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Abstract
The appellate court shall hear a case which has been heard by the
court of first instance and, in the nature of the case, has been voted on and
appealed to. The appeal stage is the time when the higher court is asked
to reconsider the lawsuit filed in the initial stage, as a result of which the
application of the first court is somewhat revised. Accordingly, because
Articles 7 and 357 of the Procedure general and revolutionary courts cod
in civil matters require the involvement of third parties who are not present at the initial stage and must be prohibited in principle, this principle is
sometimes accompanied by exceptions. These include third-party entry,
impleader, attachment of relief and temporary order. The time to file a
counter-claim in the first instance is until the end of the first hearing. Exceptionally, if a third-party entry lawsuit and impleader is filed at the appellate stage, or the new claim is legally heard, the defendant can be sued
in the counter-claim. Article 362 of the Code of Civil Procedure of Iran and
Articles 563 and 566 of the Code of Civil Procedure of France, ignoring the
principle of two-stage proceedings, have prescribed some examples of new
claims in the appeal stage.
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چکیده

دادگاه تجدیدنظر به موضوعی رسیدگی می نماید که توسط دادگاه بدوی رسیدگی

و در ماهیت امر انشاء رای شده و نسبت به آن اعتراض و درخواست تجدیدنظرخواهی شده
باشــد .مرحله تجدیدنظر ظرف زمانی است که در آن رسیدگی مجدد به دعوی مطرح شده
در مرحله بدوی از دادگاه باالتر درخواســت می شــود که در اثر ایــن تقاضا ،اعمال دادگاه

نخســتین به نوعی بازبینی می گردد .بر این اســاس چون طبق مواد  7و  357قانون آیین
دادرســی دادگاه های عمومی وانقالب در امور مدنی ،دخالت اشــخاص ثالث مستلزم ورود
اشــخاصی است که در مرحله بدوی حضور نداشــته اند و اصوالً باید ممنوع باشد لکن این
اصل گاهی با تجویز قانونگذار با اســتثنائاتی همراه اســت که از جمله آن ها ورود و جلب
ثالث ،درخواست تأمین خواسته و دستور موقت می باشد .زمان اقامه دعوای تقابل در مرحله

نخســتین ،تا پایان اولین جلسه دادرسی است .اســتثنائا اگر دعوای ورود و جلب ثالث در
مرحله تجدیدنظر طرح گردد ،یا رسیدگی به ادعای جدید بر مبنای قانونی ،ابتدائا قابل طرح
و رسیدگی در مرحله تجدیدنظر باشد ،در این صورت در مقابل دعوای جدید ،دعوای تقابل
از سوی خوانده قابل طرح می باشد .ماده  362قانون آیین دادرسی مدنی ایران و مواد 563

و  566قانون آیین دادرســی مدنی فرانســه با صرف نظر کردن از اصل دو درجه ای بودن
دادرسی ،طرح برخی از مصادیق ادعای جدید را در مرحله تجدیدنظر تجویز کرده است.
واژگان کلیدی :دعوای جدید ،تغییر سبب دعوی ،دعوی طاری

 .1دانشــجوی دکتری حقوق خصوصی ،دانشکده علوم انســانی و اجتماعی ،واحد زنجان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،زنجان،
ایران؛ نویسنده مسئول
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 .2استادیار گروه حقوق خصوصی ،دانشکده علوم انسانی و اجتماعی ،واحد زنجان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،زنجان ،ایران.
 .3استادیار گروه حقوق خصوصی ،دانشکده علوم انسانی و اجتماعی ،واحد زنجان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،زنجان ،ایران.
 .4استادیار گروه حقوق خصوصی ،دانشکده علوم انسانی و اجتماعی ،واحد زنجان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،زنجان ،ایران.
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مطابــق مواد  7و  349قانون آیین دادرســی دادگاه هــای عمومی وانقالب در
امور مدنی  ،اصوال رســیدگی به هر دعوایی دو درجه ای است و به ماهیت هیچ دعوایی
نمیتوان در مرحله باالتر رســیدگی کرد ،مادامی که در مرحله نخستین در آن موضوع
حکمی صادر نشــده باشد .تلقی از همین شانیت محاکم است که امکان ورود به دادگاه
باالتر برای رســیدگی اظهارنظر ماهوی در فرضی که محکمه نخســتین  ،نفیاً یا اثباتاً
حکمی صادر نکرده متصور نیست ،زیرا فلسفه دادگاه تجدیدنظر و مرجع عالی ،بازبینی
و ممیزی حکم نخســتین است .اگر دادگاه نخســتین اساسا حکمی صادر نکرده باشد،
امکان ممیزی از آن وجود ندارد .بدیهی است هر جا سخن از اصل می شود ،در کنار آن
استثناء نیز وجود دارد و حقوق هر کشوری مملو از اصولی است که تقریبا همگی آن ها
با ورود استثناء یا استثنائاتی محدود شده اند.
مواد  7و  349قانون گفته شــده که به قاعده ممنوعیت طرح ادعای جدید در
مرحله تجدیدنظر اشاره دارد از این قاعده کلی در امان نمانده است .تا آن جا که عبارت
اصولــی «ما من عام اال و قد خص» که در خصوص عام وخاص به کار رفته و مبتنی بر
تغلیب است را می توان در اصل و استثناء نیز استعمال نمود .این مقاله در پی جواب به
ســواالت زیر است که دعوای اصلی و طاری چیست و چه دعاوی در مرحله تجدیدنظر
و با چه شرایطی به صورت ابتدائی قابل طرح است و اثر استرداد دعوای اصلی بر طاری
و برعکس چیست؟

