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چکیده
ــون  ــی و قان ــن دادرســی مدن ــون آیی ــه در قان ــاوی اســت ک ــواع دع ــاوی طــاری، یکــی از ان در دع
ــران،  تشــکیالت و آییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری پیش بینــی شــده اســت. در نظــام حقوقــی ای
بــر اســاس مــاده 17 قانــون آییــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی و انقــالب در امــور مدنــی، هــر دعوایــی 
کــه در میانــه رســیدگی بــه دعــوای دیگــر، از طــرف خواهــان یــا خوانــده یــا شــخص اصلــی یــا از طــرف 
متداعییــن اصلــی اقامــه شــود، دعــوای طــاری نــام دارد. هم چنیــن دعــوای طــاری، دعوایــی اســت کــه 
بــر دعــوای دیگــر، نظــر بــه وحــدت منشــأ یــا داشــتن ارتبــاط از نظــر اضافــه کــردن خواســته یــا در 
مقــام دفــاع یــا وارد کــردن شــخصی بــه دعــوا وارد می شــود و خــود، دعوایــی کامــل بــه شــمار مــی رود.

ــوان عدالــت اداری  ــون دی در ســال 1۳۸۵، امــکان اقامــه دو دعــوا از اقســام دعــاوی طــاری در قان
ــال  ــت اداری در س ــوان عدال ــی دی ــن دادرس ــکیالت و آیی ــون تش ــب قان ــا تصوی ــد. ب ــی ش پیش بین
1۳۹۲، بــا اختصــاص یــک مــاده بــه هــر کــدام، توضیحــی ناقــص از شــیوه طــرح ایــن دو دعــوا بیــان 
شــد. ایــن امــر، نــه تنهــا کمکــی بــه طــرح ایــن دعــاوی در دیــوان عدالــت نکــرد، بلکــه باعــث بــروز 
ــدگان آن  ــوا و اقامه کنن ــوان دع ــاوی، عن ــن دع ــرح ای ــی ط ــوص چگونگ ــی در خص ــالف نظرهای اخت
شــد. روش تحقیــق در ایــن پژوهــش از نــوع توصیفــی ـ تحلیلــی اســت و درگــردآوری منابــع از روش 

ــت. ــده اس ــتفاده ش ــه ای اس کتاب خان
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مقدمه
»دعــاوی طــاری« در لغــت از ترکیــب دو واژه »دعــاوی«، جمــع دعــوا و »طــاری« تشــکیل شــده 
اســت. »دعــوا« در لغــت، اســم مصــدر »ادعــا« و از ریشــه »دعــو« بــه معنــای خواهانــی، خواسته شــده و 
طلــب اســت. »طــاری« هــم اســم فاعــل از ریشــه »طــرء« بــه معنــای نــاگاه درآینــده، نــاگاه روی آورنــده 
و بــر چیــزی وارد شــدن اســت و بایــد توجــه داشــت کــه میــان طــاری و حــادث تفــاوت وجــود دارد و 

طــاری، امــر ایجــادی غیــر متوقــع اســت.1
ــد  ــه عبارتن ــار دســته تقســیم بندی می شــوند ک ــاوی طــاری در چه ــران، دع ــی ای در نظــام حقوق
ــی و طــاری  ــاوی اصل ــه دع ــاوی ب ــث. از نظــر شــکلی، دع ــب ثال ــث و جل ــی، ورود ثال ــل، اضاف از: تقاب
تقســیم می شــوند. دعــوای اصلــی آن اســت کــه دعــوا را بــدواً تولیــد و ایجــاد می کنــد کــه بــه وســیله 
دادخواســت خواهــان صــورت می گیــرد و دعــوای طــاری آن اســت کــه در اثنــای رســیدگی بــه یــک 
ــوای  ــک دع ــود، ی ــاری، خ ــوای ط ــردد.۲ دع ــه می گ ــی( اقام ــوای اصل ــده )دع ــر اقامه ش ــوای دیگ دع
کامــل اســت و بایــد شــرایط اقامــه عمومــی طــرح دعــوی )منجــز  بــودن حــق، ذی نفــع  بــودن خواهــان 

و  اهلیــت خواهــان( را دارا باشــد.۳
وقتــی کــه بــه چنــد دعــوای مرتبــط بــه صــورت یک جــا و در شــعبه دادگاه رســیدگی می شــود، 
ــا الزم اســت، از اصحــاب  ــک از پرونده ه ــر ی ــه ه ــرای رســیدگی ب ــری از آن چــه ب ــت کم ت مســلمًا وق
دعــوا و دادگاه و دیگــر اشــخاص و مراجعــی گرفتــه می شــود کــه بــه نحــوی در رســیدگی بــه دعــاوی 

مداخلــه دارنــد.4
ــه طــور معمــول، یــک شــخص علیــه یــک شــخص دیگــر دادخواهــی  ــی، ب در دادرســی های مدن
ــا  ــر خواســته، طــرح دعــوای اضافــی ی ــه افــزودن ب ــی آن کــه ب می کنــد و دادرســی پیــش مــی رود، ب
ــال  ــه کم ــا ب ــان ی ــی خواه ــت کام یاب ــن اس ــن، گاه ممک ــود ای ــا وج ــد. ب ــاز باش ــث نی ــدن ثال فراخوان
ــده را ایجــاب کنــد و  ــا خوان ــا طــرح دعــوای دیگــری علیــه ثالــث ی رســاندن آن، افزایــش خواســته ی
ــا افزایــش خواســته  ــه دادرســی، طــرح دعــوای اضافــی ی ــی ثالــث ب ــر از فراخوان در نتیجــه، وی ناگزی
شــود. از ســوی دیگــر، خوانــده نیــز گاه بــی آن کــه در پــی طــرح دعــوای متقابــل یــا فراخوانــدن ثالــث 

نظام حقوقی حاکم  بردعاوی طاری در 
محاکم حقوقی و دیوان عدالت اداری

1. کریمی، عباس، آیین دادرسی مدنی، تهران: مجد، 1۳۸6، ص ۲01.

۲. متین دفتری، احمد، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی )جلد 1 و 2(، تهران: مجد، 1۳۸۸، ص ۲۵۳.

۳ صــدرزاده افشــار، ســید محســن، آییــن دادرســی مدنــی و بازرگانــی، تهــران: جهــاد دانشــگاهی، چــاپ اول، 1۳7۲، 

ص ۲۳.

4. قی پــور، بهــرام و محمدامیــن قدیری نســب، »بررســی مبانــی قانونــی و عقلــی دعــاوی طــاری نظــر بــه رویــه 

قضایــی جهــت ایجــاد رویــه واحــد در محاکــم قضایــی بــا تأکیــد بــر نظــم و امنیــت اجتماعــی«، پژوهش نامــه 

نظــم و امنیــت انتظامــی، ســال دوازدهــم، 1۳۹۸، شــماره ۳، ص 1۵1.
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ــوق  ــده در حق ــر خوان ــده ب ــان و خوان ــر خواه ــان ب ــی خواه ــنجی دادخواه ــی، »امکان س ــبی، عل 1. طهماس

ــماره ۸، ص 14۹. ــی، 1۳۹۸، ش ــوق خصوص ــش حق ــی(«، پژوه ــه تطبیق ــران )مطالع ای

۲. مهرپور، حسین، نظام بین المللی حقوق بشر، تهران: اطالعات، چاپ ششم، 1۳۹4، ص 7۸.

بــه دادرســی باشــد، در برابــر دادخواهــی خواهــان بــه دفــاع از خــود بپــردازد و راهبــرد طــرح دعــوای 
ــد.1 ــه دادرســی الزم بدان متقابــل را در پیــش بگیــرد یــا فراخوانــدن ثالثــی را ب

بــه موجــب مــواد 17، ۹۸، 10۳، 1۳0 تــا 14۳ قانــون آییــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی و انقالب 
در امــور مدنــی، مصــوب 1۳7۹، دعــاوی طــاری وضــع شــده اســت. در مــواد ۳۵ )بندهــای 11 و 1۲(، 
ــون بیمــه شــخص ثالــث، مصــوب  ــون، مــاده ۵1 قان 10۹، 41۹، 4۲۵1، 4۲۳، 4۳۲ و ۵0۳ همــان قان
1۳۹۵، مــاده ۲1 قانــون شــوراهای حــل اختــالف، مصــوب 1۳۹4 و مــاده ۲۲ آیین نامــه اجرایــی قانــون 
شــوراهای حــل اختــالف، مصــوب 1۳۹4 و مــاده ۵1 قانــون تشــکیالت و آییــن دادرســی دیــوان عدالــت 

اداری، مصــوب 1۳۹۲ بــه برخــی احــکام و آثــار دعــاوی طــاری اشــاره شــده اســت.
بــا وجــود اهمیــت دعــاوی طــاری در فرآینــد دادرســی در مراجــع حقوقــی و دیــوان عدالــت اداری، 
تاکنــون بــه ایــن دعــاوی و نظــام حقوقــی حاکــم بــر آن هــا توجــه چندانــی صــورت نگرفتــه اســت و 
ــخص  ــدان مش ــت اداری چن ــوان عدال ــژه در دی ــه وی ــاوی ب ــن دع ــای ای ــی از مصداق ه ــت برخ وضعی

نیســت.
نکتــه دیگــر ایــن اســت کــه دســتگاه ها و واحدهــای دولتــی حــق شــکایت در دیــوان عدالــت اداری 
را ندارنــد، ولــی دعــاوی طــاری بــرای دســتگاه های دولتــی پیش بینــی شــده اســت. حــال ایــن ســؤال 
ــون  ــون اساســی و مــاده 10 قان ــر خــالف نــص اصــل 17۳ قان ــا ایــن مقــررات ب مطــرح اســت کــه آی
تشــکیالت و آییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری و قاعــده امکان پذیــر نبــودن شــکایت دســتگاه های 

دولتــی در دیــوان عدالــت اداری نیســت؟ 
در ایــن خصــوص، رســیدگی بــه دعــاوی طــاری در محاکــم عمومــی و دیــوان عدالــت اداری، تابــع 
مقــررات خاصــی اســت کــه در قوانیــن یادشــده پیش بینــی شــده اســت. نتایــج ایــن تحقیــق نشــان 
می دهــد بــا توجــه بــه فلســفه وجــودی حاکــم بــر تأســیس دیــوان عدالــت اداری و نابرابــری طرفیــن 
ــت  ــوان عدال ــی، دی ــم حقوق ــن در محاک ــری طرفی ــل براب ــرورت اص ــز ض ــه و نی ــن رابط ــوا در ای دع
اداری، برخــی مصداق هــای دعــاوی طــاری را نپذیرفتــه اســت. روش تحقیــق در ایــن پژوهــش از نــوع 

ــه ای اســتفاده شــده اســت. ــع از روش کتاب خان ــردآوری مناب ــی اســت و در گ توصیفــی ـ تحلیل

گفتار اول ـ مبانی پذیرش دعاوی طاری
ــرای هــر فــرد و هــر یــک از آحــاد ملــت،  ــه رســمیت شــناختن ایــن حــق ب حــق دادخواهــی و ب
صــرف نظــر از هــر گونــه ویژگــی نــژادی، جنســی، قومــی، قبیلــه ای و مذهبــی،۲ از جملــه حقــوق اولیــه 
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همــه افــراد بــه شــمار مــی رود تــا در مــواردی کــه بــه حقــوق و آزادی هــای آن هــا تعــرض شــود، بــرای 
احیــای آن، امــکان مراجعــه بــه مراجــع صالــح قضایــی را داشــته باشــند.1

هم چنیــن قانون گــذار بــا تأســیس مقــررات ورود شــخص ثالــث، امتیــازی اســتثنایی و ویــژه بــرای 
اشــخاص خــارج از دادرســی و بیگانــه از دعــوا قائــل شــده اســت تــا بتواننــد بــا احســاس ذی نفــع بــودن 
یــا بیــم از ضــرر حاصــل از دعــوای مطرح شــده، بــرای جلوگیــری از ضــرر دیــدن و تضییــع حقــوق، بــا 

میــل و اختیــار مداخلــه کننــد.۲
افــزون بــر این هــا، بــا نگاهــی بــه آمــار ســاالنه پرونده هــای تشکیل شــده در محاکــم و بررســی خواســته 
اصحــاب دعــوا مشــخص می شــود کــه تعــداد زیــادی از پرونده هــا بــا هــم ارتبــاط دارنــد. طــرح دعــوای طــاری 
ســبب می شــود پرونده هــای متعــدد در دادگســتری تشــکیل نشــود و آمــار پرونده هــای قضایــی کاهــش یابــد. 

بند اول. پذیرش دعاوی طاری بر مبنای اصل سرعت در رسیدگی
ــای دفاعــی هم چــون  ــار دیگــر تضمین ه ــد دادرســی در کن ــول در فرآین ــدت معق رســیدگی در م
ــول  ــدت معق ــیدگی در م ــی رس ــی از مبان ــت. یک ــودن  اس ــی ب ــل علن ــالح  ها و اص ــاوی س ــل تس اص
ــتن  ــاط داش ــل ارتب ــه دلی ــذار ب ــت.۳ قانون گ ــی اس ــی اجتماع ــت در زندگ ــن عدال ــی، تأمی دادرس
ــا دعــوای اصلــی یــا اتحــاد منشــأ آن هــا، بــرای جلوگیــری از صــدور آرای متعــارض  دعــاوی طــاری ب
ــه دادرســی مقــرر کــرده اســت دعــاوی طــاری در  و صرفه جویــی در وقــت و هزینه هــا و کاهــش اطال
همــان دادگاهــی طــرح شــوند کــه دعــوای اصلــی در حــال رســیدگی اســت.4 در صــورت طــرح دعــوای 
طــاری، دادگاه در صــورت امــکان، رأی خــود را بــرای هــر دو دعــوا، در یــک دادنامــه صــادر می کنــد.۵ 
ــه  ــا اطال ــم و ب ــح، منظ ــگ، صحی ــراری دادرســی هماهن ــه برق ــک ب ــر کم ــالوه ب ــن موضــوع ع ای
کم تــر، دربرگیرنــده نفــع اصحــاب دعــوا در اســتفاده از مزایــای ایــن دادرســی اســت. بــه ویــژه بــرای 
خواهــان دعــوای طــاری ایــن مزیــت را دارد کــه صــرف نظــر از قواعــد مربــوط بــه صالحیــت محلــی، 
ــه صــورت  ــان دارد و ب ــی در آن جری ــوای اصل ــه دع ــد ک ــوای خــود را در دادگاهــی مطــرح می کن دع

ــود.  ــیدگی می ش ــی رس ــوای اصل ــا دع ــراه ب ــان و هم هم زم

1. هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی و آزادی های اساسی، تهران: میزان، 1۳۸4، ص ۲۹4.

