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 سنجی دادخواهی خواهان بر خواهان و خوانده بر خوانده امکان
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 چکیده

در حقوق ایران، نهادهایی چون دعاوی طاری و مرتبط برای پیشگیری از صدوور  
است. شوه بینیها، پیشجویی در هزینهز تعود دعاوی و صرفهآرای معارض، کاستن ا

باوجوداین، نشانی از دعوای عرضی که برابر آن، هرگاه چنو خواهدان یدا خواندوه در    
یک دادرسی باشنو، یک خواهدان بتواندو علیده خواهدان دیگدر و یدک خواندوه علیده         

در قواعدو آیدین   شود. ی دیگر دادخواهی کنو، در این نظام حقوقی یافت نمیاخوانوه
دادرسی مونی فورال امریکا، نهادهای گوناگونی برای تجمید  دعداوی و گردهمدایی    

ای کده طراحدان آن   گونده شدوه  بده  بیندی اجباری یا اختیاری اشخاص در دادرسی پیش
تا حو امکان از به جریان افتادن  بر انصافال و تکیهانو بافاصله گرفتن از کامنکوشیوه
هددای مختلددا م ددا   متعددود میددان اشددخاص پیشددگیری کددرده و جنبددههددای دادرسددی

موضوعی و حکمی یک ان یا هماننو میان ایشدان، بداهم مدورد رسدیوگی قدرار گیدرد        
آن، هرگداه بدیش از    یکی از این سازوکارها، نهاد دادخواهی عرضی است که بر پایده 

ندو علیده خواهدان    تواها مدی یک خواهان یا خوانوه در دادرسی باشو، یکی از خواهان
شرط آنکه میان دعداوی  دیگر دادخواهی کنو، به دیگر و نیز یک خوانوه علیه خوانوه

من قددی وجددود داشددته باشددو. ایددن نوشددتار بدده بررسددی امکددان  اصددلی و عرضددی راب دده
 پردازد.گیری از این نهاد در حقوق ایران میبهره

 

ی، رویدواد، آیدین   دعوای عرضی، خواهدان عرضدی، خواندوه عرضد    واژگان کلیدی: 
 دادرسی مونی

                                                                                                   
 a.tahmasebi@razi.ac.irاستادیار حقوق خصوصی دانشگاه رازی   .8
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 مقدمه
چندو( شدخص دیگدر    )یدک   چنو( شخص علیده )طورمعمول یک های مونی، بهدر دادرسی

آنکده نیداز بده افدزودن بدر خواسدته، طدر  دعدوای اضدافی یدا           کنو و دادرسی بیدادخواهی می

کمدال   رود. باوجوداین گاه ممکن است کامیابی خواهان یدا بده  فراخوانون ثالث باشو، پیش می

ها یا طر  دعوای دیگری )علیه خوانوه یا ثالث( را ایجاب کدرده،  رسانون آن، افزایش خواسته

درنتیجه وی ناگزیر از فراخوانی ثالث به دادرسی، طر  دعوای اضافی یا افزایش خواسته شود. 

الزم را بینی راهکارهای مناسب بده ایدن نیداز پاسدد داده و نهاهدای      گذار با پیشبنیاد قانونبراین

 انویشیوه است.

آنکه در پی طر  دعوای متقابد  یدا فراخواندون ثالدث بده      از سوی دیگر، خوانوه نیز گاه بی

دادرسی باشو، در برابر دادخواهی خواهان به دفاع )شکلی یا ماهوی( برخاسته و برای کامیدابی  

متقابد    حال وی نیز ممکن است راهبرد طر  دعدوای کنو. درعینخود در دادرسی کوشش می

 گرفته یا فراخوانون ثالثی را به دادرسی الزم بوانو.را در پیش

بددراین ازآنجاکدده صددوور آرای معددارض در دعدداوی مددرتبط متصددور بددوده و چنددین  افددزون

گدذار از توجده بده آن    اعتبار شون دستگاه قضایی را در پی خواهدو داشدت، قدانون   بیرخوادی 

 لدوب دعداوی مدرتبط و پیشدگیری از صدوور آرای      غاف  نبوده و سدازوکارهایی بدرای اداره م  

 8معارض در این دعاوی انویشیوه، هرچنو ایراداتی بر آن وارد است

بیندی نهداد   رسدو نظدام دادرسدی ایدران در پدیش     بینی نهادهای یادشوه، بده نظدر مدی   رغم پیشبه

کدم  دسدت خواهان بر خواهان و یا خوانوه بر خوانوه اگدر دارای خدن نباشدو،     8دادخواهی عرضی

                                                                                                   
 .77(، ص8938) 77، مجله حقوقی دادگ تری، شماره «دعاوی مرتبط و ناکارآموی دعاوی مرتبط»ح ن،  . مح نی،8

8. Crossclaim. 

 ،(متدرجم ) مجیدو  پوراسدتاد، « )تقداط   دعدوای »نظر وجود نوارد و به ایران اتفاق در مورد ترجمه این اص ال  در حقوق -
)غمدامی، مجیدو و    «رسدته  یک در دعوای» ،38 ص (،8927 دانش، شهر )تهران: فراملی، مونی دادرسی آیین قواعو و اصول

« عدرض  در دعدوای » ،(897-2(، صدص  8938ح نی، مح ن، آیین دادرسی مونی فراملی، )تهران: شرکت سدهامی انتشدار،   
 ایدران  حقوق در ثالث شخص جلب شخص دعوای در تأملی» خلی ، احموی،« )موازی دعوای» و( 888 ص ،8938 همان،)
 ترجمده ( 8 (، ص8937، )9 شماره ،88 دوره ت بیقی، حقوق هایپژوهش مجله ،«امریکا فورال مونی دادرسی آیین قواعو و

گیدرد  دانو  چراکه علیه شخصدی صدورم مدی   تر میمناسب را« عرضی دعوای» به آن ترجمه نگارنوه وجودبااین. است شوه
در اینجا به معنای دارای مناف  یک دان بدا خواهدان     «هم و»که هم و و درکنار خواهان این دعواست. البته بایو توجه داشت 

 عرضی نی ت.



843 
 

 ... سنجی دادخواهی خواهان بر خواهان و خوانده بر خوانده در حقوق ایرانامکان
 

توان گفت قواعو روشنی نوارد. برابر این نهاد، در مواردی که خواهان یا خوانوه بیش از یدک  می

تواندو علیده خواهدان دیگدر و نیدز یکدی از       ها با رعایت شرای ی میشخص باشنو، یکی از خواهان

علیده   (های اصلی)خواهان «ب»و « الا»برای نمونه خوانوگان علیه خوانوه دیگر دادخواهی کنو. 

در  خواندوگان اصدلی(  عندوان خواندوه دعدوا )   بده « د»و « ج»کنندو. چدون   دادخواهی مدی « د»و « ج»

در ایدن صدورم بده      8دادخواهی کنو« د»صورم عرضی علیه توانو بهمی« ج»سو قرار دارنو، یک

هدا  همین وضعیت در مدورد خواهدان  شود. گفته می 9عرضی خوانوه «د»و به  8خواهان عرضی «ج»

توان گفدت، دعدوایی میدان خواندوگان یدا      بنابراین در تعریا دعوای عرضی میصادق است   هم

 .4های هم و در دادرسی است که با موضوع دعوای اصلی یا متقاب  مرتبط استخواهان

موضوع و ضرورم پدرداختن بده آن در حقدوق ایدران، شای دته اسدت دو        برای تبیین بای ته

 ود:عینی برای آن، ارا ه ش نمونه

الا. دعوای خواهان بر خواهان. فرض کنیو دو نفر یدک دسدتگاه آپارتمدان را از دیگدری     

کننو. چنوی بعو و پیش از آنکه سنو رسمی به نام خریواران تنظیم شود، یکدی از  خریواری می
کده هندوز سدنو ملدک     فروشدو، امدا درحدالی   آنان سهم )مشداع( خدود را بده شدریک دیگدر مدی      

ورثده   رود. فروشدنوه از اجابدت خواسدته   نشوه، وی از دنیا مدی وار تنظیمدانگ( به نام خری)شش

کندو. ورثده متوفدا    برای حضور در دفترخانه و تنظیم سنو رسمی ملک به نام آنان خودداری می
میان مورث خود و شریک دیگر آگاهی نوارنو، با او هماهنگ کرده و هدر دو   نیز که از معامله

واستی به خواسته الزام به تنظیم سنو رسمی، علیه فروشدنوه تقدویم   )ورثه و خریوار دیگر( دادخ
کننو، ولی پس از تقویم دادخواست و نزدیک یا در جل ه اول دادرسی متوجده  دادگ تری می

بدوین ترتیدب   . 5آیندو انتقال سهم خریوار دیگر به مورث خود شوه و درصود اقدوام الزم برمدی  
                                                                                                   

علیده  « ج»شود  چراکه با طدر  دعدوای   مرده میطر  کنو، دعوای او متقاب  ش« ج»دعوایی در برابر دعوای « د»البته اگر . 8
 گیرنو.او، آنان دیگر هم و نبوده، بلکه در مقاب  هم قرار می

8. cross claimant or plaintiff. 