 .1مفهوم دعوی

دعوی کلمه ای عربی اســت که اگرچه به (ی) ختم می شــود ،اما در زبان عربی
به صورت (دعوا) تلفظ می شود .در قانون آیین دادرسی مدنی ایران از دعوا تعریفی ارائه
نشــده اســت .دعوی به معنی اعم ،منازعه و اختالفی را گویند که در مرجع رســیدگی
کننده طرح شده و تحت رسیدگی یا آن که رسیدگی به آن خاتمه یافته است ،به عبارت
دیگر اختالفی که منجر به تشــکیل پرونده قضایی شده اســت .دعوی به معنی اخص،
امکان قانونــی رجوع به دادگاه و حق تظلم خواهی را گوینــد( .توکلی )1398 ،یکی از
اساتید ،دعوی را عملی می داند که برای تثبیت حقی انجام میشود ،یعنی حقی که مورد
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 .2مفهوم دعوی اصلی

اصطالح دادخواســت اصلی مترادف دعوی اصلی و دعوی اولی می باشــد.
منظور از دعوی اصلی ،دعوی اســت که جنبه ماهوی داشته و مرجع تجدیدنظر به
صورت ماهوی و در جهت رســیدگی به اعتراض به آن دعوی رســیدگی مینماید.
یکی از اساتید دعوی اصلی را این گونه تعریف می کند« :آن است که دعوی یعنی
محاکمه را بدوا تولید و ایجاد می کند و آن به وســیله دادخواست خواهان صورت
می گیرد (.متین دفتری )1381 ،اســتاد جعفــری لنگرودی از اصطالحات دیگری
نظیر دعوی اولی  -نخســت و نخستین به جای دعوی اصلی استفاده نموده است.
(جعفری لنگرودی )1350 ،همچنین عنوان دعوی اصلی در مواد ،131 ،130 ،17
 132و  133قانون آیین دادرسی مدنی به کار رفته است .به عنوان مثال رسیدگی
دادگاه کیفری یک در رســیدگی به دعاوی حقوقی مثل ارش البکاره یا مهرالمثل
به تبع امر کیفــری ،دعوی ابتدائی و دادگاه کیفری یک مرجع ابتدائی و بدوی در
رســیدگی به این گونه دعاوی حقوقی محســوب می گردد که به برخی از دعاوی
حقوقــی در حدود قانون و به تبع امر کیفری و به صورت ابتدا به ســاکن و بدون
اینکه به ماهیت آن در دادگاهی دیگر به صورت نخستین رسیدگی شده باشد اداره
می کند و به همین علت آراء صادره از این دادگاه قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع
باالتر (دیوان عالی کشور) می باشد.

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺣﻘﻮق /شماره  /1بهار 1400

انکار یا تجاوز قرار گرفته اســت( .متین دفتری 1381،ستاد دیگری می گوید « :الف-
منازعــه در حق معینی را گویند؛ ب -ادعای مدعی کــه دعوی به معنی اخص نامیده
میشــود؛ ج -مجموع ادعای مدعی و دفاع مدعی علیه کــه دعوا به معنی اعم نامیده
می شــود (.جعفری لنگرودی )1376 ،به نظر دکتر کاتوزیان ،دعوی حقی است که به
موجب آن اشخاص می توانند به دادگاه مراجعه و از مقام رسمی بخواهند که به وسیله
قانونی ،از حقوقشان در برابر دیگری حمایت شود(.کاتوزیان  )1383 ،در ماده  3قانون
آیین دادرســی مدنی فرانسه « :دادخواهی برای مدعی  -حق شنیده شدن در ماهیت
ادعاســت تا دادرس درباره درستی یا نادرســتی مبنای آن اظهارنظر کند .برای طرف
مقابل ،دادخواهی حق گفتگو در مورد مبنای آن ادعاست»(.محسنی)1395 ،
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 .3مفهوم دعوای جدید
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دعوی به لحاظ اینکه در مرحله بدوی مطرح نشــده و در مرحله دوم که مرحله
تجدیدنظر اســت مطرح شده باشد ،دعوی جدید گویند .ادعای جدید ،ادعایی است که
ســابقه عرضه کردن و رســیدگی کردن در مرحله ابتدائی را نداشته باشد و در مرحله
تجدیدنظر مطرح شود( .جعفری لنگرودی.)1381 ،
حقوق دان دیگری بر این عقیده اســت که ادعای جدید ،ادعایی است که سابقه
طرح در دادگاه نخستین نداشته و برای اولین دفعه در دادگاه مرجع پژوهش عنوان می
شود و در عالم فرض ،ادعا به چند اعتبار ممکن است ادعای جدید تلقی بشود:
الف -به اعتبار ســبب و منشا دعوی ،مثال شیئی در مرحله نخستین به استناد
قرض مطالبه شده در مرحله پژوهش به استناد ودیعه مطالبه بشود.
ب -به اعتبار خواسته
ج -به اعتبار تغییر اصحاب دعوی(.متین دفتری)1381،
بــه طور خالصه آن که دعوی وقتی جدید تلقی می شــود که یکی از ارکان آن
(طرفین دعوی  ،موضوع دعوی  -سبب دعوی با دعوایی که در مرحله بدوی طرح شده
متفاوت باشد.

