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چکیده
اینکه گفته میشود «دعوا شیء متعلق به طرفین است» ،بیانگر اینن واععینت عملنی و حقنوعی
است که هریک از خواهان و خوانده میتوانند در آن شیء تصرفاتی کنند؛ ماننند تصنمی گینر
دربارۀ تعیین خواسته و آزاد آنان در گنیین خواسنته ،تییینر در آن ،انتقنا ،آن ،و آزاد در
انتخاب محتوا دفاعیات .با وجود این ،دعنوا در مقطعنی مرنتر شنده ،شنیء مینان طنرفین
متداعیین مراع میشود .این مقطع بهعنوان «خنت » شنناخته منیشنود .گناه هن طنرفین در
دادرسی ،و نه در دعوا ،تصرف میکنند .آنجایی که هریک از طرفین در دعوا تصرف منیکننند،
مانند سازش و داور  ،یا در علمرو آن با دعاو طار تیییراتی ایجاد منیکننند ،اینن اعندامات
نیازمند تراضی است یا اینکه نیاز به عبو ،خوانده دارد .درهرحا ،،بهنظنر منیرسند اینن حند از
مالکیت نسبت به دعوا به خواهان اجازه ندهد که در هنگام اعما ،حق دادخواهی در شنیوههنا
شکایت بتواند با انصراف کلی از حق مورد دعوا ،در وضعیت دعوایی کنه بنه آن رسنیدگی شنده
است ،تصرف کند .به بیان دیگنر ،اسنترداد دعنوا نخسنتین در طنرق شنکایت از رأ  ،شندنی
نیست.

واژگان کلیدی
استرداد دعوا ،انصراف کلی ،تصرف در دعوا ،خت  ،مالکیت.
* فکس02111309292 :
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مقدمه
دعوا شیء متعلق به طرفین است که ماهیتاً نیی اختالف نامیده میشود و «وضعیت ناشی از عدم
عطعیت حقوعی» است که در روابط طرفین متداعیین بنهوجنود آمنده و عنرار اسنت بنا رأ بنه
عطعیت و روشنی برسد (محسنی ،1999 ،ص .)31-32مسئلۀ تصرفات متداعیین در اصن اینن
دعوا یا دادرسی مربوط به آن امر است که شناخت حدود آن بایسته مینمایند .بنر پاینۀ اصن
1
ابتکار عم خصوصی ،طرفین ،و نه دادگاه ،مبتکر دعوا در دادگستر هستند (منادۀ 2ق.آ.د.م )
(ر . .غمامی و محسنی ،1991 ،ص .)201-211این اص همچنین آنان را مبتکر خاتمنه دادن
به دعوا نیی می نماید؛ امر کنه در حقنوق دادرسنی مندنی منا بنه شنک اسنترداد درخواسنت،
دادخواست و دعوا یا انصراف کلی از دعوا شناخته میشود (مادۀ 101ق.آ.د.م) .دربارۀ اص امکان
ا سترداد دعوا یا انصراف از آن در مرحلۀ نخسنتین کمتنر گفتگنو شنده اسنت ،امنا اینن کنار در
شیوهها شکایت از رأ مناعرهبرانگیی است؛ چراکه عانونگذار در واخواهی پیرامون آن سکوت
نموده و در تجدیدنظرخواهی صرفاً به استرداد دادخواست تجدیندنظر اشناره کنرده (منادۀ 919
عانون یادشده) و در فرجامخواهی فقط در مادۀ  312پیرامون اثر استرداد فرجامخواهی اصلی بنر
فرجام تبعی سخن گفته است.
پرس اصلی این نوشته آن است که مالک دعوا مدنی کیست؟ حدود تصرفات یکجانبنۀ
طرفین در دادرسی و دعوا کجاست؟ و درواعع ،دعوا از چه مقطعی میان طرفین مراع میشنود؟
همچنین ،پرس دیگر در این نوشته آن است که آینا اسنترداد دعنوایی کنه در مرحلنۀ بندو
مطرح شده یا انصراف کلی از آن ،در واخواهی ،تجدیدنظرخواهی و فرجامخواهی ممکنن اسنت؟
بهویژه هنگامی که خواهان در دادرسی نخستین برنده نرده ،آیا میتواند در جرینان شنیوههنا
شکایتی که خو د مبتکر آن است ،دعوا نخستین خود را مسترد نموده یا از آن بنهکلنی صنرف
نظر کند؟ همچنین این سخن نیی شایستۀ بررسی است که عبارت «المدعی تر  ،لو تر » چه
جایگاهی در موضوع حاضنر مقالنه دارد؟ اننواع تصنرفات ینکجانبنه ماننند تییینر در خواسنتۀ
تعیینشده و دفاعیات ،انتقا ،مورد دعوا ،اص آزاد گیین خواسنته و سنازماندهی دفاعینات،
پذیرش و اعرار به دعوا یا دفاع ،مفهوم مقطع «خت » ،سنازش و داور از همنین منظنر در اینن
نوشته بررسی میشود .دربارۀ پرس ها این مقاله ،پنژوه مسنتقلی در حقنوق اینران انجنام
نرده است ،با وجود این ،استادان و نویسندگان کتب آیین دادرسی مدنی به شرحی که در اینن
نوشته خواهد آمد ،در بحث زوا ،اراد دادرسی و وضعیت دادخواست در نتیجنۀ آن بنه برخنی
مسائ این نوشته پرداختهاند .روش این پژوه مطالعۀ آثار منتررشده و رویۀ عضنایی موجنود
 .1بهجا عانون آیین دادرسی مدنی.
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است .همچنین در این نوشته نگارنده تالش خواهد کرد تنا موضنع حقنوق فرانسنه و در برخنی
موارد حقوق آلمان را بررسی نماید .در اینجا نخست به زمان مرتر شدن مالکیت طنرفین بنر
دعوا خواهی پرداخت و سرانجام ،استرداد دادخواست یا دعوا به شیوههنا عناد و فنوقالعناده
شکایت را بررسی خواهی نمود.

تصرفات یکجانبه و هنگامۀ مشاع شدن دعوا
برا اینکه بتوان به زمان مراع شدن دعوا میان متداعیین رسید ،بایسته است نخست تصنرفات
یکجانبۀ متداعیین در دعوا را برناسی و سپس ،مرحلۀ اشاعه را تبیین کنی .

 .1تصرفات یکجانبه در دعوا
آن زمان که خواهان برا اجرا حق دادخواهی ،اخنتالف را در دادگسنتر طنرح منینمایند و
ننوعی پیونند رسنیدگی ( )le lien d'instanceبنین دو طننرف ایجناد منیشننود کنه بنه عقینندۀ
دادرسی دانان ،نه عقد است و نه شبهه عقد ،نه وضعیت حقوعی و نه نهاد که نوعی ارتباط عانونی
است؛ ارتباطی حقوعی که به «رابطۀ آیینی» ( )le rapport processuelموسوم است و خواهان و
خوانده را صرف نظر از حقوق ماهو منرأ اختالف ،در فراینند آینین دادرسنی عنرار منیدهند؛
بهگونها که بهطور شکلی و آیینی به حقوق و تکالیفی معین در رسیدگی ملتنیم شنوند (ر. .
محسنی ،1999 ،ص .).22-22بههررو  ،در این رابطۀ آییننی بایند بررسنی کنرد کنه تصنرفات
یکجانبۀ هریک از متداعیین در دعوا چگونه است؟ پی از آن بایسنته اسنت مینان تصنرف در
دادرسی و تصرف در دعوا فرق عائ شد .تصرف در دادرسی به معنا انجام اعنداماتی اسنت کنه
دادرسی مربوط به دعوا مطرح در مرجع عضایی را تحت تأثیر عرار میدهند و تصنرف در دعنوا
میتواند بهعنوان تصرف در موضوع دعوا علمداد شنود؛ یعننی تصنرف در «اصن دعنوا» .اگرچنه
عانونگذار به اص دعوا در مواد اشاره کرده (مانند منواد ،911 ،912 ،911 ،130 ،112 ،100
 ،922بند «ج» مواد  ،992 ،991بند  2منواد  391 ،390 ،300 ،302 ،313 ،312 ،329 ،919و
212ق.آ.د.م) ،اما هیچگاه آن را تعریف نکرده است .همین وضنع در کند آینین دادرسنی مندنی
فرانسه دیده میشود ،ولی عانونگذار فرانسو در مادۀ  3آن کد موضوع دعنوا را چننین تعرینف
کرده و در سایر موارد (مانند مواد  233 ،220 ،302 ،912 ،111و  ،)101این موضوع را با بهکار
بردن واژۀ اص ( )le principeشناسانده است« :موضوع دعوا را ادعاها متقابن طنرفین معنین
میکند .این ادعاها در سند آغازگر رسیدگی و لوایح دفاعی مرخص منیشنوند .بنا وجنود اینن،
موضوع دعوا ممکن است با دعاو طار  ،هنگامی که این دعاو به ادعاها اصنلی بنهموجنب

