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 ه ارکان متعدد یک دعوا در یک پروندهرسیدگی ب یا عدم امکان امکان

 1مهدی فقیهی نژاد

  چکیده

ارکان متعدد یک دعوا، در یک پرونده قابل رسیدگی هستند و لزومی به طرح جداگانه و 

قانون آیین دادرسی  91گذار همانند مادّۀ نوبتی و مقدماتی ارکان متعدد نیست؛ مگر اینکه قانون

های عمومی و انقالب در امور مدنی، به لحاظ مصالح خاص و تخصصی بودن رسیدگی و دادگاه

ها، اثبات برخی از ارکان دعوی را در صالحیت مرجعی غیر از های ذاتی دادگاهتفکیک صالحیت

توجه به اصل استماع دعوی، چنانچه دادگاه  با این مقدمه و با. دادگاه عمومی قرارداده باشد

باید مستندی برای این تکلیف نماید، خواهان را مکلف به اثبات جداگانه ارکان دعوا بخواهد 

های عمومی و انقالب در امور قانون آیین دادرسی دادگاه 2داشته باشد و عالوه بر استناد به مادّۀ 

یک یا چند مستند قانونی)شکلی یا ماهوی( دیگر برای  ؛مدنی)که بیانگر یک قاعده کلی است(

نماید که کدام یک از مقررات قانونی، در این تکلیف بیابد و صراحتاً به آنها استنادکند و مشخص

توان به آن طرح دعوی رعایت نشده که بدون آن، دعوا قابلیت استماع دعوی ندارد و نمی

 رسیدگی کرد.

وا، اصل استماع دعوا، قابلیت استماع، دادرسی، رسیدگی جداگانه، کلیدواژه ها: ارکان متعدد دع

 رسیدگی همزمان، مقدمات دعوا، نتیجه دعوا
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 مقدمه

دادخواهی حق قانونی همه اشخاص است و هر شخصی که حق او تضییع یا انکار شده 

دعوا، تواند به مراجع قضاوتی مراجعه نماید. هدف اصلی از طرح است، برای احقاق حق خود می

ها مکلفند که حکم مقتضی برای هر رسیدگی و احقاق حق است و بنابر تصریح قانون، دادگاه

دعوا را در قوانین بیابند و با صدور حکم، احقاق حق و فصل خصومت نمایند. با این مقدمه، اصل 

تماع دعوا را اس ،بر این است که دادگاه درصورت عدم امکان سازش، باید با رعایت شرایط قانونی

 یهر دعوا ممکن است ارکان و مقدمات شده اقدام نماید.کند و به شناسایی حق انکارشده یا تضییع

صورت گسترده در نظام قضایی فعلی باب شده های ناصوابی که بهولی ازجمله رویه .باشدداشته

 اقدامدر این مقاله به نقد و بررسی این  به اثبات جداگانه ارکان آن است. ااست، منوط کردن دعو

 پردازیم.می

 بررسی اجمالی شرایط و موانع استماع دعوا .9

یط اشرهای عمومی و انقالب در امور مدنی، در حقوق ایران، در قانون آیین دادرسی دادگاه

نع اموادات و یرا»م، فصل سوم از مبحث سوان عنونشده ولی ، بیاناعودن دبوع ستمااقابل 

های قانون آیین دادرسی دادگاه 332قرارداده شده است. همچنین در بند ب مادّۀ گی« سیدر

به عنوان یکی از قرارهای قابل « عدم استماع دعوی»عمومی و انقالب در امور مدنی، از قرار 

در ما ار گذنقانوشده ولی موارد صدور این قرار در قانون مشخص نشده است. تجدیدنظر نام برده

ادات در یرابا را نسه افرق حقوی در عوع دستمام اعدارد مو، سی مدنیدادریین آم قدین قانو

یین آجدید ن قانود. ولی در بوده نمو کرذسابق ن قانو 911و  911آمیخته و آنها را در دو مادّۀ هم

فقه را از  18به بعد مادّۀ  1بند ده و ضافه نموادات ایرابه را سیدگی رنع اموان عنومدنی، سی دادر

فقه در ست که احالی در ین است. آورده امانع ان تحت عنوا آن را نیست چرم معلوده و کرس قتباا

ارث و نع امواز سخن  ،حنکاب ارث و بادر تنها ه و نیامدن سیدگی بهمیارنع« وا»ماز هیچ سخنی 

ن نوقام از فصل سوم از مبحث سوان عنودر سیدگی رنع اکر موذین است. بنابره امدن آبه میاح نکا

ن بازبه جهت شکلنگرفتن ان میتورا مدنی های عمومی و انقالب در امور دادگاهسی دادریین آ
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و در واقع، آن را  (91، ص93، ش9318)هرمزی، نستار داگذنقتی قانودبیر و کشودر حقوقی 

مترادف با ایرادات معناکرد و از همین ترادف و اشتراک معنا، نتیجه گرفت که موانع رسیدگی، 

 هعنوان ایراد در نحواست و نباید موارد دیگری را به 18 هایرادات مندرج در بندهای مادّهمان 

های عمومی و انقالب در امور گذار)در تدوین قانون آیین دادرسی دادگاه طرح دعوی، به قانون

 مدنی( منتسب کرد.

