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 فصلنامه

 های پژوهش  

الملطط   بطط  روابطط  

شماره    یازدهمدوره  

شطماره پ ططاپ    دوم

   و یکچه

 1400  تابستان

 

  دو دولت حقوق در آن آثار  و مرتبط  دعاوی  شناسی آسیب

 جمهوری عربی مصر  و  جمهوری اسالمی ایران

 1 جالل جعفری 

 *2 جواد خالقیان 

 3   جلیل مالکی        

 چکیده 
کههه   مرتبط  دعاوی  طرح است.   مصر  حقوق  و  ایران  حقوق  در  مرتبط  دعاوی بررسی    مقاله هدف از این  

 سههاوا    طههرح  بههه  منجههر  نباشههد  اصلی  دعوای  به  کننده  ی رسیدگ  دادگاه  در صالحیت  ت اس  ممکن 

 و  ایههران  ی ههها دادگاه ام حکمرانی قضایی  در نظ    آیا  که  است  این  مهم  زمینه  همین  در  . شود ی م   مختلفی 
 به  رسیدگی  بودن صالحیت  دارا  از  تبعیت  به   را  مرتبط  به دعوای  رسیدگی  صالحیت  در دعاوی،  مصر 

  هههای موضههن نظام   ویکههرد تیبیقههی تحلیلههی و ر -ی توصههیف   روش با  نوشتار حاضر  دارند؟   اصلی  دعوای 
دهههد کههه  مقاله نشههان می این  دهد.  حقوقی مصر و ایران در خصوص این مسائل را مورد توجه قرار می 

دادگاه مصری و ایرانی در صور  صالحیت برای رسیدگی به دعوای اصلی، صههالحیت رسههیدگی بههه  
بههه  ی  دادگاه خارجی برای رسههیدگ   حقوق ایران صالحیت   در   بل، دعاوی مرتبط با آن را نیز دارند. در مقا 

دعوای اصلی مانن رسیدگی دادگاه ایرانی صالح بههه رسههیدگی بههه دعههوای مههرتبط نیسههت امهها در ایههن  
 . شود ی م خصوص در حقوق مصر اختالف نظر مشاهده  
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  مقدمه

 دارای اصهلی دعهوای بها که هستند شده که دعاوی بیاندیگر«  مرتبط ریف »دعاویعت در

 و دیگهر مهرتبط دعهاوی و اصهلی تجمیهن دعهوای که به نحوی .باشندیم اساسی ارتباط

 مقالههدر ایهن  ن.167: 2010حهداد، شود ویمعدالت  تحقق سبب آنها به همزمان رسیدگی

 بهر عالوه که تسا شده تأکید مصر حقوق در .میزداپریمبه آسیب شناسی دعاوی مرتبط 

 دارد دیگر« وجود مرتبط عنوان »دعاوی با مسأله دیگری طاری دعاوی و مقدماتی مسائل

 دارد. نیهز را دعهاوی آن به رسیدگی صالحیت دعوای اصلی، به رسیدگی کننده دادگاه که

 دعهوای هر در رمص یهادادگاه مصر، تجاری و مدنی آیین دادرسی قانون 33 ماده میابق

 اصهل در اگرچهه ،باشهندیم رسهیدگی بهه صالح دارد، ارتباط دعوای اصلی اب که دیگری

 فهر  رسهدیم بنظهر حهاا ایهن با باشند. نداشته را مرتبط به دعوای رسیدگی صالحیت

 از خهارج عنوان »دعهاوی مهرتبط دیگهر« کهه با اصلی دعوای با مرتبط موضوعاتی وجود

 حقوقهدانان برخی مثاا برای است. باشند دشوار مقدماتی ائلسم یا یطار دعاوی مصادیق

 بهرای لهه موصی دعوای مقابل در وصیت عدم صحت اعالم برای ورثه دعوای از مصری

حهق  درخواسهت بهرای وکیهل دعهوای ن یها225: 2000سالمه، ورثه و از موصی به تسلیم

 تسهلیم یها شهده لیمسهت وکیهل به که اسنادی استرداد موکل برای دعوای مقابل در الزحمه

 ن. در225: 2000سالمه، اند وکرده یاد دیگر مرتبط دعاوی عنوان مصادیق به ابصورتحس

 متقابهل نهو  دعهوای از و طهاری دعوای مصادیق از مثاا دو هر رسدیم نظر به که حالی

 .باشندیم

 دعوای مرتبط  مفهوم -1

 دادگاه« در قضاو  و یدگیسر طرح، قابل یحقوق نظم در هک ی»اختالف یمعنا به دعوا هر

 ایه شهده طهرح آن از شیپه هک یگرید یدعاو با است نکن. مم45: 1395حسنی،است وم

 ورکمه  یدعاو انیم یارتباط نو  چه هکموضو   نیا باشد. مرتبط ،شوندیممیرح  سپس

 در لیهدخ عناصهر از یه  دامکه انیم دیبا ین ارتباطیچن هک نیا و است قانونگ ار مدنظر

 نیهیآ قهانون 103 و 65 مهواد در قانونگه ار ت.اسه یمسهتقل یبررسه مستلزم ،باشد ادعو
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را »ارتباط کامهل« دانسهته  ارتباط نو  ،یمدن امور انقالب در و یعموم یهادادگاه یدادرس

 از ی  هر یریگمیتصم ریتأث به املک ارتباط قانون، نیا 141 ماده ریاخ قسمت است، وفق

 کمشهتر یارههایمع از یکهی هکه اریمع نیا موضو  است. هف شدیتعر یگرید بر یدعاو

 شهمار بهه زین یاضاف و ثالث جلب و ورود تقابل، یدعاو از اعم یطار یدعاو یتمام انیم

 دادرس اریهاخت در آن شد  و درجه صیتشخ هک است یماهو ای یموضوع یامر ،دیآیم

 موضهو  وا،عد حابصا جهت به است نکمم ارتباط نیا منشأ دارد. قرار یتیماه یدگیرس

 یسهانیک لیهدل بهه صهرفاً اسهت نکهمم یدعهاو هک یمعن نیبد باشد؛ آن سبب ای و دعوا

 باشند. ارتباط ینوع یدارا ،هاآن سبب ای موضو  و ن،یطرف

اتخاذ تصمیم در ههر یه   دعاوی هستند کهدعاوی که بین آنها ارتباط کامل موجود است 

ضهمن  مهرتبط ممکهن اسهت ند، دعهاویباششأ من در دیگری باشد و یا ناشی از ی   مؤثر

متعدد میرح شده باشند، بهه عنهوان مثهاا   یهادادخواستت و یا به موجب  ی  دادخواس

دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی و فسخ معامله و یا دعاوی الزام به تنظیم سهند رسهمی و 

تمهامی بهه اه ادگچناچه دعاوی مرتبط در ی  شعبه دادگاه میرح باشند، آن د  .تحویل مبین

و چنانچه در چند شعبه میهرح باشهند در یکهی از شهعب بها   دینمایم  ا یکجا رسیدگیآنه

از وجهود دعهاوی  سهتیبایمو طهرفین   گهرددیمتعیین رئیس شعبه اوا یکجا رسهیدگی  

که دعاوی میروحهه قابهل تجزیهه بهوده و فقهط  در صورتی .مرتبط دادگاه را میلن نمایند

قسهمت رأی صهادر  اه نسهبت بهه همهاناشهد، دادگهی برأ  دورقسمتی از آن مقتضهی صه

 .و نسبت به قسمتی دیگر رسیدگی را ادامه خواهد داد  دینمایم

ممکن است طرفین پرونده دعاوی متعددی را ضمن ی  دادخواست میرح نمهوده باشهند 

دادرسهی ولی این دعاوی ارتباط کامل با یکدیگر نداشته باشند و دادگاه نتواند ضمن یه  

دعاوی اقامه شهده را تفکیه  نمهوده و بهه دادگاه ن صور  یدگی کند که در اینها رسبه آ

و در غیهر اینصهور   دیهنمایمهر ی  در صور  داشتن صهالحیت جداگانهه رسهیدگی 

نسبت به آنچه که صالحیت ندارد با صدور قهرار عهدم صهالحیت پرونهده را بهه مراجهن 

 .صالح به رسیدگی ارساا خواهد نمود

 طگی به دعاوی مرتببعنوان شرط رسید  منشاء  دت وحاسی  آسیب شن -2
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اسهت  شهده معنها... و آیهد پدید چیزی که سرچشمه، اصل، جایی سبب، به لغت در منشأ

 مشخصهی حقوقی رابیه دعوا سبب یا منشأ از منظور که شد ن. گفته1165: 1363وعمید، 

 را خهود اهانوخ آن سبر اسا و بوده مبتنی قانون یا حقوقی یهاواقنعمل یا  بر که است

 واحهد منشهأ دارای اصهلی دعهوای با است ممکن خوانده دعوای .داندیمه میالب مستحق

 متقابهل شرایط سایر وجود با خوانده دعوای این باشد. داشته کامل ارتباط آن با نباشد، اما

ممکهن اسهت از  ن.480: 1392شهمس، دارد و کامهل ارتبهاط اصهلی دعهوای بها است. زیرا

 از آنهها شهدن ناشهی و تباط کامل دو دعواارچنین استنباط شود که  141ماده  قسمت ذیل

امها در  اندشدهدو، جداگانه بیان  این ماده، صدور در گرچه زیرا باشند، چیز ی  منشأ، ی 

 ه« نشهدمنشهأذیل ماده فقط معنای ارتباط کامل بیان شده و اشاره به معنای »ناشی از یه  

 منشأ ی  از ناشی معنای حوضو به دلیل قانونگ ار کهبل ستین صحیح استنباط، این است.

 داده توضهیح را آن داشهتن، کامهل معنای ارتباط در ابهام دلیل به و نکرده بیان را آن بودن

 را دو آن تهوانینمکهه  باشهدیمجدا از ههم  مقوله دو کامل ارتباط و منشأ وحد  است.

