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 مقدمه. 1
 نكهيا مگر ، با يكديگر نيستندتوأمو  هاقامدعاوي متعدد در يك دادخواست يا رسيدگي، قابل 

برخي از مشكالت بحث . موسوم است» ارتباط«ميانشان نوعي پيوند وجود داشته باشد كه به 
ست، در مورد نخ.  معيار شناخت آنردر مفهوم ارتباط ميان دعاوي است و برخي ديگر ناظر ب

ميان » وابستگي«و » همبستگي« ارتباط را به معناي توان يمبراي رسيدن به تحليل شايسته 
بودن ) منشأسبب يا مبنا يا  (شهير همهمبستگي ميان دعاوي به معناي . دعاوي بررسي كرد

مثابة مناسبت كامل كه از وابستگي هر يك از دعاوي به هم سخن  بهدعاوي است و ارتباط 
» منشأوحدت « قانونگذار همبستگي ميان دعاوي را متجلي در واژگان رسد يمنظر  به. ديگو يم

در اين معنا، همبستگي صرفاً گوياي . است »ارتباط كامل« در عبارت متحقق وابستگي  وديده
وجود آمده است و دعاوي  بهنوعي پيوند ميان دعاوي است كه به اعتبار ريشة مشابه يا يكسان 

 حقوقي به معناي ة بلكه در نتيجة ايجاد و تحقق يك عمل يا واقع،نيستندهميشه لزوماً مرتبط 
؛ به بيان ديگر، نه قانونگذار و نه صاحب اراده و نه واقعة اتفاقي اند شدهعام، همبسته 

 قانوني چنين ة بلكه اثر ناشي از عمل يا واقع،كند نمي دعاوي را به هم مرتبط خود يخود به
 از پيوند يا درجهدر جهت مخالف، وابستگي ميان دعاوي نوع و . كند يموضعيتي را ايجاد 

دور يا عدم صدور حكم ( شده، اجراي احكام قضاوت بدان در اعتبار امر يتوجه يب است كه
 نيز ارتباطمشكل معيار شناخت  ةدربار.  استمؤثر و حتي در قابليت استماع دعاوي )بعدي

 يك حكم بر ديگري بسنده ريتأثارتباط كامل به ده و در مفهوم كر نارائهمقنن راهكار روشني 
 قضايي توسعه يافته و دكترين حقوقي ة اما اين معيار در روي،)1م.د.آ. ق141مادة (كرده است 

 قضايي براي ةدكترين حقوقي و روي شش معيار از. نيز بر حدود و گسترة آن افزوده است
يك حكم بر حكم ديگر كه دو  اثر ؛تشخيص ارتباط كه امري موضوعي است يافت شده است

شده و اثر سبب حكم؛ تالزم اثباتي دو دعوا بر هم و تالزم  قضاوتاثر اعتبار امر : اند دسته
 توان يماجرايي آنان؛ و سرانجام معيار منع محكوميت مضاعف و تحقق شرط استماع دعوا را 

بار  نخستين براي  قضايي است كهةهر يك از اين معيارها داراي شواهدي در روي. بررسي كرد
 نوشتار حاضر در اين است كه به كسي كه قصد ةثمره و فايد. گذرد يم يكجا از نظر صورت به

 قانون آيين دادرسي مدني دعاوي متعددي را در يك دادخواست طرح 65 مادةدارد به استناد 
عدد مرتبط را  دعاوي متتوأمان آن قانون رسيدگي 84 مادة 2 يا بند 103 مادةاتكا به با يا د كن

 يتر يجد ةبخواهد، با شناخت مفهوم و معيارهاي تحقق ارتباط ميان دعاوي، انديشه و اراد
دادگاه .  در مقام ايراد امر مرتبط نيز با آگاهي بيشتري عمل كندتواند  و ميدهد يمبراي استفاده 

ين مقاله محدود گسترة ا.  به اجراي صحيح عدالت اهتمام ورزدتواند يمنيز با اين آگاهي بهتر 
                                                            

 .»1379 مصوبي مدن امور در انقالب وي عموم يها اهدادگي دادرس نييآ قانون «شدة كوتاه .1
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 هم شود يمدر اين مقاله كوشش .  كلي نظر داردطور به ها يدادرسبه دادرسي مدني نيست و به 
مفهوم ارتباط اعم از همبستگي و وابستگي دعاوي و هم معيارهاي ارتباط كامل به معناي 

  .وابستگي دعاوي بررسي شود
  

 مفهوم و اقسام ارتباط ميان دعاوي  .2
 عنوان بهو نمونه از ارتباط ) 1بند (معناي همبستگي و وابستگي ميان دعاوي فهوم ارتباط به م

  .هستند بخشموضوع اين ) 2بند (ارتباط همسو و ناهمسو 
  

  مثابة همبستگي و وابستگي ميان دعاوي بهارتباط . 1.2
و بستن چيزي به چيزي ديگر ) 1643 :1377دهخدا، (ارتباط در لغت به معناي ربط، بستن، بستگي 

 و نيز به معناي عالقه، اتصال، پيوستگي، پيوند چيزي به چيزي ديگر آمده )189 :1357معين، (
 :1343نفيسي، (صفت مفعولي ارتباط و به معني پيوندخورده، متصل و پيوسته است » مرتبط«. است

روشن است كه تعريف لغوي، كمكي به پژوهندگان براي شناخت معناي اصطالحي . 1)160
 17مواد (» مرتبط«قانونگذار در برخي مواد قانون آيين دادرسي مدني اصطالح . ندك ينمارتباط 

و 103، 84 مادة 2بند  ،65(» ارتباط كامل«و در بعضي از مواد همان قانون اصطالح ) 227و 
قانون الحاق (كار برده است  بهرا » ارتباط مستقيم«و در بعضي از قوانين خاص اصطالح ) 141

اما ). 1366 قانوني تشكيل دادگاه مدني خاصة اليح3 مادة به 3 ةتبصر نعنوا بهيك تبصره 
به .  بيان نداشته و معيارهايي براي شناخت اين مهم معرفي نكرده استيروشن بهمفهوم آن را 
 حقوقي خود به تعريف ارتباط ميان فاتيتأل قانوني، حقوقدانان در آثار و خأللحاظ همين 

مشتركي است كه در  ةمسئلارتباط كامل به معني «: اند نوشتهتادان برخي اس. اند پرداختهدعاوي 
 كه اگر در دادگاه نسبت به آن دو نظر باشد يمحدي  بههر دو دعوا مبتالبه بوده و اشتراك آنها 

 :1391متين دفتري، (»  باشدرممكنيغمغاير اتخاذ كنند، جمع بين دو حكم يعني اجراي هر دو با هم 
 استوار ميان دو ادعاي ناهمانند يا رابطهارتباط عبارت است از «: اند گفتهگر و نيز برخي دي) 214

 كه با همديگر دارند و نيز يا رابطهبا همديگر براي برقراري هرچه بهتر عدالت و به موجب 
 از اطاله دادرسي كاسته شود، با آنكه حكم آنها در يك زمان صادر شود و نيز براي نكهيابراي 

 كه ييها فيتعراز . )161و  160 :1384انصاري و طاهري، (» رنديگ يمرسي قرار همديگر مورد بر
 ةفلسف كه دشو يم، چنين استنباط اند داشتهارتباط ميان دعاوي بيان  در خصوصحقوقدانان 

                                                            
 يمعنا به Relation و دانستن مرتبط كردن، مربوط ساختن، مرتبط دادن، ربط يمعنا به To Relate يسيانگل زبان در. 1

