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 مقدمه
مي.د.آ.ق141ماده مي«: داردم مقرر اخوانده دعاي خواهان، اقامه دعوا تواند در مقابل

كه با دعواي اصلي ناشي از يك منشاء بوده يا ارتباط كامل. نمايد چنين دعوايي در صورتي

.»...شودداشته باشد، دعواي متقابل ناميده مي

آنچه. براي طرح اين دعوا شرايطي الزم است كه بررسي آن خارج از موضوع بحث ماست

ميدر اين مقاله مورد توجه است چگون كه گي تأثير زوال دعواي اصلي بر دعواي متقابل باشد

به اختصار برگزار شده استدر نوشته بررسي كيفيت اين تأثير بستگي به علت. هاي حقوقي

كه بطور كلي شامل چهار مورد است :زوال دعواي اصلي دارد

 زوال حق مورد دعوا؛-1

 استرداد دادخواست يادعوا؛-2

 سازش؛-3

.1 صدور رأي-4

به علل مزبور در چهار گفتار قابل بررسي است اما. موضوع بحث اين مقاله نيز با توجه

و موضوع تابع خواست مشترك طرفين است،  چون در سازش، تراضي طرفين نقش آفرين بوده

 مستقل وجود ندارد، جز اينكه اگر سازش طرفين، شامل هر دو دعواياز ديدگاه اين مقاله، بحث

اينكه سازش در دفتر اسناد رسمي يا در دادگاه واقع شده باشد، حسب مورد، باشد، بسته به

يا گزارش اصالحي صادر نموده)م.د.آ.ق181ماده( دادگاه ختم موضوع را در پرونده قيد

مياًو نهايت)م.آد.ق184ماده( از. پذيرد هر دو دعوا خاتمه اما اگر موضوع سازش منصرف

به ادامه رسيدگي به دعواي دعواي متقابل باشد، چنانكه  در ادامه خواهيم ديد، دادگاه مكلف

به. متقابل خواهد بود سه گفتار خواهد بود كه بنابراين، موضوع قابل بررسي اين مقاله شامل

: دهيمشرح زير مورد مطالعه قرار مي

 زوال حق مورد دعوا-گفتار اول
.)308-307، صص 1385كاتوزيان،(ري زوال حق مورد دعوا ممكن است ارادي باشد يا قه

اس: به دو معني بكار رفته است» دعوا«در قوانين ما واژه.1 و مراحعه به دادگاه ت، مانند آنچه كـه يكي به معني حق دادخواهي

در.ق 1162و 1161و18در مواد  و ديگري به معني عمل اقامه دعوا به طرفيت شخص ديگر اسـت، ماننـد آنچـه كـه م آمده

(م آمده است.د.آ.ق3و2و1مواد منظـور از زوال دعـوا ذر ايـن مقالـه، زوال ). 118-117، صص 1368كاتوزيان،:به.ك.ر.

: بـه.ك.ر(گوينـد مـي Extinction de l'instance در حقـوق فرانـسه آن را زوال دادرسـي يـا دعوا به معني دوم است كه

ص 1380شمس، ،314 .( 
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حق-1  زوال ارادي
و يا زوال ارادي حق نيز ممكن است ناشي از اراده يك جانبه هر يك از طرفين دعوا باشد

سه صورت قابل تصور. ناشي از اراده دو جانبه آنها به بنابراين، روي هم رفته زوال ارادي،

: است

 اصلي زوال حق به اراده خواهان دعواي-اول
به اراده صاحب حق يا) خواهان دعوا(اگر زوال حق به اينكه حق عيني است باشد، بسته

مي) ابراء(ديني، اعراض از حق يا اسقاط حق  همچنين ممكن است با فسخ معامله. شودواقع

.توسط خواهان، حق ناشي از عقد ساقط شود

289و178مواد(اعراض يا اسقاط حق از سوي خواهان، هر چند موجب سقوط حق

مي.)م.ق به تبع، سقوط دعواي اصلي تواند اثري در دعواي متقابل داشته شود، ولي نميو

و نمي كه اراده خواهان فقط در حق خودش موثر است تواند به ضرر ديگري اثري باشد، چرا

كه قائل به استقالل دعواي متقابل. داشته باشد  از البته اين استدالل در فرضي صائب است

. دعواي اصلي باشيم

و به دعواي خود را خواسته در اين فرض، خواهان دعواي متقابل حق دارد ادامه رسيدگي

به تكليف مقرر در ماده  به ادامه رسيدگي خواهد بود.د.آ.ق3دادگاه نيز بنا .م مكلف

 بين اما اگر حق ناشي از معامله، با فسخ آن توسط خواهان، ساقط شود، چون منشاء حق از

رود، دعواي متقابلي كه به لحاظ وحدت منشاء با دعواي اصلي، مطرح شده نيز زايل خواهد مي

و. شد و در مقابل فروشنده مطالبه ثمن كند به عنوان مثال، اگر خريدار اقامه دعواي تسليم مبيع

و با استفاده از اختيار مذكور در ماده 422 در اثناء رسيدگي، خواهان متوجه عيب مبيع شده

كه داللت«صورت، با توجه به اينكه معامله را فسخ نمايد، در اين.م.ق به هر لفظ يا فعلي فسخ

و براي تحقق آن اراده طرف مقابل الزم نيست)م.ق449ماده(» شودبر آن نمايد حاصل مي

ص1369كاتوزيان،( و در نتيجه)53، به مالكيت مالك قبلي برگشته به محض تحقق فسخ، مبيع ،،

و به تبع، دعاوي مربوط و نيز حق فروشنده براي مطالبه ثمن ساقط حق خريدار براي مطالبه آن

.شودزايل مي

كند كه در اين البته در فرض باال، معموالً خواهان دادخواست يا دعواي خود را استرداد مي

به استرداد دادخواست يا دعوا است رداد اما اگر است. صورت موضوع تابع مباحث مربوط

. صورت نپذيرد، مباحث گفته شده صادق خواهد بود
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كه حسب اجازه ماده در خيار شرط، فسخ معامله توسط شخص.م.ق399گفتني است

به. ثالث نيز ممكن است كه به اراده شخص ثالث اتفاق خواهد افتاد در اين صورت زوال حق

. لحاظ بحث ما تفاوتي با فسخ معامله توسط خواهان ندارد

 زوال حق به اراده يك جانبه خوانده-دوم
به اراده مديون به عهد است)خوانده دعوا(زوال حق مفروض.، شامل ايفاء تعهد يا وفاي

در. باشدمي.)م.ق273مانند مورد مذكور در ماده(ما، پرداخت خارج از سازش طرفين  چون

كه در مباحث آتي خواهيم  .ديدسازش، اراده طرفين دعوا دخيل است

273و264مواد(در فرض مورد بحث نيز، حق موضوع دعواي اصلي ساقط خواهد شد

به دعواي متقابل است؟ پاسخ به اين پرسش .).م.ق اما آيا دادگاه همچنان مكلف به رسيدگي

و فرع بر دعواي  كه آيا دعواي متقابل صرفاً واجد جنبه دفاعي به جواب اين سؤال دارد بستگي

م مياصلي است يا و بين ستقل از آن باشد؟ در پاسخ، قانون آئين دادرسي مدني صراحت ندارد

در هر حال دعواي متقابل«: اي معتقدندعده: نويسندگان حقوقي نيز اختالف نظر وجود دارد

و يا مسترد  به جهتي از جهات رد يا ابطال كه دعواي اصلي و چنان فرع بر دعواي اصلي است

به عنوان دعواي متقايل مردود است ولي خوانده در صورت شود، دعواي متقابل نيز  منتفي شده

به صورت دعواي مستقلي اقامه كندفرض حقي مي ص 1374صدر زاده افشار،(» تواند آن را از.)376،

مي» اقامه كند«عبارت به نظر اين نويسنده، پس از انتفاء دعواي اصلي، فهميده كه شود

به دعواي خوانده  از) اهان دعواي متقابلخو(رسيدگي به تقديم دادخواست جداگانه منوط

كه در اين صورت همه قواعد حاكم بر اقامه دعوا از جمله صالحيت محلي بايد  جانب اوست

.رعايت شود

كه دعواي متقابل وجودي مستقل از دعواي در مقابل، اكثريت نويسندگان بر اين باورند

و زوال دعواي اصلي مانع از به آن نيستاصلي دارد با وجود اين در نحوه استدالل،. رسيدگي

