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 چکيده
شود، این وابستگی گاهی ها میدعاوی موجب پیوند و وابستگی آیینی میان آن ارتباط

عنوان دعاوی در همه مراحل دادرسی با یکدیگر و به دارد« تضرور»قدر شدید است که آن
ها کابوس تعارض آراء و عدم امکان اجرای یک کل مورد رسیدگی قرار گیرند و تجزیه آن

که راهکارهای نظام حقوقی توجهی به این مسئله هنگامییآورد. بآرای متعارض را پیش می
ای غیک کشور برای کاهش صدور آرای متعارض و یا در صورت صدور، راهکارهای ال

عنوان یک رای، ناقص و ناکارآمد باشد تا حد بحران دادرسی و جلوه یافتن دستگاه قضایی به
ق این پرسش پرداخته شود که اگر رود. از همین رو، الزم است به مطالعه دقیمعضل پیش می

یکی از دعاوی مرتبط قابل شکایت  و دیگری غیرقابل شکایت باشد، این شکایت موجب 
ق.آ.د.م  93شود یا خیر؟ در فرانسه ماده سرایت به رای غیرقابل شکایت دعوای دیگر هم می

طریق  در دعاوی طاری به این مسئله پاسخ مثبت داده است و در سایر دعاوی مرتبط از
باره ساکت است و به نظر دراینایران اند. قانون ناپذیری دعاوی مسئله را حل کردهتجزیه

تجزیه هستند و ، دعاوی در مراحل بعدی دادرسی، غیرقابل«ارتباط کامل»رسد در صورت می
های مرتبط، شامل همه مراحل دادرسی به پرونده« زمانرسیدگی هم»الزام قانونی برای 

 گذارد.ذا شکایت از یک رای بر رای دیگر نیز اثر میل .شودمی
 

ناپذیری دعاوی، شکایت ارتباط کامل، ارتباط کافی، تجزیهدعوای طاری،  كليدي:واژگان
 از آرا.
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 مقدمه
ست. این نقش هم در قانون آیین دادرسی مدنی ا« ارتباط» یکی از عوامل پیوند دعاوی مدنی

مدنی فرانسه مورد شناسایی قرارگرفته است. در فرانسه مقررات  ایران و هم در قانون آیین دادرسی

ارتباط »شده و در پیوند دعاوی صحبت از تری بیانکاملو حاکم بر ارتباط میان دعاوی به نح

 5های آن خودداری کرده گذار فرانسوی از تعریف ارتباط به جهت پیچیدگیشده و قانون 7«کافی

« اجرای صحیح عدالت»شایسته یا به تعبیری دیگر موجب  و هر نوع پیوندی که موجب قضاوت

 9قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه، 911و  707شود، در قلمرو ارتباط کافی قرارگرفته است. مواد 

امری که از مسائل ماهوی تلقی شده و از قلمرو  4،اندتشخیص ارتباط کافی را به قاضی سپرده

در قانون آیین دادرسی مدنی ایران  2شده است.اختهعالی کشور خارج شن نظارت حکمی دیوان

کارگیری اصطالح مقررات حاکم بر ارتباط دعاوی به نحو ناقصی آمده است. حتی تنوع به

( و گاه از 71)ماده « ارتباط»ای که گاه از واژه گونهبه ،شوددر مواد مختلف دیده می« ارتباط»

، 12)ماده « ارتباط کامل»و در برخی از مواد سخن از شده ( استفاده38)ماده « مرتبط بودن»تعبیر 

ق.آ.د.م( به میان آمده است و همین امر موجب طرح این بحث  747و  709و مواد  84ماده  5بند 

ق.آ.د.م  747در ماده  1شده است که نوع ارتباط در هر یک از دعاوی طاری و مرتبط چیست؟

بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که » شده:گونه تعریفارتباط کامل میان دعاوی این

 1«.اتخاذ تصمیم در هر یک مؤثر در دیگری باشد

سویه و صدور رای دریکی مؤثر که ارتباط یکهای زیادی دارد. در ایناین تعریف خود ابهام
                                                                                                     

7 .lien suffissant ( سخن از 707البته در بحث ایراد ارتباط )ماده ؛ conexité  میان آمده است.به 
5  . De paepe; Etudes sur la compétence civile,T7, 7881, p.910. 

)از این  578، ص7937شرکت سهامی انتشار، چاپ دوم،  :تهران. بنگرید: محسنی، حسن؛ قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه، 9
 شود(.محسوب می پس ارجاع به مواد قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه ارجاع به این اثر ارزشمند

4. Vincent, Jean et Serge Guinchard; Procédure Civile, paris, Dalloz, 51 ed, 5007, n.444. 

ترجمه سید احمدعلی هاشمی، نشر دادگستر، چاپ اول، تابستان  آیین دادرسی مدنی، ؛دانیل لبو، و النگلد، جان؛ کوشه ،ژراد . 2
 .793ص ،7937

بدیع؛ دعوای متقابل در حقوق ایران، انگلستان و فرانسه، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه عالمه  فتحی مسقانی، :. بنگرید1
 .17-14، صص7981ی، به راهنمایی دکتر خیراهلل هرمزی، زمستان ئطباطبا

این »دارند که میق.آ.د.م وارد شد. روانشاد احمد متین دفتری بیان  584در ماده  7978. این تعریف برای نخستین بار در سال 1
قانون جدید آیین دادرسی مدنی لبنان( برگرفته شده و در  90قانون ]قدیم[ آیین دادرسی مدنی لبنان )ماده  24تعریف از ماده 

به قانون آیین دادرسی مدنی افزوده شده  7971بهمن  9مجلس پارلمانی روز کمیسیون پارلمانی قوانین دادگستری در صورت
 .79، ص7987، چاپ دوم ، انتشارات مجد،5احمد؛ آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، ج )متین دفتری، «است
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 5رویه قضایی 7.استنظر که ارتباط باید دوسویه باشد، در دکترین اختالفدر دیگری باشد یا این

؛ اما نکته مهمی که در خصوص هستندسویه متمایل به ارتباط یک 9و اداره حقوقی قوه قضائیه،

ال مهم در خصوص ؤ. ساستدعاوی مرتبط  4«وابستگی آیینی»ارتباط دعاوی وجود دارد میزان 

وجود داشته باشد اما یکی از « ارتباط»که اگر بین دعاوی،  شکایت از آراء در دعاوی مرتبط این

ها برابر قانون قابل شکایت باشد و دیگری به جهت نحوه تقویم آن یا صراحت قانون و ... قابل آن

د شودخواهی و ...( از یکی از آراء موجب میخواهی یا فرجامشکایت نباشد آیا شکایت )پژوهش

د؟ و چنانچه گفته شود شوکه رای دیگر نیز شکایت پذیر )پژوهش پذیر یا فرجام پذیر و ...( 

شود آیا این امر مستلزم وهش و فرجام در یکی از آراء موجب پژوهش و فرجام دیگری نیز میپژ

باشد یا خیر؟ به تعبیر دیگر، آیا رسیدگی تقدیم دادخواست و یا درخواست طرف دیگر نیز می

مرحله شکایت از رای، منحصر به دعوای مورد شکایت است یا دعوای مرتبط آن و رای این دعوا 

شود؟ مانند دعوای اثبات وقفیت و ابطال اسناد و تحویل ملک )که تنها دعوای وقف ی مینیز بررس

ال است( یا دعوای مطالبه مهریه ؤو سرایت قابلیت فرجام به دعاوی دیگر، محل س بودهقابل فرجام 

و دعوای فسخ نکاح یا دعوای استرداد الزام به پرداخت وجه چک و دعوای ابطال قرارداد موضوع 

که یکی کمتر از ر روابط مستقیم خریدار و فروشنده )از حیث تجدیدنظرخواهی هنگامیچک د

 حداقل قانونی تقویم شده باشد( و بسیاری موارد دیگر.

