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آیین دادرسی مدنی به دو دسته عمده اصول و تشریفات دادرسی تقسیم می گردد .اصول دادرسی ،پایه ها و بنیان دادرسی مدنی هستند که
اجرای دقیق آن ها ،برقراری یک دادرسی عادالنه را تضمین می نماید .یکی از مهم ترین اصول دادرسی مدنی ،اصل استقالل دعاوی است .باید
اذعان نمود اصل مزبور علیرغم اهمیت زیادی که دارد ،در آثار حقوقی چندان مورد توجه قرار نگرفته و تاکنون اثر مستقلی در این خصوص به
رشته تحریر درنیامده است .در قانون آیین دادرسی مدنی ایران ماده  65قانون دادرسی مدنی به این اصل اشاره داشته است ،هر چند در برخی
دیگر از مواد نیز می توان مفهوم اصل مزبور را مشاهده نمود .اصل مزبور ب دان معناست که در آیین دادرسی مدنی ،هر دعوا از دعوایی دیگر
مستقل خواهد بود .درک بهتر مفهوم این اصل را باید در آثار و نتایج آن مشاهده نمود .مستفاد از اصل مزبور آن است که هر دعوا باید در
دادخواستی مستقل تقدیم گردد .لزوماً برای هر دعوا ،هزینه دادرسی مستقل پرداخت شود .بر اساس اصل استقالل دعاوی ،تجمیع دعاوی جز
در مواردی که مصلحت باالتری آن را توجیه نماید و تنها در حاالت استثنایی و منصوص قانونی ،پذیرفته نمی شود ،بنابراین قاضی در هر حالت
که ضرورت مزبور مشاهده نگردد ،از جمله این که ارتباط کامل یا وحد ت منشأ وجود نداشته باشد ،باید دعاوی مزبور را از هم تفکیک کرده و به
صورت مستقل رسیدگی نماید .بر پایه اصل استقالل دعاوی ،بعد از صدور رای ،قابلیت شکایت از هر دعوا باید به طور مستقل درنظرگرفته شود.
باید بیان کرد قانون دادرسی مدنی در برخی از موارد مرتبط با اصل مزبور نارسا بوده و کاستی هایی در آن مشاهده می گردد که در نتیجه
گیری تحقیق ،پیشنهاداتی در این خصوص ارائه شده است.
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واژگان کلیدی :اصول دادرسی ،استقالل ،رسیدگی مستقل ،اصل استقالل دعاوی.
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مقدمه
احقاق حق و برقراری عدالت یکی از مهم ترین اهداف انسان در طول زندگی خویش بوده است .از ابتدای امر که دادگستری خصوصی برقرار بوده
و هرکس تالش می کرده است حقوق از دست رفته خود را استیفاء نماید تا زمانی که حکومت ها شکل گرفت و در پرتو نظم عمومی ،مراجع
قضائی مختلف به رسیدگی دعاوی و اجرای عدالت می پردازند می توان این رویه را مشاهده نمود .آیین دادرسی مدنی که در حقوق ایران نیز
دارای پیشینه طوالنی است و یکی از این موارد را می توان قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب  1314نام برد ،به نوبه خود نقش اساسی و
مهم در اجرای عدالت دارد .در حقیقت حقوق شکلی است که ضمانت اجرای حقوق ماهوی را به خوبی تضمین می نماید .آیین دادرسی مدنی را
به طور کلی می توان به دو دسته اصول و تشریفات دادرسی تقسیم نمود .هر کدام از این موارد کارکردی حیاتی و مهم داشته و اجرای دقیق هر
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کدام ،نوید بخشی دادرسی عادالنه و مبتنی بر انصاف می باشد .ادبیات حقوقی ایران در اصول دادرسی مدنی چند سالی است که به همت
حقوقدانان و نویسندگان حقوقی مورد توجه قرار گرفته و آثار متعددی در این خصوص ت دوین شده است .یکی از اصولی که علیرغم اهمیت
بسیاری زیادی که دارد چندان مورد توجه نبوده و مغفول مانده است؛ اصل استقالل دعاوی است .اصل مزبور را به صراحت می توان یکی از مهم
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ترین اصول حاکم بر آیین دادرسی مدنی دانست و الزم است حقوقدانان و نویسندگان حقوقی توجه بیشتری نسبت بدان داشته و زوایای آن را
آشکار نمایند .تحقیق پیش روی به این موضوع پرداخته است .برخی از سواالت این تحقیق را می توان این گونه بیان نمود .مفهوم اصل استقالل
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دعاوی به چه معنا می باشد؟ آیا اصل مزبور در قانون آیین دادرسی مدنی ایران مورد توجه مقنن قرار گرفته است؟ چه آثاری بر اصل مزبور
حاکم بوده و به تعبیر دیگر اصل استقالل دعاوی ،چه نتایجی را به همراه دارد؟ به سواالت مزبور در سه گفتار پاسخ داده خواهد شد.
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گفتار اول) کلیات
بند اول) مفهوم دعوا
دعوا از منظر لغوی به معنای «ادعا کردن ،خواستن ،ادعا ،نزاع و دادخواهی آمده است»( .معین .)1375 ،در معنای اصطالحی در حقوق ایران،
حقوقدانان و نویسندگان حقوقی به گونه های مختلفی دعوا را تعریف نموده اند .از منظر برخی از نویسندگان ،دعوا خواستن چیزی بر اساس
منازعت است» (جعفری لنگرودی .)1378 ،همچنین گفته شده است دعوا « عملی است تشریفاتی که به منظور تثبیت حقی که مورد انکار و
تجاوز واقع شده است انجام می شود» (کاتوزیان .)1386 ،به نظر می رسد در یکی از کامل ترین تعاریف (شمس ،)1386 ،دعوا را می توان در
سه مفهوم مختلف بیان کرد :دعوا در مفهوم اخص به معنای توانایی مدعی حق تضییع شده در مراجعه به مراجع صالح در جهت به قضاوت
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گذاردن وارد بودن یا نبودن ادعا و ترتب آثار قانونی مربوطه است .در مفهوم اعم ،دعوا منازعه و اختالفی است که در مرجع رسیدگی مطرح
شده وتحت رسیدگی بوده یا می باشد .و در نهایت دعوا در مفهوم ادعا ،ادعایی است که مطرح نشده یا به عنوان امری تبعی مطرح می گردد.
بند دوم) مفهوم اصول دادرسی
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اصول جمع اصل است و در لغت به معنی ریشهها ،پایهها ،بنیادها ،قواعد و قوانین ،میباشد (عمید .)1374 ،حقوقدانان اصول آیین دادرسی را به
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گونه های متخلفی تعریف نموده اند .از دیدگاه برخی از ایشان « اصول آیین دادرسی را می توان بنیان ها و نهادهای اساسی دانست .که در هر
نظام حقوقی بر مقررات حاکمیت داشته و مواد قانونی از آن منبعث هستند( ».مهاجری .)1388 ،نویسنده ای دیگر بیان می دارد اصول دادرسی
بنیان های محکم و استواری است که موجب جلوگیری از انحراف دادرسی از مسیر اجرای عدالت می گردد (موذن زادگان .)1379 ،قانون
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دادرسی مدنی مصوب  1379اصول دادرسی را تعریف نکرده است ،اما ماده  1همین قانون مقرر می دارد «آییندادرسی مدنی ،مجموعه اصول و
مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههایعمومی ،انقالب ،تجدیدنظر ،دیوانعالی کشور و
سایر مراجعی که بهموجب قانون موظف به رعایت آن میباشند به کار میرود» .باید بیان داشت اصول دادرسی با تشریفات دادرسی متفاوت می
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باشند .قانونگذار برای اصول دادرسی آنچنان اهمیتی قائل شده است که عدم رعایت آن ها موجب بی اعتباری رأی صاره از دادگاه خواهد شد .از
جمله بند  3ماده  371قانون دادرسی مدنی در این خصوص بیان می دارد «عدم رعایت اصول دادرسی و حقوق اصحاب دعوا در صورتی که به
درجه ای از اهمیت باشد که رأی را از اعتبار قانونی بیندازد.».
گفتار دوم) مفهوم اصل استقالل دعاوی
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همان طور که قبال بیان داشتیم اصل استقالل دعاوی علیرغم اهمیت زیادی که دارد چندان مورد توجه حقوقدانان و نویسندگان حقوقی قرار
نگرفته است .برخی از نویسندگان نیز که با عبارت «یکی از اصول دادرسی ،استقالل دعاوی متعدد میان اشخاص واحد است» ،به صراحت به این