 ضهروری شهرط دو ههر وجهود 98 ادهدرم مندرج حقوق اعماا در و نمود قلمداد واحد

 و میهرح زوج بهه طرفیهت مهریهه میالبه دعوای زوجه اگر ن.511: 1389زراعت، وت اس

 دو ههر منشهأ اینکهه بهه نماید، نظر اقامه زوجه طرفیت به تمکین دعوای متقابالً نیز زوج

 دادخواسهت در کسهی مقابل، اگهر است. در محقق منشأ اتحاد ،باشدیم نکاح عقد دعوی

 بر ا رثسهمبابت  از را مبلغ دیگری تواندینمکند،  میالبه را خود استقراضی وجه لیاص

 کهه اسهت دعوی دو نیست؛ منشأ وحد  و ارتباط مبلغ دو آن بیفزاید، بین خود خواسته

 ن.320:  1388متین دفتری،  شود و جداگانه دعوی ی  موضو  ی  باید هر

همچنهین  141و  98دنی از جملهه مهواد درسی مقانونگ ار در برخی از مواد قانون آیین دا

ق.آ.د.م، در ذیل مبحث صالحیت به یکی دیگر از شرایط مشهترک در میهان  15و   13مواد  

قهانون  17 مهادهدعاوی طاری یعنی شرط وحد  منشأ اشاره نموده اسهت. قانونگه ار در 

ط در عهر  شهر "یها"، شرط منشأ را با به کار بهردن حهرف عیهف آیین دادرسی مدنی

قهی شهدن دعهوای ی طهاری تلیکی از این دو شرط را برااط دانسته است یعنی وجود ارتب

 دوم کافی دانسته است.
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. اما سؤاا این است کهه: آیها از لحها  باشندیممنشأ و سبب در لغت، هر دو به ی  معنی 

 کلمههحقوقی میان دو اصیالح سبب و منشأ تفاو  وجود دارد؟ اکثهر حقوقهدانان ههردو 

و معتقدند که این دو کلمهه دارای یه  مفههوم  اندبردهبه کار ا در ی  معنا  منشأ رسبب و  

بهین ایهن دو  که ایشان معتقدند حتی در صور  وجود تفاو  معنایی  یاگونهبه    باشندیم

: 1374وبهدریان،  شهودینماصیالح، این امر موجب تفاو  گ اری میان این دو اصهیالح 

 تهوانیممعتقدنهد،  یاعهده. دانهدادهیر متفاوتی ارائه أ تعابن. حقوقدانان از سبب و منش169

حقوقی مورد استناد یا اصل حقوقی که مهتن قهانونی مهورد  قاعدهسبب دعوی را از طریق 

واهان بر آن مبتنی است یا از طریق عملی که سبب خسار  شده اسهت شناسهایی استناد خ

سهت کهه خواههان قی احقهو یارابیههن. به نظر برخهی، سهبب 129:  1393کرد وانصاری،  

نی بهر عمهل حقهوقی وعقهود معهین ایقاعها  و قراردادههان، را ادعا نموده و مبت  وجود آن

ق.م. و  589ق.ا.ا.م.، مهاده  92انون ومهاده حقوقی واتالف، غصب و ...ن یا حکم قه  یاواقعه

 معتقدنهد کهه میهان سهبب و منشهأ  یاعدهن. اما در مقابل  47-48:  1392...ن است وشمس،  

آن  واسهیهی است که مدعی خود را بهه دعوی چیز تفاو  وجود دارد یعنی سببدعوی  

قامهه دعهوی بهر اسهاس آن ا بالواسهیهو به صور  مسهتقیم و   داندیممستحق در میالبه  

 هیهتخل. در حالی که منشأ امری فراتر از این سبب است. بعنوان مثهاا: در دعهوای گرددیم

ه غیهر سهبب وی و انتقاا بعقد اجاره مبنا و منشأ دعغیر،  ی  باب مغازه به لحا  انتقاا به

دعواست. برای تشخیص سبب دعوی، توجه به اصل ضرور  ندارد، بلکه بایهد اسهاس و 

ن. بنهابراین منشهأ دعهوی دارای دو مفههوم 25:  1383داد وصهباغیان،  مبنای آن را تشخیص

و  دههدیمتشهکیل وی را . یکی منشأ در مفهوم اعم آن که همان مبنها و منشهأ دعهباشدیم

 خص که منظور سبب دعوا است.أ در مفهوم ادیگری منش

. بهه عنهوان گرددیمبا پ یرش این تفکی ، منشأ در مواد قانون آیین دادرسی مدنی توجیه 

ق. آ.د.م در دعهاوی منقهولی کهه منشهأ قهراردادی دارنهد، امکهان  23و   13مثاا برابر مواد  

عههد یها محهل اقامهت قاد عقهد، محهل اجهرای تانع  محل  یاهدادگاهانتخاب دادگاه از بین  

همین قانون، در صهورتی کهه دعهاوی راجهن بهه  15 مادهه موجب نده وجود دارد یا بخوا

منقوا و غیرمنقوا هم منشاء باشد، دعوی باید در دادگاه محل وقو  ماا غیرمنقهوا اقامهه 

کور قانونگه ار بهه واد مه گردد. از میان مفاهیمی که برای منشأ دعوی بیهان گردیهد در مه
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ه مفهوم اعم را مالک قهرار داده اسهت. و منشاء دعوا بی توجه نداشته بلکه مبنا  سبب دعو

ق. آ.د.م  98 مهاده. زیهرا در تغییهرا  گهرددیمنیهز توجیهه   98  مادهدعوی در    نحوهتغییر  

 دعواسهتدعوی به معنای تغییر سهبب  نحوهحقوقدانان متفق القولند که، تغییر    همهتقریباً  

اسهت. در ایهن وجهود وحهد  منشهاء   98  مهادهغییرا   اعماا تو برابر همین ماده، شرط  

ولی منشأ دعوی کماکان ثابت است. مثالً دعهوای تخلیهه   کندیمتغییرا  سبب دعوا تغییر  

. گهرددیمبر مبنای نیهاز شخصهی اقامهه  1356موضو  قانون روابط موجر و مستأجر ساا 

. در اینجها سهبب دهدیمر غییی را به تعدی خوانده تبب دعونخست، خواهان س جلسهدر  

ولی منشاء دعوی که عقد اجاره است، کماکان ثابت است ومقصهودپور،   دعوی تغییر کرده

دعهوای طهاری همهان ارتبهاط  اقامههبا توجه به اینکه معیار اصهلی در   ن.184-186:  1391

وجهودی  فلسهفه بهه جههتکافی بین دعوای اصلی و طاری است و معیار وحد  منشاء، 

که جلوگیری از تعار  آراء است، اهمیتی بهه انهدازه ارتبهاط نهدارد. حتهی   دعاوی طاری

 103 مهادهدر تفکی  دعهاوی و  65 مادهقانونگ ار در مواد مرتبط با دعوای طاری، همانند 

در توأم نمودن دعاوی، صرفاً به معیار ارتباط کامل توجه نموده است تا جایی کهه برخهی 

و  داننهدینمدعهوای طهاری  اقامهی را کافی برای یان صرف وحد  منشاء به تنهوقداناحق

از طرفی با توجه به اینکه دعاوی طاری باعث ورود عناصر جدید در دادرسی و همچنهین 

 جنبههو از این جهت، خهالف اصهل و دارای  گردندیمصالحیت محلی    قاعدهانحراف از  

وحهد  منشهاء در  ه دعوای طاری، باید حتمهاًدوم ب استثنائی هستند، برای پ یرش دعوای

دعاوی بهرای  شهیرمفهوم اخص یعنی وحد  سبب موجود باشد و صرف وحد  مبنا و 

 ن.194-193:  1391ومقصودپور،    کندینمشناخت دعوا به طاری، کفایت  

 بعنوان شرط رسیدگی دعاوی مرتبط ارتباط کاملآسیب شناسی   -3

: 1368معهین، باشهد ویم هپیوسهت و دارد ربط دیگری هب که یچیز معنی به لغت در ارتباط

ق.آ.د.م ایهن اسهت کهه اتخهاذ  141ن. منظور از ارتباط کامل بین دو دعهوا طبهق مهاده 992

. این فرمولی اسهت کهه قهانون آیهین دادرسهی باشدیم دیگری در مؤثر ی  تصمیم در هر

 ایهراد در ازجملهه حهثمبا یرسها در تواندیم و کرده اتخاذ متقابل دعوی مدنی در مبحث

استفاده واقن شود. البته بایهد دانسهت کهه  مورد دیگر دادگاه در مرتبط دعوی بودن میرح

ضهابیه »متحدالمنشها  دعهاوی، تجمیهن برای کامل ارتباط ضابیه تعیین بر قانونگ ارعالوه
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 چهون ترتیهب بدین و است پ یرفته دعاوی این تجمین و طرح برای نیز را بودن« دعاوی

 که گرفت نتیجه بتوان شاید دانست دعاوی اقلی ازارتباطمتحدالمنشأ بودن را حد انتویم

این  داشتن ارتباط مسأله بوده دعاوی تجمین برای قانونگ ار نظر مورد که آنچه حاا هر به

 است. دعاوی

مهرتبط آمهده اسهت: »بهین دو  قانون آیین دادرسی مدنی در تعریهف دعهاوی 141در ماده  

در دیگهری  مهؤثریه  اذ تصهمیم در ههر اط کامل موجود است کهه اتخهی ارتبدعوی وقت

کنیم: ثمن معامله یه  مهاا غیرمنقهوا پرداخهت باشد.« موضو  را با ذکر مثالی روشن می

نشده است، باین وفروشندهن برای میالبه ثمن در دادگاه محل اقامت مشتری اقامهه دعهوی 

 دعهوای فسهخ معاملهه را طهرح   مله ،، در عین حاا مشتری نیهز در محهل وقهوکندمی

دعوی مرتبط هستند، چرا که اگر بین فسخ شود، ذمهه مشهتری نسهبت بهه   کند. این دومی

ثمن، بری خواهد شد. وبه این معنا کهه در صهور  فسهخ معامهه، مشهتری تعههدی بهرای 

تهوان بهه دعهاوی عاوی مهرتبط میپرداخت وجه معامله نخواهد داشتن از جمله موارد د

امن و مدیون اصهلی اشهاره رای تعهد، دعوی علیه ض، بیالن و الزام به اجدیعخلت و  مالکی

 .کرد

 :برای اینکه دو دعوی مرتبط محسوب شوند، وجود چند شرط الزامی استدر نتیجه  

 :دعوی در ی  زمان میرح و در جریان باشد دو  .1

ورد از ایهن مه اگر رسیدگی به یکی از دعاوی پایان یافتهه و حکهم آن قیعهی شهده باشهد،

 .گیردعاوی مرتبط قرار نمیمختومه است و در قلمرو د  مصادیق اعتبار امر

 :هر دو دادگاه صالح به رسیدگی باشند  .2

در دادگهاه غیرصهالح میهرح شهده باشهد،  قهبالًاگر دعوای کنونی یا دعوای مرتبط بها آن  

 .توان بحث مرتبط بودن دعوا را میرح کردنمی

 :داص باشهمان اشخ  نیبدعوی  .3

ی بهه طهور میلهق گفتهه اسهت »دعهاوی قانون آیین دادرسهی مهدن  103در این مورد ماده  

 ....«شده دارند  طرحدیگری که ارتباط کامل با دعوای 
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امها بهر  .د که لزومی ندارد کهه اصهحاب دو دعهوی یکهی باشهندآیاز ظاهر این ماده بر می

ق را مقیهد کنهیم و در یهن اطهالقهانون آیهین دادرسهی مهدنی، بایهد ا 84ماده    2اساس بند  