۲. متین دفتری، پیشین، ص ۳۲۳.

۳. وطنــی، امیــر و محمــد نرگســیان، »جایــگاه اصــل رســیدگی در مــدت معقــول در فرآینــد کیفــری«، فصل  نامــه 

دیدگاه هــای حقــوق قضایــی، دوره بیســت و چهــارم، 1۳۹7، شــماره ۸4، ص ۲6۵.

4. قهرمانی، نصرالله، مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی، تهران: خرسندی، 1۳۸6، ج 1، ص 4۹.

ــول  ــی و اص ــک در دادرس ــرد دموکراتی ــده عملک ــن کنن ــول تضمی ــد و حســن محســنی، »اص ۵. غمامــی، مجی

ــران، 1۳۸۵،  ــوم سیاســی دانشــکده ته ــوق و عل ــه دانشــکده حق ــی«، مجل ــی مدن ــای دادرس ــه  ویژگی ه ــوط ب مرب

ــماره 74، ص ۲۸7. ش
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1. جعفــری لنگــرودی، محمدجعفــر، مبســوط در ترمینولــوژی حقــوق، تهــران: گنــج دانــش، چــاپ چهــارم، 1۳۸۳، ج 

1، ص 14.

۲. مالوری، فیلیپ، اندیشه های حقوقی، ترجمه: مرتضی کالنتریان، تهران: آگاه، 1۳۸۳، ص۲00.

۳. کاتوزیان، ناصر، اثبات و دلیل اثبات )جلد 2(، تهران: میزان، چاپ اول، 1۳۸۳، ص 1۸6.

4. صفایــی، ســید حســین، دوره مقدماتــی حقــوق مدنــی: قواعــد عمومــی قراردادهــا، تهــران: میــزان، چــاپ ششــم، 

1۳۸7، ج ۲، ص ۲۵0.

۵. محســنی، حســن و پورطهماســبی فرد، محمــد، »اصــل تســلط طرفیــن دعــوا بــر جهــات و موضوعــات دعــوا«، 

نشــریه کانــون وکالی دادگســتری مرکــز، دوره بیســت و یکــم، 1۳۸4، شــماره 1۹0، ص74 .

بند دوم. دعاوی طاری، استثنایی بر اصل نسبی بودن آرای قضایی
بــا صــدور رأی دادگاه و الزم االجــرا شــدن آن در روابــط قضایــی طرفیــن، نوعــی دگرگونــی بــه وجود 
می آیــد کــه پیــش از آن وجــود نداشــته اســت.1 اصــل نســبی بــودن رأی دادگاه کــه مدلــول خــروج از 
وضعیــت طبیعــی، نشــانه ورود بــه وضعیــت مدنــی و قلمــروی حاکمیــت قضایــی قانــون اســت،۲ ظاهــراً 
ــای  ــد، مبن ــا بی تردی ــده، ام ــوص نش ــی منص ــی قانون ــل در متن ــن اص ــز دارد. ای ــی نی ــتوانه اخالق پش
ــاد آن  ــه بنی ــرای توجی ــوق دادرســی خصوصــی اســت. ب ــژه در حق ــه وی ــد موجــود ب بســیاری از قواع
نیــز گاهــی آن را بــه قراردادهــا ماننــد کــرده و زمانــی بــه ضــرورت حفــظ منافــع اشــخاص بیــرون از 

ــی دادرس متوســل شــده اند.۳ ــه اصــل بی طرف ــرانجام، ب دادرســی و س
مقصــود از اثــر رأی در اصــل نســبی بــودن، اثــر مســتقیم آن بــر اصحــاب دعواســت، بــه ایــن معنــی 
کــه حکــم اواًل و بالــذات در دارایــی دادباختــه و دادبــرده مؤثــر باشــد، حقــوق و الزامــات آنــان را افزایــش 
دهــد یــا از آن بکاهــد. التزامــات ناشــی از حکــم، بــدون واســطه بــر دادباختــه تحمیــل شــده و در مقابل، 
دادبــرده، منتفــع اصلــی و نخســتین از ایــن رأی باشــد.4 دعــاوی طــاری، راهــی بــرای گــذر از ایــن اصــل 

ــت. قانونی اس

بند سوم. دعاوی طاری، استثنایی بر اصل تغییرناپذیری اصحاب دعوا
یکــی از  اصــول دادرســی عادالنــه، اصــل تغییرناپذیــری دعــوای حقوقــی اســت کــه بــه موجــب آن، 
هنگامــی کــه دادرســی آغــاز می شــود، عناصــر و چارچــوب آن نبایــد تغییــر کنــد. بنابرایــن، نمی تــوان 
شــخص ثالثــی را جای گزیــن یکــی از طرفیــن دعــوا کــرد یــا ســمت او را تغییــر داد یــا موضــوع دعــوای 
اولیــه را بــا طــرح جدیــد تغییــر داد؛ زیــرا تقاضــای رســیدگی )دادخواســت(، قلمــروی دعــوا را از نظــر 
عناصــر ســازنده، اطــراف، موضــوع و ســبب دعــوا مشــخص می کنــد. حفــظ ارتبــاط میــان ادعــا و دفــاع، 

یکــی از آثــار اصــل تغییرناپذیــری دعــوای حقوقــی و الزمــه اســتمرار ســالم جریــان دادرســی اســت.۵
در حقــوق رم، اصــل تغییرناپذیــری اصحــاب دعــوا و ثبــات و پایــداری موضــوع، نخســت بــه دلیــل 
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ــه  ــداری عناصــر دعــوا ب ــات و پای ــه نمی شــد. اصــل ثب ــداری موضــوع دعــوا پذیرفت ــات و پای اصــل ثب
ایــن معناســت کــه دعــوا هنگامــی کــه آغــاز شــود، طرف هــای آن و ادعاهایــی کــه مطــرح اســت، دیگــر 

تغییــر نکنــد و ثابــت و پایــدار بمانــد. 

ــی در  ــاوی اضاف ــه دع ــیدگی ب ــح رس ــع صال ــار دوم. مرج گفت
ــت اداری ــوان عدال ــی و دی ــم حقوق محاک

ــر  ــی در نظ ــوای اضاف ــرای دع ــاده ۸4 ق.آ.دم. ب ــد ۲ م ــذار در بن ــه قانون گ ــرط هایی ک ــی از ش یک
ــت.1  ــرح اس ــی در آن مط ــی و اضاف ــاوی اصل ــه دع ــت ک ــی اس ــودن دادگاه های ــرض ب ــه، هم ع گرفت
ــوای  ــد و دع ــیدگی باش ــال رس ــر در ح ــد نظ ــی( در دادگاه تجدی ــی )اصل ــوای قبل ــر دع ــن، اگ بنابرای
ــه  ــود. هم درج ــد ب ــرض نخواهن ــه، هم ع ــر درج ــن دو دادگاه از نظ ــر ای ــدوی، دیگ ــی در دادگاه ب اضاف
ــیدگی  ــال رس ــف در ح ــای مختل ــاوی در دادگاه ه ــه دع ــد ک ــت می یاب ــی اهمی ــا زمان ــودن دادگاه ه ب
ــرط  ــود ش ــر وج ــد، از نظ ــیدگی باش ــت رس ــعبه دادگاه در دس ــک ش ــوا در ی ــر دو دع ــر ه ــد. اگ باش

ــدارد.  ــود ن ــکلی وج ــا مش ــودن دادگاه ه ــرض ب هم ع
پــس از اقامــه دعــوای اضافــی و طــرح ایــراد دعــوای اضافــی از ســوی خوانــده آن دعــوا، مبحــث 
پذیــرش یــا رد آن در دادگاهــی مطــرح می شــود کــه دعــوای اضافــی بــه آن تقدیــم شــده اســت. ایــن 
مبحــث بــه فرضــی اختصــاص دارد کــه دادگاه، ایــراد دعــوای اضافــی را بپذیــرد و قصــد تصمیم گیــری 
ــاره آن را دارد. ایــن فــرض نیــز در دو حالــت بررســی می شــود. فــرض اول، نبــود اختــالف میــان  درب

دادگاه هــا و فــرض دوم، وجــود اختــالف میــان دادگاه هــا بنــا بــه دالیــل مختلــف اســت.
دادگاه هایــی کــه دعــاوی اصلــی )قبلــی( و اضافــی در آن مطــرح شــده اســت، نبایــد بــا یکدیگــر از 
لحــاظ درجــه و صالحیــت اختالفــی داشــته باشــند. مثــاًل دعــوای اصلــی )قبلــی( بــا عنــوان خلــع یــد 
از طــرف شــخص »ب« علیــه شــخص »الــف« در شــعبه دوم دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان اراك 
مطــرح شــده اســت. در شــعبه چهــارم دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان اراك نیــز »الــف«، دعوایــی را 
بــا عنــوان اثبــات مالکیــت علیــه شــخص »ب« مطــرح می کنــد. در ایــن حالــت، هــر دو دادگاه از لحــاظ 
درجــه برابرنــد، بــه ایــن معنــا کــه هــر دو بــدوی هســتند و از نظــر صالحیــت اعــم از ذاتــی و نســبی 
ــی  ــی حقوق ــارم دادگاه عموم ــف« در شــعبه چه ــر »ال ــت، اگ ــن حال ــر یکســانند. در ای ــا یکدیگ ــز ب نی
ــم  ــه آن تصمی ــد، دادگاه موظــف اســت نســبت ب ــی را طــرح کن ــوای اضاف ــراد دع ــتان اراك، ای شهرس

بگیــرد. ) مــاده ۸۸ ق.آ.د.م(

ــواع دعــاوی بیــن اشــخاص مختلــف«، مجلــه پژوهش هــای  1. احمــدی، خلیــل، »مطالعــه تطبیقــی مفهــوم و ان

حقــوق تطبیقــی، دوره هجدهــم، 1۳۹۳، شــماره 4، ص 7۸.

۲. شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، تهران: دراک، 1۳۹۲، ج 1، ص 444.
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ــراد دعــوای  ــرش ای ــن اســت کــه در صــورت پذی ــن فــرض مطــرح می شــود، ای ســؤالی کــه در ای
اضافــی و مرتبــط دانســتن دعــاوی یادشــده، اگــر دادگاه بخواهــد دعــوای اضافــی را بــرای رســیدگی بــه 
دادگاهــی ارجــاع دهــد کــه دعــوای اصلــی در آن جــا مطــرح اســت، چــه تصمیمــی بایــد بگیــرد؟ بــه 
عبــارت دیگــر، در ایــن حالــت، آیــا دادگاه بایــد قــرار امتنــاع از رســیدگی صــادر  کنــد یــا بــا تصمیمــی 
اداری نیــز می توانــد پرونــده را بــه دادگاهــی ارجــاع دهــد کــه دعــوای اصلــی در آن جــا مطــرح اســت؟

ــالف نظــر وجــود دارد.  ــی اخت ــه قضای ــی و روی ــن حقوق ــان دکتری ــؤال، می ــن س ــه ای در پاســخ ب
ــا صــدور  برخــی حقوق دانــان در پاســخ بــه ایــن ســؤال معتقدنــد اگــر دادگاه ایــن ایــراد را بپذیــرد، ب
ــعبه اول  ــس ش ــن ریی ــا تعیی ــده را ب ــیدگی دســت می کشــد و پرون ــیدگی، از رس ــاع از رس ــرار امتن ق
بــرای رســیدگی هم زمــان بــا پرونــده ســابق، نــزد شــعبه ای می فرســتد کــه دعــوای ســابق در آن جــا 

مطــرح اســت.1
ــه قضایــی، در ایــن موضــوع میــان قضــات اختــالف نظــر وجــود دارد. در نشســت قضایــی  در روی
ــود: »از آن جــا کــه قانون گــذار  دادگســتری کاشــان در مهــر 1۳۸0 نظریــه اکثریــت قضــات چنیــن ب
در مقــام تکلیــف دادگاه، ذکــری از صــدور قــرار خاصــی از جملــه قــرار امتنــاع از رســیدگی بــه میــان 
ــد،  ــد دادگاه صــادر کن ــه بای ــراری را ک ــوع ق ــراد ن ــوارد، ای ــایر م ــه در س ــی ک ــاورده اســت، در حال نی
مشــخص کــرده اســت و از طرفــی، صراحــت مــاده 10۳ ق.آ.د.م. مبنــی بــر این کــه »... و چنــان چــه در 
چنــد شــعبه مطــرح شــده باشــد، در یکــی از شــعب بــا تعییــن رییــس شــعبه اول یــک جــا رســیدگی 
ــرادی  ــه ای ــم از این ک ــه مراحــل دادرســی، اع ــف آور اســت و در کلی ــرای دادگاه تکلی ــد شــد«، ب خواه
ــا مرتبــط اطــالع  ــه وجــود پرونده هــای مشــابه ی ــا این کــه دادگاه، خــود ب صــورت پذیرفتــه باشــد و ی
پیــدا کنــد، بایــد اعمــال شــود، پرونــده دعــوا بــدون صــدور هــر گونــه قــرار و فقــط بــا دســتور اداری 
بــه نظــر ریاســت شــعبه اول رســانده می شــود تــا پــس از ارجــاع و تعییــن شــعبه رســیدگی کننده از 