 .4تغییر سبب دعوا

سبب دعوا از لحاظ حقوقی ،چیزی است که به استناد آن مدعی خود را مستحق
در مطالبه آن می داند ،یا به عبارت دیگر ســبب مبنای مســتقیم و بدون واسطه حقی
است که مورد ادعا قرار گرفته است( .صباغیان)1396 ،
بــه عنوان مثال در دعوی موجر به طرفیت مســتاجر به خواســته تخلیه عین
مستاجره به لحاظ نیاز شخصی موجر ،عقد اجاره منشا دعوی و نیاز موجر در محل مورد
اجاره ،سبب دعوی می باشد .در صورت احراز سمت خواهان به عنوان موجر یا قائم مقام
وی ،شــمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب  1356بر روابط استیجاری طرفین و
احراز نیاز شــخصی موجر حکم به تخلیه محل مورد اجاره با پرداخت حق کسب ،پیشه
و تجارت صادر می گردد .نظر به اینکه تغییر سبب دعوی ،موضوع رسیدگی را نیز تغییر
می دهد و در نتیجه دعوائی که با سبب جدید مطرح می شود با دعوی قبلی متفاوت
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 .5بیان قاعده در حقوق ایران

مواد  7و  349قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی وانقالب ،به قاعده عام
رســیدگی ماهیتی به هر دعوی به صورت دو درجه ای بدوی و تجدیدنظر اشــاره دارد.
مطابق قانون ،اصل بر قابل تجدیدنظر بودن احکام و دو درجه ای بودن رسیدگی ماهوی
به دعاوی می باشــد .دو درجه ای بودن رسیدگی از از تضمینات قضائی است که به نفع
اصحاب دعوی جعل شده و هدف قانونگذار از این امر ،حسن جریان رسیدگی و تخطی
از آن را مخالف امر قانونگذار یعنی نظم عمومی و مستلزم عدم صالحیت ذاتی دانسته
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می شــود .در این فرض چنان چه موجر ،ســبب دعوی خود را از تخلیه به علت نیاز
شــخصی به تخلیه به علت انتقال به غیر تغییر دهد ،تغییر ســبب دعوی در مرحله
تجدیدنظــر موجب تغییر موضوع دعوی در مرحله تجدیدنظر می شــود که این امر
وفق مواد  7و  34قانون آیین دادرسی ممنوع می باشد ،زیرا وفق بند 4ماده  51این
قانون ،خواهان باید جهت اســتحقاق خود را بیان و دعوی وی به این جهت و منشا
قرار گرفته اســت و با توجه به این که دعوای خواهان به این صورت مطرح شده آیا
نیاز شــخصی موجر محقق شده است یا خیر؟ در نتیجه تصمیمی که دادگاه در این
باره صادر مینماید بر پایه نیاز شخصی قرار دارد و رای صادره تنها در محدوه تخلیه
عین مستاجره به سبب نیاز شخصی در در مرحله تجدیدنظر جریان پیدا میکند.
تغییر ســبب دعوی موجب می شود که موضوع رســیدگی دادگاه بدوی از
تخلیه به سبب نیاز شخصی به سبب تخلیه به لحاظ انتقال به غیر متفاوت شود که
در دعوای دومی در قبال تخلیه مورد اجاره ،نصف حق کســب  ،پیشه وتجارت محل
مورد اجاره باید به مستاجر یا متصرف عین مستاجره پرداخت شود ،در حالی که در
دعوای تخلیه به لحاظ نیاز شخصی موجر ،باید کل مبلغ حق کسب و پیشه تعیینی
توســط کارشناس به مستاجر پرداخت گردد  .از طرفی تغییر سبب دعوی در مرحله
تجدیدنظر باعث می شــود که به یکی از ارکان شرایط تحقق اعتبار امر مختومه که
وحدت ســبب بین دو دعوی می باشــد آسیب جدی وارد شود .ماده  60قانون آیین
دادرســی مدنی فرانسه می گوید« :طرفین در راســتای ادعاهای خود ،مسئول بیان
موضوعات مناسبی هستند که آن ادعاها بر آن مبتنی هستند»( .محسنی)1395 ،
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اســت .رای شماره  13378/389مورخ  1316/02/28دیوان عالی کشور مشعر است بر
این که« :رسیدگی استینافی محدود است به همان مقدار که موضوع رسیدگی و مورد
صدور حکم گردیده و از آن شــکایت شده است» .حکم قانون راجع به جعل دو درجه
رســیدگی ماهیتی از قواعد آمره یعنی نظم عمومی اســت و تخطی از آن منشــا عدم
صالحیت مطلق یا ذاتی می شــود .مث ً
ال هیچ کس نمی تواند درجه سومی به آن اضافه
کرده و فرضاً از احکامی که دادگاه شهرســتان در رســیدگی پژوهشی از احکام دادگاه
بخــش می دهد در دادگاه اســتان ،پژوهش بخواهد .همین طــور هیچ کس نمی تواند
در مواردی که قانون اســتثنائا برای دعوی یک درجه رسیدگی قائل شده ،درخواست
رســیدگی دو درجه ای نماید .ولی مانعی ندارد که یکی از اصحاب دعوی از حق خود
نســبت به رســیدگی درجه دوم صرف نظر کرده و از محکومیت خود در رســیدگی
درجه اول در موعد مقرر ،دادخواســت پژوهش ندهد ،یا ایــن که طرفین دعوی کتباً
تراضی نمایند که به دعوی آنان فقظ در درجه نخســتین و بدون پژوهش رســیدگی
شــود( .متین دفتری )1381 ،اداره حقوقی قوه قضاییــه در این خصوص طبق نظریه
شــماره  7/1950مورخ  1374/06/02راجع به سوالی این گونه اظهارنظر نموده است:
«موضوعی را که در دادگاه بدوی نفیاً یا اثباتاً منتهی به اظهارنظر نشده است ،نمی توان
در دادگاه تجدیدنظر مورد صدور حکم قرار داد ،هر چند از جهات قانونی نسبت به آن
تجدیدنظرخواهی شده باشــد .در این گونه موارد ،باید پرونده جهت اظهارنظر وصدور
حکم به دادگاه بدوی اعاده شود».