ما در این پژوهش با نگاهی تطبیقی به حقوق فرانسه و بامطالعه رویه قضایی کشورمان به این 

که موضوع آیین دادرسی مدنی فرانسه درصورتی قانون 93که ماده پردازیم. اجماالً اینمسئله می
                                                                                                     

نادر و  ،مردانی و 907ص، )7915 چاپ سوم، امیرکبیر، :تهران(، 9ج دانشنامه حقوقی،؛ محمدجعفر ،جعفری لنگرودی. 7
برای نظر مخالف مبنی بر  ؛971ص، 7982نشر میزان، چاپ نخست،  :تهران ،5آیین دادرسی مدنی، ج ؛دجوادمحم ،بهشتی

 .74صپیشین،  ؛احمد ،دفتریمتین بنگرید: کفایت ارتباط یک سویه 
 5/1/39تاریخ  3903310303700715صادره از شعبه دهم،  57/4/39تاریخ  3903310301000573های شماره یأ. ر.ک: ر5

 دیوان عالی کشور.صادره از شعبه اول  73/8/7939تاریخ  3903310301700273صادره از شعبه هشتم، 
اداره حقوقی قوه قضائیه ر.ک: معاونت پژوهش و تدوین مقررات ریاست  73/9/7980-5585/1. برای دیدن نظریه شماره 9

انتشارات معاونت پژوهش و تدوین مقررات ریاست جمهوری، چاپ  :، تهران7مجموعه آیین دادرسی مدنی، ج ؛جمهوری
 .574، ص7989ششم، 

اصل بر وابستگی آیینی قرار گرفته است مگر در موارد استثنایی که دعوای طاری شخصیت مستقل و جدید  اند که. برخی گفته4
اند که اصوالً میان دعوای اصلی و .( و برخی نیز اعالم داشته781و 29صپیشین، ص ؛)فتحی مسقانی کنندبودن خود را حفظ می

، حسن؛ حدود وابستگی دعوای طاری به دعوای اصلی: استقالل طاری وابستگی آیینی وجود ندارد مگر در موارد خاص)محسنی
ناصر، به اهتمام معاونت آموزش دادگستری استان تهران، انتشارات  ،یا وابستگی آیینی، کتاب نقد رویه قضایی زیر نظر کاتوزیان

 (.911، ص7937 جنگل، چاپ اول،
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خواهی را به رای قطعی دیگر، با لحاظ یک استثناء دعاوی طاری باشد تسری پژوهش

موردپذیرش قرار داده است و در خصوص سایر دعاوی مرتبط که مشمول دعاوی طاری نباشند 

و از این طریق  د گرفتهناپذیری دعاوی استمداقانون ساکت است و دکترین حقوقی از بحث تجزیه

طورکلی ساکت است و در رویه قضایی نیز اند. در حقوق ایران قانون بهکاستی قانون را حل کرده

 اختالف وجود دارد.

 

 تحليل نظري ضرورت تأثير ارتباط دعاوي در سرایت شکایت پذیري آرا -1
صدور آراي معضل صدور آراي متعارض و فقدان یا ضعف راهکارهاي جلوگيري از  -1-1

 متعارض

د، کنیکی از دالیلی که تأثیر ارتباط دعاوی در سرایت شکایت پذیری آرا را ضروری می

 معضل صدور آرای متعارض در دعاوی مرتبط است.

شده بازهم آرای متعارض صادر رغم همه تمهیدات دیدهتوان تصور کرد در فرانسه علیمی

د تشخیص اشتباه قاضی در کنعارض را فراهم میشود. یکی از مواردی که امکان صدور آرای مت

 ق.آ.د.م فرانسه(. 911و  709)مواد  است های مرتبطجداسازی پرونده

 98از درون آن رای متعارض شکل بگیرد، ماده امکان دارد یکی دیگر از موادی که 

و ق.ج.آ.د.م فرانسه است. ازآنجاکه ممکن است خواسته دعوای اصلی در صالحیت دادگاه بخش 

خواسته دعوای طاری در صالحیت دادگاه شهرستان باشد در این صورت دو فرض متصور است: 

 شود )فرض دوم(:شود )فرض نخست( و یا این ایراد مطرح نمییا ایراد عدم صالحیت مطرح می

 فرض نخست( در این فرض، دادرس دارای دو اختیار است:

ای دعوای طاری عدم صالحیت صادر کند. تواند شخصاً به دعوای اصلی رسیدگی و برمی -الف

 ها، امکان صدور آرای متعارض وجود دارد.در این صورت با توجه به رسیدگی جداگانه به پرونده

تواند برای هر دو دعوا عدم صالحیت صادر کند. در این فرض، دادگاه با لحاظ اثر می -ب 

 تعارض آرا وجود ندارد. امکانکه کند یکی از آرا بر دیگری به صدور رای مبادرت می

فرض دوم( در صورت طرح نشدن ایراد عدم صالحیت، دادگاه به هر دو دعوا رسیدگی 

 کند. در این صورت نیز صدور آرای متعارض، منتفی است.می
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اند که ها برای پیشگیری از صدور آرای متعارض تمهیدات متعددی دیدهباوجوداین، فرانسوی

برای رسیدن به هدف قضاوت شایسته و جلوگیری از صدور « فمندکل منسجم و هد»عنوان یک به

کنند. ازجمله این تمهیدات عبارتند از: طرح ادعاها در یک دادخواست آرای متعارض عمل می

ق.آ.د.م فرانسه(؛ حتی اگر خواندگان متعدد و خواهان نیز متعدد بوده اما به استناد یک  92)ماده 

ق.آ.د.م فرانسه(؛ توسعه صالحیت در دعاوی مرتبط و  91ده شده باشد )ماعنوان مشترک مطرح

ق.آ.د.م فرانسه(؛ عدول  91رسیدگی به دعاویی که در صالحیت نسبی دادگاه عالی نیست )ماده 

دستی رویه قضایی در ق.آ.د.م فرانسه(؛ گشاده 707از صالحیت محلی در دعاوی مرتبط )ماده 

ازجمله دعوای متقابل در مرحله تجدیدنظر )مواد  پذیرش دعاوی طاری و 7پیوند دعاوی مرتبط،

ای ماهیتی در طورکلی عدول گسترده از اصل رسیدگی دومرحلهق.آ.د.م فرانسه( و به 211و  951

دعاوی مرتبط؛ حتی مقررشده است که اگر دعوای مرتبط در دادگاه بدوی و دعوای مرتبط دیگر 

زمان ور رای باید پرونده را برای رسیدگی همدر دادگاه تجدیدنظر باشد، دادگاه بدوی بدون صد

ق.آ.د.م فرانسه(؛ مقرره گذاری برای صور مختلف  705به دادگاه تجدیدنظر ارسال کند )ماده 

ق.آ.د.م فرانسه،  154و  172،159و مواد  284، ماده 229و  225ناپذیری مانند مواد تجزیه

های ختیار دادرس در توأم کردن پروندهخواهی برانگیخته، او فرجام 5خواهی برانگیختهپژوهش

اعتراض دانستن تصمیم صادرشده در خصوص ایراد ق.آ.د.م فرانسه(؛ قابل 911مرتبط )ماده 

 باره است.ق.آ.د.م فرانسه( نیز ازجمله راهکارهای مؤثر دراین 709ارتباط )ماده 

کافی نیست و در ایران تمهیدات اندیشیده شده در جهت جلوگیری از صدور آرای متعارض 

آمده است؛ ازجمله  9«ناتمام» همه این مقررات که در فرانسه اشاره شد در ایران به قول بیهقی

. مقررات ستیتوان گفت توسعه صالحیت در دعاوی مرتبط به گستردگی فرانسه نمی

ناپذیری کامل نیست؛ طرح دعوای متقابل در مرحله تجدیدنظر ساکت و در دکترین محل تجزیه

اختیار دادرس در توأم کردن دعاوی مرتبط به گستردگی حقوق فرانسه نیست و  4ت.بحث اس

                                                                                                     
7  . Vincent, op.cit. 

خوانده تبعی، طرح خوانده اصلی بوده و نه پژوهشن دادرسی که نه پژوهشخواهی است که یکی از طرفی. نوعی پژوهش5
 (.547)محسنی، آیین دادرسی مدنی فرانسه، ص کندمی

 . داستان حسنک وزیر در توصیف کارهای بوسهل زوزنی.9
زمستان  ،92، حقوق اسالمی، شماره «دعاوی متقابل و جلب شخص ثالث در واخواهی و تجدیدنظر»زاده، مهدی؛ . حسن4

 .783-577، صص7930
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 7تصمیم در مورد رد ایراد ارتباط غیرقابل شکایت است.
 