اصل اشاره نموده اند؛ تعریفی از آن ارائه نکرده اند (غمامی .)1383 ،قانونگذار دادرسی مدنی نیز به مثابه بسیاری از اصول دادرسی دیگر ،1مفهوم
اصل استقالل دعاوی را بیان نداشته است .اما با دقت در برخی از مواد این قانون ،می توان مفهوم این اصل و توجه قانونگذار بدان را برداشت
نمود .ماده  65قانون دادرسی مدنی مقرر می دارد «اگر به موجب یک دادخواست دعاوی متعددی اقامه شود که با یکدیگر ارتباط کامل نداشته
باشند و دادگاه نتواند ضمن یک دادرسی بهآنها رسیدگی کند ،دعاوی اقامه شده را از یکدیگر تفکیک و به هریک درصورت صالحیت جداگانه
رسیدگی میکند و در غیر اینصورت نسبت بهآنچه صالحیت ندارد با صدور قرار عدم صالحیت ،پرونده را به مراجع صالح ارسال مینماید».
 .1اصل تناظر  ،اصل بی طرفی دادرس ،اصل دادرسی منصفانه و همچنین اصل حاکمیت اصحاب دعوای مدنی از جمله این موارد هستند.
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مفهوم اصل مزبور در برخی دیگر از مواد قانون دادرسی مدنی مورد اشاره قرار گرفته است .ماده  103همین قانون نیز مقرر می دارد «اگر دعاوی
دیگری که ارتباط کامل با دعوای طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح باشد ،دادگاه به تمامی آنها یکجا رسیدگی مینماید وچنانچه درچند
شعبه مطرح شده باشد در یکی از شعب با تعیین رئیس شعبه اول یکجا رسیدگی خواهد شد».مفهوم مخالف ماده مزبور حاکی از آن است که در
صورتی که بین دو دعوا ارتباط وجود نداشته باشد ،دادگاه نمی تواند به همه آن ها با هم رسیدگی نماید ،در غیر این صورت از یکی از مهم ترین
اصول دادرسی عدول نموده است .با عنایت به موارد مزبور ،اگر بخواهیم تعریفی از اصل مزبور ارائه دهیم می توان بیان داشت «اصل استقالل
دعاوی یکی از اصول دادرسی مدنی است که بر اساس آن ،هر دعوا از دعوایی دیگر مستقل و مجزا می باشد .استقالل مزبور در تمامی مراحل
دادرسی اعم از تقدیم دادخوست،پرداخت هزینه دادرسی ،در جریان رسیدگی به دعاوی و همچنین بعد از صدور حکم و نحوه شکایت از هر
کدام باید رعایت گردد» .اصل استقالل دعاوی به عنوان یکی اصول بنیادین دادرسی مدنی ،ضامن حفظ حقوق اصحاب دعوا می باشد.
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گفتار سوم) آثار اصل استقالل دعاوی
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اصل استقالل دعاوی آثار متعددی به همراه دارد ،برخی از این آثار و نتایج در حین شروع دادرسی است .برخی دیگر از آثار در جریان دادرسی
خود را نشان می دهند .پاره ای دیگر را نیز باید در انتهای دادرسی و بعد از صدور حکم مشاهده نمود:
بند اول) آثار اصل در آغاز دعوا
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آثار اصل در ابتدای رسیدگی را می توان لزوم تقدیم دادخواست مستقل برای هر دعوا ،تکلیف پرداخت هزینه دادرسی به صورت مجزا و
همچنین تعیین صالحیت دادگاه بیان نمود.
الف) لزوم تقدیم دادخواست مستقل
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یکی از مهم ترین آثار اصل استقالل دعاوی ،تکلیف تقدیم دادخواست برای هر دعوا است .ابتدائا باید بیان نمود شروع رسیدگی در دادگاه
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مستلزم تقدیم دادخواست است و این امر در حقوق ایران به یک حکم کلی تبدیل شده است (محسنی .)1395 ،ماده  48قانون دادرسی مدنی
مقرر می دارد «شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست میباشد» .بنابراین جز در مواردی که قانون صراحتا پذیرش در قالب
درخواست را تجویز نموده است ،خواهان مکلف به ذکر ادعای خود در قالب فرم چاپی مخصوص دادخواست می باشد .پذیرش دادخواهی در
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قالب درخواست در بسیاری از موارد تخلف انتظامی شمرده شده است .2در کنار تکلیف عام مزبور ،باید بیان کرد خواهان عالوه بر این که مکلف
است دعوای خود را در قالب دادخواست تنظیم نماید ،بلکه مکلف است برای هر دعوا نیز دادخواستی مستقل تقدیم نماید.
برخی از بزرگان دادرسی مدنی نیز در این خصوص بیان داشته اند «بر اساس اصل استقالل دعاوی ،دعاوی متعددی که توسط خواهان اقامه می
شود حتی اگر طرف مقابل این دعاوی متعدد ،واحد باشد باید به صورت مستقل در دادرسی های جداگانه اقامه شود (متین دفتری.)1378 ،
برای مثال می توان قراردادی تصور نمود که ده نفر از شخصی ،ده واحد آپارتمان را پیش خریداری می نمایند ،فروشنده خلف وعده کرده و در
تاریخ مقرر جهت امور مربوط به انتقال سند در دفترخانه حاضر نمی شود ،در این حالت متن و مفاد قراردادهای خریداران با فروشنده همگی
یکسان می باشد ،از طرف دیگر شکی نیست که خوانده این دعوا نیز شخصی واحد است .همچنین خریداران نیز همگی ادعایی مشابه علیه
خوانده دارند .حال این سوال مطرح می شود آیا آنان می توانند در یک دادخواست طرح دعوا نمایند تا به شعبه ای واحد ارجاع شود و سرنوشت
 .2از جمله حکم شماره  29-38محکم عالی انتظامی قضات (شهیدی.)1340 ،
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آنان به صورت یکسان و مشابه رقم بخورد؟ در پاسخ باید بیان کرد « در نظام دادرسی مدنی ایران با توجه به اصل استقالل دعاوی پاسخ این
پرسش قانوناً منفی است و هر خریدار باید به موجب دادخواست جداگانه ،دعوای مستقلی علیه عهدشکن اقامه نماید و تجمیع دعاوی آنان در
یک دادخواست منتفی است .در نتیجه هر یک باید هزینه دادرسی جداگانه بپردازند ،در صورت لزوم ارجاع به کارشناس ،برای هر پرونده
کارشناس یا کارشناسان جداگانه انتخاب و هزینه آن پرداخت گردد»( .طهماسبی .)1396 ،البته تکلیف مزبور با استثنائاتی روبه رو شده است که
یکی از مهم ترین این موارد ماده  65قانون دادرسی مدنی است .بر اساس ماده مزبور ،تنها در صورت ارتباط کامل بین دعاوی است که می توان
چند دعوا را با هم ضمن یک دادخواست اقامه نمود و اصل استقالل دعاوی را کنار گذاشت (غمامی ،)1383 ،در غیر این صورت به صراحت ماده
مزبور دادگاه باید هر کدام را تفکیک نماید.
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قانون دادرسی سابق ( )1318در ماده  79حکمی مشابه ماده  65مقرر داشته بود .3اما ضمانت اجرای مقرر شده در این خصوص تا حدودی
متفاوت بود .توضیح آن که بر اساس تبصره  2ماده  85قانون آیین دادرسی مدنی « 13184هرگاه در تنظیم دادخواست مقررات ماده ()79
رعایت نشده باشد به ترتیب فوق به مدعی اخطار میشود که ظرف  5روز با رعایت مسافت صریحاً تعیین کند که تقاضای رسیدگی به کدام
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دعوی یا دعاوی که منشاء و مبنای آن یکی یا مربوط به یکدیگر است را دارد .در صورتی که مدعی در موعد پاسخ موجهی نداد دادخواست به
ترتیب فوق رد می شود و قرار دفتر در این مورد قابل شکایت در دادگاه است و از نظر دادگاه قطعی است و در صورت تعیین دعوی یا دعاوی
تعیین شده به شرط نداشتن نقص از جهت دیگر قبول و نسبت به بقیه دعوی یا دعاوی مسترد شده محسوب است».
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با مقایسه ماده  65قانون دادرسی مدنی  1379با قانون آیین دادرسی مدنی  ،1318باید بیان کرد حکم مقرر در قانون سابق به مراتب کامل تر
می نمود .در حقیقت ،راه حل پیش بینی شده در ماده ( )65قانون آیین دادرسی مدنی سال  1379به جهت ضرورت تفکیک پرونده و رسیدگی
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جداگانه در صورت عدم وحدت منشاء یا ارتباط کامل مابین دعاوی مطرح شده در دادخواست دارای معایبی است که عمده ترین آنها به این
شرح است:

