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  چكيده
 ادهقانونگـذار ايرانـي در مـ   . ايراد امر مرتبط است ،در رسيدگي به دعوا قابل طرح اتيكي از ايراد

قانون آيين دادرسي مدني به بيان مجملي از ايراد امر مرتبط و نتيجه پـذيرش آن اكتفـا    89و  84
كننـده و همچنـين نتيجـه رد ايـراد تعيـين       و درباره زمان و مرجع طرح ايراد، شخص ايـراد ده كر
ضـمن بيـان    1975اما قانونگذار فرانسوي، در قانون آيين دادرسي مدني مصـوب   ،يف نكردهتكل

زيادي به بيان احكـام ايـراد    تا حد 107تا  100، در مواد  74و  73احكام كلي ايرادات در دو ماده 
با بررسي تطبيقي قوانين آيين دادرسـي مـدني   . امر مرتبط به صورت اختصاصي پرداخته است

ان و فرانسه بايد پذيرفت كه در حقوق ما، به منظور تعيين دقيق دامنه اعمال ايراد امر مـرتبط،  اير
كننده ايراد امـر مـرتبط وضـع شـود و      الزم است احكام ويژه درباره زمان، مكان و شخص طرح

  . تعيين گردد وضوح بهنتيجه پذيرش و رد ايراد مزبور 
  
  ، دعواي طاريراد امر مرتبطدعواي مرتبط، اي: گان كليديواژ
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  مقدمه .1
به معنـاي در آوردن، حاضـر آوردن بـر    » ورد«ايراد در لغت مصدر باب افعال از ريشه 

]515 ، ص1[چيـزي را بــر كسـي وارد كـردن اسـت      و مـورد، حاضـر كـردن   
هرچنــد . 1

ذيـل   ،2[اسـت   قانونگذار ايراني تعريفي از ايراد ارائه نكـرده و مفهـوم عرفـي آن مـالك    
ايـراد   1975قانون آيـين دادرسـي مـدني فرانسـه مصـوب       73اما در ماده  ،]عنوان ايراد

شـود كـه بـه منظـور      ايراد آيين دادرسي به هر جهتي گفته مي«: چنين تعريف شده است
  .»شود اعالم غيرقانوني بودن يا زوال آيين دادرسي يا تعليق جريان آن مطرح مي

دعوايي است كه با دعـواي سـابق كـامالً     :دعواي مرتبط نيز بايد گفتدر بيان مفهوم 
 141مـاده  . ]297 ، ص5[به دليل اين ارتبـاط بايـد توأمـان رسـيدگي شـود       ،بوده مرتبط

دعـواي   1379هاي عمومي و انقالب در امور مـدني مصـوب    قانون آيين دادرسي دادگاه
دعوا وقتي ارتبـاط كامـل موجـود اسـت كـه      بين دو «: استده كرمرتبط را چنين تعريف 

   .»مؤثر در ديگري باشدهريك اتخاذ تصميم در 
ايـرادي اسـت كـه در نتيجـه      ،آنچه در مقاله حاضر مورد بحث و بررسي قرار گرفته

عرض قابـل طـرح    هاي هم يا دادگاهووجود دعاوي مرتبط در يك شعبه، شعب يك دادگاه 
با اين توضيح كه  ؛ياد كرده است» ايراد امر مرتبط«از آن تحت عنوان كه قانونگذار  است

يـا دو  واگر دو دعوا كه با يكديگر ارتباط كامل دارنـد در يـك شـعبه، شـعب يـك دادگـاه       
رسيدگي همزمـان و   ،توان با طرح ايراد امر مرتبط باشند مي  عرض مطرح شده دادگاه هم

نوشـتار حاضـر سـعي در پاسـخگويي بـه      . دكـر واست را از دادگاه درخ يكجا به هر دو
مطالـب قابـل بررسـي     ،رو از ايـن . داردسؤاالت اساسي درباره اين ايراد آيين دادرسـي  

ايـراد مزبـور و در    كننـده  طـرح  مبنا و قلمرو ايراد امر مرتبط، زمان، مرجع و :عبارتند از
  . د امر مرتبطمسأله پذيرش يا رد ايرا پايان
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .]202، ص4[است ي دفاع به طور كلي اكه به معن ]598، ص3[گويند  مي exceptionدر زبان فرانسه به ايراد . 1
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 مبنا و قلمرو ايراد امر مرتبط .2

هـاي مختلـف اقامـه     براي شناخت بهتر ايراد امر مرتبط الزم است مبنـاي ايـراد و حالـت   
هـا بيـان و    از ايـن حالـت  هريـك  دعاوي مرتبط و امكان يا عدم امكان طرح اين ايـراد در  

  . بررسي شود
  

 ي ايراد امر مرتبطمبنا .1- 2

جلـوگيري از  «و » اجـراي صـحيح عـدالت   «دعـاوي مـرتبط   دن كرمبناي ضرورت توأم  
اجـراي  . ]82، ص 9؛ 250، ص 8؛ 81، ص 7؛ 175، ص 6[ اسـت » صدور آراي متعـارض 

هـاي جداگانـه    هاي متعدد در محدوده دادرسـي  دادخواست«صحيح عدالت در فرضي كه 
كـه بـه    كنـد  ايجاب مـي .... اي وجود دارد چنان رابطه ها آن ه شده كه بينبه يك دادگاه داد

، 1، ج10[ »روشـن شـود   ها آن واحد تكليف همهيي أريكجا رسيدگي شده و با  ها آن همه
رسـيدگي بـه دعـاوي و    جريـان   عالوه بر اجـراي صـحيح عـدالت، تسـريع در      .]54ص 

پـذيرش   ،رسيدگي يكجا به دعاوي مرتبط و در نتيجـه كننده   ها توجيه هكاهش حجم پروند
قانونگذار را بر آن داشـته تـا صـرفنظر از     ،اين داليل منطقي. ايراد امر مرتبط خواهد بود

در صالح بودن دادگاه مورد مراجعه، دعوا را از  دادگاه مزبور خارج و بـه دادگـاهي كـه    
مصلحتي كـه از رعايـت صـالحيت محكمـه     . دكناست ارجاع مرتبط به امر حال رسيدگي 

يـا دادگـاه   د سـاز  مـي صالح در رسيدگي را ملزم به امتنـاع  هرچند تر بوده و دادگاه  قوي
  . دكن ميفاقد صالحيت محلي را ملزم به رسيدگي 

 
 قلمرو ايراد امر مرتبط .2- 2

 :ر محاكم ممكن است به يكي از سه صورت زير مطرح شونددعاوي مرتبط د

: انـد  عرض اقامـه شـده   دعاوي مرتبطي كه به صورت جداگانه در دو دادگاه هم) الف 
توانـد ضـمن    كه خوانده مـي ده كربيان   84ماده  2قانونگذار فرض مزبور را در ذيل بند 
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آتي به شرايط و مسـائل مربـوط بـدان     كه در مباحثد كندفاع ماهوي نسبت به آن ايراد 
  .شود پرداخته مي

دعاوي مرتبطي كه پس از تقديم دادخواست در همان شعبه يـا همـان دادگـاه    ) ب
اين دعاوي ممكن اسـت بـه صـورت مسـتقل از يكـديگر مطـرح شـده        : اند مطرح شده

اگـر دعـواي   . باشند يا يكي در ضمن ديگري و به صورت طـاري اقامـه شـده باشـد    
در صورتي كه از صالحيت ذاتي دادگـاه خـارج    ،به صورت طاري اقامه شودمرتبط 
در حقوق ايران رابطـه  . گيرد همزمان با دعواي اصلي مورد رسيدگي قرار مي ،نباشد

كـه   امعنـ بدين  ؛رابطه عموم و خصوص من وجه است ،ميان دعواي طاري و مرتبط
زيـرا در   ،]74، ص 7[شـند  برخي از دعاوي طاري ممكن است دعاوي مرتبط نيـز با 

شـرط   أوحـدت منشـ  » يـا «وجود ارتباط كامل با دعـواي اصـلي    ،همه دعاوي طاري
صـرفاً بـه    42اما قانونگذار فرانسـه در مـاده    1.رسيدگي ادعا به صورت طاري است