استماع اصل بر استماع دعواست و همۀ دعاوی اصوالً از قابلیت به مراتب فوق،  بنا

. فقط کافی است که موضوع تحت و موانع استماع دعوا باید به اثبات برسند برخوردارند

دادرس باید ایرادات  (801، 9311)نهرینی، برخوردار باشد.« دعوا»رسیدگی، از عنوان و ماهیت 

 .مشکوک را نادیده بگیرد و دعوی را استماع نماید

 

 نحوه رسیدگی به ارکان متعدد دعوا .2

-داشته یممکن است ارکان و مقدمات دانیم هر دعواهمان طور که میع این مقاله، در موضو

مالکیت خواهان، تصرف خوانده و عدوانی  عنوان مثال، ارکان دعوای خلع ید عبارتند ازبهباشد. 

آیا برای رسیدن به مقصود نهایی یک دعوی، » :شود، این است کهبودن آن. سؤالی که مطرح می

که حده اثبات شود یا اینجداگانه و در پروندۀ علیصورت بهالزم است که هر یک از این ارکان، 

 «توان به تمام ارکان و مقدمات در یک پرونده، رسیدگی کرد؟می

ند که هریک از ها وجود دارد. برخی اعتقاد دارهای متهافتی بین دادگاهدر این مورد رویه

صورت جداگانه اثبات گردند. ولی برخی دیگر، رسیدگی به ارکان متعدد یک ارکان دعوا باید به

ها در مورد لزوم یا این دو گروه از دادگاه هدانند. اختالف عقیددعوا را در یک پرونده، ممکن می

منجر به طرح موضوع عدم لزوم جداگانه اثبات و احراز رکن مالکیت خواهان در دعوای خلع ید، 

هیأت  9/90/13 - 212شمارۀ  ویهصدور رأی وحدت ردر هیأت عمومی دیوان عالی کشور و 

 .فرع بر مالکیت است ،ید از اموال غیرمنقول خلع»عمومی دیوان عالی کشور شد. مطابق این رأی، 

مراتب ه نیست. بنا بید از زمین قبل از احراز و اثبات مالکیت قابل استماع  بنابراین طرح دعوای خلع

 تجدیدنظر دادگاه پنجم شعبه رأی امالک، و قانون ثبت اسناد 81و  81، 82 مواد  و با توجه به
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صحیح و  ،یوان عالی کشور که با این نظر انطباق داردد عمومی هیأت یاعضا اکثریت به نظر استان

 «.شود قانونی تشخیص می

این رأی وحدت  اوالً باید توجه داشت کهد دیدگاه اول است. ولی یاین رأی تاحدی مؤ

گیری و تنقیح رویه، صرفاً ناظر به لزوم اثبات مالکیت در دعوای خلع ید است و قابل مالک

االتباع بودن نظر هیأت اند، الزمحقوق نیز گفته طور که برخی اساتیدهمان ثانیاً مالک نیست.

گیرد و شامل مقدمات، نشاء قرار میمذکور منحصر به مورد رأی یعنی امری است که موضوع ا

قانونی مستند رأی وحدت رویه، نظر اکثریت هیأت  جهات و استدالالت نمی شود؛ زیرا، مادّۀ

االتباع اعالم کرده است، نه نسبت به عمومی دیوان عالی کشور را نسبت به موارد مشابه الزم

کند؛ لذا، نظر این هیأت وضع نمی استدالل مربوط به رأی؛ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، قانون

  (22، 9311)شهیدی، کرد.توان قانون تلقیرا نمی

ی وحدت رویه، بیجا به این برداشت غلط از این رأ بندیآراء دادگاه ها، پای ولی در برخی 

اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بن  هعنوان مثال، شعببه 9شود.به روشنی مشاهده می

طرفیت آقای غ.ق. به خواستۀ تحویل یک باب منزل مسکونی در درخصوص دعوای آقای ر.ح. به

 هبه شرح قولنامۀ پیوست، بدون ورود در ماهیت دعوا، طی دادنام شهرستان بن روستای حیدری

وحدت رویه، قرار رد  ، با استفاده از مالک رأی22/1/11مورخ  1101113138800*** هشمار

نظر به اینکه الزام به تحویل، متضمن »دعوا صادرکرد. استدالل دادگاه بدوی از این قرار است که 

هیأت عمومی دیوان عالی کشور،  9/90/13 - 212شمارۀ  خلع ید است و حسب رأی وحدت رویه

اً مالک کسی است که قانون ثبت، ... اساس 81و  81، 82، 22فرع بر مالکیت است و براساس مواد 

