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  ماهيت حقوقي رابطة دادرسي
 
  
  

  زاده رضا شكوهي
   حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهرانةاستاديار گروه حقوق خصوصي دانشكد

  )18/10/1396: تاريخ تصويب - 14/12/1395 :تاريخ دريافت(
  

 
  

  چكيده
از شروع دادرسي مباحث  پس ماهيت حقوقي رابطة طرفين خصوصدر حقوق فرانسه، در      

بعضي . اند نام نهاده» معماي واقعي « راحقوقدانان فرانسوي اين رابطه. ي مطرح شده استبسيار
در اين نظريه، از . اندقراردادي دانسته رابطة حقوقي دادرسي را داراي ماهيت قراردادي يا شبه

شود، توصيفي كه در حقوق رم باستان براي ياد مي» قرارداد دادرسي«رابطة دادرسي با عنوان 
 قرارداد دادرسي را ميراثي از حقوق ةدر مقابل، برخي نظري. شدره به دادرسي استفاده مياشا

ماند، چراكه حقوق و تعهدات طرفين دادرسي، در دانند كه بايد در حقوق رم باقي ميرم مي
نظر گرفتن ماهيت قراردادي براي اين رابطه،  هاي قضايي كنوني، منشأ قانوني دارد و درنظام

 قرارداد ةاما خواهيم ديد كه نظري. كند روشن شدن احكام اين نهاد قضايي نميكمكي به
 .تواند در روشن شدن احكام دادرسي مؤثر باشد حد ميتا چهدادرسي، 
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   مقدمه.1
با . گيرد مياي حقوقي ميان خواهان و خوانده شكل توسط خواهان، رابطه ادعوامة ترديد با اق بي

اينكه قانون تصريحي به وجود اين رابطه ندارد، اين واقعيت از آثاري كه دادرسي براي طرفين 
 نظر اختالف ان منشأ اين رابطه، ميان حقوقدانموردهمواره در . آورد، قابل استنباط استبار مي به

هاي مختلف تاريخي، تحت تأثير عقايد مسلط در هر ، در دورههزمين در اين. اشته استوجود د
. انددهكربرخي ماهيت دادرسي را به نبرد تشبيه . هاي متفاوتي مطرح شده استدوره، نظريه

ها قواعد دادرسي در قرون وسطي شباهت بسياري با قواعد حاكم بر نبرد ميان اشخاص و گروه
شد مي گفته بود كه به دادرسي، جنگ بدون سالح حدي بههت اين شبا. داشت

)Garsonnet,1912:4( . گذاشته است؛ تا جاي بهاين سابقه در حقوق بريتانيا اثر بيشتري از خود 
عنوان رويارويي شخص خواهان و خوانده تعبير جايي كه در حقوق اين كشور از دادرسي به

 در حقوق ايتاليا، ويژه بهبرخي نيز . )Hamson,1952:529(شود و نه مواجهة ادعاهاي آنان مي
يك سوي دادرسي همچون قمار، برد است، اما . اندماهيت دادرسي را به قمار تشبيه كرده

نويسان مشهوري چون  در آثار نمايشنامهسبببه همين . همواره خطر باخت در كمين است
- مي بيماري روحي معرفي نوعي بهبتال كنند، ممولير، كساني كه مكرراً به دادگستري مراجعه مي

شد برخي متفكران، دادرسي را در كنار جنگ  موجبهمين نگاه هم . ، همچون قماربازانندشو
برخي نيز منشأ . )Cornu et Foyer,1996:432(ند كنو جرم، سه آفت حيات اجتماعي معرفي 

دادرسي ماهيت قانوني دارد مطابق اين نظريه، رابطة . اندرابطة حقوقي دادرسي را قانون دانسته
قابل، برخي ريشة اين م رابطة دادرسي قانون است، در منشأ حقوق و تعهدات. و نه قراردادي

 اما تعبير 1.دانند كه ميان خواهان و خوانده منعقد شده استتعهدات را در قراردادي مي
  .داردتر از ساير نظريات در تاريخ حقوق اي طوالنيدادرسي به قرارداد، سابقه

  
  مفهوم قرارداد دادرسي .1. 1

، بررسي دشواي كه بايد پيش از ورود به بحث از ماهيت قراردادي رابطة دادرسي روشن نكته
اين اصطالح در چارچوب موضوع اين مقاله، . است 2»قرارداد دادرسي« اصطالح يشناختواژه

چارچوب، به توافقي اشاره ناظر بر ماهيت قراردادي رابطة دادرسي است، اما در خارج از اين 
ابند و قاضي اقدام به احراز و تسجيل آن يدارد كه طرفين در جريان دادرسي، به آن دست مي

 كه از اند  كردهپيشنهاد براي تفكيك اين دو مفهوم حقوقي، برخي نويسندگان 3.دكنمي

                                                            
 .55- 52 :1393 محسني، :ك.عنوان شبه قرارداد، وضعيت يا نهاد حقوقي، ردادرسي بهبراي مالحظة تلقي رابطة حقوقي . 1

2. contrat judiciaire  
 .judicial conventionميان آمده است، تحت عنوان سخن به» قرارداد قضايي« تنها از اين نوع ال-در حقوق كامن. 3
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 از اين يك جاي هر به2»قرارداد قضايي توافقي« و 1»قرارداد قضايي دادرسي«اصطالحات 
  . )Guillemard,2004:136(د شواصطالحات، استفاده 

در اين نظام حقوقي، به رابطة . مفهوم قراردادي رابطة دادرسي، در حقوق رم ريشه دارد
و آنان را  شود ميشد كه ميان طرفين منعقد  نوعي قرارداد نگاه ميعنوان بهحقوقي دادرسي 

 اين تعهدات، تبعيت از نتيجة ترين مهم .دهدمشمول تعهدات ناشي از دادرسي قرار مي
نتيجة پذيرش ماهيت قراردادي رابطة دادرسي، قائل شدن به . دادرسي، يعني رأي قضايي است

پذيرد كه از تعهد پايه صرف ضمن ميدر ، ادعواثر انتقالي براي اقامة دعواست؛ خواهان با اقامة 
نظرية قراردادي رابطة دادرسي كه در . دكن ميو به رأي صادره در پي دادرسي كفايت ده كرنظر 

، اكنون مورد )1912 آوريل 29ديوان كشور فرانسه، (آراي قديمي ديوان كشور فرانسه نيز بازتاب داشته 
به اعتقاد آنان، هرچند خواهان . ايراد و اعتراض برخي حقوقدانان اين كشور قرار گرفته است

، دكنيت خوانده اقدام به استرداد دعواي خود از تبادل لوايح، بدون رضا پستواند الاقل نمي
، اين دكرجو و منشأ اين محدوديت را نبايد در قرارداد منعقده ميان خواهان و خوانده جست

در واقع، در جامعة متمدن، احقاق حق . محدوديت ناشي از ماهيت اجتماعي دادرسي است
بنابراين، قواعد حاكم . شخصي ممنوع است و توسل به دادگستري تنها طريق احقاق حق است

جايگاه خوانده . دشونمي ارادة خواهان تنظيم براساسبر احقاق حق از طريق دادگستري، صرفاً 
 اين رابطه يبرقراركند، خوانده اختياري در نيز ماهيت قراردادي رابطة دادرسي را اثبات نمي
) ف.م.د.آ. ق396 مادة(د شوميمحكوم  ادعوندارد، چراكه در صورت عدم حضور در ماهيت 

)Guinchard et al.,2014: 325(.  
مطابق . داننداي حقوقي با منشأ قانوني ميطرفداران نظرية قانوني، رابطة دادرسي را رابطه

اين نظريه، تعهدات ناشي از دادرسي، منتج از ارادة قانونگذار است، قانون است كه خواهان را 
و از احقاق حق شخصي خودداري د كن مراجعه مجبور كرده تا براي احقاق حق به دادگستري

؛ قانونگذار است كه خوانده را مجبور به حضور در دادگاه كرده؛ در نهايت هم قانونگذار دورز
به .  استكردها دعواست كه به قيد ضمانت اجراي كيفري، قاضي را ملزم به تعيين تكليف 

 اختياري باشد يا الزامي، منشأ صورت بههمين ترتيب دخالت ثالث در دادرسي، اعم از اينكه 
. ، نظرية قانوني نيز مصون از ايراد و اعتراض نمانده استبا اين حال. قانوني دارد، نه قراردادي

طرفداران نظرية قراردادي در پاسخ به اين ادعا كه تعهدات طرفين دادرسي منشأ قانوني دارد و 
 تعهد به وده كر دخالت  قراردادهاةثار همكه قانونگذار در تعيين آند كن مينه قراردادي، عنوان 