 )1تحمیل هزینه تفکیک پرونده و تشکیل پروندههای متعدد و صرف وقت دفتر جهت تفکیک پروندههای متشکله از یکدیگر در فرض عدم
ارتباط کامل یا وحدت منشأ.
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 )2افزایش پروندههای وارد شده به دادگاه؛ زیرا در تعداد زیادی از دادخواستهای تقدیمی خواستههای متعددی توسط خواهانها مطرح میگردد،

A

که معموالً ناشی از یک منشاء نبوده و ارتباط کامل نیز مابین خواستههای مطرح شده موجود نمیباشد که دادگاه بتواند ضمن یک دادرسی به
کلیه دعاوی اقامه شده رسیدگی نماید .به همین علت ،بنابر تکلیف مقرر در ماده ( )65دادگاه مکلف است پروندهها را تفکیک و به هر یک در
صورت صالحیت به طور جداگانه رسیدگی نماید .واضح است وقتی که دادگاه بر اساس تکلیف قانونی موظف به تفکیک پرونده و رسیدگی
جداگانه به هر یک از دعاوی مطرح شده باشد با تقدیم یک دادخواست با خواستههای متعدد ،چنانچه دادخواست تقدیمی دارای نقص هم باشد
(که اکثراً اینچنین میباشد) ،معلوم است که دادگاه و دفتر و مرجع ابالغ چه وقت و هزینهای را میبایست به منظور رفع نقص و به جریان
انداختن پرونده های متشکله ناشی از تکلیف قانونی متحمل گردند؛ و این در حالی است که راه حل پیش بینی شده در تبصره « »2ماده ()85
قانون آیین دادرسی مدنی مصوب  1318با اصالحات و الحاقات بعدی درباره عدم رعایت مقررات ماده ( )79هم از تحمیل هزینههای زاید و