سند رسمی در این خصوص داشته باشد یا اینکه مالکیتش ثابت شده باشد، حال اینکه در این 

پرونده، اساساً خواهان فاقد سند رسمی بوده و از دیگر سو، هیچ حکمی ازسوی محکمه که مثبت 

ای ایشان به گفته، در حال حاضر دعومالکیت ایشان باشد، ارائه نشده است، بنابه مراتب پیش

                                                           

برای مطالعه بیشتر ر.ک به مقاله نگارنده، دعاوی مالکیت و خلع ید امالک در مراحل مختلف ثبتی در رویه قضایی ایران، مجله - 9

   9311، تابستان 10حقوقی دادگستری، شماره 
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های عمومی قانون آیین دادرسی دادگاه 2کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته و مستنداً به مادۀ 

 «نماید.و انقالب در امور مدنی، قرار رد دعوا صادر و اعالم می

اند که هر ، قائل به تفکیک شده و گفتهپاسخ به سؤال یادشدهدانان در برخی حقوق

یی، قابلیت استقالل و توصیف به عنوان دعوا دارد، باید از حالت موضوعی که در عرف قضا

د و این امر از دعوایی به دعوای دیگر، درصورت خواستۀ مستقل مطرح گود و بهمقدمه خارج ش

و معیار مشخصی برای این تفکیک ارائه  هدان محترم، ضابطمتفاوت خواهدبود. ولی این حقوق

های حقوقی و رویۀ قضایی در این مورد، بحث جدی آموزهنداده و خود نیز اذعان دارند که 

توان عرف قضایی مسلّمی در با این وصف، طبیعتاً نمی 1(10-12، صص9313)خدابخشی، ندارد.

اصل بر تشریفاتی بودن رسیدگی حقوقی است و برخی قضات نیز اعتقاد دارند که  این مورد یافت.

صورت یک دعوای گردد، باید جداگانه و بههر رکنی از دعوا یا دفاعی که ادعا محسوب لذا 

مستقل مطرح گردد. مثل اینکه خواهان، وقوع معامله را قبول دارد ولی مدعی فسخ آن است. یا 

عنوان مثال، به ظاهری قرارداد را قبول داشته باشد ولی مدعی بطالن آن گردد. وقوعاینکه خوانده، 

چنانچه اختالفی در مالکیت یا تحقق قرارداد وجود نداشته باشد یا دعوای تنظیم سند رسمی، در 

-اختالف درحدی باشد که با اندک بررسی قابل رفع است، اثبات مالکیت یا تحقق قرارداد را می

؛ ولی چنانچه خوانده اساس قرارداد را نیاز از دعوای مستقل دانستتوان مقدمه تلقی کرد و بی

 (13)همان، ارنماید، دعوایی با عنوان تحقق قرارداد، ضروری است.انک

به نظر نگارنده که با اصل استماع دعوی همخوانی دارد، ارکان متعدد یک دعوا، در ولی 

لزومی به باید در همان پرونده، مورد رسیدگی قرارگیرند و یک پرونده قابل رسیدگی هستند و 

مقرر در  هقاعدهمانند )گذاران متعدد نیست؛ مگر اینکه قانونطرح جداگانه و نوبتی و مقدماتی ارک

به لحاظ مصالح خاص و  (های عمومی و انقالب در امور مدنیقانون آیین دادرسی دادگاه 91 مادّۀ

ها، اثبات برخی از ارکان دعوی را های ذاتی دادگاهتخصصی بودن رسیدگی و تفکیک صالحیت

                                                           

غیرمهم بودن یا ی های اجرای رأبلیت اجرا یا دشواریاند و آن، قامعیار اشاره کرده ی دواین حقوقدان محترم فقط به یک- 9

 د.ند راهگشا باشنتوانو نمی ندروشنی نیست های، معیارهااست. ولی این معیاراختالف طرفین در مقدمه دعوا 
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مذکور، هرگاه رسیدگی به  همطابق مادّ 9عمومی قرارداده باشد.در صالحیت مرجعی غیر از دادگاه 

دعوا، منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صالحیت دادگاه دیگری است، رسیدگی 

شود. مفهوم مخالف این ماده این است که به دعوا تا اتخاذ تصمیم از مرجع صالح متوقف می

ات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صالحیت دادگاه چنانچه رسیدگی به دعوا، منوط به اثب

شود؛ بلکه دادگاه به آن ادعا رسیدگی و نهایتاً نمیرسیدگی به دعوا متوقف تنها نهی است، عموم

 مشهور عالمان علم اصولنماید و این یکی از آثار اصل استماع دعواست. حکم مقتضی صادر می
-وده و بر انتفاء جزا درصورت انتفاء شرط داللت میمعتقدند که جملۀ شرطیه، دارای مفهوم ب

  (911، 9312)قافی و شریعتی، کند.

، عنوان احتساب، این مادّهبه موجب  همان قانون است. 91مؤیّد این امر حکم مقرر در مادّۀ 

نخواهدبود؛ به این معنی که نیازی به  91تهاتر یا هر اظهاری که دفاع محسوب گردد، مشمول مادّۀ 

نماید. خواه ازسوی خواهان تقدیم دادخواست جداگانه ندارد و دادگاه به این دفاع رسیدگی می

 مطرح گردد؛ خواه ازسوی خوانده.