 .6بیان قاعده در حقوق فرانسه

در حقوق فرانســه نیز یکی از محدودیت های اثــر انتقالی پژوهش منع ادعای
جدید در دادگاه پژوهش اســت .ماده  564قانون آیین دادرســی این کشور می گوید:
«طرفین دعوی نمــی توانند در دادگاه پژوهش ،دعاوی جدید مطرح کنند ،به جز دفاع
راجع به تهاتر یا دفاعی که ادعای طرف مقابل را نفی می کند.
همچنین طبق مــاده  565اگر ادعاهای جدید دارای همــان موضوعات و هدفی
باشند که در مرحله نخستین دنبال می شد ،ادعای جدید محسوب نمی شود  ،هر چند که
مبانی حقوقی آن ها متفاوت باشد» نمی توان دادخواستی را جدید تلقی کرد که مستقیماً
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 .7اعتبار طرح دعوای جدید در مرحله تجدیدنظر

نظــر به اینکــه تجدیدنظرخواهی عبارت اســت از طریقه اعتراضی اســت که
تجدیدنظرخــواه از رای دادگاه بــدوی دارد و مأموریت آن دادگاه این اســت که بر کار
دادگاه بــدوی نظارت کرده و در صورت وجود اشــتباه در آرای صادره ،آن ها را اصالح
و در صورت لزوم رای جدید صادر نماید .در خصوص تجویز دخالت اشــخاص ثالث در
این مرحله موافقین و مخالفین ،استدالل هایی دارند که در زیر به آن پرداخت می شود.

 .1-7دالیل مخالفین

طبق مواد  7و  349قانون آیین دادرسی مدنی ،در تمامی نظم های حقوقی اصل
بر رســیدگی دو درجه ای به دعاوی می باشد .طرح دعوی به صورت ابتدائی در مرحله
تجدیدنظر موجب می شــود طرفین دعوی از یک مرحله رســیدگی به دعوی محروم و
این امر موجب تضییع حقوق احتمالی طرفین و در نتیجه بر خالف انصاف می باشد.
دیگر این که طرح بدوی دعاوی در مرحله تجدیدنظر موجب می شــود که از قاعده
صالحیت محلی به دعاوی عدول شــود ،و در نتیجه هیچ یــک از طرفین دعوی نمی توانند
دادگاه تجدیدنظر را مرجع بدوی رسیدگی به دعاوی خود قرار دهند و همچنین طرح دعاوی
متعدد موجب پیچیده شــدن دادرسی و اطاله دادرســی و تاخیر در صدور حکم می گردد.
از ســوی دیگر با تجویز ارجاع مســتقیم ادعای مطرح نشــده در دادگاه نخستین به دادگاه
تجدیدنظر ،سلسله مراتب قضائی و در نتیجه ،نظم عمومی قضایی از بین می رود و موجبات
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ناشــی از دادخواست اصلی و منجر به همان نتایج شــود ،هرچند که مبتنی بر اسباب یا
جهات متفاوت باشــند .طبق ماده  565دعاوی مادام که منجر به همان نتایج رســیدگی
بدوی شوند  -جدید نیستند -حتی اگر مبنای حقوقی آن ها متفاوت باشند .طبق سیستم
فعلی حقوق فرانســه  -ادعای جدید آن است که طرفین دعوی را تغییر دهد یا وضعیت
طرفین را تغییر دهد و یا موضوع ادعا را تغییر دهد .برعکس یک تغییر ساده در سبب یا
علل (مبنای حقوقی به مفهوم مندرج در ماده  ،565صفت جدید بودن به ادعا نمی بخشد.
مــاده  566همین قانون امکان طرح متفرعات دعوا و یا موضوعاتی که نســبت به دعوی
بدوی تبعی محسوب می شود را پیش بینی نموده است) ()Guinchard & Chainais
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تراکم و ازدحام در مراجع قضائی مافوق فراهم می شود( .کاشانی ،جعفری)1390،