9. cross defendant. 

4. Garner Bryan A., Black's Law Dictionary, (USA: Thomson West, 2004), P;1136.  

ور کنیو دو مالک مشاع یک مال، آن را بده شخصدی فروختده و تضدامن هدر یدک از آندان بدرای         ای دیگر تصیا در نمونه. 5
ثمدن از خریدوار و عدوم پرداخدت آن از سدوی وی،       شدود. پدس از م البده   دریافت ثمن از خریوار، ضمن قرارداد شرط می

واسدت، ضدمن تمداا بدا یکدی از      نمایندو. خریدوار پدس از ابدالد دادخ    اش دادخواهی میثمن علیه فروشنوگان برای م البه
کنو در سررسیو ثمن را به شدریک دیگدر پرداختده و مدوارف کدافی بدرای اثبدام آن دارد. آن        فروشنوگان، به او اعالم می

دهو که خریوار ثمن را پرداخته و با ارا ه اسناد مثبدت پرداخدت در دعدوا برندوه شدود. حدال آیدا وی        شریک هم احتمال می
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سدو  حکمی و موضوعی مشترف، با خواهان دیگر همایشان که در آغاز به تصور وجود م ا   
بوده و به امیو یاری و همراهی وی، توأمان راهی دادگ تری شوه بودنو، اینک خود را نداگزیر  

حال پرسش آن اسدت کده   بیننو. از دادخواهی علیه او دیوه و او را نه یار شاطر که بار خاطر می
تواننو از نهادهای دعوای اضافی، افزایش آنان می؟ آیا آورنوتواننو به عم ورثه چه اقوامی می

 ؟طر  دعوای مرتبط کمک بگیرنو خواسته، جلب ثالث یا

وجه یک فقدره سدفته علیده     . دعوای خوانوه بر خوانوه. فرض کنیو شخصی برای م البهب

شود، در می دانو در دادرسی محکومکنو. ضامن که میصادرکننوه و ضامن آن دادخواهی می

زمدان کده خدودش در برابدر خواهدان      است که علیه صادرکننوه طر  دعوا کرده تدا هدم   پی آن

شود، صدادرکننوه نیدز در برابدر وی مکلدا بده پرداخدت آن       محکوم به پرداخت مبلغ سفته می

توانو دادخواستی تقویم کرده تا در همدان دادگداه مدورد رسدیوگی قدرار      شود. حال آیا وی می

 گنجو؟ب دعوای جلب ثالث، دعوای متقاب  یا دعوای مرتبط می؟ آیا این دعوا در قالگیرد

طدرف دعدوا اجدازه    گردد که بههای انصاف برمیبه دادگاه این نهاد سابقهدر حقوق امریکا 

 قواعدو . ایدن شدیوه در   8صدورم عرضدی دادخدواهی کندو    بده طرف هم وی خود، داد علیه می

در  8عنوان دعدوای عرضدی   زیرآن را ، المب یاری از ایا ه شو وپذیرفتهم   1912فورال انصاف

 4از قواعو آیدین دادرسدی مدونی فدورال     89قاعوه  gبنو . در حال حاضر 9قوانین خود گنجانونو

. رویده  5بیندی کدرده اسدت   آن را پدیش  ،االجراسدت های بووی فدورال الزم که در دادگاه امریکا
                                                                                                   

زمان با دعدوای آندان علیده خریدوار، تکلیفشدان روشدن       د دادخواست داده تا در همان دادگاه و همتوانو علیه شریک خومی
شود  به این صورم که اگر خریوار ثابت کنو تمام ثمن را بده آن شدریک پرداختده، دادگداه ضدمن صدوور حکدم بده نفد           

 ؟کننوه را در برابر خواهان عرضی )شریک دیگر( محکوم نمایوخریوار، دریافت
8. cross-bill. 

8. cross-complaint. 

9. Park Roger C. and Douglas D. McFarland, «Joinder and Supplemental Jurisdiction», 

December 30, (2010), www.cali.org, p.17. 
4. Subrin Stephen P, «How Equity Conquered Common Law- The Federal Rules of 

Civil Procedure in Historical Perspective», University of Pennsylvania Law Review, 
(1987), Vol. 135:909, p. 910. 

سال طدول کشدیو تدا     85 یباًتقرشود. ها یاد میاز این به بعو برای رعایت اختصار، در این نوشتار با عنوان قواعو فورال از آن
موجب آن به دیوان عالی اجازه داد ایدن  تصویب و به 8394سال  را در( the Enabling Act)کنگره قانون اع ای اختیار 

نیمی از ایاالم عین آن را در نظدام دادرسدی خدود     یباًقواعو را رسماً اعالم کنو. قواعو نویوبخش موفقیت بزرگی بود و تقر
 وارد کردنو و نیم دیگر نیز از آن تأثیر پذیرفتنو

5. Bessler John D., «Defining "Co-Party" Within Federal Rule of Civil Procedure 
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 ست.کرده ا ط مبهم و تاریک آن را روشنقضایی نیز در گذر زمان نقا

ازنظر تاریخی دلی  اولیه تجویز دعوای عرضی آن بوده کده از طدر  دعداوی متعدود     اساساً 

د. در شدو  ممکدن، روشدن   کمترین اقوامام شدکلی انجام با تکلیا اختالف جلوگیری کرده و 

حواکثر تا حو امکان،  89قاعوه  gانو با تف یر موس  بنو ها کوشیوهدادگاه ،راستای این سیاست

به باور برخی نوی دنوگان، امکدان تجمید      .8وفص  کننوط را در یک دادرسی ح دعاوی مرتب

مختلا در یک دادرسی، یکی از سه ویژگی  8گ ترده دعاوی و تجمی  یا جم  شون اشخاص

 .9برج ته آیین دادرسی مونی مورن امریکاست

ه نظدر  با توجه به آنچه گفته شو، جای بررسی این موضوع در ابیام حقوقی ایدران خدالی بد   

کوشدو ضدمن روشدن سداختن موضدوع، بده واکداوی        رسو. به این دلید  نوشدتار حاضدر مدی    می

های گوناگون آن بپردازد. همچندین نظدر بده وجدود ایدن نهداد در حقدوق امریکدا، حقدوق          جنبه

هدایی،  گیدرد  بده امیدو آنکده چندین پدژوهش      این کشور موردم العده ت بیقدی قدرار مدی     4فورال

هدای آتدی، کمدک بده رویده قضدایی و       ده و چراغدی بدرای پدژوهش   راهی به آینوه گشدو کوره

 اصالحام قانونی برفروزد.

 

 دادخواهی خواهان بر خواهان -۱ 
ها، به ترتیب در حقوق ایدران و امریکدا   دادخواهی یک خواهان بر دیگر خواهان یا خواهان

 شود.بررسی می

                                                                                                   
13(g): Are Cross-Claims Between Original Defendants and Third-Party Defendants 
Allowable?», Indiana Law Journal, (1991), Vol 66, Issue 9,p.569. 

تواندو بدا   ایدن قاعدوه، خواندوه مدی     9بر بنو بینی کرده است. برااز قواعو آیین دادرسی مونی فراملی هم آن را پیش 89قاعوه 
 یا شخص ثالث طر  دعوا کنو... یا علیه خوانوه دیگرطر  دعوای تقاب  به دنبال محکومیت خواهان باشو و 

توانندو بدرای   هدا مدی  گیری گ ترده از دعاوی عرضی بر پیچیوگی دادرسی بیافزایو، امدا دادگداه  هرچنو ممکن است بهره. 8
 ای را ترتیب دهنو.های جواگانهرسیوگی 89 قاعوه iمشک ، با توجه به بنو  کاستن از شوم این

8. Broad joinder of claims and parties. 

9. Yeazell, Stephen C. Schwartz, Civil Procedure, (USA; Wolters Kluwer, 2015), p. 

511. 
دهدو، بدر اسداا    ( کده بده خواهدان اجدازه مدی     notice of pleading. ابدالد دادخواسدت )  8دو ویژگی دیگر عبارتنو از: 

 دهو.که عمق موضوعی دعوا را افزایش می( discovery). افشای ادله 8اطالعام ناقص هم دادخواهی نمایو 
هدا وجدود   میان آن یهاانو، اما تفاومدادرسی خود را بر اساا قواعو فورال طراحی کرده . گرچه بیشتر ایاالم نظام آیین4

 به جهت تعود ایاالم و عوم دسترسی به مناب  الزم آسان نی ت. ،هاهرحال م العه ت بیقی آنهدارد و ب
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 حقوق ایران -۱-۱
ان بعو از دادخواهی، از انتقال سه داندگ ملدک   خریوار بر فروشنوه که ایش در دعوای ورثه

روی  شونو، بایو دیو حقدوق ایدران چده راهکداری پدیش     خواهان دیگر به مورث خود آگاه می

