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چکیده:
در ماده  89و  84قانون آئین دادرسی مدنی ایران به بررسی ایرادات موقتی و دائمیدعااو مادنی پرداهتاه
است که به محض حادث شدن هر یک از آن دالیل دعوا به صورت دائمیبا موقت متوقف میگاردد و تاا
زمانی که ایراد و مانع مورد نظر برطار نراردد دعاوا قابال پیریار و رسایدگی در دادگااههاا قااایی
نمیباشد .در ماده  84در بند دوم به ایراد امر مطروحه یا ارتباط دعوا مورد نظار اشااره شاده اسات کاه از
موانع موقت دادرسی می باشد .در قانون مدنی لبنان نیز ایراد امر مطروحاه یاا دعااو مارتبی پتیرفتاه شاده
است .در قانون اصول محاکمات مدنیه  2009لنبان در مااده  50تاا  68باه بررسای ایارادات امار مطروحاه و
مرتبی پرداهته است که تا حدود جامع و کامل اشاره شده است .با بررسیها به عمل آمده مشخص شد
که در حقوق ایران تنها به حصر امر مطروحاه در حاد شامردن برهای ماوارد اشااره شاده اسات و ت لیاف
اصحا دعوا ،تعیین میزان دامنه اعمال ایراد امر مطروحه ،زمان و م اان طارد دعاو  ،هواناده و هواهاان
قانونی وضع نشده است و به نظر میرسد دادرس در این امر حین رسیدگی دچار ابهام و سردرگمیگاردد.
پیشنهاد می گردد که قانونرتار ت لیف موارد یاد شده را طی بناد یاا تبصارها ذیال مااده  84بناد دوم آن
مشخص سازد .مقاله حاضر به روش توصیفی -تحلیلی و با استفاده از ابزار کتابخانها  ،مقاالت ،سایتها
اینترنتی ت میل شده است.
واژگانکلیدی :ایرادات دادرسی ،ایراد موقت ،ایراد دائمی ،امر مرتبی ،دعوا مرتبی ،دعاو طار .

* دانشجوی دکتری حقوق خصوصی ،واحد نیشابور ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نیشابور ،ایران.
** عضو هیئت علمی گروه حقوق خصوصی ،واحد مشهد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،مشهد ،ایران( .نویسنده مسئول)
maghsoudpour@gmail.com
*** عضو هیئت علمی گروه حقوق خصوصی ،واحد نیشابور ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نیشابور ایران.
**** عضو هیئت علمی گروه حقوق خصوصی ،واحد مشهد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،مشهد ،ایران.
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مقدمه
ی ی از ایراداتی که هوانده دعوا میتواند براساس ماده  84قانون آئین دادرسی مدنی مطارد کناده
به ایراد امر مطروحه شهرت دارد .این ایراد زمانی مطرد میشود که هوانده دعوا به دادگااه اعا م
و اظهار نماید که دعوایی که دادگاه در حال رسیدگی است یا قصد رسیدگی به آن را دارد قب در
همین دادگاه یا دادگاه دیرر که از نظر رتبه و درجه مساو ایان دادگااه اسات تحات رسایدگی
است .اما باید توجه داشت حتی اگر این دعوا همان دعوا نباشد اما با قسمتی از دعاوا ارتبااط داشاته
باشد طبق بند دوم ماده  84باز هم جزو ایرادات امر مطروحه محسوب میگردد .اما در حالتی دیرار
اگر دعوا قب در ی ی از شعبات در حال رسایدگی باشاد و سادع دعاوایی مارتبی باا هماین دعاوا
مطرد گردد به هر دو دعوا به صاورت ی ااا رسایدگی هواهاد شاد .ایان امار در مااده  103آئاین
دادرسی مدنی اشاره شده است .اما اگر قب دعوا در شعبه دیرر از همین دادگاه مطرد شده باشد
از رسیدگی به دعوا هوددار می کناد و مباادرت باه صادور قارار امتنااس از رسایدگی مایکناد و
متعاقب آن پرونده پع از تعیین رییع شعبه اول جهت رسیدگی توامان به شعبه کاه دعاوا ساابقا در
آن مطرد شده ارسال میکند .بنابراین قانونرتار ع وه بر این ه به هوانده این حق را داده است کاه
اگر دعوا او در سابقا در همین دادگاه مطرد شده نسبت باه آن ایاراد نمایاد باه وکا

اصاحاب

دعوا هم ت لیف کرده است که دادگاه را از دعوا مطروحه مطلع نمایند هر چناد ایان الازام فاقاد
ضمانت اجرایی است و عدم اط س در این ماورد توسای وکا

دادگساتر هام تخلاف انتظاامی

شمرده نمیشود .سوال و فرضیه اصلی مقاله حاضر بدین شارد اسات کاه :اگار دعاوا مارتبی در
دادگاههایی با درجه مساو در حوزهها قاایی مختلف مطرد شده شده باشد ت یف دادگاهها
مزبور چیست؟ به نظر میرسد در این مورد هم پرونده بایاد باا صادور قارار امتنااس از رسایدگی باه
دادگاه حوزها که سبق ارجاس دارد فرستاده شود.
 .1مفهوم شناسی
 .1-1ایرادات
ی ی از وسیله ها دفاعی ایراد است .مرحوم دکتر احمد متین دفتر ایراد را اینرونه تعریف کارده
است« :ایراد این است که هوانده ادعا هواهان را ماهیتا نفی نمای کناد ،بل اه اظهاار مای دارد کاه
دعوا به نحو که اقامه شده در هاود پاسا دادن نیسات» (درهشاان نیاا )61 :1391 ،دکتار عبادال
شمع تعریف کاملتر از ایراد کرده است« :وسیلها کاه هواناده معماوال در جهات ایاااد ماانع
موقت یا دائمی ،بر جریان رسیدگی به دعوا مطروحه و یا بر ش ل گیر مبارزه در اصل و ماهیت
حق مورد ادعا ،به منظور بازداشت موقت یا دائام هواهاان از پیاروز باه کاار مای گیارد» (شامع،