 و ونديپ ه،رشت ارتباط، بند، يمعنا به» le lien «فرانسه اتيادب در و) 1247 :1391 شناس، حق (آمده ارتباط و يبستگ رابطه،
 .)517 : 1380 ار،يپارسا (كار رفته است به رابطه
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عمل آيد و در  به معارض جلوگيري ي به دعاوي مرتبط آن است كه از صدور آراتوأمرسيدگي 
 تياهم متعارض يدر اين ميان، پيشگيري از صدور آرا.  شودييجو صرفهوقت و هزينه نيز 

دستگاه قضايي بوده و مدي اناكار متعارض بيانگر آشفتگي و ي زيرا صدور آرابيشتري دارد،
 و با لحاظ همين آثار زيانبار، برخي دشو يمبر آن موجب تضييع حقوق اصحاب دعوا  افزون

كه بايد اند  كردهي آيين دادرسي مدني ياد حقوقدانان صدور آراي متعارض را كابوس هميشگ
تشخيص ارتباط ميان دعاوي واجد آثار بسيار . )61 :1390غمامي و محسني، ( جست اي براي آن چاره

وجود يا نبود ارتباط ميان  در خصوص تأملي خواهد بود و با أمهمي در فرايند دادرسي و ر
از رسيدگي، قرار توقف دادرسي و  شدن دعاوي، قرار امتناع توأمدعاوي، تصميماتي چون 

آن به  در موردارتباط امري موضوعي است كه اظهارنظر . تفكيك دعاوي اتخاذ خواهد شد
حقوقي و ميزان  ةرابطست و هر دادگاهي بسته به موضوع دعوا و طبع ها دادگاه دادرسان ةعهد

 كد آيين 325و  70قانونگذار فرانسوي كه در مواد . رديگ يماحاطه و دانش قضايي تصميم 
كار برده نيز تعريفي از آن به دست  به را 1»پيوند كافي« ارتباط، اصطالح يجا بهدادرسي مدني 

.  امر ماهوي در اختيار دادرسان قرار داده استعنوان بهنداده و تشخيص ارتباط ميان دعاوي را 
ابطة تنگاتنگ بين رنوعي «: گفته استconnexié   Laاما يكي از حقوقدانان فرانسوي در تعريف 

دو يا چند دعواست كه قضاوت عادالنه اقتضا دارد به همة آنها در يك زمان و در يك دادرسي 
 برجستة فرانسوي نيز در دانان يدادرسو يكي از  (Cornu, 2007: 211) »واحد رسيدگي شود

مشابه  تنگاتنگ ميان دو دعواست كه ةامر مرتبط، نوعي رابط«: تعريف امر مرتبط نوشته است
 همزمان مورد طور به همة آنها كند يمهم نيستند تا جايي كه اجراي صحيح عدالت ايجاب 

        ,Cadiet  (»تحقيق و رسيدگي قرار گيرند تا از راهكارهاي مغاير جلوگيري و اجتناب گردد

 رثم يب هر روي، در حقوق فرانسه نيز تالش براي شناخت مفهوم ارتباط در قوانين به 1 :2010)
 در اين مقاله كه آنچنان گذارده شده و ها دادگاهمثابة يك امر ماهوي در اختيار  به، رو نيازااست، 

پس، از .  واقع شودمؤثر در شناخت آن تواند يم قضايي ةوعده داده شده، همچون كشور ما روي
ستگي و  به معناي دقيق ارتباط رسيد و شايد مطالعة ارتباط به معناي همبتوان ينماين بررسي 

  .وابستگي ميان دعاوي راهگشا باشد
 1392 2ا.ع.د.د.آ.ت. ق32 مادة و 1379م .د.آ. ق141، 98، 17، 15قانونگذار در مواد 

 را منشأبرخي نويسندگان . كار برده، اما تعريفي از آن به دست نداده است بهرا » منشأ«اصطالح 
 يا سبب دعوا همان منشأ كه منظور از ندا گفتهه زمين و در اين اند دانسته» سبب دعوا«مرادف با 

: 1391 بدريان،(كار رفته است  به جمع صورت بهم .د.آ. ق51 مادة ذيل 4است كه در بند » جهت«

                                                            
1. Lien suffisant 

 .»1392 مصوبي ادار عدالت وانيدي دادرس نييآ و التيتشك قانون «شدة كوتاه. 2
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 بزرگ فرانسوي براي سبب ادعا كاركردهاي زيادي در دان يدادرسموتولسكي . )153 و 152
؛ او در اثر مهم خود به نقش كند يم دادرس را تعيين يها ييتوانا كه مرز شناسد يمدادرسي 

سبب در اختيارات قاضي و نقش سبب در الزامات قاضي پرداخته و از آن بدين نتيجه رسيده 
 دادگاه با قواعد نوعي به شود يم موجب ،است كه در اختيارات قاضي، سبب درخواست

اين سبب در الزامات قاضي نيز . ارزيابي دعوا بپردازد و محدود به امور موضوعي دعوا باشد
 و حكم را بر موضوع اعمال رود يماست كه قاضي با عنايت به سبب دعواست كه پيش 

 ،پس اگر بخواهيم موضوع بغرنج سبب را بررسي كنيم. (Motulsky, 1973: 101-129) دينما يم
شمار رفته و تصور وجود دعواي بدون سبب  بهبايد بگوييم كه سبب دعوا از عناصر يك دعوا 

به واقع، خواهان هنگام تنظيم . )50-55 :1393محسني، : ك.ردربارة اين عناصر ( است امري ناممكن
 طور بهرا ) 51 مادة 4بند (و هم سبب دعوا ) 51 مادة 3بند ( دعوا ةدادخواست بايد هم خواست

 به وجود يا توان يم كه از مجموع آن دو حدي است بهاهميت اين دو عنصر . دكنروشن بيان 
همبستگي و يا  در خصوصيا به تعبيري اظهارنظر ) اصل دعوا(ان دعاوي نبود ارتباط مي

 نقش محوري طبعاً سبب دعوا از عناصر يك دعواست و نكهيابا .  برديپوابستگي ميان دعاوي 
در تشخيص نوع ارتباط ميان دعاوي دارد، اما قانونگذار از آن نيز تعريفي به دست نداده و 

استاد كاتوزيان در تعريف سبب دعوا . اند كردهگو و ن گفتآ در مورددانان بزرگي  دادرسي
 حقوقي است كه مبنا و اساس حق مورد مطالبه را تشكيل ةسبب دعوا عمل يا واقع«: اند نوشته

 ةسبب دعوا رابط« كه اند نوشته زمينه و يكي ديگر از استادان در اين )271 :1376كاتوزيان، (» دهد يم
عقد معين، ايقاعات (ن را ادعا نموده و مبتني بر عمل حقوقي حقوقي است كه خواهان وجود آ

م و .ا.ا. ق92 مادة(و يا حكم قانون ...) ، تسبيب، غضب و اتالف( حقوقي ة، واقع)و قراردادها
 دعوا به سبب دعوا فقط موجب منشأارجاع تعريف . )47 :1381شمس، (» است...) م و . ق589 مادة

يك امر به موضوعي تاريك تشبث دن كر براي روشن اكهچر ،گردد يم شدن بحث تر دهيچيپ
 ة از واژاساساً 1976 بوده كه مقنن فرانسوي در كد آيين دادرسي مدني گونه نيا. شده است

-206 :1393محسني، ( اكتفا كرد 6در مادة » مبناي حقوقي« آن به واژة يجا بهسبب استفاده ننمود و 
 واحد دعاوي منشأعبارتي داراي  به يا منشأ همز دعاوي  منظور قانونگذار ارسد يمنظر  به. )203