                                                            
1. contrat judiciaire procédural 
2. contrat judiciaire conventionnelle  
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 در يكل بهبا اين رويكرد، بايد .  استتسليم و رعايت حسن نيت را بر عهدة طرفين قرار داده
  .)Cornu et Foyer,1996:433(حقوق خصوصي منكر نقش اراده شد 

تواند  ماهيت رابطة دادرسي، تنها نظرية قراردادي است كه ميخصوصاز سوي ديگر، در 
ايجاد رابطة دادرسي، . پر كند قوانين را يخألهابسياري از احكام آيين دادرسي را توجيه و 

اي ، رشته) بازيگر منفعل آنعنوان به(و خوانده )  بازيگر فعال اين رابطهعنوان به(ميان خواهان 
كه  از لحاظ نظري قابل شناسايي است، بلتنها نهاين رابطة حقوقي . تنداز حقوق و تعهدات مي

همراه  بهايجاد رابطة دادرسي، حقوقي را براي خواهان . آوردبار مي بهدر عمل نيز آثاري آشكار 
 يبرقرار. دارد؛ از جمله حقوق ناشي از مطالبة رسمي حق، مانند استحقاق خسارت تأخير تأديه

رك مثبت و ارائة مدا ادعو تعهد به پيگيري ؛همراه دارد بهاين رابطه، تعهداتي نيز براي طرفين 
يك از اين تعهدات  عدم ايفاي هر. خواسته توسط خواهان و الزام به دفاع توسط خوانده

  .دشو ميحقي يا محكوميت خوانده در ماهيت حق محكوميت خواهان به بيموجب 
 در اشاره به رابطة حقوقي 151- 1قانون جديد آيين دادرسي مدني كبك كانادا در مادة 

رئيس ديوان كشور ايالت كبك در هيأت عمومي . است كردهستفاده  ا1»توافق«دادرسي از واژة 
رابطة حقوقي دادرسي، موجد يك قرارداد «: گويد مي2002ساالنة ديوان عالي كشور، در سال 

قانون جديد آيين دادرسي، تحت تأثير نظرية قرارداد قضايي با منشأ .  است2شده نظارت
 با اين حال، 3.»با منشأ بريتانيايي، تدوين شده استفرانسوي و نظرية نظارت عالية ديوان عالي 

نخستين ايراد . پذيرند كانادايي، احياي نظرية قراردادي در حقوق كبك را نميحقوقدانانبرخي 
 دليل طرفداران نظرية قضايي در حقوق كبك، يعني استفادة قانون جديد ترين مهمآنان متوجه 

ه اعتقاد آنان، توافق اعم از قرارداد است، هر قرارداد ب. است» توافق«آيين دادرسي كبك از واژة 
مطابق اين ديدگاه، اگر قانونگذار قصد . مصداقي از توافق است، اما عكس آن صادق نيست

در . )Guillemard,2004:152(د كرميبه آن تصريح  شك بيداشت، احياي نظرية قراردادي را مي
از آن . قراردادي رابطة حقوقي دادرسي يافتتوان داليلي براي ماهيت حقوق ايران نيز مي

م در رابطه با .د.آ. ق49و  ادعوم در خصوص استرداد .د.آ. ق107توان به مفاد مواد جمله مي
  .دكربرقراري رابطة حقوقي دادرسي اشاره 

  
  

                                                            
1. entente 
2. contrat supervisé 

 :ك.ر. بخشي از سخنراني ميشل روبر، قاضي ديوان عالي كبك، در مجمع عمومي ساالنة ديوان عالي كبك. 3

www.tribunaux.qc.ca/c-apple/propos/Discours_JJ_Michel%20Robert-
serment_fichiers/conference_2_octobre_2002_la_malbaie.doc (8 janvier 2004) 
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  براي منشأ تاريخي نظرية قرارداد دادرسي. 2. 1
در . عقب برگشتسي، بايد تا حقوق رم به يافتن منشأ تاريخي نظرية قراردادي رابطة دادربراي
از آنكه  پس. دكر مي پيشنهاد 1خود را به دادرس» فرمول دادرسي« دادرسي رم، خواهان نظام

، اين دكرمي در فرمول پيشنهادي خواهان اعمال  رادادرس، احتماالً تغييرات و اصالحاتي
اعي خود را به اين ادعانامه او نيز جهات و داليل دف. شدادعانامه براي خوانده قرائت مي

 2گيري رابطة حقوقي دادرسيشكل موجب، ايجاب خواهان و قبول خوانده، گونه نيا. افزود مي
شد كه مي سببشد، توافقي كه ميان طرفين در رابطه با مفاد فرمول دادرسي ايجاد مي. شدمي

كي از ي. )Gaudemet,2014: 635(د شوواقع، به يك روند قراردادي نزديك ماهيت دادرسي به
به اين نحو كه با . نتايج برقراري رابطة حقوقي دادرسي در حقوق رم، تبديل تعهد پايه بود

شد و جاي خود را به رابطة حقوقي  ميبرقراري رابطة حقوقي دادرسي، تعهد پايه زايل 
ام به توانست از طريق ديگري اقد، خواهان نميادعواز اقامة  پسبنابراين، . داددادرسي مي

خواهان در مقابل از دست دادن حق اصلي خود، حقي . )Solus,1991:210(د كنمطالبة تعهد پايه 
موضوع اين حق جديد، مبلغي پول است . ازاي مالي حق دريافت مابه؛آورددست مي بهجديد 

دهد كه ادعاي خواهان را موجه و قانوني تشخيص دهد كه قاضي در صورتي حكم به آن مي
)Gaudemet,2014: 638(.  

. هايي داشتبا اين حال، نظرية ماهيت قراردادي رابطة دادرسي، در حقوق رم نيز كاستي
دادرس فرمول . »فرمول دادرسي« عبارت بود از دخالت دادرس در تنظيم آن كاستي ترين مهم

فرمول «در نهايت هم آنچه به . دكر مي به قاضي ارائه 3دادرسي را در قالب صدور يك قرار
، در حقوق رم، عقود معين عالوه براين.  بود4بخشيد، رأي قاضي مييقدرت اجراي» رسيداد
توانستند روابط حقوقي اشخاص تنها در قالب اين عقود مي. دقت تعيين و احراز شده بودبه

 اينكه رابطة دادرسي نيز در مورد، اكنون برخي حقوقدانان، سبببه همين . ندكنخود را تنظيم 
كه  از آنجا. )Gaudemet,2014:637(ند كنميمعين حقوق رم باشد، ابراز ترديد يكي از عقود 

فرمول «مبناي پذيرش ماهيت قراردادي براي رابطة دادرسي در حقوق رم، ماهيت قراردادي 
با . شودمي، اصل ادعا مخدوش سنداست، با زير سؤال بردن ماهيت قراردادي اين » دادرسي

 بهادي رابطة دادرسي، در نظريات حقوقدانان فرانسوي همچنان ن حال، نظرية ماهيت قرارديا

                                                            
 اقدام به بررسي قضايي كه قاضي درحالي. دو شخص متفاوت بودند) juge(و قاضي ) magistrat(در حقوق رم، دادرس . 1

اري دادرسي را ز و اسامي طرفين را مشخص و برگاد، دادرس كارمندي بود كه موضوع دعوكر و صدور حكم ميادعو
 .دكرسازماندهي مي

2. litis contestatio  
3. indicium ou actionem dare  
4. iudicare iubere  
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دليل اين امر تنها آثار اين نظريه، در توجيه قواعد متفاوت دادرسي . دهدخود ادامه ميحيات 
 در قوانين دادرسي مدني فرانسه و  راهايي از اين نظريهتوان نشانهواقع ميمدني نيست، بلكه به

در دوران نوين، ظهور مجدد نظرية ماهيت . ام حقوقي يافتكشورهاي تحت تأثير اين نظ
توان تحت تأثير فلسفة اصالت ارادة قرن هجدهم قراردادي رابطة حقوقي دادرسي را مي

آن، ريشة تمام نهادهاي حقوقي را بايد در يك كنش ارادي موجب  بهاي كه  نظريه؛دانست
، براي پذيرش يا رد ماهيت حالهر به . )Solus,1991:11(جو كرد و صريح يا ضمني جست

قراردادي رابطة حقوقي دادرسي، بايد چارچوب حقوقي اين نظريه بر مقاطع مختلف دادرسي 
  .دشوو نقاط قوت و ضعف آن روشن  بدياگيري تا انحالل، تطبيق از شكل