آمــار، کســر و بــه شــعبه مرجــوٌع الیــه فرســتاده شــود«.
ــاع  ــد ارج ــه معتقدن ــی داد ک ــه گروه ــق را ب ــد ح ــده بای ــخ های ارائه ش ــد در پاس ــر می رس ــه نظ ب
دعــوای اضافــی )مرتبــط( بــه شــعبه ای کــه ســبق ارجــاع دارد، در قالــب تصمیــم اداری خواهــد بــود و 

نیــازی بــه اظهــار نظــر قضایــی در ایــن خصــوص وجــود نــدارد؛ زیــرا:
ــی  ــوای اضاف ــه دع ــی ک ــرد دادگاه ــوص عملک ــاده ۸۹ ق.آ.د.م. در خص ــذار در م ــک ـ قانون گ ی
ــرده  ــث ک ــده بح ــه پرون ــیدگی ب ــودداری دادگاه از رس ــا از خ ــردد، تنه ــرح می گ ــط( در آن مط )مرتب
اســت و اگــر بــه تصمیــم قضایــی و صــدور قــرار امتنــاع از رســیدگی نیــاز بــود، بایــد هماننــد مــاده ۹۲ 

ــرد. ــاره می ک ــاع از رســیدگی اش ــرار امتن ــه ق ق.آ.د.م. ب
ــه  ــی ک ــرده اســت: »در صورت ــح ک ــاده 10۳ ق.آ.د.م. تصری ــذار در م ــک طــرف، قانون گ دو ـ  از ی
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ــه تعییــن رییــس شــعبه  ــد شــعبه دادگاه مطــرح باشــد، در یکــی از شــعب ب ــاوی مرتبــط در چن دع
اول یــک جــا رســیدگی خواهنــد شــد.« از طــرف دیگــر، حســب مــاده 1۲ ق.ت.د.ع. و.ا.، رییــس شــعبه 
ــه تبــع ایــن امــر، ارجــاع پرونده هــا نیــز کــه حســب قانــون  ــر دادگاه هــا ریاســت اداری دارد و ب اول ب
ــی  ــوای اضاف ــه دع ــن، دادگاهــی ک ــری اداری اســت. بنابرای ــف اوســت، ام ــاده ۵0 ق.آ.د.م.( از وظای )م
در آن مطــرح شــده اســت، بایــد وجــود چنیــن دعوایــی را در قالــب دســتوری اداری بــرای رســیدگی 
هم زمــان در دادگاهــی کــه دعــوای اصلــی در آن مطــرح اســت، بــه نظــر رییــس شــعبه اول برســاند.

ــاده 6۵  ــه نظــر دادگاه بســته اســت ) م ــاوی ب ــان دع ــاط می ــی اســت چــون تشــخیص ارتب گفتن
ق.آ.د.م.( و ایــن امــر در قالــب تصمیــم اداری گرفتــه می شــود، نــه تنهــا قابــل شــکایت نیســت، بلکــه 
ــه این کــه رســیدگی  ــا توجــه ب حتــی نیــازی نیســت کــه ایــن تصمیــم، مســتدل باشــد.1 بنابرایــن، ب
ــی را فراهــم  ــده صالحیــت محل ــکان انحــراف از قاع ــی، ام ــوای اضاف ــه دع ــاوی طــاری از جمل ــه دع ب

ــاوی نیســت. ــن دع ــه ای ــان ب ــع از رســیدگی هم زم ــی، مان ــت محل ــالف در صالحی ــی آورد، اخت م
رســیدگی بــه دعــاوی طــاری در دیــوان عدالــت اداری، بــرای اولیــن بــار در قانــون دیــوان عدالــت اداری، 
مصــوب 1۳۸۵ بــه رســمیت شــناخته شــد. در قانــون تشــکیالت و آییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری نیز 
ایــن موضــوع تکــرار شــد. در ایــن قانــون فقــط ورود ثالــث و جلــب ثالــث از مصداق هــای دعــاوی طــاری 
ذکــر شــده و از دعــوای متقابــل، ســخنی بــه میــان نیامــده اســت کــه شــرح آن در ادامــه بیــان خواهد شــد.

ــم  ــاری در محاک ــاوی ط ــه دع ــیدگی ب ــن رس ــوم. آیی ــار س گفت
ــت اداری ــوان عدال ــی و دی حقوق

ــن  ــون تشــکیالت و آیی ــز قان ــی و نی ــن دادرســی مدن ــون آیی ــدرج در قان ــررات من ــر اســاس مق ب
دادرســی دیــوان عدالــت اداری، طــرح دعــاوی طــاری، تابــع تشــریفات خاصــی اســت کــه موضــوع ایــن 

ــد.  ــکیل می ده ــار را تش گفت

بند نخست. دعاوی طاری در دیوان عدالت اداری
در نظــام حقوقــی جمهــوری اســالمی ایــران، رســیدگی بــه بخشــی از دعــاوی و شــکایات افــراد و 
حــل و فصــل آن هــا بنــا بــه دالیلــی ماننــد »اصــل تخصــص« و »لــزوم توجــه بــه مقتضیــات اداری و 
اجرایــی و منافــع عمومــی« در صالحیــت مراجعــی قــرار گرفتــه اســت کــه از آن هــا بــا عنــوان »مراجــع 
ــارت  ــژه نظ ــن خصــوص، کاروی ــود.۲ در ای ــاد می ش ــا »مراجــع اختصاصــی اداری« ی ــی« ی ــبه قضای ش

قضایــی بــر ایــن مراجــع بــر عهــده دیــوان عدالــت اداری اســت.

1. همان، ص ۵7.

۲.  رستمی، ولی و همکاران، دادرسی عادالنه در مراجع اختصاصی اداری ایران، تهران: گرایش، 1۳۸۸، ص 46.
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در برخــی از نظام هــای حقوقــی، بــه دلیــل پیش بینــی ضــرورت داشــتن تخصــص در امــور اداری، 
ــی اداری(  ــع دادرس ــی )مرج ــژه قضای ــع وی ــده مراج ــر عه ــت ب ــردم از دول ــکایات م ــه ش ــیدگی ب رس
گذاشــته می شــود و ایــن قبیــل دعــاوی بــا عنــوان دعــاوی اداری، از دعــاوی عــادی جــدا می شــوند.1 
»تأســیس دیــوان عدالــت اداری بــه عنــوان یــک مرجــع عالــی قضایــی بــرای رســیدگی بــه شــکایت 
افــراد از عملکــرد دولــت و بــه موجــب قانــون اساســی، نشــانگر درجــه اهمیتــی اســت کــه قانون گــذار 
بــرای صیانــت از حقــوق شــهروندان و تضمیــن تشــکیالت دســتگاه اداری کشــور قائــل گردیده اســت.«۲ 
رویــه قضایــی بــه دلیــل ارتبــاط مســتقیم بــا واقعیت هــای جامعــه و ســهولت بیش تــر در مطابقــت بــا 

تحــوالت اجتماعــی، نقــش مهمــی در ایــن زمینــه ایفــا می کنــد.۳
قضــات دیــوان عدالــت اداری در جایــگاه دادرس اداری و بــرای ایفــای تکلیــف دادرســی خــود و حــل 
و فصــل دعــاوی، ایــن توانایــی را پیــدا کرده انــد تــا در جایــگاه قاضــی شــعبه و نیــز عضــو هیئت هــای 
تخصصــی و عمومــی بــه رفــع ایــن ناکارآمــدی بپردازنــد.4 دعــاوی مطــرح در دیــوان عدالــت اداری در 
ــا دعــاوی  حــوزه حقــوق عمومــی مطــرح می شــود. از ایــن رو، از نظــر اصحــاب دعــوا نیــز متفــاوت ب
مدنــی و کیفــری اســت. در دعــاوی دیــوان عدالــت اداری، یکــی از اصحــاب دعــوا الزامــًا مقــام عمومــی 

اســت؛ چــون فلســفه تشــکیل دیــوان، رســیدگی بــه شــکایات شــهروندان علیــه دولــت اســت.۵
مجموعــه دادرســی قضایــی، دادرســی اداری و دادرســی محاســباتی، سیســتمی ویــژه را در جمهوری 
اســالمی ایــران شــکل می دهــد کــه شــیوه انتظــام و ارتبــاط آن هــا بــا یکدیگــر و شــیوه دادرســی هــر 
یــک، از جملــه دادرســی اداری، نظــام حقوقــی منحصــر بــه فــردی ایجــاد کــرده اســت. دادرســی اداری 
را نمی تــوان واجــد ماهیــت صــرف حقــوق عمومــی دانســت؛ زیــرا در امــوری، همــان دادرســی مدنــی 

بــر دعــاوی علیــه اداره هــا حاکــم اســت و در بیش تــر امــور، هویــت خــاص خــود را دارد.6

ــوق  ــش حق ــه دان ــت اداری«، فصل  نام ــوان عدال ــده در دی ــلیمانی، »خوان ــتی س ــی و مهس ــید مجتب ــی، س 1. واعظ

عمومــی، دوره پنجــم، 1۳۹۵، شــماره 1۳، ص ۲۸.

۲. شــهنایی، خلیــل، »جایــگاه دیــوان عدالــت اداری در تأمیــن عدالــت اداری و اجتماعــی«، پژوهش نامــه حقوقــی، 

1۳۸6، شــماره 1، ص 4۳.

ــه  ــی«، پایان نام ــوق عموم ــت اداری در حق ــوان عدال ــی دی ــه قضای ــش روی ــگاه و نق ــا، »جای ــی، ثری ۳. فاطم

ــران، 1۳۹1، ص ۳6. ــگاه ته ــی، دانش ــس فاراب ــوق، پردی ــته حق ــد، رش ــی ارش کارشناس

ــی  ــه قضای ــی در روی ــذاری قضای ــه قاعده گ ــی ب ــده تقنین ــذار از قاع ــری، »گ ــا اکب 4. حســنوند، محمــد و مین

ــه حقوقــی دادگســتری، دوره هشــتاد و چهــارم،  ــتخدامی«، مجل ــوق اس ــر حق ــد ب ــا تأکی ــت اداری ب ــوان عدال دی

1۳۹۹، شــماره 11۲، ص 104.

۵. محمودی، جواد، بررسی تحلیلی دادرسی اداری در حقوق ایران، تهران: جنگل، 1۳۹۳، ص ۲۳.

6. ســوادکوهی، ســام، »آییــن دادرســی اداری در تشــکیات قضایــی جمهــوری اســامی ایــران«،  پژوهش نامــه 

حقــوق خصوصــی، ســال اول، 1۳۹1، شــماره 1، ص 10.
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جنبــه نــو بــودن در خصــوص دعــاوی طــاری در دیــوان عدالــت اداری نیــز مصــداق دارد. در قانــون 
ــوع از دعــاوی طــاری  ــار، تنهــا دو ن ــرای اولیــن ب ــت اداری، مصــوب 1۳۸۵، قانون گــذار ب ــوان عدال دی
ــواد  ــز م ــت اداری نی ــوان عدال ــی دی ــن دادرس ــکیالت و آیی ــون تش ــناخت و در قان ــمیت ش ــه رس را ب

ــاری اختصــاص داد.  ــاوی ط ــه دع ــری را ب بیش ت

الف. دعوای متقابل
ــای  ــل ادع ــق دارد در مقاب ــوا ح ــده دع ــه خوان ــت ک ــده اس ــل آم ــوای متقاب ــوم دع ــان مفه در بی
ــا  ــا دعــوای اصلــی ناشــی از یــک منشــأ باشــد ی ــی ب خواهــان اقامــه دعــوا کنــد و اگــر چنیــن ادعای
بــا آن ارتبــاط کامــل داشــته باشــد، دعــوای متقابــل نامیــده می شــود.1 در قانــون تشــکیالت و آییــن 
ــل را  ــوای متقاب ــت. دع ــده اس ــان نیام ــه می ــخنی ب ــوا س ــن دع ــت اداری، از ای ــوان عدال ــی دی دادرس
ــتگاه های  ــن، دس ــد. بنابرای ــه می کن ــان اقام ــوای خواه ــه دع ــخ گویی ب ــام پاس ــوا و در مق ــده دع خوان
ــت  ــوان عدال ــد؛ چــون دی ــرار گیرن ــگاه خواهــان ق ــت اداری در جای ــوان عدال دولتــی نمی تواننــد در دی
ــا و  ــی از تصمیم ه ــوق خصوص ــی حق ــی و حقوق ــخاص حقیق ــی اش ــع تظلم خواه ــًا مرج اداری اساس
اقدامــات واحدهــای دولتــی و مأمــوران واحدهــای یادشــده در رســیدگی بــه اعتــراض و شــکایت از آرا 

ــت. ــات اداری اس ــه تخلف ــیدگی ب ــای رس ــی هیئت ه ــای قطع و تصمیم ه
از نظــر یکــی از نویســندگان، چــون دعــوای متقابــل هــم در مقــام دفــاع مطــرح می شــود و نوعــی 
از دعــوا تلقــی می گــردد و خصوصیتــی در دعــاوی ورود ثالــث و جلــب ثالــث وجــود نــدارد کــه آن هــا 
را از دعــوای متقابــل جــدا ســازد و هم چنیــن بــه موجــب مــاده 1۲۲ قانــون تشــکیالت و آییــن دادرســی 
دیــوان عدالــت اداری، در مــوارد ســکوت ایــن قانــون بایــد بــه قانــون آییــن دادرســی مدنــی مراجعــه 

کــرد، طــرح دعــوای متقابــل هــم از ناحیــه دســتگاه های دولتــی قابــل اســتماع بــه نظــر می رســد.۲
ــوای  ــت. دع ــت اداری اس ــوان عدال ــل در دی ــوای متقاب ــد، رّد دع ــاق می افت ــل اتف ــه در عم آن چ
متقابــل، دعوایــی تمام عیــار اســت کــه در مقابــل دعــوای اصلــی مطــرح می شــود. بنابرایــن، هــر چنــد 
دعــوای متقابــل، نوعــی دفــاع محســوب می شــود، امــا ادعایــی اســت کــه خوانــده نســبت بــه موضــوع 
دعــوا مطــرح می کنــد و نتیجــه ای کــه از ایــن دعــوا حاصــل می شــود، در صــورت مســتند و مســتدل 
ــوای  ــده دع ــه او از خوان ــته ای اســت ک ــه خواس ــل، رســیدن ب ــوای متقاب ــان دع ــدارک خواه ــودن م ب
متقابــل مطالبــه می کنــد. پــس ایــن نیــز نوعــی اقامــه دعواســت کــه هــر چنــد بــه تبــع و در مقابــل 
دعــوای اصلــی اقامــه می شــود، امــا می توانــد بــه تنهایــی هــم مطــرح و بــه آن رســیدگی شــود. پــس 
ــا شــکایت  ــه الیحــه دفاعیــه، پاســخ خــود را ب ــه جــای ارائ ــه نیســت کــه طــرف شــکایت ب ــن گون ای

1. بهشتی، محمدجواد و نادر مردانی، آیین دادرسی مدنی، تهران: میزان، چاپ اول، 1۳۸۵، ج ۲، ص ۲1۳.