. توجـه داشـته اسـت    أمنشنه وحدت  ،وجود ارتباط كافي بين دعواي اصلي و طاري
هاي متقابل و اضافي و دخالت شخص ثالث  درخواست 3254و  703 ادهمهمچنين در 

داند كه با ادعاهاي طرفين ارتباط كافي داشـته باشـد    را در صورتي قابل پذيرش مي
در قانون فرانسه همه دعاوي طاري دعواي مرتبط نيز هستند و ايـن   ،بنابراين. ]11[

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 15؛ 132، ص14؛ 147، ص3، ج13؛ 320، ص2، ج12[بر عقيده برخي  به استثناي دعواي اضافي كه اگر بنا. 1
هاي عمومي و انقالب در امور مدني را در مقام بيان دعواي اضافي  قانون آيين دادرسي دادگاه 98ماده  ]283ص

اگرچه به عقيده  .قرار داده استمان أتورا شرط رسيدگي  أمنشوحدت » و«بدانيم، اين ماده وجود ارتباط كامل 
صرفاً در مقام بيان  ،اين ماده ناظر بر دعواي اضافي نبوده ]138، ص18؛ 63، ص3، ج17؛ 40ص ،3، ج16[اي  عده

 أقانون مذكور ناظر بر كليه دعاوي طاري است كه حصول وحدت منش 17ماده . استحكم تغييرات در دادرسي 
  .داند ارتباط كامل را كافي براي رسيدگي همزمان مي» يا«
ا وجود اين موضوع دعوا ممكن است به وسيله دعاوي طاري، هنگامي كه به ادعاهاي اصلي به ب...«: 4ماده . 2

  .»موجب پيوند كافي ارتباط دارند تغيير كند
هاي اصلي به موجب پيوند  با خواستهكه  اين مگر ،هاي متقابل و اضافي قابل پذيرش نيستند درخواست«: 70ماده . 3

  .»...دكافي ارتباط داشته باشن
  .»مگر در صورت داشتن ارتباط كافي با ادعاهاي طرفين ،دخالت شخص ثالث قابل پذيرش نيست«: 325ماده . 4
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  .و دعاي طاري است رابطه به صورت عموم و خصوص مطلق بين دعواي مرتبط
اگر دعواي مرتبط به صورت دعـواي اصـلي، بعـد از تقـديم دادخواسـت و در همـان       

در حالـت نخسـت    ،قـانون ايـران   103شعبه يا شعب يك دادگاه اقامه شود مطابق مـاده  
يعنـي فرضـي كـه دعـواي      ،و در حالت دومد كن مييكجا رسيدگي  ها آن دادگاه به تمامي

يكي ديگر از شعب همان دادگاه تحت رسيدگي باشـد بـا تعيـين رئـيس شـعبه       مرتبط در
در ايـن خصـوص ايـن    ل أمـ تمسأله قابـل  . اول به همه دعاوي يكجا رسيدگي خواهد شد

مشـمول   ،است كه آيا طرح دعاوي مرتبط به صورت مستقل در يك شعبه يا يـك دادگـاه  
دعـوا بـين همـان    «: چنين اسـت  84ده ما 2شود يا خير؟ بند ايراد امر مرتبط محسوب مي

عرض ديگري قـبالً اقامـه شـده و تحـت رسـيدگي       اشخاص در همان دادگاه يا دادگاه هم
 .»دعوايي باشد كه با ادعاي خواهـان ارتبـاط كامـل دارد    ،اگر همان دعوا نيستويا  باشد

مـورد نظـر    تنهـا در مـورد دعـواي مطـروح    » همان دادگاه«ممكن است ادعا شود كه قيد 
دادگـاه  «قانونگذار بوده و ايـراد امـر مـرتبط تنهـا در فـرض وجـود دعـواي مـرتبط در         

 ،اجراي ايرادات پرداختـه  نيز كه به بيان ضمانت 89ماده . قابل طرح است» عرض ديگر هم
بايد پذيرفت عالوه بـر  . استده كرتنها در مورد وجود دعوا در دادگاه ديگر تعيين تكليف 

 89كنـد، اگـر بـه اسـتناد مـاده       چنين برداشتي را تأييـد نمـي   84ماده  2اهر بند اين كه ظ
 ،شـود  مشمول ايراد امر مرتبط نمي ،مدعي باشيم كه طرح دعواي مرتبط در همان دادگاه

بايـد در مـورد    ،اجـراي آن را تعيـين نكـرده    ضـمانت  89بدين دليل كه قانونگذار در ماده 
كـه قانونگـذار بـه صـورت مطلـق و در       چـرا  ؛اين نظر باشـيم  نيز قائل بهمطروح دعواي 

در  ؛اسـت ده كـر همين حكم مختصر را بيان  ،مطروحمورد هر دو نوع ايراد امر مرتبط و 
حتـي اگـر بپـذيريم كـه فقـط در       –را » همان دادگـاه «صراحت  به 84ماده  2كه بند  حالي

بـا بيـان    84مـاده  كـه   ايـن  لذا بـا توجـه بـه   . ده استبيان كر - بودهمطروح مورد دعواي 
سبب ايراد امـر  عنوان  به وجود دعواي مرتبط در يك دادگاه را نيز» همان دادگاه«عبارت 

مكمـل   103مـاده   ،اجراي آن را تعيين نكـرده اسـت   ضمانت 89مرتبط پذيرفته و در ماده 
  . رسد يبه نظر م 89اجراي مندرج در ماده  ضمانت
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كه در اين باره  اند دعاوي مرتبطي كه ضمن يك دادخواست و همزمان مطرح شده) ج
تعيـين تكليـف    ،هاي عمومي و انقالب در امور مدني قانون آيين دادرسي دادگاه 651ماده 

اگـر دعـاوي متعـدد اقامـه شـده در ضـمن يـك         ،و مطابق مفهوم مخالف اين مـاده ده كر
ارتبـاط كامـل داشـته و در صـالحيت دادگـاه نيـز باشـند دادرس         دادخواست، با يكديگر

قـانون آيـين دادرسـي مـدني      2367در ماده . دكنيكجا رسيدگي  ها آن مكلف است به همه
قانون آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ايران نيز بـدين امـر اشـاره     327فرانسه و ماده 

ي مـرتبط را در ضـمن يـك دادخواسـت     خواهان شخصاً دعاو ،در اين فرض. شده است
هـا يكجـا رسـيدگي خواهـد      و دادگاه، در صورت وجود صالحيت ذاتي، بـدان ده كراقامه 
  .ماند لذا جايي براي طرح ايراد امر مرتبط باقي نمي و كرد

 

 كنندهمرجع و زمان طرح ايراد امر مرتبط و شخص ايراد .3

هـاي   شعبه، شعب مختلـف يـا حتـي دادگـاه    با پذيرش اين امر كه دعاوي مرتبطي در يك 
متفاوت قابل طرح است، اين مسأله مطرح خواهد شد كه ايراد وجود دعواي مرتبط كه از 

شـود از جانـب چـه كسـي قابليـت طـرح دارد؟        ياد مي» ايراد امر مرتبط«آن تحت عنوان 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اگر به موجب يك دادخواست دعاوي متعددي اقامه شود كه با يكديگر ارتباط كامل نداشته باشند و «: 65ماده . 1
در هريك كند دعاوي اقامه شده را از يكديگر تفكيك و به رسيدگي  ها آن دادگاه نيز نتواند ضمن يك دادرسي به
كند و در غير اين صورت نسبت به آنچه صالحيت ندارد با صدور قرار  صورت صالحيت جداگانه رسيدگي مي

  .»نمايد عدم صالحيت پرونده را به مراجع صالح ارسال مي
نمودن چند رسيدگي مطرح نزد خود را م أتوتواند دستور  ميساً أردادرس به درخواست طرفين يا «: 367ماده . 2

 ها آن در صورتي كه ميان اين اختالفات نوعي ارتباط وجود دارد كه رسيدگي و صدور راي يكجاي ،دكنصادر 
دگي را صادر يكي از چند رسيدن كرتواند دستور جدا  او همچنين مي .منتهاي به نفع اجراي صحيح عدالت شود

  .»كند
 ،توان به موجب يك دادخواست اقامه كرد مختلف است نمي ها آن و مبناي أمنششكايات متعدد را كه «:  27ماده . 3