  
  انعقاد قرارداد دادرسي .2
  ارادة خواهان. 1. 2

 دادرسي، تقديم دادخواست توسط خواهان، نقش از ديدگاه نظرية قراردادي، در تشكيل رابطة
، كند نميمهم نيست كه خواهان صراحتاً خوانده را به انعقاد قرارداد دعوت . ايجاب را دارد

. كافي است نظر، از اين دكنميدعوت  ادعوصورت كتبي خوانده را براي ورود به همين كه به
مخاطب ايجاب، موضوع قرارداد كه در  هويت ؛اركان قرارداد نيز در دادخواست ذكر شده است

و علت حقوقي قرارداد كه همانا جهات مورد استناد خواهان براي  شدهخواسته متجلي 
  . استحقاق است

قانون . ، اقدامي اختياري و همراه با قصد انشاستادعوشك عمل خواهان در اقامة  بي
 ادعو شده، مجبور به طرح حق او تضييعكه  كسي. نكرده است ادعوخواهان را ملزم به اقامة 

تواند از حق خود  او مي، اما اقدامي نكوهيده باشدهرچند ممكن است از ديدگاه اجتماع نيست،
 پيش يبه دادگستر شهروندي كه در پي احقاق حق خود باشد، راهي جز توسل البته. بگذرد

خواهان در اقامة ايجاد ترديد نسبت به ارادة واقعي  موجبهمين نكته است كه . پاي خود ندارد
اي نيست كه دولت در پاسخ بايد گفت در جامعة مدرن، دادگستري تنها زمينه. شده است ادعو

اين انحصار قابل مقايسه با انحصار دولت در ارائة برخي خدمات اساسي . داراي انحصار است
هيت كه در اين موارد از طريق نظرية قرارداد الحاقي، ماطور همان. مانند آب و برق است

 مراجعه به دادگستري نيز همين حكم قابل خصوص، در دشوميقراردادي ارائة خدمات حفظ 
 . تسري است
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  ارادة خوانده. 2. 2
عنوان ايجاب ندارند، مخالفان نظرية قراردادي، دليل قاطعي براي مخالفت با تلقيِ دادخواست به

اسخ به دادخواست خواهان از طريق پ. كننداما قاطعانه صدور قبول از سوي خوانده را رد مي
  ممكن است براي در امان ماندن از حكمي كه؛خوانده است) نه ارادة(تبادل لوايح، تنها تصميم 

، يمكنبه اين ترتيب، حتي اگر دادخواست خواهان را ايجاب تلقي . شودبدون دفاع او صادر 
ر است تا به دادخواست به حكم قانون، مجبو. خوانده در قبول اين ايجاب اختياري ندارد

اما طرفداران نظرية قراردادي، اجبار مخاطب ايجاب به قبول را منحصر به . خواهان پاسخ دهد
 نيز مخاطب مجبور به ت اين است كه در قراردادهاي ديگرواقعي. دانندقرارداد دادرسي نمي
 ايجاب  بنابراين، پاسخ خوانده به دادخواست خواهان، قبول ضمني1.پذيرش ايجاب است

توالي .  چراكه پاسخ خوانده تمام شرايط قبول از جمله توالي و مطابقت با ايجاب را دارد،است
تنها  زيرا با ايجاب منطبق است، است؛اثر ، بيدشودارد، چون اگر در خارج از موعد تقديم 

ان، بر پاسخ به خواه عالوهتواند در پاسخ به ادعاهاي خواهان باشد؛ اگر خوانده بخواهد مي
شود و بايد از طريق تقديم ، ديگر از چارچوب قبول خارج ميدكنخود ادعاي جديدي مطرح 

  . )Cornu et Foyer,1996:433(د كندادخواست تقابل اقدام 
؛ دكرتوان انطباق ايجاب و قبول در دادرسي را ادعا با اين حال در يك فرض، همچنان نمي

در . كند، اقدام به طرح ايرادات شكلي مياودعدر فرضي كه خوانده بدون ورود به ماهيت 
 84مادة (پذيرد  را نميكننده يدگيرسفرضي كه خوانده سمت خواهان يا صالحيت دادگاه 

تنها يك استدالل براي . ، قبول ادعاي خوانده انطباقي با محتواي ايجاب خواهان ندارد)دم.آ.ق
 دفاع ماهوي نشده، قرارداد دادرسي كه خوانده وارد تا زماني: دفع اين ايراد قابل طرح است

، رابطة دادرسي ادعوبنابراين، در صورت پذيرش ايراد توسط دادگاه و رد . منعقد نشده است
، با ورود خوانده به دفاع  ايرادپس از رسيدگي دادگاه بهتنها . دشونمي برقرارميان طرفين 

 فرانسه، دعوايي كه با هم در حقوق سبببه همين . دشوميماهوي، قبول ملحق به ايجاب 
اما اين استدالل اين ايراد را . ، اثري در قطع مرور زمان ندارددشورد  ادعوقرارهاي قاطع صدور 

                                                            
كنندة خدمات هاي ارائهنهادها و سازمان: توان يافت مصاديق بسياري ميبراي الزام قانوني مخاطب ايجاب نسبت به قبول،. 1

. توانند ايجاب چنين اشخاصي را قبول نكنندبنابراين، نمي. ندهستعمومي ملزم به ارائة خدمت به اشخاص واجد شرايط 
ده كردليل تعداد فرزندان منع   بهفرانسه، موجران را از رد ايجاب مستأجر) 54مادة  (1948اين، قانون اول سپتامبر  بر عالوه
 قانون مجازات عمومي فرانسه، براي كارفرماياني كه تقاضاي استخدام را به داليلي چون نژاد، جنس و 225- 3 مادة 3بند . است

 قانون وكالت، 31در حقوق ايران نيز براي نمونه، مادة ). Terré,2005:139(ده است كركنند، مجازات تعيين غيره رد مي
. شود، قبول كنندهايي را كه به آنان ارجاع مي وكالي دادگستري را ملزم نموده است تا تمام پرونده25/11/1215ب مصو

شود، قبول  در حدود قوانين و نظامات به آنها ارجاع ميت انتخابي حقوقي و جزائي را كهوكالء بايد وكال«: مطابق اين ماده
 .»نمايند
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كند، موكول مي ادعو دادرسي را به بعد از ورود دادگاه به ماهيت ةدارد كه زمان ايجاد رابط
. آيدكب عقد پديد ميو وجود مر شود ميچراكه در اين زمان است كه قبول به ايجاب ملحق 

عليه، عقد از ابتدا گرچه در حقوق فرانسه عقد معلق داراي اثر قهقرايي است و با وقوع معلق
 تشكيل عقد، اثر قهقرايي قبول قابل خصوص، در )م سابق فرانسه. ق1179 ةماد(ابد ياعتبار مي

نيز مورد پذيرش تصور نيست، مگر آنكه مفاد ايجاب چنين قيدي داشته باشد و با همين قيد 
  . در قرارداد دارسي قابل استنباط نيستوجه هيچ به امري كه ؛مخاطب ايجاب قرار گيرد

  
  جايگاه دادرس در انعقاد قرارداد دادرسي.3. 2

- سختي مي، اما بهندشوميهاي قرارداد محسوب از ديدگاه قراردادي، خواهان و خوانده، طرف

بعضي حقوقدانان فرانسوي از طرفيت دادرس . دكرد توان دادرس را طرف سوم قرارداد قلمدا
به اعتقاد آنان، تعهد قاضي به فصل خصومت و صدور رأي، يكي از . انددهكردر قرارداد دفاع 

، به اعتقاد آنان، تعهد قاضي به پذيرند نمياما كرنو و فوايه، اين نظر را . آثار اين قرارداد است
 سمتي كه قانون به او داده، اقدام براساسدادرس . صدور رأي، تنها يك تكليف سازماني است

 دادرس در ،گيردت خود را از توافق طرفين ميكند، برخالف داور كه سمبه صدور رأي مي
به اعتقاد . گيري رابطة دادرسي و زوال آن نقشي ندارد، تنها در روند ادارة آن مؤثر استشكل

اي از جنس حقوق خصوصي، تنها وان رابطهعناين دو حقوقدان، رابطة قراردادي دادرسي، به
  .)Cornu et Foyer,1996:433(برقرار است  ادعوميان طرفين 

و  ادعو دخالت قاضي در 1 شرايط- عنوان يك عملقرارداد دادرسي بهمطابق اين نظريه، 
.  دارديدر پقيد ضمانت اجراي كيفري استنكاف از احقاق حق،  الزام او به اظهارنظر را به

