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Abstract
The principle is to prevent conflicting judgment in procedural law. Although
referred to in numerous articles, the courts still adjudicate such conflicting
judgments for a variety of reasons (including single and correlated litigation). The
legislator's view of two completely opposing judgments is basically to abandon
the second judgment in favor of the first opinion, although in the case of appeal,
there is a case where both judgments can be declared infringing due to
opposition to the law. However, the conflict between the judgments is the reason
for the lack of a proper legal relationship that jeopardizes the dignity of the
judiciary. In other words, although the Code of Civil Procedure mentions conflict
prevention strategies and treatment strategies, but, an example of the cause of
the conflict has never been cited, and it is up to the litigants, including parties to
dispute, lawyers, and judges, to find the cause of these disputes. Knowing the
common causes can meet both educational goals and respond to judicial
purposes.
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ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ

درﻧﮕﯽ ﺑﺮ ﭼﻨﺪ ﻋﻠﺖ ﺻﺪور رای ﻣﺘﻌﺎرض ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ در ﺣﻘﻮق
اﯾﺮان و ﻓﺮاﻧﺴﻪ
ﺣﺴﻦ

1
٢

ﻣﺤﺴﻨﯽ* 1

ﺑﻬﻨﺎم ﺷﮑﻮﻫﯽ

ﻣﺸﻬﺪی ٢

داﻧﺸﯿﺎر ﮔﺮوه ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﯽ ،داﻧﺸﮑﺪه ﺣﻘﻮق و ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ،ﺗﻬﺮان ،اﯾﺮان.

داﻧﺸﺠﻮی ﻣﻘﻄﻊ دﮐﺘﺮی ﮔﺮوه ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﯽ ،داﻧﺸﮑﺪه ﺣﻘﻮق و ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ،ﺗﻬﺮان ،اﯾﺮان.
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ﭼﮑﯿﺪه
اﺻﻞ ﺑﺮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺻﺪور رای ﻣﺘﻌﺎرض اﺳﺖ در ﺣﻘﻮق دادرﺳﯽ .ﺑﻪ اﯾﻦ اﺻﻞ ﮔﺮﭼﻪ در ﻣﻮاد

ﭘﺮﺷﻤﺎری ارﺟﺎع ﺷﺪه وﻟﯽ ﺑﺎز دادﮔﺎهﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﻞ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﭼﻨﯿﻦ رایﻫﺎی ﻣﺘﻌﺎرﺿﯽ ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﮕﺎه ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺑﻪ دو رای ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻌﺎرض ،اﺻﻮﻻ ﮐﻨﺎر ﻧﻬﺎدن رای دوم ﺑﻪ ﺳﻮد رای ﻧﺨﺴﺖ اﺳﺖ

ﮔﺮﭼﻪ در ﺑﺎب ﻓﺮﺟﺎمﺧﻮاﻫﯽ ،ﻣﻮردی ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ دو رای ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن ،ﻧﻘﺾ

ﺷﺪﻧﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﺮ روی ،وﺟﻮد ﺗﻌﺎرض ﻣﯿﺎن رایﻫﺎ دﻟﯿﻞ ﻧﺒﻮد ﻧﻮﻋﯽ راﺑﻄﺔ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻓﺘﺎدن ﺣﯿﺜﯿﺖ دادﮔﺴﺘﺮی ﺷﻮد .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ،ﮔﺮﭼﻪ در ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ

ﮐﻠﯿﺪواژه ﻫﺎ:

ﺗﻌﺎرض ،ارﺗﺒﺎط ﮐﺎﻣﻞ ،دﻋﻮای واﺣﺪ

و ﻣﺮﺗﺒﻂ ،ﻧﻘﺺ و اﺑﻬﺎم ،دﺳﺘﮕﺎه
ﻗﻀﺎﯾﯽ.

ﻣﺪﻧﯽ ﺑﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﺮوز ﺗﻌﺎرض و راﻫﮑﺎرﻫﺎی درﻣﺎن آن اﺷﺎره ﺷﺪه ،وﻟﯽ ﻫﯿﭽﮕﺎه

ﻧﻤﻮﻧﻪای ﻣﺼﺪاﻗﯽ از ﻋﻠﺖ ﺗﻌﺎرض ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺸﺪه و ﺑﺎر ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮدن اﯾﻦ ﻣﺜﺎلﻫﺎ ﺑﺮ دوش ﺑﺎزﯾﮕﺮان
ﻋﺮﺻﮥ دادرﺳﯽ ،اﻋﻢ از اﺻﺤﺎب دﻋﻮا و وﮐﻼی دادﮔﺴﺘﺮی و دادرﺳﺎن اﺳﺖ .ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻠﻞ ﺷﺎﯾﻊ

ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ،ﻫﻢ اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷﯽ را ﺑﺮآورده ﮐﻨﺪ و ﻫﻢ ،ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ.

 ١ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ و رﻓﺘﻦ ﺑﻪ
دادﮔﺴﺘﺮی را ﭘﯿﺸﺒﯿﻨﯽﭘﺬﯾﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺻﺪور رای ﻣﺘﻌﺎرض در

اﮔﺮ اﺧﺘﻼﻓﯽ ﭘﺪﯾﺪ آﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در دادﮔﺴﺘﺮی ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ

دادﮔﺴﺘﺮی ،ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﻘﺼﻮد )ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ؛ ﭘﯿﺸﺒﯿﻨﯽﭘﺬﯾﺮی؛

آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺼﻮب ﺳﺎل  ،۱۳۷۹دادﮔﺴﺘﺮی ﻣﺮﺟﻊ

اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺪور رایﻫﺎی ﻣﺘﻌﺎرض در دادﮔﺴﺘﺮی ،ﭼﺎره ﻧﺪارد

ﺷﻮد ،ﻃﺒﻖ اﺻﻞ  ۱۵۶ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﻣﺎده  ۱۰ﻗﺎﻧﻮن

و اﻣﻨﯿﺖ ﻗﻀﺎﯾﯽ( را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﯽاﻧﺪازد .اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ

رﺳﻤﯽ ﺗﻈﻠﻤﺎت و ﺷﮑﺎﯾﺎت ،و دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ

ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد و ﻣﺒﻨﺎی ﺷﻨﺎﺧﺖ

ﻣﺼﺪاق اﯾﻦ ﻣﺮﺟﻊ ،اﺳﺖ .دادﮔﺴﺘﺮی ﺑﺎﯾﺪ اﺧﺘﻼﻓﺎت را ﺑﺎ

اﻋﻤﺎل ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮع اﺧﺘﻼف ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ

*ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل :ﺣﺴﻦ ﻣﺤﺴﻨﯽ
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ﻧﯿﺰ ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎی روﯾﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺎﻣﻞ در ﺑﻨﺪ  ۶ﻣﺎدة ۸۴

ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ در ﮐﻨﺎر ﺑﻨﺪ  ۲آن ﻣﺎده و ﺑﻨﺪ ۴

اﯾﻤﯿﻞhmohseny@ut.ac.ir :
ﺗﻠﻔﻦ- :

درﻧﮕﯽ ﺑﺮ ﭼﻨﺪ ﻋﻠﺖ ﺻﺪور رای ﻣﺘﻌﺎرض ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ در

ﺣﻘﻮق اﯾﺮان و ﻓﺮاﻧﺴﻪ

ﻣﺎده  ۳۷۱و ﺑﻨﺪ  ۴ﻣﺎده  ۳۲۶ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﺔ ﮔﻮﯾﺎ اﺳﺖ ،ﮔﺮﭼﻪ

ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎور دارﻧﺪ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺣﺎل رایﻫﺎی ﻣﺘﻌﺎرض،

ﻣﺼﺪاق رای ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮارد

اﺧﯿﺮ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﻣﻘﻨﻦ ﺑﻪ »آرای ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ،ﺑﺪون

ﺳﺒﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع و ﺑﯿﻦ ﻫﻤﺎن اﺻﺤﺎب دﻋﻮا«
ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ ﺳﺒﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آرای ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ

ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺻﺎدر ﻧﻤﻮد .ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ آرای ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﮑﺲ آن اﺳﺖ .ﮔﺮﭼﻪ از آﻏﺎز ﺗﺎ اﻧﺠﺎم
دادرﺳﯽ و ﻣﺨﺘﻮﻣﻪ ﺷﺪن دﻋﺎوی ،ﻫﻤﻮاره راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای

ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺻﺪور رایﻫﺎی ﻣﺘﻌﺎرض در ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ
دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ آﻣﺪه و ﮔﺮﭼﻪ ﺷﯿﻮهﻫﺎی درﻣﺎن آن ﻧﯿﺰ از

ﻧﻈﺮ دور ﻧﻤﺎﻧﺪه وﻟﯽ ،ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺑﺮای

اﯾﻦ آرای ﻣﻐﺎﯾﺮ و ﻣﺘﻌﺎرض ﻧﻤﻮﻧﻪای ﺑﯿﺎن ﻧﻨﻤﻮده و ﮐﺎر ﯾﺎﻓﺘﻦ

ﻣﺼﺪاق را ﺑﺮ دوش دادﮔﺴﺘﺮی و وﮐﻼی اﺻﺤﺎب دﻋﻮا ﯾﺎ

ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﻬﺎده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎده و آﺳﺎن ﻧﯿﺴﺖ.

در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ،ﻧﯿﻢ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق

ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﮑﺮار در ﺳﺨﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ.

در ﺣﻘﻮق اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ،اﺳﺎﺳﺎ ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط از ﻣﻨﻈﺮ »اﺟﺮای

ﺻﺤﯿﺢ ﻋﺪاﻟﺖ« ﻣﯽﻧﮕﺮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم در ﺣﻘﻮ ﻣﺎ ﭼﻨﺪان
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﯿﺴﺖ .در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯿﺎن ﻋﻠﻞ ﺗﻌﺎرض
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﻋﺎوی ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع واﺣﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮون آﯾﯿﻦ

دادرﺳﯽ اﺳﺖ و ﺗﻌﺎرض ﻧﺎﺷﯽ از دﻋﺎوی ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺮﺑﻮط

ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ راﻫﮑﺎرﻫﺎی درون آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ اﺳﺖ
ﺗﻤﯿﯿﺰ ﮔﺬارده ﺷﺪه و ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯽﺷﻮد ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ واﻗﻌﯽ

آورده ﺷﻮد.

دوره  ،۴ﺷﻤﺎره  - ۲ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن  – ۱۳۹۹ﺻﻔﺤﺎت  ۱۱۸ﺗﺎ ۱۳۱

 ۲ﺗﻌﺎرض رای در دﻋﺎوی ﺑﺎ
ﻣﻮﺿﻮع واﺣﺪ

اﯾﻦ ﺗﻌﺎرض ﯾﺎ در ﻗﺎﻧﻮن و ﯾﺎ در رﻓﺘﺎر ﻃﺮﻓﯿﻦ رﯾﺸﻪ دارد.

۲٫۱

ﺗﻌﺎرض رﯾﺸﻪدار در ﻗﺎﻧﻮن و رﻓﺘﺎر

ﻃﺮﻓﯿﻦ

ﺑﺎوﺟﻮد اﯾﻦﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺑﻪ ﻃﺮق ﻣﺘﻌﺪد ﺳﻌﯽ ﻧﻤﻮده از
ﺗﻌﺎرض آرا ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و از آنﻫﺎ رﻓﻊ ﺗﻌﺎرض ﻧﻤﺎﯾﺪ ،در ﻣﺎده

 ۳ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ  ١ﺑﻪ ﻣﺘﻌﺎرض ﺑﻮدن ﻗﻮاﻧﯿﻦ

اﺷﺎره ﮐﺮده ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی وﺟﻮد ﺳﺒﺐ ﺗﻌﺎرض در

ﺧﻮد ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺖ .از ﻣﯿﺎن اﯾﻦ اﺳﺒﺎب ،اﺑﻬﺎم و ﻧﻘﺺ دو
ﻧﻤﻮﻧﮥ ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در روﯾﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﺼﺪاق دارﻧﺪ .از

ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﮔﺎه اﯾﻦ اﻗﺪام ﺧﻮد ﻣﺘﺪاﻋﯿﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪ
ﺗﻌﺎرض را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآوردﮐﻪ آن ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ

ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ.

 ۲٫۱٫۱ﻣﺒﻬﻢ ﺑﻮدن ﻗﻮاﻧﯿﻦ

ﺑﺮداﺷﺖ دﯾﮕﺮی از ﻣﺎدة  ۳ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ ﻣﯽ-
ﺷﻮد داﺷﺖ و آن ﺑﺎﯾﺴﺘﮕﯽ وﺿﻮح ،روﺷﻦ ،ﮐﺎﻣﻞ ،ﺻﺮﯾﺢ و

ﺑﺪون اﺑﻬﺎم ﺑﻮدن ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺖ .ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ
ﻗﺎﻧﻮن ،زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺒﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ »ﻣﺮدم از ﻣﺤﺪودة ﺷﻤﻮل آن

اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ« ) ٢راﺳﺦ .(۷۲ :۱۳۹۱ ،ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت

دﯾﮕﺮ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ از ﯾﮏ ﺣﮑﻢ ،دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﻌﻨﺎ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﯾﺎ

ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﻮد ،ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ آن ﺣﮑﻢ ،ﻣﺒﻬﻢ اﺳﺖ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ از وﯾﮋﮔﯽ وﺿﻮح و ﻧﺒﻮد ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺑﻬﺎم و اﯾﻬﺎم ﺑﯽ ﺑﻬﺮه

ﺑﻪ ﺑﺎور ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن ،ﺷﻨﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﻋﻠﻞ ﻫﻢ در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی

ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﺠﺮﯾﺎن وادار ﺑﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .راﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ

اﻣﻨﯿﺖ ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﭘﺬﯾﺮی اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن در دﻋﺎوی را

 (۲۸۵ :۱۳۸۷ﻣﮕﺮ در ﻣﻮرد ﺗﻔﺴﯿﺮی ﮐﻪ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ

در ﻫﻨﮕﺎم وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و اﺻﻼح ،ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ-

ﻗﺎﻧﻮن اراﺋﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و آن را در ﻗﺎﻟﺐ رأی وﺣﺪت روﯾﻪ ﺻﺎدر

و ﻫﻢ در درﻣﺎن اﯾﻦ آﺳﯿﺐ و ﮐﺎﺑﻮس ﮐﻤﮏﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ و

ﻣﯿﺴﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺑﻪ ﻗﺎﺿﯽ در ﻣﻘﺎم اﺟﺮا و ﺑﻪ ﻣﻘﻨﻦ

دﻫﺪ .در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺨﺴﺖ ﻋﻠﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﻋﺎوی ﺑﺎ

ﻣﻮﺿﻮع واﺣﺪ ) (۱و ﺳﭙﺲ ،ﻋﻠﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﻋﺎوی ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع
ﻣﺮﺗﺒﻂ ) (۲را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.

اﻋﺘﺒﺎر ﺗﻔﺴﯿﺮ »ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻫﻤﺎن دﻋﻮاﺳﺖ« )ﮐﺎﺗﻮزﯾﺎن،
دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر )اﻋﻢ از ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﮐﯿﻔﺮی( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ

و اﻋﻼم ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ )ﻣﺤﺴﻨﯽ .(۵۴۹-۵۴۵ ،۱۳۹۶ ،ﺑﺎوﺟﻮد اﯾﻦ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮرد اﺻﻮﻻ ً در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺧﺘﻼف آراء اﺳﺖ و ﺗﻌﺎرض

ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻋﺎم و ﺧﺎص را ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ درﺑﺮ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد ،اﻣﺎ ﺑﯽ-

ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﻔﺎﺳﯿﺮی ﮐﻪ

ﻗﻀﺎت در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت در دﻋﺎوی اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ

ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺻﺪور آرای ﻣﺘﻌﺎرض ﮔﺮدد .دو
ﻧﻤﻮﻧﻪ از آرای ﻗﻀﺎﯾﯽ:

 - ١زﯾﻦ ﭘﺲ :ق.آ.د.م.