توانند  ضمن يك دادرسي رسيدگي نمايد و همچنين اشخاص متعدد نمي ها آن كه ديوان بتواند به تمام مگر آن
در صورت عدم . و مبناي مختلف دارد به موجب يك دادخواست اقامه نمايند أمنشو شكايت خود را كه موضوع 

  .»شود رعايت اين ماده دادخواست از طرف ديوان رد مي
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در كـدام دادگـاه   ايـن ايـراد در چـه زمـاني و     كـه   ايـن  خوانده، خواهان يا دادگاه؟ و ديگر
قابليت طرح دارد؟ دادگاهي كه ابتـدائاً دعـوا در آن اقامـه شـده يـا دادگـاهي كـه مـوخراً         

  .دعواي مرتبط در آن طرح شده است؟ در ادامه بدين مسائل پرداخته خواهد شد
 

 مرجع طرح ايراد امر مرتبط .1- 3

اكتفـا   84مـاده   2 قانونگذار ايراني به بيان مجملي از وجود حق ايراد براي خوانده در بند
اساساً ايراد امر مـرتبط بايـد در كـدام دادگـاه مطـرح گـردد       كه  اين كرده و در خصوص

در اين باره به اجمـال سـخن    84اگرچه ماده . حكمي ندارد) دادگاه نخست يا دادگاه دوم(
بـه  . در اين بـاره مراجعـه و حكـم مسـأله را دريافـت      171توان به ماده اما مي ،گفته است

دعواي طاري بايـد در دادگـاهي كـه در حـال رسـيدگي بـه دعـواي         ،تصريح ماده مزبور
كـه شايسـته اسـت ايـراد در     د كـر تـوان اسـتفاده    از اين ماده مي. رددگ مهاصلي است اقا

منتها دادگاهي كـه   ،زيرا هر دو دادگاه صالح به رسيدگي هستند ؛دادگاه دوم مطرح شود
. براساس ضابطه تقـدم زمـاني  و ماند  صالحيتش باقي مي ،ي كردهشروع به رسيدگ ابتدا
مثال در مورد دعاوي بازرگاني چند دادگاه صالح به رسـيدگي هسـتند،   عنوان  به كه چنان

سـاير محـاكم صـالح، قـادر بـه      ، ها دعـوا اقامـه گرديـد    كه در يكي از اين دادگاه اما همين
در باب دعواي مرتبط نيز با اقامـه دعـوايي در يـك     ،رسيدگي به همان دعوا نخواهند بود

لـذا  . ساير محاكم صالح، قادر به رسيدگي به دعاوي مرتبط بـا آن نيسـتند   ،دادگاه صالح
قانون آيين دادرسـي مـدني ديـوان     282ماده . ايراد بايد در همان دادگاه دوم مطرح گردد

  .همين نظر استيد ؤمعدالت اداري 
قانون جديد آيـين دادرسـي مـدني تعيـين      101در اين باره در ماده  قانونگذار فرانسه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هر دعوايي كه در اثناي رسيدگي به دعواي ديگر از طرف خواهان يا خوانده يا شخص ثالث يا از «: 17ماده . 1
اين دعوا اگر با دعواي اصلي مرتبط يا . شود ه شود، دعواي طاري ناميده ميطرف متداعيين اصلي بر ثالث اقام

  .»جا اقامه شده است شود كه دعواي اصلي در آن باشد، در دادگاهي اقامه مي أمنشداراي يك 
كل ديوان  در شعبه ديوان كه موضوعاً واحد يا مرتبط باشد به دستور رئيسمطروح كليه شكايات «: 28ماده . 2

  .»شود اي كه از لحاظ تاريخ ارجاع مقدم است ارجاع مي جهت رسيدگي به شعبه
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نزد دو مرجـع قضـايي جـدا،    مطروح هاي  اگر ميان پرونده«: دارد و مقرر ميده كرتكليف 
توأمـان   هـا  آن نوعي پيوند وجود داشته باشد كه اجراي صحيح عـدالت ايجـاب كنـد كـه    

از دو مرجع قضـايي امتنـاع از رسـيدگي    » يكهر«وان از ت مورد رسيدگي قرار گيرند، مي
را تقاضا كرد و در صورت كسب اطالع از وجود پرونده، ارسال آن را به مرجع قضـايي  

كه اين ماده تصريح دارد متقاضي مخير است ايراد مزبـور   چنان .»ديگر درخواست نمود
و از اين جهت تفاوتي بـه لحـاظ سـبق    د زسااز دو دادگاه كه بخواهد مطرح هريك را در 

اگرچه منطقي و عقاليي است ايراد در دادگاهي مطـرح شـود كـه     ؛طرح دعوا وجود ندارد
شده و دادرس مزبور نيز بايد پرونده را به دادگاهي كه سـبق   موخراً مورد مراجعه واقع

متقاضـي را در انتخـاب دادگـاه بـاز      دسـت  امـا قانونگـذار فرانسـه    ؛ارجاع دارد بفرستد
كه تصميم دادگاه مبني بـر  اند  دهكركار را با اين جهت توجيه برخي اين راه. گذارده است

ه در پـي ايـراد عـدم صـالحيت     شد همچون تصميم صادر ،ارسال پرونده به دادگاه ديگر
رسـد آزاد   نظـر مـي  امـا بـه   . ]85، ص 7[قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر خواهد بـود  

گذاردن متقاضي در سنجش منافع و اتخاذ تصميم در انتخاب دادگاه محـل رسـيدگي بـه    
خواهي از رأي نـه صـرف قابليـت تجديـدنظر     ،هدف قانونگذار فرانسوي بوده است ،دعوا

  . در اين خصوص صادر شده
ر دو مرجـع از  كه هه ساختقانونگذار فرانسه از اين هم فراتر رفته و فرضي را مطرح 

در ايـن  كـه  نـد  كنرسيدگي به دعوا به دليل وجود دعـواي مـرتبط در ديگـري خـودداري     
اگر هر دو مرجع از رسيدگي امتناع كننـد آخـرين تصـميم از     1061مطابق ماده  ،صورت

كننده ايـن قـرار مكلـف بـه ادامـه       شود و مرجع صادر لحاظ تاريخ، صادر نشده تلقي مي
  . خواهد بودرسيدگي به دعوا 

در ايـن بـاره    .تر گفتيم كه منطقي است ايراد مزبور در دادگاه دوم مطـرح شـود   پيش
نبـودن دعـاوي   ا يـ در تشخيص مرتبط بودن كه  است  اين شود و آن اي مطرح مي مسأله

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در فرضي كه دو مرجع قضايي از رسيدگي امتناع كنند آخرين تصميم از لحاظ تاريخ، «: ف.م.د.آ.ق 106ماده . 1
  .»شود صادر نشده تلقي مي
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دادگاه دوم به اسـتناد   :نظر وجود داشته باشد مزبور ممكن است ميان دو دادگاه اختالف
و از جانب يكي از طرفين يا به صـالحديد خـود دعـوا را مـرتبط تشـخيص      مطروح اد اير

اما دادگاه اول قائل به وجود چنين ارتبـاطي بـين دو    ،دهد پرونده را به دادگاه اول ارجاع 
تعيين نقـش مقـام ارجـاع حـائز      ،در اين باره .كند مرتبط بودن دعاوي را رد  ،دعوا نبوده

اليـه   كننـده را بـراي دادگـاه مرجـوع     دادگـاه ارجـاع  ي أرميت است، زيرا اگر تصـميم و  اه
 ؛و دادگاه مزبور مكلف به رسيدگي اسـت  يستنالرعايه بدانيم اين اختالف قابل طرح  الزم

گيـري دربـاره صـالحيت، در     اما اگر دادگاه اول را مجاز به مخالفت بدانيم، مانند تصميم
در ايـن  . تعيين مرجع صالح براي حل اختالف نيز ضـرورت خواهـد داشـت    ،اين صورت

ممكـن اسـت دو دعـواي مـرتبط در     : باره شايسته است بين دو فرض قائل به تفكيك شد
در اين حالت اگرچـه ايـراد بايـد منطقـاً در شـعبه       كه شعب يك دادگاه مطرح شده باشند

اما ارجـاع پرونـده مطـابق     ،طرح شود) اي كه دعواي دوم در آن اقامه شده شعبه(خر ؤم
قانون آيين دادرسـي مـدني، از ناحيـه رئـيس شـعبه اول صـورت        103متن صريح ماده 