 شباهتي وجه چيه بهكند كه تعهداتي ايجاد مي ادعواد دادرسي براي قاضي در مقابل طرفين قرارد
متعهدله اين تعهدات دولت است و قاضي در ايفاي اين تكاليف، .  ندارد2با حقوق فردبنيان

دقت .  قانون استمنحصراًمنشأ تعيين اين تكاليف نيز . آوردجا ميوظايف سازماني خود را به
 ماهيت اين تعهدات را روشن يخوب به اجراي تعهدات قاضي در ادارة دادرسي، در ضمانت

در واقع، . ضمانت اجراي تعهدات قاضي در رابطه با ادارة دادرسي، انتظامي است. سازدمي
تعهدات قراردادي، مقتضي ضمانت اجراي قراردادي است؛ نقض تعهدات قراردادي، اصوالً 

  3.استفاقد ضمانت اجراي غيرقراردادي 

                                                            
1. acte-condition 
2. droits subjectifs  

البته ممكن است در مواردي تعهدات قراردادي، ضمانت اجراي كيفري داشته باشد، مانند تعهد زوج به انفاق كه ترك آن . 3
اين، ممكن است تعهدات  بر عالوه). 1/12/1391 قانون حمايت خانواده، مصوب 53مادة (توسط قانون جرم تلقي شده است 
كه در اين درحالي. ظامي باشد، مانند تعهدات وكيل دادگستري در دفاع از حقوق موكل خودقراردادي، داراي ضمانت اجراي انت
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  زمان انعقاد قرارداد دادرسي. 4. 2
نظر غالب آن است كه . گيري رابطة دادرسي، دو نظريه قابل طرح است زمان شكلخصوصدر 

برقرار رابطة حقوقي دادرسي از آن دادرسي آغاز و  پستقديم دادخواست، مبدأ دعواست و 
ر است بدون دخالت  اما پس از تقديم دادخواست، خواهان تا مدتي همچنان قاد1.دشومي

، برخي حقوقدانان، زمان انعقاد قرارداد سبببه همين . خوانده، دعواي خود را مسترد نمايد
صورت يكجانبه دادخواست كه خواهان پس از آن قادر نيست بهدانند  ميدادرسي را زماني 

  .دكنخود را مسترد 
ارداد دادرسي، قابل انطباق حقوقدانان طرفدار نظرية نخست، اعتقاد دارند كه نحوة انعقاد قر

 زمان انعقاد قرارداد غائبين، زمينة در شده رفتهيپذ با اين تفاوت كه نظرية ؛با قرارداد غائبين است
 در رابطه با قرارداد دادرسي، نظرية حاكم در اين رابطه، نظرية كه يدرحال،  است2نظرية ارسال

ان ابالغ دادخواست به خوانده است  است، چراكه زمان آغاز رابطة حقوقي دادرسي، زم3وصول
)Cornu et Foyer,1996:434( .  

ف براي تعيين زمان .م.د.آ. ق395 مادة 2در مقابل، بعضي حقوقدانان فرانسوي، از بند 
كه خوانده دفاع ماهوي يا ايراد  زماني مطابق اين بند، تا. كنندانعقاد قرارداد دادرسي استفاده مي

. توسط خواهان منوط به رضايت خوانده نيست ادعوداد ده است، استركرشكلي مطرح ن
 قبول مدنظر قرار عنوان به كه در نظرية قراردادي راين، پيش از طرح دفاعيات خواندهبناب
. دكن مسترد اي برقراري رابطة حقوقي دادرسي بر راتواند ايجاب خود، خواهان ميگيرد مي

و نه فسخ قرارداد، د كرايد رجوع از ايجاب تلقي پيش از دفاع خوانده را ب ادعوبنابراين استرداد 
حال با موافقت خوانده يا تجويز دادگاه، چنانكه در (پس از دفاع خوانده  ادعو استرداد تبعبه

 .دشومي، فسخ قرارداد دادرسي تلقي )ادامه خواهد آمد

 
 
  

                                                                                                                                            
اما . توان ترديدي در ماهيت قراردادي رابطة طرفين داشتها، اركان قرارداد از جمله عوض قراردادي محقق است و نميمثال

 .اردادي، قابل تصور و تحقق نيستك از اركان قرارداد از جمله عوض قريدر رابطه با جايگاه دادرس، هيچ

 عمل مركبي است كه از ابالغ دادخواست به خوانده توسط اد كه در حقوق فرانسه، اقامة دعوشوالزم است به اجمال اشاره . 1
بنابراين، صرف ابالغ دادخواست، بدون اينكه پس از . شودوكيل خواهان و تقديم گواهي ابالغ دادخواست به دادگاه تشكيل مي

روية قضايي در رابطه با زمان . د، فاقد اثر حقوقي استشو در مهلت معين، دادخواست به دفتر دادگاه تقديم و در آنجا ثبت آن
كه در برخي، زمان ابالغ اند، در حالي دانستها زمان ثبت دادخواست را زمان اقامة دعوءبرخي آرا.  متشتت استااقامة دعو

 تلقي شده، ضمن اينكه مؤثر واقع شدن ابالغ دادخواست به خوانده، معلق بر ثبت اودادخواست به خوانده زمان اقامة دع
 .شود، براي ثبت دادخواست، اثر قهقرايي در نظر گرفته ميدر نظرية اخير.  است تلقي شدهدادخواست در دفتر دادگاه

2. théorie de l’émission  
3. théorie réception  
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   آثار قرارداد دادرسي.3
صورت پذيرش قراردادي بودن ماهيت كه حتي در ند كنميمخالفان نظرية قراردادي، عنوان 

، توسط دعوي و تعيين تكليف  دادگاه، از جمله نحوة رسيدگيادعو، آثار اقامة ادعوورود به 
 Cornu( 2 است و نه تعهد1به تعبير ديگر، آثار دادرسي از مصاديق تكليف. شودقانون تعيين مي

et Foyer,1996:434( . مهلت تبادل لوايح  در، اما ارادة اوشودمي ادعوخواهان به ارادة خود وارد 
دهد، اما  پاسخ ميابه دعوخوانده نيز به ارادة خود . با تأثير استيا پرداخت هزينة دادرسي 

در مقابل، طرفداران نظرية . ارادة او تأثيري در تعيين مهلت استناد به ايرادات شكلي ندارد
قراردادها قابل مشاهده است و منحصر اند كه اين وضعيت در بسياري از قراردادي عنوان كرده

ده كراز يك سو، قانونگذار برخي از آثار تكليفي را بر قراردادها بار . به قرارداد دادرسي نيست
تا براي دريافت خسارت تأخير تأديه، پرداخت دين را ده كربراي مثال، طلبكار را ملزم . است

طور كلي وة اجراي برخي قراردادها را به نح قانوناز سوي ديگر،. دكنرسماً از بدهكار مطالبه 
 نحوة اجراي قرارداد كار يا عقد نكاح را ،براي نمونه، احكام قانوني.  استدر اختيار خود گرفته

شوند، اما زوجين با ارادة آزاد وارد قرارداد مي. استده كر محدود و مشخص دقت بهنيز 
در اين . دشوميدكان بر آنان تحميل  انفاق و تمكين و سرپرستي كوزمينةمقررات قانوني در 

 آن تعلق گيرد، ه ورود برتواند بة طرفين تنها ميموارد با يك تأسيس حقوقي مواجهيم كه اراد
تواند نسبت به آثار طور معمول، قانونگذار نميبه. كنداما آثار عقد را قانون تعيين مي
آثار اجتماعي قرارداد . اوت باشدتف، بيدارد مهمي تبعاتقراردادهايي كه از لحاظ اجتماعي 

، طبيعي است كه قانونگذار در پي سبب نيبه هم. دادرسي، كمتر از قراردادهاي ديگر نيست
  .ساماندهي آثار آن باشد

در . اثر نيستاين مراتب، ارادة طرفين در تعيين آثار قرارداد دادرسي، يكسره بي بر عالوه
 اقدام به 3الطرفينعنوان حكم مرضيختيار دهند تا به ايبه قاضتوانند حقوق فرانسه، طرفين مي

توانند بر رسيدگي دادگاه فاقد صالحيت محلي يا مي. )Larguier,2010:93(صدور رأي نمايد 
. ندكنتوانند بر سلب حق تجديدنظرخواهي از حكم دادگاه نخستين توافق مي.  توافق كنند4ذاتي

