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بـراي  ) 143و  136، 135از قبیـل مـواد   (قانون آئین دادرسی مـدنی در برخـی مـواد    

اقامه برخی از دعاوي طاري با عنوان خاص از قبیل جلـب ثالـث و متقابـل مهلـت مقـرر      
هـایی و اقامـه دعـوا تحـت عنـاوین       در صـورت عـدم رعایـت چنـین مهلـت     . کرده است

؛ )الـف : (ر در خارج از مهلت مقرر شده سه دیدگاه و احتمال قابل بررسـی اسـت  مذکو
ــذیرفتن دعــوا،  ــه آن و   )ب(نپ ــواي اصــلی و رســیدگی مســتقل ب ؛ )ج(؛ تفکیــک از دع

تفکیک بین موارد ارتباط با دعواي اصلی و غیر آن با رسـیدگی تـوأم در مـوارد مـرتبط     
هـاي مـذکور دالیـل و     از دیـدگاه  در تأییـد هـر یـک   . و رسیدگی مستقل در غیـر از آن 

  . ها نیز مطالبی قابل طرح است در رد آن. مستنداتی قابل ارائه است
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  مقدمه
. در قانون آیین دادرسی مدنی براي طرح برخی از دعاوي طاري مهلت تعیین شده است

، مهلت طرح دعواي متقابل را تا پایان جلسه اول اعالم کرده و 143جمله این که در ماده از 
هر یک از اصحاب دعوا که جلب شـخص ثـالثی را الزم بدانـد،    «: اعالم کرده 135در ماده 

تواند تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دالیل خود را اظهـار کـرده و ظـرف سـه روز      می
در خصـوص  . »...دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بنمایدپس از جلسه با تقدیم 

با وجود این، برخی با اسـتناد بـه مـالك    . شود ، صراحتی در قانون یافت نمی1دعواي اضافی
بر این اعتقادند که دعواي اضافی نیز باید تا پایـان جلسـه اول   . م.د.آ.ق 143و  135، 98مواد 

ایـن در حـالی اسـت کـه در     ). 63، ص 1386و 41، ص 1384شـمس،  (دادرسی طرح شود 
اعـالم  . م.د.آ.ق130هایی مقرر نشده بلکه در مـاده   خصوص دعواي ورود ثالث چنین مهلت

  .»...تا وقتی که ختم دادرسی اعالم نشده است وارد دعوا گردد«تواند  شده شخص ثالث می
مقـرر کـرده   ها مهلت خاص  در مورد آن دسته از دعاوي طاري که قانون براي طرح آن

هایی را مقـرر کـرده    اجراي چنین مهلتشود که ضمانت است، صراحتی در قانون یافت نمی
از این رو، مسأله، مورد بحث حقوقدانان واقـع شـده و احتمـاالتی در ایـن زمینـه قابـل       . باشد

؛ تفصـیل بـین   )ج(؛ رسـیدگی مسـتقل و   )ب(؛ نپـذیرفتن دعـوا   )الف: (بررسی است از جمله
  .موارد مختلف
دعـاوي طـاري بیـان     70تـا   63آیین دادرسـی مـدنی فرانسـه در مـواد     ) جدید(در قانون 

گذار، مهلت خاصی بـراي دعـاوي طـاري، مقـرر نکـرده اسـت،        در این مواد، قانون. اند شده
اعالم شـده در صـورتی کـه خطـر      70مگر در مورد درخواست جبران خسارت که در ماده 

ر رأي پرونده اصـلی و طـاري باشـد، دادگـاه دعـواي      تأخیر فراوان در اتخاذ تصمیم و صدو
  .کند خسارت را تفکیک می

تواند، رأساً یا به درخواست اصحاب دعـوا،   همان قانون مقرر کرده؛ قاضی می 367ماده 
اي را ضمیمه نماید که از چنان ارتبـاطی برخوردارنـد کـه برگـزاري یـک دادرسـی        دعاویی

چنـین اختیـاري در   . هـا را دارد  م توأم نسبت بـه آن عادالنه، اقتضاي رسیدگی و اتخاذ تصمی
جهت مدیریت قضایی پرونده و غیر قابل شکایت در مرجع باالتر و خارج از نظارت دیـوان  
                                                                                                                       

شود و با دعواي اصلی مرتبط  اقامه می) اصلی(علیه خوانده ) اصلی(دعواي اضافی، دعوایی است که توسط خواهان  .1
.است یا منشأ واحد دارد
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عالی کشور است و قاضی ملزم بـه رعایـت تصـمیمی کـه در تـوأم کـردن رسـیدگی اتخـاذ         
  ).Guinchard et…, 2010, pp. 356-357(تواند دعاوي را تفکیک نماید  کرده، نیست و می

شود، در حقوق فرانسه، از طرفی براي دعـاوي طـاري، مهلـت     طور که مالحظه می همان
خاص، مقرر نشده و از طرف دیگر، اختیار گسترده در توأم یا تفکیـک نمـودن دعـاوي بـه     

هـاي مطــرح در   بحــث در حقـوق کشـورمان را بـر اســاس احتمـال    .قاضـی داده شـده اسـت   
  .گیریم هاي خاص دعاوي طاري پی می ت مهلتآمد عدم رعای خصوص پی

  
  نپذیرفتن دعوا -1

ترین احتمالی کـه در خصـوص دعـاوي طـاري طـرح شـده در خـارج از         شاید اولین و ساده
رســد، نپــذیرفتن دادخواســت اســت در قالــب صــدور قرارهــاي رد   مهلــت قــانونی بــه ذهــن مــی

ه دعـواي اصـلی رسـیدگی    دادخواست، رد دعوا یا عـدم اسـتماع دعـوا توسـط دادگـاهی کـه بـ       
هاي ممکن بـر تأییـد آن مـورد بررسـی      اما با نگاه دقیق الزم است این احتمال و استدالل. کند می

.قرار گیرد
  
  م.د.آ.ق 2استناد به م   -1–1

ممکن است در استدالل بر نپذیرفتن دعواي طاري طرح شده در خارج از مهلت قـانونی  
این بیـان کـه براسـاس ایـن مـاده، دادگـاه از رسـیدگی بـه          استناد شود، با. م.د.آ.ق 2به ماده 

اي درخواست شود و چنـین  دعاوي خصوصی منع شده مگر در مواردي که چنین رسیدگی
بنـابراین در مـواردي کـه رسـیدگی بـه      . درخواستی براساس قانون و با رعایـت قـانون باشـد   

نباشد، بلکه برخـی از   دعوایی از دادگاه درخواست شده ولی چنین درخواستی مطابق قانون
در عمـل نیـز   . مواد قانون در آن رعایت نشده باشد، دادگاه باید از رسیدگی خودداري کند

ها از رسیدگی به برخی دعاوي که در طرح آن، برخی از مـواد   در بسیاري از موارد، دادگاه
ی بـه  کنند و با صدور قرار عدم استماع دعـوا از رسـیدگ   قانونی رعایت نشده، خودداري می

حال با توجه به مواد قـانونی کـه بـراي طـرح برخـی از دعـاوي طـاري        . کنند آن اجتناب می
هـاي مقـرر طـرح     مهلت خاص تعیین کرده، در صورتی که دعاوي مذکور خارج از مهلـت 

اسـت کـه   . م.د.آ.ق 2، مطابق قانون نیست و مشمول مفاد مـاده  اي شوند، طرح چنین دعاوي
  .رد از رسیدگی به چنین دعوایی خودداري نمایدبراساس آن دادگاه وظیفه دا
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رسد چنین استناد و استداللی، مخـدوش و غیـر قابـل قبـول اسـت و مبتنـی بـر         به نظر می
زیرا مقصود اصـلی از وضـع مـاده یـاد     . است. م.د.آ.ق 2تفسیري گسترده و انحرافی از ماده 

ست تا وقتی که چنـین  ها به رسیدگی به دعاوي خصوصی ا شده منع مداخله و ورود دادگاه
به عبارت دیگر، بر خالف دعـاوي  . نفع درخواست نشده استتوسط افراد ذي اي رسیدگی

ها به خـاطر   حتی بدون شکایت نیز دادگاه) جرایم غیر قابل گذشت(کیفري که در مواردي 
صدمه شـدیدي کـه جـرم بـه نظـم عمـومی جامعـه وارد کـرده، مکلـف بـه ورود و شـروع            

هستند، در دعاوي خصوصی، چنین امکانی وجـود نـدارد و بـه خـاطر      تحقیقات و رسیدگی
خصوصــی بــودن موضــوع و مطــرح نبــودن منــافع و نظــم عمــومی، مســأله مداخلــه ابتــدایی  

ها بـه   بنابراین شرط ورود و رسیدگی دادگاه. نفع منتفی استها بدون درخواست ذي دادگاه
  .نفع استدعاوي خصوصی، درخواست افراد ذي

اي  گفته شود؛ قید مطابق قانون بودن درخواست نیز داراي معنا و مفهوم ویژهممکن است 
است و نباید آن را چنان گسترده تفسیر کرد که تمام مواد قانونی مربـوط بـه دعـوا را در بـر     

منظور از قید مذکور، یادآوري و تأکید بر این نکته است که درخواست در مـواردي  . گیرد
باشد وگرنه، دعاوي نامشروع وغیر  1»مشروع«کند که  ی مواجه میدادگاه را با تکلیف رسیدگ