باعده: اختالف وجود دارد كه مقرر286استناد به ماده اي  قانون آئين دادرسي مدني سابق

به درخواست«:داشته كه ادعاي مدعي عليه در مقابل دعواي مدعي متقابل نباشد، در صورتي

به آن دعوي عليحده رسيدگي مي كه با انتفاء دعواي اصلي،1»...كندمدعي دادگاه  بر اين باورند

به تقاضاي مدعي قابل رسيدگي جداگانه و دعواي متقابل، عنوان تقابل خود را از دست داده

.)201-200، صص 1375جعفري لنگرودي،(است 

 وجـود نداشـته، از ايـن رو، 286، در قوانين سابق حكمي مشابه حكم ماده 1318 قبل از تصويب قانون آيين دادرسي مدني.1

ص1378متين دفتري،:هب.ش.ر(.ها رد چنين دعوايي بوده استرويه دادگاه ،258 .( 
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چنانچه«: گونه آمده است بدين141 مورد استناد، در قانون جديد در ذيل ماده 286ماده

ميدعواي متقا به طور جداگانه رسيدگي .»شودبل نباشد، در دادگاه صالح

مندرج در قانون آئين دادرسي مدني فعلي، شامل صالحيت» دادگاه صالح«اطالق عبارت

رو، برخالف نظر مزبور، در صورت عدم صالحيت محلي، دادگاه از اين. شودمحلي نيز مي

و ارسال.م.د.آ.ق89و ابتداي ماده84 ماده1مطابق بند   ملزم به صدور قرار عدم صالحيت

به دادگاه صالحيت و تحقيقات قوه قضاييه،(دار است پرونده ص1382معاونت آموزش به ..))نظريه اقليت(22،

، ناظر به دعوايي است)م فعلي.د.آ.ق141ذيل ماده( مورد استناد286عبارت ديگر، چون ماده 

به علت زوال دعواي اصلي عنوانكه از آغاز فاقد عنوان تقابل بوده نه كه  دعواي متقابلي

1.تقابلش را از دست داده، بنابراين، موضوع آن اساساً غير از موضوع دعواي متقابل است

در«: اندبرخي ديگر آورده كه... اما مي... مواردي في نفسه، دعوا زائل گردد، اين امور،

آ به اين علت، و در حقيقت،.ن را با زوال مواجه نمي نمايدتأثيري بر دعواي ديگر نداشته

كه) متقابل( دعواي مطروحه به رغم طرح آن در مقام دفاع از دعواي اصلي، دعوائي است

و بنابراين دادگاه مكلف است  خواهان آن، علي فرض، تمامي شرايط اقامه دعوا را رعايت كرده

و اصدار رأي نمايد ص1376احمدي، موافق؛-512-511، صص 1380شمس،(»...به آن رسيدگي ،402(.

 زيرا؛. اين نظر را بايد صائب دانست

 هر چند دعواي متقابل، با دعواي اصلي هم منشاء يا داراي ارتباط است، ولي ضرورتاً-اوالً

به عبارت ديگر، گرچه اين دعوا حدوثاً متكي به دعواي اصلي است، اما بقائاً. فرع بر آن نيست

و خريدار در مقابل،. تحت تأثير آن نيست چنانكه، اگر بايع، دعواي مطالبه ثمن را مطرح

در اين فرض، گر چه اقامه دعواي مطالبه ثمن، انگيزه براي. دعواي تسليم مبيع را اقامه نمايد

نه عقالً منوط به ادامه دعواي اصلي  و نه قانوناً اقامه دعواي متقابل شده، اما بقاء دعواي اخير

 فرض، چنانچه حق حبس مطرح نباشد، برخالف دعاوي متقابل معمول، حتي در اين. نيست

سابق، تنها عدم صالحيت ذاتي را مانع رسيدگي دادگاه رسيدگي كننده.د.آ.ق 286البته ذكر اين نكته ضروري است كه ماده.1

مي44علت آن نيز ماده. دانستبه دعواي اصلي مي  از«:داشت قانون مزبور بوده كه مقرر در تمام دعاوي كـه رسـيدگي بـه آن

توانند تراضي كرده به دادگاه ديگري كه در عرض نمايند طرفين دعوي مي هايي است كه رسيدگي نخستين مي حيت دادگاه صال

 همان قانون عدم صالحيت نسبي دادگاه بدوي اعـم از اينكـه در 516و حتي در ماده» ...دادگاه صالحيت دار باشد رجوع كنند 

دانـست كـه بـا باشد را از اين جهت موجب فسخ رأي پژوهش خواسـته نمـي مرحله نخستين ايراد به صالحيت شده يا نشده

و صالحيت نسبي به معني اخـص بـوده  توجه به عنوان فصل دوم باب اول آن قانون، صالحيت نسبي اعم از صالحيت محلي

 امـا در قـانون.شدنتيجه اينكه، در قانون آئين دادرسي مدني سابق، عدم رعايت صالحيت محلي موجب فسخ رأي نمي. است

ص1380شمي،(آئين دادرسي مدني فعلي، به رغم نظر برخي و صـراحت مـاده44، با توجه به حذف ماده)440،  352 سـابق

، دادگـاه بـدوي فاقـد صـالحيت محلـي 141مبني بر نقض رأي به لحاظ فقدان صالحيت محلي، در فرض ذيل ماده.م.د.آ.ق

تقنمي .ابل رسيدگي نمايدتواند به دعواي فاقد وصف
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به لحاظ وحدت منشاء با دعواي اصلي، اجازه و تنها دعواي خريدار نقش دفاعي نيز ندارد

مي. اقامه يافته است توان پذيرفت كه دعواي متقابل، طريق دفاعي بنابراين، به عنوان قاعده كلي

خود، عالوه بر نقش دفاعي، همراه با مطالبه امتيازي براي در برخي از مصاديق: صرف نيست

و در برخي مصاديق ديگر، مانند مثال باال، حتي) فرانسه.م.د.آ.ق64ماده(خوانده اصلي است 

كه صرفاً نقش دفاعي داشته باشد، يكي از عناصر سازنده دعواي. نقش دفاعي نيز ندارد ادعايي

ص 1378ودي، جعفري لنگر(متقابل را مفقود است  در اين صورت، چنين ادعايي، اساساً.)1933،

).م.د.آ.ق142ماده(شود دعواي متقابل محسوب نمي

مناط صالحيت ...«زيرا. رسيدگي به اين دعوا خارج از صالحيت دادگاه نيست-ثانياً

.كه در مورد بحث رعايت شده است.)م.د.آ.ق26ماده(»...تاريخ تقديم دادخواست است

م، همين كه رسيدگي به دعوايي توسط اشخاص.د.آ.ق3و2 بنا به مستفاد از مواد-لثاًثا

و در مقابل، درخواست كنندگان محق به ذينفع برابر قانون درخواست گرديد، دادگاه ها مكلف

و تكليف نيز اقتضاء بقاء تكليف دادگاه. باشندرسيدگي مي و حق درخواست اصل بقاء حق ها

د و تكليف، نيازمند دليل است كه در دست نيستكنندگان را و زوال اين حق از. ارد اداي دين

به خودي خود دليل بر صرف نظر كردن او از دعواي متقابل  سوي خوانده دعواي اصلي نيز

.نمي باشد

)قرارداد( زوال حق به اراده دو جانبه-سوم
 صورت موضوع تابع مفاد آخرين فرض در زوال ارادي حق، توافق طرفين است، كه در اين

و سكوت در مورد دعواي متقابل،. تراضي است در صورت تراضي در خصوص دعواي اصلي

دعواي اخير اصوالً به حيات خود ادامه خواهد داد، مگر اينكه نتيجه تراضي، حق موضوع 

و دعواي متقا. دعواي متقابل را منتفي سازد بل چنانكه در مثال دعواي بايع براي مطالبه ثمن

صورت، چون با تحقق اقاله در اين. خريدار براي تسليم مبيع، نتيجه تراضي، اقاله تمام بيع باشد

