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  هديچك
 به آنسيسي كه كمتر أعنوان ت هواهي بمين دعواي أاز پرداختن به ت پس حاضر  تحليليتحقيق     

الي مواد مربوط به  همين كه در البأ و تحليل نكات و مسائل حقوقي مربوط به آن ت، شدهتوجه
حسبي  مين دعواي واهي در امورأمين اتباع بيگانه، تأنگاهي به تبا مين خواسته مطرح شده و أت

 امور حسبيكه امكان مستتر بودن دعوا در  ييجا تارا موضوع اصلي تحقيق و تحليل قرار داده
فرض  ناگزيرگذار و  قانوناز سوي  امور حسبيفرض خوانده براي . را استنتاج نموده است
 ماهيت امور خصوصهاي جديدتري در   تحليلةبراي ارائرا الزم  ةزمين ،خواهان براي آن امور

كه د شو ميترتيب معلوم  اين به.  فراهم آورده استحقوق و تكاليف اطراف آن امورحسبي و 
 ، داشتهامور حسبيگذار به  اي در مقايسه با نگاه قانون يافته متخصصان حقوق معموالً نگاه تنزيل

. اند هداشتنوجه كافي يا ت كردهن توجه امور حسبيهاي موجود در  به بعضي از ظرفيت
 از امور حسبيقانون  نيز قانون آيين دادرسي مدني و  ماندهشدن بعضي از زواياي تاريك روشن

   .نتايج اين تحقيق تحليلي است
  

  يديكل واژگان
  .دعوا،  خواهان،خوانده ،مين دعواي واهيأت ،امور حسبي     

 
 

                                                            
03136683116 : فاكس                                      Email: gholizadeh@ase.ui.ac.ir  



  
 1395، تابستان 2شماره ، 46 ة دور، خصوصيحقوقمطالعات فصلنامه                                        286 

 
 

  مقدمه. 1
امور شود كه  معموالً فرض ميگرچه  ،حال اين  با،مين دعواي واهي مختص خوانده استأت

 خصوصگذار در قانون آيين دادرسي مدني در   ولي قانون،د نه خواهان و نه خوانده دارحسبي
را مختل  گفته پيش فرض ،نتيجه درمين دعواي واهي را مقرر وأآن امور هم امكان درخواست ت

 اما ، حاكم شده استامور حسبيبر قانون  بارهترديدي نيست كه اين قانون در اين . استده كر
 الجرم بايد براي آن خواهان هم فرض ، خوانده فرض كنيمامور حسبياگر قرار باشد براي 

 و دعاوي امور حسبي شوند كه گمان كنيم فرق ميان كنيم و اين دو فرض ممكن است سبب
 قانون آيين دادرسي 2 ة ولي وجود ماد.ميان برداشته شده است در قانون آيين دادرسي مدني از

 امور حسبي ضمن اينكه تصور خواهان و خوانده براي ؛مدني مانع از اين برداشت است
امور مين دعواي واهي براي ألحاظ شدن ت. رسد ر نمينظ هراحتي ممكن است و اشكالي ب هب

 .دند متضمن دعوا باشتوا  ميامور حسبيست كه  از آن ا حاكيحسبي

  
 يواهي دعوا نيمأت قرار. 2

مين دعواي واهي أقرار ت خصوصپيش از پرداختن به اصل موضوع مقاله، توضيحاتي در 
مين دعواي واهي در أعنوان مستقل نداشتن قرار ت ناگزير ،نابراينب. رسد نظر مي هضروري ب

زدايي از موضوع آن، ضمانت   آن قرار، ابهامةكنند قانون آيين دادرسي مدني، تبيين جهات توجيه
مين أمين خواسته و تأ از آن و تبيين علت ذكر تازدايي از موارد مستثن اجراي صدور آن، ابهام

 .شوند  در ذيل يك عنوان در اين بخش مطرح مي،هيدعواي وا

  
  يمدني دادرس نييآ قانون دري واهي دعوا نيمأت قرار نداشتن مستقل عنوان. 1. 2
 را به خود توجه متخصصان آيين دادرسي مدني است كه كمتر يمين دعواي واهي از مواردأت

سيس در ضمن أگذار است كه به اين ت  اول خود قانونةرج در دآنعلت . استجلب كرده 
قول ه  بلكه آن را ب،عنوان خاصي را اختصاص نداده.) م.د.آ.ق(قانون آيين دادرسي مدني 

مين أالي مواد مربوط به ت هنادرستي در البه ب )229ص، 1386 ،كريمي؛ 29ص، 3، ج1385، شمس(بعضي 
جعفري ؛ 106ص، 1386 ،سرير(بعضي است ده شكه اين امر سبب  نحوي ه ب؛ده استخواسته گنجان

؛ 432ص، 1371احمدي ( رخيب مواد مربوطه را كامالً ناديده بگيرند و )301ص، 1348 ،لنگرودي

حالي است ن دراي. ذكر مواد مربوطه در تحليل آن دچار ابهام شوند باوجود )105ص، 1380،اي نوكنده
 به يكي از انواع آن يعني ،مين دعواي واهي عنواني اختصاص داده نشدهأكه اگرچه به خود ت

مين در ضمن مواد أه و احكام آن تيافتمين اتباع بيگانه اهميت بيشتري در قانون اختصاص أت
نه در مواردي براي استنباط مين اتباع بيگاأنتيجه، احكام مربوط به تدر. متعدد بيان شده است
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مين اتباع أمين دعواي واهي و تأت. د بودمين دعواي واهي قابل استفاده خواهأاحكام مربوط به ت
  .است مرسوم 1ها مين هزينهأعنوان ت با نيز (Grainger and Fealy, 2000, p.366)ال  بيگانه در كامن

  مطرح شده. م.د.آ. ق110 و 109 ةماد در ضمن دو مين دعواي واهيأاحكام مربوط به ت
مين أمين خواسته كه به خواهان اختصاص دارد، تأ، برخالف قرار ت109 ةمادموجب  هب. است

 اين تنها ،)217ص، 1379 ،مهاجري(نظر بعضي رغم  عليالبته . دعواي واهي مختص خوانده است
وجود يكي از شرايط مين خواسته كه باأبرخالف قرار ت براي مثال، .تتفاوت ميان اين دو نيس

مين أقرار ت خصوصقاضي مكلف به صدور آن است، در . م.د.آ. ق108 ةمادچهارگانه مقرر در 
 ، نيز معمول است(Grainger and Fealy ,2000, p.83)ال  گونه كه در كامن دعواي واهي قاضي آن

 ؛نكنديا  كندمين را صادر أكه با توجه به نوع و وضع دعوا و ساير جهات آن تمخير است 
از دادرس سلب . م.د.آ. ق144 ةمادموجب  همين اتباع بيگانه بأت خصوصگرچه اين اختيار در 

 . شده است

 
  يواهي دعوا نيمأت قرار ةكنند هيتوج جهات نييتب. 2. 2

در . مين دعواي واهي با قاضي استأ صدور قرار تةكنند  ايران تشخيص جهات توجيهدر حقوق
خواهان،  از سوينوشتن آدرس خود    غلط(Grainger and Fealy, 2000, p.83&366)ال  كامن

 ، همچنين قرار(Grubbs, 2003, p.626)خواهان در اثناي دادرسي از جانب تغييردادن آدرس خود 
كننده، از جهات  قضايي دادگاه رسيدگي ةحوزاشتن محل اقامت خواهان در خارج از د

فريقاي جنوبي اجهت اخير در . شود مي شمردهمين دعواي واهي أ صدور قرار تةكنند توجيه
(Oppong, 2013, p.460)شود، اما در نظر گرفته ميال در عنوان يكي از كشورهاي پيرو كامن ه نيز ب 

 ولي چنين ،مطالبه كردرا مين دعواي واهي أتوان ت اين كشور اصوالً از خواهان اصلي نمي
طوركلي با توجه به مفاد  هرسد كه ب نظر مي هب. ميني از خواهان دعواي متقابل قابل مطالبه استأت

ت دعواي صور  هاغلب دعواي واهي در قالب دعواي طاري يعني ب. م.د.آ. ق109 ةماد ةتبصر
 ؛شود دادرسي طاري مطرح مي ةاعادمتقابل، ورود ثالث، جلب ثالث، اعتراض ثالث طاري و 

 موجبات ،نتيجه در،خير افتادهأشوند تا رسيدگي به دعواي اصلي به ت يعني اين دعاوي مطرح مي
، ظاهراً دعواي طاري رتيبت اين به. خير افتادن انجام تعهد فراهم آيدأت  طرف دعوا و بهيايذا