 .همان اشخاص میرح شده باشد  نیبکه  تی دعوی را مرتبط بدانیم  صور

مهرتبط آمهده اسهت: »بهین دو  قانون آیین دادرسی مدنی در تعریهف دعهاوی 141در ماده  

دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هر ی  مؤثر در دیگهری باشهد« 

صهدور رأی در یکهی از اسهت کهه موجود  دعوا ارتباط کامل  بین دودیگر وقتی    عبار به

از انشاء رأی در مورد دعهوا دیگهر باشهد یها اثبها  یکهی از دو   یازینیبدو دعوا موجب  

ای موجب اثبا  یا رد دعوا دیگر گردد، این ارتباط را ارتباط کامهل گوینهد وجعفهری دعو

 ن.301:  1393لنگرودی،  

بهل اتخهاذ متقا دادرسی مدنی در مبحهث دعهواآیین    این معیاری است که قانون 

در سایر مباحث از جمله در ایراد میهرح بهودن دعهوا مهرتبط در دادگهاه   تواندیمکرده و  

اده واقن شود البته باید دانسهت کهه قانونگه ار عهالوه بهر تعیهین ضهابیه دیگر مورد استف

ا نیز بهرای طهرح و عاوی رارتباط کامل برای تجمین دعاوی ضابیه »متحد المنشاء بودن« د

متحهد المنشهاء بهودن را  تهوانیمدین ترتیهب چهون ین دعاوی پ یرفته است و بتجمین ا

ان نتیجه گرفت که بهرحهاا آنچهه کهه مهورد حداقلی از ارتباط دعاوی دانست و شاید بتو

حیهاتی، اسهت ونظر قانونگ ار برای تجمین دعاوی بوده مسأله ارتباط داشتن ایهن دعهاوی 

 ن.118:  1390

و از جمله دعهاوی طهاری ذکهر و  نونگ ار برای دعاوی مرتبطیکی دیگر از شراییی که قا

، شهرط طهاری تلقهی در دعاوی مرتبط، شرط رسیدگی توأمهان آنهها و در دعهاوی طهاری

 کلمههق. آ.د.م  141و  65نمودن آنها قهرار داده ارتبهاط کامهل اسهت. قانونگه ار در مهواد 

ن دادرسهی مهدنی انون آیهیقه 141قانونگه ار در مهاده  ه اسهت.ارتباط کامل را به کار بهرد

ارتباط کامل را چنین تعریف نموده اسهت: »بهین دو دعهوی وقتهی ارتبهاط کامهل موجهود 

ذ تصمیم در هر ی  مؤثر در دیگری باشد«. پیچیدگی مفهوم ارتباط کامل بهه است که اتخا

مهل، آن ههم بهه بهاط کاقدری است که سبب گردیده قانونگه ار فقهط بهه بیهان مهالک ارت

ن مشهخص نیسهت 1ارای ابهاماتی است از قبیل: سنده نماید. مالک م کور دصور  مبهم ب

شامل میلق تصهمیما  محهاکم از جملهه م کور منظور از تصمیم چیست؟ آیا   مادهکه در  
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ن منظور از تأثیرگ اری یه  دعهوی در دعهوای 2یا خیر؟  شودیمآنها نیز  ساده  تصمیما 

تقاد دارد کهه زمهانی میهان دو سی مدنی اعآیین دادر برجستهاساتید  یکی ازدیگر چیست؟  

مشترکی در ههر دو دعهوی مبهتال بهه و اشهتراک  مسالهدعوی ارتباط کامل وجود دارد که 

آنها به حدی باشد که اگر دادگاه در مورد آنها دو نظهر متغهایر اتخهاذ کنهد جمهن بهین دو 

 ن.216-214:  1388متین دفتری،  بشود وحکم یعنی اجرای هر دو باهم غیر ممکن  

 طهاری و اصلی دعوای ارتباط است، شده اشاره آن به م.د.آ.ق 17 ماده در که دومی شرط

 کلهی تعریهف مقام در که ماده همین در اینکه به جای نیز ارتباط شرط احراز معیار .است

 دمهور د،اختصهاص دار متقابهل دعوای به که 141 ماده در شود، ذکر است، طاری دعوای

 که است موجود کامل ارتباط وقتی دعوی دو اساس »بین این بر است. گرفته قرار تصریح

 نیهز 1318 مهدنی دادرسی آیین قانون باشد.« در دیگری در مؤثری   هر در تصمیم اتخاذ

 اختصهاص طهاری تعریهف دعهوای بهه که قانون این 28 ماده در بود؛ قرار همین از وضن

 بهود؛ شهده ذکر طاری دعاوی همه اساسی شرط دو عنوان هب اطتبار و منشأ داشت، اتحاد

 در انقالب و یعموم یهادادگاه یدادرس نییآ قانون بود. مانده مسکو  مفهوم ارتباط، اما

 در مهرتبط یدعهوا خصهوص در میتصم اتخاذ و تیریمد نحوهخصوص  در یمدن امور

قهانون  نیها 65 ماده موجب به ت.اس نموده ینیب شیپ را یمقررات اد شد،ی آن از هک ییمعنا

 امهلک ارتبهاط گریدیکه بها هک شود اقامه یمتعدد یدعاو دادخواست ی موجب اگر به »

 شهده اقامه یدعاو ند،ک یدگیرس هاآن به یدادرس ی  ضمن نتواند دادگاه باشند و نداشته

 در و کنهدیم یدگیرسه جداگانهه تیصالح صور  در ی هر به و کی تف گریدیکاز  را

را  پرونده ت،یصالح عدم قرار صدور با ندارد تیصالح چه آن به نسبت ر وص نیا ریغ

 .دینمایم ارساا صالح مراجن به ماده، خواهان نیا مفهوم وفق جهینت در

 بدون دادگاه د،ینما طرح دادخواست ی  ضمن را یمرتبی متعدد یچنانچه خواهان دعاو

 یه  قالهب در اصهو ً و هودنم یدگیرس یدعاو یتمام به خاص، یمیتصم به صدور ازین

، انهدمرتبط هم با ورکم  یدعاو ه،ک آن رغم به .کندیم اظهارنظر هاآن به نسبت واحد یرأ

 نیها 141و  135، 130، 98، 65، 17مهواد  از به »اصل استقالا دعهاوی« مسهتنبط توجه با

 منظهر از ههاآناز  یه  ههر سرنوشهت و یدادرس نهیهز جهت از یدعاو نیا طرح قانون

 .ردیهگیم توجهه قهرار مهورد مسهتقل نحو به ،یخواه مجافر ای یدنظرخواهیتجد نصاب
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 آمهره یمهکح ور،کاصهل مه  یراسهتا در دیبا را شده ادی 65 ماده در مقرر مکح ن،یبنابرا

 دههد صیتشهخ هکه ههر زمهان یدعاو نیا به یدگیرس مقام در دادگاه رو نیا از دانست؛

 را هاآن تواندیم خوانده، داریعدم ا ای رادیا از نظر صرف د،ندار وجود هاآن انیم یارتباط

 حهدود از شهده  منفه یبهه دعهوا یدگیرسه هک یصورت در و نموده کی تف گریدیک از

 عهدم به خوانده چه چنان ل ا ند.ک یدگیرس جداگانه آن به نباشد، خارج دادگاه تیصالح

 آن ورود عهدم ایه ورود هب نسبت لف استکم دادگاه ند،ک رادیا یدعاو انیم املک ارتباط

 و دادگهاه یادار اوامر قالب در یمین تصمیچن ند؛ک فیلکت نییتع و نموده نظر اظهار رادیا

 قابهل ادعها، تیهماه از مستقل و شودیم گر اتخاذیدیک از یدعاو نمودن کی تف قرار یط

 ن.258:  1387،  یمهاجرباشد وینم اعترا 

 آن از ی  هر به یدگیان رسیجر در دعوا دو انیم لامک ارتباط وجود یادعا هک یفرض در

 بنهد در مقرر مکح شد. قائل کی راد تفیا طرح زمان و هادادگاه درجه انیم دیبا باشد، دو

 عهر « »هم تواندیم دادگاه نیا عمومی است؛ یهادادگاه یدادرس نییآ قانون 84 ماده 2

 درجهه ههم دادگهاه دو ردومه دادگهاه حسهب دو راجهن ،یمدن امور در انقالب و یعموم

 وجود به توانندیم نییمتداع از ی  هر دنظر باشد؛یتجد درجه هم دادگاه دو ای و نینخست

 جلسهه انیپا تا رادیا نیا اگر نند.ک رادیا عر  دادگاه هم دو از ی  هر در مرتبط، یدعوا

 بهه تاًعهدقا را پرونهده ،یدگیرسه از امتنها  قرار صدور دادگاه با شود، میرح یدادرس اوا

 به نسبت دادگاه صور  نیا ریغ در ؛دینمایم ارساا میرح است، آن در دعوا هک یدادگاه

 متعاقبهاً رادیها سهبب هک آن مگر ندارد؛ یفیلکت دعوا تیماه به مستقل راجن میتصم اتخاذ

 بهه آن راد،یها حهدوث از پس یدگیرس جلسه نیاول در دیبا ن صور یا در شود؛ حادث

 درخواسهت مهورد دادگهاه شعبه همان است نکمم عر  هم اهدادگ نیا د.ینما یدگیرس

 دادگاه. درجه و صنف و نو  همان از یگرید  شعبه ای باشد

 بها دوم، صهور  در و دیهنمایم یدگیرس جایک هاآن یتمام به دادگاه نخست، فر  در 

 ریهاخ مهاده ن،یهمچنه شهد؛ خواهد یدگیرس جایک ین دعاویا به اوا، شعبه سیرئ نییتع

 میلهن مهرتبط یدعهاو وجهود از را دادگهاه نموده فلکم آنان را یالکو و دعوا اصحاب

 در و ننمهوده نیهیتب را مرتبط یدعاو بر مکحا مسائل قانونگ ار تمام ن،یا وجود با ند.ینما

هنگهامی، بهین دو دعهوی ارتبهاط کامهل  است. نموده اتخاذ و کموضن س یمتعدد موارد
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نشهای رأی در نیهازی از ادعهوی موجهب بی از دو موجود است که صهدور رأی در یکهی

یکی از دو دعهوی موجهب اثبها  یها رد دعهوای دیگهر یگر باشد یا اثبا   مورد دعوای د

 .شودشود؛ به این ارتباط، ارتباط کامل گفته می

در رابیه با مفهوم ارتباط، قانونگ ار تعریفی از آن ارائه نداده و تنهها بهه ذکهر آن در مهواد 

ارتبهاط را چنهین وجود برخهی از حقوقهدانان  بسنده نموده است. با این آ.د.م ق. 98و    17

اسهتوار میهان دو ادعهای ناهماننهد بها  یارابیهه: »ارتباط عبار  اسهت از  اندنمودهتعریف  

کهه بها همهدیگر دارنهد و  یارابیهبرقراری هرچه بهتر عدالت و به موجب   همدیگر برای

دادرسی کاسهته  اطالهز در شود و نیز برای آنکه امان صانیز برای اینکه حکم آنها در ی  ز

ن. 161-160: 1388« وانصهاری و طهاهری، رنهدیگیمشود، با همدیگر مورد بررسهی قهرار 

رسهیدگی بهه دعهاوی مهرتبط توجهه  فلسفهبه  این تعریف واجد این اشکاا است که فقط

قهدانان در بیهان از حقونموده است بدون آنکه واقعاً ارتباط را تعریف نمایهد. یکهی دیگهر 

گفت که در این مورد هر چنهد،  توانیم ط: در بیان مفهوم ارتبااندنمودهباط بیان  مفهوم ارت

تؤامان این دعهاوی نیهز  اتخاذ تصمیم در ی  دعوا، مؤثر در دیگری نیست، ولی رسیدگی

 ن. این تعریف نیهز154: 1391ومقصودپور،  دینماینمبه جهت شکلی، مشکل جدی ایجاد  

تعریف م کور را بهه عنهوان تعریهف ارتبهاط حهداقلی اگر  زیرا رسدیمایراد به نظر واجد  

بدانیم پس بنابراین بایستی معتقد بود که اگر به عنوان مثهاا زوجهه دعهوی تحهت عنهوان 

طلهب را نیهز در اثنهای آن میهرح   میالبههعلیه زوج میرح نماید باید بتواند دعهوای    نفقه

 .باشدینملی صحیح  استد   در حالی که چنیننماید.  