۲. موالبیگی، غالم رضا، صاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تهران: جنگل، چاپ اول، 1۳۹۲، ص 1۲۵.
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1. شهنازی جنگ تپه، ساالر، »دعاوی طاری در قانون تشکیات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و 

مقایسه آن با قانون آیین دادرسی مدنی«، نخستین کنفرانس ملی حقوق، فقه و فرهنگ، 1۳۹۹، ص 10.

مطــرح کنــد؛ زیــرا در عمــل، بــرای دفــاع، ارائــه دادخواســت نیــاز نیســت. بنابرایــن، روشــن اســت کــه 
دعــوای متقابــل، صــرف دفــاع نیســت. 

ــود.  ــن می ش ــه روش ــم قضی ــل، حک ــه اص ــوع ب ــا رج ــت، ب ــاکت اس ــون س ــه قان ــواردی ک در م
ــت اداری را رســیدگی  ــوان عدال ــدف از تأســیس دی ــون اساســی، ه ــه اصــل 17۳ قان ــن ک ــح ای توضی
ــط در  ــون اساســی فق ــرده اســت. تفســیر قان ــان ک ــی بی ــه دســتگاه های دولت ــردم علی ــاوی م ــه دع ب
صالحیــت شــورای نگهبــان اســت و قــاون دیــوان عدالــت اداری، قانــون عــادی و قابــل تفســیر اســت. 
البتــه تفســیرهای ارائه شــده از ایــن قانــون نبایــد مغایــر قانــون اساســی باشــد. بنابرایــن، در خصــوص 
دســتگاه های دولتــی بایــد اصــل 17۳ قانــون اساســی را بــه عنــوان یــک اصــل و مــواد ۵4 و ۵۵ قانــون 
تشــکیالت و آییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری، مصــوب 1۳۹۲ را کــه فقــط بــه دو دعــوای ورود ثالث 
و جلــب ثالــث اشــاره کــرده اســت، بایــد اســتثنا در نظــر گرفــت. برابــر قاعــده ای کــه می گویــد اســتثنا 
بایــد در محــدوده نــص تقســیر شــود، شــاید بتــوان گفــت کــه ناممکــن بــودن رســیدگی بــه دعــوای 

ــری برخــوردار اســت.1 ــت اداری از اســتدالل قوی ت ــوان عدال ــل در دی متقاب
ــه  ــد مرجعــی کــه ب ــی از اشــکال می داننــد و معتقدن ــان طــرح ایــن دعــوا را خال برخــی حقوق دان
دعــوای جدیــد رســیدگی می کنــد، همــان دادگاهــی اســت کــه بــه دعــوای اصلــی رســیدگی می کنــد، 
مگــر ایــن کــه دعــوای جدیــد از صالحیــت ذاتــی دادگاه خــارج باشــد. در دعــوای متقابــل هــم همــان 
طــور کــه بیــان شــد، خوانــده )طــرف شــکایت( آن را مطــرح می کنــد و دیــوان عدالــت اداری، صالحیــت 
رســیدگی بــه دعــاوی دســتگاه های دولتــی بــر مــردم را نــدارد. پــس در صــورت طــرح دعــوای متقابــل 
از ســوی دســتگاه های دولتــی، شــعبه دیــوان بــا صــدور قــرار اناطــه، برابــر مــاده ۵0 قانــون تشــکیالت 

و آییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری بــه منطــوق مــاده پیش گفتــه عمــل می کنــد.
اگــر نظــری را بپذیریــم کــه قائــل بــه امــکان اقامــه دعــوای متقابــل در دیــوان عدالــت اداری اســت، 
ــت اداری و آییــن دادرســی  ــوان عدال ــل در دی ــوان گفــت یکــی از تفاوت هــای دعــوای متقاب شــاید بت
مدنــی، در طــرح ادعــا علیــه خواهــان )دعــوای اصلــی( باشــد. بــا ایــن توضیــح کــه در دیــوان عدالــت 
ــد، در  ــت باش ــری از محکومی ــا جلوگی ــش ی ــور کاه ــه منظ ــد ب ــل می توان ــوای متقاب ــرح دع اداری، ط
ــد  ــه جــز مــوارد پیش گفتــه می توان ــی، ب ــون آییــن دادرســی مدن ــی کــه طــرح ایــن دعــوا در قان حال
ــوان  ــی دی ــه عمل ــه روی ــا توجــه ب ــه ب ــی( هــم باشــد. البت ــده )خواهــان دعــوای اصل محکومیــت خوان
ــوان  ــیس در دی ــن تأس ــرش ای ــورت پذی ــت در ص ــد گف ــاوی بای ــوع دع ــن ن ــت اداری در رّد ای عدال
عدالــت اداری و طــرح دعــوا از ســوی خوانــده )دولــت( و بــا توجــه بــه این کــه دیــوان صالحیــت ذاتــی 
ــرار عــدم  ــا صــدور ق ــد ب ــوان بای ــون دی ــاده 4۸ قان ــه موجــب م ــدارد، ب ــوا را ن ــن دع ــه ای رســیدگی ب
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۲. حیدری، سیروس، »اصل تناظر در حقوق فرانسه و کامن ال«، مجله مطالعات حقوقی، دوره دوم، 1۳۸۹، شماره 1، ص 
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۳. امامی، محمد و همکاران، »دعوای اضافی«، مجله مطالعات حقوقی شیراز، دوره پنجم، 1۳۹۲، شماره ۳، ص 10.

صالحیــت، موضــوع را بــه مرجــع صالــح ارســال کنــد. اگــر رســیدگی دیــوان بــه اثبــات ایــن امــر منــوط 
باشــد، چــون در صالحیــت مرجــع دیگــری اســت، برابــر مــاده ۵0 قانــون دیــوان، قــرار اناطــه، صــادر و 

ــالغ می شــود.  ــن اب ــه طرفی ــب ب مرات
بنابرایــن، اگــر دعــوا در صالحیــت دیــوان نباشــد، دیــوان بــا صــدور قــرار عــدم صالحیــت، پرونــده را 
بــه مرجــع صالــح ارســال مــی دارد و اگــر رســیدگی دیــوان بــه اثبــات امــر دیگــری منــوط باشــد، قــرار 
ــا ایــن توضیحــات و فــرض پذیــرش ایــن نظــر، یکــی از تفاوت هــای دعــوای  اناطــه صــادر می کنــد . ب
متقابــل در دیــوان عدالــت اداری و قانــون آییــن دادرســی مدنــی ایــن اســت کــه برابــر قانــون آییــن 
دادرســی مدنــی، دعــوای متقابــل در دادگاهــی رســیدگی می شــود کــه بــه دعــوای اصلــی رســیدگی 
می کنــد، امــا در دیــوان عدالــت اداری، در صــورت اقامــه ایــن دعــوا از ســوی دولــت، بــه ایــن دعــوا در 

ــی رســیدگی می شــود.1 ــوای اصل ــه دع ــر از دادگاه رســیدگی کننده ب دادگاهــی غی

ب. دعوای اضافی
اختیاراتــی کــه بــه آغازگــر دعــوا داده شــده اســت تــا بتوانــد دعــوای خــود را تصحیــح و تکمیــل 
کنــد، تغییــر و تحوالتــی اســت کــه بــه تشــریفات خاصــی بــه جــز درخواســت نیــاز نــدارد؛ زیــرا نظــر 
بــه نســبتی کــه او بــا دعــوا دارد و هم چــون شــیء متعلــق بــه خــود بــر آن تســلط دارد، امــکان دخــل 
ــا  ــرض آمادگــی نداشــتن ی ــوا وجــود دارد و در راســتای اصــل تناظــر، در ف ــرده در دع و تصــرف نام ب
حاضــر نشــدن خوانــده، جلســه رســیدگی بــه تأخیــر می افتــد.۲ دعــوای اضافــی، اصطالحــی از حقــوق 
ــده اظهــار حقــی می کنــد.  ــا ظاهــر، در مقابــل خوان ــر خــالف اصــل ی و اختیــارات خواهــان اســت و ب

دومیــن شــرط طــرح ایــن دعــوا، طــرح کــردن آن در مهلــت مقــرر اســت.
یکــی از اصــول دادرســی، رعایــت مهلت هــا و مواعــد اســت. ایــن مهلت هــا بــرای جلوگیــری از اطالــه 
دادرســی و دادن فرصــت دفــاع بــرای طرف هــای دعــوا در نظــر گرفتــه شــده اســت و بــا اصــل اولویــت 
نقــش اصحــاب دعــوا مطابقــت دارد. نظــر بــه اشــتراکاتی کــه دعــاوی جلــب ثالــث و متقابــل بــا دعــوای 
ــن اســت،  ــه ممک ــی ک ــا جای ــوا ت ــد دع ــوا اقتضــا می کن ــت دع ــن اصــل تثبی ــد و هم چنی ــی دارن اضاف
ــای  ــالک از ماده ه ــا وحــدت م ــص، ب ــود ن ــی در نب ــوای اضاف ــت دع ــرات نشــود. مهل دســت خوش تغیی

1۳۵ و 141 قانــون آییــن دادرســی، تــا پایــان اولیــن جلســه رســیدگی نخســتین خواهــد بــود.۳
در خصــوص طــرح ایــن دعــوا در دیــوان عدالــت اداری، بــا توجــه بــه تصریــح مقــرر در اصــل ۳4 
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قانــون  اساســی و نیــز مــاده 1۲۲ قانــون دیــوان کــه در مــوارد ســکوت قانــون دیــوان، بــه قانــون آییــن 
ــالک از  ــدت م ــا وح ــت و ب ــاع داده اس ــی ارج ــور مدن ــالب در ام ــی و انق ــای عموم ــی دادگاه ه دادرس
مــواد 17، 1۳۵ و 14۳ قانــون دیــوان می تــوان گفــت طــرح دعــوای اضافــی در دیــوان عدالــت اداری 
امکان پذیــر اســت.  هم چنیــن درســت اســت کــه ایــن نــوع دعــوا در قانــون دیــوان پیش بینــی نشــده 
اســت، امــا چــون ایــن نــوع دعــوا را خواهــان طــرح می کنــد و خواهــان در دیــوان، شــخص حقیقــی 
و حقوقــی حقــوق خصوصــی اســت، محدودیت هــای مربــوط بــه دعــوای تقابــل در ایــن مــورد وجــود 
نــدارد. در خصــوص طــرح زمــان دعــوای اضافــی کــه مطابــق قواعــد عمومــی تــا پایــان اولیــن جلســه 
ــه مفهــوم اخــص آن  دادرســی اســت و اساســًا رســیدگی در دیــوان، غیــر حضــوری اســت و جلســه ب

ــدارد.  تشــکیل نمی شــود، رعایــت مهلــت مــورد نظــر توجیــه منطقــی ن
ــون  ــه قان ــه ناچــار بایــد ب ــوان در ایــن خصــوص ب ــون دی ــه ســکوت قانون گــذار در قان ــا توجــه ب ب
آییــن دادرســی مدنــی مراجعــه کــرد. بــا توجــه بــه ایــن کــه مهلــت طــرح ایــن دعــوا تــا پایــان جلســه 
اول دادرســی اســت و ایــن مهلــت در مرحلــه تجدیــد نظــر ســپری شــده اســت، طــرح ایــن دعــوا در 
مرحلــه تجدیــد نظــر در دیــوان امکان پذیــر نیســت. شــرط دیگــر بــرای اقامــه دعــوای اضافــی، اقامــه 
ــون آییــن دادرســی مدنــی می تــوان  ــا وحــدت مــالک از مــواد 1۳۵ و 14۳ قان آن در مهلــت اســت. ب
گفــت کــه ایــن مهلــت، پایــان اولیــن جلســه دادرســی اســت. چــون اســاس دادرســی در دیــوان بــر 
اســاس تبــادل لوایــح اســت و جلســه ای بــا حضــور طرفیــن تشــکیل نمی شــود، رعایــت ایــن مهلــت در 
دیــوان ناممکــن اســت. بــا وحــدت مــالک از مــاده ۵۵ قانــون دیــوان می تــوان گفــت کــه مهلــت اقامــه 
ــی اســت کــه رأی صــادر نشــده اســت. پــس یکــی از تفاوت هــای  ــا زمان ــرای خواهــان ت ایــن دعــوا ب

رســیدگی بــه دعــوای اضافــی در دادگاه هــای عمومــی و دیــوان عدالــت اداری همیــن مــورد اســت.