 - ٢درﺑﺎرة اﺑﻬﺎم ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ زﺑﺎن ﺣﻘﻮﻗﯽ ر.ک :ﺣﺒﯿﺒﯽ.۳۷-۱۳ ،۱۳۷۴ ،
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دوره  ،۴ﺷﻤﺎره  - ۲ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن  – ۱۳۹۹ﺻﻔﺤﺎت  ۱۱۸ﺗﺎ ۱۳۱

دﻋﻮاﯾﯽ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﮥ ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﯿﺔ ﻋﯿﻦ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮه

 ۲٫۱٫۲ﻧﻘﺺ و ﮐﺎﺳﺘﯽ در ﻗﺎﻧﻮن

ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﺳﻮی ﻣﻮﺟﺮ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه و دادﮔﺎه

ﻧﻘﺺ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺎﺳﺘﯽ ﮐﻪ اﻣﺮی ﺟﺪاﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ

ﻣﺤﻞ اﺳﺘﯿﺠﺎری در ﻗﺒﺎل ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺼﻒ ﺣﻖ ﮐﺴﺐ و ﭘﯿﺸﻪ

اﺳﺖ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد دادرﺳﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﮐﻼی

اﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻮدﯾﻊ ﻧﻨﻤﻮدن ﻣﺒﻠﻎ ﺣﻖ ﮐﺴﺐ و ﭘﯿﺸﻪ در

ﺑﯿﻨﯽ ﺑﺎزﺑﻤﺎﻧﻨﺪ .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﯽﺗﻮان ازﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﻮاد ،۳۰۸

)ﻣﻮﺟﺮ( از ﻧﻮ دادﺧﻮاﺳﺘﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻋﻮای ﺳﺎﺑﻖ،

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﻧﺎﻗﺺ اﺳﺖ  . ٢ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ

ﺑﺎ اﺣﺮاز ﺗﺨﻠﻒ ﺧﻮاﻧﺪه و ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ ﺧﻮاﻫﺎن ،ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﯿﺔ

ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﻫﻤﺔ اﺣﮑﺎم را در ﻗﺎﻧﻮن ﻧﮕﻔﺘﻪ

در ﺣﻖ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﺻﺎدر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﻗﻄﻌﯽ ﻣﯽﺷﻮد

دادﮔﺴﺘﺮی ،ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺧﺘﻼﻓﺎت را ﻧﺪاﻧﻨﺪ و از ﭘﯿﺶ

ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر ،ﺣﮑﻢ اﺻﺪاری ﻣﻠﻐﯽ اﺛﺮ ﻣﯽﮔﺮدد .ﺧﻮاﻫﺎن

 ۳۵۹و  ۴۰۴ق.آ.دم .اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﮐﻪ از ﺟﻬﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ

ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﻮده و اﯾﻦ ﺑﺎر ﻧﯿﺰ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﺳﻮد او ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد.

ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻔﺎد ﻣﺎده  ۴۷۷ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ

ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﻪ »ﺗﻌﻠﻞ و ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻣﻮﺟﺮ در
ﺗﺄدﯾﻪ ﺣﻖ ﮐﺴﺐ و ﭘﯿﺸﻪ ﻧﻮﻋﯽ اﻗﺪام ﺿﺮری ﻋﻠﯿﻪ ﺧﻮد
ﻣﺤﺴﻮب و ﻣﺴﻘﻂ ﺣﻖ او در دﻋﻮی ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﺠﺎری
اﺳﺖ و ...ﺗﺨﻠﻒ ﺟﺪﯾﺪی از ﺳﻮی ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ رخ ﻧﺪاده«...

ﺗﻌﺎرض اﺳﺖ اﻣﺎ ﻧﻘﺎﯾﺺ ﻣﻮﺟﻮد در آن ،راه را ﺑﺮای ﺗﻌﺎرض

ﺟﻤﻊ ﻧﺒﻮدن اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻘﻪ ﺑﺎ ﻃﺮق ﻋﺎدی ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺣﮑﻢ ﺷﺪه

داﻧﺴﺘﻪ و ﻗﺮار رد دﻋﻮای ﺧﻮاﻫﺎن ﺑﺪوی را ﺻﺎدر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .١

ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب ﯾﮑﯽ از ﻃﺮق ﻓﻮق اﻟﻌﺎده رﺳﯿﺪﮔﯽ

 ۱۹ﻗﺎﻧﻮن رواﺑﻂ ﻣﻮﺟﺮ و ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﺳﺎل  ۱۳۵۶ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻪ،

رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﻔﺘﻮحﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺠﺎﻟﯽ ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ

اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﯾﮏﺑﺎر ﻣﻮرد رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻔﺴﯿﺮی

ﺳﺎل  ۱۳۷۳ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪی( ،درﺑﺎره راﺑﻄﮥ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ

اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﻣﻮرد ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و دادﮔﺎه

ﻣﻮﺿﻮع را ﻣﺸﻤﻮل اﻋﺘﺒﺎر اﻣﺮ ﻗﻀﺎوت ﺷﺪة ﺣﮑﻢ ﭘﯿﺸﯿﻦ

در اﯾﻦ دو دﻋﻮی ،دادﮔﺎه ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻔﺴﯿﺮی ﮐﻪ از ﻣﺎدة

ﮐﯿﻔﺮی ٣

اﺷﺎره ﮐﺮد ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺎده ،ﺧﻮد ﯾﮑﯽ از راﻫﮑﺎرﻫﺎی رﻓﻊ

رایﻫﺎ ﺑﺎز ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در ﭘﺮوﻧﺪهای ،ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮاﺑﺮ رای
وﺣﺪت روﯾﻪ ﺷﻤﺎرة رأی  ٦٣٩ﻣﻮرخ  ۱۳۸۸/۸/۱۱ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻞ

ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ» :ﻣﻘﺮرات ﻣﺎده  ١٨ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﮔﺎه-
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺣﮑﺎم ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﻋﺎدی

دﻋﻮای دوم را وارد داﻧﺴﺘﻪ اﻣﺎ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ

ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻧﯿﺴﺖ« اﻣﺎ ،ﻣﺎدة  ۴۷۷ﮐﻨﻮﻧﯽ )ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺎدة ۱۸

دﯾﮕﺮ و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺻﺪور آرای ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ اﻗﺪام ﺑﻪ

ﻃﺮﯾﻘﻪ ﺑﺎ ﻃﺮق ﻓﻮقاﻟﻌﺎده )ﻧﻪ ﻋﺎدی( ﻧﺎﻗﺺ اﺳﺖ ﺑﻪ وﯾﮋه،

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع و ﺳﺒﺐ و ﻃﺮﻓﯿﻦ ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻗﺎﻧﻮن،

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﻣﻔﻬﻮم رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﺎﻫﻮی دﯾﻮان در ﭘﯽ ﺗﺠﻮﯾﺰ اﻋﺎده

ﺻﺪور رأی ﻣﺬﮐﻮر ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ،در اﯾﻦ ﺟﺎ

از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﻣﻘﻨﻦ در ﻣﺎدة  ،۴۷۷ﻣﻬﻠﺖ ﻧﺪارد.

ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﻔﺴﯿﺮ آن ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ ،دو ﺣﮑﻢ

دادرﺳﯽ در راﺳﺘﺎی اﻋﻤﺎل ﻣﺎده ﻣﺰﺑﻮر ،ﻗﻄﻌﯽ ﺑﻮدن رأی

رای وﺣﺪت روﯾﻪ ،ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﻠﻐﯽ اﺛﺮ ﺷﺪن رای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ

اﻋﺎده دادرﺳﯽ و ﺳﮑﻮت درﺑﺎرة ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﻪ دادرﺳﯽ و

آن ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﺑﻨﺪ  ۴ﻣﺎدة  ۳۷۱ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ

ﺳﺒﺐ ﺻﺪور ﭘﯽ در ﭘﯽ آرای ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻫﻢ ﺷﺪه و ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ

ﻣﺘﻌﺎرض ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﻔﺴﯿﺮی ﮐﻪ ﺣﺘﯽ راﻫﮑﺎر ﺻﺪور

ﻧﯿﺰ ﻧﺪارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮان ادﻋﺎ ﮐﺮد اﯾﻦ اﺑﻬﺎم

آﻣﺪه ،ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺗﺒﻌﺎ ﻣﻮﺟﻪ اﺳﺖ؛ اﯾﻦ اﺑﻬﺎم

در ﻋﺒﺎرت »ﻣﻠﻐﯽ اﻻﺛﺮ« اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ آﯾﺎ ﺣﮑﻢ
ﻓﻘﻂ اﺛﺮ ﻧﺪارد ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ از اﺳﺎس ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﺧﻮد را

از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ؛ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﻣﻌﻨﺎی دوم را در
ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺧﻮد ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

اﺻﺪاری و ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻧﺸﺪن رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق دﻓﺎﻋﯽ ﻣﺴﺘﺪﻋﯽ
دﻋﻮت اﺻﺤﺎب دﻋﻮا از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺮادات دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ

ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺧﺪﺷﻪ وارد ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﯾﮏ ﭘﺮوﻧﺪه:

آﻗﺎی »ع.ک« ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺒﺎﯾﻌﻪﻧﺎﻣﻪ  ۱۳۸۶/۰۲/۰۷اﻗﺪام

ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻦ از آﻗﺎی »ر.ا« ﻧﻤﻮده )ﺧﻮاﻧﺪه

ردﯾﻒ اول( ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺮارداد دﯾﮕﺮی آن ﻣﻠﮏ
را از ﺳﺎزﻣﺎن »ک.ا« ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮده اﺳﺖ )ﺧﻮاﻧﺪه ردﯾﻒ

دوم( .ﺧﻮاﻫﺎن دادﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﻟﺰام ﺧﻮاﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ اﻧﺘﻘﺎل اﻗﺎﻣﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .آﻗﺎی »ر.ا« در

 - ١دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  ۸۸۰۹۹۷۱۷۱۱۱۰۰۳۹۱ﺑﻪ ﮐﻼﺳﻪ  ۱۱/۸۷۱۱۵۱ﺻﺎدره

از ﺷﻌﺒﻪ ﯾﺎزدﻫﻢ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻋﻤﻮزاد

ﻣﻬﺪﯾﺮﺟﯽ.۵۳۵ :۱۳۹۴ ،
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 - ٢در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﻋﺎوی و آرای ﻏﯿﺮﻗﺎﯾﻞ

ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﻔﮑﯿﮏ؛ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ :ﻣﺤﺴﻨﯽ ،ﺣﺴﻦ ،(۱۳۹۷) ،ﺻﺺ -۲۳۹
.۲۱۹

٣

 -زﯾﻦ ﭘﺲ :ق.آ.د.ک.

درﻧﮕﯽ ﺑﺮ ﭼﻨﺪ ﻋﻠﺖ ﺻﺪور رای ﻣﺘﻌﺎرض ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ در

ﺣﻘﻮق اﯾﺮان و ﻓﺮاﻧﺴﻪ

دوره  ،۴ﺷﻤﺎره  - ۲ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن  – ۱۳۹۹ﺻﻔﺤﺎت  ۱۱۸ﺗﺎ ۱۳۱

ﻣﻘﺎﺑﻞ دادﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ اﻧﻔﺴﺎخ ﻣﺒﺎﯾﻌﻪﻧﺎﻣﻪ

ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ  .٧اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﺪدا ً آﻗﺎی »ر.ا« ﻧﺴﺒﺖ

ﺷﺮط ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ »ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﯾﮑﯽ از ﭼﮏﻫﺎی اﻟﺒﺎﻗﯽ ﺛﻤﻦ

ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﻗﻄﻌﯽ ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺠﺎزات در ﭘﺮوﻧﺪه

دﻫﺪ«.

رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﺑﺮاﺋﺖ وی )ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ رأی ﺻﺎدره درﺑﺎرة

ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ در ﺿﻤﻦ ﻗﺮارداد

وﺻﻮل ﻧﮕﺮدد ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺗﺤﻮﯾﻞ
دادﮔﺎه ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﺑﻄﻼن دﻋﻮای ﺧﻮاﻫﺎن اﺻﻠﯽ و ﭘﺬﯾﺮش

ﺑﻪ رأی ﺻﺎدره از ﺷﻌﺒﻪ ﻧﻬﻢ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان

اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎل ﻏﯿﺮ ،ﺗﻘﺎﺿﺎی اﻋﻤﺎل ﻣﺎده  ۴۷۷ﻧﻤﻮده و در اﯾﻦ
ﺗﺄﯾﯿﺪ اﻧﻔﺴﺎخ( ﺻﺎدر ﻣﯽﮔﺮدد .٨

دﻋﻮای ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺻﺎدر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ  .١در ﭘﯽ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﯽ از

در اﯾﻦ ﻣﺜﺎل ،ﻣﻔﺘﻮح ﺑﻮدن دو ﻃﺮﯾﻖ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻫﻤﺰﻣﺎن و

ﺳﻮی ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﭘﺲ از ﺻﺪور ﮔﻮاﻫﯽ ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ،اﻗﺪام

اﻋﺘﺒﺎر و اﺳﺘﺤﮑﺎم ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ را

اﯾﻦ رأی ،دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺻﻮل وﺟﻪ ﭼﮏ از

ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﺪادن ﺟﻠﺴﮥ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻞ

وی را دﻟﯿﻞ ﺑﺮ اﺳﻘﺎط ﺣﻖ ﺧﯿﺎر داﻧﺴﺘﻪ ،دادﻧﺎﻣﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ

ﺧﺪﺷﻪدار ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺳﺒﺐ ﺻﺪور آرای ﻣﺨﺎﻟﻒ ،ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از

ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﯽدﻫﺪ .٢

ﯾﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ اﺟﺮا ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﯾﮑﺒﺎره و ﺑﺪون رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻞ

را ﻧﻘﺾ و ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﺧﻮاﺳﺘﻪ دﻋﻮای اﺻﻠﯽ و رد دﻋﻮای

ﺧﻮاﻧﺪه ردﯾﻒ دوم از اﯾﻦ رای ﺗﻘﺎﺿﺎی اﻋﻤﺎل ﻣﺎده ۴۷۷

ﻣﺮﻗﻮم ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﯿﺎن ﺧﻮاﻫﺎن اﺻﻠﯽ

و ﺧﻮاﻧﺪه ردﯾﻒ اول ﻓﻀﻮﻟﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش اﯾﻦ

دﯾﮕﺮی ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺣﮑﻤﯽ در ﺣﺎل اﺟﺮا اﺳﺖ

ﺗﻘﺎﺑﻠﯽ ﺑﻮدن رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﺑﯽ آن ﮐﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ دﻋﻮت ﺷﺪه

ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ اﺣﮑﺎم ﻣﺘﻬﺎﻓﺖ و ﻣﺘﻌﺎرﺿﯽ ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد.

از ﺟﻬﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﺗﻌﺎرض آرا در آرای ﻣﺮﺗﺒﻂ

درﺧﻮاﺳﺖ و ﺗﺠﻮﯾﺰ اﻋﺎده دادرﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ رﯾﯿﺲ ﻗﻮة

ﻧﯿﺰ وﺿﻊ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻮال اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺷﺮح و ﮔﺰارش

داﯾﺮ ﺑﺮ ﺗﺄﯾﯿﺪ اﻧﻔﺴﺎخ ﻗﺮارداد و ﺑﻄﻼن دﻋﻮای ﺧﻮاﻫﺎن اﺻﻠﯽ

اﯾﻦ ﻫﻤﻪ دﺷﻮاری ﻣﻌﻠﻮل ﻧﻘﺺ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ

ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ،ﺷﻌﺒﻪ ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮم دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﺣﮑﻤﯽ ﻗﻄﻌﯽ

ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﻨﺪ  .٣اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻗﺎی »ر.ا« دو ﻗﻄﻌﻪ

از زﻣﯿﻦ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ آﻗﺎی »ع.ک« را ﺑﻪ دو ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ
)آﻗﺎﯾﺎن »ف.ف« و »ن.ف«( ﻧﯿﺰ ﻣﯽﻓﺮوﺷﺪ و در ﭘﯽ ﺷﮑﺎﯾﺖ

ﮐﯿﻔﺮی ﻧﺎﻣﺒﺮﮔﺎن ﻋﻠﯿﻪ »ر.ا« ،ﻃﯽ ﺣﮑﻢ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ

٤

و

ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ  ، ٥ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ وی ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﺣﺒﺲ ،رد ﻣﺎل و

ﺟﺰای ﻧﻘﺪی ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺲ از ﺣﮑﻢ ﺷﻌﺒﻪ  ۲۳دﯾﻮان
ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺄﯾﯿﺪ اﻧﻔﺴﺎخ ،آﻗﺎی »ر.ا« درﺧﻮاﺳﺖ اﻋﺎده دادرﺳﯽ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻗﻄﻌﯽ ﺻﺎدره از دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ در ﺑﺰه

ﯾﺎد ﺷﺪه ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺷﻌﺒﻪ  ۳۸دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﻮﺿﻮع را

ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﺑﻨﺪ ج ﻣﺎده  ۴۷۴ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی
داﻧﺴﺘﻪ و ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮر  ،٦ﭘﺮوﻧﺪه را ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ

ﻫﻢﻋﺮض ارﺟﺎع ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺷﻌﺒﻪ اﻋﺎده دادرﺳﯽ را وارد ﻧﻤﯽ-
داﻧﺪ و رأی ﻗﻄﻌﯽ ﺑﺮ رد درﺧﻮاﺳﺖ اﻋﺎده دادرﺳﯽ ﺻﺎدر

آن در ﺟﺎی دﯾﮕﺮی آﻣﺪه اﺳﺖ )ﻣﺤﺴﻨﯽ ۹۳ :۱۳۹۱ ،و .(۹۴

ﺷﺪه اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﺳﺎﻣﺎﻧﺔ ﻋﺪاﻟﺖ آﺷﻔﺘﻪ و
ﺳﺮد در ﮔﻢ ،آرای ﻗﻄﻌﯽ ﻣﺘﻌﺎرض را ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﺑﭽﯿﻨﺪ و

ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﻋﺮﺻﻪ دادرﺳﯽ را ﺳﺮدرﮔﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

 ۲٫۱٫۳درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻨﻤﻮدن اﯾﺮادات آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ
در ﻣﻮﺿﻮع واﺣﺪ

ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ از اﯾﺮاد آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﻘﻮﻟﺔ ﻧﺎﺷﻨﺎﺳﯽ در
ﺣﻘﻮق آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻌﻤﻮﻻ روی ﻣﯽدﻫﺪ اﻣﺎ در
ﺣﻘﻮق دادرﺳﯽ دﯾﺪه ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﺎه ﻋﻤﺪا و ﮔﺎه ﺳﻬﻮا ،اﺻﺤﺎب

دﻋﻮا ﺑﻪ وﺟﻮد اﯾﺮادی ،ﻣﺘﻌﺮض ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ

اﯾﺮادات آﯾﯿﻨﯿﮏ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺪان اﺷﺎره ﮐﺮد اﯾﺮاد اﻋﺘﺒﺎر اﻣﺮ

ﻗﻀﺎوت ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ اﯾﺮاد ﮐﻪ در ﻫﻮﯾﺖ آن ﺗﺮدﯾﺪﻫﺎی
ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻫﺴﺖ و ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺮاد آﯾﯿﻦ

دادرﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر دﻋﻮای ﺧﻮاﻫﺎن ﺧﺮده ﻣﯽﮔﯿﺮد ﯾﺎ ﺑﻪ اﺻﻞ

 - ١دادﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺷﻤﺎره  ...۱۵۱و  ...۱۵۲ﻣﻮرخ  ۱۳۹۰ /۰۱/۲۹ﺻﺎدره از

 - ٥دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۰۷۷۱ﻣﻮرخ  ۱۳۹۴/۰۸/۱۷ﺻﺎدره

 - ٢دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  ...۶۸۶ﻣﻮرخ  ۱۳۹۲/۰۵/۲۲ﺻﺎدره از ﺷﻌﺒﻪ ﺳﻮم

٦

 -دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  ۹۶۰۹۹۷۰۹۲۵۳۰۳۱۰۷ﻣﻮرخ  ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ﺻﺎدره

٧

 -دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  ۹۷۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۱۳۳۷ﻣﻮرخ  ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ﺻﺎدره

ﺷﻌﺒﻪ دوم دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻗﺪس.
دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان.

 - ٣دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۸۳۰۰۳۳۶ﻣﻮرخ  ۱۳۹۶/۰۷/۱۰ﺻﺎدره

از ﺷﻌﺒﻪ  ۲۳دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر.

 - ٤دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  ۹۳۰۹۹۷۲۶۵۰۶۰۱۱۶۲ﻣﻮرخ  ۱۳۹۳/۱۱/۰۶ﺻﺎدره از

ﺷﻌﺒﻪ  ۱۰۲دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺰاﯾﯽ ﺗﻬﺮان.

از ﺷﻌﺒﻪ ﻧﻬﻢ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان
از ﺷﻌﺒﻪ  ۳۸دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر.

از ﺷﻌﺒﻪ  ۱۴دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان.

 - ٨دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۷۳۰۰۶۰۲ﻣﻮرخ  ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ﺻﺎدره

از ﺷﻌﺒﻪ  ۱۳دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر.
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دوره  ،۴ﺷﻤﺎره  - ۲ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن  – ۱۳۹۹ﺻﻔﺤﺎت  ۱۱۸ﺗﺎ ۱۳۱

ﺣﻖ دادﺧﻮاﻫﯽ وی ،ﮐﻪ در ﻣﻮرد دوم ﺑﺎﯾﺪ آن را ﭼﯿﺰی ﺟﺪای

از دﻓﺎع و ﺟﺪای از اﯾﺮاد داﻧﺴﺖ  ،١در ﺣﻘﻮق ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺷﻖ

ﺳﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻣﺎﻧﻊ ﭘﺬﯾﺮش«  .٢ﺑﺮﺧﯽ اﺳﺘﺎدان آن را
ﻧﻬﺎدی ﻣﺒﻬﻢ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﭘﺬﯾﺮش

ﻧﻮﻋﯽ اﺑﺰار اﻧﺘﻈﺎم آﯾﯿﻨﯿﮏ  ٣اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ رﻓﺘﺎر آﯾﯿﻦ-

دادرﺳﯽ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر و ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ را ﻣﻮرد ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮا ﻗﺮار دﻫﺪ

و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻮﻋﯽ اﺑﺰار ﺑﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ

ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ٤

ﺑﺎﺷﺪ ) .(Cadiet et Jeuland, 2016: 389-391از اﯾﻦ

ﻣﻨﻈﺮ ،ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر ،ﺧﻮاه ﺑﺎ اﯾﻦ

اﻧﺪﯾﺸﻪ ﮐﻪ ذﯾﻨﻔﻊ از آن ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺧﻮاه ﺑﺎ

اﯾﻦ ﭘﻨﺪار ﮐﻪ ﺳﻬﻮا اﯾﺮاد ﻧﺸﺪه در ﭘﺮوﻧﺪهای ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه
ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻢ »ج.ج« ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﭘﺲ از رأی ﺻﺎدره از دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ

اداری در ﺧﺼﻮص اﻟﺰام ﺑﻪ ﺻﺪور ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ داﺋﺮ ﺑﺮ رد
ﺷﮑﺎﯾﺖ  ،٥ﻋﻠﯿﻪ اداره ﺛﺒﺖ اﺣﻮال ﮔﺮﮔﺎن ﻫﻤﯿﻦ دﻋﻮا را اﯾﻦ

ﺑﺎر در دادﮔﺎه دادﮔﺴﺘﺮی ﻣﻄﺮح ﻧﻤﺎﯾﺪ و از دادﮔﺎه ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ

ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ورود ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﮕﯿﺮد  ٦و رای اﯾﻦ دو ﻣﺮﺟﻊ را ،ﺑﺪون
راﻫﮑﺎر ﺟﺒﺮاﻧﯽ ،در ﺗﻌﺎرض ﺑﺎ ﻫﻢ ﻗﺮار دﻫﺪ.

اﯾﺮاد دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﯾﺎدآور ﺷﺪ اﯾﺮاد

اﻣﺮ ﻣﻄﺮوح )ﺳﺒﻖ ﻃﺮح دﻋﻮا( اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖ اول ﺑﻨﺪ

 ۲ﻣﺎده  ۸۴ق.آ.د.م .آﻣﺪه و ﻏﻔﻠﺖ در ﻃﺮح آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ

رایﻫﺎی ﻣﺘﻌﺎرض ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ )ر.ک :ﻣﺤﺴﻨﯽ.(۹۸-۶۹ :۱۳۹۱ ،

در واﻗﻊ ﻣﻘﻨﻦ ﺑﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺳﺒﻖ ﻃﺮح دﻋﻮا ،ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ
ﻣﺎﻧﻊ ﺗﺤﻘﻖ دو اﻋﺘﺒﺎر اﻣﺮ ﻗﻀﺎوت ﺷﺪه ﺷﻮد و اﮔﺮ در اﯾﻦ

ﺻﻮرت ذﯾﻨﻔﻊ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ اﯾﺮاد ﻧﮑﻨﺪ ،ﺑﯽ ﮔﻤﺎن ﺑﺴﺘﺮ ﺟﺪی
ﺑﺮای ﺗﻌﺎرض رای ﺣﺎدث ﻣﯽﺷﻮد )درﺑﺎره ﺗﻌﺎرض دو اﻣﺮ

ﻣﺨﺘﻮم ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﺳﺘﺎدان آن را ﻫﻤﭽﻮن دو ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺘﻌﺎرض

ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ ر.ک :ﮐﺎﺗﻮزﯾﺎن.(۶۱ :۱۳۹۲ ،

ﻗﻀﺎوت ﺷﺪه ،ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﻮازی و ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻧﻨﻤﻮدن دﻓﺎع از
دﻋﻮا اﺷﺎره ﮐﺮد.

۲٫۲٫۱

ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻦ اﯾﺮاد اﻣﺮ ﻗﻀﺎوت ﺷﺪۀ ﺿﻤﻨﯽ

در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎر اﻣﺮ ﻗﻀﺎوت ﺷﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺒﺎب

ﻣﻮﺟﻬﻪ ﺣﮑﻢ و اﻣﺮ ﻗﻀﺎوت ﺷﺪهی ﺿﻤﻨﯽ ،ﺑﺮﺧﯽ ﻗﺎﻋﺪه
ﻣﺰﺑﻮر را ﺻﺮﻓﺎ ً ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻮق ﺣﮑﻢ داﻧﺴﺘﻪ و از ﺗﺴﺮی آن

ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﻮارد ﺧﻮدداری ﮐﺮدهاﻧﺪ؛ اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر

را ﻧﺴﺒﺖ اﻣﻮری ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﺿﻤﻨﯽ ﻣﻮرد رﺳﯿﺪﮔﯽ دادﮔﺎه

ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ را واﺟﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ )ﮐﺎﺗﻮزﯾﺎن:١٣٩٢ ،

 (١٥٦ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ روی ،در ﭘﺬﯾﺮش اﻋﺘﺒﺎر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮای آن در
ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺧﺘﻼف اﺳﺖ )ﻏﻤﺎﻣﯽ و ﻣﺤﺴﻨﯽ:١٣٩٦ ،

 .(٢٢٧-٢٢٠ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﺧﯿﺮ ،ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﮥ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺿﺮوری ﺗﺼﻤﯿﻢ دادﮔﺎه اﺳﺖ واﺟﺪ اﻋﺘﺒﺎر

اﻣﺮﻗﻀﺎوتﺷﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﺮﺧﯽ آرای اﺻﺪار ﯾﺎﻓﺘﻪ در
روﯾﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﻣﺆﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ )ﻋﻤﻮزاد
ﻣﻬﺪﯾﺮﺟﯽ .(٥٢٢-٢٥٢ :١٣٩٤ ،از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ و

ﻣﻬﻢ اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺻﺪور آرای ﻣﺘﻌﺎرض اﺳﺖ

ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ اﻋﺘﺒﺎر اﺣﮑﺎم ﺻﺎدره ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﯽ از
دﻋﺎوی ﺑﺎ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻤﺎع اﻋﻼم ﺷﻮﻧﺪ.

ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ:

ﺷﺨﺼﯽ ﻣﯽﻣﯿﺮد و ﻫﻤﺴﺮش )ﺧﺎﻧﻢ ش.ک( ﻗﯿﻢ ﻓﺮزﻧﺪان

ﻣﺤﺠﻮر او ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﺎﻣﺒﺮده در زﻣﺎن ﻗﯿﻤﻮﻣﺖ ﻗﺴﻤﺘﯽ از

اﻣﻼک ﻣﻮرث را ﺑﻪ آﻗﺎی )ا.د( ﮐﻪ ﺑﺮادر ﻣﺘﻮﻓﯽ اﺳﺖ ﻣﯽ-
ﻓﺮوﺷﺪ .ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از ورﺛﻪ ﮐﻪ از ﺣﺠﺮ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ اﻗﺪام

ﺑﻪ ﻃﺮح دﻋﻮا ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﮥ اﻋﻼم ﺑﻄﻼن آن ﺑﯿﻊ ﻧﻤﻮده و اﺑﻄﺎل
ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ ﺗﻨﻈﯿﻤﯽ را ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ .ﺧﺮﯾﺪار در دﻓﺎع ﺑﻪ

ﺗﺼﺮﻓﺎت ﭘﺪر ﺧﻮد در ﻣﻠﮏ ﻣﻮرد دﻋﻮی اﺷﺎره ﻧﻤﻮده و

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن و ﻣﺘﻮﻓﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺘﻨﺎد ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .دادﮔﺎه ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ

 ۲٫۲ﺗﻌﺎرض رایﻫﺎ در ﻣﻮﺿﻮع واﺣﺪ

دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  ۹۴۰۹۹۷۷۱۹۷۱۰۱۱۷۶ﻣﻮرخ ۱۳۹۴/۰۹/۰۴

ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ

ﮔﺎه ﺗﻌﺎرض رایﻫﺎ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺮﺟﻊ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻦ اﻋﺘﺒﺎر اﻣﺮ ﺿﻤﻨﺎ ً

 . ١اوﻟﯽ ﻧﮕﺎه ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﯽ را ﺑﻪ اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر و اﯾﺮاد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯽدﻫﺪ

و دوﻣﯽ ﻧﮕﺎه ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ را .در اﯾﻦ ﺑﺎره ر.ک :ﮐﺎﺗﻮزﯾﺎن-۵۶ :۱۳۹۲ ،
۶۱؛ ﻣﻠﮏﺗﺒﺎر .۱۳۹۸ ،از ﺟﻬﺖ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﯿﺎن دﻓﺎع و اﯾﺮاد و ﻣﺎﻧﻊ

ﭘﺬﯾﺮش.
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. Fin de non-recevoir.
. un instrument de police processuelle.

2
3

ﺣﮑﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎ ﻟﺤﻈﮥ ﻓﻮت و ﭘﺲ از
آن ﻧﯿﺰ اﻣﻼک در ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﺘﻮﻓﯽ و ﺑﻪ ﻧﺎم وی ﺑﻮده ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ

اﻗﺪام ﺧﺮﯾﺪار ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻠﮏ ﻣﻮرد دﻋﻮی از ﻗﯿﻢ ورﺛﻪ
4

. un instrument de politique législative.
 - ٥دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  ۳۵۳۶ﻣﻮرخ  ۱۳۸۷/۱۱/۲۵ﺻﺎدره از ﺷﻌﺒﻪ ۲۵
دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری.