رسد تقديم  نظر مي ه، ب خصوصدر اين. بيشتر از دعواي اصلي احتمال دارد كه واهي باشد
صدور قرار  ةكنند توجيهدادخواست اعسار به همراه دادخواست دعواي اصلي از جهات مسلم 

  .مين دعواي واهي باشدأت

                                                            
1. Security for Costs 
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دعوا .  جزمي نبودن نيستايمعنه  واهي بودن ب،)200ص، 1384 ،حياتي(نظر بعضي رغم  علي
شخصي از  براي مثال،.  ولي واهي باشد،عني ظني يا احتمالي نبودهي اشد،بممكن است جزمي 

 ولي در جريان رسيدگي با ،كند ستناد يك سند عادي مطالبه ميه اديگري مبلغ ده ميليون ب
 ولي چون وانمود ،را دريافت كرده يادشدهشود كه او وجه سند  شهادت شهود معتبر معلوم مي

نموده و اكنون آن  خودداري سند ةكنند  از برگرداندن آن به صادر،كرده كه سند را گم كرده مي
 طرح ،)230ص، 1386 ،كريمي(نظر بعضي رغم  عليهمچنين .  طرح دعوا قرار داده استةرا وسيل

 مسلماً از مصاديق دعواي واهي ،دهشذكر . م.د.آ. ق84 ة ماد7گونه كه در بند  اثر آندعواي بال
 اگرچه براي اهل فن ؛شود ميمنجر برگشت براي خوانده    غيرقابلة به زحمت و هزيناست و

 رسد اين استدالل در نظر مي هب. گردد مقابله با چنين دعوايي با طرح يك ايراد ساده ميسر مي
نيز د شو ميمنجر به صدور قرار رد دعوا كه طرحشان . م.د.آ. ق84 ةمادساير بندهاي  خصوص

 .صادق باشد

  
  يواهي دعوا نيمأت قرار موضوع ازيي زدا ابهام. 3. 2

 »الوكاله  دادرسي و حقة خسارات ناشي از هزينةديأبراي ت«مين دعواي واهي أمطابق قانون، ت
طرح  دادرسي ةهزين ،دانيم كه خواهان  ولي مي.»كه ممكن است خواهان محكوم شود«است 

 ،خالقيان(نظر بعضي رغم  علي پس در اينجا ،پرداخته استقبالً  را اش در دادگاه شدن پرونده

از  دعواي تقابل و تجديدنظر ةام دادرسي اقة دادرسي را هزينة كه منظور از هزين)222، 1385
 ة هزين،اند  هم نظر داده)31ص، 1385 3، جشمس(گونه كه ديگران  اند، و آن خوانده دانسته سوي

هايي   دادرسي در مفهوم اعم يعني هزينهة بلكه هزين،دادرسي در مفهوم اخص آن منظور نيست
الوكاله هم  حقبه همين دليل است كه ه ب. نظر است مورد،شود دفاع متحمل مي برايكه خوانده 
 محتويات خسارت ،الوكاله  دادرسي و حقةواقع، منظور از هزيندر. ده استاشاره شدر كنار آن 

 و در حقوق ژاپن (Goldenberg, 2014, p.5-38)ال   آن در كامن دريافتدادرسي است كه
(Wagatsuma, 2012, p.196) طور قانوني  هب. م.د.آ. ق519 ةماددر ايران در  هم تجويز شده، و

 ،1385 ،شمس(گونه كه ديگران   و آن)223ص، 1385 ،خالقيان(نظر بعضي رغم  علي و  استتعريف شده

 تحقيقات محلي و ة كارشناس، هزينةالزحم ها از قبيل حق ساير هزينه، اند داده هم نظر )31، ص3ج
هم نظر  )217ص، 1385 ،خالقيان(گونه كه ديگران  مسلماً آن. شود  وكيل را هم شامل مي سفرةهزين
 درخواست هزينه ةمين دعواي واهي فقط براي آنچه كه خوانده تا لحظأ درخواست ت،اند داده
رسد  نظر مي هحال ب اين با. باشد ميهاي آتي آن نيز  هزينهشامل  بلكه ، نيست است،كرده

 )31، ص3 ج،1385 ،شمس(گونه كه ديگران   آن،مين دعواي واهي و قرار مربوط به آنأرخواست تد
 اگر اين قرار در ؛ براي مثال فقط براي يك مرحله از دادرسي است،اند هم تلويحاً نظر داده
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براي  تنها ،نظر گرفتههاي آن مرحله را در  دادگاه فقط هزينه، بدوي درخواست شودةمرحل
 باالتر ةپس اگر دعوا وارد مرحل. كند همان مرحله در صورت صالحديد آن قرار را صادر مي

 .مين دعواي واهي نمودأ مرحله درخواست ت همانتوان براي  در آن مرحله نيز مي،شد

  
  يواهي دعوا نيمأت قرار صدوري اجرا ضمانت. 4. 2

 ،ديه نشودأصدور در مدت مقرر ت باوجودست كه اگر آن  احدي همين دعواي واهي بأاهميت ت
گونه كه  حتي اگر خواهان آن ؛دشو ميدرخواست خوانده قرار رد دادخواست خواهان صادر ه ب

 روشن است كه تا وقتي مدت البته.  معسر باشد،اند  هم نظر داده)608ص، 1357 ،مدني(ديگران 
 درخواست صدور قرار رد دادخواست از سوي خوانده ،سر نيايد هادگاه بد از جانبشده  تعيين

،  استدهكرنسرآمدن مدت نيز تا وقتي خوانده درخواست  هپذيرفته نخواهد شد و بعد از ب
نظر بعضي   ها بي مين دعواي واهيأپس بعيد نيست كه توديع ت. دكرتوان آن قرار را صادر  نمي

 انقضاي مدت تا ة در فاصلمين دعواي واهيأ انصراف از درخواست ت،)225ص، 1385 ،خالقيان(
درخواست خوانده براي صدور قرار رد دادخواست، مانع از پذيرش درخواست خوانده براي 

 ,Grainger and Fealy(ال  كه در كامنگونه  هماننيز  آنهمچنين، مدت . صدور آن قرار گردد

2000, p.366(  گونه كه  آن آن مدت بعيد نيست .دشو  ميمعمول است، به تشخيص دادگاه تعيين
حداقل براي يك بار . م.د.آ. ق450 ةماد با رعايت ،اند  هم نظر داده)225ص، 1385 ،خالقيان(ديگران 

  . دادگاه باشد از سويقابل تمديد 
  است،درخواست آن در قانون معين نشدهشود گرچه مهلتي براي  همين اهميت باعث مي

 ةنتوان مهلتي بيش از پايان جلس ،اند دهكر نيز ابراز )169ص، 1385 ،2، جشمس(گونه كه بعضي  آن
)  استمين اتباع بيگانه در نظر گرفته شدهأبراي ت. م.د.آ. ق144 ةنظير آنچه در ماد(اول دادرسي 
.  ابالغ دادخواست به خوانده استةآغاز اين مهلت از لحظبديهي است . نظر گرفتبراي آن در

 ،شود اي براي حضور طرفين در دادگاه برگزار نمي هاي عادي كه اصوالً جلسه البته در رسيدگي
 ؛درخواست است كه رسيدگي به پرونده آغاز نشده باشد  مين تا وقتي قابلأرسد اين ت نظر مي هب
 برابر البته. دشومي   دفاعيه خوانده مطرحةن درخواست در اليح اي)608ص، 1357 ،مدني(عبارتي  هب

و شود  قرار رد دادخواست صادر مي يادشده،مين أ ت نشدنديهأت در صورت ،م.د.آ. ق109 ةماد
د دعوا صورت قرار ر اين غيردر زيرا ؛دهد كه دادگاه وارد رسيدگي نشده بوده است نشان مي
 صحيح آن است كه ، چون اصوالً هر دادرسي بيش از يك جلسه نداردالبته. شد صادر مي
 ,Grubbs, 2003(گونه كه در كشور دانمارك  محض دريافت دادخواست خواهان يا آن هخوانده ب

p.165(مين أ اول دادرسي درخواست خود براي تة حداكثر قبل از شروع جلس، نيز معمول است
، يادشده وگرنه با توجه به اصل ،دشورسيدگي هي را مطرح نمايد و درخواست او دعواي وا
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 يعني قاعدتاً تا آن موقع خوانده ؛ اول دادرسي اصوالً موقع ختم مذاكرات خواهد بودةآخر جلس
وا واهي بوده  انجام داده و اكنون اگر دع،ها خوف داشته  آن نشدندريافتهايي را كه از  هزينه
مسلماً خوانده .  اصل خسارات استة بلكه موقع مطالب،مينأ تة ديگر نه موقع مطالب،باشد
 دادگاه ةمين دعواي واهي در جلسأتواند مطمئن باشد كه درخواست او براي توديع ت نمي