به مالك پيشين بر مي و حق خريدار براي هر يك از عوضين گردد، حق بايع براي مطالبه ثمن

و بالمĤل هر دو دعوا ساقط خواهد شد 1.تسليم مبيع ساقط

. فرض ديگري كه قابل توجه است، توافق خواهان با شخص ثالث براي انتقال حق موضوع دعوا بـه شـخص اخيـر اسـت.1

و دعـوا. چنانكه در مثال باال، خواهان طلب خود از بابت ثمن معامله را به شخص ثالث منتقل نمايد چون در اين فرض، حـق

ازايل نمي .ز موضوع بحث ماستشود بررسي آن خارج
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 زوال قهري-2
كه به چهار صورت قابل تصور زوال حق ممكن و بدون اراده صورت گيرد است قهري

: است

 زوال قهري حق به سبب مالكيت مافي الذمه- اول
مي.م.ق300ماده في الذمه خود گردد ذمه او بري«: داردمقرر  اگر مديون، مالك ما

به مورث خود مديون باشد پس از فوت مورمي ث، دين او به نسبت شود مثل اينكه اگر كسي

او.»شودسهم االرث ساقط مي كه از فرزند منحصر خود طلبكار است، عليه پس، اگر پدري

به  به پرداخت دين نمايد، با فوت پدر، كل ماترك از جمله طلب مورد دعوا، اقامه دعواي الزام

في الذمه خود از اين..)م.ق907ماده(فرزند خواهد رسيد  و در رو، بدهكار مالك ما شده

و دعواي خواهان كالً زايل.)م.ق264 ماده6بند(نتيجه، تعهد او به حكم قانون ساقط 

 تأثير اين زوال بر دعواي متقابل، تابع قواعدي است كه ذيالً مورد بررسي قرار. گرددمي

. گيردمي

د-دوم و خوانده ر يك شخص زوال قهري حق به سبب جمع عناوين خواهان
و. افتداين فرض در عكس قضيه باال اتفاق مي چنانكه اگر خواهان وارث خوانده باشد

خوانده در اثناء رسيدگي فوت نمايد، چنانچه تعهد خوانده در زمره تعهدات شخصي او كه به 

به تركه تعلق  و حقوقي كه بر عهده اوست مرگ او ساقط شود، نباشد، با مرگ متعهد، تعهدات

به«و چون)امور حسبي.ق225ماده( گرفت خواهد دعوا بر ميت اعم از دين يا عين بايد

و يا نماينده قانوني آنها اقامه شود  خواهان، اگر.)امور حسبي.ق232ماده(»...طرفيت ورثه

كه امري نامعقول است به طرفيت خود، دعوا را ادامه دهد مضافاٌ. وارث منحصر باشد، بايد

به خواهان رسيده، پرداخت شوداينكه ديون مت به ارث كه نتيجه اينكه. وفي بايد از محل تركه

و خوانده در يك شخص، دعوا اصلي زايل خواهد شد  در اين1.به لحاظ جمع عناوين خواهان

و طلبكـاري وارث را، مالكيـت مـافي الذمـه) 348،ص 1364امامي،( برخي از نويسندگان حقوقي.1 هر دو مـورد بـدهكاري

و تابع يك حكم دانسته  اند، در فرضي كـه وارث طلبكـار طور كه برخي ديگر از حقوقدانان تصريح كردهاما همان. اندمحسوب

م  مي. شودالكيت ما في الذمه واقع نمي مورث است، با مرگ مورث، در از اين. گيرد نه دارايي وراثزيرا دين به تركه تعلق رو

به عبارت ديگر، براي تحقق مالكيت. شودتواند نسبت به آن وصييت كند، از جمع دارايي كاسته مي تعيين ميزاني كه موصي مي 

و بدهكا: ما في الذمه دو شرط الزم است  و جمع آمدن دو وصف در يك دارايي كـه در اتحاد وصف طلبكار ر در يك شخص

ر(مانحن فيه شرط اخير مصداق نيافته است ش 1374كاتوزيان،:به.ك. براي ديدن بحث نفصيلي و 401-397، صص 270،

404 .( 
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في الذمه، حق به لحاظ تحقق مالكيت ما فرض اگر خوانده نيز اقامه دعواي متقابل كرده باشد،

.گرددو دعوا زايل مي

 زوال قهري حق به سبب شخصي بودن-سوم
و« و حـضانت و بنـوت و روابط خانوادگي، ماننـد حـق ابـوت به شخصيت حقوق مربوط

و شرافت،  و آزادي و به تسامح به حقـوق غيـر مـالي[ واليت كه در واقع در زمره احكام بوده

و ،1372كاتوزيـان،(» ...قابـل واگـذاردن بـه ديگـري نيـست] موسومند تابع اصل عدم انتقال بـوده

و واليـت كـه جنبـه شخـصي دارد.)320ص مـواد(برخي از مصاديق اين حقوق، مثل حـضانت

قـانون حـق: رك بـه(شـود با فوت صاحب حق يـا حجـر او سـاقط مـي.)م.ق1180و 1168

به مادران آنها مصوب   .).م.ق1185و ماده 1364حضانت فرزندان صغير يا محجور

كه اصل انتقال پذيري حاكم است، با استثنائاتي مواجهيمدر حق مانند موردي. وق مالي نيز

و به خاطر او باشد« كه به شخصيت طلبكار چنانكه، اگر حق انتفاع براي شؤون ... حق وابسته

ص(»...تواند آن را منتقل كندشخص معين برقرار شود، منتفع نمي و يا پدري) 325كاتوزيان، همان،

و در ضمن عقد منحصراً براي خود حق فسخ شرط كندخانه به فرزندش منتقل .خود را

به شخصيت در همه مصاديق خود داخل در بحث ما نيست چه برخي. البته حقوق مربوط

از آنها مثل نسب، با اينكه جنبه شخصي دارد، پس از مرگ خواهان نيز واجد آثار حقوقي

اواست؛ چنانكه در دعواي اثبات نسب اگر   خواهان در اثناء رسيدگي فوت نمايد، ورثه

را توانند براي برخورداري از آثار مالي نسب،مي به قائم مقامي مورث ادامه رسيدگي

.درخواست نمايند

كه با مرگ يا حجر) شخصي(اگر موضوع دعواي اصلي مطالبه حقي با اين حال، باشد

حصاحب حق از بين مي شدرود، با مرگ يا در اين. جر خواهان، دعواي او زايل خواهد

به بقاء منشاء حق  كه بقاء آن بسته صورت چنانچه منشاء حق از بين برود، دعواي متقابلي

و. دعواي اصلي است نيز زايل خواهد شد چنانكه شوهري تمكين زوجه را درخواست نمايد

نك. در مقابل زوجه درخواست طالق كرده باشد كه منشاء حق است با در اين فرض، چون اح

و به ارث نميمرگ زوج زايل مي و از طرف ديگر، حق زوج جنبه شخصي داشته رسد، شود

و دعواي او زايل مي بقاء دعواي متقابل نيز،. شودبنابراين با مرگ زوج در اثناء رسيدگي، حق

و با به بقاء نكاح بوده  قهري آن، انحالل كه در واقع در خواست انحالل نكاح است، منوط

به انتفاع موضوع خواهد شد .سالبه
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به بقاء منشاء حق نباشد؛ چنانكه در دعواي مزبور، زوجه اما اگر بقاء دعواي متقابل منوط

به حيات خود ادامه  به طرفيت ورثه مطالبه مهريه كرده باشد، در اين صورت، دعواي متقابل

. خواهد داد

)انفساخ( انحالل قهري قرارداد-چهارم
مي«گاهي قرارداد، » رودبدون اينكه نياز به عمل حقوقي اضافي باشد، خود به خود از بين

ص1369كاتوزيان،( . گذار باشدمبناي اين انحالل ممكن است تراضي طرفين يا حكم قانون.)399،

 غير از انفساخ عقود جايز به سبب فوت يا حجر- بطور كلي مصاديق انحالل قهري قرارداد

سه مورد است- طرفينهريك از صص( شامل :) به بعد400همان،

مورد نخست، وجود شرط فاسخ در قرارداد است كه ممكن است موجب انحالل قهري آن

ي خانه، بر مستأجر شرط نمايد همينكه فرزندش از سفر برگردد،. شود چنانكه مؤجر در اجاره