های عمومی و انقالب در قانون آیین دادرسی دادگاه 982 مادّۀاین نظر، مفهوم دیگر مؤیّد 

و دعاوی مثل اعالم  چنانچه هر یک از موضوعات ،مادّۀاین  مفهوم امور مدنی است. مطابق

 ، به عنوان مقدمه یا یکی از ارکان دعوی)همانند پرونده موردصحت، فسخ، تفاسخ، بطالن و ...

و نیازی به تقدیم  عنوان مقدمه، به آنها رسیدگی کندشاره( مطرح شوند، دادگاه باید بها

هاست که برای مطالبه ثمن غالب دادگاه ۀروید این امر، دادخواست برای این موارد نیست. مؤیّ

 کنند.قرارداد)به عنوان یکی از آثار بیع صحیح(، فروشنده را به طرح دعوی اثبات بیع ملزم نمی

وجود -9همچنین به عنوان مثال، دعوی تمکین به طرفیت زوجه، ارکانی دارد که عبارتند از: 

-3ین مثل مسکن امن و خوراک و پوشاک آوردن شرایط تمکفراهم-2رابطه زوجیت بین طرفین 

عدم استفاده زوجه از حق حبس)درصورت عدم برقراری رابطه زناشویی(. بنابر رویۀ موجود در 

ای اثبات شوند تا نهایتاً حکم به محاکم، الزم نیست که هر یک از اینها طی پرونده جداگانه

                                                           

دعوای دیگر دانسته باشد، رسیدگی به دعوای اصلی قبل  وقتی قانون یک دعوی را مقدمۀ که مقالهمباحث همین ادامۀ به  .ر.ک- 9

 از صدور حکم قطعی درمورد مقدمه، امکان ندارد.
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 باشد؛ خواه تمام اینها مورد اختالف طرفین تمکین صادرشود؛ خواه یکی از این ارکان، مورد

یا در دعوای مطالبه نفقه زوجه، تاکنون مشاهده نشده که دادگاه زوجه را بدواً به  9اختالف باشد.

اند که در هر مسألۀ دانان نیز در این مورد گفتهطرح دعوی اثبات تمکین الزام نماید. برخی حقوق

واقعۀ حقوقی ممکن است که در یک حقوقی، مقدمات بسیاری باید اثبات شود و هر عمل یا 

بگیرد و ممکن  خودموضوع، نقش اصلی را ایفا کند یا برعکس، وضعیتی فرعی و مقدماتی به

-عنوان مقدمه مورد رسیدگی به نتیجۀ اصلی قابل بررسی و استماع باشد ولی به است که امری به

 (22، 9310)خدابخشی، عنوان موضوع اصلی قابل استماع نباشد.

تری در این مورد سخن طور منسجمهای قبلی خود، بهدان محترم، در نگاشتهین حقوقخود ا

 رشپذیاند که در هر صورت، معیارهای دعوا باید به سود اصل حق تفسیرشوند؛ گفته و بیان نموده

 و دعوا تماعبر عدم اس ،یاختالف ألۀو حل مس ییاتخاذ تصمیم قضا یو ورود در ماهیت برا یدعاو

قانون  983تا  989، 903، 91، 91مقرر در مواد قواعد  روح .است ممقدّ حق، گذاشتن معطل و معلق

های عمومی و انقالب در امور مدنی که لزوم رسیدگی همزمان و مرتبط را آیین دادرسی دادگاه

 کیمات مستقیم و مؤثر در ر تجمیع تمام مقدّب اصل»: که تمبین آن اساند، بینی کردهپیش

و  391، 98، 9311)خدابخشی، «مسلم دادرسی است. ها خالف قواعدآن یدعواست و پراکندگ

  (28، 9310همان، 

که در  خوردچشم میبه اصلی برخالف این زیاد اکنون در رویه قضایی، مواردولی هم

 .کندمی و قضاوت را به خوانندگان محترم واگذار شوداز آنها اشاره می دو موردادامه به 

 

 بررسی موضوع در رویه قضایی .3

                                                           

کننده، صالحیت رسیدگی به همه ارکان دعوی شود، این است که قاضی رسیدگیمتبادر می استثنائی که در این قاعده به ذهن- 9

مورد اختالف باشد و فرض بر این باشد که رسیدگی به اختالف طرفین در اصل باشد. به عنوان مثال اصل زوجیت طرفین، را نداشته

آید که قاضی از نکاح، نیازمند ابالغ ویژه باشد. )الزم به توضیح است که در حال حاضر چنین نیست( در این صورت، الزم می

 ماید.رسیدگی خودداری نماید تا قاضی صالح نسبت به این موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادرن
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شعبۀ اول دادگاه عمومی بخش  1301113130300***، در پرونده کالسه در نمونۀ اول