 /243فصلنامه علمی تحقیقات حقوقی آزاد ،دوره سیزدهم ،شماره  ،49پاییز 1399

 )456 :1389همانرونه که م حظه می شود این دو استاد دادرسی مدنی در تعریف واحد  ،ایاراد و
مانع رسیدگی را تعریف کرده و آن دو را از هم تف یک ن رده اند .در قانون آیاین دادرسای مادنی
سابق (مبحث اول فصل هشتم در امور اتفاقی) تنها سخن از ایراد مطرد شاده باود و ماانع رسایدگی
مطرد نشده بود؛ اما قانون جدید آیین دادرسی مدنی ،عنوان مبحث سوم از فصل سوم را ایرادات و
موانع رسیدگی تعیین کرده و بدین ترتیب ،بین ایراد و مانع رسیدگی تفاوت قائل شده است گرچاه
قانونرتار این دو را از هم تف یک ن رده و تفاوتی بین ضمانت اجرا هر دو قائل نشده ،اما باید باا
استقرا در مواد قانونی ،ایرادات را از مواناع رسایدگی تف یاک کارد ،در حقاوق لبناان ،ایارادات از
موانع رسیدگی (موارد عدم استماس دعوا) تف یک و جداگانه تعریف شاده اناد« :هار وسایله دفااعی
که هد از آن اع م طرد دعوا و دادرسی به صورت غیرصحیح ،یا باطل و همچنین تعلیق جریاان
دادرسی باشد ،ایراد گفته می شود» .با توجه به آنچه گفته شد ،ایراد را می توان اینرونه تعریف کرد:
شیوه دفاعی است که در آن دفاس کننده در مورد حق مورد نزاس سخنی نمی گوید ،بل اه چراونری
طرد دعوا را از نظر قواعد دادرسی مدنی مورد ایراد قرار می دهد؛ مثل ایراد عدم ص حیت دادگااه
دفاس کننده از طرد ایراد ،ایااد تاخهیر یاا ماانع در سایر دادرسای اسات.

یا ایراد رد دادرس و هد
(درهشان نیا)64 :1391 ،
به نظر میرسد ایرادات ی ی از ابزارها دفاعی برا هوانده و هواهان میباشاد کاه مایتواناد
هم به صورت ش لی و هم به صورت ماهو قابل طرد باشد و به مدت طوالنی ،مدت کوتاه یاا باه
طور دائمیمانع ادامه رسیدگی دعوا گردد.

 .2-1موانع رسیدگی
همانرونه که گفته شد ،استادان دادرسی مدنی ایران ،تف یک و تمایز بین ایراد و ماانع رسایدگی
قائل نشده و هر دو را متراد دانستهاند .قانون آیین دادرسی مدنی نیز گرچه عنوان مبحاث ساوم از
فصل سوم را به ایرادات و موانع رسیدگی اهتصاص داده ،اما آن ها را از هم تف یک ن ارده و آثاار
تف یک بین آن ها را نیز بیان ن رده است ،ایان در حاالی اسات کاه در ماورد ایارادات در صاورت
مطرد ایراد و تشخیص ورود آن در اکثر موارد ،قرار رد دعاوا صاادر مای گاردد و در ماورد مواناع
رسیدگی در صورت طرد و موجه بودن ایراد ،دادگاه قرار عدم استماس دعوا صادر میکند.
پع از این مقدمه ،سؤالی که مطرد می شود این است که مانع رسایدگی چیسات؟ قاانون آیاین
دادرسی مدنی لبنان ماده  52الی  61را به ایرادات و مواد  62الی  65را به موانع رسیدگی اهتصااص
داده است .ماده  62مانع رسیدگی یا مانع استماس دعوا را اینرونه تعریف کرده است« :هر اساتداللی
که هد از آن اع م غیرقابل استماس بودن دعوا طر مقابل ،بدون رسیدگی مااهو  ،باه سابب
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نداشتن حق اقامه دعوا باشد؛ مانند نداشتن سمت ،ذینفع نبودن ،مارور زماان ،اقادام هاار مهلات و
اعتبار امر قااوت شده» .همانرونه که م حظاه مای شاود قانونراتار لبناان ماانع رسایدگی را امار
می داند که در صورت وجود آن ،هواهان به دلیل نداشتن شروط اقامه دعاوا نمای تواناد باه دادگااه
مراجعه کند ،می توان گفت در حقوق لبنان ،مانع رسیدگی نوعی از دفاس است که بین ایراد و دفااس
ماهو قارار دارد؛ زیارا دفااس کنناده بادون ورود در ماهیات ،ام اان دادرسای را از طار
می گیرد و مم ن است طر
)511 :1382

مقابال

مقابل هیچراه نتواند دگار باار هماان دعاوا را طارد کناد( .حساینی،

به نظر می رسد مانع طرد دعوا یا ایراد غیر قابل استماس بودن دعوا را مای تاوان اینروناه تعریاف
کرد :هرگاه شرایی عمومی اقامه دعوا از قبیال اهلیات ،سامت ،ذینفاع باودن وجاود نداشاته باشاد،
هوانده می تواند نزد دادگاه به عدم وجود این شرایی استناد و از دادگاه بخواهد با صدور قرار عادم
استماس دعواء دعوا را غیر قابل بررسی اع م کند.
 .3-1مفهوم ایراد امر مطروحه یا مرتبط
در نظام حقوقی لبنان ایراد امر مطروحه به معنا ادعا پیریر قانونی مسبوق اسات باه زماانی کاه
یک دعوا مقابل دو دادگاه مختلف برپا می شود و هر کدام یک دیدگاه هاص هود را نسبت به آن
دارند اما تداوم وقتی فراهم می شود که دو دعوا شامل هواساته هاا همراهای باشاند کاه مقابال دو
مح مه مختلف هر یک به صورت هاص و با توجه به دعوا مربوط باه آن مطارد شاود .دعاوا
مرتبی و امر مطروحه تداوم و همراهی و پیشینه پیریر با هم مشترک هستند بارا ایان کاه آن دو
مفروض در ایااد دو دعوا مقابل دو مح مه مختلاف هساتند جاز این اه ایان دو متفاوتناد در دفااس
مسبوق به پیریر قانونی که تحمیل می شود و مفروض است در همان دعوا کاه مقابال دو مح ماه
برقرار است و این وجود وحدت موضوس و سبب و طرفین دعوا معلاق مقابال دو مح ماه بایساتی
باشند در هنرامی که دفاس به وابساتری و همراهای فقای در رابطاه تاداوم و همراهای باین دو دعاوا
فرض می شود ولی تعریف سبقت پیریر قانونی و همراهی در قانون جدید آماده م حظاه هاا را
میطلبد( .الحاار)513 :2001 ،
به نظر می رسد ایراد امر مطروحه مربوط به طرد همزمان دو دعوا در یک دادگاه که با ی دیرر
ارتباط کامل دارند باشد و یاا دعاوایی در گتشاته در حاال رسایدگی در دادگااهی باشاد و سادع
دعوایی دیرر در همان دادگاه که ارتباط با دعوا سابق دارد مطرد گردد.
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 .2پیشینه
برا روشن شدن سابقه تاریخی ایرادات در حقاوق ایاران الزم اسات باه قاانون اصاول محاکماات
حقوقی و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب  1318به طور ماز توجه شود.
 .1-2در قانون اصول محاکمات حقوقی
سابقه تاریخی ایرادات در حقوق ایران ،به قانون اصول محاکمات حقوقی برمی گاردد کاه در ساال
 1329هار قمر مصوب کمیسیون قوانین عدلیه ماور  19ذ القعاد  1329قمار باه تصاویب
رسید (مصاد با  1290 / 08 /18هار شمسی) .این قانون مشتمل بار  812مااده قاانونی باود کاه
مبحث اول فصل دهم این قانون از مواد  364الی  3۷0به مبحث ایرادات اهتصااص یافات .در مااده
 364قانون اهیرالتکر مقرر شده است« :مدعی علیه که به مح مه احاار شده است می تواند بادون
این ه جواب مدعی را بدهد در موارد مفصله ذیل ایراد نماید:
وقتی که دعو راجع به مح مه دیرر است .وقتی که در همان مح ماه یاا مح ماه دیرار
همان مسخله مابین همان اشخاص تحت رسیدگی است و یا اگر همان مساخله نیسات مساخله ا اسات
که با ادعا مدعی ارتباط کامل دارد .در مورد کاه ادعاا مادعی کاام راجاع باه مادعی علیاه
دیرر است .در صورتی که شخصی که اقامه دعو کرده ص حیت آن را ندارد .در صورتی کاه
وکیل طر