نفع نیز براي دادگاه تکلیف رسیدگی قابل طرح و رسیدگی در دادگاه، حتی با درخواست ذي
  .ها ممنوع است کند بلکه دادگاه از ورود به چنین دعاوي و رسیدگی به آن ایجاد نمی

یم که مطابق قانون بـودن درخواسـت در مـاده    اگر این گفته را نپذیریم و بر این باور باش
به معناي لزوم رعایت تمـام مـواد قـانونی مربـوط بـه طـرح دعـوا اسـت، در ایـن          . م.د.آ.ق2

توان گفت، ماده یاد شده حکم عـامی اسـت کـه ممکـن اسـت در قـانون بـه         صورت نیز می
ی، موجب احکام خاصی تخصیص خورده باشد و در مواردي قانون به موجب احکام خاصـ 

ضمانت اجرایی غیـر از نپـذیرفتن بـراي عـدم رعایـت برخـی مـواد و شـرایط قـانونی مقـرر           
که در مواد مربوط به شـرایط دادخواسـت چنـین اتفـاقی افتـاده اسـت و       طورکند؛ همان می

قانونگــذار ضــمانت اجــراي عــدم رعایــت شــرایط دادخواســت را در همــه حــال نپــذیرفتن  
مسائل بعدي آن را مقرر کرده است اخطار رفع نقص ودادخواست اعالم نکرده بلکه مسأله 

  ).م.د.آ.ق 55تا  53مواد (
                                                                                                                       

بودن دعوا در این بحث، قابل استماع بودن دعوا جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم، براساس شرع و » مشروع«ور از منظ .1
.قانون است
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در مورد دعاوي طاري که محل بحث این تحقیق است نیـز مـواردي در قـانون مشـاهده     
شود که ضمانت اجراي عدم رعایت برخی از شرایط طرح دعوا، نپـذیرفتن دعـوا اعـالم     می

دعواي اصلی و رسیدگی مستقل به عنوان ضمانت نشده بلکه امر دیگري از قبیل تفکیک از 
بر این اساس اگر در موضوع مـورد  ). م.د.آ.ق141و  139، 133مواد (اجرا معرفی شده است 

بحث به دالیلی بتـوان ضـمانت اجرایـی غیـر از نپـذیرفتن دعـوا را ثابـت کـرد، یـک مـورد           
طلب بعیـد و دور از  گردد و م اضافه می. م.د.آ.ق 2تخصیص به موارد فراوان تخصیص ماده 

بـه عبـارت دیگـر، دعـاوي طـاري اقامـه شـده در خـارج از مهلـت از          . انتظاري نخواهد بود
شـوند و   استثنائات ماده یاد شده هستند که مشمول حکم آن ماده مبنی بر نپذیرفتن دعوا نمی

  .ضمانت اجراي دیگري، غیر از نپذیرفتن دعوا، دارند
  

  و امري بودن آن قانون. م.د.آ.ق143و  136، 135استناد به مواد  -1-2
ممکن است براي تأیید نپذیرفتن دعواي طاري طرح شده در خارج از مهلت قانونی، بـه  

هـا مهلـت طـرح     از قانون آیین دادرسی مدنی استناد شـود کـه در آن   143و 136، 135مواد 
ه مفهوم مقرر شده و استدالل شود ک) جلب شخص ثالث و متقابل(برخی از دعاوي مذکور 

هـاي مقـرر،    این است کـه در خـارج از مهلـت   ) م.د.آ.ق143و  136، 135(مخالف آن مواد 
امکان طرح آن دعاوي وجود نـدارد و در صـورت طـرح دعـوا در خـارج از مهلـت، دعـوا        

عالوه بر این که با در نظر گرفتن این که قوانین مربوط به آیـین دادرسـی   . شود پذیرفته نمی
باید در هر حال رعایت شوند، آمره بودن مواد مربوط به تعیـین مهلـت   مدنی امري هستند و 

در . طرح دعاوي طاري مالزمه با نپذیرفتن دعواي طرح شده در خارج از مهلت قانونی دارد
انـد، در   ، اعـالم کـرده  .م.د.آ.ق 135این خصوص، برخی از نویسـندگان بـا اسـتناد بـه مـاده      

مهلت مقرر در ماده مذکور رعایـت نشـود،   صورتی که در طرح دعواي جلب شخص ثالث 
  ).152، ص 1384؛ غفاري، 150، ص1388سلطانیان، (شود  دادخواست جلب رد می

زیرا آنچه در مواد مـذکور مقـرر   . چنین استناد و استداللی محل تأمل و مورد ایراد است
ه نحـوي  هاي یاد شده ب شده تکلیف به معناي اجبار و ملزم بودن فرد به طرح دعوا در مهلت

زیرا در . که نباید از چنین تکلیفی تخطی نماید و اختیاري در طرح دعوا نداشته باشد، نیست
طرح دعاوي حقوقی چه دعاوي اصلی و چه طاري، افراد مختار هستند و اجبـاري در طـرح   

شـود افـراد اختالفـات خـود را از طـرق       بلکـه بهتـر اسـت و توصـیه مـی     . دعوا وجود نـدارد 
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بدون طرح در دادگستري حل و فصل نمایند و با توجه به حجـم گسـترده    جویانه و مسالمت
  .االمکان از کشاندن اختالف به دادگستري خودداري نمایند هاي دادگستري حتی پرونده

و در برخـی  » بایـد «بـا واژه  ) 143و  136(منظور از تکلیف مذکور که در برخی از مـواد  
یکی از شرایط طرح دعوا است، در صورتی کـه  مقرر شده رعایت » تواند می«با واژه ) 135(

بنابراین تکلیفی است مربوط به چگونگی طـرح دعـوا کـه    . تمایل به طرح دعوا داشته باشند
» توانـد  می«و » باید«به کار بردن واژگان متفاوت . مبتنی است بر اختیار و انتخاب طرح دعوا
مذکور مربوط به تمایل به طرح وانگهی تکلیف . در این مواد نیز تأییدي بر این مطلب است

دعوا تحت عنوان و براساس مقررات جلب ثالث یا متقابل است و نـه طـرح دعـوا بـدون بـه      
به همین خاطر است که اگر دعاوي مذکور به طور مستقل و بدون . کار بردن چنین عناوینی

 هـاي مقـرر در مـواد مـذکور     عناوین یاد شده طرح شوند، خواهان مکلف به رعایـت مهلـت  
  .نیست

در صورت پذیرفتن داللت این مواد بر مفهوم مخـالف و ایـن کـه براسـاس مفهـوم ایـن       
هاي مقرر قابل طرح نیسـتند، بـه موجـب     مواد، دعاوي جلب ثالث و متقابل، خارج از مهلت

منطوق و مفهوم این مواد، اصحاب دعوا در صورت تمایل به طرح دعاوي جلـب یـا متقابـل    
هـا در خـارج از مهلـت     را در مهلت طـرح نماینـد و از طـرح آن   اند این دعاوي  مکلف شده

اي به ضمانت اجراي  ها بیان تکالیف هستند و هیچ داللت و اشاره خودداري کنند و همه این
توانـد، نپـذیرفتن دعـوا در قالـب قـرار رد       چنین تکـالیفی ندارنـد؛ ضـمانت اجرایـی کـه مـی      

یـا سـلب امتیـاز رسـیدگی تـوأم و تفکیـک       دادخواست یا قرار رد دعوا یا قرار عدم استماع 
به عبارت دیگـر مـواد یـاد    . دعوا یا سلب امتیاز رسیدگی به عنوان جلب ثالث یا متقابل باشد

شده در مقام مقرر کردن اصل تکلیف هسـتند و مسـأله ضـمانت اجـراي تکلیـف کـه امـري        
، مـورد  جداي از خود تکلیف است در این مواد چه به شکل منطـوق و چـه بـه نحـو مفهـوم     

  .توجه و بیان قرار نگرفته است
اي بین تکلیف مقرر شده و برخی از ضمانت اجراهاي ممکن  از طرف دیگر هیچ مالزمه

وجود ندارد بلکه هر یک از ضمانت اجراهاي یاد شده در مورد تکلیف مذکور قابـل طـرح   
واد مقـرر  توانست هر یک از آن ضمانت اجراها را در ایـن مـ   و بحث هستند و قانونگذار می

کرد ولی چنین کاري نکرده و در این مواد به بیان ضـمانت اجراهـا نپرداختـه و سـکوت      می
  .کرده است
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آور آن با اراده افـراد قابـل بـر     در امري بودن قانون نیز همین کافی است که نیروي الزام
بـا  البتـه آمـره بـودن قـانون مالزمـه      . طرف شدن نباشد و در هر حال رعایت آن الزامی باشد

هـر امـر مـؤثري    توانـد متنـوع باشـد و    داشتن ضمانت اجرا دارد اما ضمانت اجراي قانون می
هـا در هـر حـال الزم     امري بودن مواد موضوع بحث به معناي آن است که رعایت آن. باشد

البته الزمه چنین اجباري، ایـن اسـت کـه    . توان الزام آن را برداشت است و با اراده افراد نمی
اما این ضمانت اجرا، منحصر در نپذیرفتن دعـوا  . مؤثري آن را پشتیبانی کند ضمانت اجراي