اما مـاده   ؛دكن مياليه ايجاد تكليف به رسيدگي  خواهد گرفت كه نظر او براي شعبه مرجوع
پرداختـه و تعيـين   انـد ن  مذكور به فرضي كه دو دعواي مرتبط در دو دادگـاه اقامـه شـده   

شـود   نقص قانوني محسـوب مـي  كه  اين عالوه بر ،اين عدم تعيين حكم .حكم نكرده است
ها و در نتيجه اطالـه   منجر به بروز اختالف بين دادگاه ،سوء قضايي به همراه داشته آثار

درگمي طـرفين  در ايـن مـوارد جهـت جلـوگيري از سـر      مابه عقيده . دادرسي خواهد شد
حتـي   ؛اليه را مكلف به رسـيدگي بـدانيم   شايسته است دادگاه مرجوع ،دعوا بين دو دادگاه

و 133، 65 قائل به وجود ارتباط كامل نباشـد كـه در ايـن صـورت بـه اسـتناد مـواد        اگر
  . دكراز دو دعوا به صورت جداگانه رسيدگي خواهد هريك به 141
  

 مرتبط زمان طرح ايراد امر .2- 3

در حالي كه ايراد يك شيوه ساده دادرسي با هدف معلق كردن مذاكره در مـورد ماهيـت   
دعوا است، همواره اين نگراني وجود دارد كه اين شيوه با هـدف اطالـه دادرسـي واقعـي     
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كـه اسـتفاده از ايـن     سـاخت بنابراين بايد طرفين دعـوا را ملـزم   . مورد استناد قرار گيرد
قـانون فرانسـه نظـام دقيـق و      ،به همين دليـل . نيندازندخير أتين لحظه به شيوه را تا آخر

و  197قانونگـذار ايـران نيـز در مـواد     . ]597، ص 3[اي را وضع كرده است  گيرانه سخت
و ايرادات راجع به دعاوي  قانون سابق آيين دادرسي مدني به اين مهم توجه داشت 198

توانسـت ضـمن دفـاع     ايـن مـواد مـي   براساس بود و خوانده  دهكررا به دو دسته تقسيم 
ايـن در  . ]331 - 330، ص 19[د كنـ به ايـراد اسـتناد    ادعوماهوي يا بدون دفاع از ماهيت 

هاي عمومي و انقالب در امور مـدني،   حالي است كه در قانون جديد آيين دادرسي دادگاه
اين قـانون، تـا    87زمان طرح ايراد به موجب ماده . اردتفكيكي بين انواع ايرادات وجود ند

اگـر ايـرادي بعـد از     .داردطـرح   يـت و بعد از دفاع ماهوي نيـز قابل  استپايان جلسه اول 
، ولي مربوط به نظـم عمـومي و قواعـد آمـره باشـد      ،جلسه نخست دادرسي مطرح شود

عدم صالحيت ذاتي كه حتي اگـر خـارج    رعايت آن بر دادگاه الزم خواهد بود؛ مانند ايراد
مكلف به صدور قرار عـدم   ،از فرجه قانوني مطرح شده باشد، دادگاه در صورت پذيرش

در خـارج از مهلـت قـانوني در    مطـروح  در مواردي نيـز كـه ايـراد    . صالحيت ذاتي است
دگـاه  دا 1379قانون آيـين دادرسـي مـدني     90ارتباط با نظم عمومي نيست، مطابق ماده 

صرفاً تكليفي به رسيدگي مجزا از ماهيت دعوا به ايراد مزبور ندارد، وگرنه به ايـن ايـراد   
 .نيز رسيدگي خواهد شد

با توجه به سختگيري شديد قانونگذار فرانسه نسبت به اطالـه دادرسـي، ايـرادات در    
 1محاكم مدني اين كشور بايد قبل از دفـاع مـاهوي و حتـي پـيش از ايـراد عـدم پـذيرش       

مربوط بـه نظـم عمـومي باشـد،     مطروح حتي اگر ايراد  ،در غير اين صورت .مطرح شود
قانون آيين دادرسي مدني فرانسـه بيـانگر    74ماده  .]85، ص 20 [قابل قبول نخواهد بود

: كنــد چنـين تصـريح مـي    74البتـه قانونگـذار فرانســه در دنبالـه مـاده     . ايـن اصـل اسـت   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )2 ،ايراد دادرسي )1: شود مجزا براي ايرادات مطرح ميفرانسه دو عنوان  1975در قانون آيين دادرسي مدني . 1
و  436 -435، ص1، ج21[ :به رجوع كنيدتر در اين باره  براي مطالعه بيش .)عدم استماع دعوا(ايراد عدم پذيرش 

  .]به بعد 73، مواد 1390ترجمه قانون آيين دادرسي مدني فرانسه، محسني، 
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لـذا طـرح ايـراد     .»نيسـت  118و  112، 111، 103د نخست مانع اجراي مواد مقررات بن...«
عليـه   اولين دفاع و پاسخ از ناحيـه مـدعي  عنوان  به تنها در صورتي قابل پذيرش است كه

طـرح ايـراد از ناحيـه خوانـده پذيرفتـه       ادعـو پس از دفاع در ماهيـت    1.مطرح شده باشد
سـبب ايـراد بعـداً    كه  اين جلسه نخست هنوز تمام نشده باشد؛ مگر حتي اگر ،نخواهد شد
اين يك اصل اسـت كـه در قـانون فرانسـه     . ]597، ص 3؛ 422، ص 1، ج10[حادث شود 

 ؛مورد توجه قرار گرفته و قانونگذار در مواد مختلف اسـتثنائات آن را بيـان كـرده اسـت    
اگـر خوانـده    ،در غير از موارد مذكور. سهقانون آيين دادرسي مدني فران 103مانند ماده 

، حـق ايـراد وي در همـه    دكنـ در نخستين پاسخ به دعوا از طـرح ايـراد دادرسـي امتنـاع     
عالي اين كشور پذيرفته كـه ايـراد دادرسـي     البته ديوان. رود مراحل دادرسي از ميان مي
اما تصـريح دارد   ؛داي كه دفاع ماهوي انجام گرفته، مطرح شو ممكن است در همان اليحه

، ص 1، ج10[كه در اين صورت نيز به همان قيد، بايد پيش از دفاع ماهوي نوشـته شـود   
422[.  

قانون آيين دادرسي مدني فرانسه در رابطه با مهلت قانوني طرح ايراد امـر   103ماده 
مگـر   ،دكـر تـوان طـرح    ايراد امر مرتبط را در هر زمـان مـي  «: دارد مرتبط چنين مقرر مي

ايجاد اطاله دادرسي باشد كه در ايـن صـورت پذيرفتـه     ،آنخير أتكه هدف از طرح با  اين
در  ،مطابق ظاهر اين ماده، ايراد امر مرتبط مقيد به مهلت زماني خاصي نبوده .»شود نمي

  .]204، ص 22 [هر زماني، حتي پس از دفاع ماهوي قابل طرح است
و ماننـد   يسـت نمان طرح ايراد امر مرتبط تابع قاعـده خاصـي   ز ،اما در قانون ايران 

سبب ايـراد پـس   كه  اين مگر ؛ساير ايرادات بايد تا پايان اولين جلسه دادرسي مطرح شود
قـانون فرانسـه بـا در پـيش گـرفتن واكنشـي       ). 87ماده ( از جلسه اول حادث شده باشد

يسه بـا سـاير ايـرادات از قـانون ايـران متمـايز       متفاوت نسبت به ايراد امر مرتبط در مقا
كـه طـرح بـا     103رسد قانونگذار فرانسه نيز با قيد اخير ماده  البته به نظر مي. شده است

 ؛از نظريه حدوث سبب پيروي كـرده اسـت   ،ايراد به منظور ايجاد اطاله را نپذيرفتهخير أت
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .]203، ص22؛ 85، ص20؛ 597، ص3[ شود مي بيان in limin litisعبارت اين قاعده در زبان التين با . 1
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داشته و پس از اداي دفاعيات ماهوي  زيرا اگر سبب ايراد امر مرتبط سابق بر اين وجود
انگيـزه اطالـه دادرسـي    د كنـ و سپري شدن جلسات دادرسي فرد بدان اشـاره و اسـتناد   