ز شرایط مشترک در میان دعاوی طاری، وجهود ارتبهاط میهان آنهها و دعهوای یگر ایکی د

ق. آ. د.م. دعوای طاری را به صهور  کلهی تعریهف  17. قانونگ ار در ماده باشدیماصلی  

م کور شرط طاری تلقی شدن دعوای دوم را وجود ارتبهاط یها  مادهنموده است و در ذیل 

ه بها شهرط دوم دوم دانسهته اسهت. در رابیه میان دعهاوی اصهلی و دعهوای    منشأوحد

ه همهین منظهور اختصهاص داده سوم کهه به مبحثوحد  منشأن توضیحا  مکفی را به و

. در رابیه با شرط ارتبهاط بایهد اظههار داشهت کهه بهر اسهاس مینمائیمشده است واگ ار  

را فهاو  معنهایی وجهود دارد زیهکامهل تقانون آیین دادرسی مدنی میان ارتبهاط و ارتبهاط 

 هکلمههق. آ.د.م  141و  65ارتبهاط و در مهواد  کلمههق. آ.د.م  98و  17قانونگه ار در مهواد 
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ارتباط کامل را به کار برده است. بر اساس قانون آیین دادرسی مهدنی و مهواد آن از جملهه 

ارتبهاط  بهه آن . اوا: ارتبهاط میلهق کهه در مباحهثباشهدیممواد م کور ارتبهاط دو نهو  

. دوم: ارتباط کامهل کهه در مباحهث بهه آن ارتبهاط حهداکثری گفتهه دوشیمحداقلی گفته  

تبط از ترکیب دو واژه »دعاوی« و »مرتبط« تشکیل شهده اسهت. . عبار  دعاوی مرشودیم

چنین تعریف نمود: »ارتبهاط حهداقلی میهان دو دعهوی   توانیمبنابراین ارتباط حداقلی را  

را ایجهاد ؤامهان دو دعهوا بها یکهدیگر ری است که ضرور  رسیدگی تط و اثآنچنان ارتبا

که اگر در نظر گرفته نشهود احتمهاا صهدور آرای معهار  و  یاگونه، آن هم به دینمایم

زاید و غیهر متعهارف بهر اصهحاب دعهوا و مراجهن قضهایی را افهزایش   یهانهیهزتحمیل  

تههدوین گردیههده اسههت  شایسههته«. در حقیقههت ایههن مقههرره بههه منظهور قضههاوتی دههدیم

در اینکهه آیها ن.  زم به ذکر است که در صور  تردید 160-159: 1396ده افشار، وصدرزا

بین دعاوی ارتباط وجود دارد یا خیر؟ اصل بر عدم ارتباط است زیرا اصو ً قیهن دعهوای 

ن. خصوصاً چهون 175-174: 1390مدعی و انحراف از آن، قابل قبوا نیست وخدابخشی، 

 قاعهدها از ناصهر جدیهد در دادرسهی، عهدووأم بهه دعهاوی موجهب ورود عیدگی تهرسه

، خالف اصل است و بایهد حهداقل گرددیمدادرسی  اطاله صالحیت محلی و همچنین گاه

: 1389ضرورتی برای رسیدگی توأمان بین دعوی مرتبط وجود داشته باشهد ومقصهودپور، 

 خصوص ارتباط کامل میهان دوبل در  یکی دیگر از حقوقدانان در بحث دعوی متقا  ن.155

است کهه اثهر تصهمیم  که بین دو دعوی وقتی ارتباط کامل موجود دعوی بیان نموده است

متخ ه در یکی مؤثر در دیگری باشد یا اینکه با رسیدگی به دعوی تقابهل، مهانن رسهیدگی 

ن. 399: 1391متجهانس بهه صهور  جداگانهه بشهود واحمهدی،   یهاخواستهبه دعاوی با  

علیه در قبهاا دعهوی مهدعی دارند که وقتی دعوی مدعی  از حقوقدانان نیز اعتقاد    یاهدع

کنهد دارد که بتواند ادعای اصلی را به طهور کلهی یها بهه طهور نسهبی خنثهی   ارتباط کامل

 ن.125:  1391،  عسکریو

 

 ضرورت طرح دعاوی مرتبط -4
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سهیدگی و سهرین ربهه جلهوگیری از صهدور آراء متعهار  و اصهالح دعهوا، ت بنددر این  

، رعایت حق و عدالت و فیصله دادن به کلیهه اختالفها  بند بعدی در  کاهش هزینه دادرس

 .میپردازیم  مباحث بعددر 

 جلوگیری از صدور آراء متعارض و اصالح دعوا -4-1

با موضوعا  خواه متفاو  یها مشهابه، ههر قاضهی دارای اسهتنباط متفهاوتی در   در دعاوی

ه از دیگهری اسهت. بها طهرح رائه شهده و یها بهه دسهت آمهد یل اارزیابی موضوعا  و د

است زمینه صهدور آراء متعهار  و یها عاوی که دارای ارتباط کامل با هم هستند، ممکن د

بهه ههم پیوسهته و درههم تنیهده اسهت،  متزاحم از نظام قضایی که همچون ی  مجموعهه

را بهرای  ایهن حهقفراهم گردد، منیق حقوق برای پیشهگیری از صهدور چنهین احکهامی 

متناقض مهیها  و غیروای اضافی زمینه برای آراء همسو خته تا با طرح دعخواهان فراهم سا

شود. تردیدی نیست که هدف اصلی دادرسی کشف حقیقت و فصهل خصهومت اسهت و 

ا تکرار دعاوی حاصل نخواهد شد. خواهان بعضاً در موقعیتی قهرار دارد کهه این موضو  ب

 چهون امکهان دارد در آینهده به طور کامل میلن نیست و   دعوااز وضعیت حقوقی موضو

نرسهد، بهه منظهور ریشهه کهن کهردن با دفاعی مواجهه شود که دعوای وی بهه سهرانجام 

ار به وی داده شهده اسهت کهه بها اختالف و طو نی نشدن روند فصل خصومت این اختی

د ومقصهودپور، ق نمایهجدید بهه آن الحها  یاخواستهطرح دعوای مرتبط دعوا را ترمیم یا  

 ن.395:  1391

 تسریع رسیدگی و کاهش هزینه دادرسی -4-2

نیهاز دارد  فرآیند کشف حقیقت و فصل واقعی خصومت در دعاوی، به اصوا و قواعهدی

سادگی و قابلیت فهم برای عموم غیرمتخصص و متخصص، بها فهراهم آوردن   که در عین

کهه بهر  تنازعا  ناشی از دعهوا را فا  وبستر رعایت دقت و به منظور ایجاد تعادا، اختال

با هزینه و سرعت معقوا و متعارف در دادرسی حل کنهد، بهه   شودیم  طرفین و جامعه بار

و سرعت مزایای ناشی از آرای تحصهیل شهده از محهاکم، تناسهب  هانهیهزنحوی که میان 

، ایهن ن. در صور  طرح دعوای اضهافی301:  1387دیده شود ومحسنی،    دارشهیراصولی  

متهداعین و دادگهاه  کمتهری بهرای در ی  فرآیند و بها هزینهه دعوا به همراه دعوای اصلی

ا مکهان نسهبت بهه ههر دو در یه   و دادگهاه حتهی ردیگیممورد نظار  و ارزیابی قرار 
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طرفین دعوا رسیدگی شده و یکسهره   یهاکشمکشو به تمام    دینمایمدادنامه انشای رأی  

طهور مسهتقل بهه ههر دو دعهوا بهه . در حالی که اگر شودیم ه دادهبه اختالفا  آنان فیصل

ولهی  کهردیم، دادگاه باید برای رسیدگی به هر ی ، زمان جداگانه تعیهین شدیمرسیدگی  

با میرح نمودن آن به همراه دعوای اصلی تعیین وقت مجزا و جداگانه برای ههر یه  بهه 

که با هم دارند وقعی ندارد وامامی    ن.10:  1392ران،  و همکاعلت ارتباطی 

 

 

 الفات ایت حق و عدالت و فیصله دادن به کلیه اختعر -4-3

، صهرفاً بهر اسهاس موضهو  میهرح کندیمهنگامی که دادرسی تنها به ی  دعوا رسیدگی 

در  یریگمیتصهمبیشتر از خواسته دعوا به شناسایی و  تواندینمشده حق اظهارنظر دارد و  

دو دعوا بها دادرس به هر ن. در مقابل هنگامی که  153-152  :1389دعوا بپردازد ومحسنی،  

و در ارزیهابی  دههدیم، جوانب امر را بیشتر مورد تجزیه و تحلیهل قهرار کندیمهم توجه  

و فراگیرتر در جهت کشهف حقیقهت  الشمواعامخود از موضو  مورد اختالف با نگاهی 

ز بها دقتهی بیشهتر ای خهود او در رأ شهودیم. همین امر سبب دیآیمو فصل خصومت بر  

اید. بدین خاطر رأی او با اصوا اخالقهی، عهدالت و انصهاف سهازگاری ار نظر نمقبل اظه

بیشتری دارد. دعاوی و اختالفا  کهنه، هر ی  از طرفین را با مشکال  جدیهدی مواجهه 

ود داشهته باشهد کهه بهه کلیهه از ایهن مسهأله، بایهد ایهن امکهان وجه  . برای اجتنابکندیم