٦

 -دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  ۸۸/۰۰۱۴۳ﺻﺎدره از ﺷﻌﺒﻪ ﻧﻬﻢ دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ

ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮔﺮﮔﺎن؛ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻋﻤﻮزاد ﻣﻬﺪﯾﺮﺟﯽ.۵۴۷ :۱۳۹۴ ،

درﻧﮕﯽ ﺑﺮ ﭼﻨﺪ ﻋﻠﺖ ﺻﺪور رای ﻣﺘﻌﺎرض ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ در

ﺣﻘﻮق اﯾﺮان و ﻓﺮاﻧﺴﻪ

را ﻧﻮﻋﯽ اﻗﺮار وی ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﺘﻮﻓﯽ در آن اﻣﻼک ﻣﯽداﻧﺪ

دﻋﻮای ﺧﻮاﻫﺎنﻫﺎ را وارد ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﻗﻄﻌﯽ

ﻣﯽﺷﻮد.

ﺧﺮﯾﺪار دﻋﻮای دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﮥ اﺛﺒﺎت ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﻪ

ﻣﯿﺰان ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﻼک ﻣﺘﻮﻓﯽ )ﻣﻮرث ﺧﻮاﻫﺎنﻫﺎ(

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ در دﻋﻮای اول ﻣﻄﺮح ﮐﺮده ﺑﻮد

دوره  ،۴ﺷﻤﺎره  - ۲ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن  – ۱۳۹۹ﺻﻔﺤﺎت  ۱۱۸ﺗﺎ ۱۳۱

ﻧﺘﯿﺠﮥ ﺿﺮوری ﻣﻨﻄﻮق اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻻت و ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎی

ﺑﺴﯿﺎر ،دارای ﭼﻨﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎری اﺳﺖ ) Cadiet et Jeuland,

2016: 611-612؛ Amrani-Mekki et Strickler, 2014:
(732-767

 ۲٫۲٫۲ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮوز ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﻮازی
دادﮔﺎهﻫﺎ

اﻗﺎﻣﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺧﻮاﻧﺪﮔﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ادﻋﺎی ﻣﻄﺮح ﺷﺪه،
ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺪﯾﻦ ﻟﺤﺎظ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ ً ﻣﻮرد رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ،

ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﮐﺸﻮرﻫﺎ و اﺳﺘﻘﻼل ﻗﻀﺎﯾﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻮازیﮐﺎری

دﻋﻮا را ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .وﮐﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺎن در دﻓﺎع ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﮥ

دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ دادﮔﺎه ،ﻫﻤﺰﻣﺎن ،ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺷﻮﻧﺪ  .٢در

ﺧﻮاﻫﺎن اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ دادﮔﺎه ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ دادﻧﺎﻣﻪ

ﮔﻮﻧﻪ دﻋﺎوی ﻫﻤﺰﻣﺎن در دادﮔﺴﺘﺮی ﻗﺎﺑﻞ ﻃﺮح ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﺑﺮای

ﺧﻮاﻫﺎن را ﻏﯿﺮ وارد ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﺑﻄﻼن دﻋﻮا ﺻﺎدر

ﻣﻨﻘﻮﻟﯽ ﮐﻪ از ﻋﻘﻮد و ﻗﺮاردادﻫﺎ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺎن

)ﺧﻮاﻫﺎن دﻋﻮای ﺟﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﺧﺮﯾﺪار( ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .دادﮔﺎه

ﺗﻌﻬﺪ اﻗﺎﻣﻪ دﻋﻮا ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ زﻣﯿﻨﮥ اﯾﻦ دﻋﺎوی ﺑﺎﺷﺪ

واﺟﺪ اﻋﺘﺒﺎر اﻣﺮ ﻗﻀﺎوت ﺷﺪه اﻋﻼم ﻧﻤﻮده و ﺑﺪﯾﻦﺟﻬﺖ رد

ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﻮازی در ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﻌﻠﻮل اﺻﻞ

ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ،ﭘﺪﯾﺪﻣﯽآﯾﺪ آن ﻫﻢ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ

دﻋﻮای ﺳﺎﺑﻖ ﮐﻪ اﻋﻼم ﺑﻄﻼن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻮده ﻧﻪ اﺛﺒﺎت ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ

ﺣﻘﻮق داﺧﻠﯽ و در آﯾﯿﻦ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ دﻋﺎوی ﻣﺪﻧﯽ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ

ﺷﻤﺎره  ۹۵۰۹۹۷۷۱۹۷۱۰۰۹۶۹ﻣﻮرخ  ۱۳۹۵/۰۸/۲۲دﻋﻮای

ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎده  ١٣ق.آ.د.م .ﮐﻪ در دﻋﺎوی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و اﻣﻮال

ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺣﮑﻢ ﺻﺎدره ﻣﻮرد ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﯽ ﻣﺤﮑﻮمﻋﻠﯿﻪ

اﺧﺘﯿﺎر داده ﺗﺎ در دادﮔﺎه ﻣﺤﻞ اﻧﻌﻘﺎد ﻋﻘﺪ ﯾﺎ ﻣﺤﻞ اﺟﺮای

ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن

ﻣﻮﺿﻮع را ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﻣﺸﻤﻮل اﻣﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﯾﺎ ﺳﺒﻖ ﻃﺮح

» ...در اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﺳﺒﺐ دﻋﻮی ﺗﻘﺴﯿﻢﻧﺎﻣﻪ ﻋﺎدی ﻣﻮرﺧﻪ

دﻋﻮا ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎز ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﺣﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﮔﻔﺘﻪ

 ۱۳۷۵اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ وﺟﻮد ﺷﺮاﯾﻂ اﻋﺘﺒﺎر اﻣﺮ ﻣﺨﺘﻮﻣﻪ ﻣﻮرد

ﺷﺪ ،ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺻﺪور رای ﻣﺘﻌﺎرض ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ.

ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻋﺪم اذن دادﺳﺘﺎن ﻣﻄﺮح ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺧﻮاﻧﺪه

ﺗﻮﺳﻂ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺧﻮاﻫﺎن ﺑﻮدن اﺷﺨﺎص

ﺗﺮدﯾﺪ اﺳﺖ .١ «...در ﻣﺜﺎﻟﯽ دﯾﮕﺮ ،ﺧﻮاﻫﺎنﻫﺎ دﻋﻮای اﺑﻄﺎل

ﻣﺜﺎل دﯾﮕﺮ درﺑﺎرۀ ﻃﺮح دﻋﺎوی در دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری

در ﻣﻘﺎم دﻓﺎع ﺑﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻧﻤﻮده و دادﮔﺎه

دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﻣﮑﺎن ﻃﺮح ﯾﮏ دﻋﻮا از ﺳﻮی

ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﻘﻖ اﻋﺘﺒﺎر اﻣﺮ ﻗﻀﺎوت ﺷﺪه را در

دوﻟﺖ در دادﮔﺴﺘﺮی وﺟﻮد دارد )ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺎ

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﺎ ﻓﺮض ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش اﻋﺘﺒﺎر اﻣﺮ ﻗﻀﺎوت ﺷﺪهی

ﺑﺴﺘﺮ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺤﻮل ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ر.ک :ﻣﺤﺴﻨﯽ:١٣٩٦ ،

ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺒﺐ دﻋﻮای اول ﺗﻘﺴﯿﻢﻧﺎﻣﻪ

دﻋﻮای دوم ﺑﺎ ﺗﺮدﯾﺪ ﻣﻮاﺟﻪ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ.

ﺿﻤﻨﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺒﺎب و اﻣﻮری ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺿﻤﻨﯽ ﻣﻮرد
رﺳﯿﺪﮔﯽ دادﮔﺎه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و راﺑﻄﻪ ﺿﺮوری ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻮق ﺣﮑﻢ
دارﻧﺪ اﮔﺮ دادﮔﺎه رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ دﻋﻮای دوم ،ﺣﮑﻤﯽ

ﺑﺮﺧﻼف اﻣﻮر ﻣﺬﮐﻮر ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﯾﺪ اﺣﮑﺎم اﺻﺪاری ﻣﺘﻌﺎرض

ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .اﺳﺘﺎدان ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ در ﺣﻘﻮق ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﺻﻮﻻ

ﺷﺨﺺ ﺣﻘﯿﻘﯽ در دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ و ﻃﺮح ﻫﻤﺎن دﻋﻮا از ﺳﻮی
ﭘﯿﺶ از رای وﺣﺪت روﯾﻪ ﺷﻤﺎرۀ  ٧٩٢ﻣﻮرخ  ١٣٩٩/٤/٢٦ﮐﻪ
 .(٥٥٠-٥٣١آرای ﺻﺎدره در ﺧﺼﻮص دﻋﻮای اﻟﺰام اداره ﺛﺒﺖ

اﺣﻮال ﺑﻪ ﺻﺪور ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ در دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﭘﺲ
از

ﻃﺮح ٣

و رﺳﯿﺪﮔﯽ آن در دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ

اداری ٤

ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ

ﺑﻪ ﺻﺪور آرای ﻣﺘﻌﺎرض ﮔﺮدﯾﺪه از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺑﺎرز ﺻﻼﺣﯿﺖ

ﻣﻮازی اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺮدﯾﺪ.

ﻣﻨﻄﻮق اﻋﺘﺒﺎر دارد و در ﻫﺮ ﺣﺎل ﺷﺎﻣﻞ رایﻫﺎی ﭘﯿﺶ از

ﺑﯿﺎن ﺣﻖ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،وﻟﯽ ،آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﻨﻄﻘﺎ از رای اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ-

رود ﯾﺎ آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﺟﻬﺎت ﻗﺎﻃﻊ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ آن ﭼﻪ ﮐﻪ

 - ١دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  ۹۶۰۹۹۷۷۱۲۰۴۰۰۰۰۲ﻣﻮرخ  ۱۳۹۶/۰۱/۰۶ﺻﺎدره از

 - ٣دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  ۸۸/۰۰۱۴۳ﺻﺎدره از ﺷﻌﺒﻪ ﻧﻬﻢ دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ

 . ٢در ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺧﺼﻮﺻﯽ آن را »ﻧﺘﯿﺠﮥ ﺗﻌﺎرض ﻣﺜﺒﺖ

٤

ﺷﻌﺒﻪ  ۱۴دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس.

ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎهﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ « ﻣﯽداﻧﻨﺪ اﻟﻤﺎﺳﯽ و
اﺳﻌﺪی.۱۱-۳۸ :۱۳۹۶ ،

ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮔﺮﮔﺎن.

 -دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  ۳۵۳۶ﻣﻮرخ  ۱۳۸۷/۱۱/۲۵ﺻﺎدره از ﺷﻌﺒﻪ ۲۵

دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری.
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دوره  ،۴ﺷﻤﺎره  - ۲ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن  – ۱۳۹۹ﺻﻔﺤﺎت  ۱۱۸ﺗﺎ ۱۳۱

 ٢٫٢٫٣ﺟﺪا ﻧﻨﻤﻮدن دﻓﺎع از ادﻋﺎ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ

ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪی آن ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﯾﺎ دادﮔﺎﻫﯽ دﯾﮕﺮ ارﺟﺎع ﺷﻮد و
ﻧﺘﯿﺠﮥ آن رایﻫﺎی ﻣﺘﻌﺎرض ﺑﺎﺷﺪ.

رﺳﯿﺪﮔﯽ

»دﻓﺎع در ﻣﻌﻨﺎی وﺳﯿﻊ واژه ﺑﻪ ﻫﺮ اﻗﺪاﻣﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ

ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،آﻗﺎی »م.س« ﺑﻪ وﮐﺎﻟﺖ آﻗﺎی »س.ش« ﺑﻪ

ﺖ  ١ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ-
در راﺳﺘﺎی ﻣﻌﺎرﺿﻪ ﺑﺎ درﺧﻮاﺳ ِ

ﻃﺮﻓﯿﺖ آﻗﺎﯾﺎن » -۱م.ک« » -۲ع.م« ﺑﺎ وﮐﺎﻟﺖ ﺑﻌﺪی آﻗﺎی

ﺧﻮاﻧﺪه در ﺑﺮاﺑﺮ ادﻋﺎی ﻃﺮح ﺷﺪۀ ﺧﻮاﻫﺎن را ﺑﻪ دﻓﺎع اﺧﺺ

از ﻣﻠﮏ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ...و اﻟﺰام ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﻨﺪ

ﺷﻮد« )ﻣﺤﺴﻨﯽ۱۳۹۵ ،اﻟﻒ .(۱۷۳ :ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ،ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی

»ص.ع«  -۳ﻣﺆﺳﺴﻪ »ق«  ...دﻋﻮاﯾﯽ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻓﮏ رﻫﻦ

)دﻓﺎع ﻣﺎﻫﻮی( ،اﯾﺮاد و دﻋﻮای ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﮐﺮدهاﻧﺪ

رﺳﻤﯽ ﻣﻘﻮم ﺑﻪ  ...و ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎرات )وﺟﻪ اﻟﺘﺰام( ﻣﻮﺿﻮع

)ﻣﺘﯿﻦدﻓﺘﺮی ۲۴۶ :۱۳۸۱ ،ﺑﻪ ﺑﻌﺪ؛ ﺷﻤﺲ.(۴۱۹ :۱۳۹۳ ،

ﻣﺎده  ۷۱ق.آ.د.م.ف ٢ .در ﺧﺼﻮص ﺗﻌﺮﯾﻒ دﻓﺎع

ﺑﻨﺪ  ۴-۵ﻣﺒﺎﯾﻌﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻘﻮم ﺑﻪ ...و ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ...ﺑﺎﺑﺖ

ﻣﺎﻫﻮی ٣

ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی آب ،ﺑﺮق و ﺷﺎرژ ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم ﺧﺴﺎرات دادرﺳﯽ

دﻋﻮی ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ را ﺑﻪﻋﻨﻮان دﻋﻮای ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﯿﻪ رد ﻣﯽ-

ﻗﺮارداد اﺳﺘﻨﺎدی ﺧﻮاﻫﺎن و ﻓﺮوش آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻣﺘﻨﺎزع ٌ ﻓﯿﻪ ﺑﻪ

داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ »ﻃﺮح دﻓﺎع ﻣﺎﻫﻮی ﻣﻘﯿﺪ ﺑﻪ زﻣﺎن ﻧﯿﺴﺖ«

ادﻋﺎﯾﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺻﻮری ﺑﻮدن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻨﻌﻘﺪه ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن

ﻣﻘﺮر ﻣﯽدارد» :ﻫﺮ ﺟﻬﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ادﻋﺎ،
ﮐﻨﺪ ،دﻓﺎع ﻣﺎﻫﻮی اﺳﺖ« و ﻣﺎدۀ  ۷۲ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺰﺑﻮر ﺑﯿﺎن

ﺗﻘﺪﯾﻢ دادﮔﺎه ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﺧﻮاﻧﺪه ردﯾﻒ اول اﺻﺎﻟﺖ

ﺧﻮاﻫﺎن را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮده و اﻣﺎ ﺧﻮاﻧﺪه دوم و وﮐﯿﻞ اﯾﺸﺎن

)ﻣﺤﺴﻨﯽ۱۳۹۵ ،ب(۹۹ :؛ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در

و ﺧﻮاﻧﺪه ردﯾﻒ اول را ﻣﻄﺮح ﮐﺮدهاﻧﺪ .دادﮔﺎه ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﯿﺰ

ادﻋﺎی ﻃﺮف ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﯽ آن ﮐﻪ در ﻃﺮف ﺑﻮدن او ﯾﺎ

دﻋﻮی و ﺗﻘﺪﯾﻢ دادﺧﻮاﺳﺖ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﻮده و اﯾﻦ اﻣﺮ رﻋﺎﯾﺖ

ﺣﻘﻮق ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ در دﻓﺎع ﻣﺎﻫﻮی ﺑﻪ ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ
در ﺟﻬﺎت آﯾﯿﻨﯿﮏ دﻋﻮای او ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ ) Héron,2006 :

ﺑﺎ اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﻪ اﺛﺒﺎت ﺻﻮری ﺑﻮدن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻃﺮح

ﻧﮕﺮدﯾﺪه ،ﻗﺮار رد اﯾﻦ دﻋﻮی را ﺻﺎدر ﻧﻤﻮده

اﺳﺖ .٤

در ﭘﯽ

 .(110-111در ﺣﻘﻮق ﻣﺎ ،دﻓﺎع ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﺧﺺ ﯾﺎ دﻓﺎع ﻣﺎﻫﻮی

ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﯽ ،دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺪﻻل دادﮔﺎه

(۴۵۹ :۱۳۹۳؛ و دﻋﻮای ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ،دﻋﻮاﻳﻲ اﺳﺖ »ﻛﻪ ﺧﻮاﻧﺪه

ﺗﻘﺪﯾﻢ دادﺧﻮاﺳﺖ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ دارد را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻪ

را در »ﻧﻔﯽ ﺣﻖ ادﻋﺎﯾﯽ ﻣﺪﻋﯽ« ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ )ﺷﻤﺲ،

ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ادﻋﺎی ﺻﻮری ﺑﻮدن اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ

در ﯾﻚ دادرﺳﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ دﻋﻮاي ﺧﻮاﻫﺎن اﻗﺎﻣﻪ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﺗﺎ

اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ادﻋﺎ ،دﻋﻮی ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﺸﺪه و اﺣﺘﯿﺎج

ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺧﻮد ﺑﻜﺎﻫﺪ ﻳﺎ ﺑﻪﻃﻮرﻛﻠﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي

ﮐﻪ ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﭘﺮﺷﻤﺎری دارد ،روﺷﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﺪم ﺗﻔﮑﯿﮏ

اﻧﺠﺎم اﻣﺮي را ﺑﺨﻮاﻫﺪ« )ﻣﺤﺴﻨﯽ ۱۳۹۵ ،اﻟﻒ .(۱۷۴ :اﯾﻦ

ﻣﺴﺘﻘﻞ ،ﺑﺎ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺗﻌﺎرض آراء ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﯿﺴﺖ.

ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ دﻋﻮاي وي دﻓﺎﻋﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺘﻪ ،از
ﻛﺮده ﻳﺎ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺧﻮاﻫﺎن اﺻﻠﻲ ﺑـﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﭼﻴﺰي ﻳﺎ

دﻋﻮا اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ دﻋﻮا ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ ﻣﺎﻫﯿﺘﺎ ً

ﺑﻪ ﺗﻘﺪﯾﻢ دادﺧﻮاﺳﺖ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻧﺪارد  .٥از ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ

ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو روش و ﻫﺪاﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺎن ﺑﻪ ﺳﻮی ﻃﺮح دﻋﻮی

 ۳ﺗﻌﺎرض ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﻋﺎوی ﺑﺎ

ﯾﮏ دﻓﺎع اﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺮآوردن اﻧﻀﺒﺎط

ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺮﺗﺒﻂ

آﯾﯿﻨﯿﮏ ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ دادﺧﻮاﺳﺖ و دﯾﮕﺮ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت

دادرﺳﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .از اﯾﻦ روی ،دﻓﺎع اﺧﺺ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪن

ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ دادﮔﺎه
ﺗﮑﻠﯿﻒ اﺿﺎﻓﯽ دﯾﮕﺮی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻘﺪﯾﻢ دادﺧﻮاﺳﺖ را ﺑﺮ

ﺧﻮاﻧﺪه ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺎه ﻣﺮﺟﻊ

ﺗﻌﺎرض رایﻫﺎ ﮔﺎه در دﻋﺎوی ﻣﺮﺗﺒﻂ رخ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺗﻌﺎرض در

اﯾﻦ دﻋﺎوی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺘﺪاﻋﯿﯿﻦ ﯾﺎ دﺳﺘﮕﺎه
ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

رﺳﯿﺪﮔﯽﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ ﻣﻮارد را دﻓﺎع اﺧﺺ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ و ﺑﻪﻋﻨﻮان

دﻋﻮای ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﯽﭘﻨﺪارد ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻤﻞ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻃﺮح

1

- La contradiction à la demande.
 - ٢ﮐﺪ آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ.
3
- Mere defense.

 - ٤دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  ۸۹۰۳۲۹ﻣﻮرﺧﻪ  ۱۳۸۹/۰۵/۲۳ﺻﺎدره از ﺷﻌﺒﻪ

دوم دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺗﻬﺮان.

٥

 -دادﻧﺎﻣﻪ  ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۱۳۲۳ﻣﻮرخ  ۱۳۹۱/۱۱/۰۷ﺻﺎدره از

ﺷﻌﺒﻪ ﺳﯽ و ﻫﻔﺘﻢ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان.
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درﻧﮕﯽ ﺑﺮ ﭼﻨﺪ ﻋﻠﺖ ﺻﺪور رای ﻣﺘﻌﺎرض ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ در

ﺣﻘﻮق اﯾﺮان و ﻓﺮاﻧﺴﻪ

 ۳٫۱ﺗﻌﺎرض ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺘﺪاﻋﯿﯿﻦ
در دﻋﺎوی ﻣﺮﺗﺒﻂ

ﮔﺎه اﯾﻦ اﻗﺪام ﺧﻮد ﻣﺘﺪاﻋﯿﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﯿﻨﺔ ﺻﺪور آرای

ﻣﺘﻌﺎرض را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورد .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ،رﻓﺘﺎر آﯾﯿﻨﯿﮏ ﻫﺮ

ﯾﮏ از ﻣﺘﺪاﻋﯿﯿﻦ در ﺟﻠﺐ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ
دادرﺳﯽ ،ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﺗﻌﺎرض آرا ﻣﯽﮔﺮدد.

 ۳٫۱٫۱اﯾﺮاد ﻧﻨﻤﻮدن و ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﻌﺪد
دﻋﺎوی

ﻫﻤﭽﻮن ﺗﻌﺎرض در ﻣﻮﺿﻮع واﺣﺪ ،در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺘﻌﺪد و
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮاد ﻧﻨﻤﻮدن و ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ،ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻞ
ﺗﻌﺎرض آرا اﺳﺖ .ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪی ﻣﻘﺮرات آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ در

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دﻋﺎوی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ اﻓﺰوده ﺷﻮد.

اﺑﺘﺪا اﯾﻨﮑﻪ در آﻏﺎز دادرﺳﯽ و ﺑﻪ رﻏﻢ ﻣﺎده  ۶۵ق.آ.د.م.
راﻫﮑﺎر ﻣﻘﺘﻀﯽ و ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺑﺮﺧﯽ ﻓﺮوض ﺑﺮای آﮔﺎﻫﯽ
دادﮔﺎه از وﺟﻮد دﻋﺎوی ﻣﺮﺗﺒﻂ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﭼﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ

دﻋﺎوی ﻣﺘﻌﺪد و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺿﻤﻦ ﯾﮏ دادﺧﻮاﺳﺖ اﻗﺎﻣﻪ ﻧﺸﻮﻧﺪ

و ﺑﺪﯾﻦ ﺟﻬﺖ ،ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ دﻋﺎوی ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﯾﺎ دادﮔﺎﻫﯽ
ﻣﺴﺘﻘﻞ ارﺟﺎع ﮔﺮدد .در ﺟﺮﯾﺎن دادرﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ رﻏﻢ ﺗﮑﻠﯿﻒ

ﻃﺮﻓﯿﻦ و وﮐﻼی آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻄﻠﻊ ﮐﺮدن دادﮔﺎه از وﺟﻮد دﻋﺎوی
ﺑﺎ ارﺗﺒﺎط ﮐﺎﻣﻞ در ﻣﺎده  ۱۰۳ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪی

ﻫﻤﭽﻨﺎن وﺟﻮد دارد زﯾﺮا ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻋﻤﺪا ﯾﺎ ﺳﻬﻮا
دادﮔﺎه را از وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ دﻋﺎوی در ﺷﻌﺒﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﻄﻠﻊ
ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺎده ﻣﻮﺻﻮف ﺻﺮﻓﺎ ً ﺑﻪ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻃﺮﻓﯿﻦ اﺷﺎره

ﮐﺮده و ﻫﯿﭻ ﺿﻤﺎﻧﺖاﺟﺮاﯾﯽ در ﺻﻮرت ﺗﺨﻠﻒ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﯾﺎ

وﮐﻼی آﻧﻬﺎ ﻣﻘﺮر ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .از ﻫﻤﯿﻦ روی ،وﺟﻮد
ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪی ﻣﻘﺮرات و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن اﻗﺪام ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ
ﺗﻌﺎرض رایﻫﺎ ﺷﻮد.

 ٣٫١٫٢ﻃﺮح ﻧﻨﻤﻮدن دﻋﻮای ﻃﺎری در ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر

دﻋﺎوی ﻃﺎری در ﻣﺎده  ۱۷ق.آ.د.م .ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ  ١ﮐﻪ

دوره  ،۴ﺷﻤﺎره  - ۲ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن  – ۱۳۹۹ﺻﻔﺤﺎت  ۱۱۸ﺗﺎ ۱۳۱

ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ داﺷﺘﻦ ارﺗﺒﺎط ﮐﺎﻣﻞ ،ﺷﺮط اﺻﻠﯽ اﯾﻦ

اﻗﺪام اﺳﺖ؟ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد اﺧﺘﻼف واﻗﻊ ﺷﺪه اﻣﺎ در
ﯾﮑﯽ از آرای دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ،ﺻﺮف وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط را ﻣﻮﺟﺐ

رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺗﻮأﻣﺎن ﻗﺮارداده اﺳﺖ  .٢در ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ

ﻣﺪﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻃﺮح ﺑﺮﺧﯽ از دﻋﺎوی ﻣﻮﺻﻮف ﺷﺮط ﻣﻬﻠﺖ

ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﻔﺎد ﻣﺎده  ۱۴۳ﺳﺒﺐ
ﺷﺪه ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﮑﺎن ﻃﺮح دﻋﻮای ﺗﻘﺎﺑﻞ در واﺧﻮاﻫﯽ و
ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﺗﺮدﯾﺪ و ﯾﺎ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد .ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎ

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻬﻠﺖ و ﺳﮑﻮت ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻃﺮح

اﯾﻦ دﻋﻮا ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﻃﺮح آن ﻧﺸﺪهاﻧﺪ )ﺷﻤﺲ:۱۳۹۳ ،

 (۶۸و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ واﺧﻮاﻫﯽ دﻧﺒﺎﻟﮥ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺪوی ﺑﻮده و ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﺻﻞ ﺗﻨﺎﻇﺮ ،ﻃﺮح دﻋﻮای ﻣﺰﺑﻮر

را ﻣﻤﮑﻦ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ )واﺣﺪی۱۴ :۱۳۷۰ ،؛ ﻣﺤﺴﻨﯽ۱۳۹۵ ،

اﻟﻒ۱۸۸ :؛ ﻏﻤﺎﻣﯽ .(۲۳۱ :۱۳۸۳ ،اﯾﻨﮏ ﭘﺮﺳﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ

ﮐﻪ اﮔﺮ دﻋﺎوی ﻃﺎری ﺧﺎرج از ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر اﻗﺎﻣﻪ ﺷﻮﻧﺪ

ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﺮﺟﻊ رﺳﯿﺪﮔﯽﮐﻨﻨﺪه ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮای ﻃﺮح

ﻧﻨﻤﻮدن اﯾﻦ دﻋﺎوی در ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر در ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ

ﻣﺪﻧﯽ دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد

اﺧﺘﻼف ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ ﺑﻪ رد دﻋﻮای
ﻃﺎری ﻧﻈﺮ دادهاﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ دارﻧﺪ

)ﺣﺴﻦزاده .(۴۲-۴۶ :۱۳۹۲ ،در روﯾﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ

از اﯾﻦ اﺧﺘﻼفﻧﻈﺮﻫﺎ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ .در راﯾﯽ ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه

اﺳﺖ » ...در ﺧﺼﻮص دﻋﻮی ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎده ۱۴۳

ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ ﭼﻮن دﻋﻮی ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﺎ

ﭘﺎﯾﺎن اوﻟﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ دادرﺳﯽ ﺑﻪ دﻋﻮی اﺻﻠﯽ )اﺳﺘﺮداد

اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ (...ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻄﺮح ﻧﮕﺮدﯾﺪ ﺑﻠﮑﻪ در

دﻋﻮی اﻋﺘﺮاض ﺛﺎﻟﺚ ﮐﻪ دﻋﻮی اﺻﻠﯽ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﯾﺪ
ﻟﺬا اﯾﻦ دﻋﻮی ﻣﺴﺘﻨﺪا ً ﺑﻪ ﻣﺎده  ۲ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ

ﻣﺪﻧﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻄﺮح ﻧﮕﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﻟﺬا ﻗﺮار ﻋﺪم

اﺳﺘﻤﺎع دﻋﻮی ﺻﺎدر ﻣﯽﮔﺮدد .٣ «...رد ﯾﺎ ﻋﺪم اﺳﺘﻤﺎع دﻋﻮای
ﻃﺎری اﻗﺎﻣﻪ ﻧﺸﺪه در ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ زﻣﯿﻨﮥ ﺑﺮوز

ﺷﺎﻣﻞ دﻋﻮای اﺿﺎﻓﯽ ،ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ،ﺟﻠﺐ ﺛﺎﻟﺚ و ورود ﺛﺎﻟﺚ ﻣﯽ-

ﺗﻌﺎرض ﻣﯿﺎن رایﻫﺎ را ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺎن ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ از

اﺿﺎﻓﯽ ،ﭘﺮﺳﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ وﺟﻮد ﻫﺮ دو ﺷﺮط ﻣﻨﺪرج

دادﮔﺎﻫﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺪﯾﻦﺳﺎن ،ﻃﺮح ﻧﮑﺮدن دﻋﻮای

ﺷﻮد .در ﺧﺼﻮص دﻋﺎوی ﻃﺎری ﺑﻪوﯾﮋه دﻋﻮای ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ و

ﻃﺮح دﻋﻮای ﻣﺴﺘﻘﻞ و اﺣﺘﻤﺎل ارﺟﺎع اﯾﻦ دﻋﻮا ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﯾﺎ

در ﻣﺎده  ۱۷ﺟﻬﺖ ﺗﻮأم ﻧﻤﻮدن اﯾﻦ دﻋﺎوی ﺑﺎ دﻋﻮای اﺻﻠﯽ

ﻃﺎری در ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر از ﺳﻮی ﻣﺘﺪاﻋﯿﯿﻦ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن رد

» - ١ﻫﺮ دﻋﻮاﻳﻲ ﻛﻪ در اﺛﻨﺎء رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ دﻋﻮاي دﻳﮕﺮ از ﻃﺮف ﺧﻮاﻫﺎن

 - ٢دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۸۱۰۰۰۷۶ﻣﻮرخ  ۱۳۹۳/۰۶/۰۸ﺻﺎدره

ﻳﺎ ﺧﻮاﻧﺪه ﻳﺎ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﻳﺎ از ﻃﺮف ﻣﺘﺪاﻋﻴﻴﻦ اﺻﻠﻲ ﺑﺮ ﺛﺎﻟﺚ اﻗﺎﻣﻪ

ﺷﻮد ،دﻋﻮاي ﻃﺎري ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲﺷﻮد .اﻳﻦ دﻋﻮا اﮔﺮ ﺑﺎ دﻋﻮاي اﺻﻠﻲ
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻳﺎ داراي ﻳﻚ ﻣﻨﺸﺎء ﺑﺎﺷﺪ ،در دادﮔﺎﻫﻲ اﻗﺎﻣﻪ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ دﻋﻮاي
اﺻﻠﻲ در آﻧﺠﺎ اﻗﺎﻣﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ«.

از ﺷﻌﺒﻪ  ۲۱دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر.

 - ٣دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  ۰۰۶۲۹ﻣﻮرخ  ۱۳۹۲/۶/۲۵ﺻﺎدره از ﺷﻌﺒﻪ ۱۰۰۵
دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺰاﯾﯽ ﺗﻬﺮان.
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دوره  ،۴ﺷﻤﺎره  - ۲ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن  – ۱۳۹۹ﺻﻔﺤﺎت  ۱۱۸ﺗﺎ ۱۳۱

دﻋﻮا ﯾﺎ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺪان در دادﮔﺎه دﯾﮕﺮ ﯾﺎ در ﻫﻤﺎن

ﮐﺎﻓﯽ زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز ﺑﺮوز ﺗﻌﺎرض ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ

ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ .از اﯾﻦ روی ،ﺟﻬﺖ رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ و در راﺳﺘﺎی

آراء ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﭼﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎی رﻓﻊ آن دو ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.