بر بودن راهکارهاي نظام دادرسی براي الغاي آراي فقدان، ناكافی، طوالنی یا هزینه -1-2
 متعارض

داند موضوع را تنها از موارد فرجام میدر صورت صدور آرای متعارض، نظام حقوقی فرانسه 

ای جامع است که باالخره تعارض را از پیش روی طرفین و اندازه( و مقررات فرجام به178)ماده 

از « حکم»جای واژه به 178گذار فرانسوی در ماده دارد. برای این منظور قانوندادگستری برمی

اعمال قضایی مختومه کننده پرونده را دربر  تر است و همهاستفاده کرده که عام« تصمیم»واژه 

خواهی به این جهت مقید به مهلت دوماهه مقررشده برای سایر جهات گیرد و نیز فرجاممی

در تر مورد فرجام قرارگرفته و خواهی نشده است. همچنین اگر یکی از تصمیمات، پیشفرجام

خواهی هستند و دیوان قابل فرجام خواهی رد شده باشد بازهم هر دو رای به جهت مغایرتفرجام

عالی کشور در صورت مغایرت یکی از دو تصمیم یا در صورت لزوم هر دو تصمیم را نقض 

خواهی به دلیل صدور آرای متعارض در دعاوی مرتبط، مستلزم باوجوداین، فرجام 5کند.می

ای متعارض در بینی راهکارهای مبتنی بر پیشگیری از صدور آرصرف وقت و هزینه است و پیش

 شود.دعاوی مرتبط، سبب جلوگیری از این صرف وقت و هزینه می

در قانون آیین دادرسی مدنی ایران، متأسفانه نسبت به آرای متعارض که در دعاوی مرتبط، 

توجهی شده و در مقررات مربوط به شکایات از آرا، در این خصوص غفلت صادر شود، کامالً بی

ها به دلیل تعارض آن تناد آن، چنین آرایی را در فرض قطعیت، صرفاًای که به اسو هیچ مقرره

شود. بنابراین، اگر رایی قطعی در مورد الزام به تنظیم سند بتوان قابل شکایت دانست، یافت نمی

رسمی در شیراز صادر شود و در تهران حکم قطعی به فسخ آن معامله داده شود، نصوص قانونی 
                                                                                                     

 با این بیان که: اندشود دفاع کردهبرخی، از قابل اعتراض نبودن رد ایراد ارتباط از این حیث که موجب تطویل دادرسی نمی. 7
ایراد امـر رسد پذیرش اعتراض به رد اگرچه قانونگذار فرانسه راه اعتراض به ایراد امـر مـرتبط را همـوار کرده امـا بـه نظـر می»... 

مـرتبط در آیـین دادرسـی مـدنی فاقـد وجهـه قانونی است و صرفاً منجر به اطاله دادرسی خواهد شد. بر فرض که دادگاهی ایراد 
امـر مرتبط را رد کند و به دو دعوا به صورت مجزا رسـیدگی شـود، دو نتیجـه قابـل تحقـق است: یا در راستای یکدیگر صادر 

تواند شود. اگر آرای مغایر صادر گردد ذینفع مییرتی با یکدیگر ندارند یـا این که آرای مغایر صادر میشده و تضاد و مغا
زاده، مهدی و )حسن «ضـمن تجدیدنظرخواهی در مرحله تجدیدنظر بـه رای صادر شده مغایر نیـز اسـتناد و از آن استفاده کند

های حقوق تطبیقی دانشگاه ، مجله پژوهش«م دادرسی مدنی ایران و فرانسهایراد امر مرتبط در نظا»افشارزاده قوچانی، زهره؛ 
 (.83، ص7935، تابستان 5، شماره 71تربیت مدرس، دوره 

 .Vincent, op.cit, p.7070, n.7271گانه فرجام در دکترین و شرح آن بنگرید: . برای مالحظه جهات هفت5
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دهند؛ لذا این پرسش معروف فسخ یا نقض این احکام پیشنهاد نمیدادرسی مدنی راهی برای 

گونه شود که چه باید کرد؟ روشن است بدترین پاسخ ممکن این است که بگوییم اینمطرح می

آرا قابلیت شکایت را ندارند؛ امری که چه مبنای قواعد دادرسی را نظریه امنیت و نظم بدانیم و چه 

گیری دولت مدرن هم تعارض ستقیم و همسو نیست و با فلسفه شکلکدام منظریه عدالت، با هیچ

(، با 7935ق.آد. ک  411العاده از طریق رئیس قوه قضائیه )ماده دارد. از طرفی، شکایت فوق

شود و ممکن است گفته شود مشمول مواردی مانند دستور می« رای»، تنها شامل 5لحاظ تبصره 

که پذیر نیست. نتیجه آنسادگی امکانتوسل به این شیوه به شود. افزون بر این،فروش اموال نمی

اگر ارتباط میان دعاوی اثری بر شکایت پذیری آراء نداشته باشد ما در حقوقمان راهی مطمئن 

 برای شکستن تصمیم متعارض قطعی در دعوای مرتبط، نداریم.

 
 ناپذیري دعوامالک اثرات تجزیه -1-3

بینی کرده با تجزیه نیستند و لذا قانون پیشحاب دعوا قابلگاه در یک دعوا، موضوع یا اص

صورت گرفته است یا اعتراض یکی از  آنکل شکایت نسبت به جزئی از رای، گویی اعتراض به

 باشد.ها میاصحاب دعوا مؤثر در تمامی دادباخته

حله در فرانسه  عدم حضور یکی از خواندگان در مر قانون آیین دادرسی مدنی 414ماده  

که موضوع دعوا واحد باشد، در مرحله نخستین بر توصیف رای از حیث نخستین درصورتی

شود اگر قابل تجدیدنظر شود رایی که صادر میو موجب می گذاشتهحضوری و غیابی بودن اثر 

این قانون ذیل  253باشد. در ماده نباشد و احضارنامه ابالغ واقعی نشده، نسبت به همه غیابی می

شده است در فرض محکومیت تضامنی یا مقررات عمومی طرق شکایت از آراء گفته عنوان

ها تنها موجب محاسبه مهلت نسبت به وی تجزیه بودن طرفین متعدد، ابالغ به یکی از آنغیرقابل

تجزیه بودن طور تضامنی یا غیرقابلشود و نسبت به دیگران اثری ندارد، اما اگر رای بهمحسوب می

شده به یکی از د از مزایای ابالغ انجامنتوانفین متعدد صادر شود، هر یک از طرفین میبه نفع طر

ترین موعدی که در مورد یک نفر از د. به تعبیر دیگر، برابر این ماده، طوالنینها استفاده کنآن

 شود.هم اجرا می ناشود نسبت به دیگردادبردگان رعایت می

تجزیه بودن ولیت یا غیرقابلسئن بدوی و تضامنی بودن مدر صورت تعدد خواندگان یا خواها
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خواهی یکی از که در صورت پژوهشروابط طرفین متعدد، چند اثر بار کرده است: نخست این

خواهی خواه در صورت پژوهششود و نیز پژوهشخواهی دیگران حفظ میطرفین، حق پژوهش

که دادگاه خواهی فراخواند. دوم اینتواند دیگران را نیز سپس به پژوهشعلیه یک شخص می

تواند با عبور از اصل تسلط طرفین بر اصل شروع دعوا، رأساً دستور دهد تمامی پژوهش نیز می

 215ق.آ.د.م فرانسه(. در ماده  225اشخاصی که نفع مشترک دارند طرف دعوا قرار گیرند )ماده 

شده است که اگر عناوین فتهقانون فوق، در خصوص اثر انتقالی دعوا در مرحله پژوهش گ

خواهی نسبت شوند هرچند که پژوهشها به مرحله پژوهش منتقل میتجزیه باشند تمام آنغیرقابل

تجزیه نباشد شده که اگر رای قابلاین قانون نیز گفته 284ها نبوده باشد. در ماده به همه آن

 پذیرش نیست.قابلاعتراض شخص ثالث باید نسبت به همه اشخاص به عمل آید وگرنه 

قانون آیین دادرسی مدنی به سرایت اثر واخواهی و  404و  923، 908در ایران نیز در مواد 