 به نحوي كه ،ت گرفته و داراي يك ريشه باشندأحقوقي نش ةواقعاست كه از يك عمل يا 
م اين برداشت را .د.آ. ق15 مادةند؛ ا بتوان گفت كه اين دعاوي در يك مبناي حقوقي همبسته

 برخي استادان و ةبه هر روي به عقيد. ردداتقويت كرده و با روشني بيشتري آن را بيان مي
 كردن آنها نبوده توأم به مفهوم ضرورت لزوماً دو يا چند دعوا منشأنويسندگان صرف وحدت 

 قرار يرأ جداگانه مورد رسيدگي و انشا طور بهيا به اقتضاي رعايت اصل استقالل دعاوي 
در واقع، نقش اصلي ارتباط ميان . )193 :1395؛ محسني، 227 :1383 ؛ غمامي،10: 1370 واحدي،(گيرند 
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بر . گردد يبازم گريكدي هر يك از دعاوي بر يرگذاريتأث شدن آنها، به توأمدعاوي و ضرورت 
 ميان دعاوي اصلي و متقابل و بدون وجود منشأهمين بنيان، يكي از حقوقدانان صرف وحدت 

 به باور اين .)9 :1370، واحدي( شدن آنها ندانسته است توأمارتباط كامل را مجوزي براي 
 و اگر كند يم شدن دعاوي اصلي و تقابل، نقش اساسي را ارتباط كامل بازي توأمحقوقدان در 

 بين دو منشأ وقتي اتحاد معموالً تنها از اين جهت بوده كه ،بحث از هر دو عامل شده است
-186 :1395محسني، :  نيز؛ و10 :1370واحدي، (دعوا وجود دارد، ارتباط كامل هم بينشان موجود است 

 معياري براي شناخت ارتباط معرفي كرده و سپس وارد عنوان به قضايي فرانسه ة يا سبب واحد را رويمنشأكه معتقدند  183
 جدي باشد كه يك دعوا يا اندازهبر اين اساس، ارتباط ميان دعاوي بايد تا . )حقوق ايران شده است

با وجود اين، يكي  . را ايجاب كندتوأموابستگي رسيدگي و اين د كنرا به دعواي ديگر وابسته 
. )504 :1380 شمس، (داند يم شدن دعاوي توأم ميان دو دعوا را موجب منشأاز حقوقدانان وحدت 

  . گردد يبازمم .آد.ق141 و 17مبناي نظر اين حقوقدان به مقررات مواد 
  

   همسو و ناهمسوارتباط. 2.2
 دعاوي مرتبط از سوي خواهان و در ضمن يك نكهيا برحسبي  ارتباط ميان دعاوريتأثنقش و 

 ، از سوي اصحاب دعوا به طرفيت يكديگر مطرح شده باشدنكهيادادخواست اقامه شده يا 
بر اين بنياد، اين تفاوت را زير دو عنوان ارتباط همسو با خواست خواهان و . متفاوت است

 .ميكن يمارتباط ناهمسو با خواست او بررسي 
  
  )به خواست خواهان( ارتباط همسو .1. 2. 2

 كه مطابق آن هر دعوايي ديآ يمشمار  بهاصل استقالل دعاوي از اصول بنيادين دادرسي مدني 
با وجود اين، بررسي .  مستقل و به موجب يك دادخواست جداگانه اقامه شودطور بهبايد 
رعت در دادرسي و  قانونگذاري حكايت از آن دارد كه بنا به مصالحي همچون سةپيشين
. استه شد در وقت و سهولت در اجرا، اين اصل بنيادين با يك استثنا مواجه ييجو صرفه

 براي طرح دو يا چند دعوا در ضمن يك يا ضابطه 1379م .د.آ. ق65 مادةقانونگذار در 
 دو يا چند دعوا را در ضمن توان يم مزبور در صورتي مادةدادخواست بيان داشته است؛ مطابق 

ك دادخواست اقامه كرد كه ميان آنها ارتباط كامل وجود داشته باشد يا در صورت نبود ارتباط ي
رويكرد قانونگذار در قانون . كامل، دادگاه بتواند در ضمن يك دادرسي به آنها رسيدگي كند

قانونگذار . ه استج نيز جالب تو1392تشكيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 
 دو يا چند ة اقامةگونه كه معيار و ضابط بدين. اخير از هر دو ضابطه بهره برده استدر قانون 

 اشخاص يها تيشكاشكايت در ضمن يك دادخواست را ارتباط ميان آنها دانسته و در مورد 
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گونه  بدين و مبناي واحد اشاره داشته است، منشأمتعدد در ضمن يك دادخواست نيز به معيار 
، ندكن خود را به موجب يك دادخواست مطرح يها تيشكاد، كه اگر اشخاص متعد

 و مبناي واحد بوده و شعبه بتواند نسبت به منشأشده داراي  مطرح يها تيشكا كه يدرصورت
 اتخاذ تصميم خواهد يرأ، در ضمن يك دكن موارد در ضمن يك دادرسي اتخاذ تصميم ةهم
 جداگانه رسيدگي خواهد طور بهده و و در غير اين صورت آنها را از يكديگر تفكيك كرد كر

، چنانچه دهكرم مقرر .د.آ. ق65 مادةكه طور همانبه هر روي، ). 1392ا .ع.د.آد. ق32 مادة(كرد 
ف است ظدو يا چند دعواي مرتبط با يكديگر در ضمن يك دادخواست اقامه شود، دادگاه مو

 ة همة نيز درباريرأبه تمامي آنها در ضمن يك دادرسي رسيدگي كرده و به موجب يك 
 دعواي نخست نقشي بسزا و ةبديهي است در اين صورت، نتيج. دكندعاوي اتخاذ تصميم 

 و چنانچه در دعواي نخست حكم به سود خواهان رد انكارناپذير بر دعاوي ديگر دايريتأث
 نيز شده  اقامهصادر شود، اين حكم بر دعوا يا دعاوي ديگري كه در ضمن همان دادخواست 

 داشت و به همان  خواهديپ خواهد گذارد و پيروزي خواهان را در آن دعاوي نيز در ريتأث
حقي خواهان در دعوا  دور حكم به بي ،نسبت صدور حكم به زيان خواهان در دعواي نخست

  .دنبال خواهد داشت بهيا دعاوي بعدي را 
ادخواست  دعاوي متعدد همسو كه در ضمن يك دي قابليت شكايت از آراريتأثدر مورد 

 ةبرخي حقوقدانان بر اين باورند كه اگرچه قانونگذار اقام.  وجود داردنظر اختالفنيز ده شاقامه 
ا مدو يا چند دعواي داراي ارتباط كامل با يكديگر را در ضمن يك دادخواست مجاز دانسته، ا

 :1381مس، ش( ندكن يمهر يك از اين دعاوي از حيث قابليت شكايت از آرا استقالل خود را حفظ 
گاه دو يا چند دعواي مرتبط در ضمن يك دادخواست مطرح  اما به باور پژوهندگان هر. )42

 مورد قابل برحسب در يكديگر بوده و چنانچه يكي از آنها مؤثرشوند، از حيث قابليت شكايت 
 برحسبتجديدنظر يا قابل فرجام باشد، دعوا يا دعاوي ديگر در ضمن همان دادخواست نيز 

 قابل تجديدنظر و قابل فرجام خواهند بود، زيرا ميان آن دعاوي نوعي پيوند وجود دارد و مورد
. شوندنحو توأم رسيدگي  بهيا رسيدگي فرجامي نيز بايد ) تجديدنظر( بعدي دادرسي ةدر مرحل
اگر  چنانكه اين باور است؛ ديمؤقضايي ديوان عالي كشور نيز  ةروي و ها دادگاه يآرابررسي 
 آن قابل تبع بهدعاوي قابل تجديدنظر يا قابل فرجام باشد، دعوا و يا دعاوي ديگر نيز يكي از 