طرفیت شرکت تعاونی ب به خواستۀ استرداد مبلغ )خریدار ملک( دعوایی به.......گندمان، آقای 

نوان نمود که جهت فسخ بیع مطرح و در توضیح عنامۀ بانکی بهیکصد میلیون ریال، وجه ضمانت

مبیع فاقد چند شرط از شروط مقرر در قرارداد است. در این پرونده، الزم به توضیح است که 

برای فروش یک قطعه مزرعۀ پرورش ماهی برگزارکرد. پس از  ایمزایده ،شرکت تعاونی ب

که  نامۀ مقرر در آن، خواهان مدعی شدانجام مزایده و برنده شدن خواهان فعلی با ارائه ضمانت

مبیع فاقد چند شرط از شروط مقرر در قرارداد است. لذا از پرداخت ثمن معامله، خودداری کرد. با 

نامه را وصول و خودداری خواهان)خریدار( از پرداخت ثمن معامله، شرکت خوانده وجه ضمانت

ی عنوان جهات موضوعاز رد آن به خواهان خودداری کرد. دادگاه بدوی با احراز دو مقدمه به

اینکه خواهان، در مهلت عرفی -2وجود حق فسخ برای خواهان به جهت نقص مبیع و -9حکم)

خوانده را به رد مبلغ  1301113130300***معامله را فسخ کرده است(، طی دادنامۀ شمارۀ 

 نمود.یکصد میلیون ریال به خواهان محکوم

چهارمحال و بختیاری  نولی با تجدیدنظرخواهی خوانده، شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استا

قانون آیین  311و  2، این حکم را نقض و به استناد مواد 1301113198109*** طی دادنامۀ شمارۀ

های عمومی و انقالب در امور مدنی، قرار عدم استماع دعوا صادر و اعالم نمود. دادرسی دادگاه

ه خرید، فاقد شرایط چهارم و است که مزرعه مورد مزاید خواهان عنوان نموده»با این استدالل که 

که درصورت تخلف از است. درحالیباشد و لذا مطالبه بهای پرداختی را نمودهپنجم قرارداد می

شروط، اقتضا داشت خریدار، معامله را فسخ نماید و اعمال فسخ، یک عمل حقوقی نیست که 

املین داده تا چنانچه حق عمت دهد؛ بلکه ازجمله حقوقی است که قانون بهدادگاه بتواند آن را انجام

باشند، طبق ضوابط قانونی اعمال نمایند و متعاقب آن، تأیید فسخ را از دادگاه فسخ داشته

  «تقاضانمایند.

استدالل خود، مستند قانونی گردد دادگاه تجدیدنظر استان، برای می همانطور که مالحظه

 شود:رأی وارد میاین ی است که به دیگر تر است، انتقاداتلی آنچه مهمو ذکرنکرده
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خواهان از دادگاه فسخ معامله را درخواست نکرده و دادگاه هم مبادرت به فسخ قرارداد اوالً 

 اعمال آن را احراز کرده است.نکرده بلکه صرفاً 

برای رسیدگی به دعاوی اعالمی مثل اعالم فسخ، تفاسخ، بطالن و ... نیازی به شکل و ثانیاً 

ندارد. برای استماع  اصی برای اعالم فسخ، تفاسخ و بطالن قبل از طرح دعوا، وجودتشریفات خ

دعاوی فسخ، تفاسخ، بطالن و ... الزم نیست که این اعمال و وقایع حقوقی به صورت و شکل 

صورت ارجاع دعوا  خاصی بیان و ابراز شوند تا دعوی اثبات آنها قابل استماع باشد بلکه دادگاه در

صل استماع دعوی، به ارکان این دعاوی رسیدگی نماید و چنانچه ارکان آنها اثبات باید طبق ا

تواند رسیدگی به این دعاوی را حقی خواهان صادرکند و نمینشد، حکم بر بطالن دعوا یا بی

منوط به اعالم آن اعمال و وقایع به شکل خاص بکند؛ مگر اینکه این تشریفات در خود قانون 

 د.بینی شده باشپیش

اً چنانچه هر یک از این موضوعات، به عنوان مقدمه یا یکی از ارکان دعوی)همانند ثالث

پرونده مورداشاره( مطرح شوند، دادگاه باید به عنوان مقدمه، به آنها رسیدگی کند و برخالف 

د عنوان مثال برای استردااستدالل فاقد مستند دادگاه محترم تجدیدنظر، لزومی ندارد که خواهان به

 صورت فسخ معامله، دعوی فسخ معامله را به صورت جداگانه مطرح و حکم قطعی اخذ ثمن در

 نماید و متعاقباً دعوی استرداد ثمن مطرح نماید. 