 .2-7دالیل موافقین
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طرح دعاوی نخســتین در مرحله تجدیدنظر هر چند خالف اصل رسیدگی دو
درجه ای می باشد ،ولی طرح دعاوی مرتبط با دعوی بدوی در مرحله تجدیدنظر موجب
می شــود تا از صدور آراء معارض جلوگیری شــود و به دعــوی اصلی و جدید یک جا
رســیدگی و از تجدید دعاوی جلوگیری و به اختالفات طرفین زودتر رسیدگی گردد .از
طرفی به جای اینکه به هر دعوی به صورت جدا جدا رسیدگی شود به تمامی دعاوی در
پرونده واحد رســیدگی و در نتیجه موجب کاهش پرونده ها و از اتالف وقت و هزینه ها
جلوگیری می کند .با توجه به این که در دادگاه تجدیدنظر ،سیســتم تعدد قاضی حاکم
می باشــد و چند قاضی به یک دعوی رسیدگی می نمایند  ،اشتباهات قضائی به حداقل
ممکن می رسد و رأیی که به وسیله هیأتی از قضات صادر می گردد از استحکام و اتقان
و مقبولیت بیشــتری برخوردار می باشد .همچنین اگر شخص ثالثی وارد دعوی و یا به
دادرسی جلب گردد ،این اشخاص نمی توانند به این بهانه که در جریان دادرسی دعوی
اصلی نبود ،به آن تصمیم دادگاه اعتراض ثالث نمایند.