گی گهردد وامهامی و همکهاران، ی واحدی رسیدتبط متداعین در ضمن دادرسفا  مراختال

 ن.8:  1392

 رسیدگی دعاوی مرتبط به آسیب شناسی مرجع صالح -5

 شعبه در و نبوده  یدگیرس حاا در نینخست ارجا  مورد دادگاهِ همان در مرتبط یدعوا اگر

 بهه ایه اوا شعبه سیئشود، ر یدگیرس بدان عر  هم دادگاه یعنی دادگاه، نیا از یگرید

 یدعهاو نیها یتمهام بهه دیبا هکرا  یاشعبه دادگاه، نیا ییقضا حوزه سیرئ گرید عبار 

 یگهرید ییقضها حهوزه دادگاه مرتبط در یدعوا اگر اما ؛دینمایم مشخص ند،ک یدگیرس

 خواههد یدادرس نییآ رادا یا از یکی مکح مشموا موضو  رسدیم نظر به باشد، میرح

 در انقهالب و یعمهوم یههادادگاه ین دادرسییآ ونقان 84 ماده 2 بند از یازفر در هک بود
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 اجازه دادرس به قانون نیا 89 ماده به با توجه ریاخ رادیا است. شده ینیب شیپ یمدن امور

 ،یدگیرسه از امتنها  قهرار صهدور ضهمن و نموده یخوددار دعوا به یدگیرس از دهدیم

 ند.ک ساارا گرید دادگاه به را پرونده

 دادگاه میرح دامک در دیبا مرتبط امر رادیا اساساً هک نیا خصوص در ماده نیا حاا، نیا با

 دو میروحهه در مهرتبط یدعاو خصوص در ندارد. یمکح دوم، ای نخست دادگاه گردد،

 مؤخراً اصحاب دعوا از ی  هر هک نمود دفا  یدادگاه در رادیا طرح از دیبا منیقاً دادگاه،

 مناط ور،کم  قانون 26 ماده موجب به را،یز ؛اندکرده مراجعه آن به مرتبط یدعوا طرح با

 در یدگیرسه تهداوم و یسهتگیدر شا دیترد ل ا است؛ دادخواست میتقد زمان ت،یصالح

 نیا سندگانینو از یکی است. بالوجهشده،  یدگیرس وارد یدرست به هک یدادگاه نینخست

متهین دفتهری، ت وسها دانسهته مسلما  ن یکی ازه عنوادعوا« ب طرح سبق رادیدر »ا را امر

 از یکهی توسهط صهادره یدگیرسه از امتنها  قهرار رانیها ییقضها در نظهام ن.214: 1388

 332 ماده موضو  دنظریتجد قابل یقرارها زمره در هک نیا به با توجه ،یحقوق یهادادگاه

 مرجهن بهر ،باشهدینم یمهدن امهور در انقهالب و یعموم یهادادگاه ین دادرسییآ قانون

 گهر،ید یسهو از ؛شهودیم لیهتحم ارجا  عر  هم دادگاه 2 بند در ورکمورد م  ییقضا

نو   هم و صنف هم دادگاه دو در صرفاً رادیا نیا طرح انکام از قانون نیا 84 عبار  ماده

 زیهران نیها ییقضا نظام در هک گرفت جهینت توانیم ن،یبنابرا .دیگویم سخن درجه هم و

 در م مقهررکهح مانند به باشد، میرح با تر دادگاه در طمرتب یدعوا دو از یکی چه چنان

 ترنییپها در دادگهاه صهرفاً فر  نیا در را رادیا هک فرانسه یمدن یدادرس نییآ 102 ماده

 نیها در اسهت. قابل طهرح ترنییپا ییقضا مراجن در فقط حاضر رادیا ،داندیم طرح قابل

 هکه جها آن از امها، دیارساا نما دنظریتجد دادگاه به را ندهپرو دیبا یبدو دادگاه صور ،

 نیهیآ قانون 7 مادهو باشدیممرحله  دو در ادعا تیماه به یدگیرس لزوم مخالف اقدام نیا

 از یمهدن یدادرسه نییآ سندگانین. نویمدن امور در انقالب و یعموم یهادادگاه یدادرس

 19 مهاده صهدر از اسهتفاده ،کمهال وحهد ؛ از هاستفاد با و داشته ابا حل راه نیا رشیپ 

 .ندینمایم هیتوج را شده ادی قانون

 باشهد، مهرتبط یدعهاو موضهو  بهر قیتیب قابل هک آن ش ازیب ارکراه نیا رسدیم نظر به

 تنهها نه را،یز است؛ گرید ییادعا اثبا  به ،یدگیرس ی  منوط بودن یمقتضا موافق شتریب



306 

 

 

 

 

 فصلنامه

 های پژوهش  

الملطط   بطط  روابطط  

  یططططططازدهمدوره 

شطماره    دومشماره  

   و یکچهپ اپ  

 1400  تابستان

 
 
 
 

 بهه آن دیرسه میتسهل و صهالح گاهداد در ماه ی  ظرف وادع حطر بر لزوم یمبن ماده ادامه

 قهبالً مربهوط یدعوا و ستین تحقق قابل فر  نیا در اناطه، قرار صادرکنندهدادگاه  دفتر

 یآته نظهر بهه آن نمهودن میتسل با دادگاه ییقضا استقالا نقض ضمن هکبل ده،یطرح گرد

از  تنها ام قهرار صدور ارکراه فر  نیا در نتواند دادگاه تا گرددیم موجب گر،ید دادگاه

 یامور مهدن در انقالب و یعموم یهادادگاه یدادرس نییآ قانون 89 ماده وفق را یدگیرس

 قهرار ضمن صهدور تواندیم چنان هم ترنییپا دادگاه رسدیم نظر به ن،یبنابرا د.ینما اجرا

 عهالوه ر،یهاخ نظر لکمش هرچند ند.ک ارساا با تر دادگاه به را پرونده ،یدگیرس از امتنا 

 دادگهاه بر یتال نظر دادگاه لیتحم یچگونگ درجه، دو در یتیماه یدگیرس اصل نقض بر

 دخالهت لهزوم و نههین زمیها در نیقهوان و کس به توجه با رسدیم نظر به ؛باشدیم یعال

 ظهرن بهه دیهمق با تر عنوان دادگاه به دنظریتجد دادگاه هک نظر نیا باره، نیا در قانونگ ار

 بهه را پرونهده ،یدگیرسه از قرار امتنا  نقض ضمن بتواند دیبا و دباشینم نینخست ادگاهد

 دادگهاه نیها شهأن تیاولو و تیت صالحیعموم با هک است یدگاهید د،ینما اعاده دادگاه

 مربوط نیقوان نقص به توجه با رسدیمنظر   به مجمو ، در .داشت خواهد یهمخوان یعال

 دنظریهتجد قابهل سهرانجام و یطار یبا دعاو مرتبط یدعاو وضو م نبودن اسیق قابل و

 یدشهوار نیها رفهن ران،یها ییقضها نظام مستقل در نحو به یدگیرس از امتنا  قرار نبودن

 یامهور در شهورک یدادرسه مقهررا  و نین، قهوانیبنابرا .است قانونگ ار دخالت مستلزم

 میتصهم اعتبهار دادگهاه، میصمت به اعترا  نحوهراد، یا طرح زمان راد،یا طرح محل مانند

 یآرا صهدور از یریجلهوگ اصهل یاجهرا یارجا ، چگونگ مورد ییقضا مرجن به نسبت

ن یها امتنها  ریتهأث و دنظریهتجد و نینخسهت در دادگهاه میرح مرتبط یدعاو نیب متعار 

 خصهوص نیها در یقانون مناسب ارکراه توانینمل ا،  است؛ تکسا یدگیرس از هادادگاه

 .نمود ارائه

مرتبط در ی  دادگاه میهرح باشهند دو حالهت قابهل تصهور   اویدر این خصوص که دع 

ارجا  شود کهه در حهاا رسهیدگی  یاشعبهاست؛ حالت اوا اینکه دعوای مرتبط به همان 

ق. آ. د.م مکلهف  103به دعوای قبلی است. در چنین حالتی، شعبه دادگاه بر اسهاس مهاده 

أم و همزمهان رسهیدگی تهو اوی م کور را به صور م دعاست با صدور قرار رسیدگی توأ

نماید، اعم از اینکه دعوای مرتبط تحت عناوین خاص دعاوی طاری وتقابل، جلهب ثالهث، 
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اضافی یا ورود ثالثن اقامه شده یا بهدون اسهتفاده از چنهین عنهاوین و بهه عنهوان دعهوای 

ب متعهدد یه  ر شهعمستقل اقامه شده باشد. حالت دیگر این است کهه دعهاوی مهرتبط د

 باشند.رح دادگاه می

 یاشهعبهقضایی، ضمن تأیید اختیار رئهیس شهعبه اوا در تعیهین   یهانشستدر برخی از  

، اعالم شده، با توجه به رویه موجود محهاکم، تعیهین کندیمکه به دعاوی مرتبط رسیدگی  

یه، قضهائکه زودتر رسیدگی را شرو  کرده است بهتر است ومعاونت آموزش قهوه   یاشعبه

وجود، در برخی دیگر از اظهارنظرهای قضهایی اعهالم شهده، پرونهده ین ن. با ا255:  1387

 رسهدیمکه اولین پرونده به آن ارجا  شده بهه نظهر مقهام ارجها   یاشعبهجهت ارجا  به 

ق.آ.د.م در ایهن خصهوص  103و  89ن. یکی از نویسندگان حقوقی مواد 252وهمان منبن:  

 رسیدگی به دادگهاهی سهپرده 89ده ما الم کرده است به موجبو اعمتعار  دانسته است  

اختیار تعیین شهعبه بهه  103که زودتر شرو  به رسیدگی کرده، ولی بر اساس ماده   شودیم

واگ ار کند کهه دیرتهر  یاشعبهرئیس شعبه اوا سپرده شده که ممکن است رسیدگی را به 

 ن.263:  1379زراعت،  است ورسیدگی را شرو  کرده 

انون آیهین من بیان تصریح نشدن رعایهت سهبق ارجها  در قهدیگر از نویسندگان ض  یکی

ق.آ.د.م اعهالم کهرده  89دادرسی مدنی، رعایت آن را رویه محاکم و سازگار با مالک ماده 

ن. برخی نیز در زمان حاکمیهت قهانون آیهین دادرسهی مهدنی 392:  1396است ومهاجری،  

ق.آ.د.م  203از مهاده دادگهاه، بها اسهتنباط  ب ی سابق، در خصوص دعاوی مرتبط در شع

کهه سهبق ارجها   یاشعبهد.م فعلین رسیدگی به دعاوی مرتبط را در   ق. آ.  89سابق وماده  

یکی از اهداف قانونگ ار از وضهن قهوانین   ن.128:  1392وحسن زاده،    انددانستهدارد  زم  