دادﮔﺎه ،ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎ اﺻﻞ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺻﺪور آرای ﻣﺘﻌﺎرض

اﺻﻞ ﻣﺰﺑﻮر ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺑﯿﻦ وﺟﻮد
ارﺗﺒﺎط ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯿﺎن دﻋﺎوی و ﻧﺒﻮد ﭼﻨﯿﻦ ارﺗﺒﺎﻃﯽ را ﻃﺮح ﮐﺮد
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺤﻮ ﮐﻪ در ﻣﻮارد ﻧﺒﻮد ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن دﻋﻮای ﻃﺎری و

اﺻﻠﯽ ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻈﺮﯾﻪ دوم ﺑﻪ دﻋﻮای ﻃﺎری ﺑﻪﺻﻮرت

ﻣﺴﺘﻘﻞ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺷﻮد؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻓﺮض ﺻﺪور آرای ﻣﺘﻌﺎرض

در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﻨﺘﻔﯽ اﺳﺖ وﻟﯽ در ﺻﻮرت وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن
دو دﻋﻮا ﺑﻪﺻﻮرت ﺗﻮأم ﻣﻮرد رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ .اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه

ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ

)ﺷﻤﺲ۱۳۹۳:۴۷۱ ،؛ ﯾﻮﺳﻒزاده ۲۲۷ :۱۳۹۱،و ۲۲۸؛

ﻣﻬﺎﺟﺮی .(۳۱۸ :۱۳۸۵ ،از ﻃﺮﻓﯽ ،ﺷﺮط ﻣﻬﻠﺖ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ

اﻣﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت اﻗﺎﻣﻪ دﻋﻮای ﻃﺎری در ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر
و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺗﻮأﻣﺎن ﺑﻪ ﻫﺮ دو دﻋﻮا ،ﺑﺎ ﻋﺪول از ﺻﻼﺣﯿﺖ

ﻣﺤﻠﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮕﺮدد ﺑﺎز در

راﺳﺘﺎی ﻣﺎده  ١٠٣ق.آ.د.م .ﻗﺎﺑﻞ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺗﻮأﻣﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ و

اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ارادۀ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار را در ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺻﺪور آرای

ﻣﺘﻌﺎرض ﺑﻪرﻏﻢ ﻋﺪم ﻃﺮح آن دﻋﺎوی در ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر ﻧﻔﯽ

ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ )ﻣﺤﺴﻨﯽ ١٣٩٥ ،اﻟﻒ .(١٨٨ :ﺑﺪﯾﻦﺳﺎن ،رد دﻋﻮا

و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻪ ﻫﺮﮐﺪام از دﻋﺎوی ،اﺣﺘﻤﺎل ﺻﺪور آرای

ﻣﺘﻌﺎرض را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورد  .١اﯾﻦ رای از دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ

ﺗﻬﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﺻﺤﻪ ﻣﯽﮔﺬارد ﭼﻪ در رای ﻣﺰﺑﻮر

آﻣﺪه ﮐﻪ » ...ﺑﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﺎده  ۱۴۱ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ
ﺑﺎ ﻋﺪم اﺣﺮاز ﺷﺮاﯾﻂ دﻋﻮی ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺮ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﭘﺮوﻧﺪه

و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ،٢ «...ﮐﻪ
در ﺻﻮرت وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺗﻮام ﺷﺪه اﺳﺖ.

 ۳٫۲ﺗﻌﺎرض ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻤﻠﮑﺮد دﺳﺘﮕﺎه
ﻗﻀﺎﯾﯽ در دﻋﺎوی ﻣﺮﺗﺒﻂ

ﻣﺤﺎﮐﻢ رﺳﯿﺪﮔﯽﮐﻨﻨﺪه ﮔﺎه ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﻮاردی ﮐﻪ
ﺗﺸﺨﯿﺺ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻼﺣﺪﯾﺪ دادﮔﺎه واﮔﺬار ﺷﺪه ﯾﺎ ﻧﺒﻮد دﻗﺖ

اﯾﻨﻬﺎ ﺳﺒﺐ اﺧﺘﻼف آراء ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺘﻔﺎوت از ﺗﻌﺎرض

 ٣٫٢٫١ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن دﻋﺎوی

اﻣﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ در ﺑﻨﺪ  ٢ﻣﺎده  ٨٤و ﻣﺎده  ١٠٣ق.آ.د.م .ﻣﻮرد

ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻘﻨﻦ در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از آرای ﻣﺘﻌﺎرض ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ

ﮔﺮﭼﻪ در ﻣﺎدۀ اﺧﯿﺮ ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺳﮑﻮت

وﮐﻼی دادﮔﺴﺘﺮی در اﻋﻼم وﺟﻮد دﻋﺎوی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺿﻤﺎﻧﺖ

اﺟﺮا ﻧﺪارد  .٣در ﺻﻮرت ﻃﺮح دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ دﻋﻮا در دادﮔﺎه در

ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ارﺗﺒﺎط ﮐﺎﻣﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻫﺪف ﻣﺰﺑﻮر ،ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ،ﺗﻮﻗﻒ دادرﺳﯽ ﯾﺎ

رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺗﻮأﻣﺎن در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر دادﮔﺎه ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ،

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دﻋﻮاﯾﯽ در دادﮔﺎه اﻗﺎﻣﻪ ﺷﺪه و ﯾﮑﯽ از اﺻﺤﺎب دﻋﻮا
اﯾﺮاد ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ دﻋﻮای دﯾﮕﺮی در ﻫﻤﺎن دادﮔﺎه ﯾﺎ دادﮔﺎه
دﯾﮕﺮی ﻣﻄﺮح ﺑﻮده و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﻦ دﻋﻮا دارد ،ﻗﺎﺿﯽ اﯾﻦ

اﯾﺮاد را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﺟﻬﺖ اﺣﺮاز ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن دﻋﺎوی

اﻗﺪام ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺸﺨﯿﺺ وﺟﻮد »ارﺗﺒﺎط
ﮐﺎﻣﻞ« و ﺣﺪود آن اﺻﻄﻼﺣﺎ اﻣﺮی ﻣﺎﻫﻮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ

و ﺳﻨﺠﺶ دادﮔﺎه واﮔﺬار ﮔﺮدﯾﺪه ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دادرس در
ﺗﺸﺨﯿﺺ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﻨﻤﻮده و دﻋﺎوی را ﮐﻪ واﺟﺪ

اﯾﻦ ﻧﻮع ارﺗﺒﺎط ﺑﻮده ،ﻏﯿﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ

اداﻣﮥ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﮕﯿﺮد )ﻧﻬﺮﯾﻨﯽ ،ﭘﻮرﺻﺎدﻗﯽ ،ﻣﺤﺴﻨﯽ:١٣٩٦ ،
 .(١٤٠-١٢٣در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﺑﺎ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻪ ﻫﺮﮐﺪام از
دﻋﺎوی اﺣﺘﻤﺎل ﺻﺪور آرای ﻣﺘﻌﺎرض در دﻋﺎوی ﻣﺮﺗﺒﻂ وﺟﻮد

ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ:

ﺧﻼﺻﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ  ٤ﮐﻪ آﻗﺎی »ن« ﺧﻮد

را ﻣﺎﻟﮏ ﺳﻪ داﻧﮓ ﻣﺸﺎع از ﺷﺶ داﻧﮓ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه
آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﺑﺪﯾﻦﺳﺎن ،دادﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻠﻊﯾﺪ ﺑﻪ

ﻃﺮﻓﯿﺖ ﺑﺮادر ﺧﻮد آﻗﺎی »ب« ﻣﻄﺮح ،ﮐﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺰﺑﻮر ﭘﺲ

از اﺣﺮاز ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﻮاﻫﺎن ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﺧﻠﻊﯾﺪ
ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﯽ ،ﻗﻄﻌﯽ

ﻣﯽﮔﺮدد . ٦

ﺻﺎدر ٥

و در ﭘﯽ

ﭘﺲ از اﺟﺮای اﯾﻦ

 - ١دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۶۴۵ﻣﻮرخ  ۱۳۹۲/۱۲/۱۱ﺻﺎدره از

ﺣﮑﻢ اﯾﻦ ﻣﺎده را از ﺣﻘﻮق اﺻﺤﺎب دﻋﻮا داﻧﺴﺘﻪ ر.ک :ﻣﺤﺴﻨﯽ،

 - ٢دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۵۳۵ﻣﻮرخ  ۱۳۹۲/۱۱/۱۵ﺻﺎدره

٤

 -ﺗﻔﺼﯿﻞ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه در ﻣﻘﺎﻟﻪای دﯾﮕﺮ ﺻﻮرت

٥

 -دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  ۱۰۴۴ﻣﻮرخ  ۱۳۸۶/۱۱/۲۴ﺻﺎدره از ﺣﻮزه ۲۶۰

ﺷﻌﺒﻪ ﻫﺸﺘﻢ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر.

از ﺷﻌﺒﻪ  ۳۲دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان.

 . ٣ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎور دارﻧﺪ ﺣﺮﻓﻪای و ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺷﺪن دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ ﺑﺎ
ﺣﻀﻮر وﮐﻼ و ﺳﭙﺲ ﻧﻈﺎرت اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺛﺮ

ﺑﺎﺷﺪ .در ﻫﺮ ﺣﺎل ،ﺑﺮای دﯾﺪن رای ﺷﻌﺒﮥ  ۲۱دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ
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ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ :ﻣﺤﺴﻨﯽ.۹۸-۶۹ :۱۳۹۱ ،

ﺷﻮرای ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﺗﻬﺮان.

 - ٦دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  ۲۱۸ﻣﻮرخ  ۱۳۸۷/۰۲/۲۸ﺻﺎدره از ﺷﻌﺒﻪ ﻫﺸﺘﻢ
دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺗﻬﺮان.

درﻧﮕﯽ ﺑﺮ ﭼﻨﺪ ﻋﻠﺖ ﺻﺪور رای ﻣﺘﻌﺎرض ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ در

ﺣﻘﻮق اﯾﺮان و ﻓﺮاﻧﺴﻪ

دوره  ،۴ﺷﻤﺎره  - ۲ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن  – ۱۳۹۹ﺻﻔﺤﺎت  ۱۱۸ﺗﺎ ۱۳۱

ﺣﮑﻢ ،ﻣﺎدر ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺎﻧﻢ »اﻟﻒ« ﺳﻪ داﻧﮓ دﯾﮕﺮ ﻫﻤﺎن ﻣﻠﮏ

ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﻟﺤﺎظ ﮐﻪ ﭼﻮن در دادرﺳﯽ اﺻﻠﯽ ،ﻧﺘﯿﺠﻪی

را ﺑﻪ »ن« اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽدﻫﺪ .آﻗﺎی »ن« دادﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺑﻪ

دادرﺳﯽ را ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﻮد ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ اﻗﺎﻣﻪ دﻋﻮای

ﺗﻘﺪﯾﻢ و ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﺳﯽ و ﭼﻬﺎرم ارﺟﺎع ﻣﯽﮔﺮدد .آﻗﺎی »ب«

اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ از اﺟﺮای ﺳﺮﯾﻊ ﻋﺪاﻟﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﺪﯾﻦﺳﺎن،

ﺑﻄﻼن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺻﻮری ﺑﻮدن ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ

ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺘﻔﺎده از راﯾﺎﻧﻪ در دادﮔﺴﺘﺮی و ﺛﺒﺖ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎ

ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ اﺟﺮتاﻟﻤﺜﻞ ﺷﺶ داﻧﮓ ﻣﻠﮏ ﻣﻮﺻﻮف

ﺑﺎ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪن از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،دادﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ

ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﺳﯽ و ﺳﻮم ارﺟﺎع ﻣﯽﺷﻮد و از ﺷﻌﺒﻪ ﺳﯽ و

ﭼﻬﺎرم ﻃﯽ ﻻﯾﺤﻪای درﺧﻮاﺳﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺗﻮأﻣﺎن را ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ
اﻣﺎ ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش ﻗﺮار ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺷﻌﺒﻪ ﺳﯽ و ﺳﻮم

ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦوﺳﯿﻠﻪ ،ﺑﺎ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺣﮑﻢ ﻣﺘﻌﺎرض

ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺻﺪور آرای ﻣﺘﻌﺎرض ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ

از ﻃﺮﯾﻖ دﻓﺎﺗﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﻗﻀﺎﯾﯽ »ﺑﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﺮماﻓﺰاری
ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت و دﻋﺎوی ﻣﺮﺗﺒﻂ را

ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻧﺎم اﺻﺤﺎب دﻋﻮای ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ

ﻣﯽﮐﻨﺪ ١

دﻋﺎوی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺟﺪﯾﺪ )از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪای ﻃﺮح دﻋﻮا و ﺗﻘﺪﯾﻢ

ﻣﯽدﻫﺪ  .٢آرای ﺻﺎدره ﺑﻬﺮ ﻋﻠﺖ ﻗﻄﻌﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و آﻗﺎی

ﺑﺪان ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ« )ﻣﺤﺴﻨﯽ .(۸۳ :۱۳۹۱ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ،

دادﮔﺎه ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺗﻬﺮان ﺣﮑﻢ ﺑﻪ اﺑﻄﺎل ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺻﺎدر

و ﺷﻌﺒﻪ ﺳﯽ و ﭼﻬﺎرم ﻧﯿﺰ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش دﻋﻮای آﻗﺎی »ن«

دادﺧﻮاﺳﺖ( ،ﻣﻮﺟﺐ ارﺟﺎع ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪای ﮔﺮدد ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ

»ب« درﺧﻮاﺳﺖ اﻋﺎده دادرﺳﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺑﻨﺪ  ۴ﻣﺎده

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﺻﺤﺎب دﻋﻮا ﻋﻠﯿﻪ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﯾﺎ ﺛﺎﻟﺚ ﻋﻠﯿﻪ آنﻫﺎ

رد دادﺧﻮاﺳﺖ را ﺑﺪﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺗﻌﺎرﺿﯽ ﺑﯿﻦ

ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻧﺎم اﺻﺤﺎب دﻋﺎوی ﯾﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻄﺮوح ،ﺑﻪ ﺷﻌﺒﮥ در

 ۴۲۶ق.آد.م .ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ  .٣ﻣﺮﺟﻊ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﻗﺮار

اﻗﺪام ﺑﻪ ﻃﺮح دﻋﻮا ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻃﺒﻖ راﻫﮑﺎر اراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﺎ

دادﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﺻﺪاری وﺟﻮد ﻧﺪارد )از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﺪم وﺣﺪت

ﺣﺎل رﺳﯿﺪﮔﯽ ارﺟﺎع ﺷﻮد ﺗﺎ در ﺧﺼﻮص ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮدن ﯾﺎ

ﺗﻌﺎرض آراء اﺳﺖ؛ ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن دﻋﺎوی ﮐﻪ در

اﺑﺘﺪا ﺳﺒﺐ ﺻﺪور آرای ﻣﺘﻌﺎرض ﮔﺮدﯾﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،ﻧﻘﺺ

ﻣﺘﻌﺎرض ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮔﺮدد و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻓﻘﺪان
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و راﻫﮑﺎری ﻋﻤﻼ ً راه ﺻﺪور آرای ﻣﺘﻌﺎرض ﺑﺎز

ﻓﺮﺟﺎمﺧﻮاﻫﯽ در ﺧﺼﻮص آرای ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺻﺎدر ﺷﺪه در

آﭘﺎرﺗﻤﺎن را ﻃﯽ دو ﻓﻘﺮه ﻣﺒﺎﯾﻌﻪﻧﺎﻣﻪ ﻋﺎدی )ﭘﯿﺶ ﻓﺮوش( ﺑﻪ

ﻣﻮﺿﻮع( ﺻﺎدر ﻧﻤﻮده اﺳﺖ  . ٤اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ

ﻗﺎﻧﻮن در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻋﺪم ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ و ﺷﻤﻮل اﻋﺎده دادرﺳﯽ و
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ )ﻣﺤﺴﻨﯽ.(۲۳۶ :۱۳۹۵ ،

ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ،دادرﺳﯽ درﺳﺖ ﯾﺎ اﺟﺮای

ﺻﺤﯿﺢ دادﮔﺴﺘﺮی اﯾﺠﺎب ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ در ﻓﺮﺿﯽ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط
ﻣﯿﺎن دﻋﺎوی وﺟﻮد دارد در ﯾﮏ دادرﺳﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﮥ

آنﻫﺎ رﺳﯿﺪﮔﯽ و اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦوﺳﯿﻠﻪ،

از ﺻﺪور آرای ﻣﺘﻌﺎرض اﺟﺘﻨﺎب ﮔﺮدد )ﺷﻤﺲ۶۸ :۱۳۸۷ ،؛

 .(Cadiet, 2010: 1اﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ دﻋﺎوی
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺿﻤﻦ ﯾﮏ دادﺧﻮاﺳﺖ اﻗﺎﻣﻪ ﺷﻮﻧﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن

وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن دادرﺳﯽ و ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺸﻤﻮل

ﯾﮑﯽ از ﻋﻨﺎوﯾﻦ دﻋﺎوی ﻃﺎری ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ اﯾﻦ
دﻋﻮا اﻗﺎﻣﻪ و ﺑﻪ ﺷﻌﺒﺔ دﯾﮕﺮی ﺟﻬﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ارﺟﺎع ﮔﺮدد.