، صدور رأي نسبت به بيش از ندكنمي تعيين محدودة اختيارات قاضي در رسيدگي را طرفين

                                                            
1. Lasten 
2. Pflichten  
3. aimable compositeur  

حقوق فرانسه، اختيار طرفين در توافق نسبت به صالحيت دادگاه، منحصر به صالحيت محلي نيست، بلكه طرفين  در. 4
 توافق كنند؛ مشروط بر آنكه اختالف در صالحيت مرجع صالح و مرجع  نيزتوانند بر رسيدگي دادگاه فاقد صالحيت ذاتي مي

براي مطالعة بحث .  نباشدصالح در صالحيت انحصاري مرجع ادو مرجع باشد و موضوع دعومورد توافق، اختالف در نوع 
 .47 :1388زاده، ك كريمي و شكوهي.فصيلي، رت
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بنابراين، . )Cornu et Foyer,1996:434( از موارد اعادة دادرسي است 1خواسته يا غير از خواسته
  .  نقشي بيش از بسياري از قراردادهاي ديگر دارد،ارادة طرفين در تعيين آثار قرارداد دادرسي

سي در زمينة اجراي قرارداد، آثار ديگري نيز اما تفسير قراردادي ماهيت رابطة حقوقي دادر
توان قائل شد، اثر تبديلي آن است  آثاري كه براي قرارداد دادرسي ميترين مهميكي از . دارد

عنوان مبنايي براي قاعدة اعتبار امر توان بهاين، نظرية قرارداد دادرسي را مي بر عالوه). 1- 3(
، اثر نسبي آراي قضايي قابل مقايسه با اثر نسبي از سوي ديگر). 2-3(مختومه در نظر گرفت 

). 4-3( است آراي قضايي حاكم و هاو قواعد مشابهي بر تفسير قرارداد) 3- 3(قراردادهاست 
 شكلبهنتيجة برقراري رابطة حقوقي دادرسي،  در نهايت، ضمانت اجراي تعهدات طرفين در

  ).5- 3 (اجراي نقض قراردادهاستچشمگيري قابل مقايسه با ضمانت
  
  اثر تبديلي قرارداد دادرسي. 1. 3
در واقع، در حقوق رم با ايجاد . كي از آثار نظرية قرارداد دادرسي، اثر تبديلي اين قرارداد استي

هايي كه همان اراده. شد ميرابطة دادرسي، تعهد موضوع دعوي تبديل به تعهد موضوع دادرسي 
سقوط تعهد پايه و تبديل آن به  سببداد دادرسي، ، با توافق بر قراردهدميتعهد پايه را شكل 
هاي جدي اما در حقوق جديد، اثر تبديلي رابطة دادرسي با مخالفت. دوشتعهدي جديد مي

، آثار گزاف اثر تبديلي رابطة  دادرسي دليل مخالفت با نظرية قراردادترين مهمشايد . شدمواجه 
ديگر در ميان ما ... اصول حقوق رم «:دگويپوتيه در قرن هجدهم مي. حقوقي دادرسي باشد

  .)Pothier,1883:289(» جايي ندارد
 محو كامل اين اثر يبه معنادر حقوق مدرن،  ادعواما عدم شناسايي اثر تبديلي براي اقامة 

هايي از اثر تبديلي را در مقررات آيين دادرسي مدرن مشاهده توان نشانههمچنان مي. نيست
از اقامة  پسشد تا مي موجب تعهد پايه به رابطة حقوقي دادرسي، در حقوق رم، تبديل. دكر
. دشواز فوت به ورثه منتقل  پس، دشومي، حقوقي كه اصوالً با فوت صاحب حق ساقط ادعو

، به ادعواين در موارد خاص، در حقوق رم امكان انتقال حقوق شخصي بعد از اقامة  بر عالوه
 دردر حقوق مدرن نيز حقوق شخصي . )Walter,1841:40(اشخاص ثالث وجود داشت 

براي نمونه، با اينكه . رسدبه ارث مي ادعو مابه ازاي مالي داشته باشد، بعد از اقامة كه يصورت
گاه شخصِ مستحقِ انفاق پيش از فوت براي مطالبة آن اقامة  رسد، هرحق بر انفاق به ارث نمي

و ماهيت شخصي خود را از دست  شود مي تبديلباشد، حق بر انفاق به طلبي عادي ده كر ادعو
  .)377: 1378كاتوزيان،(دهد مي

                                                            
1. ultra ou extra petita  
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شود، زوال رابطة حقوقي پايه نمي سبببا اين حال، در حقوق مدرن رابطة دادرسي 
 دادرسي كه در حقوق رم با طرح 1اثر تبديلي. كه ممكن است مالي يا غيرمالي باشداي  رابطه
پذيرش اثر تبديلي . رسميت شناخته نشده استوني بههاي حقوقي كن همراه بود، در نظامادعو

 موجب صدور برات، همچنان كه. ، قابل انطباق با اثر تبديلي برات خواهد بودادعوبراي اقامة 
 سبب، تبديلينيز در صورت پذيرش اثر  ادعو، اقامة دشوميتبديل تعهد پايه به تعهدي جديد 

امروزه حقوقدانان فرانسوي، قائل شدن . گرددتبديل تعهد پايه به تعهدي موضوع دادرسي مي
 ادعوطرح . )Guinchard et al.,2014:324(دانند مبنا ميرا خودسرانه و بي ادعواين اثر براي اقامة 

. دشونميزوال وصف خريدار و فروشنده از خواهان و خوانده  موجبدر رابطه با قرارداد بيع، 
دهد در صورت زوال دادرسي، مجدداً به استناد همين واقعيت است كه به خواهان اجازه مي

مانند مرور زمان (، البته مشروط بر آنكه تشريفات دادرسي دكن ادعوقرارداد پايه اقدام به طرح 
 اثر بقاي رابطة حقوقي دادرسي، با. وجود نياورد به مسير  اينمانعي در) ادعويا موعد طرح 
ينكه رابطة حقوقي واحد، ممكن است مبناي از جمله ا: ، بيش از اين استاوجود اقامة دعو

ممكن  ادعواين،  بر عالوه. )1970 آوريل 28ديوان كشور فرانسه، شعبة اول، (طرح دعاوي متعدد قرار گيرد 
عنوان خواهان و خوانده گرد هم آورد كه با هم طرف قرارداد نيستند است اشخاصي را به

 مشابهي ممكن به شكل).  واردكنندة زيانگرِمه عليه بيدهيد انيزمانند اقامة دعواي مستقيم (
مانند (د كه تأثيري بر رابطة حقوقي پايه نداشته باشد شونحوي مطرح ، بهادعواست 

) نظر از رابطة حقوقي بدهكار اصلي و طلبكار، صرف2تجديدنظرخواهي ضامن عليه طلبكار
  .)1992 فورية 25ديوان كشور فرانسه، شعبة اول، (

ينكه ماهيت مستقل رابطة دادرسي از تعهد پايه، با ماهيت قواعد آيين در نهايت هم ا
از نظر اجراي قوانين در مكان، هرچند ممكن است قانون حاكم . دادرسي انطباق بيشتري دارد

قوانين حاكم احوال شخصيه يا قانون منتخب طرفين در (بر تعهد پايه، قانون خارجي باشد 
طة دادرسي همواره تحت حاكميت قانون دادگاه صالح براي ، راب)رابطه با تعهدات قراردادي

از نظر اجراي قوانين در زمان نيز اجراي قوانين جديد نسبت به رابطة دادرسي .  است3رسيدگي
اعم از قراردادي و خارج از ( قانون حاكم بر تعهد پايه كه يدرحالگيرد، بالفاصله صورت مي

با اين حال، برخي نويسندگان . مان ايجاد تعهد استاالجرا در ز، اغلب قانون الزم)قرارداد
فرانسوي عدم پذيرش اثر تبديلي براي دادرسي توسط قانونگذار را مستلزم عدم پذيرش 

 آنان، پذيرش ماهيت قراردادي براي دادرسي، ممكن است به اعتقاد. اندقرارداد قضايي ندانسته
  . )Cornu et Foyer,1996:434(با استثناي اثر تبديلي براي اين قرارداد باشد 

                                                            
1. effet novatoire  
2. appel en garantie 
3. lex fori 
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  عنوان مبناي اعتبار امر مختومهنظرية قرارداد دادرسي به. 2. 3
كي از حقوقدانان متقدم فرانسوي، مبناي اعتبار امر مختومه را ماهيت قراردادي رابطة دادرسي ي

ين موجب آن طرفعلت تامة اعتبار امر مختومه، قرارداد دادرسي است؛ قراردادي كه به«: داندمي
شك وجود اين قرارداد بي. ندشوتسليم  ادعوكنند تا به تصميم قاضي در رابطه با توافق مي