ری نظهم و ترتیهب در رقهراو مقررا  مربوط به دادرسی در قانون آئین دادرسهی مهدنی ب

مسهأله صهالحیت یکهی از عوامهل مههم در  .باشدیمبه دعاوی میروح    هادادگاهیدگی  رس

بهه حکهم  ههادادگاه. با توجه به اهمیت این امهر، صهالحیت باشدیمبرقراری نظم م کور  

ق. ان بنهابراین عهدوا از آنهها نیهز تنهها بهه تجهویز قهانون  159قانون تعیین شهده واصهل  

 ن.85-84:  1390است وکریمی،    ریپ امکان

ق. آ.د.م. در مقرر کهردن اختیهار رئهیس شهعبه اوا تعیهین شهعبه  103ماده  رسدیمبه نظر  

لهت روشهن دارد و رسیدگی کننده و اینکه او مکلف به رعایهت سهبق ارجها  نیسهت، د 
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ه اختیار رئیس شعبه اوا و عدم تکلیف او به رعایت سبق ارجها ، بهه خهوبی از آن فهمیهد

تنها بهه بیهان  89ق. آ.د.م. نیز تعارضی وجود ندارد، زیرا ماده  103و  89. بین مواد شودیم

تکلیف وضعیتی که دعاوی در چند دادگاه اقامه شده باشند پرداخته است و در خضهوص 

ی مرتبط در شعب ی  دادگاه ساکت است و هیچ حکمی نهدارد. البتهه اختیهار اعیها دعاو

اسهت بهرای تسههیل اتخهاذ  یالهیوسهد ههر اختیهار دیگهر ماننهشده به رئهیس شهعبه اوا 

تصمیم به تناسب شرایط هر مورد و اوضا  و احواا خهاص در ایهن جههت،   نیترمناسب

راه، رعایت سبق ارجا  و تصمیم بهه رسهیدگی انکار کرد که غالباً بهترین    توانینماگرچه  

رویهه حهاکم نیهز همهین  ده وکه زودتر رسیدگی را شرو  کر یاشعبهبه دعاوی مرتبط در 

، اما قانونگ ار با اعیای اختیهار بهه رئهیس شهعبه اوا وارجها ن ایهن کندیممیلب را تأیید  

خاصهی اقتضها  امکان را فراهم کرده است که در صورتی کهه شهرایط و اوضها  و احهواا

کهه  یاشهعبهغیهر از  یاشهعبهنماید با تصمیم مقام ارجا ، رسیدگی به دعاوی مهرتبط در  

ق.  89انجام شود. وانگهی، در صهورتی کهه بهه اسهتناد مهاده  رسیدگی را شرو  کرده  بتداا

آ.د.م. قائل به رعایهت تقهدم در شهرو  بهه رسهیدگی در مهوارد اقامهه دعهاوی مهرتبط در 

با وحد  مالک نتیجهه گرفهت  توانینمدد هم عر  باشیم، از این میلب متع  یهادادگاه

ایهت چنهین تقهدمی  زم عب یه  دادگهاه نیهز، رعدر شهکه در مورد اقامه دعاوی مرتبط  

است. چون وضعیت شعب ی  دادگاه که تحت مهدیریت اداری مسهتمر و فراگیهر واحهد 

نیسهتند و ههر کهدام دارای متعددی که تحت چنهین مهدیریتی  یهادادگاههستند نسبت به 

 ب یه مدیریت اداری مستقل هستند، متفاو  است. مدیریت اداری فراگیر واحد بهر شهع

متعهدد  یههادادگاه رتباط آنها توسط آن مدیریت برقرار شود؛ اما ارتباطدادگاه اقتضا دارد ا

هم عر  که تحت چنین مهدیریتی نیسهتند نیهاز بهه مداخلهه بیشهتر قانونگه ار و تعیهین 

 ن.69:  1392تکلیف دارد وعبدی،  

د.م در  . آ.ق 103و  89برخهی از حقوقههدانان و نویسهندگان حقههوقی بها اسههتناد بهه مههواد 

ی رتبط در شعب ی  دادگاه نظر به لزوم صدور قرار امتنها  از رسهیدگخصوص دعاوی م

. در اظهار نظرههای قضهائی انددادهن یا چنین نظری را ترجیح 139:  1388داده وسلیانیان،  

قضائی در خصوص لزوم یا عدم لزوم صدور قهرار امتنها  از رسهیدگی در   یهانشستدر  

، ولی در مجمو  غلبه با کسهانی بهوده های مختلفی ارائه شدهنظر خصوص دعاوی مرتبط،
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ومعاونت آموزش قوه قضهائیه،  اندبودهقرار امتنا  از رسیدگی که قائل به عدم لزوم صدور  

ن. در خصوص اظهارنظرها  زم است توجه شود، جز در موارد محهدود 297-300:  1387

 گهاه و دعهاوی مهرتبط درداد نظری مبنی بر تفهاو  بهین دعهاوی مهرتبط در شهعب یه 

میلهق اسهت کهه  یانهگومتعدد در این خصوص اعالم نشده و اظهارنظرها به   یهادادگاه

. حتی در مواردی به تساوی دو حالت یاد شهده در خصهوص شودیمشامل هر دو حالت  

 ن.139:  1388موضو  مورد بحث تصریح شده است وسلیانیان،  

ا عدم لهزوم صهدور مدنی در خصوص لزوم ی درسیحقیقت آن است که در قانون آیین دا

در شهعب یه  دادگهاه، تصهریحی وجهود قرار امتنا  از رسیدگی در مورد دعاوی مرتبط  

آن قانون که تعبیر »خودداری از رسیدگی« بهه کهار رفتهه، حتهی اگهر از   89ندارد. در ماده  

اوی مهرتبط ه دعهچنین عبارتی، لزوم صدور قرار امتنا  از رسیدگی فهمیده شود، مربوط به

دگهاه، متعدد هم عر  است و تسری آن به دعاوی مرتبط در شعب ی  دا  یهادادگاهدر  

 یههادادگاه محل بحث و تأمل و تردید است. زیرا این ماده فقط حالت دعاوی مهرتبط در

متعدد هم عر  را مورد توجه قرار داده و در خصهوص دعهاوی مهرتبط در شهعب یه  

 یههادادگاهص دعاوی متعهدد در حکم آن ماده در خصو  نتواینمدادگاه حکمی ندارد و  

 یهاتیوضهعب یه  دادگهاه سهرایت داد. زیهرا هم عر  را بهه دعهاوی متعهدد در شهع

 ن.385:  1387م کور، کامالً متمایز و متفاو  هستند ومهاجری،  

 یههادادگاهمدیریت اداری رئیس شعبه اوا بهر شهعب یه  دادگهاه و اسهتقالا مهدیریتی 

 یههادادگاهرتباط شعب ی  دادگاه نسبت به ارتبهاط تفاو  جدی در نحوه ا  سبب  متعدد،

حکم مربوط به یکی از این دو را به دیگری تسری داد. بها در   توانینمهم عر  است و  

دعاوی مرتبط در شعب یه   یهاحالتنظر گرفتن این تفاو  جدی، یکسان تلقی کردن 

ی و یکسهان در ههر کل اظهارنظرهم عر  و عدد مت یهادادگاهدادگاه و دعاوی مرتبط در 

عدم توجه بهه تفهاو  جدیهد ایهن دو حالهت و در نظهر دو قابل قبوا نیست و به معنای  

نگرفتن آن است. با توجه به عدم تصریح قانونگ ار و با در نظر گرفتن آنچه پهیش از ایهن 

یه   گفته شد. در خصوص عدم لزوم رعایت سبق ارجها  در دعهاوی مهرتبط در شهعب

با توجه بهه اختیهار شعبه اوا در تعیین شعبه رسیدگی کننده و اینکه   دادگاه و اختیار رئیس

رئیس شعبه اوا در تعیین شعبه رسیدگی کننده به دعاوی مرتبط تا پیش از چنهین تعیینهی، 
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باید رسیدگی شود کهه سهایر شهعب، از رسهیدگی  یاشعبهمشخص نیست دعاوی در چه  

، بها تعیهین یاشهعبه شهودیمیینهی، سهبب متنا  پیش از چنین تعار اامتنا  کنند و صدور قر

اوا، رسیدگی به دعهوایی را از سهر گیهرد کهه قهبالً قهرار امتنها  از رسهیدگی رئیس شعبه  

در مورد دعاوی مهرتبط در شهعب یه  دادگهاه،   رسدیمنسبت به آن صادر کرده، به نظر  

ق. آ.  103ه دارد و بهه اسهتناد مهادگی نهشعبه دادگاه تکلیفی به صدور قرار امتنا  از رسهید

ر وجهود دعهاوی مهرتبط، صهرفاً بها یه  اعهالم اداری، د.م. شعبه دادگاه در موارد اطال  ب

و منتظر تعیین تکلیف و تعیین شهعبه رسهیدگی  دهدیمرئیس شعبه اوا را در جریان قرار  

رسهیدگی یها در  و بر اساس دستور اداری بعدی آن مقهام  ماندیمکننده توسط مقام م کور  

بهه عنهوان قاعهده،  است، اگرچهه.  زم به ت کر دینمایمده به شعبه دیگر اقدام ارجا  پرون

و  اختیار رئیس شعبه اوا در توزین و ارجا  دعاوی به شعب، مربوط به زمهان اقامهه دعهوا

ق. آ.د.م. پرونده پهس از ارجها  بهه شهعبه،  391تقدیم دادخواست است و به موجب ماده 

 دیگر نیست، امها همهانیور کهه در ایهن مهاده، تصهریح  رفتن و ارجا  به شعبهپس گقابل  

ق. آ.د.م را  103مهاده  تهوانیماسهت و  ریپه امکانشده، در موارد قانونی، چنهین اقهدامی 

 ن.302:  1387یکی از این موارد قانونی دانست ومعاونت آموزش قوه قضائیه،  

ینکهه فاقهد مسهتند ایهن مهورد، عهالوه بهر ادر  دیدگاه لزوم صدور قرار امتنا  از رسیدگی

با این اشکاا نیز مواجه است که بها توجهه بهه اختیهار رئهیس شهعبه اوا در   قانونی است  

تعیین شعبه رسیدگی کننده، پیش از تعیین شعبه توسط مقهام مه کور معلهوم نیسهت کهدام 

وا ه دعهر آنهها اقامهه شهده،  زم اسهت از رسهیدگی بهی  از شعب کهه دعهاوی مهرتبط د

را برای رسیدگی توأم به شبعبه دیگر بفرستد و هر کهدام کهه پهیش از خودداری و پرونده  

چنین تعیینی اقدام به صدور قرار امتنا  از رسیدگی نماید، ممکن است بها تصهمیم رئهیس 

ن شهود، کهه در چنهین شعبه اوا به عنوان شعبه رسیدگی کننهده بهه دعهاوی مهرتبط تعیهی

