي مدني). 1382(شمس، عبداهللا  

   .نشر ميزان : دوم، تهران جلد. آيين دادرسي مدني). 1382(شمس، عبداهللا  

  .انتشارات دراك : جلد سوم، تهران. آيين دادرسي مدني).1384(شمس، عبداهللا 

   .36و  35شماره  ،يحقوق قاتيتحق ."اصل تناظر" ).1381( شمس، عبداهللا

   .انتشارات مجد : تهران. مجموعه مقاالت حقوقي). 1385(شهيدي، مهدي 

انتشـارات  : تهـران . آيين دادرسي مدني و بازرگـاني ). 1380(صدر زاده افشار، محسن 
 .جهاد دانشگاهي واحد عالمه طباطبايي

. در تكـاپوي عـدالت  ). 1388(زاده، مجتبي، فيروزمنـد، علـي   عابديان، ميرحسين، اسد
   .بنياد حقوقي ميزان: تهران

در  كيـ عملكرد دموكرات ي كننده نياصول تضم").1385( حسن ،يمحسن د،يمج ،يغمام
، مجلـه  فصـلنامه حقـوق   ."يمدن يدادرس يها يژگيو اصول مربوط به و يدادرس

  .74 تهران، شماره ياسيدانشكده حقوق و علوم س
 نشر ميزان  : تهران. اصول آيين دادرسي فراملي). 1386(غمامي، مجيد، محسني، حسن 

انتشـارات  : ، تهـران 1ج. آيين دادرسي مدنيمباحث دشوار ). 1390(قهرماني، نصـراهللا  
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  .خرسندي
انتشـارات  : ، تهـران 2ج. آيين دادرسي مدنيمباحث دشوار ). 1390(قهرماني، نصـراهللا  

  .خرسندي
   .نشر ميزان : تهران. اعتبار امر قضاوت شده). 1383(كاتوزيان، ناصر 

 يدر دعاو(يدنظرخواهيتجد ياثر انتقال يبررس"). 1390( زهرا ،يجواد، جعفر ،يكاشان
 زدهم،يسـال سـ   ،اسـت يپژوهش حقـوق و س  ."و فرانسـه  رانيحقوق ادر ) يمدن

  .33شماره 
  .انتشارات مجد : تهران. آيين دادرسي مدني). 1386(كريمي، عباس 

: دو جلـد، تهـران  . آيـين دادرسـي  مـدني و بازرگـاني    ). 1381(متين دفتري، احمـد  
  .انتشارات مجد

 ."عادالنـه  يدادرس يها هينظر رامونيپ يپژوهش: ينييعدالت آ" ).1387( حسن ،يمحسن
  .1تهران، شماره  ياسي، مجله دانشكده حقوق و علوم سفصلنامه حقوق

  .شركت سهامي انتشار: تهران. اداره جريان دادرسي مدني ).1389(محسني، حسن 

 يبر دعـوا  ياصل يزوال دعوا ريتأث" ).1388زمستان  (ي سام، محمد زاده، عل ،يمحمد
   .4تهران، شماره  ياسي، مجله دانشكده حقوق و علوم سفصلنامه حقوق ."متقابل

انتشـارات   : جلـد اول، تهـران  . مبسوط در آيين دادرسي مدني). 1387(مهاجري، علي 
  .فكرسازان

مرداني، نـادر، حـاتمي، علـي اصـغر، بهشـتي، محمـد جـواد، حبيـب آگهـي، عليرضـا           
  .نشر يلدا: تهران. آيين دادرسي مدني). 1372تابستان(

 .چابخانه سپهر: ، تهران1ج. فرهنگ فارسي). 1383(معين، محمد 

 ،ياسـ يمجله دانشكده حقـوق و علـوم س  . "ياضاف يدعوا" ).1381( محمد ،يمولود
  .58شماره 

دسـتور موقـت در حقـوق ايـران و پژوهشـي در حقـوق       ). 1387(نهريني، فريدون 
  .گنج دانش: تهران. تطبيقي

    .2شماره  ،يدادگستر ييو قضا يمجله حقوق ."متقابل يدعو" ).1370( جواد ،يواحد
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مجله دانشكده حقوق  ."آن اتيو خصوص يجلسه اول دادرس" ).1376( جواد ،يواحد
 .38شماره  ،ياسيو علوم س