پذيرفته شده و پذيرش آن مانع از جريان دادرسي خواهد شد، ضمن اينكه هيچ دليلي وجود 
يكن  لم هاي قبلي دادگاه كان مين دعواي واهي رسيدگيأدارد كه نشان دهد با درخواست تن

 اين درخواست مستلزم ،اند  هم نظر داده)59ص، 1387 ،مهاجري(گونه كه ديگران  آن. خواهد بود
  .يستن دادرسي ةهزين

اي واهي مانع از طرح مجدد مين دعوأتنشدن توديع  ه دليلبرد شدن دادخواست خواهان 
مين دعواي أ مجدد تةكه طرح مجدد دعوا مانع از مطالب  همچنان،او نخواهد بود از سويدعوا 

 به خواهان فقط از سويمين دعواي واهي أعدم توديع ت. شدواهي از سوي خوانده نخواهد 
دليل كم بودن  هدر دعاوي غيرمالي ب. شود يممنجر  او ةشد  دادرسي پرداختهةدست رفتن هزيناز

مين أ پس او ممكن است عمداً از توديع ت؛ستي اين امر براي خواهان چندان گزنده ن،اين هزينه
اي كه به دادخواست مجددش رسيدگي   به اميد اينكه قاضي،كند خودداريدعواي واهي 

مين دعواي واهي مقرر أعنوان ت هي كمتر را بمين دعواي واهي صادر نكند يا مبلغأ قرار ت،كند مي
گونه كه  آن،  دادرسي دعاوي غيرمالي نسبت به دعاوي ماليةكمتربودن هزين باوجوداما . نمايد

مين دعواي واهي چندان أت خصوص اين نسبت در ،اند  هم نظر داده)12ص، 1339 ،عامريون(ديگران 
ه براي دفاع در مقابل يك دعواي غيرمالي نيز مجبور به صرف بسا خواند  زيرا چه،صادق نيست

  است،مين خواستهأ تةتنها روي ديگر سك مين دعواي واهي نهأاز اين نظر ت.  هنگفتي باشدةهزين
، 3 ج،1385 ،شمس(نظر بعضي رغم  عليحال،  اين با. باشد  دستور موقت نيز ميةبلكه روي ديگر سك

وگرنه   ؛نظر گرفته شود توانايي مالي خواهان نبايد در،مين دعواي واهيأعيين ميزان ت در ت،)31ص
شوند و اين نقض غرض  هاي ناتوان از نظر مالي به طرح دعاوي واهي تشويق مي خواهان
  . گذار است قانون
 چون در دعاوي ،مين دعواي واهي در دعاوي غيرمالي بيش از دعاوي مالي كاربرد داردأت
چه خواسته افزايش  پس هر؛شود  دادرسي هم بيشتر مية هزين،چه خواسته بيشتر باشدي هرمال

كند، خصوصاً كه  دعواي واهي ايجاد مي ةاقام دادرسي آن بازدارندگي بيشتري براي ة هزينيابد،
ي هم با نسبت مستقيم رفتن مراحل دادرس بر افزايش مبلغ خواسته با باال  افزوناين بازدارندگي 

 ةحال آنكه در دعاوي غيرمالي هزين. رسد فرجامي به اوج خود مي ةمرحلشود و در  افزوده مي
) ش1393(رفتن مراحل دادرسي حتي با تحوالت اخير  ا بااليدادرسي بسته به اهميت خواسته 
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بازدارندگي . كافي ندارد بازدارندگي ، دادرسي اين دعاويةيابد و هزين چندان افزايش نمي
  . يابد رفتن مراحل دادرسي كاهش مي هم با افزايش خواسته و باال محدود آن

 ،كريمي(گونه كه ديگران  و استعداد موضوع، آن. م.د.آ. ق109 ةمادبا توجه به اطالق حكم 

 ،معمول استنيز  (Grainger and Fealy, 2000, p.85)ال  اند و در كامن  هم نظر داده)232، 1386
مين دعواي واهي قابل مطالبه أ بلكه در مراحل تجديدنظر و فرجام هم ت، بدويةتنها در مرحل نه

در مورد اينكه آيا حق .  مالي باشد يا غيرماليةكند كه خواست همچنين تفاوتي نمي. خواهد بود
طور استثنايي  ه جز ب،ماند يا خير مين دعواي واهي براي خوانده غايب محفوظ ميأ تةمطالب

با توجه و  )233ص، 1386كريمي (نظر بعضي رغم  عليولي . بحثي نشده است )232ص، 1386 ،كريمي(
توان   ديگر نمي است،واخواهي رسيدگي به دادخواست خواهان انجام شده ةمرحلبه اينكه در 

ممكن بودن مقابل، بحث در. را استصحاب نمود) مين دعواي واهيأ تةحق مطالب(بقاي آن حق 
گونه كه ديگران هم  آن. شود واخوانده مطرح مي از سويمين دعواي واهي أ تة مطالبيا نبودن
را ي مين دعواي واهأترسد كه واخوانده بتواند  نظر مي ه بعيد ب،)233ص، 1386 ،كريمي( اند نظر داده
شدن واخواهي  عنوان خواهان دعواي احتماالً واهي باعث مطرح ه چون خود او ب،كندمطالبه 

  . شده است
 

  يواهي دعوا نيمأت از مستثنا موارد ازيي زدا ابهام .5. 2
 ند از دعاوي مستند به چك، سفته وا اند كه عبارت  شدهامين دعواي واهي مستثنأمواردي از ت

 امور حسبيبرات؛ دعاوي مستند به اسناد رسمي؛ دعاوي عليه متوقف؛ و مواردي كه قانون 
ظاهراً در دو مورد اول چون احتمال موفقيت خواهان در . استده كرمراجعه به دادگاه را مقرر 

شدن    معافةالبته الزم.  معموالً احتمال واهي بودن دعوا پايين است،دعواي خود باالست
حداقل  )67ص، 1387 ،مهاجري( رخينظر ب رغم عليشده   اين مواد آن است كه سند ارائهخوانده در

توان با استناد به   وگرنه بديهي است كه نمي،ظاهر عنوان سند تجاري يا رسمي داشته باشددر
 از توديع ،»باطل است«اي كه بر روي آن ضربدر كشيده شده و درشت نوشته شده است  سفته

ه بو در دو مورد بعدي هم، چون دعوا با مراجعه به دادگاه . مين دعواي واهي معاف شدأت
كننده به دادگاه گرچه خواهان يا   دعوا يا مراجعهةكنند  اقامه،شود درخواست دادگاه اقامه مي

، 1385 ،هشتي و مردانيب(بعضي . مين دعواي واهي معاف استأ تةديأ از ت،گردد شبيه به آن تلقي مي

را از موارد ، ش1345هاي زيرزميني مصوب   قانون حفظ و حراست منابع آب12 ة ماد)288ص
اند، ولي آن ماده در  موجب قانون خاص تلقي كرده همين دعواي واهي بأمعافيت از توديع ت

مين أطي به تمعافيت از توديع خسارات احتمالي براي گرفتن دستور موقت است و رب خصوص
مين دعواي واهي، مسلماً أدليل استثنايي بودن موارد معافيت از توديع ت  هب. دعواي واهي ندارد
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گذار به اين فرض   قانون،رسد نظر مي هب. توان موارد مشكوك را از موارد معافيت تلقي نمود نمي
ن توديع خسارات مين خواسته يا دستور موقت بدوأجا گرفتن ت كه هر استتوجه نشان نداده

بسا  ولي چه. كرددرخواست توان  نميرا مين دعواي واهي أ ت در آن،احتمالي تجويز شده باشد
مين دعواي أ قرار تادر كردن يا نكردنوجود چنين شرايطي در بررسي وضع دعوا براي ص

 .قاضي مورد توجه قرار گيرد از سوي ،واهي

  
   عنوان ك يليذ دري واهي دعوا نيمأت و خواسته نيمأتي قرارها ذكر علت نييتب .6. 2
مين دعواي واهي در أمين خواسته و تأشدن مواد مربوط به ت  رسد يكي از علل جمع نظر مي هب

 120 و 119، 118 مشترك بودن مواد ،)226ص، 1385 ،خالقيان( رخيبنظر رغم  علي ،ذيل يك عنوان
 اگر اين ماده .تجديدنظر است  مين دعواي واهي نيز غيرقابلأقرار قبول يا رد ت. هاست  آنةباردر