تجزیه و تفکیک بودن دعوا نسبت به اشخاصی که تجدیدنظر و فرجام در صورت غیرقابل

این قانون به الغاء تمام رای در صورت  452اند و در ماده درخواست شکایت نکرده

 441شده است. در ماده تفکیک بودن رای در صورت اعتراض شخص ثالث، تصریحغیرقابل

شود شامل ترین موعدی که در مورد یک نفر از خواندگان رعایت میهمین قانون نیز طوالنی

 .دیگران نیز دانسته شده است

شود، در قوانین آیین دادرسی ایران و فرانسه، آثار متعددی بر طور که مالحظه میهمان

ویژه در صدور رای و شکایت از آن و سرایت نقض رای، مترتب شده تجزیه نبودن دعوا، بهابلق

تجزیه بودن دعوا و تأثیرات آن در دادرسی است. همین دهنده اهمیت وضعیت غیرقابلکه نشان

مطلب، لزوم توجه به وضعیت ارتباط و پیوستگی دعاوی مرتبط و شناسایی تأثیرات آن در 

 کند.له سرایت شکایت پذیری دعوای مرتبط را اقتضا میدادرسی، ازجم

 

 بررسی موضوع در منابع آیين دادرسی مدنی ایران و فرانسه -2
 33شرح ماده  -1-2

اثر ارتباط میان دعاوی بر سرایت شکایت پذیری در فرانسه ابتدا در رویه قضایی در 

یوان عالی کشور فرانسه در مورددعوای متقابل موردپذیرش قرار گرفت. ازجمله شعبه مدنی د
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چنانچه نصاب یکی از دعاوی متقابل واصلی در نصاب »اعالم داشت:  7/9/7321رایی به تاریخ 

به جهت ارتباط میان « خواهی قرار گیرد ]و رای دیگر قابل پژوهش نباشد[الزم برای پژوهش

نیز  1/70/7310 باشد. این نظر در رای دیگری به تاریخدعاوی، هر دو دعوا قابل پژوهش می

 تکرار شد.

اثر ارتباط بر پژوهش پذیری در تمام دعاوی طاری  93در قانون جدید آ.د.م.ف در ماده 

که خواسته ، هنگامی92با رعایت مقررات ماده »موردپذیرش قرارگرفته است. برابر این ماده 

. ستین خواهییک از دعاوی طاری بیش از نصاب آخرین مرحله نیست رای قابل پژوهشهیچ

که یکی از آن دعاوی از نصاب آخرین مرحله بیشتر است، دادرس در خصوص تمامی هنگامی

 ...«.کند عنوان مرحله نخستین رای صادر میدعاوی به

هم در خواهی و آنگذار فرانسه تنها در خصوص اثر ارتباط بر پژوهشدر این ماده قانون

 5همچون حقوق ایران 7حقوق فرانسهکه در دعاوی طاری مقرره گذاری کرده، درحالی

ها رابطه عموم و شده است که دعاوی طاری متفاوت از دعاوی مرتبط هستند و بین آنرفتهیپذ

 9خصوص من وجه وجود دارد.

ای در خصوص اثر ارتباط بر شکایت در دعاوی مرتبط از این حیث که این ماده فاقد مقرره 

ناپذیری دعاوی ن فرانسوی این مشکل را در قالب تجزیهداناباشد واجد نقص است؛ اما دادرسیمی

حال مقررات فرجام نیز در خصوص رفع تصمیمات قضایی متعارض، کنند و درعینحل می

 کارآمدی الزم را دارد که یکی یا هر دو تصمیم متعارض را الغاء کند.

عنوان یک کل در که بهآن»... ناپذیری آمده: در فرهنگ حقوقی کاپیتان در زیر اصل تجزیه

تواند تجزیه شود عنوان یک کل باید پرداخت و نمیکه بهتواند تجزیه شود یا آننظر گرفته و نمی

ناپذیری اقرار یا همانند همانند پرداخت یک دین توسط وراث مدیون یا همانند تجزیه

                                                                                                     
 ;Cadiet) تر بنگرید به یادداشت پروفسور کادیهور مفصلطو به Vincent; op.cit, p.938, n.438. ر.ک:  7

distinction entre les demandes incidentes et les demandes connexes, Civ. 5e, 1 juin 7383, 

JCP 7330.!7757410, obs). 

، 7937، بهار  11ره ، شما11دوره  ، مجله حقوقى دادگسترى،«دعاوی مرتبط و ناکارآمدی مقررات مرتبط». محسنی، حسن؛  5
 .14ص
 .همان . 9
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هدی که در شرایط تواند با توافق، تعطرفین می»شده و همچنین گفته...« ناپذیری ارتفاق و تجزیه

ناپذیری ممکن است تجزیه» و نیز افزوده« ناپذیر کنندپذیر است را تجزیهعادی موضوع آن تجزیه

تواند تجزیه شود، چه ازلحاظ مادی همانند تعهد طبیعی باشد، یعنی تعهدی که بنا بر طبیعتش نمی

دردسر مستأجر و چه م و بیتحویل حیوان زنده و چه به لحاظ عقلی همانند تعهد تضمین انتفاع آرا

 7«.خانهبه لحاظ منطقی مانند تعهد ساخت یک

تجزیه و تعهد مدنی تغییر فرانسه، تعهد قابل 7804قانون مدنی  7578و  7571مواد 

طورکلی مبحث اند و در اصالحات قانون مدنی فرانسه که بهتجزیه را تعریف کردهغیرقابل

احکامی در مورد  7950،5تغییر کرد در ماده  5071فوریه  70تعهدات و مسئولیت مدنی در تاریخ 

 تجزیه دارد اما آن را تعریف نکرده است.تعهدات غیرقابل

تعهدی که با توجه به »کند: گونه تعریف میتجزیه را اینفرهنگ حقوقی فرانسه، تعهد قابل

که هنگامی»دنی در آیین دادرسی م 9«.ستیتجزیه نموضوع آن ازنظر طبیعی، مادی و عقلی قابل

ارتباط میان دو دعوا به حدی به هم نزدیک است که امکان قضاوت کردن یکی بدون دیگری 

بلکه ضروری است که  ستیزمان نممکن نباشد دیگر تنها بحث بر سر مفید بودن رسیدگی هم

تعبیر به  4؛«گویندناپذیری دعواها میدعاوی با یکدیگر مورد رسیدگی قرار گیرند که آن را تجزیه

روشن است  2«.ناپذیری چیزی جز وجود یک ارتباط مستحکم مابین دو دعوا نیستتجزیه»دیگر، 

ناپذیری یک دعوا )که مختصری از آن در ابتدا گفته شد( بر که در این صورت آثار تجزیه

 شود.دعاوی متعدد بار می

 92عبارت چیست؟ ماده  منظور از این«. 92با رعایت مقررات ماده »شده است اعالم 93در ماده 

                                                                                                     
7. Capitant, Henri; Vocabulaire Juridique, presse univrsitaire de france, 1 ed, paris, 7331, p.494. 

، 7932 بزرگمهر، عباس و مهرانی، غزال؛ اصالحات در قانون تعهدات فرانسه، انتشارات دانشگاه عدالت، چاپ اول، :بنگرید - 5
 .87ص

9. Cornu;7332, p.381. 

4. BouLANGER; «Usage et abus de Ia notion d'indivisibilite des actes juridiques», Rev. 

trim. dr. civ. 7320, p.7; J.-Cl. GROSLIERE, L'indivisibilite en matiere de voie des recours, 

Th. Alger, 7323; J.-P. MoREAU, Les limites au principe de Ia divisibilite de /'instance 

quant aux parties, preface Cornu, 7311; Paris, 5 mai 7389, D. 73847941, note Julien(See: 

Vincent, op.cit, n.444). 
2. Ibid. 
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پردازد که البته با حقوق ایران متفاوت است. های متعدد میبه نحوه طرح، تقویم و صالحیت خواسته

که خواهان یک برابر این ماده، ادعاهای متعدد بر مبنای وقایع مختلف و غیر مرتبط درصورتی

ح شوند )برخالف تواند در یک رسیدگی )دادخواست( مطرشخص و خوانده یک شخص باشد می

ق.آ.د.م ایران(. در این صورت، صالحیت و نصاب مرجع رسیدگی بر مبنای هر ادعا و به  12ماده 