ج. جلب ثالث
ــا  ــی ی ــب شــخص حقیق ــاکی، جل ــر گاه ش ــت اداری، ه ــوان عدال ــون دی ــاده ۵4 قان ــر اســاس م ب
ــت  ــن دادخواس ــد ضم ــد، می توان ــی الزم بدان ــه دادرس ــکایت را ب ــرف ش ــر از ط ــری غی ــی دیگ حقوق
تقدیمــی یــا درخواســت جداگانــه، حداکثــر ظــرف ۳0 روز پــس از ثبــت دادخواســت اصلــی، تقاضــای 
خــود را تســلیم کنــد. هم چنیــن در صورتــی کــه طــرف شــکایت، جلــب شــخص حقیقــی یــا حقوقــی 
دیگــری بــه دادرســی را ضــروری بدانــد، می توانــد ضمــن پاســخ کتبــی، دادخواســت خــود را تقدیــم 
کنــد. در ایــن صــورت، شــعبه دیــوان، تصویــری از دادخواســت، لوایــح و مســتندات طرفیــن را بــرای 

ــد. ــال می کن ــث ارس ــخص ثال ش
بــه موجــب ایــن مــاده، ایــن حــق بــرای دســتگاه های دولتــی پیش بینــی شــده اســت کــه بتواننــد 
دعــوای جلــب ثالــث را علیــه شــخص حقیقــی یــا حقوقــی دیگــری مطــرح کننــد. دعــوای جلــب ثالــث 
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ــت  ــوان عدال ــا اصــل در دی ــق ب ــث اقامــه می کنــد و مطاب را یکــی از اصحــاب دعــوا علیــه شــخص ثال
ــان طــرح  ــوان خواه ــه عن ــد ب ــوان نمی توانن ــون دی ــاده 10 قان ــی موضــوع م اداری، دســتگاه های دولت
ــث، موضــوع  ــب شــخص ثال ــه جل ــت ک ــوان گف ــث می ت ــب ثال ــواع جل ــه ان ــه ب ــا توج ــد. ب ــوا کنن دع
قســمت اخیــر مــاده ۵4 قانــون دیــوان )راجــع بــه جلــب ثالــث از ســوی طــرف شــکایت(، محــدود و 
معطــوف بــه جلــب ثالــث حمایتــی اســت و منصــرف از جلــب ثالــث اســتقاللی اســت. بــا ایــن توضیــح 
کــه هــر گاه دســتگاه دولتــی بخواهــد شــخصی را بــه عنــوان ثالــث بــه دادرســی جلــب کنــد تــا موضــع 
خویــش را تقویــت کنــد، ایــن دعــوای جلــب ثالــث خالــی از اشــکال بــوده و قابــل طــرح اســت. اگــر 
هــدف دســتگاه دولتــی از جلــب ثالــث، محکــوم کــردن وی باشــد، ایــن دعــوا در دیــوان عدالــت اداری 

قابــل رســیدگی نیســت.1
ــل  ــی قاب ــز نکات ــد نظــر نی ــه تجدی ــث در مرحل ــب ثال ــکان طــرح دادخواســت جل در خصــوص ام
توجــه اســت. ایــن موضــوع در مــاده ۵4 قانــون دیــوان بیــان نشــده اســت. البتــه ممکــن اســت از مــاده 
7۸ کــه بیــان مــی دارد: »مقرراتــی کــه در مرحلــه بــدوی رعایــت می شــود، مگــر این کــه بــه موجــب 
ــون، ترتیــب دیگــری مقــرر شــده باشــد«، بتــوان اســتنباط کــرد دعــوای جلــب ثالــث در مرحلــه  قان
تجدیــد نظــر نیــز امکان پذیــر اســت. هم چنیــن بــا اســتفاده از مــاده 1۲۲ قانــون دیــوان عدالــت اداری 
ــوان جــواز طــرح دعــوای جلــب ثالــث را در مرحلــه  ــون آییــن دادرســی مدنــی می ت و مــاده 1۳۵ قان

تجدیــد نظــر نیــز تأییــد کــرد. 
نکتــه مهــم ایــن اســت کــه اگــر پذیــرش دادخواســت جلــب ثالــث در مرحلــه تجدیــد نظــر قابــل 
ــی  ــد نظرخواه ــث، حــق تجدی ــوب ثال ــت مجل ــه محکومی ــم ب اســتماع باشــد، در صــورت صــدور حک
ســلب شــده و شــکایتی کــه علیــه ثالــث مطــرح شــده اســت، یــک مرحلــه ای رســیدگی می شــود و بــا 
یــک مرحلــه رســیدگی، رأی قطعــی صــادر خواهــد شــد کــه ایــن موضــوع بــر خــالف اصــول دادرســی 
عادالنــه اســت. ممکــن اســت گفتــه شــود کــه پذیــرش دعــوای جلــب ثالــث در مرحلــه تجدیــد نظــر 

موجــه نیســت؛ زیــرا:
ــراض از آرای  ــه اعت ــاده 6۵ فقــط در رســیدگی ب ــق م ــد نظــر طب ــک ـ صالحیــت شــعب تجدی ی
صادرشــده از شــعب بــدوی اســت و موضوعــی کــه در شــعبه بــدوی رســیدگی نشــده و نســبت بــه آن 
اشــخاص تصمیم گیــری نشــده و رأی صــادر نشــده اســت، در مرحلــه تجدیــد نظــر قابــل اســتماع نیســت. 
دو ـ موضــوع مــاده ۸7 قانــون دیــوان، منصــرف از ایــن موضــوع اســت و ناظــر بــر شــرایط دعــاوی 
ــرای  ــد ب ــت جدی ــر ایجــاد صالحی ــاده 7۸ ب ــد نظــر اســت و م ــت شــعب تجدی ــه در صالحی اســت ک

شــعب تجدیــد نظــر داللتــی نــدارد.

1. جعفری  مجد، محمد، »احکام دعوای جلب ثالث در دیوان عدالت اداری«، فصل  نامه دانش حقوق مدنی، 1۳۹1، 

شماره ۲، ص ۲۵.
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ســه ـ قانــون دیــوان در ایــن خصــوص، ســاکت و مبهــم نیســت و قانون گــذار حکــم موضــوع را در 
مــواد ۵4 و 6۵ قانــون بیــان داشــته اســت. پــس اســتناد بــه آییــن دادرســی مدنــی هــم توجیــه نــدارد.

ــه نظــر می رســد بــر خــالف مقــررات آییــن دادرســی مدنــی، پذیــرش دعــوای جلــب  بنابرایــن، ب
ــر نیســت.1 ــت اداری امکان پذی ــوان عدال ــد نظــر دی ــه تجدی ــث در مرحل ثال

د. ورود ثالث
در حقــوق ایــران، مــاده 1۳0 قانــون آییــن دادرســی مدنــی مقــرر مــی دارد: »هــر گاه شــخص ثالثــی 
در موضــوع دادرســی اصحــاب دعــوای اصلــی بــرای خــود مســتقاًل حقــی قائــل باشــد...، می توانــد تــا 
ــون آییــن دادرســی  وقتــی کــه ختــم دادرســی اعــالم نشــده اســت، وارد دعــوا شــود.« مــاده 17 قان
مدنــی بــرای اقامــه دعــوای طــاری، وجــود یکــی از دو شــرط »مرتبــط یــا ناشــی از یــک منشــأ بــودن« 
ــا 1۳4  ــث در مــواد 1۳0 ت ــه دعــاوی ثال ــوط ب ــا مالحظــه مقــررات مرب ــی ب را الزم دانســته اســت، ول
مشــخص می شــود کــه قانون گــذار بــرای اقامــه دعــوای ورود ثالــث بــه ایــن دو شــرط اشــاره ای نکــرده 

و تنهــا بــه ذی نفــع بــودن ثالــث نســبت بــه موضــوع دادرســی اشــاره کــرده اســت.۲
بــر اســاس مــاده ۵۵ قانــون تشــکیالت و آییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری، »هــر گاه شــخص 
ثالثــی در موضــوع پرونــده مطروحــه در شــعب دیــوان عدالــت، بــرای خــود حقــی قائــل باشــد یــا خــود 
ــم دادخواســت وارد  ــا تقدی ــد ب ــد، می توان را در محــق شــدن یکــی از طرفیــن دادرســی، ذی نفــع بدان

دعــوا شــود«. 
در ایــن خصــوص، بــا توجــه بــه فلســفه وجــودی دیــوان عدالــت اداری و این کــه دســتگاه های دولتــی 
ــاده،  ــن م ــث در ای ــت شــخص ثال ــوان گف ــد، می ت ــرار گیرن ــاکی ق ــگاه ش ــوان در جای ــد در دی نمی توانن
ــی حقــوق خصوصــی  ــه اشــخاص حقیقــی و حقوق منصــرف از دســتگاه های دولتــی اســت و محــدود ب
اســت. در مــاده ۵۵  قانــون فعلــی دیــوان هــم از عبــارت »هــر شــخص ثالثــی« اســتفاده شــده اســت کــه 
ممکــن اســت ایــن موضــوع را بــه ذهــن بیــاورد کــه هــر شــخص اعــم از اشــخاص حقیقــی و حقوقــی 
حقــوق خصوصــی یــا اشــخاص حقوقــی حقــوق عمومــی می تواننــد بــه عنــوان ثالــث در دعــوای دیــوان 
عدالــت اداری وارد شــوند. ایــن در حالــی اســت کــه ایــن برداشــت بــر خــالف نــص اصــل 17۳ قانــون 
اساســی و نیــز آرای وحــدت رویــه شــماره 6۹۹ مــورخ 1۳۸6/۳/۲۲ دیــوان عالــی کشــور و رأی وحــدت 
ــر  ــه ب ــت اداری اســت ک ــوان عدال ــی دی ــت عموم ــورخ 1۳6۸/7/10 هیئ ــماره ۳7، ۳۸ و ۳۹ م ــه ش روی

ــد.  ــرار گیرن ــوان ق ــه عنــوان شــاکی در دی اســاس آن هــا، دســتگاه های دولتــی نمی تواننــد ب

1. همان، ص ۲۵.

۲. احمــدی، خلیــل، »شــرایط اقامــه دعــوای ورود شــخص ثالــث در حقــوق ایــران و قواعــد آییــن دادرســی 

مدنــی فــدرال امریــکا«، مجلــه مطالعــات حقوقــی، 1۳۹۹، شــماره ۲، ص ۳.
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بایــد گفــت در مــورد شــخصیت خوانــده در دیــوان عدالــت اداری، دو رویکــرد وجــود دارد. دولــت 
شــامل نهادهــای متمرکــز در قــوه مجریــه و نیــز فراتــر از آن، شــامل اشــخاص حقــوق عمومــی ماننــد 
ــتگاه های  ــاس، دس ــن اس ــر ای ــود.1 ب ــه ای می  ش ــازمان های حرف ــی و س ــر دولت ــی غی ــات عموم مؤسس
ــث  ــورد ورود ثال ــا در م ــد، ام ــت اداری ندارن ــوان عدال ــی در دی ــوای ابتدای ــه دع ــق اقام ــی ح دولت
می تواننــد وارد دعــوا شــوند. البتــه بایــد بیــن وارد ثالــث تبعــی و وارد ثالــث اصلــی قائــل بــه تفکیــک 
ــد وارد آن  ــوا می توانن ــن دع ــی از طرفی ــت یک ــه حمای ــًا ب ــی صرف ــتگاه های دولت ــن، دس ــد. بنابرای ش

دعــوا شــوند.
ــاده  ــه م ــا توجــه ب ــی، ب ــد نظرخواه ــه تجدی ــث در مرحل در خصــوص طــرح دادخواســت ورود ثال
ــل  ــون قاب ــن قان ــاده ۵4 همی ــز م ــت اداری و نی ــوان عدال ــن دادرســی دی ــون تشــکیالت و آیی 6۵ قان
پذیــرش نیســت؛ زیــرا مــاده 6۵ صرفــًا پذیــرش اعتــراض نســبت بــه آرای صادرشــده از شــعب بــدوی 
را در مرحلــه تجدیــد نظــر تجویــز کــرده اســت. چــون بــا رســیدگی بــه دعــوای وارد ثالــث در مرحلــه 
ــث در  ــرش ورود ثال ــد، پذی ــت می ده ــیدگی را از دس ــه از رس ــک مرحل ــث ی ــر، وارد ثال ــد نظ تجدی
مرحلــه تجدیــد نظــر توجیــه منطقــی نــدارد. اســتناد بــه مــاده 1۳0 قانــون آییــن دادرســی مدنــی نیــز 
محمــل قانونــی نــدارد؛ زیــرا قانون گــذار در قانــون دیــوان در مقــام بیــان بــوده اســت. پــس اگــر ورود 
ثالــث را در مرحلــه تجدیــد نظــر قابــل پذیــرش می دانســت، اعــالم می کــرد. از طرفــی، چــون پذیــرش 
دعــوای جدیــد در مرحلــه تجدیــد نظــر بــر خــالف اصــل و نیازمنــد نــص قانونــی اســت و در مانحــن 
فیــه، نــّص قانونــی صریــح وجــود نــدارد، ورود ثالــث در مرحلــه تجدیــد نظــر قابــل پذیــرش نیســت.۲

بــر اســاس نظــر عــده ای دیگــر، دادخواســت وارد ثالــث در مرحلــه تجدیــد نظــر نیــز قابــل پذیــرش 
اســت؛ چــون مــاده 7۸ قانــون دیــوان عدالــت اداری، مقــررات مرحلــه بــدوی را در مرحلــه تجدیــد نظــر 
جــاری دانســته اســت. دلیلــی وجــود نــدارد کــه مــاده ۵۵ قانــون کــه مربــوط بــه مرحلــه بــدوی اســت، 
ــد  ــه تجدی ــث در مرحل ــه ورود ثال ــن ســخن هــم ک ــل اعمــال نباشــد. ای ــد نظــر قاب ــه تجدی در مرحل
نظــر موجــب می شــود وارد ثالــث یــک مرحلــه از رســیدگی را از دســت بدهــد، دلیلــی بــر نپذیرفتــن 

دادخواســت در مرحلــه تجدیــد نظــر نیســت؛ چــون:
یــک ـ بــر خــالف منــع جلــب ثالــث در مرحلــه تجدیــد نظــر کــه باعــث می شــود جالــب ثالــث 
ــر اســت و  ــث مخّی ــن جــا ثال ــی از دســت بدهــد، در ای ــه صــورت تحمیل ــه رســیدگی را ب ــک مرحل ی
می توانــد انتخــاب کنــد کــه در ایــن پرونــده بــه عنــوان ثالــث در مرحلــه تجدیــد نظــر اقــدام کنــد یــا 
پــس از قطعــی شــدن رأی بــه عنــوان معتــرض ثالــث اقــدام کنــد. پــس در ایــن جــا ثالــث بــر اســاس 

ــد.  ــل می کن ــود عم ــنجی خ مصلحت س

1. واعظی و سلیمانی، پیشین، ص 4۸.