به تسليم عين در اين فرض اگر مستأج. قرارداد اجاره خود بخود منحل گردد ر الزام مؤجر

به استناد ماده به استناد بند.م.ق476مستأجره را و در مقابل مؤجر اجاره بها را 3درخواست

به.م.ق490ماده و در اثناء رسيدگي فرزند مؤجر از سفر برگردد، قرارداد اجاره مطالبه نمايد

و در نتيجه دعواي مستأجر  شد) واهانخ(موجب شرط فاسخ، خودبخود منحل . زايل خواهد

به لحاظ از بين رفتن منشاء حق زايل خواهد شد .دعواي متقابل مؤجر نيز

كه در ماده . پيش بيني شده است.م.ق387مورد دوم قاعده تلف مبيع قبل از قبض است

و اهمال از طرف بايع تلف شود،«: در اين ماده آمده است اگر مبيع قبل از تسليم بدون تقصير

و ثمن بايد به مشتري مسترد گرددبيع من و.»...فسخ متقابالً پس، اگر خريدار مطالبه مبيع

و اهمال و در اثناء رسيدگي، مبيع بدون تقصيير  بايع تلف شود، به1فروشنده مطالبه ثمن كرده

و نتيجتاً هر دو دعوا زايل خواهد شد . لحاظ انفساخ بيع، منشاء حق طرفين از بين رفته

مچنانكه گفته و در موارد مشابه از جمله تلف ثمن زبواند، حكم ماده عين(ر موافق قاعده

صص-411-409صص،1369كاتوزيان،(پيش از قبض نيز جاري است) معين -468- 467 امامي، همان،

صص1382شهيدي، ،129 -131(.

حادثه قهري ممكن است. مورد آخر عدم امكان انجام تعهد به واسطه حوادث قهري است

كه اجراي قرارداد را عقالً يا عرفاً غير.)م.ق229و227مواد(ز مصاديق فورس ماژور باشدا

و تعهد ناشي از آن ساقط گردد و بالمĤل قرارداد منفسخ ش 1382شهيدي،(ممكن ساخته -80و78،

ش 1374كاتوزيان، ب.)387، ه ممكن است حادثه قهري، مرگ يا ناتواني كسي باشد كه انجام تعهد

و اهمال اشاره شده در ماده«.1 كاتوزيـان،(»مكوتاهي در حفظ مبيـع اسـت نـه تـإخير در تـسلي.م.ق 387مقصود از تقصيير

).314،ص 1377
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و امانت او بستگي دارد به عبارت ديگر، مباشرت او در انجام تعهد شرط. مهارت يا شهرت

ش(طور است اگر زمينه اجراي حق شخصي از بين برود همين. باشد ؛ چنانكه)373كاتوزيان، همان،

شخصي قرارداد انجام عمل جراحي با پزشكي منعقد نمايد كه در مقابل اجرت مشخصي،

متعاقب امتناع پزشك از انجام عمل جراحي، متعهدله الزام. را اصالح كنددست شكسته او 

و در مقابل نيز خوانده مطالبه اجرت كرده باشد به انجام تعهد را درخواست در اين. پزشك

اي، دست خواهان از بين رفته باشد، انجام تعهد فرض اگر در اثناء رسيدگي، در اثر حادثه

ميبنابراين، دعوا. ممكن نيست اگر استحقاق پزشك براي اخذ اجرت،. گرددي خواهان زايل

به انجام عمل باشد، دعواي متقابل نيز زايل خواهد شد .منوط

اگر بقاء حق موضوع دعواي متقابل منوط: توان گفتدر خصوص اين موارد، بطور كلي مي

ز و دعواي خواهان اصلي موجب وبه بقاء حق موضوع دعواي اصلي باشد، زوال حق وال حق

.دعواي متقابل خواهد شد

يا-گفتار دوم  دعوا استرداد دادخواست
 استرداد دادخواست-1

مي«.م.د.آ.ق107ماده) الف(بنا به مدلول بند نخواهان  جلسه دادرسي خستينتواند تا

مي. دادخواست خود را مسترد كند .»نمايددر اين صورت دادگاه قرار ابطال داد خواست صادر

مي.م.د.آ.ق143 ماده دعواي متقابل بايد تا پايان اولين جلسه دادرسي تقديم«:گويدنيز

مي.»...شود شمس،(تواند اقامه دعواي متقابل نمايد پس، خوانده قبل از جلسه اول دادرسي نيز

ص 1380  كه بحث چگونگي تأثير استرداد دادخواست دعواي اصلي بر دعواي متقابل در)505،

عالوه بر اين، اگر قائل به امكان طرح دعواي متقابل در مرحله. بل طرح استاين فرض قا

به لحاظ ماده  در«: كه مقرر داشته.م.د.آ.ق365تجديد نظر باشيم، در اين صورت مقرراتي كه

، استرداد دادخواست»...شود در مرحله تجديدنظر نيز جاري استدادرسي بدوي رعايت مي

 قانون107ماده) الف( را نيز بايد محدود به موعد مقرر در بند.م.د.آ.ق363موضوع ماده

كه قبل از اولين جلسه دادرسي و دعواي متقابلي را موضوع بحث حاضر دانست مزبور دانسته

كه گفتهاما همان. در دادگاه تجديدنظر اقامه شود ص 1،1370 واحدي-شمس، همان(اند طور  در)9،

مي.1 برخي ديگر. دانداين نويسنده عالوه بر اينكه حق طرح دعواي متقابل را براي واخواه پذيرفته، تقابل در تقابل را نيز جايز

با تمسك به اصل برابري خواندگان در برخورداري ازامكان دفاع، كفايت) 232-231، صص 1383غمامي،(از نويسندگان 

ا و بيان مثالي مبني بر اينكه اگر در دعواي خلع يد از ملك غير منقول، خوانده به استناد سند وجود رتباط بين دو دعواي متقابل

عادي منتسب به مورث خواهان، دعواي متقابلي به خواسته الزام به تنظيم سند رسمي اقامه نمايد، در صورت بطالن سند به 

ا ز طرح دعواي متقابل مبني بر بطالن سند خواهد بود، سعي در تأييد اين نظرلحاظ حجر مورث، خواهان اصلي ناگزير

ميطرفداران اين نظر توجه نكرده. اندنموده آيد شود، دعواي متقابل به حساب نمياند كه ادعاهايي كه صرفاَ براي دفاع اظهار
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 دعواي متقابل در مرحله تجديدنظر، مانند حقوق فرانسه قابل دفاع حقوق ما، نظريه امكان اقامه

به چنين امكاني شده است. نيست 567ماده(زيرا؛ در قانون آيين دادرسي مدني فرانسه تصريح

7اما در حقوق ايران، نه تنها چنين نصي در دست نيست، بلكه از ماده) 1972مصوب.م.د.آ.ق

مي.م.د.آ.ق توان در مرحله باالتر رسيدگي نمود تا به ماهيت هيچ دعوايي نمي«:داردكه مقرر

كه در مرحله نخستين در آن دعوا حكمي صادر نشده باشد، مگر به موجب قانون » زماني

.شوداستنباط خالف آن مي

كه به حكم قانون و جلب شخص ثالث )م.د.آ.ق135و130مواد( با اين حال، در ورود

به صدر ماده امكان اقامه دعواي نخ و با عنايت 139ستين در مرحله تجديدنظر نيز وجود دارد،

كه مقرر داشته و تمام مقررات«: همان قانون مي شود خوانده محسوب كه جلب شخص ثالث

بايد امكان اقامه دعواي متقابل در مرحله تجديد نظر»...راجع به خوانده درباره او جاري است

ص 1384شمس،(را پذيرفت  ص-531، در.)2302 غمامي، همان، در اين صورت، چنانچه شخص ثالث

به دعوا شود، بر حسب مورد، خوانده وارد ثالث يا خود  مرحله تجديدنظر وارد دعوا يا جلب