 300 :1385 عمومي ديوان عالي كشور، هيأت يآرامذاكرات و (تجديدنظر و يا قابل فرجام شناخته شده است 
ط  كه اصوالً دعاوي مرتبرسد يمنظر  به تر موجه و تر يمنطقاين ديدگاه از آن جهت . )297 - 

معارض  يآرا در ضمن يك دادخواست بايد بنا به مصالحي چون پيشگيري از صدور شده اقامه
 تجديدنظر يا ة و تفكيك آنها در مرحلشوند رسيدگي توأمنحو  به در وقت ييجو صرفهو 
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متعارض و تضييع حقوق اصحاب دعوا را در پي داشته  يآرا صدور بسا چهرسيدگي فرجامي 
  . باشد

  
  )به خواست متداعيين( ناهمسو  ارتباط.2.2.2

. گردد يبازمكنندگان آن در دادرسي  اقامهشكل ديگر ارتباط ميان دعاوي به موقعيت و جايگاه 
 و پس دكن يم خوانده طرح دعوا عنوان بهدر اين شكل خواهان به طرفيت يك يا چند شخص 

 دعواي متقابل يا از آن نيز خوانده به طرفيت خواهان دعواي پيشين در قالب و آيين شرايط
و نيز با توجه به كند  مي دعوا ة يك دعواي مستقل و مرتبط اقامعنوان بهبدون رعايت آن و 

بر خواهان دعواي  افزون حقوقي، ممكن است در دعواي اخير، ةماهيت دعوا و طبع رابط
 به هر روي، به لحاظ ارتباط كامل ميان.  دعوا شودةپيشين، به طرفيت شخص ثالثي هم اقام

 معارض و يدعاوي و مصالحي چون اجراي صحيح عدالت و پيشگيري از صدور آرا
 به اين دعاوي امري بايسته است و اهميت اين توأم در وقت و هزينه، رسيدگي ييجو صرفه

 پيش آنجا انجام يك دادرسي مطلوب تا منظور بهموضوع در همكاري طرفين دعوا با دادگاه 
م به اصحاب دعوا و وكالي آنان تكليف كرده .د.آ. ق103 مادةاني رفته كه قانونگذار در فراز پاي

دعاوي داراي ارتباط . تا دادگاه را از وجود دعواي داراي ارتباط كامل با يكديگر آگاه سازند
 103 مادة( دادگاه يا در شعب متعدد يك دادگاه ة مورد ممكن است در يك شعببرحسبكامل، 

و حتي در يك دادگاه نخستين و دادگاه ) 84 مادة 2بند  (عرض هميا در دو دادگاه ) م.د.آ.ق
گرچه قانون ادر فرض اخير، . تجديدنظر استان مطرح و در جريان رسيدگي قرار داشته باشد

دادگاه ) صالحيت ذاتي( بايد گفت كه نظر به تفاوت درجه ،)م.د.آ. ق19مادة (ساكت است 
و ) 467: 1380 شمس،(رسي صادر خواهد شد نخستين و دادگاه تجديدنظر استان، قرار توقف داد

 مورد رسيدگي و اتخاذ توأماننحو  بهدر موارد ديگري كه بدان اشاره شد، بايسته است دعاوي 
م معيارهاي .د.آ. ق141 مادة فراز پاياني جز به گفته شد، قانونگذار چنانكه. تصميم قرار گيرند

 يك امر ماهوي عنوان به حقوق فرانسه، تشخيص ارتباط ميان دعاوي را تبيين نكرده و همانند
 حقوقي ة رابطتيماه گذارده است و اين دادگاه است كه با توجه به نوع و ها دادگاه ةبه عهد

 نمودن دعاوي يا توأم مورد اقدام به برحسبو ده كراظهارنظر ه  زمينحاكم بر طرفين در اين
دادگاه مطرح و ارتباط ميان آنها  ةشعببه هر روي هر گاه دو دعوا در يك . دكن مي آنهاتفكيك 

 دادگاه مالك ة و تشخيص شعبدكن يم توأمخود اقدام به رسيدگي  ةشعبمحرز باشد، همان 
د در شعب متعدد همان دادگاه مطرح و در جريان دليكن، اگر دعاوي متع. عمل خواهد بود

مومي رسيده و  اول دادگاه عةرسيدگي باشند، در آن صورت هر دو پرونده به نظر رئيس شعب
چنانچه وجود ارتباط كامل ميان دعاوي را محرز بداند، رسيدگي به هر دو دعوا به يكي از 



  
 131         دعاوي مرتبط و بررسي شش معيار براي شناخت آن                                                    

). م.د.آ.ق103مادة ( مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت توأمنحو  بهشعب همان دادگاه ارجاع و 
 به أمتو رسيدگي منظور به قضايي بر اين بوده كه دعاوي داراي ارتباط كامل، ةاز ديرباز روي

 اول ةبا وجود اين، ممكن است رئيس شعب.  كه داراي سبق ارجاع استشود يم ارجاع يا شعبه
 يك شعبه، طوالني بودن اوقات دادرسي و يها پروندهبا در نظر گرفتن مسائلي چون تراكم 

ند كه سبق ك ارجاع يا شعبهتخصص و دانش قضايي دادرس، رسيدگي به هر دو دعوا را به 
رويكرد قانونگذار در مورد . عبارتي ديگر ديرتر شروع به رسيدگي كرده باشد به يا ارجاع نداشته

ارجاع دعاوي مرتبط مطروح در شعب ديوان عدالت اداري متفاوت از مقررات قانون آيين 
بر سبق ارجاع، تشخيص رئيس ديوان مورد  عالوهدادرسي مدني است و در مرجع قضايي اخير 

 نوعي ارزيابي مقدماتي است و از روش قانون صرفاًديوان  ةشعب سيرئتوجه است و ارزيابي 
شكايات «: دارد يمبيان ه زمينا در اين .ع.د.د.آ.ت. ق51 مادة. كند ينمآيين دادرسي مدني تبعيت 

مطروحه در ديوان كه به تشخيص رئيس ديوان داراي موضوع واحد يا مرتبط باشد در يك 
 كه سبق يا شعبه در ها پرونده ةهم به چند شعبه، به  و در صورت ارجاعشود يمشعبه رسيدگي 

 .»ديآ يمعمل  بهارجاع دارد رسيدگي 
ه دادگاه به جهات موضوعي و حكمي مربوط به جدر راستاي احراز ارتباط ميان دعاوي، تو

دادگاه بايد در اين كار به تمام جهات و مباني هر دو دعوا توجه . هر دو دعوا امري بايسته است
 يريگ ميتصمنحو مستدل و مستند  به هر دو دعوا در خصوص يرأ و در ضمن يك اشد بداشته

 كه بررسي خواهد يا گانه ششبا توجه به مفهوم ارتباط كامل ميان دعاوي و معيارهاي . دكن
 هر دو دعوا را بپذيرد و با ورود در ماهيت تواند ينمشد، قدر مسلم اين است كه دادگاه 

دور حكم بر  ، بلكه در اين نوع ارتباط ناهمسو،دكن آن حكم صادر يها خواهاندعاوي به نفع 
حقي در دعواي ديگر دارد و چنانچه دادگاه با  پذيرش يك دعوا مالزمه با صدور حكم بر بي