طور  هتجديدنظر را ب  كه قرارهاي قابل. م.د.آ. ق332 ةماد اين امر از مفاد ،وجود نداشتهم 
گمان  كه )609، 1357 ،مدني( بعضيرغم نظر  عليحتي .  قابل استنباط بود است،حصري بيان نموده

 همراه با ، اين قرار قابل پژوهش و فرجام، نظرشان از قانون سابق نشئت گرفته باشدرود مي
مين دعواي واهي در مراحل أالبته امكان درخواست ت. پژوهش و فرجام از اصل حكم نيست

 ،مين دعواي واهي شودأ تتواند جايگزين پژوهش يا فرجام نسبت به رد درخواست باالتر نمي
 ؛دگرد  ميمين درخواست أقبلي ت ةمرحلچون با پژوهش يا فرجام از رد درخواست، براي 

 باوجوداما . شود مين مطالبه ميأمين در هر مرحله براي همان مرحله تأت ةمطالبكه با  حاليدر
گمان بعضي رغم  علي ،مين دعواي واهيأبه ت. م.د.آ. ق120 تا 118قابل تسري بودن مفاد مواد 

در . م.د.آ. ق116 ةمادرسد كه بتوان مفاد  نظر مي ه بعيد ب،)60ص، 1387  و115ص، 1381 ،مهاجري(
 چون آن ماده ،مين دعواي واهي هم تسري دادأمين خواسته را به تأاعتراض به قرار ت خصوص

گونه كه   ضمن اينكه آن،استده شمين خواسته محصور أمل با مواد خاص مربوط به تكا طور هب
 در مقام شك، اصل بر غيرقابل اعتراض ،اند  هم تلويحاً نظر داده)223ص، 1385 ،خالقيان(ديگران 
  .  استبودن آرا
 اول اينكه ؛تبه دو مطلب توجه نداشته اس. م.د.آ. ق120 ةگذار در ماد حال، قانون اين با
 هم بايد 118 ةماد مفاد ،)446 و 263ص، 2ج، 1385 ،شمس(اند  دهكرگونه كه بعضي نيز تلويحاً ابراز  آن

عني ي ،120 ةمادشده در  بر موارد گفته افزون چون ممكن است ،شد ده مي گنجان120 ةماددر 
حقي، علت استحقاق خوانده به خسارات ناشي از   بيمحكوميت خواهان به بطالن دعوا يا

 ،فتحعلي ؛77ص، 3،1385، جشمس(گونه كه ديگران  ا آنيمين، أمين خواسته صدور قرار رفع تأاجراي ت

حتي . استرداد دعوا يا دادخواست باشد ه دليلب صدور قرار ،اند هم نظر داده )121ص، 1382
توان استنباط كرد  به همين سياق مي ،اند دهكرهم ابراز  )235ص، 1379 يمهاجر(گونه كه ديگران  آن
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 با توجه ،نتيجه در؛تواند قرار رد دعوا يا قرار ابطال دادخواست نيز باشد مين ميأكه علت رفع ت
 به 118 ةماددر  يادشده، موارد 120 ةماد در »يا حقي براي او به اثبات نرسد«عبارت  ذكربه 

 ،خالقيان(گونه كه ديگران  د آنتوان مي )90ص، 1387 ،مهاجري(نظر بعضي رغم  علينيز  گفته پيششرح 

گذار  دوم اينكه قانون. دشومنجر  به استحقاق خوانده به خسارات ،اند هم نظر داده )226ص، 1385
تواند خسارات ناشي  كرده است كه خسارات درخواستي خوانده مي توجه ن120 ةماددر تدوين 
ناموفق خواهان باشد و ) خسارت دادرسي (يمين خواسته يا ناشي از دادخواهأاز اجراي ت
، 1385 ،خالقيان(صريحاً و بعضي  )250ص، 1390 ،غمامي و عرب(برخي گونه كه   آن،120 ةمادتشريفات 

 زيرا چنين تشريفاتي در جاي رود،كار  هتواند در هر دو مورد ب  مي،اند حاً نظر داده تلوي)227ص
اينكه باوجود . م.د.آ. ق515 ةماد. استده شنديگري براي بازستاندن خسارات دادرسي مقرر 

و بعضي رسميت شناخته  هاستحقاق خوانده به دريافت خسارات را با حصول شرايط مربوطه ب
 جزئيات ديگر خصوص ولي در ،احكام مربوط به دريافت خسارت دادرسي را معين نمودهاز 

گونه  و آنده كرشده سكوت اختيار  ديهأت قبلاز مين دعواي واهيأاستفاده از ت ةنحومخصوصاً 
ديگري هم اين شرايط و شيوه بيان  در جاي ،اند  نيز ابراز نموده)214ص، 1385 ،خالقيان(كه بعضي 

 در اين موارد 120 ةمادبايد از  ناگزير ،)121ص، 1382 ،فتحعلي( بعضي رغم نظر عليو است نشده 
  . كمك گرفت

حقي براي نشدن  اثبات شود كه در صورت  مشخص مي120 ةمادبراي نمونه، با مراجعه به 
 روز خسارات دادرسي را بدون 20تواند ظرف  يافت راي قطعي ميخواهان، خوانده با در

براي اين مطالبه . دادرسي مطالبه كند ةهزينرعايت تشريفات آيين دادرسي مدني و پرداخت 
 هم معمول است، كافيست و (Mullenix, 2014, p.119)ال  گونه كه در كامن صرف درخواست، آن

شود و راي صادره در  العاده رسيدگي مي و در وقت فوق) يحبا تبادل لوا(طور عادي  هبه آن ب
 روز 20دادن در آن   ت، درخواستيعنوان يك مز هب. تجديدنظر خواهد بود  مورد غيرقابل اين

واقع اگر خوانده از در. شود مين دعواي واهي به خواهان با اتمام آن مدت ميأمانع از استرداد ت
 ولي براي ،دهد  خسارات از دست نميةش را براي مطالب گرچه حق،اين مهلت استفاده نكند

هم پرداخت را  دادرسي ة هزين،جاي درخواست دادخواست داده ه آن مجبور خواهد بود بةمطالب
با (طور اختصاري  ه مدني و قاعدتاً بيبه دادخواست او با رعايت تشريفات آيين دادرس. دكن

تجديدنظر   شود و راي صادره ظاهراً قابل يدگي ميرس) دعوت از طرفين در دادگاه صالح
 ة بعيد است كه بتواند هزين،داده باشد را از دست  روز20  ايناگر خوانده عمداً. خواهد بود

  . دكنطرف مقابل مطالبه  دادرسي دادخواست خسارات دادرسي را از
  و239ص، 1379 ،مهاجري(نظر بعضي رغم  عليه است كاز آن حاكي . م.د.آ. ق120 ةماداطالق 

ديه كرده أ ت را اعم از اينكه خواهان خسارات احتمالي،)244ص، 1381 ،پورشريفي و انوشه؛ 113ص، 1381
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شود   مي اين ماده اجرا،اند هم نظر داده )474ص، 1385، 3، جشمس(گونه كه ديگران   آن،يا نكرده باشد
  اين خسارات در  ظرفةديه نكرده باشد، خوانده با مطالبأ اگر خواهان خسارات احتمالي را تو

 ولي ،دهد شده را از دست مي  گرچه امتياز دريافت خسارات از محل وجوه توديع، روز20
همين . مند خواهد بود العاده به درخواستش بهره همچنان از ساير امتيازات نظير رسيدگي فوق

 به توديع شده بودن يا  نبودن خسارات احتمالي يا 120 ةمادق و عدم وابستگي اعمال اطال
 حتي اگر ،)240ص، 1379 ،مهاجري(نظر بعضي رغم  عليكه د شو ميمين دعواي واهي سبب أت

اهي مين دعواي وأعنوان خسارات احتمالي يا ت هشده ب خسارات درخواستي بيش از مبلغ توديع
.  خساراتش برخوردار شودة و امتيازات آن براي مطالب120 ةماد همچنان خوانده بتواند از ،باشد

نظر رغم  علي اند و يادآور شدههم  )251، 1390 ،غمامي و عرب(كه ديگران  چنان ، آنخصوص در اين
 و ،ي قطعي خواهد بود نه دستوري اداري تصميم دادگاه حكم،)135ص، 1386 ،كريمي( برخي