  . )Demolombe,1878: 257(» طرفين ضروري استبراي تحميل رأي دادگاه به
در حقوق رم  ادعواثري كه قاعدة اعتبار امر مختومه دارد، قابل مقايسه با اثر تبديلي اقامة 

، ادعوكه با اقامة  امعناثر تبديلي ندارد، به اين  ادعوشود كه اقامة ادعا ميدر حقوق مدرن . است
، اما با صدور )Guinchard et al.,2014:325(شود  نمي تبديلتعهد پايه به تعهد موضوع دادرسي

له تنها در حدودي محكوم. دهد، تعهد پايه قابليت اجرايي خود را از دست مياالجرا الزمحكم 
عليه طلبكار است، هرچند ميزان يا موضوع دادگاه مقرر شده، در مقابل محكومكه در حكم 

 Guinchard et(بنابراين، برخالف نظر برخي حقوقدانان . به باشدتعهد پايه غير از محكوم

al.,2014 :764(دهد، ، قاعدة اعتبار امر مختومه تنها حق دادرسي طرفين را تحت تأثير قرار نمي
اگر ارادة خواهان در تعيين خواسته مؤثر نبود، چه توجيهي . سازدا نيز متأثر ميبلكه تعهد پايه ر

به وجود داشت؟ اگر مطابق نظر مخالفان نظرية قراردادي، براي تبديل تعهد پايه به محكوم
شد، اما مي ادعوكه صرفاً مانع طرح مجدد  امعناعتبار امر مختومه تنها اثر شكلي داشت، به اين 

ضرر خواهان يا نسبت به مبلغي كمتر تأثير بود، با صدور حكم قطعي بههد پايه بينسبت به تع
شد كه با ايفاي اختياري توسط خوانده، ميتبديل از تعهد پايه، اين تعهد به تعهدي طبيعي 

. اندك از مخالفان نظرية قراردادي، ملتزم به اين نتيجه نشدهياما هيچ. افتي ميحيات دوباره 
منشأ . به استيكي از آثار مثبت قاعدة اعتبار امر مختومه، تبديل تعهد پايه به محكومبنابراين، 

البته در درجة نخست ( چيزي جز ارادة طرفين دادرسي تواند نميوقوع اين تبديل تعهد نيز
عنوان مبناي برخي حقوقدانان به نظرية قرارداد دارسي به .)Héron,1995:137(باشد ) خواهان

اگر علت ممنوع بودن محاكم در تجديد «كه اند دهكرر امر مختومه ايراد وارد قاعدة اعتبا
» يافته، تراضي دو طرف باشد، بايد بتوان اين منع را با توافق از بين برد رسيدگي به دعاوي پايان

حالي است كه ايراد اعتبار امر مختومه در حقوق فرانسه تا زمان  اين در. )36: 1376كاتوزيان،(
توانست شد كه دادرس نمي، از ايراداتي محسوب مي2004 اوت 20رمان قانوني تصويب ف

م در .د.آ. ق90 در حقوق ايران نيز مفاد مادة .)Guinchard et al.,2014:294(د كنرأساً به آن استناد 
   .نمايدرابطه با تكليف دادگاه به استناد به ايراد امر مختومه، بدون ايراد خوانده ترديد ايجاد مي
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  اثر نسبي قراردادها، اثر نسبي آراي قضايي.3. 3

 قانون و براساس چيست؟ قاضي مرجعي عمومي است كه 1مبناي حقوقي اثر نسبي آراي قضايي
حال چرا . دكنمياظهارنظر  موضوعي خاص خصوص، در ادعونظر از هويت طرفين صرف

در رأي دادگاه  ادعوطرفين باشد؟ مگر هويت  ادعوطرفين بايد اثر رأي دادگاه، محدود به
 قاضي استنباط  آياتأثيرگذار بوده است؟ در صورت طرح همان موضوع توسط اشخاص ديگر،

نوشته،  حقوقدر كشورهاي . گونه نيستمتفاوتي از قوانين خواهد داشت؟ بنابه فرض اين
اضي در بنابراين و براي مثال، اگر ق. دكن نص قانون اقدام به صدور رأي براساسقاضي بايد 

، قراردادي را كه موضوع معين ندارد، باطل اعالم كند، چرا اين رأي نبايد نسبت به اي پرونده
 ادعوقراردادهاي مشابه، قابل اعمال باشد؟ فراتر از آن، چرا چنين رأيي تنها نسبت به طرفين 

 او قابل قرار نگرفته باشد، رأي صادر عليه ادعومؤثر است و اگر يكي از طرفين قرارداد، طرف 
؟ اثر نسبي آراي دكن ثالث به رأي قطعي دادگاه اعتراض عنوان بهتواند اجرا نبوده و او مي

كه قراردادهاي خصوصي  گونههمان. قضايي هيچ مبناي نظري جز اثر نسبي قراردادها ندارد
، آراي قضايي نيز هيچ اثري نسبت به اشخاص دكنتواند براي اشخاص ثالث ايجاد تعهد نمي
در واقع، توافق طرفين نسبت به برقراري رابطة . )Guinchard et al., 2014:777( 2ث نداردثال

  . سازدحقوقي دادرسي است كه تحميل آثار حكم را به آنان ممكن مي
، استثنايي بر ماهيت قراردادي 3اما آيا قابليت استناد آراي قضايي در مقابل اشخاص ثالث

 كه قاعدة قابليت استناد آراي قضايي از قاعدة قابليت رسدنظر ميرابطة دادرسي است؟ به
كه قراردادي كه موجد حقي عيني مانند  گونههمان. استناد قراردادها سرچشمه گرفته است

 ثالثي كه مدعي حقي هر شخص، بلكه در مقابل كننده منتقل در مقابل تنها نهمالكيت است، 
 نيز در 4 موجد يك وضعيت حقوقي مطلق، آراي)Terré,2005:493(باشد، قابل استناد است 

كه در حقوق قراردادها، در موارد  گونههمانبه همين ترتيب، . مقابل همه قابل استناد است
و تقاضاي اعالن بطالن را ده كرتوانند به اين امر استناد نفع ميبطالن مطلق، اشخاص ثالث ذي

                                                            
1. relativité de la chose jugée 
2. Res inter alios judicata nee nocet, nec prodest  
3. absoluté de l’opposabilité 

4. situation juridique absolueدر .  ايجاد وضعيت حقوقي مطلق، ويژگي منحصر احكام صادره در دعاوي عيني نيست
الكيت صادر  مزمينةبنابراين، حكمي كه در . طور قطع، حكم صادره در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد استدعاوي عيني به

براي . اما در دعاوي شخصي نيز ايجاد وضعيت حقوقي مطلق ممكن است. گردد، در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد استمي
بر اين، احكام  عالوه.  حكم طالق يا تنفيذ نكاح، در مقابل همه قابل استناد استچونمثال، احكام صادره نسبت به عقد نكاح، 

در اين موارد، . شركت، چنانچه تنها ميان طرفين قابل استناد باشد، فاقد ارزش حقوقي خواهد بودمربوط به تشكيل يا انحالل 
 . حكم دادگاه استاثرترين  طور معمول مهماعتبار يا عدم اعتبار شركت در مقابل اشخاص ثالث، به
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راض ثالث در اختيار اشخاص  آراي قضايي نيز طريق اعتخصوص، در ندكندر دادگاه مطرح 
  1.نفع قرار داده شده استثالث ذي

به رأي دادگاه  ادعوقابليت استناد آراي قضايي، همانند قراردادها، منحصر به استناد طرفين 
در مقابل اشخاص ثالث نيست، بلكه اشخاص ثالث نيز ممكن است به رأي قضايي در مقابل 

ر حقوق مدني، قرارداد ممكن است توسط شخص  د همانگونه كه.ندكناستناد  ادعوطرفين 
 آراي قضايي نيز ،)Terré,2005:496(ثالث، در مقابل يكي از طرفين آن مورد استناد قرار گيرد 

براي مثال، شخص ثالث . توسط اشخاص ثالث عليه يكي از طرفين آن، قابل استناد است
 توليدكنندة آن هيعلية اين كاال و  خريدار اولبه نفع كه يبه حكمتواند متضرر از عيب كاال، مي
  .دكنصادر شده است، استناد 