 اين گمان يب، دكر صادر يرأ به سود خواهان هر دو دعوا يرأرسيدگي ماهوي، در ضمن يك 
 صدور چراكهض در مراجع قضايي باالتر خواهد بود؛  از درون متعاريرأامر از موجبات نقض 

 قابل جمع نبوده و در مباينت با يكديگر يرأدو حكم محكوميت در ضمن يك دادرسي و يك 
 صادره از دادگاه ةخود، دادنام يآرات، ديوان عالي كشور در يكي از لبه همين ع. خواهند بود

پرداخت حقوق زارعانه ه ميت مالك ببر پذيرش دعواي خلع يد و همچنين محكو مبنينخستين 
 عمومي ديوان هيأت يمذاكرات و آرا( است برآمدهرا در مباينت با يكديگر دانسته و در مقام نقض آن 

 توأم دو يا چند دعوا به لحاظ داشتن ارتباط با يكديگر كه يهنگام. )326 و 327 :1381عالي كشور، 
 ساير اصول و موازين قرار دادن و مدنظر شوند، دادگاه در راستاي رعايت اصل حقوق دفاعي

 و پس از بررسي داليل استنادي ودشنبهم ادعاها و هم دفاعيات هر دو طرف را  دبايدادرسي، 
 نسبت به هر دو دعوا اتخاذ يرأهر يك از طرفين و سنجش توان اثباتي آن، در ضمن يك 
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 و صرفاً نسبت به يكي از بنابراين، چنانچه دادگاه اين مهم را مراعات نكرده. دكنتصميم 
 3 مادة اصل مقرر در ژهيو به اصول دادرسي، برخالف كند، اين امر يرأدعاوي اقدام به صدور 

با نقض آن، پرونده را براي رسيدگي و اتخاذ  دبايم خواهد بود و مراجع قضايي باالتر .د.آ.ق
دور حكم بر محكوميت  رو نيازا. ندكنتصميم نسبت به هر دو دعوا به دادگاه نخستين اعاده 

 فسخ معامله و يا صدور حكم دييتأ نكردن دعواي توأمفروشنده به تنظيم سند رسمي انتقال و 
 قضايي چنين ةبر ابطال معامله، در مخالفت آشكار با موازين قانوني بوده و به همين علت روي

؛ زندي، 227- 244: 1381كشور،  عمومي ديوان عالي هيأت يآرامذاكرات و ( نقض دانسته است ةآرايي را شايست
، در ضمن همان دكنيكي از دعاوي اثباتاً اظهارنظر  ةدربار همچنين اگر دادگاه .)285 و 284 :1391
 ابهامي نفياً حكم صادر كند و تصميم خود گونه چيه صريح و منجز و بدون طور به بايد يرأ

 آشكار بيان دارد و با طور بهحقي خواهان را  بر محكوميت خوانده يا صدور حكم بر بي مبني
 طور بهفرض پذيرش يكي از دعاوي و صدور حكم به سود خواهان، در دعواي ديگر نيز بايد 

 . دكنحقي صادر  روشن و منجز حكم بر بي
پذيري، سرنوشت دعاوي مرتبط ناهمسو نيز همچون دعاوي  فرجاماز جهت تجديدنظر و 

. قوانين همچون ارتباط همسو صراحت كافي ندارند. همسو بايسته است بررسي شود
 قانوني خأل عمل كرده و تا حدود زيادي اين يدرست به گذشته ة قضايي در دهةخوشبختانه روي

 – 1960/7 ةشمارمشورتي  ة قضاييه به موجب نظرية حقوقي قوةادار. را پر كرده است
شده  تقويم قابليت تجديدنظرخواهي دعواي متقابل را قابل تسري به دعواي اصلي 31/4/1382

 دعواي متقابل قابل تجديدنظر تبع بهبه كمتر از سه ميليون ريال دانسته و دعواي اصلي را نيز 
 خود دعواي يي از آرا و ديوان عالي كشور هم در يك)302 :1393، انهمكارخرازي و (شناخته است 

 دعواي ورود تبع بهم را .د.آ. ق331 مادة »الف«شده به كمتر از نصاب مقرر در بند  تقويماصلي 
شده به بيشتر از سه ميليون ريال، قابل تجديدنظر دانسته و قرار رد  مقومشخص ثالث 

نقض و پرونده كه به اين اعتبار از دادگاه تجديدنظر استان صادر شده بود را تجديدنظرخواهي 
 رسيدگي در ماهيت تجديدنظرخواهي به منظور بهم .د.آ. ق401 مادة »الف«را در اجراي بند 

 يها يدگيرسدر . )348 :1388، نرااهمكعابديان و ( قرار منقوض اعاده كرده است ةصادركننددادگاه 
كي از دعاوي فرجامي نيز رويكرد ديوان عالي كشور بر اين بوده است كه با قابل فرجام بودن ي

 ميليون ريال است، دعواي مرتبط نيز كه به كمتر از نصاب 20 خواسته بيش از آنكهبه لحاظ 
 :1387 عمومي ديوان عالي كشور، هيأت يآرامذاكرات و (مذكور تقويم شده، قابل فرجام شناخته شده است 

اين رويكرد ديوان عالي . )65-67 :1391ابهري، : ك. قابل فرجام رة خواسته يا بهاي خواستة؛ البته دربار75 - 106
 تبع به فرجام را رقابليغ يرماليغكشور تنها در مورد دعاوي مالي نبوده و بلكه يك دعواي 
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 عمومي ديوان عالي كشور، هيأت يمذاكرات و آرا( پذير دانسته است فرجامدعواي غيرمالي قابل فرجام، 
1389 :676- 661(.  

 
   دعاوي  معيارهاي تشخيص ارتباط ميان.3

شناخت ارتباط ميان دعاوي گام نخست اجراي صحيح عدالت و رعايت اصول بنيادين دادرسي 
ده كرن تبيين يدرست بهبا وجود اهميتي كه دارد، قانونگذار معيارهاي شناخت اين مهم را . است
 ر ناظر بآنها كه برخي از اند پژوهندگان به شش معيار براي تشخيص ارتباط دست يافته. است

شده و ممكن نبودن  قضاوت برخي به اعتبار امر ،)1بند (ثر اسباب حكم و تالزم اثباتي دعاوي ا
 و منع محكوميت ريناپذ هيتجز استماع دعاوي در خصوص برخي نيز و )2بند (اجراي دو حكم 

  .شود يم معرفيدر ادامه اين معيارها ). 3بند  ( استمضاعف
  
  ب حكم دعاوي اثباتي و اثر اسباة معيار مالزم.1. 3

آنچنان كه از نظر گذشت، يكي از شرايط طرح و رسيدگي به دعوا آن است كه هر دعوا بايد به 
 دو يا چند دعوا ضمن يك دادخواست ةبه ديگر سخن، اقام. موجب يك دادخواست اقامه شود

 يا قاعدهحقوقدانان از .  ميان اين دعاوي ارتباط كامل وجود داشته باشدنكهيا مگر ،مجاز نيست
: 1383غمامي، ( اند كردهتعبير » اصل استقالل دعاوي« خالصه از آن سخن گفته شد، به طور بهكه 
، در شود يمدر فرضي كه دو يا چند دعوا در ضمن يك دادخواست اقامه . )75 :1391؛ محسني، 227

 مستقيم بر دعواي دوم خواهد گذارد يا به ديگر ريتأثبيشتر موارد پذيرش دعواي نخست 
 به سود خواهان در دعواي نخست، پيروزي او در دعواي مرتبط ديگري صدور حكمن، با سخ

پس، ارزش حقوقي و اعتبار . ، مسلم خواهد بودشده  اقامهكه در ضمن همان دادخواست 
 و همچنين توان اثباتي دهد يم ارائه كه خواهان براي اثبات دعواي نخست خود يا ادلهقانوني 

