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Abstract 
Today, one of the most basic rights of every 
person, like his other rights such as the right to 
life, the right to marry, the right to sue or the 
right to defend other rights. Filing a lawsuit can 
be considered as claiming the violated or denied 
rights of individuals, which is done by 
submitting a lawsuit to the judiciary. The term 
litigation has two meanings, one related to 
public law, which is recognized in Article 34 of 
the Constitution for all individuals and can be 
called the right to sue, and the other to the 
private rights of individuals, which can be called 
the right to litigate in a specific sense Called. In 
French law, judicial action for litigation in the 
judiciary is called litigation and in addition to 
the nature of the disputed right and in other 
words the nature of the legal relationship 
between person and object is the basis for 
objective litigation and the nature of legal 
relationship between person and other is the 
basis of personal litigation. Defendant, in order 
to prevent the formation of proceedings and 
dismissal of lawsuits or dismissal of the 
plaintiff's claim and to prevent conviction in the 
subject matter of the lawsuit, to appropriate and 
proportionate defense against the issues raised 
by the plaintiff in substantive issues, legal issues 
and use of evidence Giving formal issues deals 
with litigation. Under American law, a petition 
must be in writing, unless a person is personally 
summoned and sued. In general, in the law of 
Iran, France and the United States, it is the 
responsibility of the litigants to determine the 
elements of the case and, consequently, its 
territory, and the judge has no involvement in 
this matter. 

Keywords: Litigation, Litigation, Petition, 
Plaintiff, Defendant.  

  چکیده

 حقوق گرید همچون فرد هر حقوق نیتر اصلی از ییک امروزه

 دفاع حق ای دعوا حق اقامه، زوجیت حق، حیات حق مثل او

 را حقوقی دعواي اقامه. ها است حقوق گرید حفظ براي

 هک دانست اشخاص شده ارکان ای تضییع حقوق مطالبه توان می

. ردیپذ می صورت دادگستري به م دادخواستیتقد قیطر از

یکی مربوط به حقوق ، و معنی استاصطالح اقامه دعوا داراي د

شود که در اصل سی و چهارم قانون اساسی براي  عمومی می

توان آن را حق دادخواهی نامید و  همه افراد شناسایی شده و می

توان آن  شود که می دیگري مربوط به حقوق خصوصی افراد می

 اقدام، فرانسه حقوق در. را حق اقامه دعوا در معناي خاص نامید

اند  دهینام یدادخواه، را دادگستري در دعوا طرح براي ییقضا

 رابطه تیماه بهتر ریتعب به و نزاع مورد حق تیماه بر و عالوه

 تیماه و ینیع دعاوي ظهور مبناي شیء و شخص نیب یحقوق

 یشخص دعاوي مبناي گريید و شخص نیب یرابطه حقوق

 از ريیجلوگ براي، دفاع مقام در خوانده. است دهیگرد

 و خواهان ادعاي دفع ای دعوا دفع و یدگیرس ريیگ شکل

 و یمقتض دفاع به دعوا موضوع در تیمحکوم از ريیجلوگ

 مسائل در خواهان مسائل مطروحه توسط قبال در متناسب

مدنظر  و دعوا اثبات ادله از و استفاده یحکم مسائل، یموضوع

ق در حقو. پردازد یدعوا م طرح به یشکل مسائل رادیا قرار دادن

 یک هک زمانی مگر، باشد توبکم دیبا دادخواست ایکآمر

 قرار دعوا مورد و شود فراخوانده شخصی طوري به شخص

 تعیین ایکآمر فرانسه و، رانیا حقوق به طور کلی در. گیرد

 دعوي عهده اصحاب بر آن قلمرو نتیجه در و دعوي عناصر

  .ندارد دخالتی مورد نیا در قاضی و بوده

، خواهان، دادخواست، دادخواهی، قامه دعواا: کلیدي واژگان
  . خوانده

ت
یاف
در

 
اله

مق
 :

2
2

/
0

1
/

1
4

0
1

 
– 

ي
گر

ازن
ب

 
اله

مق
 :

2
9

/
0

3
/

1
4

0
1

- 
ش

ذیر
پ

 
اله

مق
 :

1
6

/
0

5
/

1
4

0
1

  

  



 یـ فصلنامه تمدن حقوق 1401 ، تابستان11شماره ، 5دوره   152

 

  :ارجاع

 . 11شماره ، تمدن حقوقی، اقامه دعوا ینبر آئ یقیتطب یکردرو)، 1401؛ (حسن، نجارها

Copyrights: 

Copyright for this article is retained by the author (s) , with publication rights granted to Legal 

Civilization. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative 

Commons Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/by/4. 0) , which permits 

unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is 

properly cited. 