شود. در این قسمت با حقوق ایران تفاوتی ندارد و در هر دو کشور در این نحو مستقل تعیین می

که دعواها دهد شود، اما تفاوت عمده هنگامی رخ میاجرا می« اصل استقالل دعاوی»خصوص 

مرتبط باشند یا مبتنی بر وقایع مشابه باشند که در این صورت، الف( در فرانسه صالحیت بر مبنای 

(، 91و برخالف حکم مقرر در ماده  92شود )فرود ماده این ادعاها معین می« ارزش مجموع»

گیرد ر میدارد مالک قرا« مبلغ باالتر»که در ایران در مالک صالحیت نسبی ادعایی که درحالی

دارد نیز اعالم می 93ب( بدین گونه در ماده  .(7934قانون شوراهای حل اختالف  57)ماده 

و اگر دعاوی مرتبط یا مبتنی بر وقایع  استخواهی نیز مانند مقررات حاکم بر صالحیت پژوهش

ها قابل هخواهی باشد همه خواستقابل پژوهش« مجموع این دعاوی»مشابه باشند چنانچه 

و اگر ادعاها متعدد و  خواهی نبودهتنهایی قابل پژوهشخواهی است هرچند یکی یا همه بهوهشپژ

به « هر خواسته»خواهی مبتنی بر وقایع مختلف و غیر مرتبط باشند در این صورت مقررات پژوهش

خواهی از یکی از دعاوی مؤثر بر دیگر دعاوی گیرد و پژوهشنحو مستقل مورد ارزیابی قرار می

 نیست.

گذار فرانسوی باوجود ارتباط میان دعاوی و قابل پژوهش بودن در یک مورد قانون 93در ماده 

ازحد باوجوداین، اگر تنها دعوایی که بیش»... استثناء شده و اعالم داشته: یکی از دعاوی قائل به

ایی مبتنی نصاب قطعیت است دعوای تقابل با موضوع ضرر و زیان باشد که صرفاً بر دعوای ابتد

بدین توضیح که در حقوق فرانسه  7«.کندعنوان آخرین مرحله رای صادر میاست دادرس به

شده در برابر دعوایی که خواهان مطرح کرده است خوانده در طول همان جریان دعوای پذیرفته

ن تواند دعوای مسئولیت مدنی مطالبه ضرر و زیان ناشی از طرح دعوای اصلی علیه خواهااصلی می

را مطرح کند. اگر در مقابل دعوای اصلی، دعوای ضرر و زیان ناشی از طرح دعوای اصلی مطرح 

شود و دعوای اصلی غیرقابل شکایت باشد و دعوای متقابل ضرر و زیان ناشی از طرح دعوای اصلی 

                                                                                                     
 گذارد.، طرح این نوع دعوای متقابل بر صالحیت نیز اثری نمی98. برابر ماده 7
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 7قابل شکایت باشد در این صورت دعوای متقابل هم غیرقابل شکایت است.

باوجود تمهید مقررات کافی برای پیشگیری از صدور آرای متعارض  هاکه فرانسوینتیجه آن

اعتراض ی دعوای طاری و قابلا، با لحاظ یک استثناء، در صورت قطعی بودن یک ر93در ماده 

و در خصوص سایر دعاوی مرتبط متوسل به  اعتراض دانستهی دیگر، هر دو را قابلابودن ر

حالی است که حتی در صورت به کار نبستن نظریه  اند. این درناپذیری دعاوی شدهتجزیه

ها در خصوص آرای متعارض پیش ناپذیری دعاوی نیز مشکلی برای نظام دادرسی آنتجزیه

خواهی آید؛ زیرا مقررات کارآمد برای حل تعارض آرای قطعی صادرشده در بحث فرجامنمی

های اقتصادی برای واهی، هزینهخشده است؛ اما چون با در پیش گرفتن فرجام( دیده178)ماده 

های حیثیتی برای دستگاه قضایی ایجاد آید و نیز هزینهدستگاه قضایی و اصحاب دعوا گران می

اند که به بهترین نحو ممکن این کاستی قانونی را پوشش دهند و کند لذا دکترین تالش کردهمی

 ند.کنتکمیل راهکارهای پیشگیری از صدور آرای متعارض در دعاوی مرتبط را 
 

 وضعيت منابع حقوق ایران -2-2
 قانون و رویه قضایی -1-2-2

در قانون آیین دادرسی مدنی ایران مقرراتی در مورد سرایت قابلیت شکایت یک دعوا مرتبط 

شود؛ این در حالی است که تمهیدات قانونی کافی برای کاهش صدور به دعوای دیگر دیده نمی

نشده است و از طرفی در صورت صدور آرای قطعی متعارض نیز آرای متعارض در ایران دیده 

باشد لذا در نبودن این تمهیدات طرق شکایت از آراء برای الغای حداقل یکی از آراء ناکارآمد می

کافی و در غیاب این ناکارآمدی و سکوت قانون، باید این ضعف و خطرات ناشی از آن برای 

 م بازتری دید و به فکر چاره افتاد.اصحاب دعوا و دستگاه قضایی را با چش

اند. تتبع مجال بیشتری برای پرداختن به این امر داشته رویه قضایی که عمالً درگیر این مسئله بوده

دهد، اما رویه غالب قائل به سرایت قابلیت اعتراض نظر جدی میدر رویه قضایی نشان از اختالف

که  8203381197900001. در پرونده کالسه تاسهای مرتبط یک رای به رای دیگر در پرونده

شخصی دعوای اثبات مالکیت و ابطال سند رسمی به جهت وقف نبودن ملک علیه اداره اوقاف 

                                                                                                     
7. Douchy-Odot Melina; Reprtoire de Procedure Civile, Demande reconventionnlle, 

Dalloz, Septembre 5009, n.93. 
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المثل و رفع تصرف دادگاه سعدآباد استان بوشهر مطرح کرده و خوانده نیز دعوای متقابل اجرت

ر بوشهر برابر دادنامه شماره دادگاه تجدیدنظ 5عدوانی مطرح کرده و همه دعاوی در شعبه 

فرض ارتباط دعاوی، قابل بدون استدالل و احتماالً با پیش 74/1/37به تاریخ  3703311140500911

به  390331030870047دیوان عالی کشور در دادنامه شماره  57فرجام دانسته شده است و شعبه 

المثل و دعاوی اجرت ، سرایت شکایت از رای در خصوص اثبات مالکیت به70/4/39تاریخ 

اند( به ق.آ.د.م، دعاوی یادشده قابل فرجام نبوده 918و  911که برابر مواد تصرف عدوانی )درحالی

جهت ارتباط را موردپذیرش قرار داده است، لذا رای همه دعاوی را نقض کرده تا دادگاه دوباره 

ه از شعبه دوم دادگاه حقوقی صادر 73/2/81به تاریخ  141کند. در دادنامه شماره « تأسیس رای»

 شود.کازرون و چند دادنامه دیگر که شرح آن در ادامه خواهد آمد نیز این اثرپذیری دیده می

دادگاه تجدیدنظر  4، شعبه 90/5/35به تاریخ  3503310918400733اما در دادنامه شماره 

خانم ب.ح فرزند  استان اصفهان که آستان قدس رضوی دعوای اثبات وقفیت و ابطال سند علیه

حسین مطرح کرده رای در خصوص اثبات وقفیت را قابل فرجام دانسته و رای در خصوص ابطال 

 سند را قطعی اعالم کرده است.