۲. موالبیگی، پیشین، ص 1۲۵.
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دو ـ بــرای ثالــث بــه عنــوان وارد ثالــث و بــه عنــوان معتــرض ثالــث نیــز یــک مرحلــه دادرســی 
ــت.1 ــور نیس ــل تص ــر قاب بیش ت

بند دوم. دعاوی طاری در محاکم حقوقی
رســیدگِی نخســتیِن دادگاه تجدیــد نظــر بــه برخــی دعــاوی طــاری، بــه صــورت ماهیتــی و بنــا بــه 
ــه برخــی دعــاوی طــاری موجــب می شــود برخــی  تجویــز رســیدگِی نخســتیِن دادگاه تجدیــد نظــر ب
ــن  ــدارد، در ای ــوی ن ــه ماه ــه جنب ــی ک ــه موضوعات ــیدگی ب ــژه رس ــای وی ــی و آیین ه ــواری دادرس ط
مرجــع قابلیــت رســیدگی داشــته باشــد. علــت و مبنــای رســیدگی دادگاه تجدیــد نظــر بــه ایــن گونــه 

امــور دو وجهــه دارد:
ــد نظــر در  ــِع آن، دادگاه تجدی ــه تب ــی مطــرح اســت و ب ــد نظرخواه ــوای تجدی ــه دع ــی این ک یک
رســیدگی بــه ایــن گونــه طــواری دادرســی، صالــح اســت، ماننــد آن جــا کــه تجدیــد نظرخــواه در پــی 
تجدیــد نظرخواهــی در مرجــع تجدیــد نظــر، درخواســت تأمیــن خواســته یــا دادرســی فــوری می کنــد. 
ــا توجــه بــه مطــرح بــودن دعــوای اصلــی در دادگاه تجدیــد نظــر،  مــورد دیگــر ایــن اســت  کــه ب
دعــاوی طــاری هماننــد جلــب و ورود ثالــث در ایــن مرحلــه بــه عنــوان دعــوای ابتدایــی قابــل طــرح 
اســت و بــه تبــِع ایــن دعــاوی، طــواری یادشــده نیــز مطــرح می شــوند، ماننــد آن جــا کــه وارد ثالــث 

در مرحلــه تجدیــد نظــر، درخواســت تأمیــن خواســته یــا دادرســی فــوری درخواســت کنــد. 
بــا ایــن وصــف، بعیــد نیســت کــه بــا توجــه بــه تعــداد دعــاوی اصلــی و طــاری مطرح شــده در ایــن 
مرحلــه و از ســوی اشــخاصی کــه در ایــن مرحلــه، بــه هــر یــک از عنوان هــای یادشــده دخالــت دارنــد، 
ــن دادرســی  ــون آیی ــاده 10۸ قان ــه در م ــه ک ــان گون ــدار و مطــرح شــوند. هم ــواری دادرســی پدی ط
مدنــی تصریــح شــده، ممکــن اســت درخواســت تأمیــن پیــش از تقدیــم دادخواســت اصلــی یــا ضمــن 
آن یــا در جریــان دادرســی، تــا پیــش از صــدور حکــم قطعــی مطــرح شــود. پــس در مرحلــه تجدیــد 
نظــر، صالحیــت دادگاه تجدیــد نظــر بــه درخواســت تأمیــن خواســته، از زمــان ارجــاع پرونــده بــه آن 

مرجــع شــروع می شــود. بنابرایــن، چنــد حالــت متصــور اســت:
ــت  ــم دادخواس ــل از تقدی ــود و قب ــادر ش ــر ص ــد نظ ــِل تجدی ــتین و قاب ــت اول ـ رأی نخس حال
ــت،  ــن حال ــرد. در ای ــث صــورت بگی ــه وســیله وارد ثال ــن خواســته ب ــد نظــر و درخواســت تأمی تجدی

ــت.۲ ــیدگی اس ــه رس ــح ب ــده رأی، صال ــدوی صادرکنن دادگاه ب
ــت  ــم دادخواس ــا تقدی ــان ب ــادر و هم زم ــر، ص ــد نظ ــِل تجدی ــتین و قاب ــت دوم ـ رأی نخس حال
تجدیــد نظــر یــا در زمــان تبــادل لوایــح، دادخواســت تأمیــن خواســته بــه وســیله وارد ثالــث صــورت 

1. استوارسنگری، کوروش، حقوق دادرسی اداری، تهران: داتیک، 1401، ص ۳۳1.

۲. مهاجری، علی، شرح قانون آیین دادرسی مدنی، تهران: فکرسازان، 1۳۹6، ص ۵7.
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1. باقــری، ســکینه، »بررســی شــرایط اقامــه  دعــوا«، پایان نامــه کارشناســی ارشــد، رشــته حقــوق خصوصــی، دانشــکده 

ادبیــات و علــوم انســانی، دانشــگاه بوعلــی ســینا همــدان، 1۳۸۹، ص 1۸.

ــن  ــه درخواســت تأمی ــیدگی ب ــح در رس ــورد دادگاه صال ــر در م ــالف نظ ــت، اخت ــن حال ــرد. در ای بگی
خواســته مطرح شــده وجــود دارد. البتــه بدیهــی اســت بعــد از صــدور حکــم غیــر قطعــی نیــز می توانــد 
ــدوی قطعــی  ــی کــه حکــم ب ــا زمان ــن باشــد، اگــر درخواســت تأمیــن خواســته مطــرح شــود. ت چنی

نشــده، اختیــار خواهــان محفــوظ اســت. 
نظریــه بیش تــر قضــات در ایــن خصــوص آن اســت کــه مرجــع صالــح، دادگاه بــدوی اســت؛ زیــرا 
تأمیــن خواســته حالــت فوریــت دارد و از ســوی دیگــر، قاضــی هنــوز فــارغ از رســیدگی نیســت و رأی 
صادرشــده قطعیــت نیافتــه اســت. اقلیتــی هــم معتقدنــد کــه دادگاه صالــح، دادگاه تجدیــد نظــر اســت. 
البتــه اینــان بیــن مــوردی کــه در مرجــع بــدوی، حکــم بــه نفــع خواهــان صــادر شــده و مــوردی کــه 
حکــم بــه رد دعــوا یــا بی حقــی صــادر شــده اســت، تفــاوت می نهنــد. درمــورد اول، دادگاه بــدوی و در 
مــورد دوم، اداره حقوقــی قــوه قضاییــه، دادگاه تجدیــد نظــر را صالــح بــه رســیدگی اعــالم کــرده اســت.1

ــر و در  ــد نظ ــه تجدی ــده و در مرحل ــی ش ــد نظرخواه ــده، تجدی ــم صادرش ــوم ـ حک ــت س حال
جریــان رســیدگی بــه تجدیــد نظرخواهــی، رســیدگی بــه درخواســت تأمیــن خواســته تــا زمانــی کــه 
حکــم قطعــی صــادر نشــده اســت، بــر عهــده دادگاه تجدیــد نظــر اســت؛ زیــرا از مــاده 111 قانــون کــه 
ــد  ــه تجدی ــه در مرحل ــدوی اســت، اســتنباط می شــود ک ــرای مرجــع ب ــت ب ــن صالحی ــام تعیی در مق
ــون، قــرار  ــا همیــن مرجــع اســت. از ســویی، مــاده 116 قان ــه درخواســت تأمیــن ب نظــر، رســیدگی ب
صادرشــده را قابــل اعتــراض در مرجــع صــدور قــرار دانســته  اســت و در صــورت طــرح پرونــده در مرجع 
تجدیــد نظــر، دادگاه بــدوی، جلســه ای بــرای رســیدگی بــه اعتــراض نخواهــد داشــت. افــزون بــر ایــن، 
رســیدگی بــه تبعــات دعــوا، بــا مرجعــی اســت کــه بــه اصــل موضــوع رســیدگی می کنــد. البتــه نظــر 

ــد. مخالــف هــم وجــود دارد کــه در ایــن مرحلــه نیــز مرجــع بــدوی را صالــح می دان
ــان  ــث، هم زم ــه وارد ثال ــث از جمل ــخاص ثال ــر، اش ــد نظ ــه تجدی ــارم ـ در مرحل ــت چه حال
ــه  ــح ب ــا طــرح ادعــا در ایــن مرحلــه، درخواســت تأمیــن کننــد کــه چــون در ایــن جــا مرجــع صال ب
رســیدگی بــه دعــاوی طــاری مطرح شــده همــراه بــا تجدیــد نظرخواهــی، دادگاه تجدیــد نظــر اســت، 

ــه درخواســت تأمیــن خواســته نیــز همیــن مرجــع اســت. مرجــع رســیدگی ب
یکــی از اصــول دادرســی، اســتقالل دعــاوی متعــدد میــان اشــخاص واحد اســت کــه حقوق دانــان آن 
را ضامــن حفــظ حقــوق اصحــاب دعــوا دانســته اند. از طــرف دیگــر بــه نظــر می رســد بیــن اســتقالل 
ــک،  ــدون ش ــود دارد. ب ــم وج ــر، تزاح ــه ظاه ــارض، ب ــکام متع ــدور اح ــراز از ص ــل احت ــاوی و اص دع
رعایــِت بــه موقــِع هــر دو جهــت دادرســی عادالنــه ضــروری اســت. بررســی ماهیــت راهکارهایــی کــه 
ــت،  ــرده اس ــی ک ــط پیش بین ــاوی مرتب ــه دع ــان ب ــیدگی های هم زم ــد رس ــب قواع ــذار در قال قانون گ
ــک  ــان از ی ــیدگی های هم زم ــوارد رس ــت م ــناخت درس ــا ش ــا ب ــرد ت ــد ک ــک خواه ــه دادرس کم ب
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ــه  ــا انجــام رســیدگی هم زمــان ب طــرف، اصــل اســتقالل دعــاوی را رعایــت کنــد و از ســوی دیگــر، ب
دعــاوی مرتبــط، دادرســی عادالنــه را تضمیــن کنــد.

در مــورد امــکان طــرح دعــوای متقابــل در مرحلــه تجدیــد نظــر بایــد بــاور داشــت کــه نمی تــوان 
آن را طــرح کــرد؛ زیــرا:

ــکان طــرح  ــه ام ــه ب ــی ک ــرده، در حال ــار ک ــن خصــوص ســکوت اختی ــذار در ای ــک ـ  قانون گ ی
ــح  ــواد 1۳0 و 1۳۵ ق.آ.د.م. تصری ــد نظــر در م ــه تجدی ــث در مرحل ــب شــخص ثال ــاوی ورود و جل دع

داشــته اســت.
ــدارد و  ــاره ن ــیدگی اش ــودن رس ــه ای ب ــل دومرحل ــه اص ــاده 7 ق.آ.د.م. ب ــذار در م دو ـ قانون گ
رســیدگی بــه دعــوا را در مرحلــه تجدیــد نظــر، تنهــا در صــورت رســیدگی بــه آن در مرحلــه بــدوی 

ــتثنا شــده باشــد.1 ــر اس ــن ام ــه ای ــر این ک مجــاز داشــته اســت، مگ
در مــورد دعــوای جلــب ثالــث بایــد گفــت کــه  ایــن دعــوا را بــا توجــه بــه هــدف و انگیــزه جالــب 
از جلــب ثالــث می تــوان بــه دو نــوع جلــب ثالــث اصلــی )اســتقاللی( و جلــب ثالــث تبعــی )تقویتــی( 
ــب از طــرح آن، محکــوم کــردن و حصــول  ــث اصلــی، هــدف جال تقســیم کــرد. در دعــوای جلــب ثال

حکــم محکومیــت اســت. 