بالً صادر کرده است به نهوعی رسهیدگی ف قرار امتناعی که قر خال، بشودیمصورتی  زم 

پس از تعیین شعبه رسیدگی کننده نیهز، صهدور قهرار  ن.142-141: 1387نماید وسلیانیان، 

امتنا  از رسیدگی در شعبه دیگر منتفی است، زیرا شعبه دیگر در ی  اقهدام اداری مکلهف 

شهده را کهه بهر رونده به شعبه تعیهین ا  پدستور اداری رئیس شعبه اوا مبنی بر ارج  است

ق.آ.د.م.  391ق. آ.د.م و به عنوان استثناء بر قاعده منهدرج در مهاده  103اساس تجویز ماده 
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نهدارد تها بها صهدور قهرار امتنها  از  یریگمیتصهمصادر شده، اجرا نمایهد و اختیهاری در 

 ن.387:  1387  جری،خودداری از رسیدگی را اعالم نماید ومها رسیدگی، تصمیم خود بر

 ب شناسی نحوه رسیدگی به دعاوی مرتبطآسی -6 

 توجه بدون مرتبط، یدعاو به یدگیرس نحوه بر مکحا مقررا  یارآمدکنا از گفتن سخن 

 از یری»اجرای صحیح عدالت« و »جلهوگ یعنی یدعاو نیا نمودن توأم ضرور  یمبنا به

یهر حیح عهدالت« یها بهه تعبصه یااجهرمتعار «، تمام و کامل نخواهد بود. » یآرا صدور

 محهدوده در ،یمتعدد یهادادخواسته »ک یفرض یکی از نویسندگان »قضای شایسته« در

 ... دارد وجهود یارابیهه چنان هاآن نیب هکشده  داده دادگاه ی  به جداگانه یهایدادرس

 اههآن همه فیلکت واحد ییرأ با و شده یدگیجا رس ی  هاآن همه به هک دینمایم جابیا

 صهدور احتراز از عدالت، حیصح یاجرا میمستق جهینتن. 54: 1392شود.« وشمس،  روشن

ن« خواهد کمم ریهم غ با دو هر یاجرا یعنی مکح دو نیب ه »جمنک است یمتعارض یآرا

 صهدور از یریجلوگ عنوان »اصلبه  دیبا را ابوسک نین. ا214: 1388متین دفتری، نمود و

 بهر هکه یاصهل گرفت؛ نظر در است، یحقوق یلک اصوا از یکی خود هکمتعار «  یآرا

ن یادیهبن قاعهده یاجتمهاع یمبان از یکیحاضر  اصل .دارد تیمکحا یدادرس ندیفرآ یتمام

دارد  یمختلفه آثار ،یدعاو دیتجد از یریشده« است که در کنار جلوگ قضاو  امر »اعتبار

 بها مرتبط متعدد یدعاو فیلکت نموده تالش صراحت به ن. قانونگ ار1392:43کاتوزیان،و

 یدادرسه نیهیآ قهانون 65 مهاده در ،اندشهده میهرح دادخواسهت ی  یط هکرا  گریدیک

 مقهرر مهاده نیها در هکه چنان آن .دینما نیمع یمدن امور در انقالب و یعموم یهادادگاه

 ارتبهاط گریدیک با هک شود اقامه یمتعدد یدعاو دادخواست ی  موجب به »اگر :دهیگرد

 اقامه یدعاو ند،ک یدگیرس هاآن به یدادرس ی  ضمن واندنت دادگاه و باشند تهنداش املک

 و کندیم یدگیرس جداگانه تیصالح صور  در ی  هر به و کی تف گریدیک از را شده

 ت،یعهدم صهالح قهرار صهدور بها نهدارد تیصالح چه آن به نسبت صور  نیا ریغ در

 مهرتبط یره دعهاوهمهوا هک داشت توجه دی« با.دینمایم ارساا صالح مراجن به را پرونده

 یاریبسه رند؛یگ فوق قرار مکح موضو  تا شوندینم میرح دادخواست ی  یط همزمان

 شهدن قهدم شیپ جهینت در یعبارت به و دعوا طرح متعاقب را خود مرتبط یدعاو مردم از

 .کنندیم طرح دعوا، نمودن آغاز در نییمتداع از یکی
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 یدعهاو از یکهی یدادرسه نیهیآ رچوبچا و قالب در دعوا نیا رحط انکام چه چنان ل ا،

 یاشعبهبه  ارجا  یبرا تالش و نظار  بدون دوم یدعوا طرح باشد، نداشته وجود یطار

 مرتبط یارجا  دعوا صور  در .شودیم انجام دارد، وجود آن در سابق مرتبط یدعوا هک

 ونقهان 103 مهادهمقهررا   یجهراا ،شهودیم یدگیرسه آن در یقبل پرونده هک یاشعبه به

 یدادگستر در انهیرا استفاده از گسترش به توجه با رسدیم نظر به است. یضرور ورکم 

 هکه گهردد هیهته یافهزار نرم بایسته است «ییقضا یهاپرونده تیریمد »سامانه توسعه و

 اصهحاب نهام قیهتیب بها امها ص دهد،یتشخ را مرتبط یدعاو و موضوعا  نتواند هرچند

 هکه گهردد یاشعبه به دوم یارجا  دعوا موجب د،یجد مرتبط یدعاو بر وجودم یودعا

 هرگاه هک نمود توجه نهیقر نیا به توانیمصور ،  نیا در .است شده مراجعه بدان شتریپ

 وفهق هکه ندینما طرح خود تیطرف به گرید ییدعوا ادعا، ی  طرح از پس دعوا اصحاب

 نیا نباشد، هیال رجو ٌم سابق شعبه در یدگیسبل رقا ،یطار یدعاو یدادرس نییآ مقررا 

 اسهت نکهمم امهر نیا چه اگر هستند. مرتبط یاصحاب دعاو جهت از مک دست یدعاو

 مقهررا  ینهیب شیپه بها تینها در اما گردد، موجب شعب را به هاپرونده نامتوازن نیتوز

 و ردهک کی تف گریدیک از را رمرتبطیغ یدعاو هک دهدیمرا   اجازه نیا دادرسان به حیصر

 وجهود ن. بها87: 1387شهمس، و ندیبنما را یگرید شعبه به مجدد آن ارجا  یضاتقا یحت

 بهودن مهبهم و نمهودن کی تف ای رامون توأمیپ دادگاه میتصم بودن اعترا  رقابلیغ ن،یا

 ،دیهنمایم صهادر مهرتبط یدعوا صیتشخ یپ در دادگاه هک یدگیرس از امتنا  قرار اعتبار

 است. موجب شده را رانیا ییقضا نظام در یالتکمش بروز

 آثار دعاوی مرتبط -7

 ،در مقیهن اقامهه دعهوی و جریهان آن اجرای قواعد دعاوی مرتبط توسط مرجن رسیدگی

 به شرح ذیل است:  هاآن  نیترمهمآثار متعددی به دنباا دارد که  

 دادخواست یک  در مرتبط  دعاوی   قبول -7-1

 به موجب ی  دادخواسهت دعهاوی دارد: »اگری مقرر میمدن  قانون آیین دادرسی  65ماده  

متعددی اقامه شود که با یکدیگر ارتباط کامل نداشته باشهند و دادگهاه نتوانهد ضهمن یه  

شده را از یکهدیگر تفکیه  و بهه ههر یه  در دادرسی به آنها رسیدگی کند، دعاوی اقامه

ت بهه آنچهه نسهب  کنهد. در غیهر ایهن صهور صور  صالحیت، جداگانهه رسهیدگی می
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ت، پرونهده را بهه مرجهن صهالح ارسهاا رد، بها صهدور قهرار عهدم صهالحیصالحیت ندا

 شهده تولیهد منشهأ ی  از دعوی چند یا دو هرگاه  که  شودمی  استنباط  ماده  این  از کند.«می

واسهت درخ یها دادخواسهت یه  موجهب به و باشد  موجود  کامل  ارتباط  آنها  بین  یا  باشد

در یه  دادرسهی بهه طهور تهوأم   مکلف است به آن دعهاویدگی  اقامه شوند، مرجن رسی

  رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.

  
 مرتبط  دعاوی  تجمیع -7-2

 تعهدد یها شخصهی مالحظها  یها  حقوقی  اطالعا   فقدان  دلیل  به  که  افتدمی  اتفاق  گاهی

 دادخواسهت یه  ضهمن را هسهتند مهرتبط ههم با که دعاوی مدعی، صالح،  مراجن  شعب

 مسهتقالً را خهود مرتبط دعوای تقابل، عنوان از  دهاستفا  جای  به  علیهعیمد  ای  نکرده  میرح

کنهد کهه تمهام دعهاوی تجمین دعاوی مرتبط ایجاب می قاعده موارد این در .  کندمی  طرح

قهانون آیهین دادرسهی  103 مهادهشده و در ی  دادگاه مورد رسیدگی قرار گیهرد.   تجمین

شهده کامل با دعهوی طرح عاوی دیگری که ارتباطگر ددارد: »امدنی در این زمینه مقرر می

جها رسهیدگی همان دادگاه میرح باشد، دادگاه به تمهامی آنهها بهه صهور  ی   دردارند،  

ح شده باشد، در یکی از شعب با تعیهین رئهیس شهعبه کند و چنانچه در چند شعبه میرمی

مکلفنهد از عهوا جا رسیدگی خواهد شد. در مورد ایهن مهاده وکهال یها اصهحاب داوا ی 

 ط، دادگاه را مستحضر کنند«دعاوی مربو

 واندهخ  اقامت محل  صالحیت از عدول -7-3

دعوی باید در دادگهاهی اقامهه  اصو ًبه موجب قاعده عمومی دادگاه محل اقامت خوانده، 

 یکهی کهه که شده وارد استثنائاتی اصل این بر اما شود که خوانده در آن حوزه اقامت دارد.