اﯾﻦ اﻗﺪام از ﺳﻮی ﺧﻮاﻫﺎن اﯾﻦ دﻋﻮا ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﺳﺮ ﻋﻤﺪ

ﻧﺒﻮدن اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت از ﺻﺪور آرای

ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،آﻗﺎی »م.ن« دو واﺣﺪ از ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه

ﺗﺎرﯾﺦﻫﺎی  ۱۳۸۷/۰۳/۰۷و  ۱۳۸۷/۰۶/۰۱ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽ
»م.ک.ق« واﮔﺬار ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و در ﺿﻤﻦ ﻗﻮﻟﻨﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺰﺑﻮر

ﺷﺮط ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺣﺪوث اﺧﺘﻼف ﻣﯿﺎن ﻃﺮﻓﯿﻦ
»ﻧﺎﻇﺮ ﯾﺎ داور ﻣﺮﺿﯽاﻟﻄﺮﻓﯿﻦ ﺣﻞ اﺧﺘﻼف« ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺬﮐﻮر دو دﻋﻮای ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪی اﻟﺰام ﺑﻪ

ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺒﯿﻊ در دادﮔﺎه ﻣﻄﺮح ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و دﻋﺎوی ﺑﻪ ﯾﮏ

ﺷﻌﺒﮥ واﺣﺪ ارﺟﺎع ﻣﯽﮔﺮدد .دادﮔﺎه ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ در ﭘﯽ

رﺳﯿﺪﮔﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺻﺪور آرای ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ

ﺧﻮاﻧﺪه )آﻗﺎی م.ن( ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .آرای ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﻮﺟﻪ

ﻧﻨﻤﻮدن دادﮔﺎه ﺑﻪ ﺷﺮط داوری ﻣﻨﺪرج در ﻗﺮارداد ﻣﻮرد

ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﯾﮑﯽ از آن آراء  ٥ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ

اول و دﯾﮕﺮی  ٦ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﺄﺧﺮ در ﺻﺪور و اﺑﻼغ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ

 - ١دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  ۹۴۲ﻣﻮرخ  ۱۳۸۷/۱۰/۰۷ﺻﺎدره از ﺷﻌﺒﻪ  ۳۳دادﮔﺎه

 - ٤دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  ۶۷۶ﻣﻮرخ ۱۳۹۰/۰۵/۲۴ﺻﺎدره از ﺷﻌﺒﻪ ﻫﻔﺘﻢ

 -دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  ۸۹۴ﻣﻮرخ  ۱۳۸۸/۰۸/۱۶ﺻﺎدره از ﺷﻌﺒﻪ ۳۴

 - ٥دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  ۹۷۰۹۹۷۲۱۶۳۲۰۱۴۱۱ﻣﻮرخ  ۱۳۹۷/۱۰/۰۸ﺻﺎدره از

 - ٣ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺸﺎراﻟﯿﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﯾﮏ ﺣﮑﻢ ﻣﺎﻟﮏ ﺳﻪ داﻧﮓ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه

 - ٦دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  ۹۷۰۹۹۷۲۱۶۳۲۰۱۹۷۴ﻣﻮرخ  ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ﺻﺎدره

ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺗﻬﺮان.
٢

دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺗﻬﺮان.

و ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺣﮑﻤﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ اﺟﺮتاﻟﻤﺜﻞ ﺗﺼﺮف ﻫﻤﺎن
ﺳﻪ داﻧﮓ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺎرض در آرای اﺻﺪاری ﻣﺸﻬﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان.

ﺷﻌﺒﻪ  ۲۰۷دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻔﺘﺢ ﺗﻬﺮان.

از ﺷﻌﺒﻪ  ۲۰۷دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻔﺘﺢ ﺗﻬﺮان.
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دوره  ،۴ﺷﻤﺎره  - ۲ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن  – ۱۳۹۹ﺻﻔﺤﺎت  ۱۱۸ﺗﺎ ۱۳۱

ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻢ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺗﻬﺮان ارﺟﺎع ﻣﯽﺷﻮد.

ﭘﺲ از رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺷﻌﺐ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ دﻋﺎوی ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ،ﺷﻌﺒﻪ

اول اﻋﺘﺮاض ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاه را ﻣﻮﺟﻪ ﺗﻠﻘﯽ و ﻗﺮار اﺑﻄﺎل
دادﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺎن ﺑﺪوی را ﺻﺎدر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ١؛ اﻣﺎ اﯾﻦ در

ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻌﺒﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽﮐﻨﻨﺪه دﯾﮕﺮ ،ﻫﻤﺎن اﻋﺘﺮاض

ﺑﺎ اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎی ﯾﮑﺴﺎن را ﻣﻮﺟﻪ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ و ﺣﮑﻢ ﺻﺎدره از

دادﮔﺎه ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ  .٢ﺑﺪﯾﻦﺳﺎن ،ﻣﻼﺣﻈﻪ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﻧﺮماﻓﺰار ﯾﺎ واﺣﺪ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ دادﺧﻮاﺳﺖ ﯾﺎ

دﻋﺎوی وﺟﻮد ﻣﯽداﺷﺖ ﺑﻄﻮر ﻗﻄﻊ دﻋﺎوی ﻣﺰﺑﻮر را در ﺗﻤﺎم

ﻣﺮاﺣﻞ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﻃﺮﻓﯿﻦ واﺣﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻗﻮﻟﻨﺎﻣﻪ-

ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮐﻪ از ﯾﮏ ﺷﻌﺒﻪ واﺣﺪ ﻧﯿﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪانﻫﺎ رأی

ﺻﺎدر ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ واﺣﺪی ارﺟﺎع ﻣﯽﻧﻤﻮد ﺗﺎ

اﺧﺘﻼف رایﻫﺎ ﭘﺪﯾﺪ ﻧﯿﺎﯾﺪ.

 ۳٫۲٫۲ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ اﻧﺎﻃﻪ و اﻋﺘﺒﺎر رأی ﻗﻄﻌﯽ
ﻣﺮﺟﻊ دﯾﮕﺮ

ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ آن از ﺳﻮی دادﮔﺎهﻫﺎ
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺻﺪور آرای ﻣﺘﻌﺎرض ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ

ﻣﻘﺮرات راﺟﻊ ﺑﻪ ﻗﺮار اﻧﺎﻃﻪ اﺳﺖ  .٣در ﻣﺎده  ۲۱ق.آ.د.ک.
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎده  ۱۹ق.آ.د.م ،ﻗﺮار اﻧﺎﻃﻪ ﮐﯿﻔﺮی ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه

ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻗﺮار ﻓﺮوض ﻣﺘﻌﺪدی از ﺟﻤﻠﻪ ،اﻧﺎﻃﻪ ﻣﺪﻧﯽ ﺑﻪ
ﻣﺪﻧﯽ ،ﻣﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﺮی ،ﮐﯿﻔﺮی ﺑﻪ ﮐﯿﻔﺮی و ﮐﯿﻔﺮی ﺑﻪ

ﻣﺪﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺼﻮر ﻧﻤﻮد .ﻗﺮار اﻧﺎﻃﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در
ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦدادرﺳﯽﮐﯿﻔﺮی  ۱۳۹۲ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎﺑﻖ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎﯾﯽ

دارد؛ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎده  ۱۳ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎﺑﻖ »ﻫﺮﮔﺎه ﺿﻤﻦ رﺳﯿﺪﮔﯽ
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد) ...ﮐﻪ( اداﻣﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ آن در ﻫﻤﺎن دادﮔﺎه

ﻣﺴﺘﻠﺰم رﻋﺎﯾﺖ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت دﯾﮕﺮ آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ اﺳﺖ ﻗﺮار

اﻧﺎﻃﻪ ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد ،«...اﻣﺎ در ﻣﺎده  ۲۱ق.آ.د.ک،۱۳۹۲ .

ﺻﺪور اﯾﻦ ﻗﺮار ﺗﻨﻬﺎ در ﻓﺮﺿﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ

اﺣﺮاز ﻣﺠﺮﻣﯿﺖ ﻣﺘﻬﻢ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ

رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ آنﻫﺎ در ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺮﺟﻊ ﮐﯿﻔﺮی ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ
در ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺮﺟﻊ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦﺳﺎن ،وﻓﻖ ﻇﺎﻫﺮ

ﻣﺼﺪاق ﻧﺪارد و اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻧﺎرﺳﺎﺋﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮوز
ﺗﻌﺎرض آراء را ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻣﻮﺿﻮع دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺪان اﺷﺎره ﮔﺮدد راﺟﻊ

ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻧﻨﻤﻮدن دادﮔﺎه ﺣﻘﻮﻗﯽ از رأی ﻗﻄﻌﯽ ﮐﯿﻔﺮی و

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﻋﮑﺲ آن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻗﺎﻋﺪه ﮐﻠﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ رأی
ﻗﻄﻌﯽ ﺻﺎدره از ﻣﺮﺟﻊ ﮐﯿﻔﺮی ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻘﺮر ﺑﺮای

دادﮔﺎه ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻻزماﻻﺗﺒﺎع اﺳﺖ و ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه

ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺗﻔﻮق ﺣﮑﻢ ﮐﯿﻔﺮی ﺑﺮ ﻣﺪﻧﯽ ،اﺣﺘﺮاز از ﺻﺪور آرای

ﻣﺘﻌﺎرض ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ )ﮐﺎﺗﻮزﯾﺎن۲۹۴-۲۹۱ :۱۳۹۲ ،؛ ﺧﺪاﺑﺨﺸﯽ،

۱۴۱ :۱۳۸۷؛ در ﺣﻘﻮق ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ر.کWiederkher, :

2004: 38-54؛  .(Motulsky, 1974:201-234ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ

ﺑﺮﻋﮑﺲ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﯿﺰ ﺻﺎدق اﺳﺖ .ﻣﺎده  ۲۲۷ق.آ.د.م .٤

در ﺑﺤﺚ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺟﻌﻠﯿﺖ ﺳﻨﺪ ﺑﻪﺻﺮاﺣﺖ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺖ

دادﮔﺎه ﺣﻘﻮﻗﯽ از رأی ﻗﻄﻌﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻧﻤﻮده و ﻣﺎده ۱۹

ق.آ.د.ک .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ  . ٥ﺑﺮای ﻣﺜﺎل،
آﻗﺎی »ت.ز« ﺑﻪ اﺗﻬﺎم ﻣﺰاﺣﻤﺖ و ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺣﻖ ﻣﻮﺿﻮع

ﺷﮑﺎﯾﺖ آﻗﺎی »ا.ز« ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ

آرای دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺰاﯾﯽ و دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ  ٦ﺣﮑﻢ ﺑﻪ

ﺑﺮاﺋﺖ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻋﺪم اﺣﺮاز ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺎدی ﺻﺎدر و ﻗﻄﻌﯽ ﺷﺪه
اﺳﺖ .آﻗﺎی »ا.ز« ﻣﺠﺪدا ً دﻋﻮاﯾﯽ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ رﻓﻊ ﻣﺰاﺣﻤﺖ

و ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺣﻖ در دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻄﺮح و در اﯾﻦ

دادﮔﺎه ﺣﮑﻢ ﺑﻪ رﻓﻊ ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﺻﺎدر ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ و در اﯾﻦ

ﻣﻮرد دادﮔﺎه اﺧﯿﺮ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻗﻄﻌﯽ ﮐﯿﻔﺮی و

اﻋﺘﺒﺎر اﻣﺮ ﻗﻀﺎوت ﺷﺪه ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﺻﺪور رأی ﻣﺘﻌﺎرض ﻧﻤﻮده

اﺳﺖ.

 ۴ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻋﻠﻞ ﻣﺘﻌﺪدی زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز ﺑﺮوز ﺗﻌﺎرض ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﺎه در

دﻋﺎوی ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع واﺣﺪ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﮔﺎه در
دﻋﺎوی ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺮﺗﺒﻂ .ﮐﺎر ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ

ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻧﻪ اﻟﺰاﻣﺎ ﺗﻮﺻﯿﮥ

ﻣﺎده ﻣﺰﺑﻮر ﺻﺪور ﻗﺮار اﻧﺎﻃﻪ ﮐﯿﻔﺮی ﺑﻪ ﮐﯿﻔﺮی در اﯾﻦ ﻓﺮض

 - ١دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  ۹۸۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۴۴۷ﻣﻮرخ  ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ﺻﺎدره

» - ٥ﻫﺮﮔﺎه رأی ﻗﻄﻌﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺆﺛﺮ در ﻣﺎﻫﯿﺖ اﻣﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮای

 - ٢دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  ۹۸۱۱۰۱۰۰۲۲۲۵۰۱۶۲۷ﻣﻮرخ  ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ﺻﺎدره

اﺳﺖ« .در اﯾﻦ ﺑﺎره ر.ک :ﻣﺤﺴﻨﯽ.٥٠٣-٤٨١ :١٣٩٨ ،

 - ٣ﻣﺎده  ۱۹ق.آ.د.م.

اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻋﻤﻮزاد ﻣﻬﺪﯾﺮﺟﯽ.۵۴۳ :۱۳۹۴ ،

از ﺷﻌﺒﻪ اول دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان.

از ﺷﻌﺒﻪ  ۲۵دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان.

 -٤ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع و ﻧﻘﺪ ﯾﮏ رای در ارﺗﺒﺎط

ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺎده ،ﻧﮏ) :ﻣﺤﺴﻨﯽ.(۵۰۳-۴۸۱ :۱۳۹۸ ،
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دادﮔﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﯾﺎ ﺿﺮر و زﯾﺎن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻻزماﻻﺗﺒﺎع

 - ٦دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  ۸۵/۱۴۶۲ﺻﺎدره از ﺷﻌﺒﻪ اول دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ

درﻧﮕﯽ ﺑﺮ ﭼﻨﺪ ﻋﻠﺖ ﺻﺪور رای ﻣﺘﻌﺎرض ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ در

ﺣﻘﻮق اﯾﺮان و ﻓﺮاﻧﺴﻪ

راﻫﮑﺎرﻫﺎی درﻣﺎﻧﯽ .ﭼﻪ اﯾﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﻮد ﻣﻘﺪﻣﮥ درﻣﺎن

اﺳﺖ.