404

مطالعات حقوق تطبیقی ،دورۀ  ،9شمارۀ  ،1بهار و تابستان 1991

پیوند کافی ارتباط دارند ،تیییر کند» (محسنی ،1992 ،ص .)3بر این اساس ،بایند دیند در چنه
موارد هریک از متداعیین میتوانند در دادرسی و در کدام موارد در اص دعوا تصرف کنند.
هنگام نوشتن دادخواست یا درخواست ،خواهان آزاد اسنت کنه دعنوا را بنه «صنورتی» کنه
میخواهد طرح نماید (در مادۀ  911به شک «صورت اخنتالف» اعن از موضنوع و سنبب دعنوا
اشاره شده است) .برابر رأ وحدت رویۀ شنمارۀ  110در تناریخ  10آذر  1909هیئنت عمنومی
دیوان عالی کرور در ترخیص صالحیت دادگاه مؤثر است« :دادگاه دعو را فقط بنا توجنه بنه
صورتی که مدعی برا آنان عائ است مورد رسیدگی عرار میدهد» .از این مه میتنوان اصن
آزاد گیین صورت خواسته در امور مدنی را بهدست آورد؛ بدان معنا کنه دادخواهنان الیامنی
ندارند که خواستهها خود را در عناوین ازپی معینشدۀ عانونی تنظی و طرح کنند و در این
کار آزادند .اص آزاد گیین صورت خواسته در دعوا مدنی ،در جایی پی بینی نرده ،ولنی
از مقصود عانونگذار در بند  9مادۀ  21ق.آ.د.م که مقرر داشته« :تعیین خواسته و بهنا آن »...
به روشنی عاب استنباط است که خواهان در این کار آزاد است .متناظر با این آزاد  ،خوانده نیی
آزاد است در هنگام دفاع هرآنچه را در اص دعوا مؤثر میداند بهعنوان دفاع مطنرح نمایند .اینن
آزاد خوانده مستظهر است به اص آزاد دفاع .تا این هنگنام هرینک از متنداعیین آزادنند در
خواسته و دفاع آن چنان که بخواهند تصرف کنند .حتی تا پاینان جلسنۀ او ،دادرسنی خواهنان
میتواند خواستۀ معین خود را «  ...که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراح دادرسی کن
کند ولی ،افیودن آن یا تیییر نحوۀ دعوا یا خواسته یا درخواست در صورتی ممکن اسنت کنه بنا
دعوا طرح شده مربوط بوده و منرأ واحد داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه
اعالم کرده باشد» (مادۀ 90ق.آ.د.م) .این تیییرات اع از کاه یا افیای خواسته یا افیودن بنه
آن ،نیازمند تصمی دادگاه نسبت به خواستۀ معینشدۀ پیرین یا آنچه کاسنته ینا اضنافه شنده
نیست و گویا همان خواسته با صورت و سیما دیگر مورد رسیدگی عرار میگیرد .خواننده نینی
می تواند دفاعیات خود را تیییر دهد .با وجود اینن ،اگنر دفاعینات خواننده بنرا خواهنان ارزش
اثباتی دارد ،مانند فرضی که حاو برخی دالی له خواهان است ،مبانی دیگر همچنون «عندم
استماع انکار پس از اعرار» مانع تیییر خواهد بود (مادۀ 1211ق.م) (در نظام حقوعی کامنال این
مفهوم گستردهتر است و ذی مفهوم استاپ پیرامون آن مینویسنند .ر . .غمنامی و محسننی،
 ،1990ص.)113-101
همین امکان تصرف یکجانبه برا خواهان بهعنوان مبتکر دعوا در دادگسنتر نسنبت بنه
استرداد درخواست ،دادخواست و دعنوا وجنود دارد .در فقنه پیرامنون تعرینف مندعی و منال
ترخیص آن از مدعیعلیه گفته شده است« :هو الذ لو تر تر الخصومه»؛ بنه اینن معننا
که مدعی کسی است کنه «واگنذارده شنود ،اگنر واگنذارد خصنومت و ننیاع را» (حلنی،1913 ،
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ص )1199یا رها میشود اگر او دعوا را رها کند ،و کسی با او کار نخواهد داشنت (سننگلجی،
 ،1903ص .)199این عبارت که دربارۀ آن ه نوشنتهانند ،بنهنظنر کناربرد نندارد جنی بنرا
ترخیص مدعی از مدعیعلیه و از آن نمیتوان عاعدۀ عمومی حق مدعی برا استرداد دعنوا بنه
هر شک و در هر مقطع و مرحله را استنباط نمود .1بر این اساس میبیننی کنه متنین دفتنر
استرداد را به معنا «اعراض کردن و تر و صرف نظر کردن» میداند که از نظنر موضنوع بنه
انواعی تقسی میشود :استرداد یا اعراض از اعما ،مختلف دادرسی ،استرداد یا تر دادرسنی ،و
استرداد یا صرفنظر کردن از دعوا (متنین دفتنر  ،1910 ،ص .)990-991اسنترداد در اعمنا،
مختلف دادرسی مانند عدو ،از استناد به گواهی گواه یا کارشناس یا ادعا جعلیت و استرداد یا
تر دادرسی همچون مسکوت نهادن آن برا اینکنه بنه موععینت عبن از تقندی دادخواسنت
بازگردد و استرداد یا صرف نظر کردن از دعوا که بهواعع صرفنظر کنردن از حنق موضنوع دعنوا
است 2.مادۀ  101ق.آ.د.م ،به خواهان اجازه داد که تا اولین جلسۀ دادرسی ،دادخواسنت خنود را
مسترد کند و درنتیجه ،خواهنان و خواننده در منوععیتی عنرار بگیرنند کنه گوینا اساسن ًا چننین
دادخواستی داده نرده است .از اینن منظنر ،چنون عنانونگنذار چننین تلقنی منیکنند کنه آن
دادخواست داده نرده است ،با صدور یک عرار (عرار ابطا ،دادخواست) آن را ابطا ،میکند.
با وجود این ،هیینههایی که خواهان برا آغاز رسیدگی متحم شده اسنت ،پنس گرفتننی
نیسنت .در حقنوق فرانسنه نینی اسنترداد بنهطنور کلنی بنهعننوان «اسنترداد دادخنواهی» ( le
 )désistement d'actionکه در معنا عام «چر پوشی از یک فاینده ینا تنر آن» معننا شنده
است ( )STRICKLER, 2010, p.2در مادۀ  903کد آیین دادرسی مدنی بنه آن اشناره شنده و
استرداد دادخواست در مرحلۀ نخستین موضوع حک عانونگذار در مادۀ  993آن کد بوده است:
«خواهان میتواند بهمنظور پایان دادن به رسیدگی درخواست خود را مسترد کند» و استرداد با
 .1میر فتاح مراغی در این باره نوشته است « :این عبارت بدین معناست که مدعی کسی است که تنازع از او نرأت
گرفته است پس ،اگر سکوت کند سخنی علیه او مطرح نمیشود ،خواه سخن او موافق اص باشد و خواه
ظاهر ،خواه آشکار نباشد یا باشد؛ در مورد غائب سخن او منطبق است با مخالفت با اص و ظاهر» (مراغی،
1310ق ،ص.).290
 .2برا دیدن نظر از فقه که میگوید اگر دعوا معد صدور رأ باشد ،امکان استرداد آن نیست (ر . .خدابخری،
 ،1990ص910؛ همچنین برا مالحظۀ بیرتر معیارها فقهی ،نک :جعفر لنگرود  ،1901 ،ص-1019
 .)1011در مادۀ  991کد آیین دادرسی مدنی فرانسه چنین آمده است« :استرداد یا صریح است یا ضمنی؛ عبو،
نیی چنین است» .در ترخیص اینکه چه هنگام استرداد ضمنی است و شعبۀ دیوان عالی کرور فرانسه آن را به
هر وسیله عاب اثبات اعالم نموده است ( .)Cass. 2e civ., 6 nov. 1974شعبۀ  32دادگاه تجدیدنظر استان تهران
نیی در رأیی عبو ،رأ دادگاه بدو از ناحیۀ تجدیدنظرخواه در الیحۀ خوی را برابر با استرداد تجدیدنظرخواهی
اعالم کرده است (نک :مجموعۀ آرا دادگاهها تجدیدنظر استان تهران ،1999 ،ص.)12-19