 ماننهد مهرتبط دعاوی از برخی در محلی صالحیت از انصراف .است  مرتبط  یدعاو  آنها  از

اخیهر مهاده  قسهمت بوده و حکم قضیه روشن اسهت. قانونگ ار توجه  مورد  طاری  دعاوی

 بها اگهر دعوی این …دارد: »قانون آیین دادرسی مدنی در باره دعاوی طاری مقرر می  17

 اصهلی دعهوای که دشومی اقامه دادگاهی در ،باشد منشأ ی  دارای یا  مرتبط  اصلی  دعوای

 «.است  شده  طرح  آنجا در

 خصوصی بین المللی در مصر اختالفات  در مرتبط دعاوی  صالحیت مبنای  -8 
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مواجهه  اصهلی دعهوای بها مهرتبط دعهاوی بها دعهوا بهه رسیدگی کننده دادگاه مواردی در

 به دعاوی رسیدگی رایب اصلی دعوای به رسیدگی کننده دادگاه صالحیت مسأله ،شودیم

 شده کشورها تصریح برخی حقوق در فرضی چنین در .ردیگیم قرار توجه مورد دهیادش

 دارد. نیهز را این دعاوی به رسیدگی صالحیت اصلی، دعوای به رسیدگی کننده دادگاه که

 در کهه دعهوایی دادرسهی چنانچهه آیهین قهانون 33 مهاده در مصهر قانونگ ار مثاا، برای

 اقامهه مصهری دادگاه در است، داردیم مقرر ریتجا و مدنی» مصر: یهاگاهداد صالحیت

 دعهوای بهر طهاری دعهاوی و مسائل مقهدماتی به رسیدگی صالحیت مزبور دادگاه شود،

 دعهوا ایهن بهه کهه درخواسهتی هر به برای رسیدگی مزبور دادگاه همچنین دارد، را اصلی

 اقتضها را آن هب رسیدگی که موردی در ادهم این عدالت، میابق صحیح اداره و دارد ارتباط

 است.« صالح کندیم

 دعوای اصلی را به رسیدگی صالحیت بین المللی، صالحیت قواعد طبق مصر یهادادگاه

 دیگر دعوای مرتبط هر به و طاری دعاوی و مقدماتی مسائل به رسیدگی صالحیت دارند،

 به دعهوای اصلی دعوای به کننده یدگیرس دادگاه اینکه رسدیم نظر به .دارند نیز را آن با

بها عنهوان  آن از کهه اسهت صهالحیتی مههم قاعهده یه  از ناشی کند، رسیدگی نیز مرتبط

اسهت.«  ایهراد ن. یا »قاضی دعوا، قاضی218: 2000است«وسالمه،  فر  قاضی اصل، »قاضی

 .شودیمن یاد 425:  1392وخدابخشی،  

 یاصل دعوای  به رسیدگی تبع به مرتبط دعاوی  به رسیدگی امکان سنجی -8-1

قسهمت  ایهن در .شهودیم تقسیم طاری دعاوی و مقدماتی مسائل به عمدتاً مرتبط دعاوی

کنهار  در آن جها بهه رسهیدگی امکانسهنجی و طاری دعاوی و مقدماتی مسائل دقیق مفهوم

مصهر  و ایهران حقهوق در المللهی بهین خصوصی اختالفا  در اصلی دعوای به رسیدگی

 .دشویم تبیین

 و مهدنی قهانون آیهین دادرسهی 33دعاوی مرتبط دیگر« که در ماده مفهوم » نیز پایان در 

 ایهران حقهوق در چنین مفهومی به توجه امکان و گرددیم واکاوی شده ذکر مصر تجاری

 .شودیم بررسی

 دادگهاه مصهری صالحیت بر تجاری و مدنی دادرسی آیین قانون 33 ماده مصر حقوق در

 بها اسهت. تأکید کرده اصلی دعوای به رسیدگی کنار در مقدماتی ائلمس هب رسیدگی برای
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 مسهأله بهه رسهیدگی در مصهر دادگاه برای صالحیت برخی معتقدند مزبور ماده به توجه

 است؛  زم شرط دو مقدماتی

 دعهوای بهه رسیدگی صالحیت خود، بین المللی صالحیت قواعد طبق دادگاه مصر :او ً 

 ؛باشد را داشته اصلی

  زم باشد. اصلی دعوای به رسیدگی برای مقدماتی لهمسأ به رسیدگی :اًیانث 

 اگرچهه رسیدگی کنند مقدماتی مسأله به توانندیم مصر یهادادگاه شرط دو این تحقق با 

 .باشند نداشته را آن به رسیدگی صالحیت اصل در

 یدعهوا ن. حهل و فصهل642: 1992 فهمهی، وکمهاا برخهی عقیهده بهه مصهر، حقهوق در

 اقامه شده دیگری کشور در کیفری دعوای که دلیل این به جرم، از ناشی مدنی مسؤولیت

 کیفهری رأی کهه آنجا از زیرا ؛شودینم متوقف است، مدنی مسؤولیت دعوای با مرتبط و

 دادگهاه مرزههای کشهور در تنهها است، صادرکننده دادگاه کشور ملی حاکمیت به مربوط

 دادگاه از صادره رأی کیفری که کرد ورتص توانینم بنابراین رد.دا اعتبار حکم صادرکننده

 باشهد. شناسایی قابل مدنی دعوای مسؤولیت به رسیدگی کننده مصری دادگاه در خارجی

 و همکهاری موافقتنامهه ههای در آن، خهالف کهه اسهت معتبهر جهایی تها عقیده این البته

 ن.101:  2000 عبدالعاا،و باشد نشده مقرر قضایی معاضد 

 شهود اقامهه آن خواههان علیهه اصهلی دعوای خوانده ز طرفا است ممکن طاری عاوید

 علیهه ثهالثی شخص یا اضافین ودعوای کند اقامه خوانده خواهان علیه یا متقابلن ودعوای

 از یه  ههر یا و ثالثن شخص ورود ودعوای کند اقامه دعوای اصلی اصحاب از ی  هر

: 1 ج ،1392 مس،وشه(ثالهث جلهب ودعهوای دکنه هاقام علیه ثالثی اصلی دعوای اصحاب

 بهر تمرکهز بها اصهو ً دعوا دو میان ارتباط و است نسبی ی  موضو  بودن طاری ن.310

 دعهوای مثهاا بهرای ن.233 :1 ج ،1393 ونهرینهی، اسهت قابل تشخیص دعوا دو موضو 

 اریطه ویدعا زمره از ثمن تسلیم برای خواهان دعوای مقابل در مبین تسلیم برای خوانده

 ن.224:  2000سالمه،  است و

 بهر صهالحیت صهراحت به تجاری و مدنی دادرسی آیین قانون 33 ماده مصر، حقوق در

 اسهت. تأکید کهرده طاری دعوای به رسیدگی برای اصلی دعوای به رسیدگی کننده دادگاه
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 در مصهر یهادادگاهصالحیت  برای مزبور ماده طبق معتقدند ن224: 2000 وسالمه، برخی

 است؛  زم شرط دو طاری دعاوی به گیرسید

 باشند؛ داشته را اصلی دعوای به رسیدگی صالحیت مصر  یهادادگاه :او ً 

 دعهوای جهت و موضو  حداقل و باشد داشته اصلی دعوای ارتباط با طاری دعوای :اًیثان

 .باشد اصلی یکسان دعوای و طاری

 

 نتیجه گیری 

 بهر گونهه این مدنی رسیداد آیین قانون 17 دهما رظاه از حقوقدانان برخی نظر رخالفب

 وحهد  یها ارتبهاط عنصهر دو از یکی وجود شناختن دعوی طاری برای مقنن که دیآیم

 از واقن، قانونگه ار در است؛ نداشته شرط دو هر اجتما  به نظری و داندیم کافی را منشأ

 دعهاوی بهین رتباطا ازاحر است؛ بوده خاصی هدف به نیل دنباا به منشأ اتحاد شرط ذکر

 یه  قضهایی ارتبهاط نیسهت. ممکن آسانی به ،رسدیم نظر ابتدا به در که آنچه فبرخال

 آیین حتی و صالحیت از چارچوب آن اهمیت که است مبهم نسبتاً اما مهم حقوقی مفهوم

 دارد وجود ارتباط دعاوی، بین آیا اینکه در تردید صور  در .رودیم فراتر مدنی دادرسی

 قابهل آن از انحهراف و مهدعی دعهوای قین اصو ً زیرا تاس ارتباط عدم بر اصل یر،یا خ

 دلیهل بهه محهاکم مهوارد، بسیاری در که ذهن نیست از دور احتماا این فل ا نیست قبوا

 هسهتند، سهرباز مرتبط الواقن فی که دعاوی به توأمان رسیدگی از دعاوی ندانستن مرتبط

 کهه ویههه بهه .شهوند ار متعه آراء صهدور سهاز نهزمی مرتبط، دعاوی تفکی  با و بزنند

 وضعیت این از اجتناب برای .باشدینم نیز قابل شکایت دعاوی تفکی  در دادگاه تصمیم

 ارتباط کنار هستند، مقنن در هم مرتبط منشأ، هم دعاوی موارد، غالب در که آنجا از نیز و

 طهاری جههت محهاکم کهه شهودیم باعث ترتیب است. این کرده اشاره هم منشأ اتحاد به

 وجهود بها و نماینهد ارتبهاط عنصر احراز به مصروف را خود کمتر وقت دعوی، ناختنش

 ذکهر از عبهار  دیگهر، ههدف به کنند. رسیدگی دعاوی به توأمان صور  به منشأ، اتحاد

 ییدعهوا تقابهل یاسهت دعهوا ارتباط شرط احراز برای نوعی معیاری ارائه منشأ، وحد 

 به هکنیا بر تا عالوه کندیم اقامه خواهان یدعوا برابر در یدادرس ی  رد دهخوان هک است

 یلهک بهه طهور ایه اسهتهک خهود یاحتمهال تیهومکمح از د،یهبگو پاسهخ دفاعاً یو یدعوا
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 شناسییی  آسییی  

 آثار  و  مرتبط  دعاوی

دو  حقییییی   در آن

جمهییی ری  دولییی 

 و اسییی م  انیییران

 جمه ری عرب  مصر

 

 بخواههد. را یامر انجام ای یزیچ پرداخت به یاصل خواهان تیومکمح ای ردهک یریجلوگ

 میباشه نمنشهأ وحد  ایو املک ارتباط به ئلقا دیبا حتماً یطار یدعاو در رانیا حقوق در

 از اجتنهاب هماننهد متعهددی د یهل .کندیم تیفاک هم یافک ارتباط مصر در حقوق یول

 دعهاوی در متعار  آرای صدور از جلوگیری و هانهیهز در جویی صرفه دادرسی، اطاله

 بها جهههموا در گیهری موضهن اهمیهت بر مختلف حقوقی یهانظام که شده سبب مرتبط

 بهرای صهالح را اصهلی دعهوای بهه کننهده رسهیدگی دادگاه و شوند واقف مرتبط دعاوی

 در منهدرج قاعهده به عنایت با مصر حقوق در .بدانند نیز آن با مرتبط دعاوی به رسیدگی

 دعوای به رسیدگی صالحیت دادگاه مصری چنانچه تجاری، و مدنی دادرسی آیین قانون

 در حهاا ایهن با .هست نیز آن با مرتبط دعاوی به سیدگیر بر صالح باشد، داشته را اصلی

 و اصهلی دعهوای بهه رسهیدگی بهر خهارجی دادگاه صالحیت فر  یعنی مخالف فر 

 صالحیت از مصری دادگاه عدوا مرتبط، دعاوی به رسیدگی بر مصری دادگاه صالحیت

 حقوقدانان میان نظر  اختالف به منجر مزبور، قانون سکو  وجود با خارجی دادگاه نفن به

 .است شده مصری
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