مقابل وکالت از موکل هود نداشته باشد .در این قاانون ایارادات باه صاورت حصار

مشخص شده است .ماا

بار ها

قاانون آئاین دادرسای مادنی مصاوب  ،۷9ت لیاف دادگااه

درهصوص ایراداتی که دادگاه قطع نظر از ایراد اصحاب دعو م لف اسات باه ایاراد توجاه و از
رسیدگی امتناس نماید .در قانون اصول محاکمات حقوقی مشخص است و این موضوس به صاراحت
در ماده  36۷قانون اهیرالتکر آماده اسات و باه موجاب آن« :در فقاره اول و چهاارم و پانام مااده
( )364هود مح مه هم م لف است قطع نظر از این ه ایراد از طر
باشد از رسیدگی به دعو امتناس نماید( ».شمع)35 :1392 ،

متداعیین مطرد شده یاا نشاده

 .2-2در قانون آیین دادرسی مدنی  131۸و اصالحات بعدی
در قانون آئین دادرسی مدنی مصوب  1318در فصل هشاتم ،مبحاث اول از ماواد  19۷الای  20۷باه
ایرادات اهتصاص یافت .البته مبحث دوم این فصل نیز به رد دادرسان اهتصااص دارد کاه در ماواد
 208الى  21۷آمده است و به موجب ماده  208قانون اهیرالاتکر« :دادرساان دادگساتر در ماوارد
زیر باید از رسیدگی امتناس نمایند و اصحاب دعو نیز میتوانند آنها را رد نمایند».
در قانون آئین دادرسی  1318ایارادات باه دو دساته کلای تقسایم شادند و در مااده  19۷قاانون
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اهیرالتکر مدعی علیه می توانست ضمن پاس در ماهیت دعو ایراد نماید در حالی ه در ماده 198
همان قانون ،موارد که مدعی علیه می توانست بدون پاس نسبت به ماهیت دعو  ،ایاراد نمایاد را
مشخص کرده است .در واقع ،در چهار مورد و باه موجاب مااده  19۷قاانون آئاین دادرسای مادنی
مصوب  1318مدعی علیه می توانست ضمن پاس به ماهیت دعو ایراد نماید که این موارد عبارت
بودند از :وقتی که دادگاه ص حیت ذاتی نداشته باشد.
در صورتی که دعو از جهت ص حیت نسبی راجع به دادگاه دیرار اسات .در ماورد کاه
دعو بین همان اشخاص در همان دادگااه یاا دادگااه دیرار کاه از حیاث درجاه باا آن دادگااه
مساو است قب اقامه شده و تحت رسیدگی اسات .در صاورتی کاه دعاو مشامول مارور زماان
باشد .در عین حال در چهار مورد دیرر از ایرادات و به موجب ماده  198قاانون اهیرالاتکر مادعی
علیه حق داشت بدون آن ه پاس مدعی را بدهد به دعو ایراد نماید که این موارد عباارت باود از:
در صورتی که مدعی اهلیت قانونی برا اقامه دعاو نداشاته باشاد از قبیال صايیر و غیار رشاید و
مانون یا  ....کسی که ممنوس از تصر در اموال هود در نتیاه ح م ورش ستری باشد .وقتی کاه
ادعا متوجه شخص مدعی علیه نباشد .هرگاه کسی به عنوان نماینادگی اقاماه دعاو کارده از قبیال
وکالت یا والیت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد( .کریمی)46 :1385 ،
وقتی که دعو طرد شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصاحاب دعاو قاائم مقاام
آن ها هستند رسیدگی و نسبت به آن ح م قطعی صادر شده باشد (اعتبار امر مختومه) در واقاع ایان
قانون به مبحث ایرادات انساام بخشید و در زمان هود بی نظیر بود بطور که ت لیف دادگاه هاا در
مبحث ایرادات تا حدود بسیار زیاد مشخص شده بود.
در سال  1331هار شمسی اص حات نسبت دامنه دار در قانون به عمل آمد به موجب ایان
اص حات ،ماده  198نیز بدین ترتیب اص د گردید« :در موارد زیار مادعی علیاه مای تواناد ضامن
اولین پاس نسبت به ماهیت دعو هر ایاراد وارد ب ناد» .در عاین حاال مااده  202مانناد گتشاته
دادگاه را م لف نمود کاه در ماورد فقارات  8 ،۷ ،6 ،5 ،1مااده  ،19۷قطاع نظار از ایاراد اصاحاب
دعو از رسیدگی امتناس نماید .بنابراین م حظه میشود که ،در عاین حاال ،اولاین قادم در تامیاع
ایرادات دادرسی با ایراد عدم استماس دعو برداشته شد ضامن این اه البتاه تفااوت آن هاا محفاو
ماند .اما ماددا ماده  198سال  1318ابقاء گردید و بنابراین بنادها  5تاا  8مااده  19۷کاه در ساال
 1331به آن الحاق شده بود فس گردید اما تيییر اساسی در نظام ایارادات باا اصا د مااده  202در
سال  1331به عمل آمد و در حقیقت ت لیف دادگاه در امتناس از رسیدگی باه دعاو  ،قطاع نظار از
ایراد اصحاب دعو که قب در ماده اهیرالاتکر در ماورد فقارات چهارگاناه مااده  198و شاق اول
ماده ( 19۷عدم ص حیت ذاتی) پیش بینی شده باود حات

و موجاب مناقشاه و اهات

نظار میاان
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حقوقدانان شده که عمده این مناقشه و اهت