المقدمه)دعوای اصلی( در جهت اثبات مشکالت عملی تفکیک دعوای مقدمه از دعوای ذی

دالئل موجود، موفق به اخذ حکم  توان گفت این امکان وجود دارد که فرد خریدار بر اساسمی

صورت غیابی شود و مهلت واخواهی نسبت به آن تمام حده بهتأیید فسخ معامله در دعوای علی

شود؛ متعاقباً و برمبنای این حکم، دادخواست استرداد ثمن تقدیم و حکم بر محکومیت خوانده به 

ازطریق واخواهی یا تجدیدنظرخواهی  و قطعی شود. چنانچه خوانده متعاقباً استرداد ثمن نیز صادر

عادۀ شکایت از آراء همانند اعادۀ دادرسی موفق به نقض رأی مقدمه)تأیید فسخ( لایا طرق فوق

شود که ارکان و اساس دعوای دوم با خلل و سستی شود، تفکیک دعاوی یادشده موجب می

مچنان به قوت خود مواجه شود، حتی درصورت نقض دادنامۀ تأیید فسخ، حکم استرداد ثمن ه
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رغم عدم تأیید فسخ، وی به استرداد ثمن الزام شود که این امر خود مشکالت باقی باشد و به

 آورد.زیادی را به بار می

دانان، در مقام توصیف خواسته و دعوی، در هرجا که حکم عقیدۀ برخی حقوقبه رابعاً

دنبال آن است، یکسان  به واقعنظر نتیجه با آنچه که خواهان  مورد موضوعات دعوی، از دادگاه در

تواند و بلکه باید با توصیف صحیح خواسته و قراردادن آن در جایگاه صحیح، باشد، دادگاه می

عنوان مثال چنانچه خواهان به د. بهکننسبت به استماع دعوی اقدام نماید و خود را درگیر الفاظ ن

 داشته باشد که قرارداد را فسخ کند و به دنبال فسخ، مبیع را مسترددلیل خیار شرط یا غبن، حق 

نظر او معلوم است و دادگاه باید بر همان اساس و به بهترین نحو،  نماید، در این حالت، نتیجه مورد

کننده دعوا، خوانده را عنوان سبب توجیهدعوا را توصیف نماید و ضمن احراز فسخ قرارداد، به

 (992)همان، یا ثمن تحویلی نماید. ملزم به رد مبیع

دعاوی، مقدمه یا رکنی  تواند رأساً برایبماند که خود دادگاه نمی دور نباید از نظر اًخامس

یک دعوی را مقدمۀ  و گذار است که این مقدمه را وضع نمایدنماید و این فقط شأن قانون وضع

مقدمه، دعوای اصلی)دعوای دارای مورد  که قبل از صدور رأی درطوریدعوای دیگر بداند؛ به

برای برخی دعاوی، مقدماتی رأساً ها عمل، بعضی دادگاه . ولی درمقدمه( قابل رسیدگی نباشد

 کنند.، دعوی اصلی را استماع نمیشوند و بدون آن مقدماتقائل می

گذار است که این مقدمه را وضع نماید و در مقررات گفته شد که این فقط شأن قانون

مورد فروش اموال مشاع  برای مثال درتوان یافت. هایی از این دست بسیار میقانونی، نمونه

، اگر یکی از مالکان مشاع ملک، فروش 9311افراز، مطابق قانون افراز و فروش مصوب غیرقابل

که  صورتی مال مشاع را از دادگاه بخواهد، باید ابتدا به اداره ثبت محل مراجعه کند. اداره ثبت در

کند. اما اگر آن را قابل افراز نداند، رأی بر عدم قابلیت ملک، قابل افراز باشد، آن را تفکیک می

تواند با ارائه این رأی به کند. چنانچه مالک به این نظر اعتراض نداشته باشد، میافراز صادر می

ون مراجعه به اداره بد کند. ولی چنانچه شخص ابتدائاًاقامهدادگاه محل، دعوای فروش مال مشاع 
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ثبت، به دادگاه رجوع کند، دادگاه به جهت اینکه دعوا در موقعیت فعلی قابلیت استماع ندارد، 

 کند.قرار عدم استماع صادر می

قانون تشکیالت و آیین دادرسی  90مادّۀ  9تبصرۀ توان به میدر قوانین، به عنوان نمونه دیگر 

 رد. مطابق این تبصره، تعیین میزان خسارات وارده ازاشاره ک 9310دیوان عدالت اداری مصوب 

این مادّۀ پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع  2و  9ناحیۀ مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای 

تخلف، با دادگاه عمومی است. لذا چنانچه، خواهان بدون اخذ حکم قطعی دیوان عدالت اداری بر 

ها قرار عدم خسارت اقامه نماید، بعضی از دادگاهی اسوی ادارات مذکور، دعو وقوع تخلف از

 نمایند.استماع دعوی و برخی دیگر، قرار توقیف دادرسی صادر می

، طرح دعوی مطالبه خسارت از 9310قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب  30 مادّۀهمچنین 

قاضی در  اثر تخلف از مقررات قانونی را منوط به محکومیت قطعی قاضی در دادگاه حقوقی در

دارد که رسیدگی به دعوای جبران خسارت این مادّۀ مقرر میداند. دادگاه عالی انتظامی قضات می

قانون اساسی، منوط به احراز اشتباه یا تقصیر  919ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل 

موجب بدیهی است طرح دعوی بدون این مقدمه، قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات است. 