بـا وجـود ایـن، حتـی فاقـد      . اجراهـاي یـاد شـده باشـد    تواند هر یک از ضـمانت  نیست و می
اگر چه در عمل چنین قانونی بیشتر اثـر  . اجرا بودن منافاتی با امري بودن قانون نداردضمانت

  . االجرا یک قانون الزمیک توصیه مؤکد را دارد تا 
  

  .م.د.آ.ق 84ماده  11استناد به بند  -1-3
ممکن است در اثبات نظریه نپذیرفتن دعواي طاري طرح شده در خارج از مهلت به بند 

استناد شود که به موجب آن اقامـه دعـوا در خـارج از موعـد قـانونی،      . م.د.آ.ق 84ماده  11
همـان قـانون نپـذیرفتن     89جراي آن به موجـب مـاده   ایکی از ایراداتی بیان شده که ضمانت

  .است» قرار رد دعوا«دعوا با صدور 
این استناد و استدالل نیز پذیرفتنی نیست زیرا منظور از مواعد قانونی طرح دعوا که عدم 

شود، مواعدي است که مربوط به اصل طرح دعوا است  رعایت آن مشمول ایراد مذکور می
مصداق بارز چنین مواعدي، مرور . به هیچ شکلی قابل طرح نیستو با سپري شدن آن دعوا 

 740تـا   737در مـواد  ) 1318مصـوب  (هاي مقرر در قانون آیین دادرسی مـدنی سـابق    زمان
اما مواردي که مواعدي ناظر به طرح دعوا در قالب و شکل خاصی است که با سپري . است

نیسـت ولـی بـه نحـو دیگـري       شدن آن مهلت، دعوا در آن شکل و قالب خاص قابل طـرح 
 11خارج از آن شکل و قالب قابل طرح است، عدم رعایـت چنـین مواعـدي، مشـمول بنـد      

  .شود نمی. م.د.آ.ق 84ماده 
هاي مقرر براي طرح دعـاوي طـاري،    چون مهلت. موضوع مورد بحث از این قبیل است

ل دعـاوي  نه مهلت طرح اصل دعوا به هر شکلی، بلکه مهلـت طـرح دعـوا در قالـب و شـک     
به همین خـاطر، مسـلم اسـت کـه بـا سـپري شـدن        . طاري از قبیل جلب ثالث یا متقابل است

) جلـب ثالـث یـا متقابـل    (هایی، طرح این دعاوي تحـت عنـوان و قالـب طـاري      چنین مهلت
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. پذیر نیست، ولی به عنوان دعواي مستقل و بدون عناوین یاد شده قابـل طـرح هسـتند    امکان
توان به این نکته توجه کرد که در قانون آیین دادرسی مدنی سـابق   می در تأیید این استدالل

استفاده شـده بـود کـه بـه خـوبی نمایـانگر مقصـود        » مرور زمان«از تعبیر  197ماده  4در بند 
ولی این تعبیر با توجه به نظریـه شـوراي نگهبـان    . قانونگذار و موارد مشمول بند یاد شده بود

د مربوط به مرور زمان دعاوي در قانون آیین دادرسی مدنی در خالف شرع اعالم کردن موا
  .داده است» مواعد قانونی«سابق، در قانون جدید جاي خود را به تعبیر 

  
  رسیدگی مستقل.  2
  بیان دیدگاه -2-1

برخی از نویسندگان ضمن اظهار مخالفت با رد دعواي طـاري طـرح شـده در خـارج از     
در خصوص چنین دعوایی دادگاه مکلف به رسیدگی تـوأم بـا   اند  موعد قانونی، اعالم کرده

کنـد و در صـورت عــدم    دعـواي اصـلی نیسـت بلکـه آن را بـه طـور مسـتقل رسـیدگی مـی         
زیرا رسـیدگی  . کند صالحیت با صدور قرار عدم صالحیت آن را به مرجع صالح ارسال می

شرایط است  توأم در صورتی است که شرایط دعاوي طاري که طرح در مهلت یکی از آن
  ).117و 113، 112، 52،51،62، ص 1386قهرمانی، (رعایت شده باشد 

حده محسوب شـدن دعـواي طـاري     در برخی اظهارنظرهاي قضایی نیز دادخواست علی
طرح شـده در خـارج از مهلـت و رسـیدگی مسـتقل بـه آن مـورد تأییـد قـرار گرفتـه اسـت            

اسـاتید حقـوق نیـز در برخـی از      برخـی از ). 143، ص 1387معاونت آموزش قوه قضـائیه،  (
اظهارات خود به طور مطلق رسیدگی مستقل را اثر عدم رعایت مهلت طرح دعـواي طـاري   

ــرده  ــالم کـ ــد  اعـ ــمس، (انـ ــر از  ). 71-72، ص 1386؛  52، ص 1384شـ ــی دیگـ در برخـ
اظهارنظرها، بر رسیدگی به دعواي طاري طرح شـده در خـارج از مهلـت کـه حتـی تحـت       

معاونـت  : ك.ر(صدور رأي دعواي اصلی طرح شده، تأکید شده است عنوان طاري پس از 
  ).440ب، ص  1387آموزش قوه قضائیه، 

  
  استدالل -2-2

طرفداران این دیدگاه که از مخالفان نظریه نپذیرفتن دعاوي طاري طرح شده در خـارج  
ستدالل قابـل  از مهلت هستند نه بر نفی نظریه مذکور و نه بر اثبات دیدگاه مورد تأیید خود ا
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در نفی نظریه نپذیرفتن دعاوي طاري طرح شده در خارج از مهلت، . اند توجهی ارائه نکرده
حـل   ها تأییـدي بـر هـر راه    همین استدالل. هایی ارائه گردید پیش از این بحث شد و استدالل

 عالوه بر این در تأیید دیدگاه رسیدگی مستقل. است اي دیگر غیر از نپذیرفتن چنین دعاوي
  .هاي ذیل را مطرح کرد توان استدالل به دعاوي طاري طرح شده در خارج از موعد می

  
  آمد نپذیرفتن دعوا فلسفه دعاوي طاري و شدید بودن پی  -2-2-1

، اي هدف از وضـع مقـررات مربـوط بـه دعـاوي طـاري و تأسـیس چنـین نهـاد حقـوقی          
عواي اصـلی در آن در جریـان   برخورداري از مزایاي طرح دعواي طاري در دادگاهی که د

قانونگذار به خاطر ارتباط دعاوي ). م.د.آ.ق 141و  130، 17م (است و رسیدگی توأم است 
ها به منظـور جلـوگیري از صـدور آراي متعـارض و      طاري با دعواي اصلی یا اتحاد منشأ آن

؛  49، ص 1386قهرمـانی،  : ك.ر(ها و کاهش اطالـه دادرسـی    جویی در وقت و هزینه صرفه
مقرر کرده است دعاوي طاري در همـان دادگـاهی   ) 357، ص 3، ج 1379صدرزاده افشار، 

طرح شوند که دعواي اصلی در حال رسیدگی است و رسیدگی به دعواي اصـلی و طـاري   
  .به صورت همزمان و توأم انجام شود

 این مطلب عالوه بر کمک به برقراري دادرسی هماهنگ، صحیح، منظم و با اطاله کمتر،
به ویـژه بـراي   . است اي در بر گیرنده نفع اصحاب دعوا در استفاده از مزایاي چنین دادرسی

نظر از قواعد مربوط بـه صـالحیت    خواهان دعواي طاري، داراي این مزیت است که صرف
کنـد کـه دعـواي اصـلی در آن در جریـان       محلی، دعواي خود را در دادگـاهی مطـرح مـی   

  .شود صورت همزمان و همراه با دعواي اصلی رسیدگی میرسیدگی است و به دعواي او به 
با وجود این، بهترین حالت استفاده از مزایاي دعاوي طاري، زمانی است کـه دعـواي طـاري    
نیز در مدت زمانی اندك پس از طرح دعواي اصـلی، اقامـه شـود، در غیـر ایـن صـورت، سـبب        

یابد و پشـتوانه   اي آن کاهش میشود و به شدت مزای طوالنی شدن رسیدگی به دعواي اصلی می
از ایـن رو، قانونگـذار در مـواردي، طـرح     . دهـد  قوي توجیه منطقی و عملی خود را از دست می

  ).م.د.آ.ق143و  136، 135مواد (دعواي طاري را مقید به زمان و مهلت خاصی کرده است 
ی خالصه این که، قانونگذار از وضع مقـررات مربـوط بـه دعـاوي طـاري، اعطـاي برخـ       

به منظور تأمین برخی مصالح را دنبـال کـرده   ) تأثیر در صالحیت و رسیدگی توأم(امتیازات 
اما برآورده شدن این مصالح به نحو شایسته در صورتی اسـت کـه دعـاوي طـاري در     . است
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بنـابراین شـرط اسـتفاده از مزایـاي     . مهلتی معقول پس از شروع دادرسی اصلی، طرح شـوند 
  .در مهلت مقرر است مذکور، طرح دعواي طاري

توان نتیجه گرفت که اثـر طـرح دعـاوي طـاري در مهلـت       با توجه به آنچه گفته شد می
آمـد مناسـب عـدم رعایـت مهلـت یـاد شـده،         مقرر، برخورداري از مزایاي قانونی آن و پـی 

بـه عبـارت دیگـر بـا توجـه بـه فلسـفه وضـع مقـررات          . محروم شدن از مزایاي مذکور است
قانونگذار در ایجاد تأسیس دعـاوي طـاري، در مـوارد عـدم رعایـت       هدفدعاوي طاري و