 بسزايي در پيروزي خواهان در آن دعوا دارد و بلكه سرنوشت دعوا يا ريثتأ نقش و تنها نهآن، 
بنابراين، . دعاوي ديگري هم كه در همان دادخواست مطرح شده نيز به آن پيوند خورده است

 موعدش نيز آنكهچنانچه دعاوي الزام به تنظيم سند رسمي انتقال يك دستگاه اتومبيل و تسليم 
 با صدور حكم الزام فروشنده به تنظيم گمان يباست اقامه شود، فرارسيده در ضمن يك دادخو

 زيرا صدور حكم ،سند رسمي انتقال، پذيرش دعواي الزام به تسليم مبيع هم مسلم خواهد بود
محكوميت فروشنده به تنظيم سند رسمي انتقال فرع بر احراز صحت عقد بيع خواهد بود و با 

اين دعاوي به هم تالزم اثباتي دارند و اين . ار آن استاحراز اين امر، تسليم مبيع هم جزو آث
  . معياري براي تشخيص ارتباط ميان دعاوي باشدتواند يموابستگي اثباتي 
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برخي استادان نيز براي هر حكم .  معيار ديگري باشدتواند يمسبب يا اسباب حكم نيز 
 مقرراتبا توجه به . )163: 1376كاتوزيان، ( اند شناختهدادگاه دو بخش اسباب حكم و منطوق حكم 

را نيز بخش ديگري از » حكم ةمقدم «توان يم 1392ا .ع.د.د.آ. ق59 مادةم و .د.آ. ق296 مادة
 يا ژهيو و جايگاه تياهماز ميان اين سه بخش، اسباب حكم . حكم هر مرجع قضايي دانست

اسباب حكم . ردازدپ يم داليل طرفين ليوتحل هيتجزدر اين بخش، دادگاه به استدالل و . دارد
 او در ةجهات و داليلي است كه موجب اقناع دادرس در حاكميت يكي از دو طرف و انگيز

، مجموع اموري است كه مبنا و اساس حكم را اند گفته و در تعريف آن شود يمصدور حكم 
به هر روي، منطوق حكم در پي . )163 :1376كاتوزيان، (سازد  و آن را موجه ميدهد يمتشكيل 

 و بايد ميان اين دو بخش همخواني و هماهنگي وجود داشته يا به ديگر ديآ يماسباب حكم 
 در غير اين صورت از موجبات نقض ،بر اسباب حكم باشد مبتني حكم ةسخن، منطوق و نتيج

 قضايي، وقتي دو يا ة رويبرحسب). م.د.آ. ق373 مادة(حكم در رسيدگي فرجامي خواهد بود 
ند، دادگاه در راستاي پذيرش يا رد يكي از دعاوي شونحو توأم رسيدگي  بهچند دعواي مرتبط 

 پذيرش يا رد دعواي ة و با صدور حكم در يكي از دعاوي، دربارپردازد يمبه بيان اسباب حكم 
 جداگانه از سوي طور بهيا دعاويي كه ده شمرتبط ديگري كه در ضمن همان دادخواست طرح 

، دوباره به بيان اند گرفتهنحو توأم مورد رسيدگي قرار  به و اصحاب دعوا عليه يكديگر اقامه
 و بلكه حكم مربوط بر دعواي ديگر را نيز بر اسباب حكم پيشين پردازد ينماسباب حكم 

 يرأ، اما ديوان عالي كشور در دهشن در قانون مقرر يروشن به اين معيار اگرچه. سازد يممبتني 
مراد از ارتباط كامل بين دو دعوي اين «: ان داشته بي24/3/1317 مورخ 14775- 377 ةشمار

 در مورد دعوي يرأ از انشاء يازين يب در يكي از آن دو دعوي موجب يرأاست كه صدور 
جعفري لنگرودي، (» ديگر باشد يا اثبات يكي از آن دو دعوي موجب اثبات يا رد دعوي ديگر گردد

، بايسته كند مينحو توأم رسيدگي  به مرتبط را  دادگاه دو دعوايكه يهنگامدر واقع، . )528 :1375
و منطوق حكم هر دو دعوا را د كن نسبت به هر دو دعوا اتخاذ تصميم يرأاست در ضمن يك 

 روشن و بدون هيچ ابهامي بيان دارد و صدور حكم در يكي از دو دعوا به مفهوم طور به
، يرأان عالي كشور در اين نيازي از انشاي منطوق حكم ديگر نخواهد بود و مقصود ديوبي

  . اسباب حكم يكي از دعاوي بر دعواي ديگر نيستريتأثچيزي جز 
  

  شده و جمع اجراي دو حكم قضاوت امر اريمع. 3.2
 و به نظر رود يمشمار  به ها يدادرسشده يكي از قواعد بنيادين در تمام  قضاوت اعتبار امر ةقاعد

با صدور حكم . تباط ميان دعاوي كاربرد داردپژوهندگان اهميت و جايگاه آن در تشخيص ار
 و طرفين دعوا و حتي تمامي شود يمقطعي به نزاع و اختالف ميان طرفين پايان بخشيده 
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ريشه .  اجرا گذارندموقع بهو مفاد آن را  ندشمربآن را محترم  دباي و مراجع دولتي نيز ها سازمان
اگر قرار بر . گردد يبازمآرامش در جامعه و مبناي اين قاعده به نظم عمومي و ايجاد ثبات و 

اين باشد، هر يك از طرفين دعوا كه حكم به زيان او صادر شده پس از چندي دوباره دعوا را 
از سرگيرد، در آن صورت احكام مراجع قضايي اعتبار و جايگاه خود را از دست خواهند داد و 

پرسش . )49و  48 :1376كاتوزيان، ( افتاد بر آن صلح و امنيت اجتماعي نيز به مخاطره خواهد افزون
اين است كه با فرض رسيدگي جداگانه و صدور حكم و قطعيت آن پيش از ديگري، آيا آثار 

 رسيدگي دعواي ديگر خواهد شد يا خير؟ چنانچه پاسخ به ةناشي از اين حكم قطعي مانع ادام
اط كامل يا وابستگي ميان  ارتباط ميان دعاوي از نوع ارتبگمان يباين پرسش مثبت باشد، 

از مفاد و آثار  دبايدر واقع، با صدور حكم قطعي، مراجع قضايي ديگر نيز . دعاوي خواهد بود
و با لحاظ آن  هنددحكم پيروي كرده و آن را در تصميمات قضايي خود مدنظر قرار 

 فروشنده شده، به طرفيت ثبتبنابراين، چنانچه خريدار يك مال غيرمنقول . دكنن يريگ ميتصم
دعواي الزام به تنظيم سند رسمي انتقال اقامه و موفق به تحصيل حكم به نفع خود شود، پس از 

 دييتأ دعواي نكهيا فسخ معامله وجود ندارد؛ اعم از دييتأآن ديگر امكان رسيدگي به دعواي 
باشد و  همزمان در همان دادگاه يا دادگاه ديگر مطرح و در جريان رسيدگي طور بهفسخ معامله 
با وجود اهميتي كه از جايگاه و آثار . دكنمبادرت به صدور قرار عدم استماع  دبايدادگاه اخير 

 – 2438/7 ة مشورتي شمارة قضاييه به موجب نظرية كل حقوقي قوةاين قاعده گفته شد، ادار
  فسخ معامله را پس از صدور حكم قطعي الزام به تنظيمدييتأ رسيدگي به دعواي 5/12/1391