ژرارد كوشه، جان النگلد و (فرانسه  يمدن يدادرس نييآ ).1391(ي احمد عل ،يهاشم
   .نشر دادگستر : تهران. )لبو ليدان

پـژوهش   ."رانيـ ا ييشدن آراء در نظـام قضـا   يينها يمعما" ).1387(اهللا ريخ ،يهرمز
   .24سال دهم، شماره  ،استيحقوق و س

پـژوهش   ."عـدم آن  يو ضـمانت اجـرا   يمـدن  يآرا هيتوج" ).1383(اهللا ريخ ،يهرمز
   .11شماره  ،استيحقوق و س

 
  عربيمنابع ) ب

دار : دمشـق  در يك جلـد، . القاموس الفقهي لغة و اصطالحا ).1408( ابوجيب، سعدي
  .الفكر

األنـوار اللوامـع فـي شـرح مفـاتيح الشـرائع        .بحراني، آل عصفور، حسين بن محمد
 .مجمع البحوث العلمية: ، قم14ج .)للفيض(

إيضاح الفوائد فـي شـرح   محمد بن حسن بن يوسف،  ).1387( حلّي، فخر المحققين
 .مؤسسه اسماعيليان: قم، 4ج .مشكالت القواعد

شرائع اإلسالم في مسائل الحالل و ). 1408(حلّي، محقق، نجم الدين، جعفر بن حسن 
 .مؤسسه اسماعيليان: ، قم4ج. الحرام

. المختصر النافع في فقـه اإلماميـة  ). 1418(حلّي، محقق، نجم الدين، جعفر بن حسـن  
   .مؤسسة المطبوعات الدينية: ، قم2ج

تلخـيص المـرام فـي معرفـة     ). 1421(ن بن يوسف بن مطهر اسدي حلّي، عالمه، حس
   .انتشارات دفتر تبليغات اسالمي حوزه علميه قم: در يك جلد، قم. األحكام

قواعد األحكـام فـي معرفـة    ). 1413(حلّي، عالمه، حسن بن يوسف بن مطهر اسـدي  
مدرسين حوزه ه به جامعه دفتر انتشارات اسالمي وابست: ، قم3ج. الحالل و الحرام

 .علميه قم
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: ، قـم 4ج. التنقيح الرائع لمختصـر الشـرائع  ). 1404(حلّي، مقداد بن عبد اللّه السيوري 
 .كتابخانه آية اهللا مرعشي نجفي

در . المقتصر من شـرح المختصـر  ). 1410(حلّي، جمال الدين، احمد بن محمد اسدي 
    .مجمع البحوث اإلسالمية: يك جلد، مشهد

المهذب البارع في شرح المختصر ). 1407(حلّي، جمال الدين، احمد بن محمد اسدي 
 دفتر انتشارات اسالمي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم   : ، قم4ج. النافع

انتشـارات  : ، اصـفهان 2ج. كفاية األحكام. سبزواري، محقق، محمد باقر بن محمد مؤمن
   .مهدوي

: ، بيـروت 4ج. غاية المرام في شرح شرائع اإلسالم). 1420(صيمري، مفلح بن حسـن   
   .دارالهادي

ـ   ). 1413(يبن عل نيالد نيز ،يثان ديشه ،يعامل ـ  يمسـالك األفهـام إل شـرائع   حيتنق
    .ةيمؤسسة المعارف اإلسالم: ، قم14ج .اإلسالم

 -ط (شـرح قواعـد العالّمـة     يمفتاح الكرامة ف .ينيجواد بن محمد حسـ  ديس ،يعامل
  .يالتراث العرب اءيدار إح: روتي، ب10ج .)مةيالقد

   .تا، بي2ج .ةالفقهي األلفاظ و المصطلحات معجم .محمود الرحمان،عبد 
ـ    ).1416(ي نيبن محمد اعـرج حسـ   نيالد ديعم ديس ،يديعم  حـل   يكنـز الفوائـد ف

 نيوابسـته بـه جامعـه مدرسـ     يدفتر انتشارات اسـالم : ، قم3ج .مشكالت القواعد
   .قم هيحوزه علم
كتابخانه آيـة اهللا  : ، قم3ج. مفاتيح الشرائعمحمدمحسن ابن شاه مرتضي، . كاشاني، فيض

 .مرعشي نجفي