 تواننو برای استیفای حق خود اقوام کننو.آنان قرار داده و آنان چگونه می

عندوان  کده بده  هدایی  سو، اگر آنان دادخواست یا دعوای خود را پس بگیرندو، هزینده  از یک

رود. از سدوی دیگدر بدا پایدان     اندو، هدور مدی   الوکالده و مانندو آن پرداختده   دادرسی، حدق  هزینه

گیدری دعدوا، محوودشدوه و در صدورتی     مذاکرام طرفین، آزادی م لق خواهان برای بدازپس 

نظدر کندو.   کلدی از دعدوای خدود صدرف    ممکن است که یا خوانوه راضی باشو، یا خواهدان بده  

پوشی از سه دانگ ملک مدوروثی  پوشی کلی خواهان از دعوا به معنای چشمچشمبویهی است 

 بار بودن آن نیاز به بیان نوارد.است که زیان

از سوی دیگر اگر ورثه دادرسی را ادامه دهنو تا حکم بده سودشدان صدادر و ق عدی شدود،      

ر را خریوار پیشدین  شود و سه دانگ دیگم لماً تنها ن بت به سه دانگ سنو به نامشان تنظیم می

حال رسیون به راهکداری مناسدب بدرای ورثده از طدرق عدادی و       کنو. درعینبه ناروا تملک می

ترین راهکار اعتراض ثالدث و یدا   زیرا محتم  رسو العاده شکایت از آراء دشوار به نظر میفوق

سدی  اعاده دادرسی است که امکان و کارآموی آن با چالش جدوی روبروسدت  در اعداده دادر   

دعدوای اصددلی و   آن دادباختدده کنندوه فدارد از منصدوص و محددوود بدودن جهددام، درخواسدت    

دادرسدی از سدوی    کده در بحدث کندونی، اعداده    آن دعدوا اسدت  درحدالی    اش، دادبردهخوانوه

دیگر است. درواقد    طرفیت دادبردهای بهدادباخته علیه دادبرده نی ت  بلکه دادخواهی دادبرده

دادرسدی از   علیه، در فرض موردبحث اعادهن نف  در طر  دعوا از سوی محکومگذشته از فقوا

 اعداده  شدوه کم مول متعارف و پذیرفتهله دیگر است و دستله علیه محکومسوی یک محکوم

 گیرد.دادرسی در حقوق ایران آن را در بر نمی

اعتراض حضور نواشدته  ای که در دادرسی منتج به دادنامه مورد در اعتراض ثالث نیز بیگانه

شدوه، بده دنبدال نقدد دادنامده مدورد        است حقوقش تضیی  ، موعیو در پی صوور این دادنامه

هر خواهان با خواندوه را   توان راب هرفته به جوی است. حال آیا میاعتراض و بازگردانون آب 
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ک از خواهدان  ید حقوقی م تق  و خواهان دیگر را ن بت به آن ثالث دان ت یا هیچ یک راب ه

نهادهدای مانندو دعدوای اضدافی،      گیدری از آیا بهدره توان ثالث به شمار آورد؟ و خوانوه را نمی

 ؟بای ت طرحی نو درانواختیا می  8طر  دعوای مرتبط شونی است افزایش خواسته یا

 دعوای اضافی -۱-۱-۱ 

آن، علیده   دعوای اضافی دعوایی است که خواهان دعدوای اصدلی یدا متقابد  پدس از اقامده      

نمایو و با دعوای مزبور مرتبط یا دارای یک منشاء است هریک از این دعاوی اقامه می خوانوه

آیدو، رسددیوگی بده آن نیازمندو تقددویم    عیدار بدده شدمار مدی   و نظدر بده اینکده یددک دعدوای تمدام     

 تفصی  شوه و بر این باورنو که هرگاه دعدوای اضدافی در  البته برخی قا   به. 8دادخواست است

جل ه دادرسی و با حضور خوانوه م ر  شود، با توجه به اطالع وی از موضوع دعدوا و دالید    

دادرسی و  خواهان، نیازی به دادخواست جواگانه نی ت، اما اگر تغییرام مذکور در غیر جل ه

در غیاب خوانوه باشو، جهت اطالع و آمادگی وی برای پاسخگویی، بایو دادخواسدت تقدویم   

 .9شود

شوه، شرایط دعوای اضافی را نواشته باشو، دعوایی م تق  است هرگاه دعوایِ اقامهگفتنی 

تدوان دعدوای   آیو که دادگاه بایو به آن رسیوگی و رأی صادر کندو. حدال آیدا مدی    به شمار می

این نهاد به تجویز آن در نظدام   خواهان بر خواهان را از مصادیق دعوای اضافی دان ت و بر پایه

در پاسد بایو توجه داشت نظدر بده اینکده دعدوای اضدافی را خواهدان        ؟پرداخت دادرسی ایران

)خواه خواهان دعوای اصلی باشو یدا خواهدان دعدوای متقابد ( علیده خواندوه هدر یدک از ایدن          

توان از مصادیق آن دان دت  کنو، بنابراین دادخواهی خواهان بر خواهان را نمیدعاوی اقامه می

 ای برای تجویز آن در حقوق ایران فراهم کنو.انو پایهتوو نهاد دعوای اضافی نمی
 

 خواسته افزایش -2-۱-۱

هرچنو برخدی از نوی دنوگان، افدزایش خواسدته را همدان دعدوای اضدافی و بندابراین آن را         

قضدایی، افدزایش    اما بنا بدر رویکدرد غالدب دکتدرین و رویده      ،4انومصواق دعوای طاری دان ته

                                                                                                   
 .888 ص پاورقی مح نی، پیشین، و غمامی.  8
 .41-8 (، صص8924، )تهران: دراف، 9آیین دادرسی مونی، جلو  شمس، عبواهلل،. 8
 .834 ص(،8928، )52یاسی، شماره ، مجله دانشکوه حقوق و علوم س«دعوای اضافی». مولودی، محمو، 9
 .829 ص پیشین، مولودی، و 981 ص ، (8922. متین دفتری، احمو، آیین دادرسی مونی و بازرگانی، )تهران: مجو، 4
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وده و درنتیجه نیازمنو تقویم دادخواست اضافی یا جویو نی ت. کمی خواسته، دعوای طاری نب

هددرروی، تجددویز افددزایش خواسددته بددا  بدده. 8شددوه اسددتمنزلدده تغییددر در دعددوای اقامددهبلکدده بدده

 سدو خواهدان تدا پایدان اولدین جل ده      های روبرو بوده، م تلزم آن اسدت کده از یدک   محوودیت

شوه بدا دعدوای اصدلی، ناشدی از یدک      افزوده دادرسی آن را اقامه کنو و از سوی دیگر خواسته

 .8منشاء بوده و دارای ارتباط کام  با آن باشو

هرحال گذشته از واحدو یدا متعدود بدودن نهادهدای یادشدوه )افدزایش خواسدته و دعدوای          به

تدوان مشدمول نهداد افدزایش خواسدته      اضافی(، بایو گفت دادخواهی خواهان بر خواهان را نمی

خواسددته، خواهددان دعواسددت کدده برح ددب  دهنددوهن نهدداد نیددز افددزایشدان ددت. چراکدده در ایدد

کنو و دعوای خواهان بدر خواهدان از   صالحویو خود، اقوام به افزایش خواسته علیه خوانوه می

 شمول آن خارج است.

 
 جلب ثالث -3-۱-۱

عندوان اصدی  در دادرسدی دخالدت     اش، بده ثالث شخصی است که خود یدا توسدط نمایندوه   

دهدو کده   صورم م تق  باشو یا تبعی( وقتدی ر  مدی  . جلب شخص ثالث )خواه بهنواشته است

خواندو تدا   طرفین دعوایی که در جریان رسیوگی است یا یکی از آنان، ثالثی را به آن دعوا مدی 

 .9او را وادار کنو که از اصحاب آن شود

واه آیا همه اشدخاص حاضدر در دادرسدی )خواهدان، خواندوه، وارد یدا مجلدوب ثالدث(  خد         

شخصًا در دادرسی حاضر باشدنو یدا از طریدق نمایندوه، جدزو اصدحاب دعدوا مح دوب شدوه و          

گزینش زد و بدرای نمونده در دعدوای الدزام بده      توان دست بهتوان آنان را ثالث شمرد یا مینمی

تنظیم سنو رسمی خریوار و ورثه علیه فروشنوه، به اعتبار طرفین، آن را به دو دادرسی )دعدوای  

زنوه بر فروشنوه و دعوای ورثه خریوار متوفا بر فروشنوه( تفکیک نمود و هدر یدک از   خریوار 

گیدری از نهداد جلدب ثالدث، محملدی      دیگر ثالث به شمار آورد تا با بهره آنان را ن بت به راب ه
                                                                                                   