  
  تفسير قرارداد دادرسي.4. 3

 قرارداد دادرسي نيز قابل اعمال موردمطابق نظرية قراردادي، قواعد ناظر بر تفسير قراردادها، در 
ار يا اعم از نوشتزبان، . يند قضايي استاناپذير از فري جدايييتفسير هر قرارداد جز. است
در اسناد حقوقي، ضعف ابزار زباني . فكر استت، همواره ابزاري ناقص براي انتقال گفتار

 در كنار. شود، چون طرفين قرارداد، اغلب آشنايي كاملي با ادبيات حقوقي ندارنددوچندان مي
 توانند تمام مشكالتي را كه اجراي قرارداد ممكن استاين، هنگام انعقاد قرارداد، طرفين نمي

، در هر قرارداد نقايصي وجود دارد كه سبببه همين . ندكنبيني ، پيشهمراه داشته باشدبه
، قاضي گاه از طريق تفسير، سعي در روشن زمينهدر اين . جبران آن بدون تفسير ممكن نيست

 نقايص قرارداد پر كردن و گاه سعي در 2)تفسير توضيحي(مفهوم شروط قراردادي دارد دن كر
اي بعد از توصيف مرحله. يز دادي، بايد تفسير را از توصيف قرارداد تمالبته. 3)قهتفسير خال(

گيرد اي كه قرارداد در آن جاي ميتفسير است با هدف تعيين چارچوب حقوقي
)Terré,2005:450( . اين پرسش قابل طرح است كه آيا قاضي، در چارچوب پذيرش قرارداد

تواند نيز خواهد بود يا خير؟ به تعبير ديگر، آيا قاضي ميدادرسي، قادر به توصيف اين قرارداد 
ذكر شده است، اقدام به تعيين » شرح دادخواست«با توجه به توضيحاتي كه در قسمت 

                                                            
 خصوص را از دادگاه بخواهند، در توانند بطالن قراردادنفع ميكه در فرض بطالن نسبي قرارداد، اشخاص ذي گونه همان. 1

با اينكه نهاد بطالن نسبي در قانون مدني . دكننتوانند تقاضاي نقض حكمي را مطرح نفع مياحكام قضايي نيز اشخاص ذي
البته برخي از مصاديق بطالن نسبي . ايران پذيرفته نشده، اما نهاد اعتراض ثالث، وارد قانون آيين دادرسي مدني ايران شده است

معامالتي كه تاجر ورشكسته پس از «: دارد قانون تجارت كه مقرر مي500توان در قوانين ايران يافت، از جمله مادة را مي
شود، مگر در صدور حكم راجع به تصديق قرارداد ارفاقي تا صدور حكم بطالن يا فسخ قرارداد مزبور نموده، باطل نمي

 .»ضرر طلبكاران هم باشدبهكه معلوم شود به قضاد اضرار بوده و صورتي

2. interprétation explicative  
3. interprétation créatrice  
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. رسدنظر منفي مي؟ پاسخ اين پرسش بهدكن خواستهاي غير از خواستة مندرج در ستون خواسته
صدور اخطار رفع نقص است و قاضي تعارض خواسته با مفاد شرح دادخواست از موارد 

. )38: 1381شمس،( مفاد شرح دادخواست ندارد براساساختياري براي تغيير عنوان خواسته 
اما دادرس همواره از امكان تفسير . رسدنظر نميبنابراين، توصيف قرارداد دادرسي، ممكن به

ميان طرفين رد  ادعو اقامة تواند به اسناد حقوقي كه پيش ازاو مي. اين قرارداد برخوردار است
و  كندعنوان مذاكرات مقدماتي قرارداد استناد  به- مانند اظهارنامه و پاسخ آن- و بدل شده است

  .در تفسير نكات مبهم دادخواست يا لوايح دفاعية خوانده از آن بهره گيرد
  

 ضمانت اجراي تعهدات ناشي از قرارداد دادرسي. 5. 3

، عدم انطباق ضمانت اجراي تعهدات  دادرسي نظرية قراردادات بكي از داليل عمدة مخالفي
در واقع، ضمانت اجراي تعهدات .  استيطرفين دادرسي، با ضمانت اجراي تعهدات قرارداد

براي مثال، چنانچه يكي از طرفين از پرداخت هزينة . طرفين رابطة دادرسي، منشأ قانوني دارد
 در  را ندارد، اين مبلغبه پرداختالزام او ، طرف مقابل امكان دورزكارشناسي خودداري 

بر  عالوه.  محروميت متقاضي از استناد به كارشناسي است، ضمانت اجراي اين تعهدعوض،
 طرفين رابطة دادرسي، حق مطالبة اجراي عين تعهد را ندارند، ضمانت اجراي فسخ نكهيا

توان  مييريبه تعب. نداردقرارداد در صورت نقض توسط طرف مقابل نيز در اختيار آنان قرار 
گفت كه همكاري و تعاوني كه قرارداد مبتني بر آن است، در رابطة حقوقي دادرسي در جهت 

كه در قرارداد، عدم ايفاي تعهد توسط يكي از به بيان ديگر، درحالي. عكس برقرار است
ر رابطة شود، دتضييع حقوق و ناتواني طرف مقابل در اجراي تعهدات خود مي موجبطرفين، 

دادرسي، عدم ايفاي تعهد توسط هر يك از طرفين، به طرف مقابل در موفقيت در دادرسي 
موفقيت خواهان در  موجب، احتماالً دعويكند؛ خودداري خوانده از پاسخگويي به كمك مي

 بخت ،، قصور خواهان در ارائة داليل موجه براي اثبات ادعاي خود نيز در نهايتدشومي ادعو
 .دهد خوانده ميبها پيروزي ر

 
   انحالل قرارداد دادرسي.4
. كي از توجيهات مهم ماهيت قراردادي رابطة دادرسي، نقش ارادة خوانده در استرداد دعواستي

در قرارداد . تواند سقوط آن را تدارك ببينددهد، ميهايي كه قرارداد را تشكيل ميهمان اراده
اگر رابطة دادرسي، . دشوميزوال آن  موجبكيل داده، هايي كه آن را تشدادرسي نيز همان اراده

توسط خواهان، چگونه  ادعوفاقد مبناي قراردادي باشد، لزوم توافق خوانده با استرداد 
   است؟پذير توجيه
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 ادعواسترداد دادخواست و . 1. 4

به سه  ادعو توضيح است كه در حقوق فرانسه، استرداد شايان اصلي، به بحثپيش از ورود 
 و استرداد حق بر 2ادعو، استرداد 1ادعوبيني شده است؛ استرداد اوراق  در قانون پيششكل
از ميان اين سه نوع استرداد، تنها نوع دوم وابسته به ). ف.م.د.آ. به بعد ق384مواد  (3ادعو

، وابسته به توافق خوانده نيست، چون  بر دعويتحقق استرداد حق. رضايت خوانده است
سقوط آن و منتفي شدن  موجب، ادعومخالفت با آن ندارد؛ اين نوع استرداد خوانده نفعي در 

، عمل حقوقي يكجانبه تلقي ادعوبنابراين، استرداد حق بر . شودويژگي مدني حق اصلي مي
است، اين استدالل قابل ده كرالبته در فرضي كه خوانده اقدام به طرح دعواي تقابل . دشومي

، از محكوميت احتمالي در مقابل ادعوتواند با استرداد هان ميدر اين فرض، خوا. طرح نيست
در حقوق فرانسه، با  ادعواسترداد حق بر . )Guinchard et al., 2014:367(خوانده در امان ماند 

در اين . م ايران قابل مقايسه است.د.آ. ق107 مادة »ج«، موضوع قسمت دوم بند ادعواسترداد 
 دهد ميويژگي مدني خود را از دست  ادعو، حق موضوع اعودفرض هم با صدور قرار سقوط 

استرداد اوراق دادرسي در حقوق فرانسه را نبايد با استرداد . شودميبدل حقي طبيعي و به
استرداد اوراق قضايي ناظر بر استرداد دعاوي طاري يا . دكردادخواست در حقوق ايران خلط 

خواهان ممكن است، تقاضاي تعيين . واستيك از طرفين دع قضايي توسط هرهاي  درخواست
همچنين . ، خوانده نيز ممكن است ادعاي جعل خود را مسترد كنددكنكارشناس را مسترد 

ند دعواي تقابل توا خوانده ميهمچنان كه، دكنتواند دعواي اضافي خود را مسترد خواهان مي
متصور  ادعو قالب استرداد  استرداد دادخواست اصلي تنها دردر حقوق فرانسه،. را مسترد كند

در درجة  ادعوتفاوت استرداد اوراق دادرسي با استرداد . ، نه استرداد اوراق دادرسياست
نخست در اين است كه استرداد اوراق دادرسي توسط وكالي طرفين، محتاج تصريح به اين 