و منطقی، آن است  آمد مناسب بینی شده، پی هاي پیش شرایط دعاوي طاري، از جمله مهلت
که مزایاي دعاوي طاري برقرار نشود و از رسیدگی توأم خـودداري شـود و دعـوا بـه طـور      

. ه بـه مرجـع صـالح ارجـاع شـود     مستقل رسیدگی شود و در صورت عدم صالحیت، پرونـد 
تر از این، از قبیل نپذیرفتن دعوا، با فلسفه وضع مقررات دعاوي طـاري   آمد منفی هرگونه پی

  . و ایجاد چنین نهادي، مغایر است
و هـر  ) ا.ا.وچهـارم قـانون اساسـی، ج    اصل سـی (دادخواهی از حقوق اساسی افراد است 

را تضییع کرده، حق دارد به مراجع صالح کس ادعا دارد دیگري منکر حق اوست یا حق او 
کنـد   طرح دعوا در دادگستري نیز براي دادگاه تکلیف به رسیدگی ایجـاد مـی  . رجوع نماید

اگر شخصی دعوایی مرتبط با دعوایی که قبالً طرح شده و در حال رسیدگی ). م.د.آ.ق3م (
طـاري طـرح نمایـد،    است یا دعواي با منشأ واحد را به طور مستقل و بدون عناوین دعـاوي  

حال اگر چنین شخصی به منظور استفاده از مزایاي قانونی . دادگاه مکلف به رسیدگی است
دعاوي طاري، تحت چنـین عنـاوینی دعـواي خـود را طـرح نمایـد امـا مهلـت طـرح چنـین           

آن است که چنین فردي از مزایـاي دعـاوي    را رعایت نکرده باشد، نتیجه منطقی اي دعاوي
نظر و قصد او بوده محـروم شـود و محـروم کـردن او از اصـل رسـیدگی و        طاري که مورد

آمدي بس شدید است که تحمیـل آن بـر چنـین شخصـی بـه دور از       نپذیرفتن دعواي او پی
اسـت ایـن اسـت کـه دعـواي چنـین        بنابراین آنچـه منطقـی  . عدالت و انصاف و منطق است

یک دعواي مسـتقل ماننـد جـایی     شخصی بدون در نظر گرفتن عنوان اتخاذ شده و به عنوان
کرد، به طـور مسـتقل و در دادگـاه     که خود او بدون به کارگیري این عناوین طرح دعوا می

  .صالح رسیدگی شود
ممکن است گفته شود دادگاه مقید به عناوین به کاربرده شده توسط خواهان است و هر 

اساس قوانین مربوط به آن  دادخواست را باید با همان عنوان اتخاذ شده توسط خواهان و بر
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تواند با تغییر عنوان دادخواست را با عنـوان دیگـري رسـیدگی     عنوان رسیدگی نماید و نمی
شود چنین مطلبی در خصوص عنوان خواسته صحیح است و دادگاه  در پاسخ گفته می. نماید

ر آن نیست باشد و قادر به تغیی مقید به عنوان خواسته که خواهان در دادخواست قید کرده می
. نسبت به تغییر آن اقدام نماید) م.د.آ.ق 362و  98ماده (مگر این که خواهان در حدود قوانین 

توان گفت دادگـاه مقیـد اسـت بـه      شود و نمی اما این مطلب شامل عنوان دعاوي طاري نمی
عنوان دعواي طاري که خواهان به کار برده است، چون عنوان دعواي طاري، خواسته دعوا 

که مشمول محدودیت یاد شده باشد بلکه در خصوص دعـاوي طـاري، دادخواسـت     نیست
اي مشخص است که عالوه بر عنوان خاص خواسته خود، عنوان دعواي طاري  داراي خواسته

به طور مثال، زوجه وقتی دعواي مهر و نفقه را به عنوان . گیرد را نیز می) مثل متقابل یا جلب(
کند، خواسته دعواي زوجه مهر و  که زوج مطرح کرده، اقامه میمتقابل در برابر دعواي طالق 

بنابراین با استناد به مقید بودن دادگاه به عنوان . شود نفقه است که عنوان متقابل را نیز دارا می
توان مقید بودن آن به عناوین دعاوي طاري را ثابـت کـرد و حکـم مربـوط بـه       خواسته نمی

در برخی از . اده در خصوص عناوین دعاوي طاري نیستاستفعناوین خواسته قابل تسري و
اظهارنظرها نیز خصوصیت نداشتن عناوین دعاوي طاري در خصوص دعاوي طـاري طـرح   

مورد تأیید و تأکید واقع  اي شده در خارج از مهلت و دعواي مستقل تلقی شدن چنین دعاوي
  ).446ب، ص  1387معاونت آموزش قوه قضائیه، (شده است 

  
  تصریح قانونگذار در موارد مشابه  -2-2-2

دلیل دیگري که بر تأیید رسیدگی مستقل به عنوان اثر عدم رعایت مهلت طرح دعـاوي  
توان ارائه کرد این است که اگر چه قانونگـذار در خصـوص مسـأله مـورد بحـث       طاري می

سیدگی تصریحی ندارد، اما در موارد مشابه آن، تفکیک دعواي طاري از دعواي اصلی و ر
آمد عدم رعایت برخی از شرایط و الزامات مربـوط بـه دعـاوي     مستقل به آن را به عنوان پی

که شرط ارتباط یا وحـدت منشـأ را   . م.د.آ.ق141از جمله در ماده . طاري، مقرر کرده است
آمـد فقـدان چنـین شـرطی را      در مورد دعواي متقابـل مقـرر کـرده اسـت، بـه صـراحت پـی       

نیــز . م.د.آ.ق139و  133در مــواد . اه صــالح اعــالم کــرده اســترســیدگی مســتقل در دادگــ
هـا را در مـوارد احـراز     تفکیک دعاوي ورود ثالث و جلب ثالث و رسیدگی مسـتقل بـه آن  

  .قصد تأخیر در رسیدگی یا تبانی مقرر کرده است
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از این مواد به خوبی نمایان اسـت کـه تفکیـک و رسـیدگی مسـتقل و محـروم شـدن از        
آمد عدم رعایت مقررات مربوط به دعاوي طـاري، مـورد    طاري به عنوان پیمزایاي دعاوي 

توجه خاص قانونگذار است و قانونگذار این اثر منطقی و مناسب را تأیید و مقرر کرده و از 
آمد شدید وغیر منطقی نپذیرفتن دعـوا در چنـین مـواردي خـودداري کـرده       مقرر کردن پی

  .است
له شرایط دعاوي طاري است که اهمیت آن نسـبت  مهلت طرح دعاوي طاري نیز از جم

به شرایطی مانند لزوم ارتباط یا اتحاد منشأ با دعواي اصلی، اگر کمتـر نباشـد، بیشـتر نیسـت     
ایـن مطلـب زمـانی    . تواند ضـمانت اجرایـی شـدیدتر از سـایر شـرایط داشـته باشـد        پس نمی

شـود،   ي مالحظـه مـی  شود که با مالحظه متون حقوقی مربـوط بـه دعـاوي طـار     تر می روشن
رعایت مهلت نیز به عنوان یکی از شروط دعاوي طاري در کنار سایر شـرایط ماننـد وجـود    

؛  505، ص 1384شـمس،  (ارتباط یا وحدت منشأ، مورد توجه و تأکیـد قـرار گرفتـه اسـت     
  ).397، ص 1375احمدي، 

  
  انتقاد -2-3

اي طاري اقامه شده در خارج از آنچه در استدالل بر تأیید دیدگاه رسیدگی مستقل به دعو
اي است،  مهلت گفته شد در جاي خود و از این جهت که حاوي رد نظریه رد چنین دعاوي

قابل توجه و متین است و اگر نگاه و محدوده بحث منحصر به مواد قانونی در ذیـل عنـاوین   
  .شکال استا ها کامل و بی جلب ثالث و متقابل در قانون آیین دادرسی باشد، این استدالل

شود که نیـاز بـه    اما با مالحظه سایر مواد قانونی مربوط، سؤاالت و تردیدهایی مطرح می
. م.د.آ.ق103به عنوان مثال، با توجه به ایـن کـه بـه موجـب مـاده      . بررسی و تأمل بیشتر دارد

دعاوي مرتبط الزم است در یک شعبه جمع و به صورت توأم رسیدگی شود و براساس بند 
همان قانون در خصـوص دعـواي مرتبطـی کـه در دادگـاه دیگـري        89و ماده  84ه از ماد 2

طرح شده باشد، دادگاه مکلف به خودداري از رسـیدگی و ارسـال پرونـده بـه دادگـاه اول      
شود که آیا دعواي جلب ثالث یا متقابلی کـه مـرتبط بـا دعـواي      است، این سؤال مطرح می

شمول مواد مذکور است؟ در صورت شمول، اصلی است و در خارج از مهلت طرح شده، م
دعاوي مذکور با وجود طرح در خارج از مهلت، اگر چه به استناد مواد ذیل عنـاوین جلـب   
ثالث و متقابل، دادگاه مکلف به رسیدگی توأم در همان دادگـاه نیسـت، بـا وجـود ایـن بـه       
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بـه ایـن ترتیـب     .دادگاه چنین تکلیفـی خواهـد داشـت   . م.د.آ.ق 89و  84و  103استناد مواد 
هاي ارائه شده براي اثبات لزوم تفکیک دعاوي طاري طرح شده در خارج  تمامیت استدالل