 م العدام  مجلده  ،«اضدافی  دعدوای » آقدازاده،  کربالیدی  مصد فی  و دریدایی  رضدا  محمدو،  امامی، ،41 ص پیشین، . شمس،8
 ، (8938و مقصودپور رسول، دعاوی طداری و شدرایط اقامده آن، )تهدران: مجدو،       3(، ص8938) ،9 شماره ،5 دوره حقوقی،
 .914-5 صص

 بعو. به 838 صص پیشین، مولودی،: ف.ر موضوع، انتقادی تحلی  دیون . برای8
 .57 و 43 صص پیشین، . شمس،9
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 برای تجویز دادخواهی خواهان بر خواهان فراهم کرد؟

ای و خودداری از تأکیو افراطدی  کلیشه هایتوان ت با خروج از قالبقضایی می شایو رویه

ح  را پذیرفتنی کرده و راهگشدای  نظام دادرسی مونی، این راهبار بر رویکرد فرمالی تی بهزیان

بدراین  های ساختگی برآموه از این انویشه )فرمالی م افراطی( باشو  زیرا افزونب تبرخی از بن

گشدایی از مشدکالم   ب ا مصلحت گرهرسو، چهای برای چنین اقوامی به نظر نمیکه مان  عموه

توانو پایه استواری برای تجویز آن فدراهم و تف دیر موسد     ها، میجویی در هزینهجامعه و صرفه

تدوان گفدت   مقررام نهاد جلب ثالث، پذیرش آن را ممکن سازد. با پدذیرش ایدن دیدوگاه مدی    

شدود  وه اجدازه داده مدی  حتی اگر دادرسی منجر به صوور حکم ق عدی شدود، بده ورثده فروشدن     

 عنوان ثالث به آن بخش از دادنامه که به سود شریک دیگر صادرشوه است، اعتدراض کنندو.  به

 چنوان م لوب رویده هرحال در حاضر با توجه به فقر ادبیام حقوقی در این زمینه، وضعیت نهبه

انویشدیون،   و وقدت محدوود قضدام بدرای م العده و      آور پرونوهقضایی به دلی  ورودی سرسام

 رسو.گرایانه به نظر میگیری از چنین رویکردی آرمانپیشنهاد بهره

 
 مرتبط دعوای -4-۱-۱

هددای جواگاندده بدده یددک دادگدداه یددا دادرسددی هددای متعددودی در محددوودهگدداه دادخواسددت

ای وجدود دارد کده قضدای شای دته     هدا چندان راب ده   شوه که بدین آن عرض دادههای همدادگاه

. درنتیجده  8شان روشدن شدود  به همه یکجا رسیوگی شوه و با رأی واحو تکلیاکنو ایجاب می

هدا در یدک دادگداه، بدا صدوور      شوه تا در صورم طر  آنبینی نهاد توأم کردن دادرسی پیش

قرار رسیوگی توأمان یکجا مورد رسیوگی قرار گیرنو و اگدر در چندو شدعبه م در  باشدنو، بدا       

ها رسیوگی شود. اگر دعوا در شدعبه دیگدری م در     به آن اول در یک شعبه تعیین ر یس شعبه

اول، بده   یا بوون صوور آن(، با تعیین ر یس شدعبه )باشو، پس از صوور قرار امتناع از رسیوگی 

 .  8شودای که دعوا در آن م ر  است، جهت رسیوگی توأم ارسال میشعبه

یدری از نهداد دعدوای مدرتبط     گتوان بدا بهدره  حال بایو دیو دعوای خواهان بر خواهان را می

؟ ارا ه پاسد شای ته به این پرسش نیازمنو بررسی این موضوع است کده آیدا دعداوی    سامان داد
                                                                                                   

 .57-7 صص پیشین، . شمس،8
 .475-7 صص (،8928، )تهران: میزان، 8آیین دادرسی مونی، جلو  شمس،. 8
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تدوان  مرتبط صرفًا در راب ه میان اصدحاب دعدوا )خواهدان و خواندوه( موضدوعیت دارد یدا مدی       

ایی و قضد  رسدو موضدوع در سده سد ر مقدررام، رویده      ای دیگر انویشیو؟ بده نظدر مدی   گونهبه

 تحلی  است.دکترین قاب 

در س ر مقررام بایو گفت، ظاهر قانون داللت بر آن دارد که دعاوی مرتبط تنها میان خواهدان  

سدو برابدر   گیرد  چده از یدک  و خوانوه موضوعیت داشته، دادخواهی خواهان بر خواهان را در برنمی

دارد،  «ارتبداط کامد   »عوای( خواهان شوه که با ادعای )دق.آ.د.م هرگاه دعوایی طر  24ماده  8بنو 

ها را درخواسدت کندو  از سدوی    توانو با طر  ایراد دعوای مرتبط رسیوگی یکجا به آنمی «خوانوه»

شدوه کده گویدا نداظر بده      اشداره  «اصحاب دعوا»و  «ارتباط کام »این قانون نیز، به  819دیگر در ماده 

انوه اسدت و دادخدواهی خواهدان بدر خواهدان      وجود چنین ارتباطی میان دعاوی متعود خواهان و خو

 حلی برای آن باشنو.گذاران خ ور نکرده تا در انویشه راهبه ذهن سیاست

 قضایی نیز بایو گفت، اگرچه اظهدارنظر قداط  در خصدوص وضدعیت رویده      در تحلی  رویه

یاز از نکه ممتن  بودن آن، بی-قضایی نیازمنو بررسی گ ترده و شایو کام  آرای قضایی است 

قضایی، دور از ذهن به  توان گفت چنین تف یری از نهاد یادشوه در رویهاما می -استوالل است

 رسو.نظر می

در س ر دکترین، برخی با اذعان به عوم شناسایی م تق  دعوای عرضی در حقدوق ایدران،   

ه هرچنو . این دیوگا8انوقلمرو مقررام دعوای مرتبط را به دادخواهی عرضی نیز گ ترش داده

تأییو اسدت  رسو، ولی از دیوگاه من قی قاب با ظاهر مقررام دعوای مرتبط ناسازگار به نظر می

و بنابراین با تف یر موس  این مقررام و گ ترش قلمدرو شدمول دعدوای مدرتبط بده دادخدواهی       

 توان بر بخشی از مشکالم چیره شو.عرضی، می

 
 حقوق امریکا -2-۱

ای گدذرا بده ب دتر تداریخی     ی عرضی در حقوق امریکا، اشارهبرای فهم درست وضعیت دعوا

ال و انصدداف ی دعددوا در سددنت کددامنتجمیدد  دعدداوی و گردهمددایی اجبدداری یددا اختیدداری طرفهددا

رسو. به این دلی  پیش از پدرداختن بده بررسدی دادخدواهی عرضدی در قواعدو       ضروری به نظر می

                                                                                                   
 .888 ص پاورقی پیشین، مح نی، و غمامی. 8
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 سپس به قواعو فورال خواهیم پرداخت. شوه،ال و انصاف بررسیفورال، موضوع در ب تر کامن
 

 بستر تاریخی موضوع پیش از تدوین قواعد فدرال -۱-2-۱

سو تجمی  دعاوی و نیز گردهمایی اجباری یا اختیاری اشخاص در ال از یکدر سنت کامن

فروکاسدت   ،ه دادرسدی ید ازآنجاکده هدوف اول  دادرسی بشوم محدوود بدود و از سدوی دیگدر،     

ی دادخواه را  ئله حکمی یا موضوعی واحو بود، نمونه متعارف دعوایک مبررسی به  دادرسی

که بر مبندای یدک نظریده     دادتشکی  می (ک خوانوهی یک خواهان علیهتک خواهانه )دعوای 

تجمید   ها، دلید  مدوجهی بدرای    جویی در هزینهسهولت، کارایی و صرفهشو و اقامه می 8جبران

های مختلا جبران دشدوار و بده علدت ابتندای     می  نظریهتجبنیاد، براین. نبوددعاوی یا اشخاص 

اگر برای نمونده ک دی بدا ایدن ادعدا کده دیگدری        ال برنوشته، غالباً غیرممکن بود. درنتیجه کامن

عندوان  توان ت بده نمی دیوهکرد، زیانصورم غیرقانونی بازداشت میاسبش را دزدیوه، او را به

  هرچنو هر دو ادعدا ناشدی   دادخواهی کنودعوا علیه او در یک بازداشت غیرقانونی،  و نیز افترا

افتدرا  کده  بود  درحدالی تعرض به شخص  عنوانچراکه بازداشت مشمول از یک رویواد بودنو، 

بر ب یار دشوار بود  زیرا شونی اما هرچنو تجمی  اشخاص هم  و.آمبه شمار میتعرض به اعتبار 

ای مبتنی بر قواعدو پیچیدوه   ،خودحقوق نیز، آن  که گرفتقرار میحقوق ماهوی اشخاص  پایه

 .8گشتنظام نوشته برمیکه به نوبود

 همهبه دنبال آن بود که ین نظام اداشت   یتربیش فانع اهای انصاف رویه دادگاهدر برابر، 

ک ید  درصدود محدوود کدردن دعدوا بده     و  وفصد  کندو  اختالف را در یک دعوا ح های جنبه

و نه  حققهن نها       شودمیاز اجرای کامل عدالت خشنود انصاف »  زیرا موضوع نبود

هدای مختلدا جبدران و اشدخاص دیگدری را      داد نظریهخواهان اجازه می به بنیاد،و براین «3آن

 که حقوقشان در میان است، در یک دعوا جم  کنو.