 .8استثنائات وارده بر منع قانونی طرح ادعای جدید در حقوق ایران

یکی از استثنائات وارده بر مواد  7و  349قانون آیین دادرسی مدنی امور اتفاقی
یا طواری دادرســی می باشد که عبارت از مسائل و موضوعاتی است که از طرف هر یک
از طرفین دعوی در جریان دادرسی مطرح می شود و دادگاه از جهت ارتباط این مسائل
با اصل دعوی الزاما باید به آن ها رســیدگی و تصمیم قضائی مناسب صادر نماید که به
شرح زیر می باشد:
 -1برخی از امور اتفاقی عبارت از این اســت که شــخص ثالثی اعم از حقیقی یا
حقوقی دادخواست داده و به دعوائی که بین خواهان و خوانده در دادگاه مطرح شده وارد
می گردد که شخص ثالث ممکن است مستق ً
ال برای خود حقی قائل باشد که این ادعای
حق ممکن اســت نسبت به تمام خواســته دعوی اصلی یا قسمتی از آن باشد .به عنوان
مثال در دعوی مالکیتی که بین خواهان وخوانده در دادگاه مطرح بوده شخص ثالثی
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ادعا نماید که تمام ملک متعلق به او یا ادعا نماید که قســمتی از این ملک متعلق به او
می باشد .هم چنین وارد ثالث ممکن است خود را ذینفع در حاکم شدن یکی از طرفین
دعوی اصلی بداند.
 -2در پاره ای از امور اتفاقی ،خواهان یا خوانده دعوی اصلی ،شخص دیگری را
به دعوی فرا می خواند و در دادرسی شرکت می دهد و یا به اصطالح ثالثی را به دعوی
جلــب می نماید به این اعتبار که مســتقل بر ثالث ادعای حقــی دارد .به عنوان مثال،
شــخصی به طرفیت خریدار ملک ،طرح دعوی خلع ید مطرح و خریدار احساس نماید
کــه خواهان دعوی دالیلی برای مالکیت خود دارد که در دعوی حکم به خلع ید از آن
ملک خریداری شــده به نفع خواهان صادر خواهد شــد .در این صورت شخص خریدار
می تواند به طرفیت فروشــنده ملک دادخواست جلب ثالث مطرح و استرداد ثمن مورد
معامله را به لحاظ ضمان درک و مســتحق للغیر درآمدن مبیع و به استناد مواد  390و
 391قانون آیین دادرسی مدنی بخواهد یا اینکه شخص ثالثی را به دعوی جلب کند تا
او را تقویت و در مقابل دعوی و ادعای طرف از او حمایت کند.
 -3در بعضی از امور اتفاقی که خوانده در مقابل دعوی خواهان ،ادعا و درخواستی
را مطرح و رسیدگی به آن درخواست را به لحاظ اینکه به دعوی اصلی ناشی از یک منشا
و بین این دو دعوی ارتباط کامل موجود است ،می خواهد .مثل اینکه اگر خریدار ملک
دعوایی به خواســته تحویل مبیع مطرح و در مقابل فروشنده مدعی باشد که قسمتی از
ثمن معامله به او داده شده و برای مطالبه آن اقامه دعوی نماید.
 -4بعضی از امور اتفاقی به موازات رسیدگی به اصل دعوی و یا بعد از رسیدگی
به دعوی و ختم دادرســی و صدور حکم واقع می شود .مانند درخواست تامین خواسته
کــه با توجه به درخواســت خواهان و به ایــن منظور که پس از صــدور حکم به نفع
وی ،اســتیفاء حق از اموال توقیف شــده خوانده امکان پذیر و مواجه با اعســار محکوم
علیه نگردد .همچنین درخواســت دستور موقت توسط خواهان ،مبنی بر انجام عمل یا
خــودداری از انجام امری و یا توقیف مالی تقاضا می شــود تا زمانی که به اصل دعوی
رسیدگی و صحت و سقم آن تشخیص داده شود.
 -5جهات مندرج در مواد  2و  3قانون آیین دادرسی مدنی:
الف) تبدیل عنوان خواسته از عین به قیمت و یا بالعکس .این فرض ناظر به موردی
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اســت که خواهان به تصور اینکه عین مال مورد خواسته  ،مفقود یا به دیگری منتقل
شــده ،قیمت آن مال را درخواســت کرده باشــد .حال به طریقی از توقیف مال خود
توســط مامورین متوجه می شــود که عین آن در تصرف خوانــده و موجود بوده ،یا
بالعکس ،می بیند که عین مال به لحاظ اســتفاده نادرســت از آن از بین رفته و یا با
تغییرات و گذشــت زمان و آمدن مشابه آن به بازار با تکنولوژی جدید و عدم کارایی
آن قیمت کاال را در مرحله تجدیدنظر مطالبه کند.
ب) تبدیل عنوان خواسته از اجرت المسمی به اجرت المثل یا بالعکس .به عنوان
مثال اگر محکوم علیه در جریان دادرسی و به موجب حکم دادگاه بداند قرارداد میان او
و مستاجر ،بنا به دالئلی باطل بوده است اصرار او به تعقیب مسئولیت خوانده به همین
عنوان چیزی را عائد او نخواهد کرد .بنابراین بهتر است اگر در مرحله بدوی خواسته او
مبنی بر مطالبه اجرت المسمی رد شده باشد در مرحله تجدیدنظر همان مبلغ را از باب
تصرف ناروا (اجرت المثل) از تجدیدنظرخوانده مطالبه کند( .حیاتی)1390 ،
ج) مطالبه اقســاطی که در جریان دادرسی بدوی حال شده است .فلسفه وضع
این بند را می بایســت از جهت تســریع در کار و جلوگیری از تجدید دعوی و تطویل
رســیدگی دانست .قانونگذار فرض را بر این گذاشته که به اصل دعوی و استحقاق ،در
مرحله بدوی رســیدگی شده و دیگر در رقم و اعداد و روزهای استحقاق با وجود پایدار
بودن اســاس حق ،نیاز به طرح دعوی جدید نباشــد که این امر با تسریع در رسیدگی
و در عیــن حال ،کم کردن تعداد پرونده های وارده به دادگســتری هم خوانی دارد .به
عــاوه از اتالف وقت و هزینه دادرســی می کاهد و از صــدور آراء متهافت و متناقض
جلوگیری می کند .رای شماره  335مورخ  1330/03/25شعبه ششم دیوان عالی کشور
در این خصوص مشعر است به« :به موجب ماده  7قانون آیین دادرسی مدنی ،رسیدگی
ماهیتی به هــر دعوایی اصوالً دو درجه بدوی و پژوهش خواهد بود مگر در مواردی که
قانون استثنا کرده باشد .ماده  508قانون مزبور هم با تصریح به اینکه ممکن نیست در
رسیدگی پژوهشی ادعایی غیر از آنچه در مرحله بدوی شده است شود.
دعاوی مخصوصی که از جمله اجرت المثل بعد از صدور حکم بدوی باشــد در
صورتی که از دادگاه پژوهشــی مطالبه شود دعوی جدید ندانسته و اجازه داده است به
این دعوی برخالف اصل کلی یک درجه ای رسیدگی شود.
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 .9استثنائات وارده بر قاعده منع طرح ادعای جدید در حقوق فرانسه