 .3ماده  79قانون آیین دادرسی مدنی  1318مقرر می داشت « دعاوی متعدده را که منشاء و مبنای آن مختلف است ،نمیتوان به موجب یک دادخواست اقامه نمود مگر آنکه
دعاوی نامبرده طوریمربوط باشد که دادگاه بتواند به تمام آنها در ضمن یک دادرسی رسیدگی کند».
 .4الحاقی مورد  6آبان .1349
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صرف وقت دفتر و دادگاه جلوگیری مینمود و هم باعث می شد در مواجهه با خواسته های واضح ،اتخاذ تصمیمات اعدادی و نهایی برای دادگاه
امری بسیار راحت باشد ،که این امر موجب سرعت و سهولت در تصمیم گیری نیز میگردید.
 )3آرای صادر شده نیز از نظر کیفی در حد مطلوب ارتقاء پیدا مینمود و در نتیجه ،اجرای احکام صادر شده نیز به لحاظ مشخص بودن خواسته
و وضوح رأی مورد نظر در نهایت سرعت و سهولت انجام میشد .از این رو به نظر میرسد که به منظور جلوگیری از افزایش موجودی و ممانعت
از پروندههای اضافی در دفاتر محاکم ،قانونگذار ماده ( )65قانون آیین دادرسی مدنی مصوب  1379را اصالح نموده و در خصوص اقامه دعاوی
متعدد در یک دادخواست که دارای منشاء متفاوت بوده و یا ارتباط کامل میان خواستههای مطرح شده موجود نمیباشد ،راه حلی مشابه تبصره
« »2ماده ( )85قانون آیین دادرسی مدنی مصوب  1318درنظر گیرد (تقی زاده.)1393 ،
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لزوم تقدیم دادخواست مستقل برای هر دعوا در رویه قضائی نیز مورد تأکید قرار گرفته است .دادگاه عالی انتظامی قضات در رای شماره
 1308/11/14_544بیان داشته است «قبول چند دعوا که مبنای آن ها مختلف است در یک دادخواست تخلف است» .کمیسیون مشورتی آیین
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دادرسی مدنی نیز در این خصوص بیان می دارد «چون دعوای خلع ید و افراز دارای منشأ و مبنای واحدی است ،برحسب مستفاد از مفهوم
مخالف ماده  79قانون آیین دادرسی مدنی (ماده  65قانون فعلی) اقامه آن ها ضمن یک دادخواست بالاشکال است»( .حسینی.)1380 ،
ب) پرداخت هزینه دادرسی مجزا
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از دیگر آثار اصل استقالل دعاوی ،لزوم پرداخت هزینه دادرسی به طور مجزا برای هر دعوا است .تکلیف پرداخت هزینه دادرسی در بند  1ماده
 53قانون دادرسی مدنی پیش بینی شده است .باید بیان داشت تکلیف مزبور چه در حالتی که یک دعوا در دادخواست مطرح شده و چه در
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حالتی که با رعایت سایر شرایط (ارتباط کامل یا وحدت منشأ) ،چندین دعوا در ضمن یک دادخواست مطرح شده باشد ،تکلیف پرداخت هزینه
دادرسی به وقت خود باقی است .در حقیقت ،حتی اگر دادگاه برای مثال ،بر اساس ماده  65قانون دادرسی مدنی چنانچه خواهان دعاوی
مرتبطی را ضمن یک دادخواست طرح نماید ،به رغم آن که دعاوی مذکور با هم مرتبط اند ،با توجه به اصل استقالل دعاوی مستنبط از مواد
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 135 ،130 ،98 ،65 ،17و  141این قانون ،طرح این دعاوی از جهت هزینه دادرسی به نحو مستقل مورد توجه قرار می گیرد (محسنی،
 .)1391بنابراین خواسته هر یک از دعاوی می بایست جداگانه نوشته شده و بهای خواسته ،هر یک عنداالقتضا تعیین و هزینه دادرسی آن ها
جداگانه احتساب و جمعاً پرداخت شود (شمس .)1386 ،بنابراین در مثال سابق که ده نفر 10 ،واحد آپارتمان ر از شخصی خریداری نموده

A

بودند ،در صورت عهدشکنی خریدار ،هر کدام عالوه بر تقدیم دادخواست مستقل ،هر یک باید هزینه دادرسی جداگانه نیز بپردازند ،در صورت
لزوم ارجاع به کارشناس ،برای هر پرونده کارشناس یا کارشناسان جداگانه انتخاب و هزینه آن نیز به طور مستقل پرداخت گردد»( .طهماسبی،
.)1396
ج) صالحیت دادگاه
یکی دیگر از مواردی که می توان به عنوان آثار اصل استقالل دعاوی از آن یاد نمود ،صالحیت دادگاه است .صالحیت عبارت از تکلیف و حقی
است که مراجع قضاوتی (قضایی یا اداری) در رسیدگی به دعاوی ،شک ایات و امور به خصوص به حکم قانون دارا می باشند (شمس.)1386 ،
صالحیت مراجع قضایی اعم از صالحیت ذاتی و محلی (نسبی) به موجب قواعد و مقررات قانونی تعیین شده اند .قاعده مسلم آن است که
تشخیص مرجع صالح برای رسیدگی بر عهده خواهان است .بر اساس اصل استقالل دعاوی ،صالحیت هر مرجع قضائی برای رسیدگی باید برای
هر دعوا به طور مستقل مورد توجه قرار گیرد  .اما در پاره ای از موارد قانونگذار به دالیلی از قواعد عمومی صالحیت تخطی کرده است .از جمله
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بر اساس ماده  17قانون دادرسی مدنی ،دعوای طاری اگر با دعوای اصلی مرتبط باشد به طوری که اتخاذ تصمیم دادگاه نسبت به هر یک از آن
ها موثر در دعوای دیگری شود و یا دعاوی مذکور منشأ واحد داشته ،مثال ناشی از یک عقد یا قرارداد باشد ،دادگاه صالحیتدار برای رسیدگی به
آن ها دادگاهی است که دعوای اصلی در آن اقامه شده و مورد رسیدگی است (نوبخت.)1393 ،
این ت خطی از قواعد عمومی صالحیت هم در قواعد مربوط به صالحیت محلی و در پاره ای موارد در باب صالحیت ذاتی نیز مشاهده می گردد.
برای مثال در حالتی که دعوایی در مرحله بدوی در جریان باشد و شخص ثالثی با ادعای حقی وارد دعوای مزبور شود ،در حالتی که دادگاه از
حیث محلی صالح به رسیدگی نباشد ،بر اساس نص صریح ماده  ،17مرجع رسیدگی کننده ،مکلف به رسیدگی واحد به هر دو دعوا می باشد .در
همین خصوص ،در حالتی که دعوا در مرحله تجدیدنظر در جریان باشد و ثالث بدواً در مرحله تجدیدنظر ورود نماید ،اگرچه این امر تخطی از
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قواعد صالحیت ذاتی مراجع رسیدگی کننده می باشد ،اما به تجویز مواد  7و  130قانون دادرسی مدنی ،این امر ممکن شده است .5چرایی این
امر را باید در سایر اصول و مقررات آیین دادرسی مدنی جستجو نمود .یکی از مهم ترین این موارد جلوگیری از صدور احکام معارض است .اصل
جلوگیری از صدور احکام معارض ا ز جمله محاسن ترکیب دعاوی هستند ،زیرا قانونگذار همواره از صدور احکام معارض وحشت داشته است
(واحدی.)1370 ،
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بدیهی است بر اساس اصل استقالل دعاوی ،در صورتی که بین دعاوی مزبور ارتباط یا وحدت منشأ وجود نداشته باشد ،صدور احکام متعارض