مجلوب ثالث، حق اقامه دعواي متقابل تا پايان جلسه اول دادرسي بعد از ورود يا جلب را 

3.خواهد داشت

ثا(فرق حالت اخير با حالت پيش گفته در اين) لث وارد يا جلب شده استكه شخص

مي باشد اما در حالت  است كه در حالت پيشين، دعواي متقابل، تنها دعواي طاري مطرح شده

.اخير، بيش از يك دعواي طاري مطرح است

اما در خصوص تأثير استرداد دادخواست خواهان اصلي بر دعواي متقابل، چنانكه در

با اينحال، براي بررسي دقيقتر. گفته شد، اصل بر عدم تأثير استخصوص زوال حق نيز

مي :دهيمموضوع، هر يك از دو حالت پيش گفته را جداگانه مورد توجه قرار

شداز اين رو منع از اقامه دعواي متقابل در اين خصوص).م.د.آ.ق142ماده( عدم توجه.، موجب محروميت از دفاع نخواهد

كه اين ادعا مشمول عبارت به همين نكته باعث شده است كه ادعاي بطالن سند عادي، دعواي متقابل تلقي شود، در حالي

آن« و شنيدن آن نياز به اقامه دعواي متقابل ندا.د.آ.ق142مندرج در ماده» امثال و در زمره مصاديق آن ماده است تقيدي.ردم

 قانون مرقوم 142گذار در ماده با اطالق عبارات قانون) 240همان،ص(اندهم كه در خصوص ادعاي فسخ يا صلح قايل شده

مي.د.آ.ق143مضافاً اينكه با پذيرش اين نظر اجراي حكم مقرر در ماده. هماهنگي ندارد . شودم نيز دچار اشكال

د.1 .عواي متقابل را علي االطالق پذيرفته استاين نويسنده در جلب ثالث امكان

مي.2 داند، حق طرح دعـواي متقابـل قايـل اين نويسنده براي وارد ثالثي كه خود را در محق شدن خوانده دعواي اصلي ذينفع

 متقابـل م، ادعاهايي كه تنها جنبه دفـاعي دارد، دعـواي.د.آ.ق 142اين نظر قابل خدشه است؛ چون بنا به مستفاد از ماده. است

مي. شودمحسوب نمي در حالي كه حق شخص ثالث مورد بحث، حسب. شوددر دعواي متقابل، امتيازي عالوه بر دفاع مطالبه

. بنابراين، حق مطالبه امتيازي مازاد براي خود ندارد. تعريف، تابع حق خوانده است

مو.3 توانـد دعـواي ضع خود انجام شده باشـد، او نمـي برخي معتقدند در موردي كه جلب ثالث از سوي جالب براي تقويت

و انگيـزه).503،ص 1380شمس،(متقابل مطرح كند  هـاي شـخص جالـب را مـؤثر در حقـوق اين نظر از آن جهت كـه اراده

. داند، محل خدشه استمجلوب مي
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چه علت طرح آن به عنوان تنها دعواي طاري مطرح است، كه دعواي متقابل در موردي

ي اصلي مانع از رسيدگي به وحدت منشاء باشد يا ارتباط كامل، استرداد دادخواست دعوا

را. دعواي متقابل نيست كه حسب( چنانكه اگر مؤجري دعواي مال االجاره مزرعه خود

و مستأجر نيز در مقابل ادعاي خواهان، دعواي)1قرارداد عين معين است بر مستأجر آن نمايد

كه به موجب اجاره نامه از بابت تنقيه قنات آن ملك متحمل شده و خواهان2مبلغي را نمايد

و بالمĤل دادگاه قرار دعواي اصلي نيز قبل از اولين جلسه دادرسي دادخواست خود را استرداد

طور است اگر همين. ابطال دادخواست او را صادر نمايد، اين امر تأثيري بر دعواي متقابل ندارد

به رغم اقامه دعواي متقابل زوج براي الزا م زوجه به زوجه دادخواست مطالبه نفقه خود را

ص(صورت، برخالف نظر برخي از نويسندگاندر اين. تمكين، استرداد نمايد ،)243غمامي، همان،

به ايراد عدم صالحيت نسبي يا محلي، مانع از خوانده دعواي متقابل نمي تواند با توسل

).م.د.آ.ق26ماده(» مناط صالحيت تاريخ تقديم دادخواست است«زيرا. رسيدگي دادگاه شود

ص(عالوه براين، تأكيد به رسيدگي جداگانه دعوا متقابل توسط همان دادگاه  نيز)242غمامي، همان،

و صدور قرار ابطال آن، فقط. خالي از مسامحه نيست چون با استرداد دادخواست دعواي اصلي

.مانديك دعوا باقي مي

 متقابل، در مقابل اما اگر دعواي متقابل تنها دعواي طاري مطروح نباشد، چنانكه دعواي

فرض. وارد ثالث يا توسط مجلوب ثالث اقامه شود، در يك فرض، موضوع محل تأمل است

. اقامه دعواي مالكيت نسبت به يك قطعه زمين نموده است)ب(عليه) الف(كنيد شخص 

به)ج(شخص كه منتسب و مدعي) الف(به استناد يك فقره سند رسمي است وارد دعوا شده

(قل خود استمالكيت مست نيز در مقابل دعواي وارد ثالث، ابطال سند مزبور را مطالبه) الف.

به دعوا جلب مي3كندمي به خود، وو يا خوانده دعوا، ثالثي را به عنوان فروشنده زمين نمايد

در اين فرض، اگر وارد يا جالب. نمايدمجلوب ثالث نيز در مقابل او مطالبه ثمن معامله را مي

ق بل از جلسه اول دادرسي مربوط به ورود يا جلب ثالث، دادخواست خود را مسترد ثالث،

ص1384شمس(نمايد  به دعواي متقابل است؟ پاسخ مثبت)71، به ادامه رسيدگي ، آيا دادگاه ملزم

به دعواي بينبه پرسش، موجب مي ، دعواي ديگري)ب(و) الف(شود كه در خالل رسيدگي

ن . دارد، مورد رسيدگي قرار گيرد كه حداقل ضرر آن اطاله دادرسي استكه هيچ ارتباطي به آن

 .).م.د.آ.ق142ماده( نخواهد بود اگر مال االجاره مبلغي وجه نقد باشد، به لحاظ وقوع تهاتر، ادعاي خوانده، دعواي متقابل.1

و با دعـواي اصـلي هـم منـشاء.2  چون پرداخت هزينه تنقيه قنات در قرارداد اجاره مقرر شده، منشاء اين دعوا نيز عقد اجاره

ص1378متين دفتري،:به.ك.ر(باشدمي ،254 .( 

ن.3 اما در خصوص متقابل بـودن دعـواي. ظر وجود دارد در مورد اينكه دعواي ابطال سند، دعواي متقابل است يا نه، اختالف

و امـالك مـنعكس. ابطال سند رسمي، نبايد ترديد كرد  زيرا، در صورت موفقيت در دعوا، ابطال سند بايد در دفاتر ثبت اسـناد

.شود كه بدون حكم دادگاه در اين خصوص، مقدور نيست
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و غير قابل رسيدگي دانستاز طرف ديگر، نمي چون. توان دعواي متقابل را اساساً مردود

و دعواي مزبور، با اجازه قانون گذار اقامه شده، هزينه دادرسي براي طرح آن پرداخت گرديده

به رسيدگي بوده استدادگاه مرجوع اليه نيز در زمان 3بنابراين، به موجب ماده. اقامه آن صالح

به رسيدگي دارد.د.آ.ق .م دادگاه تكليف

و به هريك جمع بين مصالح ايجاب مي كه دادگاه، اين دعوا را از دعواي اصلي تفكيك كند

نه تنهااز مفهوم مخالف ماده. بطور جداگانه رسيدگي نمايد د است،م مستفا.د.آ.ق103اين نظر

مي65از ماده مي همان قانون نيز استنباط يك«: خوانيمشود؛ در اين ماده به موجب اگر

و دادگاه نتواند  كه با يكديگر ارتباط كامل نداشته باشند دادخواست دعاوي متعدد اقامه شود