كننـده بعـد از مـدتي     امـا ايـراد   ،در موردي كه سبب ايراد قبالً حادث شده. استمفروض 
  ست؟ يتكليف چ ،يابد بدان آگاهي مي

ز موعد وقتي تجويز شده است كـه سـبب ايـراد بعـد حـادث      برخي معتقدند انحراف ا
 ؛پذيرش اين نظر محل ترديـد اسـت  . ]214- 213، ص 23[بعد كشف شود كه  اين نه ،شود

كـه حـق    تـر نيـز اشـاره كـرديم ايـراد امـر مـرتبط بـيش از آن         گونه كـه پـيش   زيرا همان
ري از صـدور آراي  جلوگي و به منظور برقراري عدالت ،خصوصي فردي محسوب گردد

كـه حتـي اگـر متـداعيين      چنان ؛قواعد آمره است ءو در نتيجه جزبيني شده  پيشمعارض 
همچنـين  . ]175، ص 6[دادگاه رأساً مكلـف بـه اعمـال آن اسـت     ، بدان ايراد نكرده باشند

رسـاني   نسبت به اطـالع  قانون ايران با ايجاد تكليف براي طرفين و وكالي آنان 103ماده 
كه آنان بـه محـض اطـالع از وجـود دعـواي      د نك ميزمينه، ديدگاه مزبور را تأييد  در اين
از طـرفين  هريـك   ،بنـابراين . بلكه مكلف به طرح آن در دادگـاه هسـتند   ،نه مختار ،مرتبط

و اقـدام  ده كـر دادگـاه را مطلـع    ،ند به محـض آگـاهي از وجـود چنـين دعـوايي     بايد بتوا
  . دكنرخواست مقتضي را د

 

 ايراد امر مرتبط كننده طرح .3- 3

اي  و معتقدند ايراد وسـيله   برخي از حقوقدانان ايراد را ابزار دفاعي خاص خوانده دانسته
است كه خوانده معموالً در جهت ايجاد مـانع دائمـي يـا مـوقتي در جريـان رسـيدگي بـه        

ل و ماهيت حق مورد ادعا، بـه منظـور   گيري مبارزه در اص دعواي مطرح شده يا بر شكل
، ص 24؛ 420، ص 1، ج10[گيـرد  بازداشتن موقت يا دائم خواهان از پيروزي به كـار مـي  

ــده. ] 83، ص 20؛ 202، ص 5؛ 596، ص 3؛ 156، ص 25؛ 177 ــاريف عـ ــر  از تعـ اي ديگـ
ادگـاه  عليـه و د  آيد كه آنان ايراد را اشكاالت قابل طرح از ناحيه مدعي، مـدعي   ميچنين بر
از هريـك  از جانـب  مطروح برخي ديگر ايراد را اشكاالت خاص . ]97، ص 26[اند  دانسته
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، 27 [انـد   يا نماينده او، ثالث يا دادگاه معرفي كـرده  ادعو، قاضي، طرف ادعومتداعيين بر 
  .]515، ص 1؛ 2879ص 

زيـرا ايراداتـي ماننـد رد     ؛نيسـت  خالي از اشكال ،نخست از دو ديدگاههريك پذيرش 
و صراحت قانونگذار از جانب هر دو طرف دعوا قابل طرح اسـت   دادرس و عدم سمت به

ديدگاه ديگـري كـه دامنـه    . توان سخن راند  لذا از انحصاري بودن ايراد براي خوانده نمي
يق ايراد بـه  از معناي دق ،توسط دادگاه كشانده» رأساً«داده و به  ايراد را بسيار گسترش

ديدگاه دوم ايراد را شامل هر آنچه دانسته كه از جانـب   ،به عبارت ديگر .دور مانده است
زيرا برخـي از احكـام و    ،اما اين نظر قابل پذيرش نيست ؛شود طرفين يا دادگاه مطرح مي

 امـا  ،گيـرد  مانند عدم صالحيت ذاتي اگرچه رأساً مورد توجه دادگاه قرار مي ،قواعد آمره
بـه  . يستنگيرد قابل استفاده  براي اقدامي كه از جانب دادگاه صورت مي» ايراد«اصطالح 

دادگاه بـدون لـزوم طـرح ايـراد از جانـب خوانـده يـا         ،عبارت ديگر در مورد قواعد آمره
  . دكنخواهان مكلف است بدان توجه و رأي مقتضي صادر 

هـاي عمـومي و    قانون آيين دادرسـي دادگـاه   84در باب ايراد امر مرتبط، صدر ماده 
توانـد ضـمن پاسـخ     مـي » خوانـده «در مـوارد زيـر   «: دارد انقالب در امور مدني مقرر مي
دعوا بـين همـان   . 2«: خوانيم همين ماده مي 2و در بند  »...نسبت به ماهيت دعوا ايراد كند

قامـه شـده و تحـت رسـيدگي     عرض ديگري قـبالً ا  اشخاص در همان دادگاه يا دادگاه هم
 .»اگر همان دعوا نيست دعوايي باشد كه با ادعاي خواهـان ارتبـاط كامـل دارد   ويا  باشد

بسياري از نويسندگان را بر آن داشته است كـه ايـراد امـر مـرتبط را      84اين ظاهر ماده 
ين جلسـه  آن را جـزء حقـوق خوانـده در اولـ     ،صرفاً از ناحيه خوانده قابل طـرح دانسـته  

تـري   برخي از نويسـندگان بـا احتيـاط بـيش    . ]272، ص 28؛ 288، ص 5[دادرسي بدانند 
اجازه طرح ايـراد  » ذينفع«نامي از خوانده يا خواهان ببرند به كه  اين گام برداشته و بدون

  . ]206، ص 29 [اند  داده
امـا  . شـود  ط خوانده به كار گرفته مـي ابزار دفاع از دعوا توسعنوان  به ايراد ،بنابراين

نبايد تصور كرد كه ايراد حق اختصاصـي خوانـده اسـت و بـراي خواهـان چنـين حقـي        
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همـين قـانون حـق خواهـان در      91و  85 ادهمـ قانونگـذار در  . ]13، ص 30[وجود ندارد 
اما آيـا هـدف قانونگـذار    . طرح ايراد عدم سمت و رد دادرس را به رسميت شناخته است

بـوده و   91و  85 ادهمـ محدود كردن توانايي خواهان در طرح ايراد به موارد مـذكور در  
 103در ساير موارد چنين حقي براي وي قائل نشده است؟ در اين باره مراجعه به مـاده  

در مورد ايـن مـاده   ... «: دارد رسد كه مقرر مي قانون آيين دادرسي ايران مفيد به نظر مي
اگر بپـذيريم   .»حاب دعوا مكلفند از دعاوي مربوط، دادگاه را مستحضر نمايندوكال يا اص

كه به استناد ماده فوق خواهان نيز مكلف است وجود دعواي مرتبط را به دادگـاه اطـالع   
 .به طريق اولي توانايي وي در طرح اين ايراد قابل پذيرش و شناسـايي خواهـد بـود   ، دهد

توان اظهار داشـت كـه طـرح ايـراد امـر مـرتبط در        ده نيز ميعالوه بر اين در مورد خوان
بلكـه در   ،تنها از حقوق وي در جلسه نخست دادرسي اسـت  صورت علم به وجود آن، نه

حسوب خواهـد  م صورت علم به وجود دعاوي مرتبط در همان دادگاه از تكاليف وي نيز
كه قانونگذار فرض را بـر ايـن نهـاده     فراتر رفت و پذيرفت 84از ظاهر ماده  بايدلذا . شد

كه خواهان با ارائه دادخواسـت جديـد مـرتبط بـا دعـواي سـابق، عالمانـه از حـق خـود          
در همان شعبه، (و عامدانه دو دعواي كامالً مرتبط را به صورت جداگانه ده كرصرفنظر 

توانـد مـانع    مـي  و حال خوانده اسـت كـه  ه ساختمطرح ) عرض همان دادگاه يا دادگاه هم
مانع از قبـول واقعيـت امكـان طـرح ايـراد از       ،اما اين فرض. صدور آراي متعارض گردد

قانون مزبـور   103همچنين ماده . نخواهد بود) خواهان يا خوانده(از طرفين هريك جانب 
دعـواي مـرتبط در   درخصـوص  از شناسايي يك حق ساده براي خوانده فراتـر رفتـه و   