 ؛شده به خوانده نخواهد بود  مبلغ توديع دادن يا ندادنصرفاً تحويل يادشدهموضوع حكم 
رغم  علي ،هم كه مبلغي توديع شده است شرايطي در .نشده باشد  بسا اساساً مبلغي توديع چه

شود ممكن است كمتر از ميزان  ي كه به آن حكم داده مي مبلغ،)133ص، 1377 ،واحدي(نظر بعضي 
 آنچه ، مشخص است109 و 108گونه كه از مواد  همان. ا بيشتر از آن باشديشده  مبلغ توديع

عنوان معادلي براي خسارات احتمالي بوده كه اكنون صفت احتمالي بودن آن  هشده ب  توديع
 پس بايد مقدار دقيق خسارات ،ل شده استيبدتبرطرف شده و به امري واقعي و قابل ارزيابي 

  . مشخص شود
 خسارات دادرسي يا خسارات ناشي از دريافت و ةمطالب. م.د.آ. ق120 ةمادگذار در  قانون

دانسته منوط حقي خواهان و موارد مشابه  به قطعي شدن حكم بيمين خواسته را أاجراي قرار ت
نظر بعضي رغم  علي. ندانسته استوابسته و موارد مشابه  يادشدهم به نهايي شدن حكو آن را 

 چون وقتي اصل حكم ،گذار درست بوده رسد اين روش قانون نظر مي ه ب،)241ص، 1379 ،مهاجري(
ترتيب قابل مطالبه و  ينا ه چرا نبايد متفرعات مربوط به آن هم ب،شدن قابل اجراست  با قطعي

حكم نهايي ديگر « كه معتقدند )241ص، 1379 ،مهاجري(نظر بعضي رغم  عليحال،  هر در. اجرا باشد
) فرجامي را هم پشت سر گذاشته است ةمرحلحكمي كه (بسا آن حكم   چه،»قابل تغيير نيست

ورد دليلي مه ا بيدادرسي واقع شود  ةاعاددليل پيدا شدن مدرك مكتوم مورد   هبراي مثال ب
دادرسي و ة اعاد  از طريق حكمرسد با تغيير نظر مي هب.  تغيير كند،اعتراض ثالث قرار گرفته

توان استرداد خسارت   در همان دادرسي مي،)241ص، 1379 ،مهاجري(نظر بعضي رغم  علينظاير آن، 
اي خسارات در خارج از عنوان متفرعات مطالبه نمود و نيازي به طرح دعو هپرداختي سابق را ب

  . آن دادرسي نخواهد بود
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، 1379 ،مهاجري(نظر بعضي  رغم علي ،شود مستفاد مي. م.د.آ. ق109 ةماد، آنچه از باره در اين

مين دعواي واهي فقط بايد وجه نقد به صندوق أعنوان ت ه آن نيست كه خواهان ب،)242ص
گونه كه ديگران   و آن،»مينأت«از . م.د.آ. ق121 ةمادتعريف  ابربر بلكه ،دادگستري توديع كند

عنوان  هبسا خواهان مال منقول يا غيرمنقولي را ب  چه،اند هم نظر داده )31ص، 1385،  3، جشمس(
 دعواي مينأت خصوصنيز در  121 ةماداز  پس مواد ،ترتيب اين به. مين در توقيف قرار دهدأت

مين در اين باره هم أ چون ممكن است مواردي نظير تبديل ت يافت، خواهندواهي كاربرد
، 1385 ،خالقيان(نظر بعضي رغم  عليالبته با صراحت موجود در مواد قانوني، . دضرورت پيدا كن

جاي  هان ب بعيد است كه قاضي بتواند بدون رضايت خوانده به اخذ ضامن از خواه،)222ص
 .  نمايدمين اكتفاأتوديع ت

  
  امور حسبيي برا خوانده و خواهان فرض. 3

 اعم از دعاوي اصلي يا طاري مجاز ،تنها در امور ترافعي مين دعواي واهي را نهأگذار ت قانون
صراحت مطرح  به ،نيز معمول است (Musyoka, 2010, p.227)ال  گونه كه در كامن  بلكه آن،شمرده

مين دعواي واهي از خواهان أتواند درخواست ت  هم خوانده ميامور حسبينموده است كه در 
 امور حسبيفرض خواهان و خوانده براي . م.د.آ. ق109 ةمادهاي  بنابراين از ويژگي. نمايدب

 امور حسبي  يا،د و نه خواندهواهان دار نه خامور حسبيشود  حال آنكه معموالً گفته مي. است
 دد ولي خوانده ندار خواهان دارامور حسبي ياو  ،)156ص، 1378 ،واحدي( داصحاب دعوا ندار

 امور حسبيبراي را خوانده و هم خواهان گذار در اين ماده هم  اما قانون. )115ص، 1376 ،كاتوزيان(
رسد كه اين  نظر نمي ه اصالً ب، با صراحتي كه در كلمات آن ماده وجود دارد است وفرض كرده

  . دگذار بيان شده باش قانون از سويكلمات به اشتباه 
 ؛د بود راهگشا خواهامور حسبيهايي براي فرض خواهان و خوانده در  در اين باره مثال

الزم ، امور حسبيمين دعواي واهي در أبراي معافيت از توديع ت بارهضمن اينكه در همين 
 . شود  انجام ميامور حسبي قانون ةاست معلوم شود در چه مواردي مراجعه به دادگاه با مقرر

  
  يحسب امور در خوانده و خواهان فرضي برايي ها مثال .1. 3

اين تصور در . حسبي در همه موارد چندان مشكل نيست تصور خواهان و خوانده در امور
 با اين تفاوت ظريف ؛ نيز معمول است(Haymond, Burch and McKune, 1872, p.736)ال  كامن

حالت . اند  را خواهان انگاشته2كننده  و مخالفت، را خوانده1دهنده كه در آن درخواست

                                                            
1. Petitioner 
2. Contestant 
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در براي مثال  ؛مالحظه است شدن جايگاه خواهان و خوانده در حقوق ايران هم قابل ضعو
 ةعنوان ورث هدهنده و كساني را كه او ب توان درخواست درخواست حصر وراثت، مي خصوص

و چون ادعاي او اين است كه فقط همين اشخاص  كرد خواهان تلقي ،كند  تعيين ميامتوف
هيچ شخص ديگري وارث شخص متوفاي   و هستندا منحصر شخص متوفة ورثهشد رفيمع

 افراد جهان را خوانده ةنوعي هم هافراد جامعه و حتي ب ةهمتوان  ميپس  ،مورد نظر نيست
اندگاني براي دفاع به دادگاه مراجعه  خو در اين مثال، چنينالبته. چنين ادعايي محسوب نمود

خوانده مطرح  از سويآن  ةمطالبمين دعواي واهي و أت ةلئمسگونه موارد  كنند و در اين نمي
 ولي اگر شخصي به تبع انتشار آگهي مربوط به اين درخواست حصر وراثت به دادگاه ،شود نمي

اي متقابلي مبني بر اينكه او هم وارث متوفاي مورد نظر رسد او با ادع نظر مي ه ب،مراجعه نمايد
رغم نظر  اند و علي  هم تلويحاً نظر داده)343ص، 1379 ،صدرزاده افشار(گونه كه ديگران   آن،است

 پس ؛گيرد  در مقامي شبيه به مقام خواهان دعواي متقابل قرار مي،)11ص، 1339 ،عامريون(بعضي 
عنوان وراث  ه گواهي حصر وراثت و كساني كه او بةنندك براي اين مدعي جديد، درخواست

 مانعي نبودها در صورت   نقش خوانده را خواهند داشت و آن، معرفي كرده بودامنحصر متوف
 نيز (Grainger and Fealy, 2000, p.83)ال  گونه كه در كامن  آن،توانند از ادعاكننده قانوني مي

 ولي به ،مثال درستي استاين  گرچه البته. مين دعواي واهي نمايندأ تة مطالب،معمول است
 زيرا در اينجا ،مين دعواي واهي استأ تةاز موارد معافيت از مطالب ،109 ةمادحكايت 
 ادعاي خود مبني بر ، استحسبي مقرر شده كننده با دعوت دادگاه كه مطابق قانون امور مراجعه
  . دكن ميودن را مطرح وارث ب

 ولي ،شود  متقابل مطالبه ميةخواند از سويمين دعواي واهي أگرچه ت گفته، پيشدر مثال 
متقابل . م.د.آ. ق145 ةماد برابر چراكه ؛مين نيستأ آن تةمتقابل بودن دعوا اصوالً مانع از مطالب

اين . شود  مي،مين دعواي واهي استأن اتباع بيگانه كه از انواع تميأ تةبودن دعوا مانع از مطالب
جز دعاوي عليه متوقف و  هب. توان سرايت داد  را به اصل نميسبب است كه احكام استثنان ه آب