طرح دعوای جلب ثالث با هدف حصول حکم محکومیت نیز دو گونه است:
یــک ـ گاهــی هــدف جالــب از طــرح دعــوای جلــب ثالــث اصلــی، صــدور حکــم بــر محکومیــت 

مجلــوب ثالــث اســت.
دو ـ در برخــی مــوارد نیــز هــدف جالــب از طــرح دعــوای جلــب ثالــث اصلــی، حصــول حکــم بــر 

محکومیــت مجلــوب ثالــث بــه همــراه طــرف دیگــر دعواســت.۲
ــون آییــن دادرســی  ــر اســاس قان ــد اظهــار داشــت ب ــث بای در خصــوص دعــوای ورود شــخص ثال
ــث  ــوای ورود ثال ــی و دع ــث اصل ــوای ورود ثال ــوع  دع ــه دو ن ــث ب ــخص ثال ــوای ورود ش ــی، دع مدن
ــح  ــاده 1۳0 ق.آ.د.م. تصری ــث اســتقاللی در صــدر م ــه ورود ثال ــذار ب ــی تقســیم می شــود. قانون گ تبع
ــرای خــود در دادرســی  ــث ب ــه وارد ثال ــی اســت ک ــی )اســتقاللی( زمان ــث اصل ــرده اســت. ورود ثال ک
ــه حقــی باشــد و هــدف او از ورود در دادرســی، اثبــات حقــی  ــل ب ــه طــور مســتقل، قائ مطرح شــده ب
ــرای خــود و حقانیــت نداشــتن متداعییــن در خصــوص حــق مــورد ادعــای خویــش اســت. در ایــن  ب
ــه  ــث در مرحل ــث، خواهــان در مفهــوم واقعــی کلمــه تلقــی می گــردد، اگــر ثال ــت، چــون وارد ثال حال

1. محمددوســت، محدثــه، »بررســی دعــوای ورود ثالــث در حقــوق دادرســی مدنــی ایــران«، پایان نامــه کارشناســی 

ارشــد، رشــته حقــوق، دانشــگاه آزاد اســالمی، واحد بنــدر انزلــی، 1۳۹۸، ص ۵6.

۲. شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی: دوره پیشرفته، تهران: دراک، چاپ بیستم، 1۳۹۲، ج ۳، ص 4۳.
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ــه او  ــد علی ــرورت می توانن ــورت ض ــی در ص ــوای اصل ــن دع ــود، طرفی ــوا وارد ش ــر در دع ــد نظ تجدی
ــل طــرح کننــد.  دعــوای متقاب

در مــورد دعــوای ورود ثالــث تبعــی بایــد گفــت کــه شــخص ثالــث، ادعــای حقــی را بــه طــور مســتقل 
در موضــوع دادرســی اصحــاب دعــوای اصلــی مطــرح نمی کنــد، بلکــه نفــع خــود را در محــق شــدن یکــی 
ــرای تقویــت  ــه تبــع آن، رفــع ضــرر از بابــت محکــوم نشــدن آن طــرف می دانــد. پــس ب از طرفیــن و ب
موضــع وی، دعــوای ورود ثالــث را مطــرح می کنــد. موقعیــت وارد ثالــث تبعــی، تابــع موقعیــت آن طرفــی 
ــواه  ــد نظرخ ــرف تجدی ــر آن ط ــن، اگ ــد. بنابرای ــع می دان ــدن او ذی نف ــق ش ــود را در مح ــه خ ــت ک اس
)خواهــان مرحلــه تجدیــد نظــر( باشــد، بــا وارد ثالــث نیــز هماننــد خواهــان رفتــار خواهــد شــد، بــه ایــن 
صــورت کــه او نمی توانــد دعــوای متقابــل طــرح کنــد، امــا تجدیــد نظرخوانــده می توانــد دعــوای متقابــل 
علیــه او اقامــه کنــد. اگــر آن طرفــی کــه وارد ثالــث بــرای تقویــت موضــع ایشــان وارد دعــوا می شــود، 
ــن  ــه ای ــردد، ب ــده تلقــی می گ ــز خوان ــد نظــر( باشــد، او نی ــه تجدی ــده مرحل ــده )خوان ــد نظرخوان تجدی

صــورت کــه از حقــوق خوانــده برخــوردار می شــود و می توانــد دعــوای متقابــل  طــرح کنــد.1
ــا اصلــی بــه حــّدی اســت کــه  همــان گونــه کــه دیدیــد، فوایــد و مزایــای ادغــام دعــاوی طــاری ب
تجمیــع ایــن دعــاوی بــرای پرهیــز از صــدور احــکام متعــارض و متناقــض بــه عنــوان یکــی از اصــول کلــی 
دادرســی فراملــی پذیرفتــه شــده اســت. ایــن پذیــرش و تجویــز رســیدگی هم زمــان بــه دعــاوی متعــدد 
میــان طرفیــن، قاعــده ای را بــه وجــود آورده اســت کــه بــر اســاس آن، تمــام موضوعــات مــورد اختــالف 
طرفیــن دعــوا بایــد بــه صــورت کامــل و نهایــی و در یــک جــا حــل و فصــل گــرد و از هــر گونــه تعــّدد و 
انشــعابی اجتنــاب شــود کــه دعــاوی حقوقــی متعــدِد راجــع بــه رابطــه حقوقــی واحــد را از یکدیگــر جــدا 
می کنــد. حتــی اگــر در ایــن رابطــه، افــراد دیگــری نســبت بــه همیــن موضــوع، ادعاهایــی داشــته باشــند، 
بــه آن هــا نیــز هم زمــان رســیدگی می شــود. البتــه ماهیــت دعــاوی مرتبــط، تأســیس مســتقل از دعــاوی 
طــاری در نظــام حقوقــی ایــران اســت، بــه ایــن معنــا کــه قواعــد دعــاوی مرتبــط بــر قواعــد دعــاوی طاری 
حاکــم اســت و دایــره شــمول آن را توســعه می دهــد. بــا ایــن وصــف، مبانــی هــر دو کــه جلوگیــری از 
صــدور آرای معــارض، اتــالف وقــت و هزینــه طرفیــن و مراجــع رســیدگی و آن چــه ســابقًا بیــان شــد و 

ارتبــاط مؤثــر آن هــا بــا دعــاوی اصلــی اســت، بیــن آن هــا پیونــد برقــرار می کنــد.
ــد نظــر وجــود دارد. اگــر دادگاه  ــه  تجدی ــث در مرحل ــکان ورود ثال ــاده 1۳0 ق.آ.د.م.، ام ــق م مطاب
بــدوی، ختــم دادرســی را اعــالم و رأی غیــر قطعــی صــادر کنــد و ثالــث نیــز قصــد ورود بــه دادرســی 
را داشــته باشــد، تنهــا در صورتــی می توانــد وارد شــود کــه از رأی بــدوی تجدیــد نظرخواهــی صــورت 
گرفتــه باشــد و تجدیــد نظرخواهــی نکــردن طرفیــن اصلــی، مانــع ورود ثالــث خواهــد بــود. در صــورت 

تجدیــد نظرخواهــی از رأی غیــر قطعــی، دو حالــت متصــور اســت:

1. متین دفتری، پیشین، ص ۳۲4.
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حالــت اول ـ  زمانــی اســت کــه پــس از تقدیــم دادخواســت تجدیــد نظرخواهــی بــه دفتــر دادگاه 
ــن  ــد. در ای ــده باش ــتاده نش ــر فرس ــد نظ ــع تجدی ــه مرج ــده ب ــوز پرون ــدوی هن ــم ب ــده حک صادرکنن
حالــت، شــخص ثالــث بایــد منتظــر بمانــد تــا پرونــده بــه دادگاه تجدیــد نظــر ارســال شــود تــا دعــوای 
ورود ثالــث را در آن مرجــع طــرح کنــد؛ زیــرا دفتــر دادگاه بــدوی کــه در معیــت دادگاه انجــام وظیفــه 
ــه پذیــرش دادخواســت ورود  ــده اصلــی، تکلیفــی ب ــه علــت اعــالم ختــم دادرســی در پرون می کنــد، ب

ثالــث نــدارد.1
حالــت دومـ  زمانــی اســت کــه پرونــده بــه مرجــع تجدیــد نظــر ارســال شــود کــه در ایــن حالــت، 

ثالــث بایــد دادخواســت ورود خــود را بــه آن مرجــع تقدیــم کنــد.
اگــر دعــوای وارد ثالــث بــه موجــب قــرار در مرحلــه  نخســتین رد شــود، یــک راه ورود مجــدد در 
مرحلــه تجدیــد نظــر آن اســت کــه ثالــث مخیــر اســت از قــرار صادرشــده تجدیــد نظرخواهــی کنــد یــا 

بــدون توجــه بــه آن در مرحلــه  تجدیــد نظــر وارد شــود.۲
ــه ای شــدن رســیدگی و حــذف  ــد نظــر موجــب یک مرحل ــه تجدی ــاوی در مرحل ــدوی دع طــرح ب
ــاوی، حــذف  ــه برخــی دع ــد نســبت ب ــه از رســیدگی خواهــد شــد. هــر چن ــک مرحل و محرومیــت ی
ــم  ــه ه ــن اســت ک ــه ممک ــث. البت ــد ورود ثال ــخص اســت، مانن ــود ش ــدام خ ــه اق ــه دوم، نتیج مرحل
ــد  ــه تجدی ــاری مطرح شــده در مرحل ــوای ط ــم دع ــی( و ه ــد نظرخواه ــوای تجدی ــی )دع ــوای اصل دع
ــده  ــه رأی صادرش ــند ک ــته هایی باش ــات و خواس ــر دو از موضوع ــی(، ه ــوای ابتدای ــی )دع نظرخواه
ــوان  ــه عن ــده ب ــوای رسیدگی ش ــوع دع ــه موض ــد این ک ــد، مانن ــته باش ــی داش ــت فرجام خواه قابلی
تجدیــد نظرخواهــی، اصــل نــکاح یــا طــالق باشــد و دعــوای مطرح شــده از ســوی ثالــث، اثبــات نســب.

در ایــن صــورت، شــکی نیســت کــه رأی دادگاه تجدیــد نظــر در هــر دو قســمت قابلیــت 
فرجام خواهــی در دیــوان عالــی کشــور را دارد. جایــی کــه دعــوای تجدیــد نظــر قابلیــت فرجام خواهــی 
داشــته باشــد یــا دعــوای ثالــث مطرح شــده در مرحلــه تجدیــد نظــر جــزو مــوارد قابــل فرجام خواهــی 
ــا قابلیــت فرجام پذیــری یــک  ــه عبــارت دیگــر، آی ــه اســت؟ ب ــا برعکــِس آن، وضعیــت چگون نباشــد ی
دعــوا هنــگام صــدور رأی در دادگاه تجدیــد نظــر، بــه دعــوای دیگــر کــه ایــن قابلیــت را نــدارد، تســری 

ــر؟ ــا خی ــد ی ــدا می کن پی
ــوای  ــی دع ــل فرجام خواهــی باشــد، ول ــی قاب ــد کــه اگــر دعــوای اصل برخــی نویســندگان معتقدن
ــی،  ــوای اصل ــرش دع ــا پذی ــد و دادگاه ب ــی نباش ــل فرجام خواه ــده قاب ــدوی مطرح ش ــا ب ــط ی مرتب
ــی دارد  ــه حــق فرجام خواه ــوم علی ــد، محک ــوم کن ــالم و طــرف را محک ــردود اع ــط را م ــوای مرتب دع
و دلیــل ایــن نتیجــه را ارتبــاط کامــل دو دعــوا می داننــد و معتقدندکــه اگــر ارتبــاط میــان دو دعــوا 

1. مهاجری، پیشین، ص11۳.

۲. مقصودپور، رسول، دعاوی طاری و شرایط اقامه آن، تهران: مجد، 1۳۹1، ص ۳4۵.
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را بپذیریــم، بدیــن ترتیــب صــدور حکــم در هــر یــک از دعــاوی بــر دعــوای دیگــر تاثیــر مــی گــذارد 
ــِع  ــه تب ــری را ب ــده ای، فرجام ناپذی ــن حــال، ع ــا ای ــه رأی اســت. ب ــراض ب ــکان اعت ــه، ام ــن مالزم و ای

ــد.1 ــه می کنن ــر توجی ــه رأی فرجام پذی ــراض ب اعت
ــی  ــوای اصل ــدام از دو دع ــر ک ــی ه ــت فرجام خواه ــوارد، قابلی ــه م ــن گون ــه نظــر می رســد در ای ب
ــد داشــت.  ــوان قابلیــت فرجام خواهــی خواهن ــر می نهــد و هــر دو عن ــز تأثی ــر دیگــری نی ــدوی ب ــا ب ی
پــس نظــر گــروه اول بــا فلســفه رســیدگِی هم زمــان بــه دعــوای یادشــده ســازگارتر اســت؛ زیــرا اگــر 
مرجــع رســیدگی بــه دلیــل وجــود ارتبــاط یــا بــا تجویــز قانونــی، دعــاوی یادشــده را بــا هــم تجمیــع 
کــرده باشــد، ایــن پیونــد بایــد تــا زمانــی باقــی بمانــد کــه بیــم صــدور آرای متعــارض وجــود دارد. در 
ــه  ــل ب ــدارد، قائ ــت فرجام خواهــی ن ــاوی قابلی ــه یکــی از دع ــت این ک ــه عل ــر ب ــن صــورت، اگ ــر ای غی
گسســتن ایــن پیونــد شــویم، چــه بســا رأیــی کــه در مرحلــه تجدیــد نظــر یــا فرجــام صــادر شــده، بــا 

رأی دیگــری کــه در مرحلــه نخســتین یــا تجدیــد نظــر قطعــی شــده اســت، تعــارض داشــته باشــد.۲
اداره حقوقــی قــوه قضاییــه نیــز در نظریــه مشــورتی شــماره 7/11۹ ـ1۳۸۲/۲/1۲ بــر خــالف نظــر 
ــی  ــون آییــن دادرســی مدن ــه تعریفــی کــه در مــاده 17 قان ــا عنایــت ب ســابق خــود گفتــه اســت: »ب
ــا دارای  ــی ی ــوای اصل ــا دع ــودن آن ب ــط ب ــور و مرتب ــوای مزب ــی دع ــده و ویژگ ــاری ش ــوای ط از دع
ــی  ــه تشــخیص دادگاه، شــرایط قانون ــی می باشــد، چنان چــه ب ــوای اصل ــا دع ــودن آن ب ــک منشــأ ب ی
رســیدگی تــوأم بــه هــر دو دعــوای اصلــی و طــاری فراهــم باشــد، قابلیــت تجدیــد نظرخواهــی دعــوای 
طــاری بــه دعــوای اصلــی کــه دعــوای اخیــر کم تــر از ســه میلیــون ریــال تقویــم شــده، تســّری پیــدا 

ــود«.۳ ــل تجدیــد نظــر خواهــد ب ــه تبــِع دعــوای طــاری قاب می کنــد و دعــوای اصلــی ب

1. غمامی، مجید، »دعوای متقابل«، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 1۳۹۳، شماره 77، ص ۲۵.