ه سـاخت را مكلـف   ها آن شعب يا در شعب ديگر يك دادگاه، اصحاب دعوا و وكاليهمان 
، ص 1، ج10[تا به تكليف مزبـور عمـل شـود    د سازنكه دادگاه مربوط را از اين امر آگاه 

 بـا اطـالع   هـا  آن اجراي اين تكليف چيست و اگر طرفين يا وكالي ضمانتكه  اين اما. ]429
از وجود دعواي مرتبط، دادگاه را از اين امر مطلـع نكننـد چـه نـوع مسـؤوليتي خواهنـد       

بـه ايجـاد تكليـف بـراي طـرفين و       103قانونگذار ايراني در ماده . داشت محل بحث است
قانونگـذار فرانسـوي نيـز    . دكناجراي آن را معين  كه ضمانت آن پرداخته، بي ها آن وكالي
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و » حـق «يـك  عنـوان   به ، طرح ايراد را صرفاً»توان مي«استفاده از عبارت  با 101در ماده 
مدنظر قرار داده و لـذا ايـن سـؤال در آيـين دادرسـي مـدني فرانسـه مطـرح         » تكليف«نه 
رسد مراد قانونگذار ايراني هم صـرفاً تعيـين تكليـف اخالقـي بـراي       به نظر مي. شود نمي

؛ نـد كندادرسـي همراهـي و مسـاعدت    جريـان   گـاه را در  طرفين بوده تا بدين طريـق داد 
  .  اجرايي داشته باشد كه تخطي از آن ضمانت آن بي

  

 پذيرش يا رد ايراد امر مرتبط .4

پس از طرح ايراد امر مـرتبط شايسـته اسـت بـه شـرايط و آثـار پـذيرش ايـراد مزبـور          
از  .گيـرد مورد توجـه قـرار   شود  اجه ميكه در آن ايراد با رد دادگاه مو فرضي ،پرداخته

اين رو در ادامه به شرايط پذيرش ايراد امر مرتبط، نتيجـه پـذيرش ايـراد و همچنـين رد     
  .ايراد مزبور پرداخته خواهد شد

 

 پذيرش ايراد امر مرتبط .1- 4

گيرد كه همـه شـرايط    در صورتي ايراد امر مرتبط از جانب دادگاه مورد پذيرش قرار مي
  :نگام طرح ايراد موجود باشندذيل ه
به رسيدگي مطـرح شـده   » صالح«عرض  هر دو دعوا در يك دادگاه يا دو دادگاه هم) الف

 ،باشند؛ زيرا اگر يكي از ايـن دو دادگـاه فاقـد صـالحيت باشـد بـا ايـراد عـدم صـالحيت         
، 8[ رسـد  پرونده به مرجع صالح ارسال خواهد شد و نوبت به طرح ايراد امر مرتبط نمي

قـانون آيـين دادرسـي مـدني      101قانونگـذار فرانسـه در مـاده    هرچند . ]251 - 250 ص
اي  صـراحت اشـاره   مانند قانونگذار ايراني به صالح بودن هر دو دادگاه به 1975مصوب 

و بـديهي بـودن مسـأله مـورد نظـر       102نكرده است، اما با توجه به قيد موجود در ماده 
هنگامي كه مراجـع  «: دارد قانون مزبور مقرر مي 102ماده . فتتوان اين قاعده را پذير مي

ايراد سـبق طـرح دعـوا و امـر مـرتبط قابـل طـرح         ،از يك درجه نيستند» صالح«قضايي 
يد همين نظر است ؤم» مراجع قضايي صالح«قيد  .»تر مگر در مرجع قضايي پايين ،نيست
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    .اند كه دو دعواي مرتبط در دو دادگاه صالح مطرح شده
، ص 8[وحدت اصحاب دعوا؛ يعني طرفين دعـوا در هـر دو پرونـده يكـي باشـند      ) ب
ممكن است دعاوي چندي در شعب مختلف مطـرح باشـند كـه بـا يكـديگر ارتبـاط       . ]251

اما مادامي كه طـرفين دعـاوي    ؛ديگري استكننده   مثبت يا نفي ،هريكدارند و تصميم در 
زيرا اگر قرار باشد كه همـه دعـاوي    ،رتبط قابل طرح نخواهد بودواحد نباشند ايراد امر م

كه با يكديگر به نحوي ارتباط دارند با اين ايراد مواجه و در يك دادگـاه مـورد رسـيدگي    
و هاي قطوري از دعاوي مرتبط بـا طـرفين متفـاوت مواجـه      با پرونده دادگاه ،قرار گيرند

بـا عبـارت    84مـاده   2ين شرط در قانون ايران در بند ا. گردد سيستم دادرسي مختل مي
اما در قانون فرانسه چنين قيدي وجود  .بيان شده استصراحت  به» بين همان اشخاص«

ندارد كه شايد دليل عدم تصريح بدان بديهي بودن اين شرط در تحقق دعـواي مـرتبط و   
  .طرح ايراد امر مرتبط باشد

هر دو پرونده؛ زيرا اگر رسيدگي به يكـي از دو پرونـده    در جريان رسيدگي بودن) ج
در  رسيدگي دوبـاره بـه دعـواي مختـوم     ،شده باشدي أرخاتمه يافته و منجر به صدور 

در ي أرتوانـد مبنـاي صـدور     و صـرفاً مـي   اسـت عرض فاقـد توجيـه قـانوني     دادگاه هم
آن و وجود تجويز قـانوني  رسيدگي حاضر باشد و در صورت وجود اعتراض نسبت به 

قانون آيين دادرسي مـدني   101اين امر از ظاهر ماده . دكرتوان نسبت به آن شكايت  مي
كه اجراي صحيح عدالت ايجاب كنـد  ....«: زيرا مقرر شده است ؛فرانسه قابل استفاده است

كـه   84مـاده   2نـد  مـتن ب  اسـت همچنـين   .»...مورد رسيدگي قرار گيرنـد مان أتو ها آن كه
البتـه در فرضـي كـه دعـواي      .»...قبالً اقامه شده و تحت رسيدگي باشـد ...«: تصريح دارد

نظـر در جريـان    مرتبطي در مرحله بـدوي خاتمـه يافتـه و هـم اكنـون در مرحلـه تجديـد       
توان با چنين ادعايي ايراد امـر مـرتبط را نپـذيرفت؛ زيـرا مـراد از در       رسيدگي است نمي

در ايـن راسـتا   . از مراحـل دادرسـي اسـت   هريك وجود دعوا در  ،ي بودنجريان رسيدگ
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ايراد امر مـرتبط بايـد در   كه  اين با بيان 1021قانون آيين دادرسي مدني فرانسه در ماده 
البتـه سـكوت قـانون آيـين     . بر اين عقيـده صـحه گـذارده اسـت     ،دادگاه تالي مطرح گردد

در حـالي  . نظرهايي بين حقوقدانان شده است جر به اختالفدادرسي ايران در اين باره من
بـا  ) مانند رويه قضايي فرانسه(اي ارسال پرونده را از دادگاه تالي به دادگاه عالي  كه عده

اي  عـده  ،]430، ص 1، ج10[دانند  اي به ماهيت دعوا معارض مي لزوم رسيدگي دو مرحله
عتقدنـد در ايـن فـرض نيـز همچنـان دادگـاه       ديگر رويه قانونگذار فرانسه را پذيرفتـه و م 

تواند ضمن صدور قرار امتناع از رسيدگي، پرونده را به دادگاه باالتر ارسـال   تر مي پايين
كــه غالــب آراي دادگــاه تجديــدنظر  جــا رســد از آن امــا بــه نظــر مــي. ]87، ص 7 [كنــد 
اي  رسيدگي دو مرحلـه  ند پذيرش اين ديدگاه به معناي محروميت طرفين ازالصدور قطعي
توان چنين مجوزي بـراي دادگـاه تـالي قائـل      بدون تصريح قانوني در اين باره نمي ،بوده
  .شد

يعني دعواي مورد نظر با ادعاي خواهان ارتبـاط  : وجود ارتباط كامل بين دو دعوا) د
يكـي از   يعنـي صـدور رأي در  ...«: اند برخي در بيان ارتباط كامل گفته. كامل داشته باشد