رود و دیدگاه یاد شده را  از مهلت و رسیدگی مستقل به آن در دادگاه صالح، زیر سؤال می
بـه بررسـی بیشـتر ایـن     . توان در همه حال پذیرفت بلکه نیـاز بـه اصـالح و تکمیـل دارد     نمی

  .شود تفصیلی پرداخته می در ادامه و در تبیین دیدگاه مطلب
عالوه بر آنچه گفته شد،الزم است به این مطلب نیز توجه شود که گاه دعواي طاري به 

شود و ممکـن اسـت در چنـان     منظور تقویت موضع یکی از اصحاب دعواي اصلی اقامه می
ک و رسـیدگی مسـتقل را   اي نسبت به دعواي اصلی باشد کـه قابلیـت تفکیـ    وضعیت وابسته

  . نداشته باشد
  

  تفصیل بین موارد ارتباط دعوا و غیر آن -3
  بیان دیدگاه -3-1

به موجب این دیدگاه، الزم است بین موارد وجود ارتباط بین دعواي طاري اقامـه شـده   
در خارج از مهلت و دعواي اصلی و مواردي که چنین ارتباطی وجود ندارد، فـرق گذاشـته   

این نحو که در موارد عدم ارتباط، دعواي طاري از اصلی جدا و به عنوان دعـوایی   شود، به
مستقل رسیدگی شود، ولـی در مـوارد وجـود ارتبـاط، بـا دعـواي اصـلی بـه صـورت تـوأم           

بنابراین، به موجب این دیدگاه، نه تنها در هـیچ حـال، دعـواي طـاري اقامـه      . رسیدگی شود
رغم عدم رعایت مهلـت، الزم   بلکه در مواردي، علی شود، شده در خارج از مهلت، رد نمی

  .است با دعواي اصلی به صورت توام رسیدگی شود
ــا در نشســت  ــه ســؤالی در خصــوص    در برخــی از اظهارنظره هــاي قضــایی در پاســخ ب

دادخواست متقابلی که خارج از موعد تقدیم شـده بـه صـراحت اعـالم شـده؛ دادخواسـت       
شـود و در صـورت ارتبـاط کامـل بـا       قل محسـوب مـی  متقابل خارج از موعد، دعـواي مسـت  

با صدور قرار رسـیدگی تـوأم، بـا دعـواي     . م.د.آ.ق17و  103دعواي اصلی، به موجب مواد 
  ).446ب، ص 1387معاونت آموزش قوه قضائیه، (شود  اصلی به طور توأم رسیدگی می

گرفتـه اسـت    این دیدگاه در برخی از اظهارات بعضی از استادان حقوق مورد تأیید قرار
که در خصوص دعواي متقابلی  -از سخن یکی از نویسندگان نیز ). 56، ص 1386شمس، (

که در مهلت اقامـه نشـود، تفکیـک آن از دعـواي اصـلی و رسـیدگی مسـتقل بـه آن را در         
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 -است که با دعواي اصلی ارتباط کامل نداشته باشد و از یک منشـأ نباشـند    صورتی دانسته
دانـد   در صورت ارتباط کامل یا وحدت منشأ رسیدگی توأم را الزم مـی شود که  فهمیده می

  ).191تا، ص  بهرامی، بی(
  

  استدالل و استناد -3-2
در تأیید دیدگاه مورد بحث، عالوه بر آنچه در رد دیدگاه اول مبنی بر نپذیرفتن دعاوي 

تـوان بـه مـواد    طاري خارج از موعد گفته شد و در اصالح و تکمیل ادله دیـدگاه دوم، مـی  
  .از قانون آیین دادرسی مدنی استناد کرد 89و ) 2بند (84و  17، 103

  
  .م.د.آ.ق 103ماده  -3-2-1

در صورتی که دعاوي متعددي که ارتباط کامل دارنـد در  . م.د.آ.ق 103به موجب ماده 
یک دادگاه مطرح باشند، الزم است بـه دعـاوي مـذکور در یـک شـعبه، بـه صـورت تـوأم         

به خاطر اهمیت موضوع، در ادامه ماده، اصـحاب دعـوا و وکـالي ایشـان را     . یدگی شودرس
  .، مطلع نماینداي مکلف کرده، دادگاه را از وجود چنین دعاوي

نظر از هـر عنـوانی    ماده مورد بحث، صرف ارتباط بین دو دعوا در یک دادگاه را صرف
دگی توأم آن دو معرفـی کـرده   و بدون لزوم رعایت شرط دیگر یا مهلتی، موجب لزوم رسی

اطالق این ماده، اقتضا دارد، دعواي مرتبط در هر زمانی نسبت به دعـواي اول مطـرح   . است
اعم از این که قبل از جلسه اول طرح شده یا بعـد از جلسـه   . شود شود، سبب رسیدگی توأم 

لی در حتی اگر دعواي مرتبط در زمانی طرح شود که دعواي طرح شده قب. طرح شده باشد
مراحل پایانی رسیدگی و در آستانه ختم دادرسی و صدور رأي باشـد، تکلیـف مـاده مـورد     

  .بحث مبنی بر رسیدگی توأم در یک شعبه الزم است رعایت شود
با وجود این، یکی از استادان حقوق، در خصوص ماده مـورد بحـث، اصـحاب دعـوا را     

). 176و173، ص 1382شـمس،  (ت اسـ  مکلف به اعالم دعواي مرتبط در جلسه اول دانسـته 
ولی با فرض پذیرفتن چنین مهلتی براي تکلیف اصحاب دعوا، چنین مطلبی مالزمـه بـا ایـن    
نخواهد داشت که دادگاه نیز در صورتی مکلف به رسیدگی توأم باشد که اصـحاب دعـوا،   

ه تکلیف اعالم دعواي مرتبط را در مهلت انجـام داده باشـند و در خـارج از آن، تکلیفـی بـ     
یا اقدام در جهت آن به شرح ماده ) در موارد طرح در یک شعبه(توأم نمودن دعاوي مرتبط 
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زیرا عبارت این ماده و صـدر و  . نداشته باشد) در موارد طرح در شعب مختلف(مورد بحث 
نظر  ذیل آن به خوبی نمایانگر آن است که دادگاه در موارد اطالع بر دعواي مرتبط، صرف

ها یا اقدام  اعالم اصحاب دعوا و وکالي آنان، مکلف به توأم نمودن پروندهاز اعالم یا عدم 
  .در جهت آن است

تـوان گفـت، در خصـوص تکلیـف      می. م.د.آ.ق103در خصوص تکالیف مقرر در ماده 
گـذار و خصوصـی    اصحاب دعوا نسبت به اعالم دعاوي مرتبط، با توجه بـه سـکوت قـانون   

امـا در مـورد   . توان در نظر گرفـت  این تکلیف نمی بودن دعوا، ضمانت اجراي خاصی براي
تکلیف وکیل در این خصوص و تکلیف قاضی به توأم کردن رسـیدگی، در صـورت عـدم    
رعایت چنین تکالیفی، با توجه به وظایف شغلی این افراد، ایـن تخلفـات از جهـت انتظـامی     

اس آن قائل شـد و  توان اثري بر رسیدگی و رأي صادره بر اس گیري است، ولی نمی قابل پی
در این ماده نـه تنهـا مهلتـی بـراي اقامـه دعـواي       . نقض رأي را به خاطر آن درخواست کرد

مرتبط مقرر نشده، بلکه مواردي که دعواي مرتبط بسیار دیر و در پایان رسیدگی به دعـواي  
  .اول مطرح شود استثناء نشده است

نظـر   ماده مورد بحث صرفوانگهی صرف ارتباط دو دعوا در یک دادگاه براي اجراي 
بنابراین، . از شمول یا عدم شمول عناوینی از قبیل متقابل، جلب، ورود و اضافی، کافی است

شود که دعواي مرتبط به طور مستقل و بدون اسـتفاده از عنـاوین    این ماده شامل مواردي می
  .یاد شده یا تحت عناوین مذکور طرح شود

ه تحـت عنـاوین یـاد شـده، بـا توجـه بـه        اگر چه در خصوص دعاوي مـرتبط طـرح شـد   
نظر از ماده مورد بحث، دادگاه مکلف بـه رسـیدگی    مقررات مربوط به آن دعاوي و صرف

توأم است، اما این مطلب مانع از شمول ماده یاد شده بر دعـاوي مـرتبط بـا عنـاوین مـذکور      
مرتبط در غیر از  را مربوط به دعاوي. م.د.آ.ق 103با وجود این، یکی از اساتید ماده . نیست

). 76، ص 1386؛  56، ص 1384شـمس،  (است  موارد متقابل، جلب، اضافی و ورود دانسته 
شاید منظور این بوده است که با توجه به این که در دعاوي تحت عناوین یاد شده براسـاس  
مقررات خاص مربوط به آن، دادگاه مکلف به رسیدگی تـوأم اسـت، در ایـن مـوارد، مـاده      

شود کـه اگـر    اي ندارد، بلکه اثر و فایده آن در سایر موارد ظاهر می ، اثر و فایدهمورد بحث
اما اگر منظور این باشـد  . ها با تردید و اشکال مواجه بود این ماده نبود، رسیدگی توأم در آن