 کدوها د. ایدن  بو 4و تووین کوهای دادرسیموج اصال  قواعو دادرسی شاهو  82قرن  میانه

 آن راال، مفداهیم گونداگون تجمید  را از انصداف اخدذ و      گیدری از انصداف و کدامن   بهرهضمن 

                                                                                                   
8. theory of recovery. 

8. Park and McFarland, op.cit, p.5.  

9. a popular equity maxim was “equity delights to do justice and not by halves”. 
 رف به تصویب رسیو.در نیویو 8242ی آن است که در سال . کو مشهور به فیلوز یک نمونه4
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سدو  هدا از یدک  دادگداه  زیدرا   داشت باره وجوددراین همچنان مشکالتی کردنو. هرچنوت هی  

را کردنو و از سوی دیگر، تجمی  اسدباب دعدوا   مضیق تف یر میرا « رویواد یا رویوادها»مفهوم 

در  هدا دادگداه  درواقد   .8را متدأثر کندو   طدرفین همده  دعدوا   آن که دان تنومیدر صورتی ممکن 

دان تنو که نفعی در موضوع دعدوا و دسدتیابی   ها را ممکن میخواهانیا اجتماع صورتی تجمی  

شدونو   به دادرسی ملحقتوان تنو تی میوق. خوانوگان نیز قاب  تصور باشو برای آنان به خواسته

 .  8ادعا کننو« اندر برابر خواهنفعی »که 

 
 تجمیع دعاوی و اشخاص در قواعد فدرال -2-2-۱

و بارهدا مدورد تجویدونظر قدرار     منتشدر   8392فدورال در سدال   آیدین دادرسدی مدونی    قواعو 

، پیشدین  قدوانین ال و کامنا مشکالم تجمی  دعاوی در ببا توجه به آشنایی موونین آن . 9گرفت

ب یاری  عو تجمی  صورم گرفته بود، به رف در قوا ی که تا آن زمانعالوه بر پذیرش اصالحات

درنتیجدده تجمیدد  اشددخاص و  پددیش برداشددتنو دیگددر همددت گمددارده و گددامی بدده ایرادهددایاز 

کده اگدر پیشدتر    هوف آن بوده  ،به قول یکی از مف رینو درواق   تر شوهای جبران آساننظریه

 .4ه شودشو، اآلن صرفاً یک دعوا اقامدر هر مورد دو دعوا طر  می

کندو همده م دا   و دعداوی مدرتبط و حتدی       امروزه رو  حاکم بر قواعو فورال ایجاب می

وفص  شود. برای دستیابی به ایدن هدوف، نهادهدای گونداگونی     غیرمرتبط در یک دادرسی ح 

( متعود است. نهاد یادشوه ایدن  82 شوه است. یکی از این نهادها، تجمی  دعاوی )قاعوهطراحی

خواهدو در یدک دادرسدی علیده خواندوه      ی خواهان فراهم کرده به هر تعواد که میامکان را برا

دعوا طر  نمایو  بوون آنکه الزم باشو آن دعداوی بداهم مدرتبط بدوده یدا ناشدی از رویدواد یدا         

 رویوادهای یک ان یا هماننو باشنو.

ه )قاعدو  5براین برای تجمی  اشخاص، نهادهایی چون جلب شخص ثالث بده دادرسدی  افزون

                                                                                                   
8. that causes of action joined “must affect all the parties to the action”. 

8. Park and McFarland, op.cit, pp.5-6 Subrin, op.cit , pp.931-939.  
 ت.اس 8187سال  مربوط به. آخرین اصالحام آن 9

4. The purpose... is to make ‘one lawsuit grow where two grew before. 

5. impleader or third party practice. 
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(، گردهمدایی اختیداری و   84)قاعدوه   8(، حق م لق یا مشروط ثالث برای ورود بده دادرسدی  84

)قاعدوه   9(، دعدوای متقابد  اجبداری و اختیداری    81و  83)قواعو  8اجباری اشخاص در دادرسی

( و برخی نهادهدای دیگدر )قاعدوه    89(، دعوای گروهی )قاعوه 89(، دعوای عرضی )قاعوه 89

 .4شوه استبینیفورال پیش( در قواعو 48و  88

نظدر  بحتدرین صدا  برج ته شود،عنوان معمار قواعو یاد میکه از او به در آن زمان کالرف

خدادم بدودن آیدین    »، مبندی بدر   بود و این فرصت را یافت تا فل فه خوددر کشور آیین دادرسی 

های دادرسی کتکنیبه باور او، . 5را در قواعو بگنجانو« دادرسی و مخووم بودن حقوق ماهوی

دادرسدی بایدو   قواعدو   کده ، درحدالی و اجرای حقوق مداهوی اسدت   امان  رسیون به ماهیت دعو

ترین مولول این قاعدوه آن باشدو کده تدا حدو      حقوق ماهوی باشو. شایو مهم در خومتپیوسته 

 .7مرتبط را در برگیرد امکان، دعوا بایو همه دعاوی و اشخاص موضوعا

ال و ویژه قاضی کالرف، کوشیونو بافاصله گدرفتن از کدامن  به بوین ترتیب موونین قواعو،

هدای  جای تأکیو بر لزوم دادرسدی های مناسب، بهو ایجاد نوآوری 7گیری از قواعو انصافبهره

های اختالف میان تا حو امکان ب تر رسیوگی به حواکثر جنبه دعوا، م تق  و کاستن از گ تره

نو تا ضمن منتفدی سداختن لدزوم طدر  دعداوی متعدود،       اشخاص را در یک دادرسی فراهم ساز

. درواق  قواعو بر مبندای  ها را شونی سازنوجویی در هزینهزمینه دست یافتن به کارایی و صرف

استوارشوه و کوشیوه تا قلمرو دادرسی را تا حو امکان گ دترش   2رویکرد فراگیری )جامعیت(

قوانین پیشین چندوان ایدن فل دفه را درف    ال و یافته در سنت کامندهو  هرچنو قضام پرورش

موضدوعی دعدوا و اسدتثناء سداختن      نکرده و با اتخاذ رویکرد انقباضی، سعی در کاهش گ دتره 

                                                                                                   
8. Intervention. 

8. Joinder. 

9. Counterclaim. 

4. Brian Anderson, Andrew Trask, The Class Action Playbook, (USA: Oxford 

University Press, 2010), pp,13-15.  
5. Subrin,op.cit, p.961.  

7. McFarland, op.cit, p.251-2. 
 ,Subrinال در قواعدو فدورال و ایدرادام آن )ر.ف    برای دیون بررسی انتقادی غلبه گفتمان انصاف بر رویکدرد کدامن  . 7

op.cit, pp.975-1000) 
2. inclusive philosophy of FRCP 
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بنوی من قی مباحدث، دادخدواهی خواهدان بدر     . نظر به لزوم دسته8اشخاص از شمول آن داشتنو

خوانوه در گفتارهای آتدی  خواهان بر مبنای قواعو فورال در این بخش و دادخواهی خوانوه بر 

 شود.بررسی می
 

 دادخواهی عرضی خواهان بر خواهان در قواعد فدرال -3-2-۱ 

خواهدان  تواندو علیده   کده مدی   8خواهان هم و، یکی از دو یا چنو خواهان در یک دعواست

کنندو.  بداهم تصدادف مدی    «ب»و  «الدا »برای نمونه دو خودروی های( دیگر دادخواهی کنو. )

دیگر، برای م البه خ ارم  و راننوه آن علیه راننوه وسیله «الا»که م افر خودروی براینافزون

خ دارم علیده    صدورم عرضدی دعدوایی بده خواسدته م البده      کننو، م افر هم بده دادخواهی می

 .9کنوخواهان دیگر )راننوه خودروی الا( اقامه می

ی را فراهم کدرده اسدت. برابدر    قواعو فورال، ب تر قانونی این شیوه دادخواه 89قاعوه  gبنو 

طرف دعوا، علیه شخصی باشو کده ددر آن  توانو بیانگر دعوای عرضی یکمی 4الیحه»این بنو، 

باشدو کده    7اییا حادثه 7شرط آنکه ددعوای عرضی[، ناشی از رویواداوست  به 5سویدعوا[ هم

عدوای اصدلی اسدت.    موضوع دعوای اصلی یا متقاب  بوده یا مربوط به مالی باشو که موضدوع د 

سو، در برابر خواهان عرضدی  این ادعا باشو که شخص هم توانو دربردارنوهدعوای عرضی، می

شدوه، م دئول بدوده یدا ممکدن      ن بت به تمام یا بخشی از ادعایی که علیه خواهان دعرضی[ اقامه

 «.است م ئولیت داشته باشو

 :کنودعوای عرضی بیان می چهار نکته را در مورد این بنو

 ست طر  اقاب  . دعوای عرضی علیه طرف هم و8

                                                                                                   
8. McFarland, op.cit, p.251. 

8. Garner Bryan A.op.cit,p 1017 . 

9.  Friedenthal, Jack H., Arthur R. Miller, John E. Sexton, Helen Hershkoff, Civil 

Procedure: Cases and Materials, (USA: West Publishing Corporation, 2013), 
p680.  
4. Pleading. 