 گردد.عدم استماع دعوی جبران خسارت در دادگاه عمومی حقوقی می

های عمومی و انقالب در قانون آیین دادرسی دادگاه 821ها، مطابق مادّۀ عالوه بر این مثال

ی مبنی بر اثبات جعلیت یا حیله و تقلب یکننده اعاده دادرسی باید حکم نهاامور مدنی، درخواست

باید  اعاده دادرسی کنندۀدرخواستطبیعی است برای این کار،  ود نماید.را پیوست دادخواست خ

-در این و حکم نهاییصورت جداگانه مطرح را به کیفری یا حقوقی اثبات حیله و تقلبدعوای 

 نماید. ارائهخصوص 

گذار، مقدماتی را برای دعوی شود، در این موارد خود قانونطور که مالحظه میهمان

تواند قرار عدم استماع دعوا و لذا بدون رعایت این مقدمات، دادگاه میمقررکرده است 
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تراشی نمایند و ها بتوانند برای دعوا، مقدمه ولی این امر بدین معنی نیست که دادگاه 9صادرکند.

  وسیله از استماع دعوا خودداری نمایند.بدین

به منوط م که رسیدگی به دعوا را خوریمیقضایی به موردی بر ینه از آرادر دومین نمو

خصوص  شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بن در ه است.کردآن ارائه دالیل اثباتی 

طرفیت همسرش به خواستۀ الزام به تمکین، در ماهیت دعوا وارد شد و طی به .دعوای آقای م.ق

حکم بر بطالن دعوا صادرکرد. با تجدیدنظرخواهی  1301113138800*** هشمار هدادنام

دادنامۀ شمارۀ  خواهان، شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری، طی

رأی بدوی را نقض و با استدالالت ماهوی، قرار عدم استماع صادر و  1301113198900***

از  .دنظرخواهی آقای م.قدرخصوص تجدی»اعالم نمود. استدالل این دادگاه بدین شرح است: 

شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان بن که متضمن صدور  30/8/11مورخ  110-802دادنامه شماره 

حکم به بطالن دعوی الزام به تمکین زوجه می باشد، باتوجه به این که در زمان ادعایی عدم 

م جهت تمکین گردید مسکن مناسب با امکانات الزبه بعد، زوجه مدعی 12تمکین از آذرماه 

فراهم نشده است و جهت بررسی صحت ادعای مطروحه، مراتب به کالنتری محل ارجاع و مطابق 

مشخص شد که منزل مربوطه در مالکیت زوج نبوده و مستقل از منزل  91/1/11با صورتجلسه 

متری است و فاقد امکانات از جمله آشپزخانه،  32پدری وی نیست و صرفاً دارای یک اتاق 

یی و حمّام است و امکانات مناسب برای استفاده زوجه فراهم نشده است، فلذا باتوجه به دستشو

گرفته باتوجه به شرایط فوق، زوج شرایط الزم برای تمکین زوجه را فراهم معاینه محل صورت

از قانون  311و  2ننموده است، در موقعیت فعلی دعوی تمکین قابل استماع نیست، به استناد مواد 

عنه نقض و قرار عدم های عمومی و انقالب در امور مدنی، دادنامه معترضٌدادرسی دادگاهآیین 

 «اعالم می نماید. رأی صادره قطعی است. استماع دعوی مطروحه را صادر و

                                                           

ها قائل به عدم استماع دعوی بدون آن مقدمه هستند. ولی برخی دیگر، عقیده به توقیف دادرسی در این فرض، بعضی از دادگاه- 9

  تا صدور حکم از مرجع صالح درمورد دعوی مقدمه دارند.
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ای که در موارد مصرح قانونی برای یک دعوی، بر این رأی انتقاد وارد است. چراکه مقدمه

یک طرح صرفاً شود، با قرار عدم استماع، مواجه اممکن است دعوشود و بدون آن مقدمه، مقررمی

نه انجام یا عدم انجام دیگر مقدّمات)اعم از مادی یا حقوقی( که ممکن است  تواند باشد؛میدعوی 

حقی یا دور حکم بیباشد و عدم احراز آنها، باعث صیا یکی از دالیل اثباتی رکنی از ارکان دعوا 

د. مگر اینکه خود قانون، این اعث استماع یا عدم استماع دعوا گرداینکه بشود؛ نه بطالن دعوا 

دادگاه برای رسیدگی به دعوای مطروح، با  ،مواردبرخی در  9مقدمه را مانع استماع دعوی بداند.