نظرها ،بر سر این موضوس بود کاه چنانچاه هواناده،

برا مثال ،ایراد عدم توجه دعو ننمایاد (شاق دوم مااده  )198و در عاین حاال دادگااه دعاو را
متوجه هوانده نداند آیا باید قرار رد دعو (یا عدم اساتماس دعاو ) صاادر نمایاد یاا مای تواناد باه
صدور رأ مبادرت نماید و یا نمی بایستی باه علات عادم ایاراد ذ نفاع باه ایان امار توجاه نمایاد.
(جلیلوند)5 :13۷3 ،
این مقررات تا سال  13۷9هار شمسی الزم االجرا بود تاا نهایتاا قاانون آئاین دادرسای مادنی
مصوب  ۷9به تصویب مالع شورا اس می رسید .در ایان قاانون از ماواد  84الای  92باه مبحاث
ایرادات اهتصاص دارد و در حال حاضر این قانون الزم االجرا است در قانون آئین دادرسای مادنی
آئین دادرسی مدنی  ،1318ایرادات به طور حصر تنها در یک ماده قاانون و
مصوب  ۷9بره
در  11بند برشمرده شده است و به موجب صدر مااده  84قاانون آئاین دادرسای مادنی « :)13۷9در
موارد زیر هوانده می تواند ضامن پاسا نسابت باه ماهیات دعاو ایاراد کناد »... -1 :کاه چنانچاه
م حظه میشود ،تفاوت ایرادات که ضامن پاسا نسابت باه ماهیات دعاو مایتوانسات از ساو
هوانده مطرد شود و به روشنی در قانون آئین دادرسی مدنی مصوب  1318مشاخص باود ،حات
گردید.
 .3مبنا و قلمرو ایراد امر مطروحه و مرتبط در حقوق ایران
 .1-3مبنا
ضرورت توأم کردن دعاو مرتبی ،اجرا صحیح عدالت و جلاوگیر از صادور آرا متعاارض
است .اجرا صاحیح عادالت در فرضای کاه دادهواسات هاا متعادد در محادوده دادرسای هاا
جداگانه به یک دادگاه داده شده و بین آن ها رابطه ا وجود دارد ،ایااب می کند که به همه آنهاا
یک جا رسیدگی شده و با رأیی واحد ت لیف همه آن هاا روشان شاود .عا وه بار اجارا صاحیح
عدالت ،تسریع در جریان رسیدگی به دعاو و کاهش حام پرونده ها توجیه کننده رسیدگی ی اا
به دعاو مرتبی و در نتیاه پتیرش ایراد متکور هواهد بود( .حسن زاده)۷3 :1392 ،
ماده  65کد آیین دادرسی مدنی لبنان درباره سبق طرد دعو داهلی مقرر مایدارد« :کاه یاک
دعوا نزد دو مح مه هم درجه و هم ص حیت مطرد شده باشد و یاک طار درهواسات کناد یاا
حتی راسا و به تشخیص دادگاه ،دادگاهی که دومین بار دعوا در آن طرد شاده اسات بایاد باه نفاع
دادگاه دیرر از رسیدگی امتناس کند».
درباره ایراد سبق طرد دعوا بین المللی نیز دیوان این کشور قبول آن را مااز دانسته است ولی
هنرامی که رأ صادره در کشور هارجی شایسته شناسایی در لبنان ،نیست و به ویاهه وقتای کاه باه
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دلیل محل انعقاد یک قرارداد کنوانسیونی بین المللی ص حیت انحصاار را باه دادگااه لبناانی داده
است این ایراد پتیرفته نمیشود .لتا براساس قانون آیین دادرسی لبنان باید به منظور اناام دادرسای
صحیح دادگاه به ایرائ امار مارتبی توجاه کناد .دادگااه قااایی لبناان در فارض ایاراد امار مارتبی
بین المللی ،اگر محاکم لبنانی در آن موضوس صا حیت انحصاار نداشاته باشاند :دور قارار تعلیاق
رسیدگی به شایستری دادگاه هارجی را روا دانسته است( .اسماعیل عمر)54 :2009 ،
به نظر می رساد مبناا طارد ایارادات از منظار حقاوقی برقارار عادالت ،جلاوگیر از اطالاه
دادرسی میباشد که در هر دو نظاام حقاوقی ایاران و لنباان از اهمیات و جایرااه مهمای برهاوردار
میباشد.
 .2-3قلمرو ایراد امر مرتبط و ایراد امر مطروحه در حقوق ایران
 .1-2-3طرح ایراد امر مرتبط در دادگاههای با درجه یکسان
در صورت طرد ایراد امر مرتبی در دادگاهها با درجه ی سان رویه آن است کاه دادگااه مرجاوس
الیه دوم مراتب را به معاون ارجاس یا رئیع حوزه قاایی منع ع تا با دساتور او پروناده باه دادگااه
مرجوس الیه اول ارسال گردد .در این صورت دادگاه دوم مبادرت به صدور دستور باه شارد ذیال
مینماید( 1.مهاجر )260 :1381 ،
در صورتی که در دعوا مرتبی در یک شعبه مطرد شده باشند در این صورت هرگااه پاع از
م حظه دادگاه تشخیص دهد که این دو پرونده با ی دیرر مرتبی می باشند دستور به شارد ذیال
صادر می نماید :نظر به این ه دعاو مطروحه در پروناده ک ساههاا  .................و  .................باه
اعتبار هواسته هر دو دعوا و تخثیر که نتیاه رسیدگی باه یاک پروناده در پروناده دیرار دارد ،باا
ی دیرر مرتبی می باشند لتا دادگاه به استناد ماده  103قانون آیاین دادرسای مادنی قارار رسایدگی
تؤام هر دو پرونده را صادر و اع م میدارد( .مهاجر )262 :1395 ،
بنابراین در صورت طرد دو دعوا در دادگااهی باا درجاه ی ساان دادگااه دوم الازام باه ارجااس
پرونده به دادگاه اول که در حال رسیدگی به را میباشد هستند.
مطابق نظریه مشورتی شماره  ۷ /۷891مور « :83 / 10 /20در صورتی که دعاو مرتبی با هم