به موجب مواد  567 ،566 ،564قانون آیین دادرســی مدنی این کشور ،استثنائات
زیر به منع طرح ادعای جدید وارد شده است:
 -1ادعــا های جدید در خصوص جبران خســارت  -طرفین می توانند برای اولین
بار در مرحله پژوهش ،ادعای جبران خســارت به نفع خود طرح نمایند ،به شرط آن که به
موجب دادخواست متقابل این دعوی را مطرح نمایند.
 -2ادعاهای جدید در خصوص رد ادعاهای طرف دعوی باشد -طبق ماده 564
قانون آیین دادرسی مدنی ،با توجه به اصل آزادی دفاع ،به مدعی علیه اجازه داده شده
اســت که حتی در شکل ادعای جدید ،همه ادله و استدالل هائی که می تواند به نفع او
موثر باشد و به شرط اینکه با موضوع دادخواست اصلی مرتبط باشد اقامه نماید.
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واضح اســت مقصــود از جمله بعد از صدور حکم مطالبه شــود مذکور در ماده
 508قانون گفته شــده این است که ضمن رســیدگی به دعوی اصلی ملک ،در مرحله
پژوهشی ،اجرت المثل بعد از صدور حکم بدوی مطالبه گردد که در این مورد به دادگاه
پژوهش اجازه داده شــده است یک درجه به دعوی اجرت المثل مذکور بر خالف اصل
کلی رســیدگی نماید و به هیچ وجه از ماده نامبرده اجازه رســیدگی یک درجه به طور
کلی حتی بر اثر تقاضای پژوهش خواه پس از ختم دادرســی پژوهشــی و صدور حکم
دادگاه پژوهش استفاده نمی شود.
 -6مطالبه خســارتی که بعد از صدور رای بدوی تعلق گرفته است  .مثل هزینه
حق الوکاله مرحله تجدیدنظر و هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر.
 -7کاهــش خواســته در مرحله تجدیدنظــر امکان پذیر اســت  .البته افزایش
خواسته ،تغییر خواسته و تغییر نحوه دعوی در این مرحله امکان پذیر نیست.
 -8ادعــای جدید اگر در مقام دفاع باشــد  ،مثل ادعــای پرداخت وجه ،تبدیل
تعهد ،تهاتر ،ابراء ،در مرحله تجدیدنظر مسموع است.
 -9با توجه به ماده  525قانون آیین دادرســی مدنی ،در صورتی که رای صادره
در دادگاه تجدیدنظــر تأییــد و یا پــس از نقض رای بدوی ،رای جدید توســط دادگاه
تجدیدنظر صادر شده باشد ،در این صورت مرجع تشخیص تناسب شان محکوم علیه و
عدم آن با اموال توقیفی با دادگاه تجدیدنظر می باشد.
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 -3ادعاهای جدید در خصوص مســائل ناشی از طرح دعوی ورود ثالث و جلب
ثالث  -طرفیــن می توانند طبق مواد  564و  555قانون آیین دادرســی مدنی ،ادعای
جدیدی را برای قضاوت در مورد مسائل ناشی از ورود ثالث و جلب ثالث مطرح نمایند
 -4ادعاهای جدید در خصوص رســیدگی به مسائل ناشــی از وقایعی که بعدا ً
حادث شده یا بعدا ً کشف شــده است قضیه مورد بحث باید حین دادرسی پیش آید یا
کشف گردد لذا نمی توان در این باره استناد به قضیه ای که قب ً
ال در حین دادرسی دادگاه
بدوی بوده ،برای کســی که به آن استناد کرده را پذیرفت .باید بین قضیه کشف شده و
دعوی اصلی رابطه ای وجود داشته باشد.
 -5طبق ماده  554قانون آیین دادرســی مدنی فرانسه  -هر شخصی که نفعی
در دعوی تجدیدنظر دارد ،می تواند وارد دادرســی گردد ،مشــروط بر آن که شخص یا
توســط نماینده در دادرسی دخالت نداشته باشــد .نماینده ممکن است با تغییر سمت
وارد دادرسی تجدیدنظر شود.
 -6طبق ماده  565تا جائی که هدف از طرح ادعای جدید با ادعاهای مطروحه
در مرحله بدوی یکسان باشد ،ادعاهای مزبور در مرحله تجدیدنظر پذیرفته می شود.
 -7طبق ماده  555در باب جلــب ثالث ،چنان چه هدف جلب کننده محکومیت
مجلوب ثالث باشــد ،تجویز دعوی جلب ثالث باعث می شــود که مجلــوب ثالث از امتیاز
دادرسی دو درجه ای محروم شود .البته پذیرش این تقاضا منوط به تحول اختالف می باشد
که این شرط به شــرائط عام طرح دعاوی در مرحله تجدیدنظر ،یعنی وجود ارتباط کافی
میان دعــوی اصلی و دعوی مطروحه علیه ثالث و قرارگرفتن موضوع خواســته در قلمرو
ادعاهای جدید قابل پذیرش در مرحله تجدیدنظر می باشد.
 -8در باب دعوای تقابل طبق ماده  567در مرحله تجدیدنظر قابل استماع است و
این حق تجدیدنظرخوانده در مرحله تجدیدنظر است ،اعم از این که خواهان دعوی بدوی
باشــد یا خوانده آن .زیرا قانونگذار در ماده  567در صدد آن اســت که تا حقوقی را که با
تجویز اقامه دعوی اضافی در اختیار تجدیدنظرخوانده قرارداده است ،با تجویز طرح دعوی
متقابل ،در اختیــار تجدیدنظرخوانده قرار دهد .البته به موجب ماده  70دو شــرط برای
دعوای تقابل ضروری است -1 :میان دعوی اصلی و طاری ارتباط کافی وجود داشته باشد.
 -2شرائط طرح دعوی اضافی موضوع مواد  564و بعد محقق باشد ()Guinchard , 2014
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 .10تصمیم دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی به دعوی جدید