قانونی و قانون حاکم بر  سط خواهان اقامه شده، برپایۀ ادلۀمانعی مواجه نیست و آنچه که تو

در این موارد اگر دادگاه دعوا را ثابت و وارد تشخیص داد، به  رد است یا خیر.موضوع دعوا یا وا

ر آن را ثابت تشخیص نداد و یا حق مورد ادعا، باتوجه به رابطۀ گدهد و احقانیت خواهان حکم می

حقی یا بطالن قانونی بود، دادگاه حسب مورد حکم بر بی هحقوقی طرفین، فاقد مستند و پیشین

 (899، 9311)نهرینی، دهد.نماید و رسیدگی به پرونده را خاتمه مین صادر میدعوای خواها

گردد، دادگاه تجدیدنظر استان، رسیدگی به دعوای تمکین را طور که مالحظه میهمان

در قضیۀ حاضر، بدیهی است که برای . منوط به ارائه دالیل اثباتی یکی از عناصر دعوا کرده است

صورت، زوج وسایل تمکین مثل منزل امن و مناسب فراهم باشد. درغیر اینتمکین، باید شرایط و 

حقی بر مطالبۀ تمکین ندارد و با استدالالت ماهوی که دادگاه محترم تجدیدنظر در رأی خود 

؛ نه اینکه قرار عدم استماع دعوا دادمی ن دعوا را مورد تأیید قراراست، باید حکم بطال آورده

صورت تهیه منزل مناسب در آینده، موجبی برای ناشزه دانستن  اینکه درنماید. خصوصاً  صادر

ندارد و خالصه اینکه دادگاه باید به  زوجه و محکومیت وی به تمکین نسبت به ایام ماقبل وجود

 نمود.صورت ماهوی، اظهارنظر می

گیری نتیجه  

                                                           

تعیین داور، ارسال اظهارنامه برای  های عمومی و انقالب در امور مدنی که در دعویقانون آیین دادرسی دادگاه 811مثل ماده - 9

 داند.طرف مقابل را قبل از طرح دعوی الزم می
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مبانی متقن  قانون اساسی و 921و  38اصل بر رسیدگی به دعوا و استماع آن وفق اصول 

-آیین دادرسی دادگاه 11و  18مثل مواد فقهی است و رد دعوا صرفاً در موارد خاص و استثنایی 

پیش بینی شده است و از ذکر موارد رد دعوا در قانون آیین های عمومی و انقالب در امور مدنی 

و عدم  سیدگیهای عمومی و انقالب در امور مدنی تحت عنوان ایرادات و موانع ردادرسی دادگاه

گرفت که اصل بر رسیدگی به دعوا و ، می توان نتیجهذکر موارد صدور قرار عدم استماع دعوا

بر اصل دانست و عدم ذکر موارد صدور  یاستماع آن است و موارد قانونی رد دعوا را باید استثنا

-یع از این قرار تلقیگذار در استفاده وسقرار عدم استماع دعوا در قانون را، نشانۀ عدم اراده قانون

 .کرد

در رسیدگی باید به این نکته توجه داشته باشد که هرچند در دعاوی حقوقی، اولین  دادگاه

می باشد؛ ولی این بدین معنا نیست « درخواست مدعی برابر قانون»شرط رسیدگی دادگاه به دعوا، 

قانون آیین  2 مادّۀکه عدم رعایت هرگونه تکلیف قانونی منجر به عدم استماع دعوا شود؛ بلکه 

های عمومی و انقالب در امور مدنی، باید با دیگر مواد قانونی و اصول حقوقی دگاهدادرسی دا

گفت، از قید یادشده می توان استنباط کرد که منظور از این قید، تفسیرشود. باتوجه به مطالب پیش

صدور قرار عدم استماع دعوی، این است  عدم استماع دعوا در موارد مصرح قانونی است و الزمه

های عمومی و انقالب در امور قانون آیین دادرسی دادگاه 2 مادّۀدگاه عالوه بر استناد به که دا

مدنی)که بیانگر یک قاعده کلی است( یک یا چند مستند قانونی)شکلی یا ماهوی( دیگر برای 

 نماید که کدام یک از مقرراتصدور قرار عدم استماع بیابد و صراحتاً به آنها استنادکند و مشخص

توان به نونی، در طرح دعوی رعایت نشده که بدون آن، دعوا قابلیت استماع دعوی ندارد و نمیقا

باتوجه به اصل استماع باید در مواردی که تصریح قانونی وجودندارد، دادگاه  آن رسیدگی کرد.

برای طرح دعوی و « کردن هرگونه مقدمهفرض»به رسیدگی و صدور حکم اقدام و از دعوا نسبت 

ای، تکالیفی را از تراشی برای صدور قرار عدم استماع، خودداری نماید و به صورت سلیقههبهان

 ی طرح دعوی مقرر ننماید.ها در نحوهپیش خود برای خواهان
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 طوری کهل برای برخی محاکم وارونه شده بهاین درحالی است که امروزه در عمل، این اص

فصل دعوی باشند، در استماع واین محاکم در هنگام مواجهه با دعوا، به جای آن که در پی حل

 پردازند.جوی موانع استماع میوشوند و به جستآن با تردید مواجه می
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