 .1معاونت محترم ارجاس ماتمع قاایی ....
با س م
احتراما نظر به این ه به داللت گراهی صادره از شعبه  ...دعو مرتبی با دعوا مطروحه در ک سه  ...ایان دادگااه باه هواساته ...
سابقا مطرد و در شعبه  ...دادگاه عمومی تحت رسیدگی است و هر دو دعو با ی ادیرر مارتبی مای باشاند و باا توجاه باه ایاراد
هوانده در اجرا بند  2ماده  84و ماده  103قانون آیین دادرسی مدنی مراتب اع م تا جهت رسایدگی تاوأم و ارساال پروناده باه
دادگاه متکور اوامر مقتای صادر فرمایید.
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در یک یا چند شعبه مطرد باشد مقام ارجاس می تواند به شعبه ا کاه سابق ارجااس دارد یاا باه شاعبه
دیرر ارجاس نماید .تطبیق دعوا با مقررات متکور با دادگاه اسات .البتاه در هصاوص سابق طارد
دعوا یا دعوا مرتبی در همین دادگاه یا در شعب دیرر همین دادگااه ،عا وه بار پایش بینای ایاراد
هوانده ،قانونرتار ،اصحاب دعوا و و کاال آن ها را م لف نموده که دادگاه مربوط را از این امار
آگاه نمایند تا به ت لیف مزبور عمل شود( .شمع)489 :1396 ،
در هصوص این ایراد برهی از حقوقدانان معتقد هستند که الزام هوانده به دفاس در ماهیت دعوا
وقت دادگاه و طارفین
ضمن طرد ایراد امر مطروحه ،در بسیار از موارد مم ن است سبب ات
گردد ،از این رو بهتر است که این ایراد ،قبل از دفاس در ماهیت دعوا مطرد شود و چنانچه دادگااه،
ایراد را وارد ندانست به هوانده اجازه داده شود تا در ماهیات دعاوا دفااس باه عمال آورد( .ابهار ،
)68 :1386
 .2-2-3طرح ایراد امر مطروحه در دادگاههای با درجه یکسان
سؤالی که در این قسمت مطرد می شود آن است که در صورتی که دو دعو ی ساان در دو شاعبه
هم عرض از یک دادگاه مطرد شود در این صورت چه تصمیمی می بایست اتخاذ گاردد؟ ق.آ.د.م
در صورت طرد این ایراد تنها به ارسال پرونده به دادگاه اول اشاره نماوده اسات اماا این اه دادگااه
اول در هصوص پرونده ارسالی با چه ت لیفی مواجه است راه حلی ارائه نشاده اسات .لاتا در پاسا
به این سؤال برهی از نویسندگان به بیان دو راه ار پرداهتهاند:
راه ار اول آن است که دادگاه نسبت به پرونده دوم مبادرت به صدور قرار رد یا عادم اساتماس
دعوا بنماید .مبنا این راه حل نیز آن است که یک حق بایش از یاک باار قابال مطالباه نیسات و باا
مطالبه برا بار اول موجبی برا تش یل پرونده دوم وجود ندارد.
راه ار دوم نیز آن است که در ماورد هار دو پروناده ح ام واحاد صاادر شاود .براسااس ایان
راه ار دادگاه برا دعوا دوم مستقل از دعوا اول اتخاذ تصمیم نمی نماید و پع از تؤام کاردن
هر دو پرونده یک ح م واحد صادر ولی در ح م به هر دو دادهواست اشاره می نماید( .مهاجر ،
)264 :1392
به نظر می رسد راه ار اول مناسب تر باشد زیرا اوال مطابق با ماده  103ق.ا.د.م« :هر گاه دعااو
دیرر که ارتباط کامل با دعوا طرد شده دارند در همان دادگاه مطرد باشد ،دادگاه باه تماامی
آن ها ی اا رسیدگی می نماید .بناابراین صادور قارار رسایدگی تؤاماان تنهاا در هصاوص دعااو
مرتبی ام اندتیر است.
ثانیا در فرضی که ما صدور قرار رسیدگی تؤامان را بدتیریم این سؤال پیش مای آیاد کاه کادام
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یک از دو دادهواست را مبنا و م ک قرار دهیم؟ آیا هر یاک از ایان دو دادهواسات بار دیرار
ترجیحی دارد؟ در صورتی که ی ی از دو دادهواست نااقص و دیرار ت میال باشاد چاه اقادامی
می بایست صورت پتیرد؟ مث مم ن است در ی ی از دادهواست ها بارا هواناده یاک آدرس و
در دیراار باارا همااان هوانااده آدرس دیراار در شااود در ایاان صااورت دعااوت از هوانااده
می بایست بر مبنا کادام یاک از ایان دو آدرس صاورت پاتیرد .از ماماوس ماوارد کاه عناوان
گردید ،به نظر میرسد که هماهنرونه که گفته شد راه ار اول به صواب نزدیکتر باشد.
 .3-3طرح ایراد امر مرتبط در دادگاه عالی و تالی
چه بسا اتفاق می افتد که هم زمان با رسیدگی دادگاه تادید نظر ،ی ی از طرفین ،دعوایی را کاه باا
دعوا مطرد در دادگاه تادید نظر مرتبی است ،در دادگاه بدو اقاماه مای کناد .باه عناوان مثاال
ح م به مح ومیت هوانده به تنظیم سند رسمی بیع ،در دادگاه تادیدنظر تحت رسایدگی اسات و
هوانده ،دعوا جداگانه ا به هواسته ابطال قولنامه مستند مح ومیات هاود را باه سابب نامشاروس
بودن جهت معامله در دادگاه بدو اقامه می کند سوالی که مطرد می گاردد آن اسات کاه دادگااه
تادیدنظر در فرض اط س از طرد دعوا متکور در دادگاه بدو  ،در دعاوا تادیادنظر مطارد
در آن دادگاه چه تصمیمی هواهد گرفت؟ (مهاجر )35۷ :1381 ،
در پاس به سوال فوق حقوقدانان نظرات متفاوتی را ارائه میدهند:
برهی از حقوقدانان معتقدند چنانچه بین دو دادگاه اهت