که قصد قانونگذار از انشاي ماده مورد بحث، موارد دعواي مرتبط بـدون عنـاوین یـاد شـده     
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وجه این ماده شامل دعاوي مـرتبط تحـت عنـاوین مـذکور نشـود، دلیلـی بـر         باشد و به هیچ
  .پذیرد چنین انصرافی وجود ندارد و اطالق ماده مذکور نیز چنین قیدي را نمی

از جملـه مـواد   (بنابراین جز در مواردي که به صراحت، حکمی مخالف مقرر شده باشد 
هر شرایطی و با عنـوان طـاري یـا    ، دعاوي مرتبط در یک دادگاه تحت )م.د.آ.ق139و  133

عنوان و بطور مستقل، مشمول ماده مورد بحث است و تکلیـف مقـرر شـده در آن، یعنـی      بی
بنابر آنچه گفته شد، معلوم اسـت، در مـواردي کـه    . رسیدگی توأم، الزم است رعایت شود

اس شود اگر چه براسـ  هاي مقرر طرح می دعواي طاري در همان دادگاه، در خارج از مهلت
مقررات خاص مربوط به دعواي طاري با عنوان خاص، تکلیف رسیدگی توأم وجود ندارد، 

دادگاه مکلف به رسیدگی . م.د.آ.ق 103ولی در صورت ارتباط با دعواي اصلی براساس ماده 
به عبارت دیگر امتیازي را که به خاطر عدم شمول عنوان خاص دعـواي  . به طور توأم است

  .آورد با تمسک و استناد به ماده مورد بحث، به دست میدهد،  طاري از دست می
محـدود اسـت بـه مـوارد     . م.د.آ.ق103البته، الزم است توجه شود که قلمرو شمول ماده 

دعواي مرتبط در یک دادگاه و شامل دعاوي مرتبط در بیش از یـک دادگـاه و دعـاوي بـا     
توان گفت، آنچـه   می. م.د.آ.ق103در تکمیل استدالل و استناد به ماده . شود اتحاد منشا نمی

مسلم است این است که اگر دعواي مرتبط بدون عناوین خاص دعاوي طاري طـرح شـود،   
بدون رعایت هیچ مهلتی، دادگاه طبق ماده مذکور مکلف به تـوأم نمـودن رسـیدگی اسـت     

حال با فرض عدم شـمول ایـن مـاده بـر مـوارد دعـاوي مـرتبط بـا         ). 50، ص 1386شمس، (
ص دعاوي طاري، حکم این ماده با وحدت مالك و حتی با قیاس اولویت شامل عناوین خا

زیـرا  . شـود  موارد دعاوي مرتبط طرح شده تحت عناوین مذکور در خارج از مهلت نیز مـی 
جلـوگیري از صـدور آراي متعـارض و کـاهش     (است . م.د.آ.ق103آنچه مبناي حکم ماده 

  .در آن موارد نیز وجود دارد) اطاله دادرسی
انگهی همان طور کـه پـیش از ایـن گفتـه شـد، عنـوان طـاري بـه کـار رفتـه در چنـین            و

نباید سبب محروم شدن متقاضی از امتیازات مربوط به دعاوي بدون چنین عنوانی  اي دعاوي
عالوه بر این که شمول چنین امتیازاتی به کسی کـه بـراي اسـتفاده از چنـین امتیـازاتی      . شود

برد، سزاوارتر است و محـروم کـردن او، عقـوبتی بـس سـنگین       عناوین مذکور را به کار می
اسـت کــه متقاضـی را در وضــعیتی بـه مراتــب بــدتر از حـالتی کــه از ایـن عنــاوین اســتفاده      

.دهد کرد، قرار می نمی
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شامل موارد دعاوي طـاري کـه بـه سـبب اتحـاد      . م.د.آ.ق 103الزم به تأکید است؛ ماده 
شود و در خصوص این دسته از دعاوي  شوند، نمی یمنشأ با دعواي اصلی، طاري محسوب م

و  136، 135هــاي مقــرر در مــواد  طـاري، رســیدگی تــوام فقــط در صــورت رعایـت مهلــت  
پذیر است و در صورت عـدم رعایـت مهلـت، دعـواي طـاري از اصـلی        امکان. م.د.آ.ق143

بـر  . م.د.آ.ق 103در توجیه عـدم شـمول مـاده    . شود تفکیک و به صورت جدا رسیدگی می
توان گفت؛ خطر صدور آراي متعارض در دعاوي مرتبط، به خاطر  دعاوي با منشأ واحد می

تـوان بـه    در تأیید چنـین تفـاوتی مـی   . ها، بسیار بیشتر از دعاوي با منشأ واحد است ارتباط آن
این مطلب اشاره کرد کـه در حقـوق فرانسـه، صـرفاً ارتبـاط دعـاوي سـبب رسـیدگی تـوأم          

-Guinchard et…, 2010, p. 271(منشـأ در ایـن زمینـه، تـأثیري نـدارد       شناخته شده و اتحاد

Guinchard et…, 2009, p. 443.(  
و مـواد مربـوط بـه دعـاوي     . م.د.آ.ق103در تعدیل تعارض و ناهماهنگی کـه بـین مـاده    

توان گفت؛ فلسفه وضع این ماده، جلـوگیري از صـدور آراي    شود می طاري به ذهن القا می
گذار، رسیدگی توأم  د ارتباط دعاوي است و چنین خطري سبب شده قانونمعارض در موار

در حـالی کـه در مـواد    . هـا مقـرر نمایـد    نظـر از زمـان اقامـه آن    به دعـاوي مـرتبط را صـرف   
گذار به منظور جلوگیري از اطاله بـیش از حـد در خصـوص     مخصوص دعاوي طاري قانون

رده اسـت، اگـر چـه ممکـن اسـت      هایی براي دعـاوي طـاري مقـرر کـ     دعواي اصلی، مهلت
متفـاوت  ) وجـود ارتبـاط یـا اتحـاد منشـأ     (هایی حسب مـورد   ضمانت اجرا و اثر چنین مهلت

  .باشد
  

  م.د.آ.ق 89و ) 2بند (84مواد   -3-2-2
مرتبط بودن دعواي طرح شده را به عنوان ایـرادي مطـرح کـرده    . م.د.آ.ق 84ماده  2بند 

دعوایی، به صورت یک دعواي مستقل است، اعم از این که مانع رسیدگی دادگاه به چنین 
  .که دعواي مرتبط در همان دادگاه یا در دادگاه هم عرض مطرح شده باشد

همان قانون در مقام بیان اثر وجود چنین ایرادي اعالم کـرده اسـت در صـورتی     89ماده 
یدگی به دعـوا  که دعوا در دادگاه دیگري در حال رسیدگی باشد، دادگاه مورد ایراد از رس

کند و پرونده را به دادگاهی که دعواي مرتبط قبال در آن مطرح شده،  ارسال  خودداري می
الزم است توجه شود کـه در ایـن مـاده، قـانون تکلیـف دادگـاه را در مـورد طـرح         . کند می
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. دعواي مرتبط در همان دادگاه، مشخص نکرده است و نسبت به این قسمت سـاکت اسـت  
ت از مطالب این مواد که مربوط به دعواي یکسان اسـت خـارج از بحـث    وانگهی، آن قسم

این تحقیق است و مطالب این مواد صرفاً در خصوص دعاوي مرتبط، محل بحث و بررسـی  
  .است

گفته شد و در مقایسه مواد مورد بحـث  . م.د.آ.ق 103با توجه به آنچه در خصوص ماده 
در آن قسمت که به دعواي مرتبط در همان . م.د.آ.ق 84ماده  2با آن ماده، معلوم است، بند 

امـا در بخشـی کـه بـه دعـواي      . هماهنگ و مشترك اسـت  103کند با ماده  دادگاه توجه می
پـردازد کـه در    متمایز است و به مطلبـی مـی   103پردازد، از ماده  مرتبط در دادگاه دیگر می

نیز کـه صـرفاً بـه    . م.د.آ.ق 89ماده . به آن توجه نشده و به آن پرداخته نشده است 103ماده 
کند و نسبت به دعواي مـرتبط در همـان دادگـاه، سـاکت      دعواي در دادگاه دیگر توجه می

  .متمایز است و وجه مشترکی ندارد 103است، نسبت به ماده 
بنابراین براساس مـواد مـورد بحـث در صـورت طـرح قبلـی دعـواي مـرتبط در دادگـاه          

رتبط در آن طرح شده نباید به دعوا رسیدگی کنـد و  عرض، دادگاهی که بعدا دعواي م هم
ایـن مـواد، در   . عرض ارسـال نمایـد   الزم است با امتناع از رسیدگی، پرونده را به دادگاه هم

الیـه و تکلیـف یــا عـدم تکلیـف آن دادگـاه بــه       خصـوص نحـوه رسـیدگی دادگــاه مرجـوع    
عرض و پـس از   دادگاه همرسد با ارسال پرونده به  به نظر می. رسیدگی توأم، ساکت هستند

شـود و دادگـاه    فـراهم مـی  . م.د.آ.ق 103وصول پرونده به آن دادگاه، شرایط اجـراي مـاده   
همچنـین در خصـوص   . الیه براساس این ماده، مکلف به رسیدگی به طور توأم است مرجوع