5. Coparty. 

7. Transaction. 

7. Occurrence. 
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دعوای عرضی همیشده  که ممکن است اختیاری یا اجباری باشو،  برخالف دعوای متقاب . 8

 اختیاری است 

اگدر او   درنتیجده بایو ادعایی علیه خوانوه آن دعدوا اقامده کندو      ،. خواهان دعوای عرضی9

م ئولیت دارد، صدرف   طرف مقاب برابر  در طرف دیگر هم وی او،آن باشو که صرفاً موعی 

  وجود نواردعرضی نیازی به طر  دعوای کافی است و  شانکار

ا رویواد موضوع دعدوای اصدلی یدا دعدوای متقابد       ی بایو ناشی از حادثه ،. دعوای عرضی4

دیدوان عدالی ایداالم متحدو در     مربوط به مالی باشو که موضدوع دعدوای اصدلی اسدت.     بوده یا 

geExchan Moore v. New York Cotton دعوای
بیدان داشدت: رویدواد مفهدوم      83878در سال  8

 . امدروزه نیدز  9ارتباط من قی بداهم دارندو  از حوادث است که  ایهبیانگر مجموع شته،منع فی دا

و تجمی  آن دعوا بدا دعدوای   ها برای تعیین اینکه طر  دعوای عرضی خوانوه بر خوانوه دادگاه

 .4گیرنوبهره میمعیار زین ا ،مجاز است یا نهاصلی 

اسدتوار بدود، نظدام ندوین      7حقدوقی  یدا نظریده   5ال کده برنوشدته  بوین ترتیب، برخالف کدامن 

متکی است و اجازه تجمی  دعاوی متعود  7دعوا بر رویواد دادرسی مونی، برای افزایش گ تره

 دهنو. در خصوص رویواد یا حادثه بایو گفت:طرفین میرا به

 آنقواعو فدورال بدر   بوده و ادی آیین دادرسی قاعوه محور یاز دو عنصر بن یکی این نهاد .8

  است شوه استوار

به معنای یک یا گروهی از م ا   موضدوعی اسدت.    و 2امر ماهویک ی رویواد یا حادثه. 8

تواندو موسد    با توجه به م ا   موضوعی هر دعوا می ،معنای این گزاره آن است که مفهوم آن

 .یا مضیق شود
                                                                                                   
8. 270 U.S. 593 (1926). 

 .شون قواعو فورال االجراءسال پیش از الزم 88یعنی  .8
 .ها متکی باشو، بر من قی بودن ارتباطشان باهم استوار استی آنبیشتر از آنکه بر م تقیم بودن راب ه. یعنی 9

4. Kane Mary Kay, «Original Sin and the Transaction in Federal Civil - Procedure», 

Texas Law Review, (1998), Vol. 76:1723, pp.1729.  
5. Writ. 

7. legal theory. 

7. Transaction. 

2. fact based. 
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یعندی همده   « 8باشدو یک دعوا بدرای همده مناسدب    »اولیه قواعو فورال آن بوده که  فل فه. 9

 و هدا هدای مختلدا جبدران، طدرف    شام  نظریه یموضوعگوناگون یک دسته م ا    هایجنبه

  هرچندو  جویی را افزایش دهدو و صرفه سهولتشود تا کارایی،  وفص ح دعاوی متعود باهم 

 .8انوآن را رها کردهبودن جنبه دربرگیرنوگی و جام   ،در تعریا رویواد یا حادثه هادادگاه

ا رویواد موضوع دعوای اصدلی یدا   ی حادثه»، مفهوم gبحث در تف یر بنو یکی از موارد قاب 

است  چراکه قواعو تعریفی از آن ارا ه نکدرده   «متقاب  و یا مرتبط با مال موضوع دعوای اصلی

بده ایدن    های بووی و تجویدونظر فدورال را درپدی داشدته اسدت.     الف آراء دادگاهو این امر اخت

کده   9Lasa v. Alexsanderجهت برای درف فضای عینی رویه قضدایی، یکدی از دعداوی مهدم     

 گردد.شوه، ذکر می منجر به صوور رأی از دادگاه تجویونظر من قه ششم

، sbر ممفیس بود که شرکت این دعوا در خصوص قرارداد احواث ساختمان شهرداری شه

ح دن اجدرای قدرارداد را     ccعنوان پیمانکار اصلی، ساخت آن را بر عهوه داشدت و شدرکت   به

های الک انور مارب ، تای  و اینترنشنال با سه پیمانکار فرعی یعنی شرکت sbضمانت کرده بود. 

انور نیدز  مارب  بدرای تهیده و نصدب سدنگ مرمدر پدروره قدرارداد ب دت  از سدوی دیگدر الک د           

قراردادی برای تهیه سنگ با یک شرکت ایتالیایی به نام السا منعقو کرد. السا با ایدن ادعدا کده    

ثمدن علیده الک دانور،     طدور کامد  انجدام داده، بدرای دریافدت تتمده      تعهو قراردادی خود را بده 

ر ایدن  و شهرداری دادخواهی نمود. الک انور ضمن پاسد بده دعدوا، بد    sb ،ccاینترنشنال مارب ، 

بنیاد که السا با نقد قرارداد به او خ ارم وارد کرده )تأخیر در تحوی  سنگ، تحوی  سدنگ  

معیوب و غیر م ابق با قرارداد( و نیز مبلغی اضافه بر ثمن دریافت نموده، دعدوای متقدابلی علیده    

انور او اقامه کرد. در سوی دیگر اا بی هم با این ادعا که السا با نقدد قدرارداد خدود و الک د    

 به او خ ارم زده، دعوای متقابلی علیه او کرد.

هدا در  . آن8ضمنًا الک انور دعوایی علیده اشدخاص ثالدث )دو معمدار( طدر  و ادعدا کدرد:        

هدا را نصدب   انو در هوای نامناسدب سدنگ  نظارم بر پروره کوتاهی و الک انور را مجبور کرده

نو آن شددرکت، قددراردادش را بددا . بددا راهنمددایی نادرسددت پیمانکددار اصددلی، باعددث شددو8کنددو  

                                                                                                   
8. one suit fits all. 

8. McFarland, op.cit, pp.248-250.  

9. 414 F.2d 143, 147 (6th Cir. 1969). 
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وسیله الک دانور خدودداری و بدا    . عمواً از تأییو ارزیابی صورم گرفته به9الک انور ف د کنو  

بدرآن، الک دانور بدرای دریافدت     . افدزون 4اندو.  سوءنیت به اعتبار تجاری وی خوشه وارد کرده

شدهرم تجداری خدود    نداروای قدرارداد و صدومه بده      خ ارم واقعی و تنبیهدی ناشدی از خاتمده   

دعوایی علیه پیمانکار اصلی، ضامن و شهرداری ممفیس طر  نمود )دعوای عرضی خوانوه بدر  

 خوانوه(. پیمانکار اصلی نیز در مقاب  این دعوا، دعوای متقابلی علیه او اقامه کرد.

، براین بنیاد کده دعداوی عرضدی خواندوه بدر      89قاعوه  h و gدادگاه بووی با تف یر بنوهای 

نوه و دعوای شخص ثالث ناشی از حادثه یا رویواد موضوع دعوای اصلی یا متقاب  نی دت،  خوا

ها را رد نمود، اما دادگاه تجویونظر این تصمیم را نقدد کدرد. بده بداور ایدن دادگداه، برابدر        آن

 84و  89وفص  شود. هدوف قواعدو   قواعو فورال حقوق طرفین دعوا بایو در یک دادرسی ح 

موضدوعام ناشدی از م دا         دعداوی متعدود پیشدگیری کدرده و بده همده      آن است که از طر

حکمی و موضوعی در یک دعوا رسیوگی و عوالت سدری ، کامد  و بدا کمتدرین هزینده اجدرا       

پیشدگیری از   گیری در ماهیت دعوا بدوده و الزمده  شود. درواق  هوف این قواعو ت هی  تصمیم

 است. 89 مذکور در قاعوه «یوادحادثه و رو»تعود دعاوی، تف یر آزاد و موس  

بنابراین برخالف دیدوگاه قاضدی بدووی، دادگداه تجویدونظر دعداوی عرضدی خواندوه بدر           
خوانوه و دادخواهی خوانوه علیه معمارها را ناشی از حادثه یا رویدواد موضدوع دعدوای اصدلی     

وی خوانوه بدر  دان ت  چراکه به باور دادگاه، بین حادثه یا رویواد موضوع دعوای اصلی با دعا
خوانوه و دعاوی متقاب  ارتباط من قی وجود داشت. به نظدر دادگداه اگرچده در کندار قدرارداد      

سداختمانی و   ها مربوط به یک پرورهآن اصلی، قراردادهای فرعی دیگری وجود دارد، اما همه
ب دی  کاررفته در ساخت آن بوده، م ا   حکمی یا موضوعی یک ان یا کامالً مرتسنگ مرمر به

در رسیوگی به دعاوی اصلی یدا متقابد  و دعداوی عرضدی طدر  و دالید  یک دانی هدم ارا ده          

شدو آن بدود کده چده ک دی م دئول       شو. درواق  پرسشی که بارهدا در ایدن دعداوی م در      می
 8؟کاررفته در ساختمان استمشکالم ناشی از به کار رفتن سنگ مرمر به

 
 دادخواهی خوانده بر خوانده -2

خوانوه بر دیگر خوانوه یا خوانوگان هم، به ترتیب در دو بخش حقوق ایدران و  دادخواهی 
                                                                                                   
8. Friedenthal & Others, op.cit, pp.674-8.  
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 امریکا بررسی خواهو شو.