404

مطالعات حقوق تطبیقی ،دورۀ  ،9شمارۀ  ،1بهار و تابستان 1991

این اطالق در حقوق این کرور محدود به جلسۀ معیننی از جلسنات دادرسنی ،ینا ینک مقطنع
خاص ،برخالف حقوق ایران نیست.
بااینهمه ،عانونگذار فرانسو بین استرداد عب از دفاع ماهو و ایراد عدم پذیرش و پس از
آن ،تمییی عائ شده و در مورد او ،،آن را نیازمند عبو ،خوانده ندانسته است« :استرداد با عبو،
خوانده تکمی می شود .با وجود این ،اگر خوانده هیچ دفاع ماهو ینا عندم پذیرشنی در لحظنۀ
استرداد خواهان ارائه نکرده باشد عبو ،الزم نیسنت» (منادۀ  992کند آینین دادرسنی مندنی).
همچنین ،اگر عدم عبنو ،خواننده مبتننی بنر هنیچ علنت منوجهی نباشند ،دادگناه اسنترداد را
تکمی شده اعالم میکند (مادۀ  991آن کد) .شعبۀ دوم دیوان عالی کرور فرانسنه نینی ارزینابی
علت موجه موضوع این ماده را در صالحیت ترخیصی دادگاه دانسته اسنت 1.نحنوۀ «اسنترداد»
( ) Klagerücknahmeدر حقوق آلمان که بنر پاینۀ نظنام توجنه بنه دو طنرف دادرسنی (Zwei-
 )Parteien-Systemاستوار است نینی جالنب توجنه اسنت ( JAUERNING und HESS, 2011,
)p.70؛ مطابق بندها  1و  2مادۀ  219ق.آ.د.م ) (ZPOخواهان میتواند تنا زمنانی کنه خواننده
نخستین دفاعیات ماهیتی خود را مطرح میکند ،بدون رضایت او دادخواهی را مسترد نماید ،اما
برا اینکه استرداد مؤثر شود ،رضایت خوانده الزم است .مراتب به و ابالغ میشود و اگر ظرف
دو هفته ارادۀ خود را اعالم نکند ،چنین تلقی میشود که بنا آن موافقنت کنرده اسنت .بنر اینن
اساس ،چنین بهنظر میرسد که در حقوق ایران نیی عانونگذار بنا تأکیند بنر «تنا اولنین جلسنۀ
دادرسی» در بند «الف» مادۀ  101به دو طرف داشتن دادرسنی مندنی و مقطنع پنی از دفناع
ماهیتی خوانده توجه دارد و آن را نباید به استناد سخن اصولیون که نوشتهاند« :غایت داخ در
مییا است» ،تا «پایان» آن جلسه دانست (دربارۀ دیدگاه اصولیون که فاعد راهحن جنامع و عنام
در اصو ،فقه وصف شده است ،ر . .محمد  ،1999 ،ص19؛ بروجرد عبنده ،1999 ،ص-31
 31و نیی برا آشنایی با دیدگاهها دادرسیدانان پیرامون اینکه تا اولنین جلسنۀ دادرسنی بنه
معنا تا پایان این جلسه است ،نک :شمس ،1900 ،ص112؛ محسننی ،1992 ،ص199-111؛
واحد  ،1911 ،ص .)11-09پس ،اگر اولین جلسۀ دادرسی ترنکی شنود و خواننده بنه دفناع
ماهو ورود کند ،موضوع از شمو ،بند «الف» مادۀ  101خارج میشود و خواهان برا استرداد
باید از بند «ب» آن ماده استفاده کند« :خواهان میتواند مادامی که دادرسی تمام نرده دعنوا
خود را استرداد کند» .استرداد دعوا در این بند از مادۀ  101ق.آ.د.م در معنا حقیقی خنود بنه
کار نرفته ،چراکه استرداد دعوا به معنا صرفنظر کردن از اص موضوع دعوا اسنت و اسنترداد
مورد نظر عانونگذار در این بند از مادۀ  101که برا چنین صرفنظر کردنی نیست ،درواعع امر
استرداد دادرسی پس از ورود در ماهیت است .بر این اساس ،اینکه عنانونگنذار در بنند «ب» از
1. Cass. 2e civ., 3 juill. 2008, n° 07-16.130 : JCP 2008, IV, 2415; (cité par: CADIET, 2015, p.275.).
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عبارت «مادامی که دادرسی تمام نرده» استفاده کرده به معنا پس از ورود در ماهیت و عبن
از خت مذاکرات طرفی ن است .دادگاه در این فرض مبادرت بنه صندور عنرار رد دعنوا منیکنند.
روشن است که این عرار برخالف عرار ابطا ،دادخواست ،طرفین را در موععینت پنی از تقندی
دادخواست عرار نمیدهد و ممکن است طرفین در جریان دادرسی عب از استرداد دعوا اعالماتی
داشته یا دالیلی اعامه کرده و هیینه هایی در ادعنا و دفناع کنرده باشنند کنه بنا اسنترداد ازبنین
نمیرود .پس افیون بر اینکه این محتویات پرونده عاب بهرهبردار بعد است ،به گمان نگارنده
بایسته بود که عانونگذار برخالف استرداد دادرسی (استرداد دادخواست موضنوع بنند «النف»)،
استرداد موضوع بند «ب» را موکو ،به رضایت خوانده میکرد؛ چه ،آنچنان کنه متنین دفتنر
نوشته است « :استرداد دعوا [به معنا استرداد دادرسی] متضمن نتایج و عواعب مه تر است.
استرداد دعوا مستلیم صرفنظر کردن از حق موضوع آن است دیگر تعقیب آن جنائی نیسنت بنه
همین لحاظ است که در استرداد دعوا موافقت مدعیعلینه شنرط نیسنت چنه در اولنی مندعی
بهکلی از دعوا خود میگذرد و مدعیعلیه نمیتواند مانع او شود ولنی ،در دومنی مندعیعلینه
میتواند بگوید که دعوا چون اعامه شده باید تکلیف آن معلوم شود و او نمیخواهند همیرنه در
معرض تهدید آن بماند و ممکن است دفاع آینده برا او متعسر باشد و همچنین ممکنن اسنت
مدعیعلیه دعوا متقاب داشته و مای باشد دادرسنی تعقینب شنده تکلینف آن معنین شنود»
(متین دفتر  ،1910 ،ص .)990به بیان دیگر ،صرفنظر کردن به نفع خوانده است و نیاز بنه
عبو ،او ندارد ،ولی آنچه نیازمند عبو ،اوست ،استرداد دادرسی است که در بند «ب» و صدر بند
«ج» مادۀ  101آمده است و خوانده باید بتواند تصمی بگیرد با رسیدگی انجامشده ،تکلیف ادعا
مرخص شود و از طرح دوبارۀ دعوا واهمه نداشته باشد .انصراف کلی از دعوا نیی ننوع دیگنر از
تصرف خواهان در دعوا است که به معنا صرفنظر کردن از حق موضنوع دعنوا ینا اصن دعنوا
است ،ازاینرو ،عانونگذار با پی بینی صدور عرار سقوط دعوا در این فرض (شنق دوم بنند «ج»
مادۀ 101ق.آ.د.م) به بینیاز عبو ،خوانده برا تحقق آن اشاره کرده است کنه دارا وجاهنت
منطقی نیی بهنظر میرسد؛ اگرچه خوانده ممکن است عالعهمند باشد که دعوا علیه او با صدور
حک به بیحقی خواهان به پایان برسد ،نه عرار سقوط دعوا که بههرحا ،یک عرار است.
بر پایۀ این نوشته ،خواهان میتواند با اسنترداد دادخواسنت تنا اولنین جلسنۀ رسنیدگی در
دادرسی تصرف کند و به زمانی بازگردد که گویا اساساً هیچ دادخواستی داده نرده و از این نظر
مسئولیت و ضمانی ه متوجه او نیست .اما پس از ورود در ماهیت و پی از پایان دادرسی ،اگر
بخواهد در دادرسی یا دعوا تصرفی کند ،باید اصوالً اعدام او با رضایت خوانده باشند؛ مگنر اینکنه
بخواهد بهکلی از حق خود صرف نظر کند .در فرضی که استرداد دادخواست انجنام منیشنود و
درصورتی که استرداد دادرسی یا دعوا نیازمند عبو ،خوانده است ،برخالف آنچه برخی اسنتادان