درجه باشد ی ی دادگااه عماومی و

دیرر دادگاه تادیدنظر استان ،ایراد رد می شود و پع از صدور ح م بدو و تادیدنظرهواهی
از آن ،در مرحله تادیدنظر در پرونده ضمیمه می شوند و چنانچه ص حیت ذاتی مانع از اجتماس دو
پرونده شود و رسیدگی به دعو قبلی متوقف بر رسایدگی باه دعاو بعاد باشاد دعاو اصالی
موقو می ماند تا دعو طار در دادگاهی که ص حیت رسایدگی باه آن را دارد هاتماه پاتیرد.
(مدنی)4۷2 :1395 ،
برهی دیرر از حقوقدانان معتقدند در این حالت دادگاه بدو بایاد رسایدگی را متوقاف کناد،
اما از آن جایی که مراتب به دادگاه تادید نظر منع ع شده است این دادگاه به استناد تبصره مااده
 348ق.آ.د.م می بایست عمل نماید و بر این مبنا دادنامه بدو تادیدنظر هواسته را نقاض یاا تاییاد
کند و دادگاه بدو حسب رأ دادگاه تادیدنظر و متناسب با آن اتخاذ تصامیم کناد( .مهااجر ،
)358 :1392
بنابراین به نظر می رسد مم ن است دو دعوا که با ی دیرر ارتباط کامل دارند مم ن است هام
در دادگاه تادیدنظر و هم دادگاه بدو مطرد شده باشد که در این صورت دادگاه بدو ماباور
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است از دستور دادگاه تادیدنظر تبعیت کند.
 .4مرجع و زمان طرح ایراد امر مرتبط
 .1-4مرجع صالح
در هصوص این ه ایراد امر مرتبی اساسا باید در کدام دادگااه مطارد گاردد ح مای در قاانون ماا
وجود ندارد .اگرچه ماده  86ق.آ.د.م در این باره به اجمال سخن گفته است اما می توان به مااده 1۷
همان قانون در این باره مراجعه و ح م مساله را دریافت نمود .به تصریح ماده مزبور ،دعوا طار
باید در دادگاهی که در حال رسیدگی به دعوا اصالی اسات اقاماه گاردد .از ایان مااده مای تاوان
استفاده نمود و بیان کرد ایراد می بایست در دادگاه دوم مطرد شود زیارا هار دو دادگااه صاالح باه
رسیدگی هستند منتهى دادگاهی که ابتدا شروس باه رسایدگی کارده :الحیاتش بااقی مای ماناد و بار
اساس ضابطه تقدم زمانی چنان که به عنوان مثال در مورد دعاو بازرگانی چناد دادگااه صاالح باه
رسیدگی هستند ،اما همین که در ی ی از این دادگاهها دعوا اقامه گردید ،سایر محاکم صالح ،قاادر
به رسیدگی به همان دعوا نخواهند بود در باب دعاو مرتبی نیز باا اقاماه دعاوایی در یاک دادگااه
صالح ،سایر محاکم صالح ،قادر به رسیدگی به دعاو مرتبی با آن نیستند لتا ایراد بایاد در دادگااه
دوم مطرد گردد .ماده  28ق.د.س.ا نیز مؤید همین نظر است( .حسن زاده)۷۷ :1392 ،
به نظر میرسد مرجع صالح جهات رسایدگی باه دو دعاوا دارا یاک منشااء یاا دارا ارتبااط
دادگاهی میباشد که دعوا اصلی در آناا مطرد و در حال رسیدگی میباشد.
 .2-4زمان طرح ایراد
در حالی که ایراد یک شیوه ساده دادرسی باا هاد معلاق کاردن ماتاکره در ماورد ماهیات دعاوا
است ،همواره این نررانی وجود دارد که این شیوه با هد اطاله دادرسی واقعی ماورد اساتناد قارار
گیرد .بنابراین باید طرفین دعوا را ملزم ساهت که استفاده از این شیوه را تا آهرین لحظاه باه تااهیر
نیندازند .به همین دلیل قانون اصول مدنی لبنان نظام دقیق و ساختگیراناها را وضاع کارده اسات.
قانونرتار ایران نیز در مواد  19۷و  198قانون سابق آئین دادرسی مدنی به این مهام توجاه داشات و
ایرادات راجع به دعاو را به دو دسته تقسیم کرده باود و هواناده براسااس ایان ماواد مایتوانسات
ضمن دفاس ماهو یا بدون دفاس از ماهیت دعوا به ایراد استناد کند .این در حالی است که در قاانون
جدید آئین دادرسی دادگاهها عمومی و انق ب در امور مدنی تف ی ی بین انواس ایارادات وجاود
ندارد زمان طرد ایراد به موجب ماده  8۷این قانون تا پایان جلسه اول است و بعد از دفاس ماهو نیز
قابلیت طرد دارد .اگر ایراد بعد از جلسه نخست دادرسی مطرد شود ولی مربوط به نظم عماومی
و قواعد تعامل باشد رعایت آن بر دادگاه الزم هواهد بود مانند ایراد عدم ص حیت ذاتی که حتای
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اگر هار از فرجه قانونی مطرد شده باشد ،دادگاه در صورت پتیرش م لف به صدور قرار عادم
ص حیت ذاتی است .در موارد نیز که ایرادات مطروحه در هار از مهلات قاانونی در ارتبااط باا
نظم عمومی نیست (بهشتی و مردانی .)351 :1385 ،مطابق ماده  90قانون آیین دادرسی مدنی 13۷9
دادگاه صرفاً ت لیفی به رسیدگی مادد ماهیت دعوا به ایراد مزبور نادارد وگرناه باه ایان ایاراد نیاز
رسیدگی هواهد شد با توجه به سختریر شدید قانونرتار لبنان نسبت باه اطالاه دادرسای ایارادات
در قانون مدنی این کشور باید قبل از دفاس ماهو و حتی پیش از ایراد عادم پاتیرش مطارد شاود،
در غیر این صورت حتی اگر ایراد مطرود مربوط به نظم عمومی باشد قابل قبول نخواهد بود .مااده
 ۷4قانون آیین دادرسی مدنی لبنان بیانرر این است .البته قانونراتار لبناان در دنبالاه مااده  ۷4چناین
تصریح میکند... :مقررات بند نخست مانع اجرا مواد  118 ،112 ،111 ،103نیست .لتا طرد ایراد
تنها در صورتی قابل پتیرش است که به عنوان اولین دفاس و پاس از ناحیه مدعی علیه مطارد شاده
باشد پع از دفاس در ماهیت دعوا طرد ایراد از ناحیه هوانده پتیرفته نخواهد شد ،حتی اگار جلساه
نخست هنوز تمام نشده باشد؛ و یا این ه سبب ایراد بعاداً حاادث شاود (مولاو  .)59۷: 1381 ،ایان
یک اصل است که در قانون لبنان مورد توجه قرار گرفته و قانونراتار در ماورد مختلاف اساتثنائات
آن را بیان کرده است مانند ماده  103قانون آیین دادرسی مدنی لبنان در غیر از موارد ماتکور اگار
هوانده در نخستین پاس به دعوا از طرد ایراد دادرسی امتناس کناد حاق ایاراد و در هماه مراحال
دادرسی از از میان میرود .البته دیوان عالی این کشور پتیرفته که ایاراد دادرسای مم ان اسات در
همان الیحه ا که دفاس ماهو اناام گرفته مطرد شود اما تصریح دارد که در این صاورت نیاز باه
همان قید بایاد بایش از دفااس مااهو نوشاته شاود (محسانی .)422 :1391 ،مااده  103قاانون آیاین
دادرسی مدنی لبنان در رابطه با مهلت قانونی طرد ایراد امر مرتبی چنین مقارر مایدارد« :ایاراد امار
مرتبی را در امور مرتبی را در هر زمان میتوان مطرد کرد مرر این ه هد