آن دسته شوند، در مورد   به تبع آگهي اقامه ميامور حسبيموجب قانون  ههايي كه ب درخواست
مين دعواي أ نظير دعواي اعتراض به ثبت نيز ت،شوند  ميهاثر آگهي رسمي اقامدعاوي كه بر 

   .باشد مين اتباع بيگانه قابل مطالبه نميأت گفته پيش گرچه با استدالل ؛واهي قابل مطالبه است
وان قيم عن ه را بيخواهد شخص در موردي كه دادگاه مي براي مثال، امور حسبير ديگدر 

نيز  (Fastcase, 2012, p.4)ال  گونه كه در كامن توان آن ا امين تركه تعيين كند هم مييمحجور 
علت بيماري يا  ههمسر مردي كه ب براي نمونه،.  فرض خواهان و خوانده كرد،معمول است

كند كه   ميو درخواست  به دادگاه مراجعه،كهولت سن و نظاير آن مشاعرش را از دست داده
 حجر مرد است و در اين امر  اثبات، تعيين قيمةدر اينجا الزم. براي شوهرش قيم تعيين شود
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مين أت. م.د.آ. ق109 مادةباشد و آن خوانده مجاز است كه مطابق   و مرد خوانده مي،زن خواهان
  . دينمارا مطالبه دعواي واهي 

طلبكاران او براي حكم موت فرضي  ،ح باشدهمچنين است اگر موت فرضي شخصي مطر
. م.د.آ. ق526 ةماد به استناد ،كه شخص فوت كند صورتي چون در؛كنند او مراجعه مي

قابل توقيف استثنا دون ب و همه اموال او شود ميمستثنيات دين نسبت به اموال او مطرح ن
 او سكونت دارند ةهمسر، فرزندان، پدر و مادر او كه در خان خصوص، ولي در اين .خواهد بود

 مايل ،برند مي  كه همگي از مستثنيات دين هستند بهره منزلةو از وسايل او نظير اتومبيل و اثاثي
توانند خوانده فرض  نوعي مي هنتيجه در اين مورد ب در؛نيستند حكم موت فرضي صادر شود

مين دعواي واهي أ تةها مطالب توانند از آن خواهان  خواندگان اصوالً مي، اينبارهدر اين . شوند
 . كنند

  
  يحسب امور قانون مقررة با دادگاه به مراجعه موارد .2. 3

 از ، استحسبي مراجعه به دادگاه را مقرر داشته   مواردي كه قانون امور،م.د.آ.ق 109 ةماد برابر
 )61ص، 1387  و217ص، 1379 ،مهاجري(مورد بعضي  در اين. اند  شدهادعواي واهي مستثنمين أتوديع ت

 اي را به معن»حسبي مراجعه به دادگاه را مقرر داشته است مواردي كه قانون امور«منظور از 
 خود به نفع اجازه داده است براي رسيدن به حق قانون به ذي«ها  اند كه در آن مواردي دانسته

رسد كه بتوان مصداقي  نظر مي ه بعيد ب،گونه برداشت شود ولي اگر اين. »دادگاه مراجعه كند
 ةاجازاست بتوان بدون  مشكل چون ، يافتامور حسبيمين دعواي واهي در أبراي اجراي ت

، 3ج، 1385 ،شمس(رغم نظر بعضي  علي يرناگزپس . دكر را در دادگاه مطرح امور حسبي ،دادگاه

 »دعوت به دعوا در امور حسبي«عنوان  با )343ص، 1379 ،صدرزاده افشار( رخيبگونه كه   و آن)30ص
تحريك به دعوا و اظهار حق « تحت عنوان )478ص، 1378 ،متين دفتري( و بعضي ديگر »تحريك«يا 

رسد منظور آن عبارت مواردي است كه قانون از  نظر مي ه ب،دان  بيان نموده»در امور حسبي
 )464ص، 1378 ،متين دفتري( رخيگونه كه ب آن. كند كه در دادگاه حضور يابند اشخاص دعوت مي

دعوت به اعتراض به ثبت، دعوت به دعوا در امور حسبي، و دعوت به دعوا در  ،اند هداشتابراز 
از مصاديق تحريك به دعوا و اظهار حق ) فقدان اسناد در وجه حاملمورد  نظير(امور بازرگاني 

 مراجعه به ،)221ص، 1385 ،خالقيان؛ 217ص، 1379 ،مهاجري(رغم نظر بعضي  پس علي. ديآ حساب مي هب
 بلكه ،مين دعواي واهي نيستأ تةديأدريافت گواهي حصر وراثت معاف از ت برايدادگاه 

آن  خصوصو معموالً با اطالع از آگهي دادگاه در  يادشدهجعاتي كه در مقابله با درخواست مرا
 ،كريمي( رخيبهايي كه  مثال. دباش مي يادشدهمين أ تةديأ معاف از ت،دشو پرونده به دادگاه مي

موافق تفسير اين موضوع به دهد كه آنان هم  اند هم نشان مي  براي اين مورد زده)229ص، 1386
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دهد كساني كه به  نشان مي. م.د.آ. ق109 ةمادقرارگرفتن اين عبارت در  ةنحو. اين نحو هستند
واقع خواهان   خواهان و در،شوند اين ترتيب و با آگهي و دعوت دادگاه به پرونده ملحق مي

 و از »دعاوي عليه متوقف«با توجه به عبارت . م.د.آ. ق110 ةمادگونه كه از  همان. متقابل هستند
شود از قبيل  دعاوي كه بر اثر آگهي رسمي اقامه مي«با توجه به عبارت . م.د.آ. ق145 ةماد

 ،البته منظور از دعاوي عليه متوقف.  قابل استنباط است»اعتراض به ثبت و دعوي عليه متوقف
 ةادار است كه با آگهي مدير يا دعاوي از اي دسته بلكه منظور ،دعواي ورشكستگي نيست

 امور ورشكستگي عليه شخصي كه حكم ةتصفي ةادارموجب قانون تجارت يا قانون  هتصفيه ب
اين يد ؤمهم . م.د.آ. ق145 ةماد 5و مفاد بند د شو ميش صادر شده است اقامه ا ورشكستگي

 دهشمين دعواي واهي معاف أي عليه متوقف از درخواست تضمن، اينكه دعاودر. امر است
 نيست كه احتمال واهي بودن دعوا ه اين دليلب )220ص، 1385 ،خالقيان(رغم نظر بعضي  علي است،
 بسيارند كساني كه با تباني با ورشكسته يا بدون تباني با برعكسموارد بسيار كم است،  در اين

گونه دعاوي دارد،   اينةبار كنند و قانون تجارت مواد روشني در دعوا مي ةاقامورشكسته او عليه 
بلكه علت آن است كه دعاوي عليه متوقف از موارد تحريك به دعواست و دعوا به دعوت 

 .شود تصفيه اقامه مي ةادارتصفيه يا  مدير

  
  امور حسبي قانون مشابه مقررات بري دنمي دادرس نييآ مقرراتحاكم شدن . 4

 نيز قانون حاكم قانون آيين دادرسي مدني امور حسبيدر رسيدگي به . م.د.آ. ق1 ةبا توجه به ماد
 يعنوان قانون خاص سابق خود مقررات خاص ه بامور حسبياگرچه در اين مورد قانون . است

 نه مقررات ، باشدامور حسبيايد مقررات آن حاكم بر دادرسي براي رسيدگي دارد و قاعدتاً ب
اي غير  چاره. م.د.آ. ق1 ةماد ولي صراحت ،قانون آيين دادرسي مدني كه قانون عام الحق است

 هم مطابق قانون آيين دادرسي مدني امور حسبيگذارد كه موظف باشيم به  از آن باقي نمي
 يادشده همچنان تحت حاكميت قانون امور حسبي امور ماهوي مربوط به لبتها. رسيدگي نماييم

 بسته به موارد خاص امور حسبيضمن اينكه از نظر آيين دادرسي هم جزئياتي در قانون . است
مانند  ؛اند  فتهنگرد كه آن جزئيات در قانون آيين دادرسي مدني مورد توجه قرار نوجود دار

گونه موارد  در اين. ا ادعايي شخص متوفةنام رسيدگي به وصيت چگونگيتشريفات مربوط به 
 امور حسبي در قانون ، تشريفات مقرر استكليات گفته شده خصوصنيز برخالف آنچه كه در 