410

مطالعات حقوق تطبیقی ،دورۀ  ،9شمارۀ  ،1بهار و تابستان 1991

نوشتهاند (شمس«1900 ،ب» ،ص ،)12بهنظر میرسد مسئولیت یا ضمانی بنر خواهنان نیسنت،
اما در مورد که خواهان بهکلی از حق خود صرف نظر کند ،برا عمن او در انصنراف کلنی از
حق موضوع دعوا ،باید ضمان جبران خسارات را درنظر گرفت؛ امر که در عوانین منا مسنکوت
مانده و باید بر پایۀ عواعد عمومی دعاو مسئولیت مدنی پیرامنون آن اظهنار نظنر کنرد و اینن
حکمی است که در سایر مراح دادرسی (طرق شکایت) تا جایی که استرداد ممکن است ،عابن
تسر بهنظر میرسد (دربارۀ استرداد در طرق شکایت ،ر . .شنمارۀ  11بنه بعند) .برابنر بنند 1
مادۀ  219ق.آ.د.م آلمان نیی اگر خواهان دوباره عصد طرح دعنوا مسنتردشندۀ خنود را داشنته
باشد ،خوانده میتواند حضور در دادرسی و پاسخ گفتن به دعنوا دوم را بنه دریافنت خسنارات
دادرسی دعوایی منوط کند که عبالً خواهان آن را مسترد نموده بود.
انتقا ،مورد دعوا نیی نوع دیگر تصرف در دعوا است و باید بررسی کرد که آیا خواهان یا خوانده
میتواند در دادرسی نیی با انتقا ،تصرف کند؟ انتقا ،عهر منورد دعنوا کنه در منادۀ  102ق.آ.د.م
پی بینی شده است ،موضوع نوشتۀ حاضر نیست .انتقا ،اراد دعنوا ینا منورد آن در فرضنی کنه
شخصی نیست ،در فروض متعدد عاب تصور است :پی از طرح دعوا و ایجاد رابطۀ آیینی؛ پنس
از طرح دعوا در دادگستر ؛ عب از صدور رأ عطعی؛ پس از آن و در جریان اجرا رأ .
پی از اعامۀ دعوا ،دعوا به تبعیت از انتقا ،حق مورد دعوا به گیرنده منتق میشود و در آن
تردید نیست (شمس«1900 ،الف» ،ص .)210پس از طنرح دعنوا چنه؟ در اینن بناره بنهنظنر
میرسد هریک از متداعیین حق انتقا ،آزادانۀ مورد دعوا را (غمامی و محسنی ،1990 ،ص-109
 )119نداشته باشد؛ چراکه رابطۀ آیینی میان طرفین با طرح دعوا به صورت عانونی آغاز میشود
و انتقا ،اراد مورد دعوا این رابطه را به منتق الیه تسر نمیدهد ،اگرچنه او از لحناظ حقنوق
ماهو عائ مقام بهشمار آید و به این علت برا ورود ثالث ،ثالث بهشمار نمیآید .توجه به منواد
 32و  39عانون ثبت اسناد و امال 1910ش نیی نران میدهد که عانونگذار به این حد و شیوۀ
انتقا ،نظر داشته و در خصوص امالکی که تقاضا ثبت آن شده ،نهتنها انتقا ،را مانع ندانسنته،
بلکه در مورد انتقا ،عاد نیی ورود کرده و آن را واجد اثر اعالم نموده و تجدیند دادخواسنت را
الزم ندانسته است .همچنین است برخی موضوعات ذاتاً عاب نق و انتقا ،هستند؛ ماننند اسنناد
تجار  .رأ عدیمی صادره از شعبۀ دیوان عالی کرنور بنه شنمارۀ  221منور  19اردیبهرنت
 1910که در آن گفته شده است« :درصورتی که مدعیعلیه در خال ،جریان دعو ملک منورد
ادعا را به دیگر انتقا ،دهد طرف دعوا از آن به بعد منتق الیه بوده و بنه طرفینت او محاکمنه
جریان و خاتمه خواهد یافت و اصدار عرار عدم توجه دعوا در چنین مورد موجب نقض اسنت»
(بروجرد عبده ،1901 ،ص )92نیی به نظر با همین رویکرد صادر شده و عاب بررسی و تحلین
است؛ صرف نظر از اینکه معلوم نیست که منظور از انتقا ،بنه دیگنر در اینن رأ  ،انتقنا ،بنه
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شخص ثالث است یا دیگر خواندۀ دعوا .با وجود این ،ادارۀ ک امور حقوعی عوۀ عضائیه راه دیگر
را پیموده است 1.اما پس از صدور رأ غیرعطعی میتوان پذیرفت که عائ مقام عرارداد بهواسطۀ
پایان رابطۀ آیینی نخستین ،ادامهدهندۀ دعوا باشد و شخص ثالث بنهشنمار نمنیآیند تنا بتوانند
بهعنوان شخص ثالث به دادرسی ورود کند .بر این اساس ،به استناد بند «الف» مادۀ  992ق.آ.د.م
که تجدیدنظرخواه را «طرفین دعوا یا وکال و یا نمایندگان عانون آنها» معرفی کنرده ،نناظر بنه
مادۀ  921آن عانون که مقرر داشته است« :غیر از طرفین دعوا یا عائ مقامان عانونی آننان ،کنس
دیگر نمی تواند در مرحلۀ تجدیدنظر وارد شود مگر در موارد که عانون ترتیب دیگنر مقنرر
کرده باشد» بهسختی میتوان توجیه نمود که منتق الیه حق تجدیدنظرخواهی یا حنق ورود در
مرحلۀ تجدیدنظر را دارد (عس :بند  1مادۀ 910ق.آ.د.م در باب فرجامخواهی .در مورد سابقۀ این
بحث ،ر . .متین دفتر «1910 ،ب» ،ص103؛ و نیی برا نقد این مواد ،ننک :شنمس،1901 ،
ص .)999همچنین است جایگاه بحث در فرض دیگر طرق شکایت از آرا (دربارۀ انتقا ،در جریان
اجرا رأ نیی ر . .خدابخری ،1999 ،ص.)101-112
پذیرش دعوا یا اعتراف به آن و همچنین اعرار به دعوا یا عبو ،صحت دفاع ازجمله تصنرفات
یکجانبۀ هریک از خواهانها و خواندگان دعاو اسنت کنه کمتنرین گفتگنویی در حجینت آن
نیست .در حقوق فرانسه نیی پذیرش به معنا شناخت درستیِ مبانی ادعاهنا طنرف مقابن و
انصراف از دادخواهی نسبت به حقوعی است که آن طرف حنق تصنرف آزاداننه در آنهنا را دارد
(مادۀ  300کد آیین دادرسی مدنی) .این عم بهمنیلۀ تسلی شدن به دعوا است و چه صریح و
چه ضمنی موجب سقوط حق استفاده از طرق شکایت خواهد بود (مواد  309و  310آن کد) .با
وجود این ،هنگامی که سخن از اعرار است و خوانده یا خواهان مبادرت به اعرار مقید یا موصنوف
میکند ،برابر مادۀ  1202ق.م عاب تجییه از سو مقرله نیسنت و ایننگوننه تصنرف هرینک از
متداعیین در دعوا ،بر دیگر تحمی میشود« :اگر موضوع اعرار در محکمنه مقیند بنه عیند ینا
وصفی باشد مقرله نمی تواند آن را تجییه کرده از عسمتی از آن که به نفع او است بر ضنرر مقنر
استفاده نماید و از جیء دیگر آن صرفنظر کند»؛ چه ،در این صورت ،اص بر تجییهناپذیر اعرار

« .1پس از طرح دعوا ،رابطها جدید بین خواهان و خوانده بهوجود میآید که مربوط به دادرسی است که با صنرف
انتقا ،موضوع دعوا توسط یکی از طرفین نمی توان این رابطه را بره زد و با جایگیین نمودن شخص ثالنث بنه
جا خواهان ،همان دادرسی را ادامه داد .عانونگذار نیی در مادۀ  102ق آدم به انتقا ،عهر دعوا تصریح نموده،
در این مورد سکوت کرده است .علت سکوت عانونگذار در این مورد ،عالوه بر مبنا فنوق منیتوانند توجنه بنه
توالی فاسد انتقا ،دعوا با ارادۀ خواهان مانند بره خوردن سوابق ابالغ ینا سنوءاسنتفادههنا احتمنالی در اثنر
انتقا ،صور موضوع دعوا باشد و بههرحا ،انتقا ،اراد عاب عیاس با انتقنا ،عهنر نیسنت» .نظرینۀ شنمارۀ
 1/99/2192مور  12بهمن  1999ادارۀ ک امور حقوعی عوۀ عضائیه.
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است (نک :کاتوزیان ،1990 ،ص )230-239و یک طرف با این وصف و عید اعرار کرده اسنت ،و
طرف دیگر نمیتواند با تجییۀ آن در دعوا موضوع اعرار برخالف رضا مقر تصرف کند.