و به هريك  ضمن يك دادرسي به آنها رسيدگي كند، دعاوي اقامه شده را از يكديگر تفكيك

ص ميدر يك.»...كندورت صالحيت جداگانه رسيدگي اگر طرح دعاوي متعدد غير مرتبط در

به طريق اولي  دادخواست، موجب تفكيك آن است، طرح دعاوي مزبور در دو دادخواست،

البته در اين ماده، رسيدگي جداگانه، منوط به عدم توانايي. مشمول حكم مزبور خواهد بود

به لحاظ وحدت خواهان در فرض حكم قانونرسيدگي در ضمن يك دادرسي شد گذاره كه

كه با تعدد خواهانها مواجهيم. است . بنابراين، منصرف از فرض مورد بحث ماست

عالوه بر اين، هر چند رسيدگي دادگاه تجديدنظر در فرضي كه دادخواست جلب ثالث

و بالمĤل موجب ابطال داد و زوال همراه با دادخواست تجديدنظرخواهي مسترد خواست

ص1384شمس،(گردد دعواي تجديدنظر مي ، باعث رسيدگي نخستين به دعواي متقابل)72،

شود، ولي با توجه به مجلوب ثالث در مرحله تجديدنظر، بدون مطرح بودن دعواي اصلي، مي

و نيز استثناء ذيل ماده  كه در باال بدان اشاره شده و اصل بقاء تكليف 7طرح صحيح دعوا

 همان قانون كه مناط صالحيت را تاريخ تقديم دادخواست اعالم26انتهاي مادهو.م.د.آ.ق

.كرده، رسيدگي دادگاه تجديدنظر، به نظر فاقد اشكال قانوني است

 استرداد دعوا-2
: م، استرداد دعوا در سه فرض امكان تحقق دارد.د.آ.ق107ماده)ج(و)ب(مطابق بندهاي

كه دادرسي تمام و پس از مادام نشده، پس از ختم مذاكرات اصحاب دعوا با رضايت خوانده

كه در صورت اخير خواهان بايد از دعواي  ختم مذاكرات اصحاب دعوا بدون رضايت خوانده

به طور كلي صرف و در صورت اخير. نظر كندخود در دو فرض نخست، دادگاه قرار رد دعوا

ص1384شمس،(كند قرار سقوط دعوا صادر مي صص2ج،1378 متين دفتري،-76، ، 1368 مدني،- 339- 338،

صص2ج تفاوت اين دو قرار در اين است كه قرار اولي، مانع از اقامه مجدد همان دعوا.)661-662،



 1388 زمستان،4شمارة،39 دوره، فصلنامه حقوق 374

و اقامه دعوا را از ذينفع سلب1توسط ذينفع نيست به مراجع صالح ، اما قرار دومي، حق مراجعه

2.)78،ص 1384؛ 494،ص 1381شمس،(كندمي

مي گردد اين زوال علي االصول.به هر حال در همه موارد مذكور، دعواي مسترد شده زايل

،)در فرض استرداد با رضايت خوانده(تأثيري بر دعواي متقابل ندارد، جز اينكه توافق طرفين 

كه در اين صورت عامل تأثير، تراضي است نه  استرداد شامل استرداد دعواي متقابل نيز بشود

.دعوا

 موضوع محل مناقشه است؛ برخي از نويسندگان حقوق3با اين حال در مورد تهاتر قضايي

به انواع ديگر تهاتر، نوعي جداگانه نيست بلكه همان كه تهاتر قضايي نسبت مدني معتقدند

كه مورد ترديد قرار گرفته، سپس تحقق آن در دادگ اه تهاتر قهري يا قراردادي يا ايقاعي است

ص 1368شهيدي،(اثبات شده است  به دعواي دعواي تهاتر را نمي«از نظر اينان.)107، توان نسبت

. گردداصلي دعواي مستقلي دانست، بلكه نوعي دفاع در برابر دعواي اصلي محسوب مي

كه.1 مي«برخي معتقدند و ديگر نميدر استرداد دعوا موضوع آن منتفي ، 1374صدر زاده افشار،(» توان آن را مطالبه نمودشود

مياين نظر را بايد ناظر به موردي دانست كه خواهان از دعواي خود بكلي صرف).49ص در غير اين صورت مخالف. كندنظر

و غير قابل دفاع است .رويه قضايي، اصل بقاء حق

نظريه( بودن قرار سقوط دعوا» در حكم رأي بر بيحقي« تجديد دعوا، به لحاظ اند، عدم امكان برخالف آنچه برخي گفته.2

ص 1358مشورتي اداره حقوقي، مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري،از سال  از)96 به بعد، يا برخورداري آن

ص 1381شمس،( اعتبار امر قضاوت شده  را. نيست) 253، جع به ماهيت دعوا اظهار چرا كه در صدور قرار مزبور نه قاضي

و نه قانوننظر مي آنكند از. را در حكم رأي بر بيحقي خواهان تلقي كرده است گذار اعتبار امر قضاوت شده نيز چنانكه برخي

مي«: اندحقوقدانان گفته و حكم، تعلق م سابق.د.آ.ق[ 198 ماده4راست است كه در بند. گيرد به تمام آراء قضايي، اعم از قرار

و به قرارهاي قاطع دعوا اشاره نگرديده است] قانون فعلي84 ماده6 بندو ولي از اين مسامحه. تنها سخن از حكم قطعي شده

چنانكه رويه. شود مند نمي گذار قرارهاي قطعي دادگاه از اعتبار امر مختوم بهره در تعبير نبايد استفاده كرد كه به نظر قانون 

ا و قاطع ، پرونده 15/1/1342-9 دادگاه استان تهران، رأي شماره11شعبه(ين نقص را جبران كرده است محاكم به طور روشن

تواند اگر بر مبناي شمول مرور زمان يا عدم توجه دعوا به خوانده قرار رد دعوا صادر شود، مدعي نمي] چنانكه)...[ 167/ 41

رد). 107ص، 1368ن، كاتوزيا(» پس از قطعيت قرار، دوباره همان دعوا را اقامه نمايد  دعوا، امكان طرح علت اينكه در قرار

و مقتضاي اين آرأ بر مي  و در قرار سقوط دعوا ندارد به مفاد گردد؛ در آراي دسته نخست تصميم مجدد دعوا وجود دارد

و منجز دعوا را فصل نمي  و بطور عام ق. كند دادگاه مقيد به شرايط خاصي است و شرايط بنابراين فقط در حدود همان يود

و بطور اطالق مانع از تكرار دعوا نيست  يا. اعتبار دارد چنانكه هر گاه دعوايي به علت مانع خاصي، مانند عدم احراز سمت

( نداشتن اهليت مردود اعالم شود، پس از تحصيل سمت يا اهليت، به علت رفع مانع دعوا قابل تكرار است  كاتوزيان، همان،.

ت) 143ص  بر. صميم دادگاه برخوردي با وضعيت جديد ندارد به عبارت ديگر، اما در قرار سقوط دعوا، تصميم دادگاه داللت

تواند امكان تجديدنظر يا فرجامخواهي را ساقط طور كه اراده اصحاب دعوا مي همان. انشاء سقوط دعوا از جانب ذيحق دارد 

در از اين.ا در اثنا رسيدگي را هم دارد، توانايي اسقاط دعو)م.د.آ.ق 369ماده)4( بند 333ماده( نمايد  رو بايد توجه داشت

از مورد حقوقي كه صاحب آن، حق اسقاط آن و صدور قرار سقوط دعوا مانع را ندارد مانند حق طالق زوج، انصراف از دعوا

.اقامه مجدد دعواي طالق از جانب زوج نيست

ت تهاتري كه شرايط آن توسط دادگـاه احـراز مـي.3 ص1374كاتوزيـان،: بـه.ك.ر( گوينـد هـاتر قـضايي مـي شـود را ،462-

).106،ص1368شهيدي،
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به صورت دفاع انجام مي به تقديم دادخواست متقابل نداردبنابراين، طرح آن و نيازي ».گيرد

.م مؤيد همين نظر است.د.آ.ق142 اطالق ماده1.)شهيدي، همان(

از عده،در مقابل اي ديگر از حقوقدانان رسيدگي به ادعاي تهاتر را در صورتي بي نياز

به آن بپردازددادخواست مي و با رسيدگي متعارف كه دادگاه بتواند ضمن همان دعوا در. دانند