 
 حقوق ایران -۱-2

رسو مصادیق ضرورم دادخدواهی خواندوه بدر خواندوه، بدیش از مدوارد لدزوم        به نظر می

برشدمرد.  های بیشتری در رویه بدرای آن  توان نمونهدادخواهی خواهان بر خواهان بوده و می

برای نمونه شخصی را در نظر بگیریو که ملکی از دیگری خریدوه و سدنو رسدمی بده ندامش      

شود. پس از چنوی شخصی دیگر با ادعای فضولی بدودن معاملده، علیده خریدوار و     تنظیم می

خواهددو. فروشددنوه دادخددواهی کددرده، اعددالم ب ددالن معاملدده )اب ددال سددنو( را از دادگدداه مددی 

واق  دان دته و درصدود انجدام اقدوام علیده      عوای خواهان را مقرون بهکه خریوار ددرصورتی

زمان با صوور حکم احتمالی بده سدود خواهدان، تکلیدا دعدوای او بدر       فروشنوه برآیو تا هم

؟ آیا در صورم طدر  دعدوای م دتق  علیده     فروشنوه نیز روشن شود، چگونه بایو اقوام کنو

به دلی  احتمالی بدودن ادعدای خواهدان اصدلی      فروشنوه، دعوایش قاب  استماع خواهو بود یا

دعوای اب ال، دعوای خواهان عرضی قاب  استماع نی ت؟ آیدا دادگداه بایدو بدا صدوور قدرار       

اناطه، پایان دادرسی اول را به انتظار بنشینو یا سازوکار قانونی برای رسیوگی به این دعداوی  

 در یک شعبه وجود دارد؟

 دعوای متقابل -۱-۱-2

توانو در مقاب  دعدوای خواهدان،   اب  دعوایی است که خوانوه تحت شرای ی میدعوای متق

کنو، جلوگیری کلی از ایدن محکومیدت و یدا    منظور کاستن از محکومیتی که او را تهویو میبه

بندابراین   حتی تحصی  حکم محکومیت خواهان دعوای اصلی به دادن امتیاز، علیه او اقامه کنو 

را متقاب  شمرد، افزون بر لزوم داشتن وحوم منشاء یا ارتباط کام  با  برای آنکه بتوان دعوایی

طرفیدت خواهدان آن دعدوا اقامده     متقاب (، به)دعوای اصلی، بایو از سوی خوانوه دعوای اصلی 

آیو اما که دادخواهی خوانوه بر خوانوه، گرچه از سوی خوانوه دعوا به عم  میشود  درحالی

گیری از نهاد عیار و کامالً م تق  است. براین اساا بهرهدعوایی تمامعلیه خواهان نبوده، بلکه 

 توانو دعوای خوانوه بر خوانوه را در بر گرفته و آن را توجیه کنو.دعوای متقاب  نمی
 

 جلب ثالث -2-۱-2
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هرگاه دارنوه علیه صادرکننوه سفته و ضامن برای م البده وجده آن یدا مالدک بدرای اعدالم       

ب ال سنو(، علیه فروشنوه فضول و خریوار دادخواهی کنو، آیدا ضدامن سدفته و    ب الن معامله )ا

نهداد جلدب ثالدث، دعدوایی علیده خواندوه دیگدر         تواننو بدر پایده  خریوار در قرارداد فضولی می

)صادرکننوه سدفته و فروشدنوه فضدول( اقامده نمدوده و محکومیدت ایشدان را در برابدر خدویش          

 درخواست کننو؟

ن گفت چون صدادرکننوه سدفته و فروشدنوه فضدول در دادرسدی حضدور       تواسو میاز یک

آینو تا بتوان از نهاد جلب ثالث برای دادخواهی خوانوه علیه دارنوه، بنابراین ثالث به شمار نمی

ایشان بهره گرفت و درنتیجه هرگاه ایشان درصود دادخواهی باشنو، بایو دعوای م دتقلی علیده   

که خود دعوای اول دعدوا را ببازندو، بدرای دریافدت وجده      ورتیاین اشخاص اقامه کننو تا درص

سفته، یا ثمن و غرامام به صادرکننوه و فروشنوه مراجعده کنندو. از سدوی دیگدر همچندان کده       

خواهان با هریک از خوانوگان زد و هر یدک از   پیشتر آمو، شایو بتوان دست به تفکیک راب ه

ی ثالث شمرد و مود گرفتن از نهاد جلدب ثالدث را   ایشان را ن بت به ادعای خواهان علیه دیگر

ب دا دور از ظداهر   برای طر  دعوا علیه خوانوه دیگر، تجویز نمود. هرچنو چنین رویکردی چده 

تواندو  های کالسدیک مدی  مقررام حاکم بر این نهاد بوده، اما مصلحت و امکان خروج از قالب

لا نیز دالی  عقلی محکمدی بدرای   مبنایی برای پذیرش آن به دست دهو  چراکه رویکرد مخا

براین پذیرش چنین تف یری، انحصار آن به فراخوانون اشخاص خارج از دادرسی نوارد. افزون

کنو تا گفته شود من  زیان رسانون به دیگری، مدانعی در پدذیرش   نه حقوق خواهان را نقد می

بدرآن  مومی رد شود. افدزون زنو تا بر پایه نظم عح  است و نه نظم دادرسی را به هم میاین راه

 .8است باره ممکن دان تهگیری از اطالق مقررام جلب ثالث را درایندکترین نیز گاه بهره

 

 دعوای مرتبط -3-۱-2

رویکرد متعارف در حقوق ایران، نهاد دعوای مرتبط را نداظر بده دعداوی     ،چنانکه گفته شو

ه بر خوانوه اساساً مورد توجه نبدوده تدا   متعود میان خواهان و خوانوه دان ته و دادخواهی خوانو

در خصوص شمول یا عوم شمول این نهداد بدر آن بحثدی صدورم گرفتده باشدو. بده ایدن دلید           

                                                                                                   
 .  39پوراستاد، پیشین، پاورقی ص . 8
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توان بر پایه این رویکرد ضدمن تأییدو وضدعیت فعلدی، شدمول نهداد یادشدوه بدر دادخدواهی          می

انتظدار نش دت یدا اینکده بدا      گذار، آینوه را به خوانوه بر خوانوه را رد کرد و به امیو توجه قانون

تف یری موس  قلمرو دعوای مرتبط را توسعه و شمول آن بر دادخواهی خواندوه بدر خواندوه را    

توان گفت دعاوی متعود میان خواهان و خوانوه مصواق متعدارف  پذیرفت. در این صورم می

شدوه،  شدان اشداره  و رایج این نهاد بوده و درنتیجه اگر در مقررام قانونی به تعود دعاوی میان ای

 توانو نافی شمول آن بر دادخواهی خوانوه بر خوانوه باشو.ناظر به مورد اغلب است و نمی
 

 حقوق امریکا -2-2
توانو ضمن دفاع در برابر دعوای خواهان، یکی از سده اقدوام   برابر قواعو فورال، خوانوه دعوا می

  کندو  ب. بدا دادخدواهی علیده شدخص      زیر را به عم  آورد: الا. علیه خواهان، دعوای متقاب  طر

 صورم عرضی دادخواهی نمایو.علیه خوانوه هم و، بهج.  .8ثالث، او را به دادرسی فراخوانو

خوانوگان( هم و، ممکن است بر این بنیاد صدورم  )دادخواهی عرضی علیه دیگر خوانوه  

صدلی، خواندوه   سو وی )خواهان عرضی( موعی باشو فارد از ادعای خواهدان ا گیرد که از یک

به دلی  ایراد خ ارم به او )خواهان عرضی( بایو جبدران خ دارم کندو  بدرای نمونده       8عرضی

شخصی )الا( برای رف  مشک  ترمز ماشین خود، آن را به تعمیرگاه برده و تعمیرکدار )ب( بدا   

کده وی بدا سدرعت    دریافت هزینه، آن را تعمیر کرده است. پس از خروج از تعمیرگاه درحالی

ز درحرکت بوده، به علت عیب ترمز با خدودروی دیگدری تصدادف کدرده و باعدث ایدراد       مجا

شدود. مالدک خدودروی مقابد  )ج(     خ ارم به آن و همچنین آسیب دیون ماشین خودش مدی 

حدال  کنو  درعدین )تعمیرکار(، دادخواهی می «ج»)راننوه( و  «الا»برای دریافت خ ارم علیه 

عث خ ارم او شوه و فارد از اینکه دادگداه، خدودش را در   نیز موعی است تعمیرکار با «الا»

بایو خ اراتی را که با کوتاهی در تعمیدر خدودرو بده او وارد     «ب»محکوم نمایو یا نه  «ج»برابر 

 کرده، جبران کنو.