 .2اشاعۀ دعوا میان خواهان و خوانده
از آنچه پیرامون تصرفات یک جانبۀ هریک از طرفین در دادرسی و دعوا گفته شد و نیی با عنایت
به مجموع مواد عانون آیین دادرسی مدنی ،میتوان دریافت که با ورود دادگاه به مقطع «خنت »
امکان چنین تصرفی برا خواهان وجود ندارد و مسئلۀ تصرف خواننده در اینن مقطنع موضنوعاً
منتفی است .این مقطع چه زمانی است؟ «خنت » در منواد متعندد از آن عنانون منورد اشنارۀ
عانونگذار بوده است؛ مانند «خت موضوع» (مادۀ « ،)101خت رسیدگی» (منادۀ « ،)103خنت
دادرسی» (مواد  190و  292و تبصرۀ  1مادۀ « ،)212خت مذاکرات اصحاب دعنوا» (بنند «ج»
مادۀ  )101و استادان تالش درخور کردهاند که تفاوت هریک بنا دیگنر را بررسنی و تحلین
کرده ،آثار آنها را بیان کنند (شمس ،1901 ،ص .)190-100با وجود این ،اگرچه عانونگنذار از
«اعالم خت دادرسی» در مادۀ  292سخن گفته است ،ولی معلوم نیسنت اینن مقطنع از لحناظ
آیین دادرسی کی و چگونه محقق یا اعالم میشود؟ همچنین مرخص نرده که آیا تحقنق اینن
مقطع یک کنکاش درونی در ذهن عاضی است یا اینکه بنه برآینند بیروننی و نمنود آییننی نیناز
دارد؟ درست همانند جنگ میان ارادۀ باطنی و ظناهر در اعمنا ،حقنوعی ،آینا اینن مقطنع از
کنکاش درون اذهان عضات و اعناع ایران پینرو منیکنند ینا اینکنه مقطعنی اسنت از مقناطع
دادرسی که خواه ناخواه و صرف نظر از تحقق درونذهنی برا دادرس ،با بروز خنارجی و اعنالم
محقق میشود؟ آنچه مسل است «خت » مربوط به مقطعی اسنت کنه دادگناه در آن منیتوانند
تصمی بگیرد؛ خواه تصمی عاطع باشد یا تصمی غیر آن و یا تصمی برا آمادهسناز پروننده.
پس ،اگر اینچنین به موضوع نگریسته شود ،مرخص میشود که رابطۀ مینان اتخناذ تصنمی و
خت  ،امر درونذهنی و وابسته به شناخت دادرس از محتویات پرونده است؛ اگرچه میان ننوع
تصمی فرعی نخواهد بود .اما آیا این مقطع به بروز خارجی نیاز ندارد؟ در حقوق فرانسه نینی بنه
مقطع «خت تحقیقات» (مواد « ،)102 ،119 ،111 ،110 ،9-121خنت تحقینق ینا منذاکرات»
(مادۀ  ،)211و «خت مذاکرات طرفین» (مواد  )331 ،332 ،932بدون اینکه تعریف شده باشند،
اشاره شده است .در این کرور رسیدگی دادگاه شهرسنتان ینا دادگناه رسنیدگی مهن در امنور
ترافعی ،به شیوۀ آیین دادرسی عاد است .رئیس دادگاه پس از توضنیحات طنرفین و مالحظنۀ
لوایح طرفین و اسناد رد و بد ،شده ،پرونده را به جلسۀ رسیدگی ارجاع منیدهند (منادۀ .)110
در تمام این موارد ،عاضی خت تحقیق را اعالم کرده ،تاریخ جلسۀ رسیدگی را معین منیکنند و
تمام پروندههایی که او به جلسۀ رسیدگی ارجاع نمیدهد ،برا عاضیِ آمادهسناز پروننده ارسنا،
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می شود (مادۀ  .)112این عاضی پس از انجام تحقیقات ،عرار غیرمستد ،و نیی غیرعاب شکایت
صادر میکند که به «عرار خنت تحقیقنات» ( )L'ordonnance de clôtureموسنوم اسنت (منادۀ
 .)102پس از صدور این عرار که نسخها از آن به وکال متداعیین نیی تسلی منیشنود ،هنیچ
الیحه یا سند در مذاکرات عاب ارائه نیست (مادۀ  .)109با وجود این ،عرار خنت تحقیقنات در
صورت بروز سبب عو  ،عاب فسخ است که موجب از سرگیر دوبارۀ تحقینق منیشنود (منادۀ
( )103نک :محسنی ،1993 ،ص .)19-11غیر از آن که این احساس درونی و ذهننی عضنات بنا
عرار اعالم می شود و مربوط به تحقیقات است ،خت مذاکرات به معنا خروج پرونده از مذاکرات
تقابلی (تناظر ) طرفین است که موجب میشود استدال،ها جدید پذیرفته نرود ( CORNU,
 .)2007, p.163به بیان دیگر ،پرونده پس از مذاکرات علنی ،به شور عضات که غیرعلننی خواهند
بود وارد میشود و به رأ میانجامد (مواد  390تا  311کد آیین دادرسی مندنی) .پنس از اینن
وضعیت ،خواه پس از صدور عرار خت تحقیقات و خواه پس از خت مذاکرات ،پرونده در آسنتانۀ
صدور رأ عرار میگیرد .بر این اساس ،میتوان تصور کرد که مقطع «خت » ،مقطعی اسنت کنه
پرونده آمادۀ تصمی گیر عاطع یا غیرعاطع میشود و نیازمند بروز بیرونی نیست؛ مگر در منورد
خت تحقیقات که در نظام حقوعی ما وجود ندارد .به بیان دیگر ،مقطع خت  ،یک مقطع متصن
به ذهن عاضی از محتویات پرونده است و اصنوالً نیناز بنه بنروز خنارجی نندارد .بنا وجنود اینن،
عانونگذار به «اعالم خت دادرسی» که در نتیجۀ خت تحقیقات محقق میشنود ،در منادۀ 292
ق.آ.د.م اشاره نموده ،اما روش آن را مرخص نکرده است .در این مقطع ،هیچیک از طرفین دعوا
نمیتوانند در دادرسی یا دعوا تصرفی کنند و حاکمیت ،تنها در اختیار دادرس است .بااینهمنه،
در بند «ج» مادۀ  101ق.آ.د.م ،به امکان تصرف توافقی خواهان در دعوا بنهموجنب اسنترداد بنا
عبو ،خوانده و نیی انصراف کلی خواهان از دعوا اشاره شده که آنچنان که پی تنر گفتنه شند،
فقط به همین طریق ممکن است.
از میان انواع خت پی گفته ،با ورود دادگاه به مقطع خت دادرسی اسنت کنه تصنرفات در
دعوا یا ممکن نیست و یا اینکه امکان آن نیازمند توافق و رضایت طرفین خواهد بنود .بنه دیگنر
سخن ،خت مذاکرات برابر با خت دادرسی نیست و ممکنن اسنت منذاکرات طنرفین در جلسنه
خاتمه یابد و خت جلسه اعالم شود ،ولی پرونده همچننان بنرا صندور رأ نیازمنند اعندامات
دیگر ازجمله تحقیقات باشد .پس ،خت دادرسی آخرین مقطنع از مقناطع رسنیدگی اسنت و
بیگمان دعوا در آن هنگام شیء مراع هر دو طرف اسنت و یکنی بنهتنهنایی نمنیتوانند در آن
تصرف کند .ازاینرو ،آنچه در بند «ج» مادۀ  101عنانون آینین دادرسنی آمنده و پنس از خنت
مذاکرات اصحاب دعوا ،امکان استرداد دعوا را محدود به رضایت خوانده یا انصراف کلی خواهنان
اعالم نموده ،گویا آن است که در این مقطع نیی که هنوز ممکن است پرونده آمادۀ صدور رأ