فقت طرف از سوي ديگر، استرداد اوراق دادرسي، منوط به موا.  نيستنامه وكالتاختيار در 
زوال دعواي  موجبآخرين تفاوت هم در اين است كه استرداد اوراق دادرسي، . مقابل نيست

  .)Guinchard et al.,2014:374(د شونمياصلي 
). ف.م.د.آ. ق395مادة (، منوط به توافق خوانده است ادعو، استرداد گفتيمكه  گونه همان

خوانده اغلب در عدم ). ف.م.د.آ. ق397مادة (شكل قبول استرداد دعوي موضوعيتي ندارد 
، خوانده براي هميشه در معرض ادعوبا پذيرش استرداد . نفع است، ذيادعوپذيرش استرداد 

باشد و ده كراين، خوانده ممكن است دعواي تقابل مطرح  بر عالوه. ماندتهديد خواهان باقي مي
ا در نهايت، امتناع خوانده از ام. دشومنتفي  ادعوبا استرداد دعواي اصلي توسط خواهان، اين 

                                                            
1. désistement d’acte de procédure 
2. désistement d’instance 
3. désistement d’action 
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تشخيص دهد، خوانده دادگاه چنانچه . گيرد، مورد ارزيابي دادگاه قرار ميادعوقبول استرداد 
را بر  ادعوندارد، ممكن است قبول استرداد  ادعوهيچ نفع مشروعي در مخالفت با استرداد 

ي، اختيار دادگاه در اجبار طرفداران نظرية قرارداد). ف.م.د.آ. ق396مادة (د كنخوانده تحميل 
 آن، به فسخالزام يكي از طرفين عقد . دانند مي1خوانده را منطبق با نظرية سوءاستفاده از حق

 دادرسي نيست، بلكه در ساير عقود نيز به قرارداد قاعدة سوءاستفاده از حق، منحصر به استناد
درخواست يكي از طرفين عقد، تواند بههايي از آن قابل مشاهده است؛ چنانكه قاضي مينمونه

   2.حكم بر انحالل آن دهد
نياز االطالق بيم استرداد دادخواست، علي.د.آ. ق107در مقابل در حقوق ايران، مطابق مادة 

نيز چنانچه پيش از ختم دادرسي صورت  ادعواسترداد ). بند الف( خوانده است تيرضااز 
پس از ختم مذاكرات طرفين  ادعوتنها استرداد ). بند ب(گيرد، نياز به رضايت خوانده ندارد 

توان نشاني از به اين ترتيب، در اين مقطع مي). بند ج(است كه مستلزم رضايت خوانده است 
  .قرارداد دادرسي يافت

  
 هاي مشترك ايفاي تعهد و اجراي حكم دادگاهويژگي. 2. 4

از . ظر بر ايفاي تعهدات استمنبع نظريِ اغلب مقررات ناظر بر اجراي احكام مدني، قواعد نا
بندي اجراي احكام به اختياري و اجباري گرفته تا تقدم اجراي عين تعهد بر پرداخت تقسيم

ها، اجراي يكي ديگر از اين شباهت. عليهبه از اموال محكومخسارت و توقيف معادل محكوم
 ايفاي تعهدات عليه است، حكمي كه دراحكام مدني بدون نياز به اراده يا رضايت محكوم

  . 3مدني نيز جاري است
شباهت احكام ناظر بر وثيقة عمومي طلبكاران نسبت به اموال بدهكار با احكام قرار تأمين 

طلبكاران نسبت به اموال بدهكار، . سازدخواسته، منشأ واحد اين دو نهاد حقوقي را آشكار مي
ي از بدهكار بيابند، براي وصول طلب توانند هر مالكه مي امعن دارند؛ به اين 4حق وثيقة عمومي

واقع اما عنوان اين حق، نبايد اين تصور را پديد آورد كه طلبكاران حقي به. ندكنخود توقيف 
بنابراين، برخالف حق رهن، براي . عيني نسبت به اموال بدهكار دارند، اين حق شخصي است

 ماهيت ليدل به. ق تعقيبطلبكار نسبت به اموال بدهكار نه حق رجحان وجود دارد و نه ح

                                                            
1. abus de droit  

در «: مطابق اين ماده. ه طالق سخن گفته است استنكاف شوهر از دادن نفقه، از اجبار شوهر بموردم در . ق1129مادة . 2
تواند براي طالق به صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه و عدم امكان اجراي حكم محكمه و الزام او به دادن نفقه، زن مي

 .»...نمايدحاكم رجوع كند و حاكم شوهر را اجبار به طالق مي

 .»تواند مبيع را بدون اذن قبض كندبايع شرط نيست و مشتري ميدر حصول قبض، اذن «: داردم مقرر مي. ق374مادة 

4. droit de gage général 

3. 
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شخصي وثيقة عمومي بدهكاران، برخالف حق رهن، در طلب عادي، مال موضوع حق از 
اجراي قرار تأمين خواسته نيز آثار مشابهي . )Terré, 2005: 1051(د شونميتصرف بدهكار خارج 

 شده نيتأمبا اجراي اين قرار و توقيف اموال بدهكار، براي خواهان تقدمي نسبت به مال . دارد
 وثيقة عمومي ساير طلبكاران نيز شده نيتأمبنابراين، مال ). م.د.آ. ق128مادة (د شونميايجاد 
 حق تعقيب نيز حكم وثيقة عام طلبكاران، قابل انطباق با قرار تأمين مورددر . دشوميتلقي 

 به توضيح آنكه متقاضي تأمين نسبت به عين مال توقيفي حق تعقيب ندارد،. خواسته است
مادة (د كن مال توقيفي مال ديگري را به دادگاه معرفي جاي بهتواند ، بدهكار ميسببهمين 

  ).م.د.آ. ق124
  

  نتيجه .5
. تواند يكي از ابزارهاي مورد استفاده در سياست قانونگذاري باشدنظرية قرارداد دادرسي، مي
 مبناي نظري محكمي براي اين نظريه.  است1»سازي طرفينمسئول«كمترين كاربرد اين نظريه، 

در اين ديدگاه، تنها . دسازميطرفين به مشاركت فعال در ادارة دادرسي فراهم دن كروادار 
قواعد .  جريان دادرسي استبر حسنماند، نظارت تكليفي كه براي مقامات قضايي باقي مي

، قواعد ادرسيمطابق نظرية قرارداد د. گيرددادرسي، تعهداتي است كه بر ذمة طرفين قرار مي
تشريفاتي دادرسي مدني، احكامي نيست كه از خارج بر طرفين تحميل شده باشد، بلكه حقوق 

 حداقلو تعهداتي است كه در ارادة طرفين ريشه دارد و در نتيجه، نقش قاضي در دادرسي به 
قاعدة منع تحصيل دليل بر روند دادرسي حاكم است و نقش فعال قاضي در . يابدكاهش مي

  . دشوابد، بنابراين، بايد تفسير مضيق يرسي جنبة استثنايي ميداد
از سوي ديگر، در نظرية قرارداد دادرسي، حقوق تعهدات منبع اوليه در استخراج قواعد 

 حقوق و تعهدات خصوص كه قانون در هر جادر اين ديدگاه، . آيين دادرسي مدني است
 به حقوق ،د براي استخراج حكم قضيهطرفين در دادرسي، مسكوت يا مبهم باشد، قاضي باي

ديديم كه قواعد حاكم بر اعتبار امر مختومه، اثر نسبي آراي قضايي، زمان . دكنتعهدات مراجعه 
گيري رابطة دادرسي، تفسير دادخواست و ساير اوراق قضايي، اختيارات قاضي در ادارة شكل

وابسته  قواعد حقوق تعهدات  حد بهتا چهدادرسي، قواعد حاكم بر اجراي احكام و غير آن، 
هاي جدي، همچنان در رغم كاستيشده، نظرية قرارداد دادرسي به سببهمة اين مراتب . است

  . از جايگاهي درخور برخوردار باشدديگرنظام آيين دادرسي مدني كشورهاي 
  
  

                                                            
1. responsabilisation des parties 
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  و مĤخذمنابع

  فارسي) الف
 .زانمي: تهران، 2 ج .آيين دادرسي مدني .)1381 (شمس، عبداهللا. 1

  .دادگستر: تهران .اعتبار امر قضاوت شده در دعاوي مدني .)1376 (كاتوزيان، ناصر. 2

 .شركت سهامي انتشار :تهران، 2  ج- خانواده: حقوق مدني .)1378 (---------- . 3
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