o
e

نیز محتمل نبوده و بر همین اساس رسیدگی واحد به آن ها قانوناً ممتنع بوده و رسیدگی به هر کدام وفق قواعد عمومی صالحیت مراجع قضائی
خواهد بود .در همین راستا است که ماده  65قانون دادرسی مدنی در انتها مقر می دارد « ...دعاوی اقامه شده را از یکدیگر تفکیک و به هریک
در صورت صالحیت جداگانه رسیدگی میکند و در غیر این صورت نسبت بهآنچه صالحیت ندارد با صدور قرار عدم صالحیت ،پرونده را به
مراجع صالح ارسال مینماید».
بند دوم) آثار اصل در جریان رسیدگی

iv
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آثار اصل استقالل دعاوی را در جریان رسیدگی نیز می توان مشاهده نمود .رسیدگی مستقل به هر دعوا و همچنین بررسی تأثیر زوال یا
استرداد دعوای اصلی بر دعوای دیگر در این قسمت مورد بررسی قرار می گیرد.
الف) رسیدگی مستقل هر دعوا
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از دیگر آثار اصل استقالل دعاوی ،آن است که به هر دعوا به صورت مستقل رسیدگی شود .در حقیقت تجمیع دعاوی جز در موارد مصرح قانونی
و جایی که مصلحت واالتری مانند اصل جلوگیری از صدور احکام معارض آن را توجیه نماید ،قانوناً ممنوع می باشد .بر همین اساس گفته شده
است دعاوی جمعی با این ایراد مواجه هستند که اصل بر استقالل دعاوی است و نمی توان دعاوی را با هم ضمیمه نمود مگر در موارد قانونی.

6

(محسنی و غفاری و شوشی .)1391 ،از جمله این موارد را می توان دعاوی طاری و مرتبط را نام برد که به منزله استثناء بر اصل استقالل
دعاوی میان اشخاص واحد است (امامی و دریایی و کربالیی.)1392 ،

 .5ماده  7قانون دادرسی مدنی مقرر می دارد «به ماهیت هیچ دعوایی نمیتوان در مرحله باالتر رسیدگی نمود تا زمانی که در مرحله نخستین در آن دعوا حکمی صادر نشده
باشد ،مگربه موجب قانون».
 .6مواد  135 ،130 ،98 ،65 ،17و  141قانون دادرسی مدنی
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در دعاوی طاری ،یکی از اهدافی که قانونگذار دنبال می نماید جلوگیری از صدور آرای متعارض است .صدور احکام متعارض در شرایطی قابل
تصور است که دعاوی متعدد دارای وجه اشتراک باشند ،در نتیجه هرگاه آن دعاوی از نظر مسائل حکمی و موضوعی با هم شباهت نداشته
باشند طبعا باید احکام متفاوتی هم صادر شود و انتظار صدور احکام یکسان در خصوص آن ها نابجاست .به همین دلیل دعوای گروهی به عنوان
ابزاری برای پیشگیری از صدور احکام متفاوت در موضوعات یکسان در جایی به کار گرفته میشود که دعاوی متعدد دارای مسائل حکمی یا
موضوعی مشترکی باشند و گرنه در صورت تفاوت آن دعاوی با هم ارتباطی نخواهند داشت و هر یک باید به صورت منفرد رسیدگی شوند
( .)Backhaus, 2012به صراحت ماده  17قانون دادرسی مدنی ،در صورت وجود ارتباط یا وحدت منشأ ،دعوای طاری با دعوای اصلی به
صورت همزمان و واحد رسیدگی می شود (آقایی جنت مکان 1394 ،و ابهری .)1396 ،مستفاد از مفهوم مخالف این ماده آن است در صورت
فقدان ارتباط یا وحدت منشأ ،بر اساس اصل استقالل دعاوی و ،دادگاه باید دو دعوا را از هم تفکیک نماید .از جمله در ماده  133در ورود ثالث
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و ماده  139در جلب ثالث ،به تفکیک دعاوی مزبور اشاره شده است .در این خصوص باید افزود به دلیل لزوم رعایت اصل استقالل دعاوی و
اهمیت این اصل ،عبارت «می تواند» در مواد مذکور ناظر بر اختیار دادگاه نبوده و در صورت عدم وجود ارتباط ،صرفنظر از ایراد یا عدم ایراد
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خوانده ،دادگاه مکلف است هر کدام را تفکیک نموده و مستقالً رسیدگی نماید.
نمونه شایع دیگر در این خصوص دعاوی مرتبط می باشند .دعوایی که یکی از متداعیین در ارتباط با دعوای در جریان رسیدگی خود علیه طرف
مقابل مطرح می کند دعوای مرتبط نامیده می شود (محسنی .)1391 ،بررسی و تشخیص وجود ارتباط بین دعاوی ،به صالحدید دادگاه می
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باشد ،از تصمیماتی است که حکم شمرده نمی شود ،قابل شکایت نمی باشد و حتی الزم نیست که مستدل باشد و در نتیجه از اعتبار امر
قضاوت شده برخوردار نمی باشد 7.اما در عین حال توام نمودن دعاوی موجب نمی شود که هر یک از دعاوی استقالل خود را از دست بدهد
(شمس .)1386 ،همان طور که سایر نویسندگان بیان کرده اند بررسی ماهیت راهکارهایی که قانونگذار در قالب قواعد رسیدگی های توامان به
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دعاوی مرتبط پیش بینی نموده به دادرس کمک خواهد کرد تا با شناخت درست و صحیح موارد رسیدگی های توامان از یکطرف ،اصل استقالل
دعاوی را رعایت کند و از سوی دیگر با انجام رسیدگی توام به دعاوی مرتبط ،یک دادرسی عادالنه را تضمین کند (باقری .)1389 ،بنابراین
بدیهی است در حالتی که بین دو دعو ارتباط وجود نداشته باشد به صراحت مواد  65و  103قانون دادرسی مدنی ،دعاوی مزبور باید تفکیک
شده و به صورت مجزا مورد رسیدگی قرار گیرند.
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از سوی دیگر رسیدگی مستقل هر دعوا بدین معنا خواهد بود تکلیف دفاع در هر دعوا و ارائه ادله و مدارک نیز به طور مستقل خواهد بود.