نيازي از انشاي رأي در مورد دعواي ديگر باشد يا اثبـات يكـي از دو    موجب بي ادعودو 
تشـخيص ارتبـاط ميـان     .]211، ص 26[ »موجب اثبات يـا رد دعـواي ديگـر گـردد     ادعو

پرونده يا تحقيقات دادگـاه،   امر ماهوي و موضوعي است كه با توجه به محتواي ،دعاوي
قانونگـذار فرانسـه در مـاده    . ] 186و 185، ص31؛ 72، ص7[اضي قـرار دارد در اختيار ق

 وجود نوعي پيوند كه اجراي صحيح عدالت ايجـاب كنـد كـه   «از اين شرط با عبارت  101
اك بايد توجـه داشـت كـه اشـتر    . ياد كرده است» مورد رسيدگي قرار گيرندمان أتو ها آن

جمـع بـين دو    ،بين دو دعوا بايد به حدي باشد كه اگر دو دادگاه دو نظر مغاير اتخاذ كنند
  . ]214، ص 2، ج23[حكم يعني اجراي هر دو با هم غيرممكن باشد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طرح  لهنگامي كه مراجع قضايي صالح از يك درجه نيستند، ايراد سبق طرح دعوا و امر مرتبط قاب«: 102ماده . 1
  .»تر مگر در مرجع قضايي پايين ،نيست
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قانونگذار فرانسوي با تمام دقت نظري كه در بيان احكام مربوط به ايراد امـر مـرتبط   
 105و صـرفاً در مـاده    ان روشـن عمـل نكـرده   داشته، در بيان نتيجه پذيرش ايراد چنـد 
ايـراد خـواه   درخصـوص   صادر شدهتصميم «: قانون مورد بحث تصريح كرده است كه

توسط دادگاهي كه در اين مورد بدان مراجعه شده صادر شـده باشـد و خـواه متعاقـب     
كـه از  اعتراض صادر شود، هم بر مرجع قضايي مورد ارجاع و هـم بـر مرجـع قضـايي     

اين ماده از تحميلي بودن تصميم در اين بـاره بـر    .»شود تحميل ميده كررسيدگي امتناع 
  . دكنرا  تعيين  شده صادركه نوع و محتواي رأي  آن بي ،دادگاه مورد ارجاع سخن گفته

 در قانون آيين دادرسي ايران نيز دعواي مرتبط ممكن است در همان شعبه يـا همـان  
قانونگـذار ايرانـي، در   . عرض اقامه شود عرض يا دو دادگاه غير هم دادگاه، دو دادگاه هم

بدين صورت كه اگر دعـواي مـرتبط در    ،دهكر، براي دو فرض اول ارائه طريق 103ماده 
رسيدگي خواهـد كـرد   مان أتوهمان شعبه مطرح شده باشد دادرس به هر دو به صورت 

يگري اقامه شده باشد، رئيس شعبه اول يا به عبارت ديگر رئيس حـوزه  و اگر در شعبه د
اي را كه بايد بـه تمـامي ايـن دعـاوي رسـيدگي كنـد مشـخص         قضايي اين دادگاه، شعبه

 89اگر دعواي مرتبط در دادگاه حوزه قضايي ديگري مطرح باشد مطابق ماده . دساز مي
پرونده را به مرجع صالح ارسـال   ،رسيدگي تواند ضمن صدور قرار امتناع از دادرس مي

در مــورد صــدور قــرار امتنــاع از رســيدگي   89اگرچــه مــاده . ]429، ص 1، ج10[د كنــ
كه قرارهاي مذكور در اين ماده صرفاً قرار عـدم صـالحيت    جا اما از آن ،تصريحي ندارد

صدور قـرار امتنـاع از    ،كه در فرض مورد نظر قابل صدور نخواهند بود استو رد دعوا 
 .رسد رسيدگي منطقي به نظر مي

 

  رد ايراد امر مرتبط .2- 4

تواند اتخـاذ   ، دو تصميم متفاوت ميدادگاه پس از بررسي ايراد، با توجه به نتيجه حاصل
 كـه  را وارد نداند ايراد )2. در اين باره سخن گفتيم كه ايراد را وارد تشخيص دهد )1: دكن

اعالم رد ايراد بايد بـه نحـوي باشـد    . در اين صورت بايد مستدالً آن را مردود اعالم كند
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كه چنانچه بدون پاسخ به ماهيت دعوا مطرح شده، خوانده از حـق دفـاع محـروم نشـود     
اما ايـن   ؛پرونده وارد مرحله رسيدگي ماهوي خواهد شد ،با رد ايراد. ]457، ص 1، ج10[

كننده حق اعتراض به اين رأي دادگاه را دارد يـا خيـر؟    ه قابل طرح است كه آيا ايرادمسأل
 104كه در كشور فرانسه ماده در حالي  ،قانونگذار ايران در اين باره تكليفي معين نكرده

 صــادر شــدههــاي  اعتــراض بــه تصــميم«: دارد قــانون آيــين دادرســي مــدني مقــرر مــي
همانند ايـراد عـدم صـالحيت مطـرح شـده و       ،مرتبط از دادگاه نخستينامر درخصوص 
به صورت مفصل دو طريقه اعتراض بـه رد ايـراد    91تا  78و مواد  »...شوند رسيدگي مي

رد ايراد امر مرتبط همان نتيجه رد ايـراد   ،به عبارت ديگر. اند دهكرعدم صالحيت را بيان 
 )1: اجراي رد ايـراد عـدم صـالحيت دو چيـز اسـت      ضمانت .عدم صالحيت را در بردارد

خواهي در فرضي كه دادرس ضمن اظهارنظر مـاهوي، نظـر بـه صـالحيت داده      پژوهش
اعتراض نقـض در فرضـي كـه دادرس بـدون ورود بـه       )2 ؛)1.ف.م.د.آ.ق 78ماده ( است

 .)2.ف.م.د.آ.ق 80مـاده  ( اسـت ده ركـ صالحيت رأي صـادر  درخصوص ماهيت و ابتدائاً 
امـا بـه نظـر     ،دهكـر قانونگذار فرانسه راه اعتراض به ايراد امـر مـرتبط را همـوار     اگرچه

رسد پذيرش اعتراض به رد ايراد امـر مـرتبط در آيـين دادرسـي مـدني فاقـد وجهـه         مي
ايراد امـر   بر فرض كه دادگاهي .قانوني است و صرفاً منجر به اطاله دادرسي خواهد شد

و به دو دعوا به صورت مجزا رسـيدگي شـود، دو نتيجـه قابـل تحقـق       كندمرتبط را رد 
 يـا ودر راستاي يكديگر صادر شده و تضاد و مغايرتي با يكديگر ندارند ي أريا دو  :است
نـد ضـمن   توا مغاير صادر گردد ذينفع ميي أراگر دو  .شود آراي مغاير صادر ميكه  اين

و از آن  ه مغـاير نيـز اسـتناد   شـد  صـادر ي أرخواهي در مرحله تجديدنظر بـه   تجديدنظر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

توان  هيتاً در يك رأي اظهارنظر كند، از اين رأي فقط مياگر دادرس خود را صالح اعالم نموده و ما«: 78ماده . 1
عنوان  به خواهي كرد، خواه نسبت به تمام مندرجات آن در صورتي كه قابل پژوهش باشند و خواه نسبت پژوهش

  .»صالحيت اگر تصميم در ماهيت به طور قطعي صادر شده باشد
حتي اگر  ،كند صالحيت رأي صادر ميدرخصوص ه ماهيت دعوا هنگامي كه دادرس بدون ورود ب«: 80ماده . 2

 ،دادرس مسأله ماهوي كه صالحيت بدان وابسته است را حل و فصل نموده باشد تصميم او قابل شكايت نيست
  .»مگر به موجب اعتراض نقض
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  . دكناستفاده 
  

  و پيشنهاد  نتيجه.5
اي  اگرچه در پـاره  ،هاي عمومي و انقالب در امور مدني ايران قانون آيين دادرسي دادگاه

اما در غالب موارد به صورت كلي و گـذرا   ،دهكرمسائل به دقت احكام دادرسي را تعيين 
قـانون مزبـور    84مـاده   2ايراد امر مرتبط كه در بنـد  . است بيان حكم كردهدر اين باره 