414

مطالعات حقوق تطبیقی ،دورۀ  ،9شمارۀ  ،1بهار و تابستان 1991

نباشد ،دعوا شیء متعلق به هر دو طرف است و این وضعیت میتواند به خنت دادرسنی منتهنی
شده ،رأ صادر گردد؛ به دیگر سخن ،بهخود خود خت مذاکرات اصحاب دعوا به معنا ورود
دادگاه به مقطع صدور رأ نیست که برابر است با ورود دادگاه به مقطع تصنمی گینر و شنور.
اینجاست که علت انتخاب اصطالح خت موضوع و رسیدگی در منادۀ  101و منادۀ  103ق.آ.د.م
در باب سازش هویدا میشود« :هرگاه سازش در دفتر اسناد رسمی واعع شده باشد ،دادگاه خت
موضوع را بهموجب سازشنامه در پروندۀ مربوط عید مینماید و اجرا آن تابع مقررات راجع به
اجرا مفاد اسناد ،الزم االجرا خواهد بود»« .دادگاه پس از حصو ،سازش بین طرفین بنه شنرح
فوق رسیدگی را خت و مبادرت به صدور گیارش اصالحی مینماید» .در این مورد ،نه منذاکرات
خاتمه یافته و نه دادرسی ،بلکه رابطۀ ناشی از آغاز رسیدگی با تحقق سازش زای شنده اسنت و
به این ترتیب ،دادگاه خت موضوع و رسیدگی را اعالم مینماید و موضنوع در اینجنا بنه معننا
خاتمه یافتن اص دعوا است .بر این بنیاد باید بررسی نمود که آیا میتوان پس از خت دادرسی
و صدور رأ سازش نمود یا امر را به داور ارجاع داد؟ دربارۀ سازش عانونگنذار در منادۀ 110
ق.آ.د.م حک نموده است که «در هر مرحله از دادرسی مدنی طرفین می توانند دعنوا خنود را
به طریق سازش خاتمه دهند» 1و به این معنا عانونگذار ارادۀ طرفین برا ح و فص موضنوع
را بر ارادۀ عاضی در پایان دادن به دعوا بهموجب رأ ترجیح داده است؛ آنچننان کنه اثنر اینن
برداشت را در جریان اجرا رأ نیی میتوان دید (مادۀ  110عانون اجنرا احکنام مندنی) و در
پی آن ،دادگاه با تکلیفی برا اعالم خت دادرسی و صدور رأ مواجه نیست .در داور نیی مادۀ
 323آن عانون به طرفین اجازه داده است پی از مراجعنه بنه دادگناه ینا پنس از آن و در هنر
مرحلها از رسیدگی ،اختال ف را به داور یک ینا چنند نفنر واگنذار نماینند .اینن تصنرف نینی
همچون سازش نیازمند تراضی است .با وجود این ،عانونگذار برخالف سازش کنه آن را موجنب
خت موضوع و رسیدگی دانسته ،در خصوص داور مرخص نکرده که ارجاع امنر بنه داور در
جریان رسیدگی ،دادرسی را با چه اعدامی مواجه میسازد؛ بهویژه آنجایی که این ارجناع پنس از
یک مرحله رسیدگی و در جریان طرق شکایت از رأ انجام میشود .آینا اینن ارجناع و تراضنی
متضمن فسخ یا نقض رأ معترضعنه است؟ به بیان دیگر ،آیا طنرفین در صنورت صندور رأ
نخستین میتوانند با ارجاع امر به داور  ،ه رأ را نقض کنند و هن رسنیدگی را زاین ؟ اینن
پرس دربارۀ سازش مطرح نمیشود؛ چراکه در سازش به تبعِ خت موضوع ،رسنیدگی را خنت
میکند ،ولی در داور نه موضوع مختومه میشود و نه رسیدگی ،بلکه به مرجعی که داور ننام
دارد ارجاع میگردد .بهنظر میرسد صرف تراضی طرفین در ارجاع اختالف به داور موجب نقض
 .1همچنین است حک مادۀ  120کد آیین دادرسی مدنی فرانسه «طرفین میتوانند در جریان رسیدگی ،شخصاً یا
به ابتکار عاضی سازش کنند».
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رأ مرتکیعنه نیست و فقط رسیدگیِ در جریان را زای میکند .اینن برداشنت بنهروشننی از
مادۀ  393ق.آ.د.م عاب استنباط است« :چنانچه دعوا در مرحلۀ فرجامی باشد ،و طرفین با توافق
تقاضا ارجاع امر به داور را بنمایند یا مورد از منوارد ارجناع بنه داور ترنخیص داده شنود،
دیوان عالی کرور پرونده را برا ارجاع به داور بنه دادگناه صنادرکنندۀ رأ فرجنام خواسنته
ارسا ،میدارد» .دیوان عالی کرور در صورت توافق طنرفین بنه داور پنس از فرجنامخنواهی،
اساساً وارد رسیدگی فرجامی نمیشود و پرونده را برا ارجناع بنه دادگناه صنادرکنننده ارسنا،
میکند و ممکن است گفته شود که دادخواست فرجامی بهطور ضمنی مسنترد شنده بنا فنرض
اینکه برود این دادخواست را مسترد کرد .اما اینکه چه چیی با اینن توافنق بنه داور ارجناع
میشود وابسته به موضوع و کیفیت تراضی طرفین است؛ آنان میتوانند اص موضوع اخنتالف را
که در خصوص آن رأ صادر شده است ،به داور ارجاع کنند یا اینکه تصمی بگیرند وضنعیت
ناشی از رأ حاضر در داور بررسی شود .این حد از تصرف در دعوا اگرچنه غرینب منینمایند،
بههررو با عنایت به ماهیت اختالفات مدنی توجیهپذیر خواهد بنود و رأ موجنود در اخنتالف
طرفین ،پس از تراضی آنان به داور همچنان باعی میماند ،ولی اعتبار آن در جریان رسنیدگی
داور بیگمان برابر آن اعتبار امر عضاوتشدۀ شناختهشده بنرا آرا در رسنیدگیهنا عضنایی
بعد نیست .پس ،آنچنان که عانونگذار در مادۀ  301باب داور مقرر نموده است که «هرگاه
طرفین ،رأ داور را به اتفاق بهطنور کلنی و ینا عسنمتی از آن را رد کننند ،آن رأ در عسنمت
مردود بالاثر خواهد بود» ماهیتاً با عنایت به مطالنب پنی گفتنه بنا طبیعنت دادرسنی مندنی و
اختالف موضوع آن بیگانه نیست .در دادرسی مدنی نیی طرفین میتوانند بنا سنازش نسنبت بنه
رأ توافقاتی کنند و با داور نسبت به دادرسی و حتنی رأ بنه شنرحی کنه از نظنر گذشنت،
تراضی نمایند.
سنج درستیِ این سخن دربارۀ تصرف طرفین در موضوع دعوا بنهموجنب دعناو طنار
(اضافی؛ تقاب ؛ ورود ثالث؛ و جلب ثالث) نیی بایسته است .گفته شد در اینکه تا پایان جلسنۀ او،
دادرسی ،خواهان یا خوانده میتوانند اعدام به طرح دعوا اضافی یا تقاب نمنوده ینا درخواسنت
جلب شخص ثالث بنمایند (غیر از واخواه که به نظر از سر تنبیه ملیم اسنت دادخواسنت جلنب
شخص ثالث را توأمان با دادخواست واخواهی طرح کند (مادۀ 191ق.آ.د.م)) و این حد از تصرف
یکجانبه مقدور است ،بحثی نیست ،اما سخن اینجاست که گفته میشود شخص ثالث تا وعتنی
که خت دادرسی اعالم نرده است ،میتواند وارد دعوا شود؛ چه دعوا در مرحلۀ نخستین باشد و
چه در مرحلۀ تجدیدنظر (مادۀ  190آن عانون) .بدیهی است که آنچنان کنه گفتنه شند ،خنت
دادرسی مقطعی است که با ورود در آن ،دادگاه مبادرت به صندور رأ منیکنند و اینکنه خنت
جلسۀ رسیدگی یا خت مذاکرات طرفین مانع طرح دعنوا ورود ثالنث نیسنت ،ریرنه در اصن
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رعایت حقوق دفاعی دارد و ازآنجا که ثالث طرف دعوا نبوده ،با محدودیت تصرف ینکجانبنه در
دعوا مانند طرفین مواجه نیست؛ امر که جلوۀ دیگر از تقندس اصن رعاینت حقنوق دفناعی
است .بااینهمه ،این اص در برابر خصوصی بودن داور رنگ میبازد و موجب میشنود جنی بنا
توافق میان ثالث و طرفین داور  ،نتوان در داور آنان ورود نمود ینا شخصنی را بنه آن جلنب
کرد« :شخص ثالثی که برابر عانون به دادرسی جلب شده یا عب ینا بعند از ارجناع اخنتالف بنه
داور وارد دعوا شده باشد ،میتواند با طرفین دعوا اصلی در ارجناع امنر بنه داور و تعینین
داور یا داوران تعیین شده تراضی کند و اگر موافقت حاص نگردید ،به دعنوا او برابنر مقنررات
بهطور مستق رسیدگی خواهد شد» .از این تحلی میتوان نتیجنه گرفنت کنه بنرخالف تصنور
نخستین ،تصرف در جریان داور در این فرض بهمراتب ناممکنتر از انجام این کار در دادرسنی
است؛ امر که موجب ناشناخته ماندن مبنا و علت میگردد .همچنین است در فرضی که یکنی
از متداعیین یا شخص ثالث ،اعدام به طرح دعوا طنار نمنوده ،تصنرف ینکجانبنه بنه شنک
استرداد دادخواست ،دع وا (دادرسی) و استرداد دعوا ممکن نیست و اگر ه چنین کار نسنبت
به دعوا اصلی انجام شود ،مؤثر در رسیدگی به دعنوا طنار نخواهند بنود ،مگنر اینکنه ننوع
دعوا طار به دعوا اصلی وابسته باشد؛ ماننند ورود ینا جلنب ثالنث تبعنی و تقنویتی (ننک:
محسنی ،1991 ،ص .)221-211با بررسی مبانی تعلق و مالکیت دعوا ایننک نوبنت بنه مطالعنۀ
استرداد دعوا در طرق شکایت میرسد که موضوع نوشتار آینده است.

استرداد دعوا در طرق شکایت
استرداد در مرحلۀ نخستین بررسی شد ،حا ،باید دید که آیا در شیوهها شکایت از آرا چننین
کار ممکن است؟ طرق شکایت عاد و طرق شکایت فوقالعاده ،صرف نظر از توصنیف رأ در
هر مورد (نک :محسنی ،1991 ،ص ،)932-929موضوع این عسمت از نوشتۀ حاضر هستند.