 .1مقصود پور ،رسول ،دعاوی طاری و شرائط اقامه آن  ،انتشارات مجد  ،1389 ،چاپ اول ،ص.71
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با توجه به مفهوم ماده  65قانون آیین دادرســی مدنی ،طرح دعاوی متعدد در یک
دادخواست ،چنانچه با یکدیگر ارتباط کامل داشته و یا دادگاه بتواند ضمن یک دادرسی به
آنها رســیدگی نماید ،مجاز می باشد .مقرره مزبور ،درحقیقت به منظور قضاوتی شایسته و
پیشــگیری از صدور آراء متعارض تدوین شده و باید مورد توجه دادگاه قرار گیرد( .شمس،
 )1381درصورتیکه دادخواست جدید تقدیمی ناقص باشد ،متصدی شعبه در راستای ماده
 66همین قانون پرونده را با ذکر موارد نقص به دفتر اعاده می نماید تا دفتر طی اخطاریه ای
به خواهان ابالغ نماید تا در موعد قانونی ده روزه دادخواســت خود را کامل کند .چنان چه
خواهان دعوی جدید در مهلت مقرر قانونی مبادرت به رفع نقص ننمود ،قرار رد دادخواست
دعوی مطروحه به اســتناد ماده  51این قانون توســط مدیر دفتر و در غیبت وی ،توســط
جانشین او صادر می شود .در صورت تکمیل بودن دادخواست ،دادگاه قرار رسیدگی توأمان
پرونده تجدیدنظرخواهی و پرونده جدید صادر ،وقت رســیدگی واحدی تعیین و طرفین را
جهت رســیدگی به هر دو پرونده دعوت می نماید .پس از رسیدگی ،دادگاه در یک تصمیم
واحد نسبت به هر دو دعوی مبادرت به صدور رای می نماید .چنانچه دادخواست ورود ثالث
خارج از مهلت مقرر در ماده  130قانون گفته شــده تنظیم شــده باشــد دادگاه به استناد
مفهوم مخالف همین قانون قرار رد دعوی ورود ثالث صادر می نماید .اگر دعوی جلب ثالث،
به طرفیت طرفین دعوی اصلی و مجلوب ثالث طرح نشــده باشد و یا جهات و دالئل جلب
ثالث در جلســه اول دادرسی اظهار نشده باشد ،دعوی جلب ثالث مطابق مواد  135و 137
قانون اقامه نشده و به لحاظ عدم قابلیت استماع ،مواجه با قرار رد دعوی می شود ،استرداد
دادخواســت یا دعوی اصلی و برعکس تاثیری بر دیگری نــدارد .در چنین صورتی دادگاه
مکلف است به دعوی دیگر به لحاظ اینکه دعوی مستقلی می باشد رسیدگی نماید .اما اگر
دعوی جدید ،ورود ثالث تبعی و جلب ثالث تبعی باشــد ،چون هدف خواهان تقویت موضع
یکی از اصحاب دعوی اصلی می باشد با استرداد دعوی اصلی ،تبعا رسیدگی به دعوی طاری
جدید منتفی می شود .یکی از اساتید بر این عقیده است که« :در دعوی مداخله ثالث تبعی،
وضعیت عکس این موضوع اســت .زوال دعوی اصلی موجب از بین رفتن دعوی ثالث تبعی
می گردد  .دلیل آن نیز روشن است ،با از بین رفتن دعوی اصلی (تجدیدنظرخواهی) و تبعی
بودن دعوی ثالث اساساً امکان رسیدگی به دعوی ثالث وجود ندارد( .1مقصودپور)1389 ،
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زمان اقامه دعوی تقابل ،در مرحله نخســتین اســت .بر اساس ماده  141قانون
آیین دادرســی مدنی تا پایان اولین جلسه دادرسی از سوی خوانده دعوی اصلی باید به
طرفیت خواهان دعوی بدوی تقدیم شــود واال بعد ازاتمام جلسه اول دادرسی قابل طرح
و رســیدگی نبوده و خوانده دعوی اصلی مــیتواند ادعای خود را در قالب دعوی اضافی
و مســتقل و جداگانه اقامه نماید تنها اســتثنائی که بر این مسئله وجود دارد این است
که دعوی ورود ثالث اگر در مرحله تجدیدنظر اقامه شــود و یا رسیدگی به ادعای جدید
بر مبنای قانونی ابتدائا قابل طرح و رســیدگی در مرحله تجدیدنظر می باشد که در این
صورت در مقابل دعوی جدید ،ادعای دعوی تقابل از سوی خوانده این دعوی قابل طرح
و اقامــه خواهد بود.اگر طرح دعوی ورود ثالث و جلب ثالــث بدوا ً در مرحله تجدیدنظر
صورت گیرد و وارد ثالث و جالب ثالث در دادخواست تقدیمی ادعایی بر علیه خوانده این
دعاوی به نفع خود اقامه نماید ،در این صورت مجلوب ثالث به عنوان خوانده دعوی جلب
ثالث ،می تواند در مرحله تجدیدنظر دعوی تقابل مورد نظر خود را تا پایان اولین جلسه
دادرســی اقامه نماید .درخواست دستور موقت و تامین خواسته و طرح دعوی ورود ثالث
و جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر بالمانع اســت .ادعای جدید اگر در مقام دفاع باشــد،
در مرحله تجدیدنظر امکان پذیر اســت .دعوی اضافی به استثناء تبدیل عنوان خواسته
از اجرت المســمی به اجرت المثل و بالعکس و تبدیل عنوان خواسته از عین به قیمت و
بالعکس و دعوی مطالبه اقســاطی که در جریان رســیدگی بدوی سررسید آنها رسیده
ممنوع می باشد .همچنین طبق مواد  555 ،554 ،567قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه
در رابطــه با طرح دعوی تقابل ،ورود ثالث و جلب ثالث به طور مطلق و بدون اشــاره به
ممنوعیت طرح ادعای جدید ،طرح این دعاوی مجاز می باشد.
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