امنیت »های مبنایی و نظریه 7این وضعیت با وظایف و کارکردهای دولت رسدبه نظر می

که راهی  رسدبه نظر میضروری لذا   ،ستیدر آیین دادرسی همسو ن 5«عدالت قضایی»و « قضایی

 دهیم.ها را موردمطالعه قرار میحلبست گشود که در ادامه، ما برخی راهرفت از این بنبرای برون
 

 دكترین و تحليل حقوقی -2-2-2

اند های کوتاهی که برخی نویسندگان به این امر اختصاص دادهدر دکترین در ضمن گزاره

بر این باورند اگر دعوای اصلی قابل تجدیدنظر و فرجام باشد  شود. برخینظر دیده میاختالف

ولی دعوای متقابل قابل تجدیدنظر یا فرجام نباشد و دادگاه با پذیرش دعوای اصلی، دعوای 

علیه( حق درخواست تجدیدنظر متقابل را مردود اعالم و خوانده را محکوم کند، خوانده )محکوم

د، شود ضمن تقاضای خود، به رد دعوای متقابل نیز معترض توانیا حسب مورد فرجام دارد و می

                                                                                                     
 به بعد. 1، صص5079. الشاوی، منذر؛ فلسفه الدوله، بغداد، الذاکره، الطبعه الثانیه، 7
درسی مدنی، . برای مالحظه توضیحات بیشتر در خصوص تعابیر امنیت قضایی و عدالت قضایی ر.ک: کریمی، عباس؛ آیین دا5

 .71، ص7939انتشارات مجد، چاپ چهارم، 
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ویژه درجایی که تنها راه دفاع او طرح دعوای متقابل بوده است. دلیل این امر نیز ارتباط کامل به

همچنین در فرض مقابل نیز همین  ناایش 7کند.دو دعوا است که میان دعاوی مالزمه برقرار می

شود یتوأم کردن دعاوی موجب نم»برخی دیگر بر این باورند که دانند؛ اما نتیجه را درست می

ها از حیث بنابراین برای مثال هر یک از آن .که هر یک از دعاوی استقالل خود را از دست بدهد

 5.«قابلیت شکایت مشمول مقررات مربوط است

ازجمله رسد؛ تصور متعددی به ذهن میهای قابلحلدر تحلیل بیشتر موضوع موردبحث، راه

که گفته شود اگر قائل به عدم سرایت شکایت پذیری آرا شویم، در آیین دادرسی مدنی ما این

ها در بسیاری موارد وجود ندارد؛ بنابراین برای چنین وضعیتی حلی برای رفع تعارض آنراه

توان گفت اگر یک رای قطعی باشد و رای دیگر قابل شکایت، ازآنجاکه رای نخست اعتبار می

 ر قضاوت شده پیداکرده است باید قرار رد دادخواست شکایت در دعوای دوم صادر شود.ام

امر قضاوت شده به نتیجه حکم، به اسباب موجهه هم  یالزمه این نظر، افزون بر اعتبار ده

های غریب های آن نتیجهو در برخی مصداق 9باشدباشد. موضوعی که خود اختالف در آن میمی

که چه بخشی از حکم دارای اعتبار امر آید. فارغ از اینوقی به دست میو دور از منطق حق

؛ زیرا رسیدگی بعدی به یک دعوا که استباشد این نظر واجد اشکال اساسی قضاوت شده می

شود و درواقع، رسیدگی به دعوای قابل شکایت نیز اصحاب دعوا بوده نادیده گرفته می« حق»

د کرتوان ارزانی یک نظام حقوقی صاحب سبک این نظر را نمی شود؛ بنابراین،ای مییک مرحله

شود؛ اما با توجه به وضعیت ناکارآمد طرق شکایت از آرای و نوعی ترقی معکوس محسوب می

متعارض در ایران و در مقایسه با نظری که خروجی آن نتیجه آرای متعارض غیرقابل شکایت 

سامان های بیدر آن است که بهتر از آشفتگی« نظم حقوقی»باشد، باالخره حدی از مفهوم می

 .حل، همخو با عدالت و نظم شایسته نیست اما همرنگ بانظم حداقلی استکنونی است. این راه

ای که در توان یافت. در پروندهدر رویه قضایی میرا  حلهایی از این راهرگه ،با اندکی تفاوت

ها( ادعا کرده  یک قطعه زمین به )یکی از خواهان ع.ن شدهدادگاه حقوقی همدان مطرح 4 شعبه

مساحت بیست هزار مترمربع به الف. الف )خوانده( با عقد بیع منتقل کرده و سپس قرارداد را اقاله و 

                                                                                                     
 .549، ص7984، تابستان 18، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره «دعوای متقابل»غمامی، مجید؛ . 7
 .87، ش21، ص7982، انتشارات دراک، چاپ هفتم، زمستان 9شمس، عبداهلل؛ آیین دادرسی مدنی پیشرفته، ج. 5
 .717، ص7935ناصر؛ اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی، انتشارات میزان، ویرایش سوم، چاپ نهم،  . بنگرید: کاتوزیان،9
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اعالم ها( منتقل کرده است و هر دو خواهان خواسته خود را تأیید و )یکی دیگر از خواهان به م.ر

 3703318770400311دادگاه حقوقی همدان طی دادنامه شماره  4اند. شعبه فسخ اقاله عنوان کرده

در خصوص ادعای آقای ع.ن علیه الف. الف به جهت عدم احراز اقاله حکم به  1/3/7937تاریخ 

عقاد بطالن دعوا صادر کرده و در خصوص ادعای م.ر علیه الف. الف با این استدالل که م.ر در ان

عنوان اصیل یا نماینده قانونی دخالتی نداشته است و انتقال بعدی موضوع معامله از سوی قرارداد به

کند لذا با نفع نمیخواهان به نامبرده وی را در اقاله قرارداد مقدم که صحت آن احراز نشده، ذی

از این دو رای در یک کند، ق.آ.د.م قرار رد دعوا صادر می 83و ماده  84ماده  70استناد به بند 

عالی  آید. شعبه سوم دیوانخواهی به عمل میدادخواست و با پرداخت یک هزینه دادرسی فرجام

رو که قرار رد دعوا جزء ازآن 5/1/7935تاریخ  3903310303700715کشور در دادنامه شماره 

شکایت یک رای بر ( نخست در مقام اثر سرایت 918 و 911اد و)م قرارهای قابل فرجام نیامده است

)قرار  ... با توجه به وحدت موضوع و متحدالمنشاء بودن قضیه ...: »کندرای دیگر چنین استدالل می

. سپس استدالل کرده که در فرض «... تبع اساس ادعا و خواسته اولیه قابل فرجام استرد دعوا( به

شده، ارائه برخالف راهکار لذا، .شودنفع محسوب میاثبات اقاله در حق م.ر مؤثر است و لذا وی ذی

کند و قرار رد دعوا را نقض و رسیدگی را به دادگاه صادرکننده درنهایت حکم بی حقی را ابرام می

توجه، اثر سرایت شکایت های متعددی دارد اما نکته قابلهکند. این دادنامه نکتمی «تفویض» رای

تواند خود بسترساز تعارض آراء ن عالی کشور میشده دیواباشد. هرچند راهکار ارائهپذیری آراء می

له را در چهارچوب ئهمدان مس ناشود اما شعبه بدوی در مقام رسیدگی و نیز دادگاه تجدیدنظر است

صورت که شعبه چهارم طی دادنامه شماره بدین ،اندامر قضاوت شده حل کرده

عالی کشور  ایی شعبه سوم دیوانبا مستند قرار دادن حکم نه 72/1/39تاریخ  3903318770400149

م حکم .ق.آ.د 731اعالم داشته است با توجه به عدم احراز اقاله میان ع.ن والف. الف مستند به ماده 

آید و شعبه دهم بر بطالن دعوا صادر کرده است. از این دادنامه این بار تجدیدنظرخواهی به عمل می

این رای را  58/77/39تاریخ  3903318773200111همدان برابر دادنامه  نادادگاه تجدیدنظر است

 تأیید کرده است.

عالی کشور پس از تحلیل ارزنده قابل شکایت بودن قرار دعوا  رسد شعبه سوم دیوانبه نظر می

به جهت ارتباط دعاوی، با توجه به ابرام حکم بطالن احراز اقاله، باید جهت صدور قرار رد دعوا را 
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صورت خطر بالقوه ( و بدین409کرد )ماده ر قضاوت شده اصالح مینفعی به اعتبار اماز ذی

کرد. از طرفی دیگر شعبه بدوی نیز با توجه به اعتبار امر صدور آرای متعارض را نیز رفع می

کرد و قضاوت شده و مستند قرار دادن حکم ابرام شده باید تصمیم خود را در قالب قرار صادر می

 نه حکم.