 .1استرداد در طرق عادی شکایت
در اینکه واخواه میتواند دادخواست واخواهی خود را مسترد کند (استرداد دادرسنی واخنواهی)،
سخنی در میان نیست و بهنظر میرسد بند «الف» مادۀ  101در اینجا نیی اجرا میشود .اگرچنه
برخی استادان آن را از مادۀ  919عانون مرعوم مال گرفتهاند (شمس ،1901 ،ص ،)10امنا آینا
استرداد دعوا واخواهی نیی برا واخواه مرمو ،بندها «ب» و صدر «ج» منادۀ  101اسنت؟
در این باره اظهار نظر نرده و بهنظر میرسد امکنان تصنور مقطنع «دادرسنی تمنامنرنده» و
«خت مذاکرات اصحاب دعوا» در رسیدگی به واخواهی ممکن باشد و واخنواه بتوانند در دعنوا
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واخواهی خود از عبی استرداد دعوا یا انصراف کلی از واخواهی تصرفاتی بکند و بیگمان در این
صورت ،عم او برابر است با پذیرش رأ نخسنتین .پرسن اصنلی اینن نوشنته جنایی مطنرح
میشود که واخوانده بخواهد از موععیت واخواهی انجامشده بهرهبنردار کنرده ،دادخواسنت ینا
دعوا نخستین خود را مسترد نماید یا بهکلی از آن انصراف دهد .در اینکه واخواهی یک مرحله
است یا ادامۀ رسیدگی نخستین ،گفتگوهایی در میان است و اینن گفتگنو بنه بناور پژوهننده در
مسئلۀ حاضنر اثنر دارد .اگنر واخنواهی ادامنۀ رسنیدگی نخسنتین اسنت ،چنرا بنرا طنرح آن
دادخواست ،پرداخت هیینۀ دادرسی ،عرار عبولی دادخواست واخنواهی ،صندور رأ جدیند نیناز
است و گفته شده که امکان طرح دعوا متقاب از سو واخنواه وجنود نندارد (در منورد اخینر
اختالف وجود دارد ،ر . .شمس ،1901 ،ص911؛ محسننی ،1992 ،ش ،19ص119؛ واحند ،
 ،1910ص )13و اگر چنین نیست چطور ممکن است که خواهان (واخوانده) میتواند به دنبنا،
واخواهی ،مطابق بندها مادۀ  101ق.آ.د.م عم کرده ،حسب مورد دادرسی یا دعنوا را مسنترد
دارد یا بهکلی از آن انصراف دهد؟ در حقوق فرانسه میان استرداد در مرحلۀ نخستین و پژوه
و واخواهی تمایی ایجاد کردهاند (مواد  302-993کد آینین دادرسنی مندنی) (محسننی،1993 ،
ص )101-102و استرداد بیعیندوشنرط واخنواهی را بنه معننا پنذیرش رأ منورد واخنواهی
دانستهاند (مادۀ  303آن کد) .با وجود این ،هنگامی که واخواننده (خواهنان نخسنتین) پنی از
آنکه استرداد واخواهی خواسته شود ،دعوا اضافی طرح کرده باشد ،اجازۀ استرداد واخنواهی را
به واخواه نمیدهند (مادۀ  302آن کد) .در این کد نیی دینده منیشنود کنه پنس از صندور رأ
نخستین ،امکان تصرف در آن از سو محکومله در فرض واخواهی پی بینی نرنده و درنتیجنه
باید به دنبا ،راه دیگر برا خت موضوع بود .به باور پژوهنده ،نمیتوان در مرحلۀ واخواهی به
واخوانده حق داد که از دعوا خود بهکلی انصراف دهند؛ چراکنه اینن کنار بنه ارادۀ ینکجانبنۀ
واخوانده میسر نیست و واخواه حق دارد که با دعوا واخواهی خود ،بیحقی خواهان نخسنتین
را اثبات نماید .به عبارت دیگر ،اگرچه با انصراف کلی از حق ناظر بر موضوع دعوا به استناد بنند
«ج» مادۀ  101ق.آ.د.م ،عرار سقوط دعوا صادر میشود و اینن عنرار اثنر رأ دارا اعتبنار امنر
عضاوتشده را دارد و مانع دادخواهی مجدد میشود ،اما بههرحا ،،آنچننان کنه گفتنه شند ،در
برابر حک به بیحقی او خفیفتر است و ممکن است بتوان در فرض اجرا طبیعی حق ،دوبناره
احقاق و احیا شود.
وضعیت در تجدیدنظر یا پژوه خواهی نیی اینچنین است .اگرچه عانونگنذار بنه اسنترداد
دادخواست تجدیدنظر اشاره داشته ،ولی در مورد استرداد دعوا تجدیدنظرخواهی سکوت کرده
(مادۀ 919ق.آ.د.م) و استادان بر این باورند که موضوع مرنمو ،احکنام پنی بیننی شنده بنرا
دادرسی نخستین است (شمس ،1901 ،ص .)12اما آیا استرداد تجدیندنظرخواهی (دادخواسنت
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یا دعوا) در هر حا ،ممکن است؟ در حقوق فرانسه اسنترداد پنژوه مجناز اسنت ،مگنر اینکنه
عانون خالف آن مقرر کرده باشد (مادۀ  300کد آیین دادرسی مدنی) و این کنار نیازمنند عبنو،
نیست ،مگر اینکه مرروط به شرطی بوده ،یا طرفی که مقابل این کار انجام شنده اسنت ،عنبالً
پژوه خواهی تبعی کرده یا دعوا طار مطرح نموده باشد (مادۀ  .)301درهرحنا ،،اسنترداد
پژوه خواهی به معنا پذیرش رأ پژوه خواسته است .اگر طنرف دیگنر خنود متعاعبناً بنه
شک صحیح تقاضا پژوه کرده باشد ،استرداد کانل یکن تلقی میشنود .در حقنوق منا نینی
باید تأکید کرد که استرداد دعوا پژوه  ،برابر بندها «الف» و «ب» مادۀ  101ناظر بر منادۀ
 921ق.آ.د.م ممکن است و «استرداد دعو پژوه را تسلی بنه حکن نخسنتین شندن تلقنی
میکنی که حاجتی به رضا طرف ندارد» (متین دفتر  ،1910 ،ص .)129اما اگر بنه پرسن
نخستین بازگردی  ،آیا با تجدیدنظرخواهی محکومعلیه ،محکومله میتواند بهکلنی از حنق خنود
انصراف دهد و دادگاه تجدیدنظر مبادرت به صدور عرار سقوط دعوا نخسنتین بکنند؟ در اینن
باره بهنظر میرسد خواهانِ نخستین برا خت موضوع باید راهح دیگر را بیابد ،چراکه صدور
این عرار برا دعوا نخستین ،ابتدا در دادگاه تجدیدنظر ممکن نیست ،وانگهی این کار مجوز
برا نقض رأ نخستین بهشمار نمیآید (شمس ،1901 ،ص )10و بنا حنق تجدیندنظرخواه در
نقض رأ نخستین و تحصی حک به بیحقی خواهان معارضه دارد .با وجود این ،آنچنان کنه
گفته شد ،طرفین می توانند در این مرحله نیی سازش کنند یا اینکه به داور تراضی نمایند کنه
امور جداگانها هستند.