 خواهان امور حسبيي براي پس وقتي قانون آيين دادرسي مدن. مورد عمل دادگاه خواهند بود
 .برانگيز است ملأ اين امر از نظر دانش حقوقي ت،كرده استفرض و خوانده 
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  امور حسبي با دعاوي فرق. 5
امور به را نگاه ما  ،شد بيان امور حسبيمطالبي كه در مورد فرض خواهان و خوانده براي 

عمل آمده و كمتر به  ه بامور حسبي خصوصندرت تحقيقي در  هاصوالً ب. دده يير مي تغحسبي
اما نگاه . اند طور تفصيل مطرح نشده هبمعموالً  و ابهاماتاست مسائل حقوقي آن توجه شده 

 ةماداً مطابق به اين ترتيب كه اساس. تر است  بلكه نگاهي دقيق،جديد منافاتي با نگاه سابق ندارد
ها مكلفند نسبت به آن امور  امور حسبي اموري است كه دادگاه«.) ح.ا.ق (امور حسبي قانون 1

اقدام نموده و تصميمي اتخاذ نمايند بدون اينكه رسيدگي به آنها متوقف بر وقوع اختالف و 
 از همين تعريف دو نكته قابل ، اما» دعوي از طرف آنها باشدةبين اشخاص و اقام همنازع

گونه   آن در نتيجة اختالف باشد؛امور حسبي رسيدگي به  اول اينكه بعيد نيست،استنباط است
 )53ص، 1389 ،ذهابي(رغم نظر بعضي  اند و علي  هم نظر داده)83ص، 1348 ،جعفري لنگرودي(كه ديگران 

يعني اگرچه . يستن وجود اختالف و نزاعي متصور امور حسبيكنند اصوالً در  كه گمان مي
بسا وجود   چه، هستندامور حسبيها حتي بدون وجود اختالف هم مكلف به رسيدگي به  دادگاه

اختالف است كه اشخاص را به اطالع دادن موضوع به دادگاه و درخواست تعيين تكليف وادار 
 اموالي غير از اموال منقول اصورتي كه متوفانحصار وراثت، در خصوصبراي مثال در . كند مي

حصر  مورد اختالف ميان ورثه در نبود معموالً در صورت ،در دسترس ورثه نداشته باشد
ت كه دوم اينكه اصالً بعيد نيس. كنند ها براي حصر وراثت به دادگاه مراجعه نمي وراثت، آن

كسي كه در «. ح.ا. ق104 ةمادبراي مثال مطابق . شود منجربه اختالف  امور حسبيرسيدگي به 
تواند از   تمام و يا بعض اموال خود عاجز شده ميةاثر كبر سن يا بيماري و امثال آن از ادار

عاجز « خصوص حكم دادگاه در ولي. » اموال او امين معين شودةدادگاه بخواهد كه براي ادار
 يعني كساني ؛تواند مخالفاني داشته باشد  شخص متقاضي مي»شده بودن يا عاجز شده نبودن

 اينكه چه كسي .دكرعنوان خوانده چنين ادعايي فرض  هها را بتوان ب وجود داشته باشند كه آن
تواند   نيز مياست يا خير عنوان اين برايايط الزم و او واجد شرد شو  ميعنوان امين تعيين  هب

 درخواست ،دهكراز تعيين امين هم كساني مراجعه  پسمسلماً حتي . قرار گيردمنازعه  أمنش
است و دادگاه با اطالع از  امور حسبينفسه از  و اگرچه عزل امين في داشتعزل او را خواهند 

 ،تواند حكم به عزل او دهد دست رفتن شرايط امانت در او ميشرايط امانت در امين يا از نبود
 اين امر هيچ منافاتي ندارد با اينكه ،استده شهم مقرر . ح.ا. ق47 ةماددر گونه كه  ولي آن

 به درخواست خودش امين معين شده يا جمله طلبكاران شخصي كه براي اونفع از اشخاص ذي
عنوان  هبنمايند و امين هم متقابالً بدرخواست عزل امين را عنوان خواهان  بهاو  ةالنفق واجبافراد 

 امور حسبي خصوصپس فرض خواهان و خوانده در . دكناز خود دفاع  بارهخوانده در اين 
ضمن اينكه .  اصالً بعيد نيست، نيز معمول است)Musyoka, 2010, p.227(ال  گونه كه در كامن آن
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 دعوا ةاشخاص و اقامن ميا متوقف به وقوع اختالف و منازعه امور حسبياگرچه رسيدگي به 
 متوقف به خواست منحصر دادگاه هم ي ولي رسيدگي به چنين امور،ها نيست از طرف آن

تواند از  ها دادگاه نمي ميان آن همنازعباشد و با درخواست اشخاص و وجود اختالف و  نمي
، 1376 ،كاتوزيان(رغم نظر بعضي   عليضمن اينكه. نمايد خودداري امور حسبيرسيدگي به 

  . كند  آن امور را از حسبي بودن خارج نميامور حسبي طرح اختالف در ،)117ص
  
  امور حسبيي برا خوانده و خواهان فرض جةينت. 6

 بارةانداز بزرگي از مسائل در شدن چشم  به بازامور حسبيفرض شدن خواهان و خوانده براي 
  خواهان يا خوانده در آيين دادرسي مدني خصوصبه اين صورت كه آنچه در ؛انجامد ميآنان 

 امور حسبيعني براي مثال، خواهان ي. هم اصوالً مصداق خواهد داشت بارهوجود دارد در اين 
شخصي براي مثال . نمايددرخواست را صدور دستور موقت مين خواسته يا أت خواهد توانست
آن  خصوصتواند در  ي م، است اثبات موت فرضي شخصي را داده برايكه دادخواست

نحوي كه  ه ب؛مين خواسته يا دستور موقت هم داشته باشدأدادخواست، درخواست صدور قرار ت
 آن قسمت از مستثنيات دين بارهدر اين . دشواموال شخص غايب فعالً توقيف و مهر و موم 

 قابل توقيف نخواهد ،ل او باشدخانواده و اشخاص تحت تكف ةاستفادشخص غايب كه مورد 
 تحت نظارت ،برداري و ارزيابي شده كه آن موارد نيز صورتد ش ولي حتي الزم خواهد ،بود

 از سوي مستثنيات دين نيز قابل استفاده ، چون با صدور حكم موت فرضي او؛دقرار بگير
 خواهان ةكه خواست  استهمچنين مثل اين. وصول طلب خواهند بود برايطلبكاران 

شدن  رسميت شناخته هالعمل به آگهي مربوط به حصر وراثت، ب كننده به دادگاه در عكس مراجعه
  براي توقيفرا مين خواسته أ ت دادخواست مربوطههمراه بهاو  عنوان يكي از ورثه باشد و هاو ب

  . نمايددرخواست نيز  ،ماترك مورثي كه حصر وراثتش در حال رسيدگي است
 ولي حكم حجر او صادر ،واقع محجور است ممكن است شخصي كه در اينكه ديگرمثال

 .قيمتي باشد  در حال فروش مال منقول بسيار گران، استبرايش تعيين نشدههم  قيمي  ونشده
 از امور حسبين خواهان عنوا ه ب،بينند طلبكاران او كه اين معامله را آشكارا به ضرر خود مي

 ضمناً با توجه به اينكه با ،دادگاه صدور حكم حجر او و تعيين قيم براي او را مطالبه كرده
انجام معامله و تحويل مبيع به خريدار ممكن است حتي با اثبات حجر فروشنده و ابطال 

توقيف  براي صدور دستور موقت ،معامله، پيدا كردن خريدار و استرداد مبيع از او ممكن نباشد
 همهمين حالت در موردي . نماينددرخواست و جلوگيري از انجام معامله را نيز  يادشدهمال 

عنوان مدعي وصيت  هبا ديدن آگهي مربوط به حصر وراثت به دادگاه ب كسيكه ممكن است 
ان عنو بهرسميت شناخته شدن خودش  هحال كه ب عين  دريد ونمامراجعه ) له بودن موصي(
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موجب آن در  ه درخواست دستور موقت نيز بنمايد تا ب،كند  را تقاضا ميا متوفةله خان موصي
.  گرفته شود،اسرع وقت جلوي تخريب ملك مورد ادعا كه در همان زمان در جريان است

مين خواسته كارساز أو در آن امور ت اند مربوطرمالي  معموالً به مسائل غيامور حسبيچون 
 امور حسبي درخواست دادرسي فوري و صدور دستور موقت براي خواهان  ونيست

  .تر خواهد بود كاربردي
 نظير ،شوند مستثنا ميشخص بدهكار  رايبكه فقط است  مواردي از مستثنيات دين البته