۲. شــکوهی زاده، رضــا و اصغــر عربیــان، »دعــاوی طــاری در مرحلــه  تجدیــد نظــر«، مجلــه حقــوق خصوصــی، ســال 

پانزدهــم، 1۳۹7، شــماره ۲، ص 4۵.

ــه کارشناســی  ــاری«، پایان نام ــاوی ط ــر دع ــی ب ــوای اصل ــف دع ــر زوال و توقی ــاد، »تأثی ــان، عب ــرزاد باغب ۳. اکب

ــالن، 1۳۹0، ص ۲0۳. ــگاه گی ــل، دانش ــس بین المل ــکده پردی ــوق، دانش ــته حق ــد، رش ارش
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نتیجه گیری
ــی  ــام حقوق ــع نظ ــت اداری، تاب ــوان عدال ــز دی ــی و نی ــم عموم ــاری در محاک ــاوی ط ــرح دع ط
جداگانــه ای اســت و مقــررات خاصــی بــر هــر یــک حاکــم اســت. در خصــوص دعــاوی طــاری در دیــوان 
ــی  ــوی اضاف ــز دع ــث و نی ــب ثال ــث، جل ــاوی شــامل ورود ثال ــن دع ــه ای ــد گفــت ک ــت اداری بای عدال
می شــود، هــر چنــد از مــورد اخیــر در قانــون دیــوان عدالــت اداری، ســخنی بــه میــان نیامــده اســت.

دعــوای متقابــل بــه دلیــل مغایــرت بــا فلســفه تأســیس دیــوان و نیــز توجــه بــه شــخصیت خواهــان 
ــًا اشــخاص حقیقــی و حقوقــی حقــوق خصوصــی(  ــت اداری )خواهــان صرف ــوان عدال ــده در دی و خوان
در رویــه دیــوان پذیرفتــه نشــده اســت، هــر چنــد بــه لحــاظ نظــری، عــده ای، پذیــرش ایــن دعــوا را 
دور از احتمــال ندانســته اند. در خصــوص طــرح دعــاوی ورود ثالــث و جلــب ثالــب در شــعب تجدیــد 
نظــر دیــوان هــم بایــد گفــت کــه بــا توجــه بــه مــواد مختلــف قانــون دیــوان و در نظــر گرفتــن موازیــن 

دادرســی عادالنــه، نظــر اقــوا، نپذیرفتــن ایــن دعــاوی اســت.
ــه در  ــان آن چ ــد از می ــر می رس ــه نظ ــت. ب ــری اس ــه دیگ ــه گون ــت ب ــی، وضعی ــم حقوق در محاک
بیــان دالیــل مقیــد بــودن دعــوای اضافــی بــه جلســه نخســت دادرســی گفتــه شــد، اســتناد بــه قیــاس 
ــون،  ــواد 1۳۵ و 14۳ آن قان ــاده و م ــالك آن م ــه م ــاده ۹۸ ق.آ.د.م. و اســتناد ب ــه م ــت نســبت ب اولوی
دالیــل قابــل قبــول در اثبــات مهلــت دعــوای اضافــی هســتند. بــا چنیــن دالیلــی، اســتدالل احتمــال 
اول مبنــی بــر مقیــد نبــودن دعــوای اضافــی بــه جلســه نخســت دادرســی، ناتمــام و ناقــص می مانــد.

دادگاه تجدیــد نظــر و دادرســان ایــن دادگاه فقــط در حــدودی می تواننــد وارد شــوند و نمی تواننــد 
ــاره آن  ــًا حکــم درب ــه آن رســیدگی شــده و ماهیت ــدوی ب ــه ب ــد کــه در مرحل ــر از آن قــدم گذارن فرات
ــاوی  ــدول شــده و دع ــد، ع ــن اصــول و قواع ــی از ای ــذار، گاه ــز قانون گ ــه تجوی صــادر شــده باشــد. ب
بــدوی را در مرحلــه تجدیــد نظــر قابــل طــرح دانســته اســت. طــرح برخــی دعــاوی طــاری، مصــداق 
دعــاوی یادشــده اســت. البتــه دعــاوی دیگــری هم چــون اعتــراض ثالــث بــه رأی قطعــی و شــکایت و 

ــد از مصادیقــی دیگــر باشــد. ابطــال رأی داور هــم می توان
طــرح نخســتین دعــاوی مــورد نظــر در دادگاه تجدیــد نظــر موجــب اثرپذیــری متقابــل ایــن دعــاوی 
ــه  ــا ب ــا دعــاوی اصلــی مطرح شــده در برخــی جنبه هــا می شــود کــه ایــن اثرپذیــری ی و طــواری آن ب
دلیــل ارتبــاط و وحــدت منشــأ و رســیدگی هم زمــان و اثرگــذاری حکــم هــر کــدام بــر دیگــری یــا بــه 
ــا در نهایــت، حکــم قانون گــذار  ــد نظــر در رســیدگی های یادشــده ی ــودن مرجــع تجدی ــی ب علــت عال

و تجویــز قانــون اســت.
مرحلــه تجدیــد نظــر، یکــی از مراحــل دادرســی اســت. ایــن مرحلــه نیــز هماننــد مرحلــه بــدوی، 
ظــرف زمانــِی متعارفــی را دربرمی گیــرد. بــرای دادرســی عادالنــه بایــد بــه مقــررات مربــوط بــه تجمیــع 
ــود و دادگاه  ــل ش ــدوی عم ــع ب ــد مرج ــز همانن ــن دادگاه نی ــط در ای ــاوی مرتب ــرح دع ــاوی و ط دع
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تجدیــد نظــر نمی توانــد ایــن مقــررات را در خصــوص مــوارد یادشــده نادیــده بگیــرد و بــه هــر عنــوان، 
از رســیدگی بــه دعــاوی کــه بــا شــرایط قانونــی و طبــق قواعــد آییــن دادرســی در ایــن مرحلــه طــرح 

شــده اســت، ســر بــاز بزنــد و اظهــار نظــر نکنــد.
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ــماره 4. ــی، دوره دوم، 1۳۹۲، ش ــوق خصوص حق
7. حســنوند، محمــد و مینــا اکبــری، »گــذار از قاعــده تقنینــی بــه قاعده گــذاری قضایــی 
در رویــه قضایــی دیــوان عدالــت اداری بــا تأکیــد بــر حقــوق اســتخدامی«، مجلــه حقوقــی 

دادگســتری، دوره هشــتاد و چهــارم، 1۳۹۹، شــماره 11۲.
ــات  ــه مطالع ــن ال«، مجل ــه و کام ــوق فرانس ــر در حق ــل تناظ ــیروس، »اص ــدری، س ۸. حی

حقوقــی، دوره دوم، 1۳۸۹، شــماره 1.
۹. ســوادکوهی، ســام، »آییــن دادرســی اداری در تشــکیات قضایــی جمهــوری اســامی 

ــران«، پژوهش نامــه حقــوق خصوصــی، ســال اول، 1۳۹1، شــماره 1. ای
10. شــکوهی زاده، رضــا و اصغــر عربیــان، »دعــاوی طــاری در مرحلــه  تجدیــد نظــر«، مجلــه 

حقــوق خصوصــی، ســال پانزدهــم، 1۳۹7، شــماره ۲.

نظام حقوقی حاکم  بردعاوی طاری در 
محاکم حقوقی و دیوان عدالت اداری
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11. شــهنازی جنگ تپــه، ســاالر، »دعــاوی طــاری در قانــون تشــکیات و آییــن دادرســی 
ــی«،  ــی مدن ــن دادرس ــون آیی ــا قان ــه آن ب ــوب 1392 و مقایس ــت اداری مص ــوان عدال دی

نخســتین کنفرانــس ملــی حقــوق، فقــه و فرهنــگ، 1۳۹۹.
1۲. شــهنایی، خلیــل، »جایــگاه دیــوان عدالــت اداری در تأمیــن عدالــت اداری و 

.1 شــماره   ،1۳۸6 حقوقــی،  پژوهش نامــه  اجتماعــی«، 
ــر  ــده ب ــر خواهــان و خوان 1۳. طهماســبی، علــی، »امکان ســنجی دادخواهــی خواهــان ب
خوانــده در حقــوق ایــران )مطالعــه تطبیقــی(«، پژوهــش حقــوق خصوصــی، 1۳۹۸، شــماره ۸.

ــک  ــرد دموکراتی ــده عملک ــن کنن ــول تضمی ــد و حســن محســنی، »اص ــی، مجی 14. غمام
در دادرســی و اصــول مربــوط بــه  ویژگی هــای دادرســی مدنــی«، مجلــه دانشــکده حقــوق و 

علــوم سیاســی دانشــکده تهــران، 1۳۸۵، شــماره 74.
ــی، 1۳۹۳،  ــوم سیاس ــوق و عل ــکده حق ــه دانش ــل«، مجل ــوای متقاب ــد، »دع ــی، مجی 1۵. غمام

ــماره 77. ش
16. محســنی، حســن و پورطهماســبی فرد، محمــد، »اصــل تســلط طرفیــن دعــوا بــر جهــات و 
موضوعــات دعــوا«، نشــریه کانــون وکالی دادگســتری مرکــز، دوره بیســت و یکــم، 1۳۸4، شــماره 1۹0.

ــت اداری«،  ــوان عدال ــده در دی ــلیمانی، »خوان ــتی س ــی و مهس ــید مجتب ــی، س 17. واعظ
فصل  نامــه دانــش حقــوق عمومــی، دوره پنجــم، 1۳۹۵، شــماره 1۳.

ــول در  ــدت معق ــیدگی در م ــل رس ــگاه اص ــیان، »جای ــد نرگس ــر و محم ــی، امی 1۸. وطن
ــری«، فصل  نامــه دیدگاه هــای حقــوق قضایــی، دوره بیســت و چهــارم، 1۳۹7، شــماره  ــد کیف فرآین

.۸4

ج( پایان نامه
ــاری«،  ــاوی ط ــر دع ــی ب ــوای اصل ــف دع ــر زوال و توقی ــاد، »تأثی 1. اکبــرزاد باغبــان، عب
پایان نامــه کارشناســی ارشــد، رشــته حقــوق، دانشــکده پردیــس بین الملــل، دانشــگاه گیــالن، 1۳۹0.

ــه کارشناســی ارشــد، رشــته  ــوا«، پایان نام ــه  دع ــرایط اقام ــی ش ــری، ســکینه، »بررس ۲. باق
ــی ســینا همــدان، 1۳۸۹. ــوم انســانی، دانشــگاه بوعل ــات و عل ــوق خصوصــی، دانشــکده ادبی حق

ــوق  ــت اداری در حق ــوان عدال ــی دی ــه قضای ــش روی ــگاه و نق ــا، »جای ــی، ثری ۳. فاطم
ــران، 1۳۹1. ــی، دانشــگاه ته ــس فاراب ــوق پردی ــه کارشناســی ارشــد، رشــته حق ــی«، پایان نام عموم
ــی  ــی مدن ــوق دادرس ــث در حق ــوای ورود ثال ــی دع ــه، »بررس ــت، محدث 4. محمددوس
ــی،  ــدر انزل ــوق، دانشــگاه آزاد اســالمی، واحــد بن ــه کارشناســی ارشــد، رشــته حق ــران«، پایان نام ای

.1۳۹۸
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The legal system governing Tari’s claim in the courts of 
law and the Court of Administrative Justice

Jalal Jafari*
Javad Khaleghian**
Jalil Maleki***

Abstract:
Tari lawsuits are one of the types of lawsuits that have been foreseen by the legislator 
in the Code of Civil Procedure as well as the Law on Organization and Procedure of 
the Court of Administrative Justice. In the current situation, according to the Iranian 
legal system, according to Article 17 of the Code of Civil Procedure and the Revo-
lution in Civil Matters, any lawsuit that is pending in the hearing of another lawsuit 
by the plaintiff or the main person or by the main defendants It is called a litigation. 
Also, these lawsuits are lawsuits that are filed against other lawsuits in terms of unity 
of origin or relationship in terms of adding demands or in the position of defense or 
personal involvement in the lawsuit and are considered a complete lawsuit. In 2006, 
the law of the Administrative Court of Justice provided for the possibility of filing two 
types of litigation. With the approval of the Law on the Organization and Procedure of 
the Court of Administrative Justice in 2013, by assigning an article to each of them, an 
incomplete explanation of how to file these two lawsuits was given. Not only has this 
not helped to bring these cases before the Court of Justice, but it has also led to dis-
agreements over how, under what title and by whom. The research method in this re-
search is descriptive-analytical and library method has been used to collect resources.

Keywords:Arbitration, litigation, Court of Appeal, Code of Civil Procedure, Court 
of Administrative Justice.
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