 نسبت بـه . م.د.آ.ق 89و ) 2بند (84دعواي مرتبط در همان دادگاه، با توجه به سکوت مواد 
84نتیجه این کـه مـواد   . محرز است. م.د.آ.ق 103اثر چنین ایرادي، حاکمیت بالمنازع ماده 

دارنـد و در مجمـوع بـه    . م.د.آ.ق 103نقش تکمیلـی نسـبت بـه مـاده     . م.د.آ.ق 89و ) 2بند (
موجب مواد یاد شده، دعواي مرتبط اعم از این کـه در همـان دادگـاه یـا در دادگـاه دیگـر       

  .زم است با دعواي اصلی جمع شده و به صورت توأم رسیدگی شودطرح شده باشد، ال
از نظـر شـمول نسـبت بـه دعـاوي مـرتبط طـرح شـده بـا          . م.د.آ.ق 89و ) 2بند (84مواد 

عناوین خاص دعاوي طاري و غیر آن و از نظر زمان طرح دعواي مرتبط نسـبت بـه پرونـده    
بنــابراین بــا همــان   . دارد. م.د.آ.ق 103اصــلی، داراي همــان اطالقــی هســتند کــه مــاده      

ــاده   اســتدالل ــوص م ــه در خص ــایی ک ــرار آن   . م.د.آ.ق 103ه ــا از تک ــد ودر اینج ــه ش گفت
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شود، معلوم است که اگر دعواي مرتبط تحت عناوین خـاص دعـاوي طـاري     خودداري می
 89و ) 2بنـد  (84در خارج از مهلت و در دادگـاه دیگـر طـرح شـده باشـد، براسـاس مـواد        

ست، با امتناع دادگاه از رسیدگی، پرونده به دادگاهی که پرونـده اصـلی در   الزم ا. م.د.آ.ق
بـا  . م.د.آ.ق 103آن در حال رسیدگی اسـت فرسـتاده شـود و در آنجـا نیـز بـه اسـتناد مـاده         

  .دعواي اصلی، به صورت توأم رسیدگی شود
برخـی   رغم این کـه  شود که توجه نماییم، علی این مطلب زمانی بیشتر تأیید و نمایان می

از حقوقدانان ایـراد سـبق طـرح دعـوا را مربـوط بـه نظـم عمـومی ندانسـته، بلکـه از حقـوق            
در اظهارنظرهاي قضـایی  ) 213، ص 1378متین دفتري، (اند  خصوصی اصحاب دعوا دانسته

آن مـاده،   2از جمله ایـراد بنـد   . م.د.آ.ق 84به طور قوي و قاطع به امري بودن ایرادات ماده 
معاونـت آمـوزش قـوه قضـائیه،     (ست و این نظر مورد تأیید قرار گرفته است نظر داده شده ا

امري بودن این موارد به معنـاي آن اسـت   ).305و  290ب، ص1387-247الف، ص 1378
توانـد بـه    اي غیر قابل عدول است که قاضی نمی که رعایت تکلیف مقرر در این مواد وظیفه

ص دعاوي طاري و در خـارج از مهلـت طـرح    بهانه این که دعواي مرتبط تحت عناوین خا
  .شده، از توجه به آن و اجراي آن خودداري نماید

 103نیـز ماننـد مـاده    . م.د.آ.ق 89و ) 2بنـد  (84در نهایت الزم است توجـه شـود، مـواد    
صرفاً دعاوي مرتبط را مورد توجه قرار داده و از دعاوي با منشأ واحد، نام نبـرده و  . م.د.آ.ق

  .شودشامل آن نمی
مسأله تکلیف دادگاه به امتناع از رسیدگی به دعواي مرتبط طرح شده در دادگاه دیگر، 
چنان مهم تلقی شده که حتـی در زبـان برخـی از نویسـندگان، از مسـأله عـدم صـالحیت و        

، 1387مهـاجري،  (صدور قرار عدم صالحیت در چنین مواردي، سخن به میـان رفتـه اسـت    
  ).386و  106ص 

  
  م.د.آ.ق17ماده  -3-2-3

هرگاه در اثناء رسیدگی به دعوایی، دعـواي دیگـري طـرح    . م.د.آ.ق 17به موجب ماده 
شود که با دعواي اصلی ارتباط داشته باشد یا از یک منشأ باشد، الزم اسـت چنـین دعـوایی    
. در دادگاهی طرح شود که دعواي اصلی در آن به جریان افتاده و در حال رسـیدگی اسـت  

کی از آثار طاري بودن دعوا به خاطر ارتباط یا اتحاد منشأ با دعواي اصلی را بیان این ماده ی
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کرده و آن لزوم اقامه دعواي طاري و رسیدگی بـه آن در دادگـاهی اسـت کـه بـه دعـواي       
  .کند اصلی رسیدگی می

البته این ماده از اثر دیگر طاري بودن دعوا که رسیدگی تـوأم بـا دعـواي اصـلی اسـت،      
ماده مورد بحث در بیان لزوم طرح دعواي مرتبط یا با منشأ واحد . یان نیاورده استسخنی به م

در دادگاهی که دعواي اصلی در آن اقامه شده، هیچ مهلتی مقرر نکرده است و اطالق ایـن  
ماده شامل مواردي که دعواي مرتبط یا با منشأ واحد، پس از جلسه دادرسی پرونده اصلی یا 

  .شود دادرسی آن پرونده اقامه شود نیز می حتی در مراحل پایانی
بنابراین ممکن است با استناد به این ماده، گفته شود، در مواردي که دعوا تحت عناوین 
خاص دعاوي طاري در خارج از مهلت اقامه شده در صـورت ارتبـاط بـا دعـواي اصـلی یـا       

مکـن اسـت براسـاس    تواند پرونده را به دادگاه دیگـر کـه م   وحدت منشأ با آن، دادگاه نمی
دار است ارسال نماید، بلکه  نظر از ماده مورد بحث، صالحیت قواعد عام صالحیت و صرف

الزم است در همان دادگاه که به دعـواي اصـلی   . م.د.آ.ق 17اي به استناد ماده  چنین پرونده
 89و ) 2بنـد  (84با این تحلیل، ماده مورد بحـث بـا مـواد    . کند، رسیدگی شود رسیدگی می

انـد، هماهنـگ و    در آن قسمت کـه بـه دعـواي مـرتبط در دادگـاه دیگـر پرداختـه       . م.د.آ.ق
با وجود این، با توجه به این که دعاوي با منشأ واحد را نیز مورد توجـه قـرار   . مشترك است

  .تر نسبت به آن مواد دارد داده، از این جهت، قلمروي گسترده
و بـا توجـه بـه آنچـه در اسـتناد بـه مـواد         در تکمیل استدالل و استناد به ماده مورد بحث

گفته شد باید گفت، اگر چه مـاده مـورد بحـث، سـخنی از     . م.د.آ.ق 89و ) 2بند (84، 103
رسیدگی توأم به دعاوي مرتبط یا با منشأ واحد نسبت به دعواي اصلی به میان نیاورده، ولـی  

دعـواي اصـلی رسـیدگی     باید در دادگاهی که به اي وقتی به موجب این ماده، چنین دعاوي
کند، اقامه و رسیدگی شود، با اقامه دعاوي طاري در دادگاه رسیدگی کننده بـه دعـواي    می

شود و رسـیدگی تـوأم    ، فراهم می.م.د.آ.ق 103اصلی، در موارد وجود ارتباط، شرایط ماده 
و ) 2د بنـ (84به عبارت دیگر، ماده مورد بحث نیز مانند مواد . شود نیز ضروري و الزامی می

  .است 103ساز اجراي ماده  در خصوص دعاوي مرتبط، زمینه. م.د.آ.ق 89
 17با وجود این، در خصوص دعاوي با منشأ واحد، اگر چه ممکن است به استناد مـاده  

هـا در هـر حـال در دادگـاهی کـه بـه دعـواي اصـلی          قائل به لزوم اقامـه و رسـیدگی بـه آن   
این که در ماده یاد شـده سـخنی از رسـیدگی تـوأم     کند باشیم، ولی با توجه به  رسیدگی می
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بـا  (نیز مخصوص دعاوي مرتبط است، رسیدگی توأم  به دعـاوي مـذکور    103نشده و ماده 
پذیر نیست، مگر این که تحت عناوین خاص دعاوي طـاري و در مهلـت    امکان) منشأ واحد

  .مقرر اقامه شده باشند
اده مورد بحث این ایراد قابل طرح است با وجود آنچه گفته شد، در خصوص استناد به م

که این ماده به طور کلی در مقام بیان نقش طاري بودن دعوا در صالحیت محلی است و در 
بنـابراین  . مقام بیان جزئیات و احکام خاص و جزئی هر کدام از اقسام دعاوي طـاري نیسـت  

ل عناوین خاص ایـن  کلیات این ماده منافاتی با احکام خاصی که در اقسام دعاوي طاري ذی
در نتیجه اطالق این ماده در خصوص مهلـت اقامـه دعـاوي طـاري     . دعاوي مقرر شده ندارد
هایی که در ذیل عناوین خاص دعاوي طاري مقرر شـده نـدارد و بـا     منافاتی با قیود و مهلت

  .توان به اطالق ماده مورد بحث در این زمینه استناد کرد وجود آن احکام خاص، نمی
کنـد،   لزوم اقامه دعواي طاري در دادگاهی که به دعواي اصـلی رسـیدگی مـی   وانگهی 