ص اثر سرایت شکایت پذیری آرا این است که گفته شود در مواردی تحلیل دیگر در خصو

قابلیت پژوهش و یا فرجام را ندارد خوانده « حقیقتاً»ای است که گونهکه خواسته دعوا به

خواهی را دارا شود. د که رای آینده قابلیت پژوهش یا فرجامکنتوانسته به آن اعتراض نمی

صیری مرتکب نشده؛ اما اگر خواسته حقیقتاً قابلیت پژوهش یا بنابراین، در این صورت، خوانده تق

توانسته رای ای بوده که خوانده با اعتراض به بهای خواسته میگونهفرجام داشته، یعنی خواسته به

خودکرده را »که مرتکب تقصیر شده دیگر د، در این صورت ازآنجاییکنقابل پژوهش « واقعاً»را 

موقع اجرا گذاشته ور دو رای متعارض رایی که به ضرر او است بهو در صورت صد« تدبیر نیست

 .شودمی

که به حل بسیار سست است زیرا ارائه طریق برای رفع تعارض میان آراء بیش از آناین راه

گیری دولت گره حقوق و تکالیف اصحاب دعوا پیوند پیدا کند به وظایف و فلسفه شکل

خوبی ماده نزاع را عدالت را میان مردم ایجاد کنند باید بتوانند بهتوانند ها اگر نمیخورد. دولتمی

باشد. بنابراین، کم برای رفع خصومت میان اشخاص جامعه میقلع کنند و رجوع به دولت دست

جلوگیری از صدور آرای متعارض و قضاوت شایسته در قلمرو معنایی نظم عمومی قرار دارد و 

یا خواهان، چه تقصیر داشته و چه تقصیر نداشته باشند، رای  باید راهی ارائه کرد که خوانده

که یکی نهایی و دیگری هنوز نهایی نشده، قابل متعارض اعم از هر دو، نهایی شده باشند یا آن

 شکایت باشند.

اعتراض نداشته وانگهی، در موردی که خواهان نیز توان تقویم خواسته را بیش از نصاب قابل

ین نظر همچنین در مورد مسائل غیرمالی که یکی قابل فرجام و دیگری است چه باید کرد؟ ا

 اعتنا نیست.کند. بنابراین، اصالً قابلحلی را ارائه نمیغیرقابل فرجام است راه

ارائه ناپذیری دعاوی قابلای از تجزیهعنوان جلوهتحلیل دیگر بر مبنای تلقی ارتباط کامل به

نشده و در آیین دادرسی برخی ناپذیر تعریفپذیر و تجزیهتجزیه است. در قوانین ایران حتی تعهد
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طبیعتاً یا منطقاً  ،تجزیه است که حکم ناشی از آن قانوناًبر این باورند که دعوا در صورتی غیرقابل

اعتباری جزء دیگر آن غیرممکن باشد، مانند دعوا راجع به تحویل تصور اعتبار جزئی از آن و بی

و یا حکم راجع به دعوای افراز که  ستیتجزیه نه طبیعتاً حکم ناشی از آن قابلای کحیوان زنده

 7.ستیتجزیه نمنطقاً قابل

ناپذیری دو نه تجزیه است« ناپذیری یک دعواتجزیه»روشن است که این مورد تعریف و تبیین 

یری دو یا چند دعوا ناپذبه، با تجزیهناپذیری خواسته یا محکومیا چند دعوا از یکدیگر. میان تجزیه

که موضوع دعواها نتواند جداگانه  است اناپذیری دعاوی به این معنتفاوت وجود دارد. تجزیه

تواند توسط مدیون تجزیه شود، دعوا نیز مورد رسیدگی قرار گیرد، مانند دین که در مقام ایفا نمی

ی است که درنتیجه ارتباط تواند مورد تجزیه قرار گیرد. این وضعیت به دلیل پیوند ناگسستننمی

دهد و وابستگی آیینی شود و درنتیجه، استقالل آیینی خود را از دست میمیان دعواها برقرار می

گونه ارتباطی بین دعواها باشد که رسیدگی جداگانه موجب یابد. در حقیقت، چنانچه آنمی

، در این صورت به آن زمان رسیدگی شودصدور آرای متعارض شود و لزوماً باید به دعواها هم

 شود.ناپذیری دعواها گفته میتجزیه

ارتباط عبارت است از »شده: ناپذیری دعواها گفتهدر خصوص تفاوت ارتباط )کافی( و تجزیه

زمان به خاطر آثار مفیدی که دارد و نیز جلوگیری از آثار های رسیدگی همفراهم آوردن زمینه

شود دو یا چند دعوا با دیگر، ارتباط موجب میبیاناشد. بهتواند در پی داشته بزیانباری که می

ها را تفکیک کرد اما توان آنتجزیه هستند و مییکدیگر جوش بخورند، اما این دعواها هنوز قابل

توانند حکم قانون یا به داللت عقل دعواها نمیبه دالیل قانونی یا به 5ناپذیری دعواها،در تجزیه

 9«.تجزیه شوند

برخالف  -باشد « ارتباط کامل»وق ایران که ارتباط برای پیوند دعاوی باید از نوع در حق

توان گونه غلظت یافته ارتباط کامل بین دعواها را می -الزم است « ارتباط کافی»حقوق فرانسه که 

ناپذیری دو یا چند دعوا دانست. این دیدگاه چنانچه موردپذیرش واقع شود دربردارنده از تجزیه

ها سرایت طرق شکایت در دعاوی به یکدیگر ر بسیار مفیدی نیز خواهد بود که یکی از آنآثا
                                                                                                     

 .999، ص5پیشین، ج ؛نقل به مضمون از شمس. 7
5. Indivisibilite. 

9. Cadiet; op.cit, n.4, p.5. 
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 .استنفع بدون درخواست ذی

و نیز توجه به مبنا و کارکرد ارتباط « زمانرسیدگی هم»تحلیل نهایی بر مبنای تفسیر عبارت 

گذار ؛ زیرا قانوناستارائه است؛ شکایت از یک رای مرتبط در رای دیگر مؤثر گونه قابلنای

با دعوای مرتبط دیگر صورت گیرد )ماده « زمانهم»ه رسیدگی به دعوای مرتبط باید کردحکم 

موضوع بدین معنا است که این و ...(  747، 792، 790و مواد  709، ماده 84ماده  5، بند 71

انه ممنوع زمان باشد و رسیدگی جداگرسیدگی به هر دو دعوا در همه فرایند دادرسی باید هم

درباره پرسش اثر ارتباط  73/9/7980 - 5585/1است. اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره 

چنانچه بین دعوای اصلی به خواسته الزام »میان دعاوی بر شکایت پذیری آراء بر این باور است که 

مل موجود باشد به تنظیم سند رسمی انتقال و دعوای تقابل به خواسته ابطال معامله، ارتباط کا

که رسیدگی در یکی از دعاوی فوق مؤثر در دیگری است لذا در تمام مراحل دو دعوا نحویبه

باید توأماً مورد رسیدگی واقع شوند هرچند بهای خواسته در دعوای اصلی به میزانی باشد که 

صادره حکم صادره در آن قطعی است و در دعوای تقابل بهای خواسته به میزانی باشد که حکم 

منظور حفظ حقوق خواهان مراتب یادشده، بهدر آن قابل تجدیدنظر باشد. بنابراین با توجه به

دعوای متقابل و با توجه به لزوم رسیدگی توأماً به هر دو پرونده تقویم بهای خواسته در دعوای 

یدگی در اصلی به خواسته تنظیم سند رسمی انتقال به میزانی کمتر از دعوای تقابل، از حیث رس

مرحله تجدیدنظر مؤثر در مقام نبوده و دادگاه تجدیدنظر مکلف است هر دو دعوا را توأماً مورد 

 7«.رسیدگی قرار دهد

در نشست قضایی دادگستری کل استان تهران نیز اکثریت بر تسری شکایت از دعوای متقابل 

یه قضایی نیز در دادنامه در رو 5زمان بوده است.واصلی به یکدیگر با توسل به لزوم رسیدگی هم

صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقی کازرون که دعوای اصلی به  73/2/81تاریخ  141شماره 

خواسته دستور فروش ملک به علت عدم قابلیت افراز و تقسیم بهای حاصله میان ورثه با بهای 

از خواندگان دایر  خواسته کمتر از سه میلیون ریال تقدیم شده و دعوای متقابلی نیز از طرف یکی