از طرفای باا تااهیر آن

ایااد اطاله دادرسی باشد که در این صورت پتیرفته نمیشاود» .مطاابق ظااهر ایان مااده ایاراد امار
مرتبی مقید به مهلت زمانی هاصی نبوده در هر زمانی حتی پع از دفااس مااهو قابال طارد اسات
(ابهر  .)204: 138۷ ،اما در قانون ایران زمان طرد ایراد امر مرتبی تابع قاعده هاصی نیست و مانند
سایر ایرادات باید تا پایان اولین جلسه دادرسی مطرد شود مرر این ه سبب ایراد پاع از جلساه اول
حادث شده باشد .قانون لبنان با در پیش گرفتن واکنش متفاوت نسبت به ایراد امر مرتبی در مقایسه
با سایر ایرادات از قانون ایران متمایز شده است .البته به نظر میرسد قانونرتار لبنان نیز واقعیت اهیر
ماده  103طرد با تاهیر و ایراد به منظور ایااد اطاله را ندتیرفته از نظریه حدوث سبب پیرو کارده
است ،زیرا اگر سببی را در مرتبة سابق بر این وجود داشته و پع از ادا دفاعیات محور و سادر
شدن جلسات دادرسی فرد بدان اشاره و اساتناد کنناد انریازه اطالاه دادرسای و مفاروض اسات .در
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مورد که سبب ایراد قبل از حادثه شده اما ایرادکننده بعد از مدتی بدون آگاهی ماییاباد ت لیاف
چیست؟ برهی معتقدند انحرا

از موعد وقتی تاویز شده است که سبب ایراد بعد حادث شاود ناه

این ه بعد کشف شود پتیرش این نظر محل تردید است ،زیرا ایراد امر مرتبی بیش از آن اه حقاوق
هصوصی فرد محسوب گاردد باه منظاور برقارار عادالت و جلاوگیر از صادور آرا معاارض
پیش بینی شده و در نتیاه جزوه قواعد آمره است .چنان ه حتای اگار متاداعیین بادان ایاران ن ارده
باشند دادگاه بر اثر م لف به اعمال آن است .همچنین ماده  103ایران با ایااد ت لیف برا طارفین
و وک آنان نسبت به اط سرسانی در این زمیناه دیادگاه ماتکور را تاییاد مایکناد کاه آناان باه
محض اط س از وجود دعاو ها مرتبی و مختاار بار کاه م لاف باه طارد آن در دادگااه هساتند
بنابراین هر یک از طرفین باید بتوانند به م حاض آگااهی از وجاود چناین دعاوایی دادگااه را مطلاع
کرده و اقدام مقتای را درهواست کند( .حسن زاده ،افشار قوچانی)36 :1392 ،
 .5ایراد امر مطروحه یا مرتبط در حقوق لبنان
 .1-5مالحضاتی در خصوص مفهوم ،جنبه نظری و عملی امر مطروحه
تعریف همراهی مرتبی و پیریر قانونی در قاوانین لبناان و لبناان فارض مای شاود کاه دو مح ماه
ص حیتدار نراه و نظر به دعوا دارناد و ایان ساخن را در پای دارد کاه بار دادگااه دوم اسات کاه
مقابلش بر دفاس پیریر قانونی یا همراهی داللت دارد و تحقیاق از صا حیت دادگااه اول اسات و
این نتیاه تئور را در درجه اول و عمل را در مرحله دوم در بر میگیرد:
از ناحیه نظریه :آن با مبدایی که در قانون لبنان در ماده قبل سال  1951ص حیت آمده مخالفات
میکند ما با علم بر این ه قانون لبنان قواعاد مساتحدثه را از قاانون لبناان قبال از ساال  1958نررفتاه
است و آن را قانون لبنان جدید بیان کرده است و این مبدا و متاامن اسات کاه هار دادگااهی کاه
ص حیتش ثبت شود پع نص ماواد  54و  55قاانون جدیاد آماد و باا ایان مبادا مخاالف اسات باه
دادگاهی که مقابلش دفاس پیریر قانونی یا همراهی است حق بحث در ص حیت دادگاه دیرار از
همان درجه می دهد و این ممنوعیت نظر مم ن است منار به ممنوعیت ها عملی شاود( .فاوده،
)69 :200۷
از جنبه عملی :دادگاه دوم از ص حیت مح مه ا کاه دعاوا قبلای در آن باه پاا شاده محقاق
میشود هر چند تاثیر در ابقا دادگاه اهیر در مسئله ص حیت نادارد باه ایان معنای کاه تااثیرش
فقی به سخن دادگاه دوم مختصر نمیشود چه شروط پیریر قانونی یا همراهی فراهم باشاند یاا ناه
پع اگر منتهی شد به این ه مح مه اول ص حیت رد دفاس پیریر قانون یاا همراهای را نادارد و
این نتیاها است که متن جدیاد آن را حامال اسات و بارایش نتاای عملای غیرمقباولی اسات کاه
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کمترین آن این است که اگر دادگاه اول ص حیت داشته باشد پع میتواند در دعاوا نظار بدهاد و
هنرامیکه دو دادگاه دست رو یک دعوا بنهند و دو ح ام در ماوردش صاادر کنناد ایان امار
است که قانونرتار دور از آن را در ماورد پیریار قاانونی و همراهای مای هواهاد از م حظاات
سابق بهتر است به همین امر اکتفا شود که هر یک از دو دادگاه دسات بار رو نظاام نهااد بایساتی
اصوالً شرط پیریر قانونی یا همراهی موجود باشد( .عوض حسن)254 :1996 ،