از سوی دیگر گاه ممکن است دادخواهی عرضی خوانوه بدر خواندوه دیگدر، بدر ایدن بنیداد       

                                                                                                   
( و شخصدی را کده بده دادرسدی فراخواندوه، خواندوه ثالدث        third party plaintiffالث )در این فرض او را خواهان ث. 8
(third party defendentمی ).نامنو 

8. Codefendant 
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رابر خواهان اصلی محکوم شود، حق رجوع به خوانوه دیگر صورم گیرد که اگر خودش در ب

در برابدر خواهدان مکلدا     یرا داشته باشو  ماننو آنکه وی به دلی  م ئولیت ناشی از فع  دیگر

 .8حال حق رجوع به خوانوه عرضی را داشته باشوبه جبران خ ارم بوده و درعین

ای ی از دو یدا چندو خواندوه   خوانوه هم و به معنای یکد اگرچه در فرهنگ وارگان حقوقی 

و  9«طرف هم و»مفهوم  89قاعوه  gدر بنو ، اما 8است که در یک دعوا علیه او دادخواهی شوه

روشن نشوه و این سکوم موجب اختالف در رویه قضایی گردیوه و نیداز   «خوانوه هم و»تبعاً 

 به بررسی دارد.
 

 مفهوم خوانده همسو  -۱-2-2
هدا در خصدوص   ال در خصوص تعریا طدرف هم دو، دادگداه   با توجه به سکوم قواعو فور

نظر دارنو. توضیر آنکه فرض کنیدو در دعدوای اصدلی دو خواندوه وجدود      خوانوه هم و اختالف

داشته و یکی از آنان، دو شخص ثالث را به دادرسی فرابخواندو. حدال پرسدش آن اسدت کده آیدا       

ی عرضی اقامه کنو و یدا بدرعکس آیدا    گان( ثالث دعواخوانوه)توانو علیه خوانوه اصلی دیگر می

صورم عرضی دادخدواهی کنندو   اصلی به توانو علیه دیگر خوانوهگان( مجلوب ثالث میخوانوه)

یا بایو گفت چنین امکانی صرفاً به دادخواهی خوانوه اصلی علیده خواندوه اصدلی دیگدر منصدرف      

نوه ثالث دیگر را شدام  شدوه و   بوده و یا حواکثر افزون بر ایشان، دادخواهی خوانوه ثالث بر خوا

توان قلمرو آن را در حوی گ ترش داد که دادخواهی عرضی میان خوانوگان اصلی و ثالدث  نمی

را نیز در برگیرد. اگر بتوان خوانوه اصدلی و ثالدث را طدرف هم دو دان دت، دادخدواهی عرضدی        

ده و هریدک از  ایشان علیه یکویگر مجاز و در غیراینصورم این شدیوه دادخدواهی غیدرممکن بدو    

 .4ایشان در صورم تمای  به دادخواهی، بایو دعوایی م تق  اقامه کننو

 در خصوص مفهوم طرف هم و سه دیوگاه در رویه قضایی وجود دارد:

. برخی با تف یر ب یار مضدیق قواعدو بدر ایدن باورندو کده دادخدواهی عرضدی صدرفاً میدان           8

                                                                                                   
8. Kerley, J.D. Peggy, Joanne Banker Hames, J.D. Paul Sukys, Civil Litigation, (USA: 

Delmar Cengage Learning, 2008), p180.  
8. Garner Bryan A.op.cit, P.775.    

9. co-party 

4. Bessler, op.cit, p.553. 
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تواننو علیه همدویگر طدر  دعدوا    ثالث میخوانوگان اصلی ممکن است  بنابراین نه خوانوگان 

تصدور اسدت. ایدن دیدوگاه طرفدوار      کننو و نه چنین امکانی در راب ه خوانوه اصلی و ثالث قاب 

 چنوانی نوارد.

. برخی بدا تف دیر طدرف هم دو بده شدخصِ دارای موقعیدت مشدابه، دادخدواهی عرضدی میدان            8

هریدک از آندان علیده گدروه دیگدر را مند         خوانوگان اصلی یا ثالث را مجاز دان ته  امدا دادخدواهی  

 کننو.می

دانندو کده طدرف    .  برخی با تف یر آزاد و موس  طرف هم و، آن را شام  هر شخصی می9

مقاب  شمرده نشود، درنتیجه طر  دعوای عرضی خوانوه اصدلی علیده خواندوه اصدلی، خواندوه      

دانندو.  و برعکس را مجاز مدی  ثالث علیه خوانوه ثالث و نیز دادخواهی خوانوه اصلی علیه ثالث

گیدری منصدفانه،   ای تف یر شونو که تصدمیم گونه، این قواعو بایو به8م ابق قاعوه ویژه اینکه به

در متحدوه  عدالی ایداالم  دیدوان  با لحاظ ایدن قاعدوه،    دعوا را تضمین کنو. هرسری  و ارزان در 

گیدری در  از تصمیم 8صرفاً فنی اینکه دادگاه بر مبنای نکام ،بیان کرد 8دعوای فومن و دیویس

 .9دعوا خودداری کنو، مخالا رو  قواعو است
 

 گیرینتیجه

جدویی در  پیشگیری از صوور آرای معارض، کاسدتن از تعدواد دعداوی و نتیجتداً صدرفه       .8

کنو راهکارهای قانونی مناسبی برای تجمی  ها و رعایت مصالر افراد و جامعه، ایجاب میهزینه

یک دادرسی انویشدیوه شدود. در حقدوق ایدران نهادهدای گونداگونی چدون         دعاوی و افراد در

شدوه اسددت.  بیندی دعداوی طداری، دعداوی مددرتبط و غیدره بدرای دسددتیابی بده ایدن هدوف پددیش        

حال، نشانی از نهاد دعوای عرضی که به یکی از دو یا چنو خواهان یا خوانوه یک دعوا درعین

 ادخواهی کنو، در این نظام حقوقی وجود نوارد.اجازه دهو، علیه خواهان یا خوانوه دیگر د

بیندی و  در قواعو فورال، تجمی  دعاوی و گردهمایی اجباری یا اختیاری اشخاص پدیش   .8

هدای  تا حو امکان از به جریدان افتدادن دادرسدی    گیری از انصافانو با بهرهطراحان آن کوشیوه

                                                                                                   
8. 371 U.S. 178, (1962) 

8. mere technicalities 

9. Bessler, op.cit, p.569 and Friedenthal & Others, op.cit, pp.629-631. 
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وعی و حکمدی یک دان یدا    متعود میان اشخاص پیشگیری کدرده و ابعداد مختلدا م دا   موضد     

شدوه و  بینیهماننو باهم مورد رسیوگی قرار گیرد  به همین دلی  دعوای عرضی در قواعو پیش

 تواندو علیده دیگدر   یکدی از ایشدان مدی   چنو( خواهان در دعوا وجدود داشدته باشدنو،    )هرگاه دو 

ت  به این دادخواهی کنو  مشروط بر آنکه بتوان ارتباط من قی میان دعوای اصلی و عرضی یاف

معنا که دعوای عرضی ناشی از حادثه یا رویواد موضوع دعوای اصلی یا متقاب  بوده یا مربدوط  

به مال موضوع دعوای اصلی باشو. به همین ترتیب هرگاه دعدوایی دارای چندو خواندوه باشدو،     

 توانو با رعایت شرط یادشوه، علیه خوانوه دیگر طر  دعوا کنو.یکی از آنان می

بیندی دعدوای   رسدو پدیش  های ایران، به نظدر مدی  به موارد فراوان رایج در دادگاهبا توجه   .9

ها یدا خواندوگان، عدالوه بدر     زمان دعاوی عرضی میان خواهانوفص  همتوانو با ح عرضی می

پیشگیری از صوور آرای معارض و کاستن از بار کداری دادگ دتری، بده حفدا منداب  افدراد و       

 جامعه کمک کنو.
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