بر تنفیذ و تثبیت هبه معوض مقبوض مقوّم به سه میلیون و پانصد هزار ریال مطرح گردیده، هر دو 

                                                                                                     
 .574، ص7، جمجموعه آیین دادرسی مدنی ؛معاونت پژوهش و تدوین مقررات ریاست جمهوری. 7

 .49، ص7984، خرداد 97ماهنامه قضاوت، شماره ، «گزارش نشست قضایی استان»پور، حمید؛ مهدی.  5
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که قرار عدم استماع در پرونده دستور فروش و تقسیم قرار عدم استماع شده؛ درحالیدعوا منجر به

گونه ک رای بر دیگری ایناما دادگاه برای تسری شکایت از ی ،بهای آن قابل تجدیدنظر نبوده 

گیری که تصمیمقرارهای صادره نظر به ارتباط کامل بین دو دعوا و این»... استدالل نموده است: 

ها و نظر به باشد و جلوگیری از مفاسد احتمالی ناشی از تفکیک آندریکی مؤثر در دیگری می

باید به هر دو دعوا در همه  که در مواردی که ارتباط کامل بین دو دعوا وجود داشته باشداین

درست صورت گیرد  یاگونهزمان رسیدگی شود ]تا[ عدالت و تحقق حق بههم ،مراحل رسیدگی

 ...«.باشد هر دو رای قابل پژوهش در دادگاه محترم تجدیدنظر استان فارس می

تاریخ  3503310554100432دادگاه تجدیدنظر استان تهران در دادنامه شماره  41شعبه 

، دعوای اصلی که زوجه به سبب تخلف زوج از شروط ضمن عقد مطرح کرده و دعوای 5/4/35

 متقابل الزام به تمکین را البته بدون استدالل، قابل فرجام دانسته است.

آیا این  استخواهی یکی از آراء مؤثر در دیگری چنانچه بپذیریم پژوهش و فرجام

، تبع تجدیدنظرخواهیباشد و یا بهنفع میت ذیخواهی نیازمند درخواسخواهی و فرجامپژوهش

خود قابل فرجام و طور خودکار و خودبهخواهی از یکی از آراء، دیگری نیز بهواخواهی یا فرجام

شود و دادگاه تجدیدنظر و یا دیوان عالی کشور، حسب مورد باید به پرونده دیگر یا پژوهش می

نشده بینیون آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه پیشنیز رسیدگی کند؟ پاسخ به این پرسش در قان

اند. یکی از توابع همچنین اداره حقوقی و دکترین نیز تاکنون با چنین پرسشی برخورد نداشته .است

ل شدن به قابلیت پژوهش ئقا ،ناپذیری دعواهاشده مبنی بر تجزیهحل ارائهو متفرعات دیدگاه و راه

« عنصر ارتباطی»پیوندی که  ؛ زیراباشدنفع میبدون درخواست ذی خود و خودکار وفرجام خودبه

شود که در هیچ صورتی نتوان رسیدگی به دعواهای مرتبط را بین دو دعوا برقرار کرده موجب می

آیین دادرسی مدنی زیر پا گذاشته شود. در  5اگر قاعده مذکور در ماده  یاز هم جدا کرد حت

تجزیه و تفکیک نبوده باشد نقض مواردی که رای صادره قابلگذار نیز در حقیقت خود قانون

ق.آ.د.م(  908 ادهرای توسط یکی از محکوم علیهم را نسبت به کسانی که مشمول حکم غیابی )م

اند نیز قابل تسری اند ولی واخواهی یا تجدیدنظر نکردهق.آ.د.م( بوده 923ماده و تجدیدنظر )

بودن دعواها است، مواد  هیای از غیرقابل تجزبین دعواها جلوهکه ارتباط دانسته است و ازآنجایی

 شود.ق.آ.د.م، در این مورد جاری می 923و  908
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شود. در دادنامه شماره هایی از آراء در همین راستا یافت میدر رویه قضایی نیز نمونه

دعوای که ، دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان درحالی90/5/7935تاریخ  3903310301700273

خواهان که عبارت از اثبات وقفیت و ابطال سند )مالی( بوده، دادگاه رای در خصوص هر دو که 

این رای در قسمت مربوط به اثبات »از دادگاه بدوی صادرشده را تأیید کرده و اعالم داشته: 

شعبه یک دیوان عالی «. وقفیت ظرف بیست روز قابل فرجام و در قسمت ابطال سند قطعی است

بدون توجه به این امر، به هر دو  73/8/39تاریخ  39033110301700273ور در دادنامه شماره کش

رسد دیوان عالی کشور دعوا رسیدگی کرده و هر دو را قابل فرجام دانسته است. به نظر می

یافته، زیرا در فرضی که رای دادگاه تجدیدنظر به بطالن سند و اثبات خوبی به عمق ماجرا راهبه

که رای به اثبات یت بوده و رای مبنی بر بطالن سند غیرقابل فرجام دانسته شود، درصورتیوقف

عرض حکم به بطالن دعوای اثبات وقفیت صادر و وقفیت در دیوان عالی نقض و در شعبه هم

نهایی شود، دو رای متعارض صادرشده که هر دو از اعتبار امر قضاوت شده برخوردارند و با طرق 

رفع بدانیم به نحوی غیر ها را قابلرفع نیستند و حتی اگر هم آنه شکایت از رای قابلالعادفوق

 ایم.معقوالنه دادرسی را پیچیده و پرهزینه و طوالنی کرده

 

 گيرينتيجه
در فرانسه باوجود اتخاذ تدابیر متعدد هدفمند و مؤثر برای جلوگیری از صدور آرای متعارض، 

ها برای جود دارد و در صورت صدور آرای متعارض، مقررات آنامکان صدور آرای متعارض و

باشد. باوجوداین و برای شکایت از این آرا ولو که قطعی یا نهایی شده باشند کارآمد و کافی می

پیشگیری از صدور آرای متعارض در دعاوی طاری اگر یکی از دعاوی قابل شکایت نباشد، 

دعوای ضرر و زیان ناشی از اقامه  مگر در مورد شود،موجب سرایت شکایت به رای دیگر می

در این صورت اگر دعوای متقابل قابل شکایت  ،شده باشدعنوان دعوای متقابل مطرحدعوا که به

 93)ماده  ستیباشد و دعوای اصلی قابل شکایت نباشد دعوای متقابل نیز قابل شکایت ن

و دکترین حقوقی فرانسه با  بوده ق.ج.آ.د.م.ف( و در خصوص سایر دعاوی مرتبط قانون ساکت

 کنند.ناپذیری دعاوی مسئله را حل میتمسک به تجزیه

شده؛ لذا تر از حقوق فرانسه دیدهدر ایران تمهیدات پیشگیرانه کافی نیست و بسیار ضعیف
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باشد احتمال صدور آرای متعارض بسیار باال است. کثرت آرای صادره متعارض گواه این امر می

حل کارآمد و صورت صدور آرای متعارض، قانون آیین دادرسی مدنی ما راههمچنین در 

دهد و در عمل، بسیاری از آرا همچنان متعارض و دارای حاکمیت امر را ارائه نمی« جامعی»

گشاید و حلی را فرا روی ما نمیقانونی راه« نصوص»مانند و تمسک به قضاوت شده باقی می

مانند. فاجعه هنگامی است که یک رای نیازی به اجرای رای میقاضی و اصحاب دعوا در افسون 

 باشد.اجرا و صدور اجرائیه ندارد و رای دیگر نیازمند اجرا می

بنابراین، با قائل شدن به سرایت قابلیت پژوهشی و فرجامی یک رای به دیگری در صورت 

خاص دعوا و ... گرفته ها، جلوی بسیاری از مشکالت دادگستری و اشوجود ارتباط کامل بین آن

حل در توان تفسیر عبارت رسیدگی آید. این راهکم فصل خصومت به عمل میشود و دستمی

زمان شامل توان گفت رسیدگی همزمان در مورد دعاوی مرتبط و طاری وجود دارد که میهم

ه در قلمرو شود و نیز ارتباط کامل میان دو دعوا همچون فرانستمامی مقاطع و مراحل رسیدگی می

 گیرد.ناپذیری دعاوی قرار میتجزیه
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