زیـرا رسـیدگی بـه دعـواي     . اثر اسـت  فایده و بی وقتی که با رسیدگی توأم، تکمیل نشود بی
هـاي متعـدد،    هـا در دادگـاه   اصلی و طاري در یک دادگاه به طور مستقل، با رسیدگی به آن

عـواي طـاري در دادگـاهی کـه بـه دعـواي اصـلی        بـه عبـارت دیگـر، اقامـه د    . یکسان است
کند، زمانی مفید و سودمند است که با رسـیدگی تـوأم همـراه شـود و بـه ایـن        رسیدگی می

ترتیب از صدور آراي متعارض و اطاله دادرسی جلوگیري شود، در غیر این صورت، فایده 
  .و اثر چندانی بر آن بار نیست

  
  عارضجلوگیري از صدور آراي مت -3-2-4

تـرین مبـانی وضـع مقـررات مربـوط بـه        طور که پیش از این گذشت، یکی از مهمهمان
چنـین مبنـایی در حقـوق فرانسـه،     . دعاوي طاري، جلوگیري از صدور آراي متعارض اسـت 

– Guinchard et…, 2010, p. 356(مورد تأیید و تأکید واقع شـده اسـت    Guinchard et…, 

2009, p. 451 – Lefort, 2009, p. 293.( زیرا اگر دعاوي طاري جداي از دعواي اصلی و به
طور مستقل رسیدگی شوند، در مواردي ممکن است این رسیدگی مستقل بـه صـدور آراي   

  .طلبد ها، آراي هماهنگی را می هایی بینجامد که ارتباط موضوع آن متعارض در پرونده
ادگاه در هر زمان بـه هـر دو   در رسیدگی توأم به دو دعواي مرتبط، با توجه به این که د

ــت    ــد اس ــیار بعی ــارض بس ــال صــدور آراي متع ــه دارد، احتم ــوا توج ــه در  . دع ــالی ک در ح
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هاي مستقل به آن دو، حتی در یک دادگاه نیز، چه بسا دادگاه به هنگام رسـیدگی   رسیدگی
هـا هـیچ    ها و صدور رأي آن، به خصـوص بـا در نظـر گـرفتن تـراکم پرونـده       به یکی از آن

به دعواي مـرتبط آن نداشـته باشـد و همـین امـر ممکـن اسـت سـبب صـدور آراي          توجهی 
این مطلب اقتضا دارد، دعـواي مـرتبط حتـی در صـورتی کـه پـس از جلسـه        . متعارض شود

دادرسی دعواي اصلی اقامه شود، با دعواي اصلی به صورت تـوأم رسـیدگی شـود، اعـم از     
  .یا با استفاده از عناوین مذکور باشداین که بدون استفاده از عناوین خاص دعاوي طاري 

  
  انتقاد -3-3

گفتـه شـد، گفتـه شـود؛     ) سـوم (ممکن است در نقد آنچه در تأیید دیدگاه مورد بحـث  
اثر شدن مقررات مربوط به دعاوي طاري با عناوین خاص از جمله  چنین دیدگاهی سبب بی

وانگهـی،  .شـود  ه است، میموادي که براي اقامه دعاوي با عناوین مذکور مهلت تعیین کرد
اطالقاتی هستند که حاوي بیان احکـام کلـی   ) م.د.آ.ق17و  89، 84، 103(مواد مورد استناد 

هستند و تصریحی به شمول بر موارد مورد بحث یعنی مواردي که دعواي طـاري بـا عنـوان    
اثر  بنابراین الزم است براي جلوگیري از بی. شود، ندارند خاص در خارج از مهلت طرح می

شدن مقررات مربوط به دعاوي طاري با عنوان خاص، آن اطالقات، منصرف از موارد اقامه 
دعوا تحت عناوین خاص دعاوي طاري شناخته شوند و احکـام خـاص مربـوط بـه دعـاوي      

. طاري با عنوان خاص، بر اطالق مواد مذکور مقدم شوند
بحث بر موارد اقامه دعـاوي  با وجود این، واقعیت این است که شمول اطالق مواد مورد 

اثر شدن مقررات دعاوي طاري با عنـوان   طاري با عنوان خاص در خارج از مهلت، سبب بی
زیرا مواد مورد استناد شامل دعاوي طاري با منشأ واحد کـه تحـت عنـاوین    . شود خاص نمی

گـردد و در خصـوص ایـن دعـاوي، مسـأله       شـوند نمـی   خاص و در خارج از مهلت اقامه می
عالوه بر این که حتی در خصـوص دعـاوي مـرتبط کـه تحـت      . گی توأم مطرح نیسترسید

شوند، اگر چه با اسـتناد بـه مـواد     عناوین خاص دعاوي طاري و در خارج از مهلت اقامه می
مورد بحث و دالیلی که ذکر شد، باید با دعواي اصـلی بـه طـور تـوأم رسـیدگی شـوند، بـا        

کننده مهلت در دعاوي طاري با عنوان  ، مواد تعیینتوان گفت در این حالت وجود این، نمی
زیـرا همـین کـه چنـین مـوادي بـه ویـژه بـا در نظـر گـرفتن           . اثر هستند فایده و بی خاص، بی

هـا مطـرح اسـت، اصـحاب دعـوا و       تفسیرهاي مختلفی که در خصوص ضمانت اجـراي آن 
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تمالی، دعواي طـاري را  آمد منفی اح ها را وادار نماید، براي پرهیز از هرگونه پی وکالي آن
که چنین اقامه دعوایی در مهلـت، کمـک مـؤثري بـه      هاي مقرر، اقامه نمایند و این در مهلت

برگزاري یک دادرسی هماهنگ و با اطاله کمتر است، همین مطلب، فایده و اثـر منطقـی و   
بـا  .هایی را در قانون توجیـه نمایـد   تواند وجود چنین مواد و مهلت قابل توجهی است که می

. م.د.آ.ق17و  89، )2بند (84، 103توجه به این مطلب و آنچه پیش از این در استناد به مواد 
گفته شد، مسأله انصراف این مواد از مـوارد مـورد بحـث نیـز منتفـی اسـت و بـه ویـژه بیـان          

اي است کـه احتمـال انصـراف مـذکور را      به گونه 89و ) 2بند (84، 103قانونگذار در مواد 
  .کند یف و غیرقابل توجه میبسیار ضع

مطلب دیگر این که با توجه به این که به موجب این دیدگاه، در مـوارد اقامـه خـارج از    
مهلت دعاوي طاري با اتحاد منشا نسبت به دعواي اصلی، الزم است این دعـاوي از دعـواي   

طور مستقل رسیدگی شوند، همان ایرادي که در خصوص دیدگاه قبلـی   اصلی تفکیک و به
در مورد عدم امکان رسیدگی مستقل به دعاوي طاري اقامه شده بـه منظـور تقویـت موضـع     

رسـد در خصـوص    به نظر می. کند یکی از اصحاب دعوا مطرح شد، اینجا نیز خودنمایی می
84، 103اي اگر خارج از مهلت اقامه شده باشند با توجه به عدم شـمول مـواد    چنین دعاوي

این موارد و همچنین عدم امکان رسیدگی مستقل به ایـن دعـاوي،   بر . م.د.آ.ق 89و ) 2بند (
  .ها نباشد اي جز پذیرش رد آن چاره
  
  گیرينتیجه

گیـري کـرد کـه در مـورد      توان چنین نتیجـه  با توجه به آنچه در این تحقیق گذشت، می
دعواي طاري تحت عناوین خاص از قبیل متقابل و جلب ثالث که در خارج از مهلت مقـرر  

زیرا دیـدگاه اول  . هاي مطرح شده، دیدگاه سوم ترجیح دارد شده باشد، از بین دیدگاه اقامه
یعنی نپذیرفتن چنین دعوایی نه تنها در تأیید آن ادله قوي و قابـل قبـولی قابـل طـرح نیسـت      
بلکه ادله محکمی بر رد آن وجود دارد و انتقادات جدي نسبت به آن، به شرحی که در متن 

دیدگاه دوم یعنی تفکیک چنـین دعـوایی از دعـواي اصـلی و     . ود داردتوضیح داده شد وج
رسیدگی مستقل به آن، اگر چه در خصوص دعواي طاري اقامه شده در خارج از مهلت در 
جایی که صرفاً اتحاد منشأ با دعواي اصلی دارد، قابل قبول اسـت، امـا در جـایی کـه چنـین      

سیدگی جدا را با وجود مـوادي از قبیـل   دعوایی، با دعواي اصلی مرتبط است، تفکیک و ر
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نهایــت ایــن کــه دیــدگاه ســوم یعنــی . تــوان پــذیرفت نمــی. م.د.آ.ق 89و ) 2بنــد (84، 103
تفکیک بین موارد وجود ارتباط دو دعوا و غیر آن و قائل شدن به رسیدگی توأم در مـوارد  

رفـع نـواقص آن    ارتباط و رسیدگی مستقل در غیر آن، که شکل تکامل یافته دیدگاه دوم با
قابـل ارائـه    –به شرحی که در مـتن گذشـت     -است و در تأیید آن ادله متعدد و قابل قبول 

است، برتري دارد، با این قید که در صورت عدم ارتباط دعواي طاري اقامه شده در خـارج  
اي جز پذیرش رد دعوا  از مهلت با دعواي اصلی و عدم امکان رسیدگی مستقل به آن، چاره

  .ماندنمی
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