و در واقع، پذيرفتن اين نظريه ) 246: 1393، نهمكاراخرازي و (سند رسمي انتقال ممكن دانسته است 
به مفهوم بازگشايي و از سرگيري دعواي پايان يافته است كه بر اعتبار دستگاه قضايي هم 

بر همين بنياد، يكي از حقوقدانان بر اين باور است كه پس از صدور حكم . دكنميخدشه وارد 
شده،  ثبتقطعي دائر بر محكوميت خوانده به تنظيم سند رسمي انتقال مورد معامله مانند ملك 
 از كي چيهيا الزام به تسليم مورد معامله يا پرداخت ثمن و عوض قرارداد در حق خواهان، 

علت  بهشود،  آن اقامه ميياعتبار يب انتفاي قرارداد و ابطال و منظور بهدعاويي كه در مقام و 
مول اعتبار امر مختوم و مغايرت و مخالفت با اعتبار مزبور، قابليت استماع نداشته و همة آن ش

شده  قضاوتاستاد كاتوزيان نيز معتقدند اعتبار امر . )236 :1392نهريني، (دعاوي محكوم به رد است 
 طور بهندارد و ممكن است ناشي از امري باشد كه تنها اختصاص به مقررات صريح حكم 

و بر همين بنياد، برخي حقوقدانان دربارة ) 165 :1376 كاتوزيان،(ي مورد حكم واقع شده است ضمن
 كه بايد در پذيرش آن كه در اند نوشته) 177 :1390غمامي و محسني، ( ضمني ةشد قضاوتاعتبار امر 

 پرهيز ، تخديش در آراستيها راه احتياط كرد و از توسعة آن كه توسعة ،حد يك ايده است
 عمومي هيأتدكترين حقوق پيروي كرده و   ازيدرست به قضايي ةهاي اخير نيز رويدر دهه. دكر
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شعب حقوقي ديوان عالي كشور به لحاظ قطعيت يافتن حكم خلع يد متصرف زمين مزروعي 
در دادگاه تجديدنظر استان، حكم صادره به سود متصرف و به زيان مالك مبني بر پرداخت 

 است برآمدهعه زمين را فاقد توجيه قانوني دانسته و در مقام نقض آن دسترنج رعيتي همان قط
 همچنين برخي نويسندگان دعواي استرداد چك .)336 :1381مجموعه مذاكرات ديوان عالي كشور، (
 به پرداخت وجه و قطعي صادركننده ربوي بودن را به لحاظ صدور حكم محكوميت سبب به

: 1394خدابخشي، ( اند كردهه صدور قرار عدم استماع دعوا شدن آن، مسموع ندانسته و مبادرت ب
  . بر همين بنياد استوار باشدرسد يمنظر  بهكه ) 183-182

 در فرايند اجراي حكم هر يك از آن توان يممعيار ديگر تشخيص ارتباط ميان دعاوي را 
د دادرسي براي شناخت اين مهم بايسته است كه در همان ابتداي فراين. جو كردو دعاوي جست

هاي هر دو دعوا،  يافتن پاسخ به اين پرسش بود كه آيا با صدور حكم به نفع خواهاندر پي
استاد متين دفتري كه پيشنهاددهندة  .هنگام اجراي احكام ميان آنها تعارضي پيش خواهد آمد

 هر  مشتركي است كه درةارتباط كامل به معني مسئل«: سندينو يمه زمين در اين ،اين معيار است
 كه اگر در دادگاه نسبت به آن دو نظر باشد يمحدي  بهدو دعوا مبتال به بوده و اشتراك آنها 

: 1391متين دفتري، (»  باشدرممكنيغهم  دو با مغاير اتخاذ كنند، جمع بين دو حكم يعني اجراي هر
 را از نظر ، قانونگذار در مواردي آثار زيانبار ناشي از تعارض در اجراي احكامرو نيازا. )214

 چنين وضعيتي، اجراي حكم مربوط به يكي از  آمدنديپد پيشگيري از منظور بهدور نداشته و 
از دعاوي تخليه و الزام به .  مربوط به دعواي ديگر دانسته استيرأدعاوي را منوط به فسخ 
 دو عنوان به توان يم 1356 مستأجرو جر ؤم قانون روابط 23 مادةانجام تعميرات موضوع 

 دعواي تخليه را مانع ة مزبور اقاممادةقانونگذار در . عواي مرتبط از منظر اجراي حكم ياد كردد
جره را منوط أرسيدگي به دعواي تعميرات ندانسته، اما اجراي حكم الزام به تعميرات عين مست

  .داند يمبه فسخ حكم تخليه 
  

   مضاعف و منع محكوميتريناپذ هيتجز قابليت استماع دعاوي اريمع. 3.3
طبع و .  در قابليت استماع دعاوي دانستتوان يم ارتباط ميان دعاوي را  احرازگريدمعيار 

 است كه خواهان نه از روي ميل و اختيار و بلكه به حكم قانون يا گونه بهماهيت برخي دعاوي 
 دو يا چند دعوا در ضمن يك ةو حاكميت برخي از اصول بنيادين دادرسي، ناگزير به اقام

 دو يا چند شخص خواهد بود و چنانچه هر يك از اين كم دستخواست و به طرفيت داد
 مستقل و جداگانه اقامه شده باشند، امكان ورود در ماهيت دعوا و رسيدگي به طور بهدعاوي 

 مورد رسيدگي قرار گيرند، در غير اين توأمنحو  بهآنها منوط بر آن است كه هر دو دعوا 
ان رعايت برخي از اصول مهم و بنيادين دادرسي يا وجود مانع صورت و به لحاظ عدم امك
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 مثال، چنانچه شخصي رايب. قانوني، دادگاه ناگزير از صدور قرار عدم استماع دعوا خواهد بود
اليه نيز آن را به  متعلق به خود را به ديگري انتقال دهد و پس از آن، منتقلرمنقوليغمال 

 معامله به طرفيت ياعتبار يب دو دعواي اعالم بطالن و ة اقامشخص ثالثي منتقل كند، ناگزير از
اليه و شخص ثالث در ضمن يك دادخواست خواهد بود و چنانچه هر يك از اين دعاوي  منتقل

عبارتي رسيدگي ماهوي به اين  به جداگانه اقامه كرده باشد، ورود در ماهيت دعوا يا طور بهرا 
 وحدت يرأ عمومي ديوان عالي كشور در هيأت. است شدن اين دعاوي توأمدعاوي منوط به 

 ارتباط ميان دعاويي را كه به كيفيت مذكور اقامه شده باشند از نوع 22/1/1362- 1 ة شمارةروي
 كردن اين دعاوي و رسيدگي به آنها در ضمن يك توأمارتباط كامل دانسته و بر ضرورت 

در برخي . بررسي است  نيز شايستةمسئلة حقوق و منافع مشترك.  ورزيده استديتأكدادرسي 
موارد دو يا چند شخص در يك موضوع داراي حقوق و منافع مشترك بوده و به موجب نص 

از دعواي فسخ . ندكن است كه همگي آنها دادخواهي بر آنصريح قانون، استماع دعوا منوط 
بند . وي ياد كرد مصداقي از اين دعاعنوان به توان يم 1356م.م.ر.ق12 مادة ذيل 4موضوع بند 

 استيجاري با ة فوت كند و وراث خواستار فسخ رابطمستأجرمزبور ناظر بر موردي است كه 
 دعواي فسخ عقد اجاره را ييتنها بهدر اين فرض استثنايي چنانچه برخي از وراث . مالك باشند

د كرهد اقامه كنند، دادگاه بدون رسيدگي ماهوي مبادرت به صدور قرار عدم استماع دعوا خوا
 شدن دعاوي، دادگاه توأم جداگانه دادخواهي كرده باشند، با طور بهو اگر هر يك از وراث 