ا  تقسيم»)پيچيده(غير ساده«و» ساده«ين نويسندگان به دو دسته واقع ادعاي تهاتر از نگاه

كه تنها اولي از سوي خوانده به عنوان دفاع قابل طرح استمي ليكن«: چنانكه مي گويند. شود

كه خوانده از دادگاه مي و ارجاع در فرضي و نامعلوم او را با رسيدگي خواهد كه طلب احتمالي

و صد ور حكم تبديل به طلبي قابل تهاتر با حق مدعي كند، خواسته او ادعايبه كارشناس

به نتيجه مطلوب رسد زمينه تهاتر را فراهم مي كه اگر به. كندتهاتر ساده نيست؛ دعوايي ايت

مييرأي دادگاه در اين باره تنها جنبه اعالمي ندارد؛ موقعيت... بيان ديگر در تازه ايجاد كه كند

ميآن موقعيت تهات و. دهدر رخ طرح چنين دعوايي ديگر دفاع ساده نيست؛ مخلوطي از دفاع

و دادخواست دارد به اقامه دعوا و نياز كه ...مطالبه است اطالق قانون آيين دادرسي مدني نيز

به تهاتر شود نمي ...تهاتر را دفاع ناميده است » شودشامل دعوايي كه ممكن است منتهي

صص: موافق-464-463، صص 1374كاتوزيان،( .)238-237غمامي، همان،

برخي از نويسندگان آيين دادرسي مدني، همداستان با اين گروه، حتي بدون اينكه قائل به

مي.د.آ.ق142تفكيك مزبور باشند، تهاتر موضوع ماده  وم را تنها شامل موردي كه اصل دانند

ا سناد غيرقابل انكار، مسلم، يا مورد قبول ميزان طلب ادعايي خوانده از خواهان دعوا، بر اساس

و ساير شرايط نيز به همين ترتيب محرز باشد وگرنه  چنانچه اصل دين يا ميزان ...«وي بوده

و مورد قبول خواهان  به اسناد غيرقابل انكار نبوده و حتي ساير شرايط حصول تهاتر مستند آن

كه احراز آن مستلزم رسيدگي قضايي نيز نباشد، طرح ادعا يا درخواست تهاتر از سوي خوان ده،

و تواند در قالب دفاع به معناي اخص مطرح باشد، نميمي... به اصل ادعاي طلب وي، ميزان آن

به دادخواست متقابل دارد و نياز ، 1374صدرزاده افشار،: موافق508- 507، صص 1380شمس،(»...گردد

.)374ص

كه خواهان دعواي اصلي، از دعواي خود بطور اگر نظر گروه اخير را بپذيريم، در فر ضي

زيرا؛ انصراف. كند، دعوا متقابل خوانده مبني بر تهاتر نيز مردود خواهد بودكلي صرف نظر مي

به مراجع صالحه را از خواهان سلب  و صدور قرار سقوط آن، حق مراجعه دوباره كلي از دعوا

به صورت  كه در نتيجه آن طلب خواهان در.م.ق266موضوع ماده» طلب طبيعي«خواهد كرد

 شهبه هفـتم22/10/21-3051و حكم شماره4 شعبه5/12/27-2019، حكم شماره3 شعبه15/1/23-131نيز حكم شماره.1

صص:به.ك.ر(ديوان عالي كشور  ). 135-134متين، احمد، مجموعه رويه قضايي، قسمت حقوقي،
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ص 1384شمس،(خواهد آمد ،81(
طلب مزبور به دليل فقدان يكي از شرايط تحقق تهاتر، يعني.1

و وصول« ، 1374كاتوزيان،(، با طلب خواهان دعواي متقابل، قابل تهاتر نيست»قابليت مطالبه

ب.)430ص ه مطلوب خود، يعني تهاتر با طلب طبيعي در اين صورت، دعواي متقابل، هرگز

به آن بيهوده خواهد بود و مĤالً رسيدگي 2.خواهان، اصابت نكرده

كه نظر گروه اخير قابل خدشه باشد مي رسد به نظر  زيرا؛. با اين حال

م به ديون مورد قبول خواهان اصلي،.د.آ.ق142 تحديد ادعاي تهاتر مندرج در ماده-اوالً

ميانشاء حكم ماد ها براي ترتيب م، دادگاه.ق295چرا كه با وجود حكم ماده. سازده را بيهوده

به انشاء حكم جديد نداشتند به چنان ادعايي نياز عالوه براين، معلوم نيست چرا. اثر دادن

به ساير ادله اثبات  كه مستند به اقرار است بر موارد ديگر كه مستند ادعاي مزبور در فرضي

. رجحان داردباشد،دعوا مي

به ساير مصاديق مذكور در ماده-ثانياً م142 توجه يازب، نافي نظريه ور است؛ دعواي صلح

و اثبات دارد .فسخ، نياز به رسيدگي

شد-ثالثاً و ايجاد دين خواهان،«اينكه گفته و صدور حكم، دادگاه با احراز هنگام رسيدگي

ميينقش خل مهم ايفا و موقعيت حقوقي جديد ميكند ميان» وقوع تهاتر«اين موقعيت. نمايدق

ص(»...دو دين است زيرا متضمن اختالط بين دو مرحله. قابل پذيرش نيست)238غمامي، همان،

مي و اثبات است؛ دادگاه ايجاد دين نمي كند بلكه آن را احراز كه نتيجه آن كشف ثبوت نمايد

ص 1368شهيدي،(تهاتر بين دو دين پيشين است  ،107(.

كه از شرايط تهاتر و وصول«درست است كه از نتايج آن،» قابليت مطالبه دو دين است

و  و اندازه موضوع آن نامعين است با دين محقق كه چگونگي عدم امكان تهاتر بين ديني

به چنانكه زيانديده نمي. باشدمعلوم، مي به التزام قانوني او تواند در مقابل طلب عامل زيان

مي.ت استناد نمايدجبران خسار و پيش چرا كه چگونگي جبران خسارت را دادگاه معين كند

ولي.)431،ص 1374كاتوزيان،(است) جبران ضرر(از حكم دادگاه، موضوع تعهد ملتزم، انجام كار

مياين امر موجب نمي كه با حكم دادگاه احراز شود، شود كه مطالبات همجنس خوانده را

و حكم دادگاه را موجد موقعيت تازه بدانيممصداقي از دين نامعين  به عبارت ديگر،3.برشمرده

ر.1 ص:به.ك.براي ديدن نظر موافق .503كاتوزيان، نظريه عمومي تعهدات،

مگر اينكه عدم استرداد دعواي تهاتر از جانب خوانده به تمايل ضمني او به پرداخت طلب طبيعي خواهان اصلي تعبير شود.2

. كه خالي از خدشه نيست

ا.د.آ.ق516اگر هر دو دين از نوع خسارت باشد، ماده.3 چنانچـه«: در ايـن مـاده آمـده اسـت. مكان تهاتر را پذيرفته اسـتم

و از جهتي محكوم عليه باشند   در صورت تساوي خسارت هر يـك در مقابـل خـسارت هريك از طرفين از جهتي محكوم له

ميطرف ديگر به حكم دادگاه تهاتر خواهد شد در غير اين از براي ديد3.»گرددصورت نسبت به اضافه نيز حكم صادر ن بحث

رزوايه صص.ك.اي ديگر .457-456به كاتوزيان، نظريه عمومي تعهدات،
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امكان تحقق تهاتر وجود.م.ق296در فرضي كه دو دين، از يك جنس نيستند، به حكم ماده

تواند از دادگاه توقع ايجاد شرايط خوانده نيز نمي. ندارد تا خوانده بتواند بدان استناد جويد

و نقش دادگاه. ته باشدبراي تحقق تهاتر را داش في نفسه موجود اما اگر شرايط تحقق تهاتر،

و پيچيدگي رسيدگي مجوز ناديده انگاشتن  تنها احراز آن شرايط باشد، صرف دشواري احراز

.حقوق قانوني اشخاص نيست

 صدور رأي-گفتار سوم
كه با صدور آن، دعوا به معني دوم، و حكم است  يعني عمل منظور از رأي، اعم از قرار