 .2استرداد در طرق فوقالعادۀ شکایت
پی از آنکه به استرداد در فرجامخواهی بپردازی  ،بایسته اسنت بنه اعنادۀ دادرسنی و اعتنراض
شخص ثالث اشاره کنی  .بهنظر میرسد تردید نباشد که دادخواست این دو طریقۀ شکایت بنه
کیفیت یادشده در بند «الف» مادۀ  101ق.آ.د.م عاب استرداد است .همچنین ،استرداد دعنوا در
این دو طریقۀ شکایت و ادامۀ بحث دربارۀ استرداد دعوا به معنا انصراف کلی از حنق اعتنراض
شخص ثالث یا اعادۀ دادرسی (بند «ج» مادۀ 101ق.آ.د.م) ،بنا اسنترداد دادخواسنت و دعنوا بنه
علت تحصی حاص منتفی است .کمترین تردید نیست که پس از طرح این دعاو  ،خواهنان
نخستین نمیتواند از حق خود بهکلی انصراف دهد؛ خواه دادبرده باشد و خواه دادباخته ،چراکنه
در اعتراض شخص ثالث ،این شخص به دنبا ،رفع خل حک به حقنوق و مننافع خنود اسنت و
اساساً یکی از طرفین نیست که بتواند در دعوا چنین تصرف ینکجانبنه ینا مرناعی بکنند و در
اعادۀ دادرسی نیی مدعیِ وعوع هریک از بندها مادۀ  321ق.آ.د.م ،استثنائاً بهخالف اص صحت
رأ  ،جهتی را برا نقض آن مطرح میکند؛ جهتی که محدودۀ رسیدگی دادگاه در این طریقنه
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را معین مینماید .پس در اولی ،سخن بر سر رفع خدشه و خل رأ موجود و بناعی نسنبت بنه
حقوق و منافع ثالث است و نه بیرتر ،و در دومی ،اص صحت رأ به چال کریده میشود .بر
این بنیاد ،سخن گفتن از انصراف کلی از حقِ نخستین در نتیجۀ رسیدگی دادگناه صنادرکننندۀ
رأ معترضعنه یا خواستۀ اعادۀ دادرسی بهکلی منتفی است.
آیا آن استداللی که دربارۀ اعتراض شخص ثالنث و اعنادۀ دادرسنی شند ،منیتنوان در بناب
فرجامخواهی نیی طنرح کنرد؟ فرجنامخنواهی «ترنخیص انطبناق ینا عندم انطبناق رأ منورد
درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات عانونی» است ،پس اگر در هنگنام فرجنامخنواهی
ادعا شود که به استرداد دادخواست ،دعوا یا انصراف کلی خواهان در مرحلنۀ نخسنتین تنوجهی
نرده و دادگاه بهخالف بندها منادۀ  101ق.آ.د.م رأ صنادر کنرده اسنت ،شننیده منیشنود.
همچنین است مخالفت رأ با عانون در فرض استرداد دادخواست و دعنوا در دیگنر شنیوههنا
شکایت به شرحی که گفته شد .همچنین ،اگرچه عانونگذار بنه اسنترداد دادخواسنت فرجنامی
اشارها نکرده و فقط در مادۀ  312و در بحث تبعیت فرجام تبعی از بقا دادخواست فرجنامی
اصلی چنین حک داده است که «اگر فرجامخواه دادخواست فرجامی خود را استرداد نماید و ینا
دادخواست او رد شود حق درخواست فرجام تبعی ساعط میشود و اگر درخواست فرجام تبعنی
شده باشد بالاثر میگردد»؛ با وجود این ،بهنظر میرسد که در امکان اسنترداد اینن دادخواسنت
نیی تردید نباشد .1در اینکه میتوان برا آن اصطالح دعنوا فرجنامی را بنهکنار بنرد و آن را
مسترد کرد نیی بهنظر میرسد انجام آن با توجه به اینکه مقصود استرداد دادرسی فرجامی است،
ممنوع نباشد و برخالف حقوق فرانسه که آن را مرمو ،مواد  300 ،999 ،991و  309کد آیین
دادرسننی منندنی دانسننته (مننادۀ  )1022و نیازمننند عبننو ،فرجننامخوانننده اسننت ،در حقننوق مننا
علیاالطالق مجاز میباشد و طرح فرجام تبعی نیی مانع آن نیست .با وجنود اینن ،آنچننان کنه
پی تر گفته شد ،اینکه مدعی رها میشود اگر دعوا را رها کنند ،فقنط در ترنخیص مندعی از
منکر کاربرد دارد و بر پایۀ آن نمیتوان گفت که در نتیجنۀ فرجنامخنواهی ،خواهنان نخسنتین
می تواند از حق موضوع دعوا انصراف کلی دهد و در اینن شنرایط نیناز هن بنه عبنو ،خوانندۀ
نخستین نیست؛ چه اینکنه ممکنن اسنت خواهنان نخسنتین بنا اینن کنار بخواهند از وضنعیت
عطعیشدۀ رأ مورد فرجام بگریید .وانگهی ،این کار موجب صدور عرار سنقوط دعنوا اسنت کنه
دیوان عالی کرور عادر بنه صندور آن نیسنت و چننین انصنرافی مجنوز نقنض رأ صنادرشنده
نمیباشد .همچنین ،فرجامخنواهی بنرا ترنخیص مطابقنت رأ بنا عنانون و منوازین شنرعی
پی بینی شده و فایدۀ آن فقط در حقوق و منافع طرفین نیست و میتواند فایدۀ عمومی داشته
 .1آنچنان که عانونگذار در مادۀ  331عانون آیین دادرسی کیفنر مصنوب 1992ش بنا اصنالحات بعند بنه آن
تصریح کرده است.
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باشد .بر این اساس ،طرفین باید برا خت موضوع به راهکنار دیگنر ماننند سنازش ینا داور
متوس شوند .با وجود این ،پرسری که مطرح میشود این اسنت کنه اگنر رأ فرجنامخواسنته
نقض گردد و حسب مورد پرونده به دادگاه نخستین یا تجدیدنظر ارجاع شنود ،آینا پنس از اینن
ارجاع ،خواهانِ نخستین میتواند از دعوا خود انصراف کلی بدهد؟ اینن پرسن بنا توجنه بنه
بررسیها پیرین ،تنها در مورد دادگاه نخستین عاب طرح است .پنی از بررسنی پاسنخ اینن
پرس بایسته است بررسی شود که در نتیجۀ نقض ،پرونده در چنه وضنعیتی عنرار منیگینرد؟
عانون آیین دادرسی مدنی ما در این باره حکمی بهروشنی مواد  122و  121کد آینین دادرسنی
مدنی فرانسه ندارد که مورد اخیر مقرر نموده اسنت« :منطنوق رأ فرجنامی گسنترۀ نقنض در
دیوان را معین میکند .این گستره ،مجموع مفاد رأ را در فرض عدم عابلیت تجییه یا وابستگی
ضرور دربر میگیرد» و « نسبت به موارد مخالف عانون ،دیوان عالی طرفین را در وضعیتی عرار
میدهد که عب از رأ ِ منقوض داشتهاند .بدون اینکه نیاز به صندور تصنمیمی جدیند باشند،
نقض باید دربرگیرندۀ نقض هرگوننه تصنمیمی کنه متعاعنب رأ منقنوض صنادر شنده ،نقنض
تصمیمات مربوط به اعما ،یا اجرا رأ مورد نقض یا هنر تصنمی دیگنر کنه بندان ضنرورتاً
وابسته بوده ،باشد .اگر مقتضی باشد دیوان میتواند در منطوق رأ خود دائر بنر نقنض ،خنروج
طرفینی را که حضورشان برا ح و فص دعوا ضرورت ندارد اعالم نماید» .بر این اساس ،بایند
نخست به منطوق رأ فرجامی برا ترخیص حدود نقض توجه نمود و دیگر اینکنه در صنورت
نقض به علت مخالفت رأ با عانون ،طرفین را در وضنعیت عبن از صندور رأ منقنوض از هنر
جهت عرار داد .پرس این پاسخ نیی به شناخت این وضعیت پس از نقض وابسته است .بنر اینن
بنیاد ،اگر نقض رأ در دیوان نسبت به بخری از ینک رأ باشند و پروننده بنه مرجنع عضنایی
نخستین ارجاع شود ،این نقض به خواهان حق انصراف کلی از مورد دعوا نخستین نمیدهد و
دادگاه نخستین باید برابر مادۀ  301ق.آ.د.م عم کند و ممکن است موضوع مرمو ،حک مادۀ
 300عرار بگیرد .با وجود این ،اگر نقض نسبت به عرار باشد که پرونده را به دادگناه نخسنتین
ارجاع میدهد ،در این صورت به علت عدم رسیدگی ماهیتی ،خواهان نخستین میتواند مطنابق
بندها «ب» و «ج» مادۀ  101ق.آ.د.م ،دعوا خود را مسترد کرده ،ینا بنهکلنی از آن انصنراف
دهد .اگر ه نقض بهواسطۀ نقص تحقیقات باشند ،حندود صنالحیت دادگناه نخسنتین برطنرف
نمودن نقص تحقیقات مطابق بند «الف» مادۀ  302ق.آ.د.م است و بنه نظنر عنادر بنه رسنیدگی
دربارۀ پذیرش استرداد دعوا یا انصراف کلی از حق خواهان نخستین نیست.

نتیجه
در این نوشته بررسی شد:
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اگرچه دادرسی مدنی دو طرف دارد ،اما آزاد گیین خواسته عریننۀ آزاد دفناع و
سازماندهی آن در آغاز رسیدگیها عضایی مدنی است که باید منورد توجنه باشند و
تیییرات بعد تاجایی که تضییعکنندۀ حنق طنرف مقابن در بهنرهمنند از دالین
موجود در پرونده است ،پذیرفتنی است.
استرداد دادرسی مدنی متکی به مبانی این نوع دادخواهی باید در هر حنا ،پذیرفتنه
شود ،اما این حک با امکان جبران خسارات خوانده تنافی ندارد .اگرچنه عنانون آینین
دادرسی در این باره حکمی ندارد و نقص بهشمار میآید ،اما عواعد عمومی مسنئولیت
مدنی از او حمایت میکند .این استرداد پس از دفاع خوانده ،نیازمنند عبنو ،اوسنت و
حک ن عننانونگننذار در بننند «ب» مننادۀ  101دارا عننوارض سننوء بننر مسننئولیت در
دادخواهیها است و نمیتوان پذیرفت که خواهان فقط پس از خت مذاکرات طنرفین،
نتواند بدون عبو ،خوانده دعو خود را مسترد کند؛ بههررو  ،خت مذاکرات اصحاب
دعوا به معنا خنت دادرسنی نیسنت ،بلکنه بنه معننا رسنیدن پروننده بنه مقطنع
تصمی گیر بعد است؛ خواه تصمی عاطع و خواه غیر آن باشد.
استرداد دعوا به معنا استرداد موضوع دعوا بهموجب انصراف کلنی ،اگرچنه ممکنن
است ،ولی در طرق شکایت فاعد وجاهت بوده ،زمیننۀ سنوءاسنتفاده از مقنررات آینین
دادرسی را فراه میکند .خوانده حق دارد در جریان طرق شکایت آرا ،رأیی داینر بنر
بیحقی خواهانِ نخستین بگیرد؛ با وجود این ،پس از نقض رأ در دیوان عالی کرنور
باید برابر منطوق رأ منقوض به گسترۀ نقض پی برد و درهرحنا ،اعنادۀ پروننده بنه
دادگاه رسیدگی نخستین موجبی نیست بنرا امکنان انصنراف کلنی از دعنوا جنی در
مورد که رأ نقضشده عرار باشد.
انتقا ،مورد دعوا پی از دادخواهی و تحقق رابطنۀ آینین دادرسنی بنا منعنی روبنرو
نیست ،ولی پس از طرح دعوا ،امکان انتقا ،مورد دعوا ،اگرچه در حقوق ماهیتی وجود
دارد ،اما بهخود خنود موجنب انتقنا ،رابطنۀ ناشنی از آییننی مینان متنداعیین بنه
منتق الیه نمیشود .وضعیت امکان دادخواهی منتق الیه در طنرق شنکایت از رأ در
عوانین کنونی آیین دادرسی مبه و ناعص است که لیوم بازنگر را بایسته میگرداند.
سازش موجب خت موضوع و در پی آن ،زوا ،دادرسی است ،اما تراضنی بنر داور در
جریان رسیدگی عضایی چنین کارکرد نسنبت بنه موضنوع اخنتالف نندارد و صنرفاً
وسیلها است برا زوا ،دادرسی .ازاینرو ،تراضی بر داور در جریان طرق شنکایت
از رأ  ،به مرجع رسیدگیکننده حق نقض رأ صادره را نمنیدهند و موضنوع داور
تابع تراضی طرفین در ارجاع به داور است که میتواند رسیدگی مجدد به موضوع رأ
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یا انجام داور در خصوص وضعیت ناشی از رأ باشد.
توجه عانونگذار به حدود تصرفات مالکانۀ طرفین اختالف حقوعی در دادرسی مندنی،
موجننب خواهنند شنند بننهدرسننتی بتننوان بننه حنندود مسننئولیت متننداعیین در نتیجننۀ
سوءاستفاده از آیین دادرسی یا استفاده از حق دادخواهی را تعیین و برآورد نمود.
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