تـا پايـان اولـين     حـق ايـراد   ،قانونگذار براي خوانـده . بدان اشاره شده از اين دست است
مـورد امكـان طـرح ايـراد      امـا در  ،جلسه دادرسي و ضمن دفاع ماهوي قائل شـده اسـت  

مزبور از جانب خواهان، مكان طـرح ايـراد، نتيجـه رد ايـراد، اعتبـار تصـميم دادگـاه بـر         
  . پذيرش ايراد، حق يا تكليف بودن طرح ايراد و مانند آن حكمي بيان نكرده است

 ماننـد قانونگـذار فرانسـوي    رسـد بهتـر ايـن باشـد كـه قانونگـذار ايرانـي        به نظر مي
همچنـين  .. از طرفين قابل طرح اعـالم كنـد  هريك اي از ايرادات را از جانب  پاره وضوح هب

اگرچـه قـانون آيـين دادرسـي      .كنـد تعيين  وضوح بهالزم است دادگاه محل طرح ايراد را 
امـا تعيـين دادگـاهي كـه      ،مدني فرانسه دست متقاضي را در انتخاب دادگاه بـاز گـذارده  

معمـول  جريـان   محـل طـرح ايـراد بـا منطـق و      عنـوان   به ،دعوا در آن اقامه شده موخراً
 . كند محاكم ايراني سازگارتر مي

قانون آيين دادرسي مدني ايـران تعيـين شـده     103و  89 ادهمنتيجه پذيرش ايراد در 
دگـاه صـادر خواهـد شـد     اما قانونگذار قراري را كه در ادامه پـذيرش از جانـب دا  . است

فرضي كه دو دعوا يكي در دادگاه نخستين و ديگـري   بارههمچنين در .تعيين نكرده است
قانونگـذار   ،در مقابـل . قـانون ايـران حكمـي نـدارد     ،در دادگاه تجديدنظر اقامه شده باشد

از جانب دادگاه حكمي تعيـين   صادر شدهفرانسه اگرچه در مورد نوع و محتواي تصميم 
 102اما در فرضي كه دو دعـوا در دادگـاه عـالي و تـالي مطـرح باشـند در مـاده         ،هنكرد

  . تر را داده است اجازه طرح ايراد در مرجع پايين
بهتـر  . بيان شده اسـت صراحت  بهاعتبار تصميم دادگاه در اين باره در قانون فرانسه 
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 صـادر شـده  ي أرربـاره اعتبـار   د ،است قانونگذار ايراني نيز از ايـن قـانون الگـو گرفتـه    
نتيجـه رد ايـراد امـر مـرتبط در     . دكنـ حكـم  صراحت  بهپذيرش ايراد مزبور درخصوص 
 ؛كار روشني اتخاذ گرددتعيين نشده است و بايد در اين باره راهصراحت  بهقانون ايران 

در مـواد  و به تبـع آن   104 مادهدر اين باره در  تصراح كه كه قانونگذار فرانسه به چنان
  .استده كرتعيين تكليف  91تا  78

  

  منابع .6
، تهــران، 1، جحقــوق خصوصــي دانشــنامهانصــاري مســعود؛ طــاهري، محمــدعلي، ] 1[

 .1384انتشارات محراب فكر، 

، تهـران، انتشـارات اميـر    5، چ1، جدانشـنامه حقـوقي  جعفري لنگرودي، محمد جعفـر،  ] 2[
  .1375كبير، 

ــرو، روژه، ] 3[ ــاي قضــايي فرانســه پ ــدين،  نهاده ــاس ت ــي، عب ــه شــهرام ابراهيم ، ترجم
  .1384غالمحسين كوشكي، تهران، انتشارات سلسبيل، 

[4] Couchez , Gérard ; Lagard, Xavier ,Procédure Civile, 16 édition, Sirey 

Université ,2011.  
 . 1387تهران، نشر ميزان، ، 7چ، هاي آيين دادرسي مدني  بايستهواحدي، قدرت اهللا، ] 5[

، تهـران، شـركت سـهامي    آيين دادرسي مدني فراملـي غمامي، مجيد؛ محسني، حسن، ] 6[
 . 1390انتشار، 

ــه حقــوقي  ،»دعــاوي مــرتبط و ناكارآمــدي مقــررات مــرتبط «محســني، حســن ] 7[ مجل
 .1391، 77، ش76، سدادگستري

قانون آيين دادرسي براساس آيين دادرسي مدني بهشتي، محمد جواد؛ مرداني، نادر، ] 8[
 .1385، تهران، نشر ميزان، هاي عمومي و انقالب در امور مدني دادگاه

در دادگـاه   هـا  آن تجميـع دعـاوي مـرتبط و لـزوم رسـيدگي بـه      «كريمي، علي اصغر ] 9[
 .1377، 11و  10، شهاي حقوقي ديدگاه ،»واحد
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 .1388، تهران، انتشارات دراك، 21، چ1، جآيين دادرسي مدنيشمس، عبداهللا، ] 10[

هـران، شـركت   ترجمـه حسـن محسـني، ت   ، 2چ، قانون آيين دادرسـي مـدني فرانسـه    ]11[
 .1391سهامي انتشار،

، تهـران، انتشـارات مجـد،    2، جآيين دادرسي مـدني و بازرگـاني  متين دفتري، احمد، ] 12[
1378. 

 .1377، تهران، نشر ميزان، 3، جآيين دادرسي مدنيواحدي، قدرت اهللا، ] 13[

م نـور،  ، تهـران، انتشـارات دانشـگاه پيـا    3چ ،3آيـين دادرسـي مـدني    غفاري، جليل، ] 14[
1384. 

، فصلنامه حقوق دانشكده حقوق و علوم سياسـي ، »دعواي اضافي«مولودي، محمد، ] 15[
 .1381، 58ش

 .1384، تهران، انتشارات دراك، 2، چ3، جآيين دادرسي مدنيشمس، عبداهللا ، ] 16[

، تهــران، انتشــارات دراك، 3، ج)دوره بنيــادين( آيــين دادرســي مــدني،  ________] 17[
1386. 

، 8، سفصـلنامه حقـوق اسـالمي   ، »مهلت اقامـه دعـواي اضـافي   «زاده، مهدي،  حسن] 18[
 .1390، 29ش

سسـه  ؤ، تهـران، م 3، چآيين دادرسـي مـدني و بازرگـاني   صدرزاده افشار، محسن، ] 19[
 .1374 ،)ماجد(انتشارات جهاد دانشگاهي 

[20] Lefort , Christophe, Procédure civile, 3 édition, Dalloz, 2009. 

  .1385، تهران، انتشارات دراك، 3، چ1، جآيين دادرسي مدنيشمس، عبداهللا، ] 21[
[22] Guinchrd, serge ; Ferrand, Frédérique ; Chainais, Cécil  ,Procédure 

Civile, Paris , Dalloz, 2008. 

ان، انتشارات مجد، ، تهر3، چ2، جآيين دادرسي مدني و بازرگانيمتين دفتري، احمد، ] 23[
1391.  

[24] Vincent, Jean et Guinchard, Serge, Procédure civile, 26édition, Paris, 
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Dalloz, 2001. 

، تهـران، انتشـارات سلسـبيل،    شرح قانون آيـين دادرسـي مـدني   حياتي،علي عباس، ] 25[
1384.  

، تهـران،  2چ ،)مـدني  - كيفـري (اصطالحات تشريحي آيين دادرسي زاده، فهيمه،  ملك] 26[
 .1390انتشارات مجد، 

، تهـران،  2، چ1، جمبسـوط در ترمينولـوژي حقـوق    جعفري لنگرودي، محمد جعفـر، ] 27[
  .1381انتشارات گنج دانش، 

 .1390، تهران، نشر ميزان، كليات آيين دادرسي مدني حياتي، علي عباس،] 28[

  .1389 ، تهران، انتشارات مجد،آيين دادرسي مدني، كريمي، عباس] 29[
فصـلنامه   ،»حقوق و تكاليف خواهان دعوا در اولين جلسـه دادرسـي  «ابهري، حميد، ] 30[

 .1387، 1، ش38، دوره حقوق

، مباني فقهي آيين دادرسـي مـدني و تـأثير آن در رويـه قضـايي     خدابخشي، عبداهللا، ] 31[
  .1390، تهران، شركت سهامي انتشار، 1ج
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