با غايب بودن شخص بدهكار بدون نياز به جلب موافقت خانواده يا كه ل و ابزار علمي وساي
 . مينيأ بلكه توقيف ت،توقيف اجرايي فعالًالبته نه ؛ د بودن خواهافراد تحت تكفل او قابل توقيف

  
 خصوص نيا در. م.د.آ.ق 2 ةماد گاهيجا. 7

ها به دعاوي بدون  امكان رسيدگي دادگاه نبود خصوصدر . م.د.آ. ق2 ةمادبرخالف آنچه كه در 
رسيدگي دادگاه به  براينفع  ، به درخواست ذي استنفع مقرر شده درخواست اشخاص ذي

 ،به آن منجر شده. م.د.آ. ق109 ةمادرغم تحليلي كه  امور حسبي نيازي نيست و اين امر علي
 موردي ،اند  داشته هم ابراز )206ص، 1391 ، و محسنيغمامي(گونه كه ديگران  آن. تهمچنان پابرجاس

تواند   دادستان هم مي،.)ت.ق( قانون تجارت 415 ةمطابق ماد. استثنايي در اين باره وجود دارد
اين مقرره گرچه . اعالم توقف و صدور حكم ورشكستگي تاجر را از دادگاه درخواست نمايد

تواند  بر دادستان، خود تاجر متوقف هم مي افزون ولي چون ،است. م.د.آ. ق2 ةنايي بر ماداستث
رسد ورشكستگي از  نظر مي ه ب،صدور حكم ورشكستگي خود از دادگاه را درخواست كند

هم نشان . م.د.آ. ق110 و 109 مفاد مواد دقت در.  متضمن دعواستامور حسبيمصاديق 
ها   كه در آنامور حسبيآن دسته از گذار دعاوي عليه متوقف را در رديف   قانوندهد كه مي

قانون شوراهاي حل .  قرار داده است، مراجعه به دادگاه را مقرر داشتهامور حسبيقانون 
رديف با دعاوي راجع به حجر  هم دعاوي راجع به ورشكستگي را هم) ش1387(اختالف 

   .دانسته است
 
   نتيجه. 8
شود كه  مين دعواي واهي حاكي از آن است كه در آيين دادرسي مدني چنان فرض ميأسيس تأت

 هم )226ص، 1385 ،خالقيان(گونه كه ديگران   پس آن؛خواهان از محق بودن يا نبودن خود آگاه است
شدن    در صورت معلوم، نيز معمول است)Goldenberg, 2014, p.5-38(ال  اند و در كامن نظر داده

خسارات طرف  ةعهد از ،ست ادانسته واهي طرح دعوايي كه مي رايبواهي بودن دعوا، او بايد 
 عدم تقصير خود را در ،)473ص، 1385، 3، جشمس(قول بعضي ه كه بتواند باين مگر ؛مقابل برآيد
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 قانون اساسي كه 34 اصل البته اين فرض منافاتي با. ورود خسارت به خوانده ثابت كند
علم خواهان به  خصوصتنها در  اين فرض نه.  ندارد،داند دادخواهي را حق مسلم هر فرد مي

 50 زيرا اگر براي مثال خواهان ، علم او به مقدار حقش نيز مصداق داردبارة بلكه در،حقش
شود كه   در اينجا نيز فرض مي،هد ميليون حكم د20 فقط دادگاه به ميليون مطالبه كرده باشد و

 پس است،  آن را طرح نمودهه، ميليون بقي30خواهان با علم به واهي بودن ادعايش نسبت به 
البته بديهي است كه با .  خسارات دادرسي خوانده بابت آن قسمت واهي برآيدةبايد از عهد

 بودن قسمت ديگري از خواسته، واهياثبات شدن توجه به اثبات شدن قسمتي از خواسته و 
تواند بابت  تواند بابت خسارات از خوانده مطالبه كند و آنچه خوانده مي ميان آنچه خواهان مي

ال  كه در كامنگونه   همان ؛يدآ  امكان احتساب و تهاتر فراهم مي،خسارات از خواهان مطالبه كند
)Goldenberg, 2014, p.5-38( البته مخير بودن .  مرسوم است1سارات دادرسيخ خصوص در

 نيز ابراز )608ص، 1357 ،مدني(گونه كه بعضي   آن،مين دعواي واهيأدادرس به صدور قرار ت
وقتي نشود . ست ا مانع از آن شده است كه فرض شود اصل بر واهي بودن دعاوي،اند نموده

رغم نظر بعضي   پس علي،گفت اصل بر واهي نبودن دعوا يا اصل بر واهي بودن دعواست
گفت مشروط نمودن رسيدگي به دعواي خواهان به گرفتن  توان ينم ،)31ص ،3 ج،1385 ،شمس(
  . باشد مي مين دعواي واهي استثناأت

 ة مطالب، تعيين تكليف نشده است كه اگر خوانده با علم به محق بودن خواهان،حال اينبا
  چه بايد كرد؟ در اين، باعث زحمت و هزينه براي خواهان شود،مين دعواي واهي نمودهأت

 خسارات ،دهد نفع خواهان حكم ميه بعيد نيست كه قاضي در ضمن خساراتي كه ب خصوص
  . خوانده را نيز بگنجانداز جانب مين دعواي واهي أناشي از مطالبه و دريافت ت

رغم نظر بعضي   نشانگر آن است كه عليامور حسبيمين دعواي واهي در أنظر گرفتن تدر
اين نكته در مواردي در بيان . دند متضمن دعوا باشتوا  ميامور حسبي )125ص، 1376 ،كاتوزيان(

 يدعاو«از ) ش1387(قانون شوراهاي حل اختالف  ،براي مثال ؛گذار تصريح شده است قانون
وقتي .  استامور حسبيدانيم رسيدگي به حجر از  كه مي حالير د،برد ي نام م»راجع به حجر

مين أ امكان درخواست ت،دد خواهان يا خوانده داشته باشتوان معلوم شد كه امور حسبي هم مي
  .  نيز قابل قبول خواهد بودامور حسبيخواهان  از سويخواسته يا دستور موقت 

 ولي ظاهراً اگر به اجراي آن ، حل يك مشكل مقرر شده استمين دعواي واهي برايأت
گونه كه ديگران   آن،مشكل ديگر  وشودمنجر  به مشكل ديگري تواند  خود آن مي،نظارت نشود

مين دعواي واهي براي استنكاف أ قراردادن ته وسيل،اند  هم نظر داده)31ص ،3 ج،1385، شمس(
 ، نيز معمول است(Corrin Care, 2004, p.71)ال  كه در كامن طور همان. قاضي از احقاق حق است

                                                            
1. Attorney’s Fee 
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 نبودن توديع  يكي تعيين الزم بودن يا؛مورد به قاضي داده شده است سه اختيار پياپي در اين
اين سه اختيار با هم . مين دعواي واهي، دوم تعيين مدت توديع آن، و سوم تعيين مبلغ آنأت

قاضي . دنگيركردن پرونده از دادگاه قرار  ارجد مستمسك قاضي براي خنراحتي بتوان هببسا  چه
 ،مين دعواي واهي الزم نيستأواقع تتواند در مواردي كه در براي رسيدن به اين مقصود مي

تواند   ميوي.  باعث زحمت خواهان شود،ترتيب اين مين دعواي واهي صادر كند و بهأقرار ت
تواند  ميدرنهايت  و  بيشتر كند،طور نامتناسب  بهمينأ مبلغ تزياد تعيين كردن با اين زحمت را

نحوي كه  ه ب؛بيشتر كندهم  اين زحمت را باز ،مينأدادن مدتي بسيار كوتاه براي توديع ت با قرار
ها مستمسك  ه منظور اين نيست كه اين گفتهالبت. خواهان از عهده برنيايد و دادخواست رد شود

 بلكه منظور آن است كه ،مين دعواي واهي از قانون آيين دادرسي مدني گرددأبرداشته شدن ت
 جلوگيري ايجاد آن، از شر گفته شده نيز أبايد تدبيري انديشيده شود كه با حفظ خير منش

استفاده از آن   سوء،مورد كاهش يابد  قاضي در اينشده به اختيار چه موارد سپردههر. عمل آيد هب
گونه كه در مواردي  توان آن مي براي مثال،. كند براي استنكاف از احقاق حق هم كاهش پيدا مي

 و براي  مدت آن را در قانون معين نمود،شود  مالحظه مي)Fastcase, 2012, p.15(ال  در كامن
 روز ديگر قابل 10هم براي  بار آن  آن مدت را فقط براي يكنظر گرفت و روز در20مثال آن را 

 .تمديد دانست
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