در دﻋﺎوی ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع واﺣﺪ ،ﺗﻌﺎرض رایﻫﺎ ﯾﺎ رﯾﺸﻪ در

اﺑﻬﺎم و ﻧﻘﺺ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و رﻓﺘﺎر ﻣﺘﺪاﻋﯿﯿﻦ دارد ﯾﺎ ﻧﺎﺷﯽ از

ﻋﻤﻠﮑﺮد دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ اﺳﺘﮑﻪ ﻣﯽﺷﻮد آن را ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻋﻠﻞ
ﺑﺮون ﺳﺎﺧﺘﺎر آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ داﻧﺴﺖ .اﺑﻬﺎم و ﻧﻘﺺ ﻗﻮاﻧﯿﻦ،

ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﻗﻀﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻋﺎﻣﻞ اﻋﺎرض

اﺳﺖ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻗﺎﻋﺪه ﺛﺎﺑﺘﯽ در اﯾﻦ ﻓﺮض ﺑﺮای دﻓﻊ و رﻓﻊ

ﺗﻌﺎرض ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻨﺎ ﮐﺮد اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮﻫﺎ ﺑﺮ

ﻣﺒﻨﺎی اﺻﻮل دادرﺳﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎ اﻫﺪاف دادرﺳﯽ

ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﮥ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ،اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻗﻀﺎت در ﺣﺪ

اﻣﮑﺎن از اﻋﻤﺎل ﻣﻘﺮرات ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ
ﻣﺪﻧﯽ )از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮای اﺣﮑﺎم ﻣﺪﻧﯽ و آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ

ﮐﯿﻔﺮی( ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ،ﻗﻀﺎت ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﺟﺎ

ﻧﮕﺎه ﻣﺠﻤﻮﻋﯽ و واﺣﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﮥ ﻗﻀﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ ﺗﻌﺎرﺿﺎت در ﻣﻮﺿﻮع واﺣﺪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد
دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻦ اﻋﺘﺒﺎر اﻣﺮ ﺿﻤﻨﺎ ً ﻗﻀﺎوت ﺷﺪه،

ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﻮازی ﻣﺮاﺟﻊ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪه و ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻧﻨﻤﻮدن
دﻓﺎع از دﻋﻮا روی ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻮرد اول ،ﭘﺬﯾﺮش

ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﻣﺤﺪود اﻋﺘﺒﺎر اﻣﺮ ﻗﻀﺎوت ﺷﺪۀ ﺿﻤﻨﯽ ﺑﺮای

ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺮای ﻋﺪاﻟﺖ در دﻓﻊ ﺗﻌﺎرض ﺳﻬﻢ دارد.

در دﻋﺎوی ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻧﯿﺰ ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎز ﺗﻌﺎرض ﻣﯽ-

ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﯽ از رﻓﺘﺎر ﻣﺘﺪاﻋﯿﯿﻦ ﯾﺎ ﻣﺮﺟﻊ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ

دوره  ،۴ﺷﻤﺎره  - ۲ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن  – ۱۳۹۹ﺻﻔﺤﺎت  ۱۱۸ﺗﺎ ۱۳۱

وﻟﯽ رﻫﯿﺎﻓﺖﻫﺎی درون آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮ اﺳﺖ؛

ﺗﻌﺎرض در ﻣﻮرد اول ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﺮاد ﻧﻨﻤﻮدن اﯾﺮاد و

ﻣﻄﺮح ﻧﮑﺮدن دﻋﺎوی ﻃﺎری در ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ دو

ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺤﯿﺢ ﺟﺮﯾﺎن دادﮔﺴﺘﺮی و ﺳﭙﺮدن اﻣﺮ
ﺗﺨﺼﺼﯽ ادﻋﺎ و دﻓﺎع ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﺣﺮﻓﻪای و ﻧﻈﺎرت

ﺑﺮ رﻓﺘﺎر آﻧﺎن ﮐﻤﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺮح ﻧﮑﺮدن
دﻋﺎوی ﻃﺎری ،دادﮔﺎه ﺑﺎﯾﺪ ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن دﻋﺎوی را ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار

داده و در ﺻﻮرت اﺣﺮاز اﯾﻦ اﻣﺮ ،رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺗﻮأم ﻣﯿﺎن دﻋﺎوی

را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار دﻫﺪ ﭼﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻬﻠﺖ ،ﻧﺎﻓﯽ ارادۀ
ﻣﻘﻨﻦ در ﺗﻮأم ﻧﻤﻮدن دﻋﺎوی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از

ﺗﻌﺎرض آراء ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﻨﻤﻮدن ﺿﻤﺎﻧﺖ

اﺟﺮای ﻣﺆﺛﺮ در ﺻﻮرت ﺗﺨﻠﻒ از ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﻘﺮر در ﻣﻮادی
ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺎده  ١٠٣ق.آد.م ،.ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻔﺘﻮح ﺑﻮدن دو ﻃﺮﯾﻖ

ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻋﺎده دادرﺳﯽ

و ﻣﺎده  ٤٧٧ق.آ.د.ک .ﺧﻮد ﻧﻘﺺ دﯾﮕﺮی در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﻪ

ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺎزﻧﮕﺮی و اﺻﻼح ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در

ﻫﺮﺣﺎل از ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻞ اﯾﺮاد ﻧﺸﺪن وﺟﻮد دﻋﺎوی
ﻣﺮﺗﺒﻂ ،اﯾﺠﺎد و راه اﻧﺪازی ﯾﮏ ﻧﺮماﻓﺰار در ﻫﻨﮕﺎم ﻃﺮح دﻋﻮا

ﺑﺮای ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻧﺎم اﺻﺤﺎب آن و ارﺟﺎع ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﻌﺒﻪ ،ﮔﺎم

ﻣﻬﻤﯽ در راﺳﺘﺎی ﺗﻮأم ﻧﻤﻮدن دﻋﺎوی واﺣﺪ ﯾﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺧﻮاﻫﺪ

ﺑﻮد دﺳﺖ ﮐﻢ از ﻣﻨﻈﺮ ﺷﮑﻠﯽ و ﺗﺸﺮﯾﻔﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ دادرس

ﺑﺘﻮاﻧﺪ در اداﻣﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ را ﺑﺮای ﺗﻮاﻣﺎن ﮐﺮدن دﻋﺎوی

ﯾﺎ ﺟﺪا ﻧﻤﻮدن آﻧﺎن ﺑﮕﯿﺮد.

ﻣﻨﺎﺑﻊ

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺎرﺳﯽ

)اﻟﻤﺎﺳﯽ ،ﻧﺠﺎدﻋﻠﯽ ،اﺳﻌﺪی ،ﺳﯿﺪﺣﺴﯿﻦ(» ،اﻣﮑﺎن ﺳﻨﺠﯽ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺤﻠﯽ دادﮔﺎه ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ در

دادرﺳﯽ ﻣﻮازی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ« ،ﻣﺠﻠﻪ ﺣﻘﻮﻗﯽ

دادﮔﺴﺘﺮی ،ﺳﺎل  ،۸۳ﺷﻤﺎره .۱۳۹۸ ،۱۰۵

داﻧﺸﮑﺪه ﺣﻘﻮق و ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ ،دوره ،۳۸
ﺷﻤﺎره .۱۳۸۷ ،۶۳

)راﺳﺦ ،ﻣﺤﻤﺪ ،ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺎﻟﻤﯿﺮی ،اﺣﻤﺪ(» ،ﺗﺒﯿﯿﻦ اﺻﻮل
ﺗﺸﺮﯾﻔﺎﺗﯽ

ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری«،

ﻣﺠﻠﻪ

ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت

)ﺣﺒﯿﺒﯽ ،ﺣﺴﻦ(» ،زﺑﺎن ﺣﻘﻮﻗﯽ« ،ﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ،دوره

ﺣﻘﻮﻗﯽ ،وﯾﮋهﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ) ۹ﻋﻠﻤﯽ – ﭘﮋوﻫﺸﯽ(،

)ﺣﺴﻦزاده ،ﻣﻬﺪی(» ،اﻗﺎﻣﻪ دﻋﺎوی ﻃﺎری در ﺧﺎرج از

ﺷﻤﺲ ،ﻋﺒﺪﷲ :آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ ،دوره ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ،ﺟﻠﺪ

 ،۱ﺷﻤﺎره .۱۳۷۴ ،۱

ﻣﻬﻠﺖ« ،ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﺳﺎل دوم،

ﺷﻤﺎره ﭼﻬﺎرم.۱۳۹۲ ،

)ﺧﺪاﺑﺨﺸﯽ ،ﻋﺒﺪﷲ(» ،ﻧﮕﺮﺷﯽ ﺗﺎزه ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر اﻣﺮ ﻣﺨﺘﻮم
در ﺣﻘﻮق ﮐﯿﻔﺮی« ،ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺣﻘﻮق ،ﻣﺠﻠﻪ

.۱۳۹۱

ﻧﺨﺴﺖ ،اﻧﺘﺸﺎرات دراک ،ﭼﺎپ ﺳﯽ و دوم ،ﺗﻬﺮان،
.۱۳۹۳

ﺷﻤﺲ ،ﻋﺒﺪﷲ :آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ ،دوره ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ،ﺟﻠﺪ

دوم ،اﻧﺘﺸﺎرات دراک ،ﭼﺎپ ﻫﻔﺪﻫﻢ ،ﺗﻬﺮان،

.۱۳۸۷
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ﺷﻤﺲ ،ﻋﺒﺪﷲ :آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ ،دوره ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ،ﺟﻠﺪ
ﺳﻮم ،اﻧﺘﺸﺎرات دراک،ﭼﺎپ ﺑﯿﺴﺖ و دوم ،ﺗﻬﺮان،
.١٣٩١

ﻋﻤﻮزادﻣﻬﺪﯾﺮﺟﯽ ،رﺿﺎ :اﯾﺮادت ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﻧﺤﻮه ﻃﺮح دﻋﺎوی
ﺣﻘﻮﻗﯽ ،اﻧﺘﺸﺎرات دادﮔﺴﺘﺮ ،ﭼﺎپ اول ،ﺗﻬﺮان،
.١٣٩٤

ﻏﻤﺎﻣﯽ ،ﻣﺠﯿﺪ و ﺣﺴﻦ ﻣﺤﺴﻨﯽ :آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ
ﻓﺮاﻣﻠﯽ ،ﺗﻬﺮان ،ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ اﻧﺘﺸﺎر،١٣٩٦ ،

ﭼﺎپ .٥

)ﻏﻤﺎﻣﯽ ،ﻣﺠﯿﺪ(» ،دﻋﻮای ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ« ،ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮑﺪه ﺣﻘﻮق

و ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ ،دوره  ،٦٦ﺷﻤﺎره ﭘﯿﺎﭘﯽ ،٥٢٠
.١٣٨٣

ﮐﺎﺗﻮزﯾﺎن ،ﻧﺎﺻﺮ :اﻋﺘﺒﺎر اﻣﺮ ﻗﻀﺎوت ﺷﺪه در دﻋﻮای ﻣﺪﻧﯽ،
ﺑﻨﯿﺎد ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﯿﺰان ،ﭼﺎپ ﻧﻬﻢ ،ﺗﻬﺮان.۱۳۹۲ ،

)ﻣﺤﺴﻨﯽ ،ﺣﺴﻦ(» ،رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻋﺪ آﻣﺮه و ﺣﻘﻮق اﺻﺤﺎب

دﻋﻮا ﺑﺎ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ دﻋﻮای ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ« ،ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﮥ

رای ،دوره  ،۶زﻣﺴﺘﺎن .۱۳۹۶

)ﻣﺤﺴﻨﯽ ،ﺣﺴﻦ(» ،دﻋﺎوی ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪی ﻣﻘﺮرات
ﻣﺮﺗﺒﻂ« ،ﻣﺠﻠﻪ ﺣﻘﻮﻗﯽ دادﮔﺴﺘﺮی )ﻋﻠﻤﯽ

ﭘﮋوﻫﺸﯽ( ،ﺷﻤﺎره  ،۷۷ﺑﻬﺎر .۱۳۹۱ ،۱۳۹۱

)ﻣﺤﺴﻨﯽ ،ﺣﺴﻦ(» ،روﯾﮑﺮدی ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﺑﺮ دﻋﻮای ﺗﻘﺎﺑﻞ«،
ﻣﺠﻠﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ ،ﺷﻤﺎره ۱۳۹۵ ،۶۷اﻟﻒ.

)ﻣﺤﺴﻨﯽ ،ﺣﺴﻦ(» ،ﻣﻔﻬﻮم و آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دﻋﻮا و رأی
ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﻔﮑﯿﮏ« ،ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﯽ،
دوره  ،۱۵ﺷﻤﺎره .۱۳۹۷ ،۳۹

ﻣﻠﮏ ﺗﺒﺎر ﻓﯿﺮوزﺟﺎﯾﯽ ،ﻫﺎدی :ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﺮادات آﯾﯿﻦ
دادرﺳﯽ ،ﺗﻬﺮان ،ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ اﻧﺘﺸﺎر.۱۳۹۸ ،

ﻣﺘﯿﻦ دﻓﺘﺮی ،اﺣﻤﺪ :آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،دو

ﮐﺎﺗﻮزﯾﺎن ،ﻧﺎﺻﺮ :ﻣﻘﺪﻣﮥ ﻋﻠﻢ ﺣﻘﻮق ،ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ

ﺟﻠﺪ در ﯾﮏ ﻣﺠﻠﺪ ،اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺠﺪ ،ﭼﺎپ دوم،

ﻣﺤﺴﻨﯽ ،ﺣﺴﻦ :آﯾﯿﻦدادرﺳﯽﻣﺪﻧﯽﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﺟﻠﺪ ﻧﺨﺴﺖ،

)ﻧﻬﺮﯾﻨﯽ ،ﻓﺮﯾﺪون ،ﭘﻮرﺻﺎدﻗﯽ ،ﺣﺒﯿﺐﷲ ،ﻣﺤﺴﻨﯽ،

اﻧﺘﺸﺎر ،ﭼﺎپ ﺷﺼﺖ و ﭘﻨﺠﻢ ،ﺗﻬﺮان.۱۳۸۷ ،

ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ اﻧﺘﺸﺎر ،ﭼﺎپ ﭼﻬﺎرم ،ﺗﻬﺮان،

.۱۳۹۵

)ﻣﺤﺴﻨﯽ ،ﺣﺴﻦ(» ،ﺗﺒﻌﯿﺖ اﻣﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ از رای ﻗﻄﻌﯽ
ﮐﯿﻔﺮی

)ﻧﻘﺪ

و

ﺑﺮرﺳﯽ

۹۳۰۹۹۷۰۹۰۸۱۰۰۰۶۸

ﻣﻮرخ

دادﻧﺎﻣﻪ

ﺷﻤﺎره

۱۳۹۳/۰۵/۲۶

ﺻﺎدره از ﺷﻌﺒﻪ  ۲۱دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر(« ،اﻓﻖﻫﺎی
ﻧﻮﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﮐﯿﻔﺮی :ﻧﮑﻮداﺷﺖﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎد دﮐﺘﺮ

ﺣﺴﯿﻦ آﻗﺎﯾﯽﻧﯿﺎ ،ﻣﯿﺰان.۱۳۹۸ ،

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺎرﺟﯽ

ﺗﻬﺮان.۱۳۸۱ ،

ﺣﺴﻦ(» ،دﻋﺎوی ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺶ ﻣﻌﯿﺎر ﺑﺮای
ﺷﻨﺎﺧﺖ

آن«،

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت

ﺧﺼﻮﺻﯽ ،دوره  ،۴۹ﺷﻤﺎره .۱۳۹۶ ،۱

ﺣﻘﻮق

)واﺣﺪی ،ﺟﻮاد(» ،دﻋﻮای ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ،ﻣﺠﻠﻪ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻗﻀﺎﯾﯽ
وزارت دادﮔﺴﺘﺮی« ،دوره  ،۸۱ﺷﻤﺎره .۱۳۷۰ ،۹۷

ﯾﻮﺳﻒ زاده ،ﻣﺮﺗﻀﯽ :آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ ،ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ
اﻧﺘﺸﺎر ،ﭼﺎپ دوم ،ﺗﻬﺮان.١٣٩١ ،
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