گونه از هدر  امكان ورود در ماهيت دعوا و پس از آن صدور حكم را خواهد داشت و بدين
 آن نارضايتي مراجعان به دادگستري جلوگيري تبع بهشده و  پرداخت يها نهيهزرفتن وقت و 

  .واهد آمدعمل خ به
و همين عنصر نقش  رود ميشمار  به آنها نيتر مهماز ميان عناصر دعوا، موضوع دعوا 

اگر در دو يا چند دعوايي كه در . محوري و كليدي در تشخيص وجود ارتباط ميان دعاوي دارد
 آن يها خواهان آن مشترك بوده و فقط ةجريان رسيدگي قرار دارند، موضوع دعوا و خواند

 زيرا با فرض ، ميان آن دعاوي ارتباط كامل وجود داردگمان يب يكديگر باشند، متفاوت از
 ها دادگاهرسيدگي جداگانه به هر يك از اين دعاوي، اين احتمال وجود دارد كه هر يك از 

و در آن ند كن محكوم ها خواهانخوانده را به استرداد موضوع دعوا يا پرداخت بهاي آن در حق 
ه يك موضوع، چند حكم محكوميت دريافت كند يا به ديگر سخن، صورت خوانده راجع ب

 ةدر نخستين جلس دبايپس، در اين فرض خوانده .  مضاعف خوانده شودتيمحكومموجب 
دادرسي، دادگاه را از وجود دعاوي ديگر آگاه سازد و دادگاه، نخست وحدت موضوع دعاوي 

مي كه موجب محكوميت مضاعف  پيشگيري از صدور احكامنظور بهرا احراز كرده و سپس 
 ة واحد تكليف همييرأنحو توأم رسيدگي كرده و طي  بهخوانده خواهد شد، به تمام دعاوي 
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 شكل خاصي از دعاوي مرتبط به نام ال كامندر نظام حقوقي . ادعاها را روشن خواهد كرد
Interpleader مله كشور وجود دارد كه جاي آن در نظام حقوقي كشورهاي حقوق نوشته و از ج

در اين نوع دعواي مرتبط، چنانچه شخصي كه . نحوي كه صريح در معنا باشد، خالي است بهما 
 آن مال يا آن وجه، دعاوي متعددي از سوي دو ةمال يا وجهي را در تصدي خود دارد و دربار

عبارتي شخصي كه وجه يا مال  به مختلف اقامه شود، متصدي يا يها دادگاهيا چند خواهان در 
 آن دعاوي را تجميع ة از دادگاه درخواست كند كه همتواند يمموضوع دعوا را در اختيار دارد، 

يكي از شرايط بنيادين تحقق .  قرار دهديرأو طي يك دادرسي مورد رسيدگي و صدور  ندك
 اين دعاوي تعارض وجود داشته يها خواهاناين نوع دعواي مرتبط آن است كه ميان ادعاهاي 

 به اين دعاوي، آن است كه از صدور احكام متعارض پيشگيري توأماياي رسيدگي از مز. باشد
 در وقت و نيروي طرفين دعوا و سيستم قضايي ييجو صرفه موجببر آن،  افزونو  كند مي
  .(Friedenthal, 1985: 763) دشو يم

  
  گيرينتيجه. 4

بايد  احراز اين مهم را . قاعدة ثابتي تبيين كردتوان ينمبراي تشخيص ارتباط ميان دعاوي 
 موضوع دعوا برحسبهر دادگاه .  گذاردها دادگاهدادرسان  ةعهد يك امر موضوعي بر عنوان به

 زمينه در اين يريگ ميتصم حقوقي و ميزان احاطه و دانش قضايي خود به ةو طبع رابط
دعاوي و به هر روي توجه به معيارهاي ذيل كمك شاياني در احراز ارتباط ميان . پردازد يم
  .نحو صحيح خواهد داشت به آن سپري شدن يك دادرسي مطلوب و اجراي عدالت تبع به

 جهات توان يماسباب حكم را . دادگاه در صدور حكم ناگزير از بيان اسباب آن خواهد بود
 شود ميو داليلي دانست كه موجب اقناع دادرس در حاكميت يافتن يكي از دو طرف در دعوا 

در واقع، اسباب حكم بر دعواي ديگر  .دهد يمحكم را تشكيل  منطوقو اساس و مبناي 
  . مورد رد يا پذيرش دعواي ديگر را در پي داردبرحسبو  استاثرگذار 

در بسياري از موارد، . گردد يبازماثباتي آنها  ةمالزممعيار ديگر احراز ارتباط ميان دعاوي به 
يك دادخواست چنان عميق است كه صدور شده در ضمن  اقامهپيوند ميان دو يا چند دعواي 

حكم به نفع خواهان در دعواي نخست، پيروزي او را در دعوا يا دعاوي ديگر مسلم خواهد 
  .كرد

 و بخشد يمدادرسي، با صدور حكم به نزاع طرفين پايان يند افردادگاه پس از سپري شدن 
دور حكم قطعي، رسيدگي پس از ص. ابدي يمشده حاكميت  قضاوت اعتبار امر ةاز آن پس قاعد

به دعوايي كه پذيرفتن آن در تعارض با اسباب و منطوق حكم پيشين باشد، ناممكن بوده و 



  
 139         دعاوي مرتبط و بررسي شش معيار براي شناخت آن                                                    

بنابراين، آثار ناشي از حاكميت . دادگاه ناگزير از صدور قرار عدم استماع دعوا خواهد بود
  .عاوي خواهد بودشده، معيار مناسبي براي احراز ارتباط ميان د قضاوت اعتبار امر ةيافتن قاعد

همگي  دباينفع  در برخي موارد خاص، موضوع دعوا قابليت تجزيه نداشته و اشخاص ذي
همچنين طبع و ماهيت برخي دعاوي . و به موجب يك دادخواست در مقام دادخواهي برآيند

 است كه خواهان براي دست يافتن به مقصود خود، نه از روي ميل و اختيار و بلكه يا گونه به
حال اگر هر يك از اين دعاوي  .  دو يا چند دعوا خواهد بودةكم قانون ناگزير از اقامبه ح

 ةهمجداگانه اقامه شوند، دادگاه بدون رسيدگي ماهوي مبادرت به صدور قرار عدم استماع 
 استماع آنها امري ة شدن اين دعاوي و فراهم ساختن زمينتوأم رو نيازا. دعاوي خواهد كرد

 .بايسته است
چنانچه دو يا چند . كند يموع دعوا نقش بارزي را در احراز ارتباط ميان دعاوي ايفا موض

 در آنهاو ادعاي ده كرخواهان به طرفيت يك خوانده و راجع به يك موضوع دادخواهي 
 . ميان آن دعاوي ارتباط كامل وجود خواهد داشتگمان يبتعارض با يكديگر باشند، 

 آن است كه دادگاه به سود او حكم ةوقت و هزينهدف خواهان از دادخواهي و صرف 
 دو يا چند دعوا كه يهنگام.  اجرا گذاردن آن، به حقوق خود دست يابدموقع بهو با  ندك صادر

 جداگانه در جريان رسيدگي قرار دارند، اين امكان وجود دارد كه دادگاه به سود خواهان طور به
اجرايي آنها در تعارض با يكديگر قرار و عمليات د كنهر يك از اين دعاوي حكم صادر 

 معياري براي احراز عنوان به توان يمبنابراين، از ناممكن بودن جمع اجراي دو حكم . گيرند
  .ارتباط ميان دعاوي بهره برد
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