 .2-5دادگاه صالح به رسیدگی
از امور که در پیریر قانونی یا همراهی بین دو دعوا مطارد مقابال دو دادگااه متفااوت پنهاان
است این ه هر یک از دادگاهها برا رفع نزاس ح می میدهند کاه مم ان اسات باا دادگااه دیرار
متفاوت باشد امر که بر آن روند بهتار عمال عادالت و مصالحت طارفین ناراضای بار آن مترتاب
میشود و فرض میشود که هر یک از نازاسهاا باه دیرار بارا فیصاله دادن باه هار دو در هماان
مح مه به ح می واحد ضمیمه گردد لتا بر دادگاه واجب است که مقابل آن به پیرر قاانونی یاا
نه همراهی به همراه دعوا اقامه شده سابق نزد دادگاه دیرر داللت آورند تاا دساتش را از دعاوا
برداشته و آن را به مح مه دیرر بسدارد (ماده  )89به این معنی که دعوایی کاه مقاابلش اقاماه شاده
است برا بعد است ولی اگر این راه حل باشد یا درست باشد به نظر می رسد که برا دفاس پیریر
قانونی آن نسبت به همراهی بهتر است که در زماان داللات آوردن باه دفااس مقابال هار یاک از دو
دادگاه مسئله باز شود اگرچه مم ن است گاهی بهتر باشاد کاه دادگااه دوم نظارش پیراماون دعاوا
زمانی دنبال کند که دعوا مطرد شده مقابلش اهمیت زیاد داشته باشد یا پیچیاده باشاد یاا شارایی
تحقیق در آن آسان تر باشد و این نظریه اهیر همان چیز است که به آن قانون لبنان جدیاد اعتمااد
می کند .قانون لبنانی جدید با این نظریه اهیر مطابق است که هر چند بعای استثناها بر مبدا وجاوب
برانریختن دفاس مقابل دادگاهی که دعوا مقابلش بعداً برپا می شود وجاود دارد اگرچاه بعاده این اه
ماده  56وضع شد این مبدا از آن هار شد و واجب کرد کاه دعاوا از دادگااهی کاه نازدش اقاماه
شده اوالً منتقل شود و به دفاس مقاابلش ماا باه دادگااه دوم داللات شاود و آن در دو حالات اسات.
(عوض حسن)369 :1996،
اول :اگر دادگاه اولی که در آن دعوا بوده قرار را در ی ی از نقااط دعاوا باه صاورت فیصاله
ماهو دهنده صادر کند.
دوم اگر مح مه ا که در آن دعوا بعداً به پاا شاده در دعاوا اصالی نرااه مای کناد اگار چاه
دیرر در دعوا مستند به آنچه موجب مسئولیت طبیعی است نراه کند.
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 .1-2-5ایراد امر مطروحه از حیث دادگاههای یکسان یا متفاوت
هر دو دادگاه از یک درجاه هساتند یاا از دو درجاه متفااوت هساتند وقتای دو دادگااه ازدو درجاه
مختلف باشند پع دفاس مسبوق به امر معارضه و یا مرتبی مم ن نیسات باه آن داللات آورده شاود
مرر مقابل دادگاه پایین تر (ماده  65لبنان) و همچنین دلیال آوردن باه دفااس قباول نمایشاود مقابال
دادگاه درجه اول و هنرام وجود سابقه پیریر قانونی یا همراهی بین دو دعاوا ارائاه شاده مقابال
یک قاضی و دیرر در اتاق دیرر ارائه شده پع واجب است دلیل آوردن به دفاس مقابل قاضی ا
که بر او واجب است به دادگاه دیرر منتقل شود.
 .2-2-5دفاع با امر مطروحه قانونی مقابل دادگاه خارجی
اگر دفاس هوانده مسبوق به پیریر قانونی نزد دادگاه بیرانه باشد آیا این دفاس قبول میشود.
ایناا دو گرایش در قوانین بیرانه است اول معتبر مایداناد کاه دفااس مسابوق باه پیریار قباول
می شود ولی اگر دعوا سابقاً مقابل دادگاه بیرانه مطرد شود و با این روش هر یک از قوانین آلماان
و سوئیع شامل می شود و معتبر می باشد و دوم معتبر است که پیریر قانونی در دادگاه بیرانه مانع
نیست که دوباره دعوا در محاکم وطنی مطرد شود و این شیوه را قانون ایتالیا قبول دارد و در لبناان
سهم بزرگی از قانونشان شیوه دوم را می پسندد و برهی از قوانین لبنان جدید شیوه اول را می پسندد
اما در لبنان عده ا روش دوم را در نظر گرفته اند ولی قوانینی کاه شایوه اول را در پایش گرفتاه اناد
شرط کرده اند که ح م دادگاه بیرانه مقابل دعوا سابقه دار باشد و قابل اجارا مقابال دادگااه وطنای
باشد اما اگر غیر قابل اجرا بود بایستی معاهده بین المللی باه محااکم وطنای صا حیت دار باه شا ل
حصر را دادن مراجع نزاس را برنااند و گرنه را محاکمه اجنبی نزدشان قابل اعتنا نیست( .ابن
فرحون)622 :2001 ،
نتیجهگیری
با توجه به پهوهشها به عمل آمده مشحص شد که قانونرتار با دقت در هصوص برهای اح اام
دادرسی در موضوس امر مطروحه مرتبی آن هام دربااره دادگااههاا ی ساان کاه دعااو باا یاک
موضوس در دادگاهها مختلفی مطرد گشته اند از جمله اصحاب دعاو  ،زماان و م اان آن تعیاین
ت لیف ن رده است که از نواقص قانونرتار ایران در ماده  84میباشد .نتیااه پاتیرش ایاراد امار
مطروحه در هصوص دادگاهها در ماده  84قانون آئین دادرسی مادنی ایاران تعیاین شاده اسات اماا
قانونرتار قرار را که در ادامه پتیرش از جانب دادگااه صاادر هواهاد شاد تعیاین ن ارده اسات.
همچنین درباره فرضی که دو دعوا ی ی در دادگاه نخستین و دیرار در دادگااه تادیادنظر اقاماه
شده است قانون ایران ح می نادارد .در مقابال قانونراتار لبناان اگرچاه در ماورد ناوس و محتاوا

 /256ایراد امر مطروحه و مرتبط در خصوص دادگاههای رسیدگیکننده در ...

تصمیم ارسال شده از جانب دادگاه ح می تعیین ن رده اسات ،اماا در فرضای کاه دو دعاوا دارا
ارتباط با ی دیرر در دادگاهها مختلف مطرد شده باشد در ماده  102اجازه طرد ایراد در مرجاع
پایینتر را داده است و ح می که از دادگاه پایینتر صادر مایگاردد در رویاه قااایی ایان کشاور
کام دارا اعتبار و ارزش میباشد .در هصوص این موضوس پیشنهاد میگردد که قانونرتار ایران
در تبصرها جدید در ذیل بند ماده  84به تعیین ت لیف دادگاهها مورد نظر ،م ان و زماان طارد
دعو و اصحاب دعوا تعیین شده باشد .پیشنهاد دیرر که به ذهن متبادر میگردد ایان اسات کاه
در هصوص دو دعوا ی سان در دو شعبه هم عرض مطرد گردد در هصوص این ه دادگااه اول در
هصوص پرونده چه وظیفها دارد اشاره ا ن رده که باا روشان کاردن ت لیاف ایان امار باا ماواد
قانونی مخصوص به این ابهام پایان دهد.
تشکر و قدردانی
پهوهشرران ،از عزیزانای کاه در فرآیناد ویراساتار ادبای و صافحهآرایای ایان مقالاه هم اار و
راهنمایی داشتند ،کمال تش ر و امتنان را دارند.
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