ص1384شمس،(شوداقامه دعوا به طرفيت شخص ديگر، زايل مي علي القاعده دعواي متقابل.)69،

دو از اين).م.د.آ.ق141ماده(شود با دعواي اصلي تواماً رسيدگي مي به هر رو، دادگاه نسبت

كه در اين صورت، بحث تاثير زوال دعواي اصلي  بر دعوا در يك زمان صدور رأي خواهد كرد

كه دادگاه وارد ماهيت دعوا. دعواي متقابل منتفي است اين بحث بيشتر در موردي مصداق دارد

و مي به موضوع اصدار حكم كندشده اما در مواردي كه دادگاه به موجب قانون،. خواهد نسبت

كهبدون ورود در ماهيت دعوا، ناگزير از اتخاذ تصميم است، با موارد فراواني مواجه مي  شويم

و زايل مي شود؛ چنانكه اگر دعواي اصلي با قرار ابطال يا رد دادخواست يا رد دعوا مواجه

و آن سند  خواهان دعواي اصلي نتواند در جلسه اول دادرسي اصل سند عادي خود را ارائه كند

به ادله ديگر نباشد،  و دادخواست خواهان نيز مستند مورد انكار يا ترديد خوانده واقع شده

و يا چنانچه خوانده در1)م.د.آ.ق96ماده(ه قرار ابطال دادخواست را صادر خواهد كرد دادگا

و خواهان در مدت مقرر تأمين ندهد دادگاه به مواجهه با دعواي خواهان، مطالبه تأمين نموده

).م.د.آ.ق109ماده( درخواست خوانده قرار رد دادخواست خواهان را صادر خواهد كرد

 147ماده(طور است در خصوص دعواي خواهان خارجي در مقابل خوانده ايرانيينهم

م شود،.د.آ.ق84مضاف بر اين، اگر دعواي خواهان مواجه با ايرادات مندرج در ماده).م.د.آ.ق

به ماده را89دادگاه ممكن است، بر حسب مورد، با توجه  همان قانون قرار رد دعوا اصلي

در. صادر نمايد ميحتي و حكم صادر در موردي كه دادگاه وارد ماهيت دعوا شده نمايد،

كه دعواي متقابل به لحاظ وحدت منشاء با دعواي اصلي اقامه مي اين امكان شود،مواردي

كه در اين صورت  به صدور رأي باشد به دعواي اصلي معد كه پرونده تنها نسبت وجود دارد

به درخواست خواهان، دادگاه مكلف به انشائ رأيم.د.آ.ق298به قياس اولويت از ماده 

به دعواي اصلي خواهد بود و زوج در مقابل. نسبت چنانكه اگر زوجه مطالبه مهريه

 
.م.د.آ.ق259و 256نيز مواد.1
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به لحاظ لزوم طي مراحل قانوني براي تعيين به دعواي اخير درخواست طالق كند، رسيدگي

و تالش براي اصالح ذات البين، مستلزم اطاله دادرسي است به.داور  از اينرو، چنانچه دادگاه

كه معد به صدور رأي است، اصدار حكم كند، به دعواي مهريه درخواست زوجه، نسبت

.خالف قانون عمل نكرده است

علي كل حال، با اينكه زوال دعواي اصلي در اين موارد، علي االصول، تأثيري بر دعواي

ميمتقابل ندارد، ولي كامالً بي تأثير هم نيست؛ مواردي  . توان يافت كه اين تأثير وجود داردرا

به دو صورت نمايان مي مي: شوداين تأثير و يا موجب رد يا دادگاه رسيدگي كننده را تغيير دهد

.شوددعواي متقابل مي

 تغيير دادگاه-1
به عنوان نمايندگي اقامه دعوا كرده از قبيل وكالت يا واليت يا قيمومت، سمت كه شخصي

م به استناد ماده).م.د.آ.ق84 ماده5بند(حرز باشداو بايد  همان89در غير اين صورت، دادگاه

در اين فرض اگر خوانده اقامه دعواي متقابل كرده باشد،. كندقانون قرار رد دعوا صادر مي

چون خواهان دعواي اصلي، در واقع دعوايي عليه خوانده مطرح نكرده، دعواي متقابل، فاقد 

ب و طبق قواعد عمومي با رعايت صالحيت محلي مورد رسيدگي قراروصف تقابل  وده

بنابراين، اگر دادگاه رسيدگي كننده دعواي متقابل، در حالت معمولي فاقد صالحيت. گيردمي

محلي براي رسيدگي به چنين دعوايي باشد، پس از صدور قرار رد دعواي اصلي، ناگزير از 

به دادگاه صالحيتصدور قرار عدم صالحيت نسبت  و ارسال آن دار خواهدبه دعواي متقابل

طور است اگر، ادعاي مطروح در دعواي اصلي متوجه خوانده نبوده يا در دعواي همين. بود

و يا دعواي اصلي بواسطه قاعده اعتبار امر قضاوت شده مردود  مزبور، خواهان ذينفع نباشد

.)م.د.آ.ق84 ماده10و4،6بند(اعالم شود

 رد دعواي متقابل-2
به جهتي از جهات قانوني از قبيل صغر، عدم رشد، جنون يا ممنوعيت از اگر خواهان

3بند(تصرف در اموال در نتيجه حكم ورشكستگي، اهليت قانوني براي اقامه دعوا نداشته باشد

 قانون332دهما)د(بند(يا عدم اهليت) همان قانون89ماده(، قرار رد دعوا)م.د.آ.ق84ماده

مي) مزبور در اين فرض، چنانچه خوانده، دعواي متقابل عليه خواهان مزبور طرح. شودصادر

به مستفاد از ماده  كه خوانده اهليت«كه مقرر داشته،.م.د.آ.ق86كرده باشد، بنا در صورتي

اه«عبارتو» تواند از پاسخ در ماهيت دعوا امتناع كندنداشته باشد مي ليت يكي از قرار عدم

. م، دعواي متقابل بايد با قرار رد مواجه شود.د.آ.ق332ماده)د(مندرج در بند» طرفين دعوا
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و بر فرض كه دعواي اصلي با دعواي متقابل تنها وحدت منشاء داشته عالوه بر اين، در فرضي

به، رد دعواي اصلي، رد دعواي متق)م.د.آ.ق84 ماده7بند(ثبوت، اثر قانوني ندارد  ابل را نيز

زيرا، منشاء واحد نسبت به هر دو دعوا، ناتوان از ايجاد اثر قانوني خواهد. همراه خواهد داشت

و فروشنده متقابالً مطالبه ثمن را كرده باشد1.بود اما. چنانكه در بيع صرف، خريدار مطالبه مبيع

كه همراهي دعواي متقابل با دعواي اصلي گفته شده، از حيث  باشد،» ارتباط كامل«در فرضي

به مالي نمايد كه بدون اذن واهب قبض  مثل اينكه خواهان اقامه دعواي احراز وقوع هبه نسبت

و در مقابل خوانده درخواست استرداد مال را كند، قرار رد دعواي اصلي)م.ق789ماده( كرده

.تأثيري بر دعواي متقابل نخواهد داشت

 نتيجه
ا به مياز مطالب مورد بحث، كه علي القاعده، زوال دعواي اصلي ين نتيجه توان رسيد

و دادگاه ميتأثيري بر دعواي متقابل ندارد به ادامه رسيدگي اما در موارد. باشندها مكلف

اين تأثير در همه موارد يكسان نيست؛ در مواردي كه بقاء. استثنائي چنين تأثيري وجود دارد

ب به قاء حق موضوع دعواي اصلي است، زوال حق موضوع حق موضوع دعواي متقابل، منوط

و در نهايت موجب زوال دعواي متقابل  دعواي اخير موجب زوال حق موضوع دعواي متقابل

مي. شودمي كه. تواند هر دو دعوا را زايل سازدتراضي طرفين نيز گذشته از اين، در مواردي

به خوانده يا فقدا به دليل عدم توجه دعوا و يا دعواي اصلي، ن سمت خواهان يا ذينفع نبودن او

و زايل مي و نداشتن حق اقامه دعوا، رد شود، دعواي متقابل، وصف تقابل خود را از دست داده

هر. ممكن است دادگاه صالحيت دار تغيير يابد همچنين، چنانچه نقص شرايط طرح دعوا در
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