A

بنابراین باید از این عقیده دفاع نمود که در ماده  65قانون دادرسی مدنی نیز « اجتماع خواهان ها در یک دادخواست و دادرسی واحد موجب
نمی شود دعاوی متعدد استقالل خود را از دست بدهند ،بلکه هر یک از خواهان ها باید ادعاها ،ادله و استدالل های خویش را بیان نمایند و
حکم دادگاه هم تکلیف هر کدام از آنان را به صورت انفرادی تعیین می نماید» (طهماسبی .)1396 ،آری ،در حقوق دادرسی مدنی ایران ،هرچند
عمدتاً با هدف جلوگیری از صدور آرای معارض نمونه هایی از تجمیع دعاوی در مواردی چون مواد  17،65و  103قانون دادرسی مدنی پیش
بینی شده اما آنچه این گونه تجمیع ها را از دعاوی جمعی متمایز می کند در این نکته خالصه می شود که رسیدگی توامان به این دعاوی
استقالل آن ها را از بین نمی برد ،ادعای هر فرد مستقل از ادعای دیگری محسوب شده و در خصوص هر دعوا با توجه به دالیل اثباتی و قواعد
خاص آن دعوا به طور جداگانه تصمیم گیری می شود ولی در دعوای جمعی ما تنها با یک دعوا مواجه هستیم که عمدتاً دارای ادله اثباتی و
قواعد حاکم یکسانی بوده و بیش از یک رای در آن ها صادر نمی شود و رای نسبت به همه اعضای گروه به طور یکنواخت حکومت می کند

 . 7در عین حال باید توجه داشت هرگاه مخالفت رای با قانون نتیجه توام ننمودن دعا.وی متعدد باشد مرجع شکایت از رای می تواند حسب مورد نسبت به فسخ یا تقض رای
مزبوراقدام نماید .افزون بر ان توام ننمودن دعاوی مرتبط تخلف شمرده شده است .از جمله دادنامه شماره  35و ( 1375/3/16_34شمس.)1386 ،
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(مولودی و حاجی عزیزی و صفری .)1395 ،بنابراین دعوای گروهی که در برخی از کشورها پذیرفته شده است ،همان طور که برخی از
نویسندگان بیان کرده اند ( ،)Russel, 2010با برخی از اصول مسلم دادرسی مدنی از جمله اصل استقالل دعاوی ناسازگار می باشد و قابل
پذیرش نمی باشد.

ب) تأثیر زوال یا استرداد دعوای اصلی بر دعوای دیگر
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یکی از مواردی که در ارتباط با اصل استقالل دعاوی باید مورد بررسی قرار گیرد ،تأثیر زوال یا استرداد دعوای اصلی بر دعاوی دیگر از جمله
دعاوی طاری است .در حقیقت سوالی که در بین حقوقدانان و در رویه قضائی مطرح شده آن است که در صورتی که در جریان رسیدگی به
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دعوا ،دعوای اصلی مسترد شود ،تکلیف دعوای دیگر به چه صورت خواهد بود؟ شایع ترین مواردی که سوال مزبور طرح شده است تأثیر سقوط
دعوای اصلی بر دعوای ورود ثالث (اصلی و تبعی) و همچنین سقوط دعوای اصلی بر دعوای تقابل است .ابتدائاً باید بیان کرد ماده  107قانون
دادرسی مدنی که به زوال ارادی دعوا می پردازد ،8در خصوص زوال دعوای اصلی بر دعاوی مرتبط و طاری چیزی بیان نکرده است.با تأمل در
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نظریات حقوقدانان و نویسندگان حقوقی و همچنین رویه قضائی می توان دو دیدگاه متفاوت را در این خصوص مشاهده نمود.
1ـ دیدگاه سقوط دعوا
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در خصوص تأثیر سقوط دعوای اصلی بر دعوای دیگر ،یک دیدگاه قائل بر آن است که با سقوط دعوای اصلی ،دعوای دیگر نیز ساقط می گردد.
از جمله بیان شده است دعوای ورود ثالث یک دعوی تبعی است که درهرحال به تبع دعوای اصلی مطرح میشود .درخصوص مورد فوق (وارد
ثالث اصلی) وارد ثالث الزم است که در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای خود مستقالً حقی قائل باشد و الزمه فرض قائل بودن حق
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برای وارد ثالث وجود یک دعوای اصلی بوده که وارد ثالث خود را در آن دعوی مطروحه بین طرفین ذینفع بداند .لذا چنانچه به هر دلیل
موجبات رسیدگی به دعوای اصلی منتفی گردد ،عمالً دعوایی وجود نخواهد داشت تا وارد ثالث برای خود مستقالً وجود حقی را تصور نماید؛ لذا
به نظر میرسد که درهرصورت ،چنان چه موجبات رسیدگی به دعوای اصلی از بین برود امکان رسیدگی به دعوای ورود ثالث وجود نخواهد
داشت (مهاجری.)1388 ،

A

در رویه قضائی ،شعبه سوم دیوان عالی کشور نیز در رای شماره  1371/8/27_534بیان داشته است «قطع نظر از این که دعوای ورود ثالث در
زمره دعاوی طاری است و با وصف استرداد دادخواست از جانب خواهان دعوای اصلی و صدور قرار ابطال دادخواست در دعوای اصلی و منتفی
شدن رسیدگی به دعوای اصلی ،ادامه رسیدگی به دعوای ورود ثالث وجاهتی نداشته و رسیدگی به این دعوا هم منتفی می شود» .رأی شماره
3/267ـ  1372/4/21شعبه سوم دیوان عالی کشور نیز همین مضمون را بیان داشته است (بازگیر.)1381 ،

 .8ماده  )107استرداد دعوا و دادخواست به ترتیب زیر صورت میگیرد:الف ) خواهان میتواند تا اولین جلسه دادرسی ،دادخواست خود را مسترد کند .در این صورت دادگاه
قرار ابطال دادخواست صادر مینماید .ب) خواهان میتواند مادامی که دادرسی تمام نشده دعوای خود را استرداد کند  .در این صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر مینماید .ج)
استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در موردی ممکن است که یا خوانده راضی باشد و یا خواهان از دعوای خود به کلیصرفنظر کند .در این صورت دادگاه قرار
سقوط دعوا صادر خواهد کرد.
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2ـ دیدگاه بقای دعوا و لزوم رسیدگی مستقل
در مقابل دیدگاه مخالف که اکثریت حقوقدانان را نیز شامل می شود قائل بر آن است که در صورت سقوط دعوای اصلی ،دعوای دیگر به قوت
خود باقی خواهد ماند .دکتر عبداهلل شمس در این خصوص بیان می دارد استرداد دادخواست یا دعوی ،ابطال دادخواست یا رد دعوا ،عدم
استماع دعوا ،و ،...در مورد دعوای اصلی ،هیچ تأثیری بر دعوای ورود ثالث اصلی و سایر دعاوی طاری (متقابل) اضافی ،جلب ثالث ،ندارد؛ دادگاه
باید به دعوای ورود ثالث همانند دعوای اصلی رسیدگی نماید .در حقیقت عالوه بر اینکه دعوای ورود ثالث از این حیث تابع دعوای اصلی
نمی باشد ،رسیدگی نکردن به هر دعوایی که اقامه شده؛ مستلزم تصریح قانونی است که در این خصوص وجود ندارد .اما در مورد ورود ثالث
تبعی چون ثالث مستقالً برای خودش حق قائل نیست .قرار رد آن را صادر مینماید(.شمس .)1386 ،برخی از نویسندگان بیان کرده اند با توجه
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به ارتباطی که بین دو دعوا وجود دارد مقنن دادرس را مکلف نموده برای رسیدگی به هر دو دعوا در یک فرایند قدم بردارد .منتها این
همب ستگی تا هنگامی محدود می شود که رسیدگی همزمان این دو دعوا واقع گریانه باشد .به عبارت دیگر استقالل دعاوی هنگامی نادیده گرفته
می شود که موضوعات مورد اختالف متداعیین به علت تاثیرگذاری که دارند حل وفصل شود .پس هرگاه خواهان دعوای اصلی بدون توجه به
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دعوای دیگر مطابق با فروض پیش بینی شده در ماده  107اقدام نماید ،دعوای دیگر به قوت خود باقی خواهد ماند مگر ان که در این تعامل
دعوای فرعی وابسته به دعوای اصلی باشد (امامی و دریایی و کربالیی .)1392 ،همچنین گفته شده است زوال دعوای اصلی در نتیجه استرداد
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دعوا به وسیله خواهان یا تسلیم خوانده تأثیری بهحال شخص ثالث اصلی ندارد و او میتواند دعوای خود را ادامه دهد اما در مورد دعوی ثالث
تبعی چون به تبع طرف دیگر آمده است .درصورت زوال دعوای اصلی ،دعوای او نیز زائل میشود (بهشتی و مردانی 1385 ،و قهرمانی.)1390 ،
در رویه قضائی نیز در نشست قضائی کمیسیون حقوقی قوه قضائیه سوال شده است «اگر خواهان دعوای اصلی دعوای خود را مسترد
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کند(استرداد کلی) ،تکلیف دعوای وارد ثالث چیست؟ دادگاه باید چه تصمیمی اتخاذ نماید؟

کمیسیون مزبور در پاسخ بیان داشته است با توجه به مواد  130الی  134قانون آیین دادرسی مدنی ،اوالً :چنانچه وارد ثالث مستقالً برای خود
حقی قائل باشد در صورتی که خواهان دعوای اصلی ،دعوای خود را مسترد نماید ،تأثیری در دعوای وارد ثالث مستقل ندارد .و دادگاه مؤظف

c
r

است نسبت به دعوای مزبور رسیدگی را ادامه دهد .ثانیاً :در صورتی که دعوا از ناحیه ثالثی که خود را ذی نفع در محق شدن یکی از اصحاب
دعوا بداند و برای تقویت موضع وی وارد دعوا شده باشد ،با استرداد دعوا توسط خواهان دعوای اصلی ،دعوای ثالث به تبع آن مردود است.
بنابراین اتفاق نظر تأیید می شود»( .معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه.)1390 ،

A

با تأمل در دیدگ اه های فوق ،به نظر می رسد در فرض سقوط دعوای اصلی به هر دلیل ،باید قائل بر بقای دعوای دیگر شد و در مقام دفاع ،می
توان دالیلی به شرح ذیل را ارائه داد:

1ـ دادگاههای دادگستری مرجع عام تظلمات و شکایات میباشند .جز در مواردی که صراحتاً در قانون بیان شده است ،هیچ دادگاهی حق ندارد
از رسیدگی به یک دعوا سرباز زند یا آن را متوقف کند( .اصل  156و  159ق.ا).
2ـ در صورتی که بخواهیم به تبع دعوای اصلی ،دعوای دیگر نیز زایل گردد .این امر تالی فاسد زیادی به همراه خواهد داشت .از یک طرف
تمامی اقداماتی که طبق قانون صورت گرفته است باطل و بی اثر می گردد .بنابراین تقدیم مجدد دادخواست ،پرداخت هزینه دادرسی مجدد،
همچنین لزوم تشکیل جلسه رسیگی از سو ی دادگاه و تکرار اقداماتی است که تا به حال صورت گرفته است .از طرف دیگر بدیهی است اقدامات
مزبور منجر به تحمیل فشار مادی و معنوی به دادخواهی می گردد که فرضا دعوای خود را با رعایت تمامی شرایط قانونی اقامه کرده است و
یقیناً برای اعتبار دستگاه قضائی نیز چندان مناسب نخواهد بود.
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 3ـ بر اساس اصل استقالل دعاوی ،وقتی دعوایی با شرایط کامل اقامه شود اصل بر بقای آن و لزوم رسیدگی به آن میباشد .موارد زوال دادرسی
که خالف اصل است قانون پیش بینی نموده است و در این مورد در قانون چیزی نیامده است .لذا الزم است به اصول دادرسی رجوع کرده و بر
همین اساس دعوای دیگر روال رسیدگی خود را طی نماید.
بند سوم) آثار اصل بعد از صدور حکم
اصل استقالل دعاوی بعد از صدور حکم نیز آثار خود را به همراه خواهد داشت .بحث عمده آن ناظر بر قابلیت اعتراض به هر یک از دعاوی است.
در این خصوص باید بیان کرد با توجه به اصل استقالل دعاوی مستنبط از مواد  135 ،130 ،98 ،65 ،17و  141این قانون ،در دعاوی مرتبط،
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سرنوشت هر یک از آن ها از منظر نصاب تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی به نحو مستقل مورد توجه قرار می گیرد (محسنی .)1391 ،هرگاه
دعاوی متعدد تفکیک شوند ،نه تنها از حی ث قابلیت شکایت ،هر یک استقالل خود را حفظ می نماید ،بلکه از حیث تاریخ شکایت نیز تاریخ ابالغ
هر یک از آراء باید در نظر گرفته شود (شمس.)1386 ،
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برخی از نویسندگان در این خصوص بیان داشته اند که به جهت ارتباط بین دعوای اصلی و دعوای متقابل ،قابل شکایت بودن دعوای اصلی در
دیگری نیز موثر است (غمامی .) 1383 ،در حالی که در انتقاد از این دیدگاه باید بیان کرد همان طور که سایر نویسندگان حقوقی بیان کرده
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اند(محسنی )1391 ،دعوای متقابل دعوایی طاری است ،از متفر عات دعوای اصلی نمی باشد که به تبع آن قابل تجدیدنظر یا فرجام باشد .قبلیت
شکایت دعوای مزبور بر اساس اصل استقالل دعاوی ،تابع قواعد عام دادرسی مدنی است .در رویه قضائی ،در نشست قضایی استان تهران سوالی
با این مضمون طرح شده است که « بهای خواسته دعوای اصلی به نحوی تعیین شده که قابل تجدیدنظر خواهی نیست اما بهای خواسته تقابل
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به نحوی تعیین گردیده که قابل تجدیدنظرخواهی است و بالعکس ،آیا رای صادرشده در هر دو قسمت قابل تجدیدنظر می باشد یا یکی قطعی و
دیگری قابل تجدیدنظر شناخته می شود؟ در پاسخ به سوال مزبور نظریات متفاوتی نقل شده است ،اما یکی از دیدگاه هایی که قابل دفاع می
نماید آن است که «بر اساس مالک استقالل دعاوی ،هر یک از دعاوی اصلی و تقابل را مستقل فرض نموده و بر اساس آن قابل
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تجدیدنظرخواهی بودن یا نبودن هر یک از دعاوی را اعالم کنیم»( .گزارش نشست قضایی استان.)1384 ،
نتیجه گیری)

A

آیین دادرسی مدنی را به طور کلی می توان به دو دسته اصول و تشریفات دادرسی تقسیم نمود .هر کدام از این موارد کارکردی حیاتی و مهم
داشته و اجرای دقیق هر کدام ،نوید بخشی دادرسی عادالنه و مبتنی بر انصاف می باشد .یکی از اصولی که علیرغم اهمیت بسیاری زیادی که
دارد چندان مورد توجه نبوده و مغفول مانده است؛ اصل استقالل دعاوی است ،تا جایی که تاکنون اثری مستقلی در این خصوص به رشته تحریر
درنیامده است .اصل مزبور را به جرأت می ت وان یکی از مهم ترین اصول حاکم بر آیین دادرسی مدنی دانست .در ارتباط با اصل استقالل دعاوی،
قانونگذار دادرسی مدنی نیز به مثابه بسیاری از اصول دادرسی دیگر مفهوم اصل استقالل دعاوی را بیان نداشته است اما در برخی از مواد از
جمله ماده  65دادرسی مدنی بدان اشاره دا شته است .اگر بخواهیم تعریفی از اصل مزبور ارائه دهیم می توان بیان داشت «اصل استقالل دعاوی
یکی از اصول دادرسی مدنی است که بر اساس آن ،هر دعوا از دعوایی دیگر مستقل و مجزا می باشد .استقالل مزبور در تمامی مراحل دادرسی
اعم از تقدیم دادخوست،پرداخت هزینه دادرسی ،د ر جریان رسیدگی به دعاوی و همچنین بعد از صدور حکم و نحوه شکایت از هر کدام باید
رعایت گردد» .اصل استقالل دعاوی آثار متعددی به همراه دارد ،برخی از این آثار و نتایج در حین شروع دادرسی است .برخی دیگر از آثار در
جریان دادرسی خود را نشان می دهند .پاره ای دیگر را نیز باید در انتهای دادرسی و بعد از صدور حکم مشاهده نمود:
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آثار اصل در ابتدای رسیدگی را می توان لزوم تقدیم دادخواست مستقل برای هر دعوا و همچنین تکلیف پرداخت هزینه دادرسی به صورت مجزا
دانست .بنابراین هر دعوایی که اقامه می گردد باید با دادخواستی مستقل باشد و جز در موارد منصوص قانونی (وجود ارتباط کامل) نمی توان
چند دعوا را ضمن یک دادخواست اقامه نمود .از طرف دیگر حتی اگر چند دعوا بار رعایت تمامی شرایط در یک دادخواست اقامه شوند ،هزینه
دادرسی هر کدام باید به طور مستقل پرداخت شود .آثار اصل استقالل دعاوی را در جریان رسیدگی نیز می توان مشاهده نمود .رسیدگی
مستقل به هر دعوا و همچنین بررسی تأثیر زوال یا استرداد دعوای اصلی بر دعوای دیگر در این قسمت مورد بررسی قرار می گیرد .جز در
مواردی که مصلحت باالتری مانند اصل جلوگیری از صدور احکام معارض ایجاب نماید ،دعاوی باید به طور مستقل رسیدگی شوند و تجمیع آن
ها در رسیدگی واحد پذیرفته نخواهد بود .بر اساس اصل استقالل دعاوی ،در صورتی که دعوای اصلی مسترد شود ،دعوای دیگر به قوت خود
باقی بوده و رسیدگی بدان ادامه پیدا خواهد کرد .اصل استقالل دعاوی بعد از صدور حکم نیز آثار خود را به همراه خواهد داشت .بحث عمده آن
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ناظر بر قابلیت اعتراض به هر یک از دعاوی است .باید بیان داشت مستفاد از اصل مزبور آن است که حتی در مواردی که چند دعوا با هم در یک
دادخواست اقامه شده و یا به دالیل دیگر در یک دادرسی مورد رسیدگی قرار گرفته اند ،قابلیت شکایت هر کدام باید به صورت مستقل مورد
توجه قرار گیرد.
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قانون آیین دادرسی مدنی در برخی از موارد مرتبط با اصل استقالل دعاوی نارسا بوده و کاستی هایی مشاهده می شود .در این راستا پیشنهاد
می گردد قانونگذار طی ماده ای مستقل صراحتا تکلیف سقوط دعوای اصلی بر دعوای دیگر را مشخص کرده و مراجع قضائی را مکلف دارد
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دعوای دیگر را به صورت مستقل ادامه دهند .در بسیاری از از مواد از جمله تقویم بهای خواسته و همچنین قابلیت اعتراض دعاوی هنگامی که
چند دعوا با هم مورد رسیدگی واقع شده اند ابهاماتی وجود دارد ،در این خصوص پیشنهاد می گردد قانونگذار صراحتاً طی ماده یا موادی تعیین
تکلیف کرده و بیان دارد قابلیت اعتراض به هر دعوا باید به طور مستقل مورد توجه قرار گرفته و نصاب هزینه دادرسی نیز به صورت مجزا

iv

محاسبه شود .از طرف دیگر ماده  65قانون دادرسی مدنی با وضعیت فعلی ناقص بوده و پیشنهاد می گردد تبصره ماده  85قانون پیشین و یا
متنی مشابه آن تدوین شده و اصالحاتی در این خصوص صورت گیرد.
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