 

 

  مقدمه

 آغاز از بشر آرزوهاي و اهداف از یکی همواره اشخاص حق احقاق و برابري، قسط، عدل برقراري

 و انصاف و عدل محاکم. است بوده بشریت زندگانی آغاز حتی و انسانی نوین تمدن پیدایش

 اقامه و دادگستري به رجوع. اند شده تأسیس هدف همین راستاي در کشورها در قضایی هاي دستگاه

 اطراف درخواست و تقاضا بدون ندارد حق دادگاهی هیچ مدنی دعاوي در و بوده اشخاص حق عواد

همان دعوا در مفهوم حقوقی است که با ایجاد آن ، عمل حقوقی اقامه دعوا. شود رسیدگی وارد دعوي

اقامه  شود و این حقیقت به خوبی در آثار یک رابطه حقوقی دادرسی بین اصحاب دعوا و دادگاه ایجاد می

. باشد که ایجاد تکلیف رسیدگی براي دادگاه و تکلیف پاسخگویی براي خوانده است دعوا مشهود می

  .خصومت فصل در جهت است یشخص حق فايیاست، دعوا اقامه

 دعوا اقامه هک یسک رد بهیگ یم صورت دعوا اقامه و گردد یم اقامه صالح در مراجع دعوا هک یهنگام

 دعوي عناصر تعیین. گویند ف مقابل وي خوانده و به موضوع دعوا خواسته میخواهان و به طر، ندک یم

 اسباب و موضوع، خواندگان ای خوانده، خود دادخواست در خواهان است زیرا دعوي اصحاب اختیار در

، خوانده به ییپاسخگو افزون بر تقابل دعواي اقامه با تواند می نیز خوانده و ندک می تعیین را دعوي

 خوانده و خواهان همچنین. دیبیافزا دعوي قلمرو بر ترتیب نیبد و داده تغییر ای شیافزا را عويد موضوع

 را خود هک ثالت اشخاص و ندیبیافزا دعوي اصحاب تعداد بر ثالث شخص جلب دعواي اقامه با توانند می

  .شوند دعوي وارد توانند می، بدانند دعوا در نفعیذ
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 به، یمدن حقوق اجراي نیبراي تضم ابزاري به منزله یمدن یدادرس، فرانسه یخیتار تحوالت ریس در

 یدادرس، یفن زبان به و شود یم ریتعب یمدن در جامعه دعاوي ییقضا فصل و حل بر مکحا قواعد مجموعه

 حقوق از یناش دعاوي و فصل حل نحوه و ها دادگاه ساختار، ییسازمان قضا بر ناظر یحقوق قواعد یمدن

 سبب و شخص آن موضوع هک یحقوق عمل هر مانند دعوا). 25، 1393، محسنی( ودش یم گفته یخصوص

 همانند زین و ندک یم نییتع را خوانده دفاع و دادگاه زکتمر و خواهان تکر حریمس، است آن انکار

 عدم ای تحقق و دعاوي کیتفک چون آثاري، شود یم خوانده صلح ای عیب به منجر هک یحقوق عمل فیتوص

 دعوي عناصر تعیین. منشأ اثر است یحقوق در اعمال جهت همانند و دارد به دنبال را امر مختوم راعتبا تحقق

 دخالتی نیز عناصر آن تعیین در، ندارد نقشی دعوي اقامه در هک همان گونه قاضی و بوده دعوي اصحاب با

 تصمیم، اند خواسته او از طرفین دعوي آنچه به نسبت تواند می فقط قاضی و بوده اصل یک نیا و ندارد

- در این پژوهش با وش توصیفی. دهد رأي نیست دعوي موضوع هک چیزي به نسبت تواند نمی و بگیرد

  .فرانسه و آمریکا را مورد بررسی قرار خواهیم داد، آئین اقامه دعوا در حقوق ایرانتحلیلی 

  دعوا مفوم و ماهیت - 1

، ستین متصور آن براي یگاهیجا آن نبود با هک دیآ یم حساب به نیادیبن یمفهوم دادگستري دعوا براي

 ای دعاوي قواعد حیصح اربردک عدم هک است افتاده اتفاق بسیار. است دعوا فیتوص از ناچار دادگاه لذا

 لیتحم به منجر، فرصت دادن دست از بر عالوه، موضوع با مرتبط اشخاص یبرخ ندادن قرار دعوا طرف

 ای دعوا رد به یمنته تیدر نها و شده خواهان به آن امثال و یادرسنه دیهز و تمبر ابطال النک نهیهز

  .است شده دعوا عدم استماع صدور قرار

 است ییقضا عمل، دادگستري در یدادخواه و دادگاه از یدگیرس درخواست از است عبارت دعوا

 درخواست ای دوجو ادعاي، به بیان دیگر دعوا. شود یم اجرا مؤثر به طور قدرت نیا، آن رهگذر از هک

 از، سازد یم زیمتما میمفاه ریسا از را دعوا ورکمذ تعریف. است شده واقع تضییع ای ارکان مورد هک حقی

 یاساس و اديیبن حق کی شاملکه  آن مبناي حق با متفاوت دعوا اقامه حق هک داشت د توجهیبا سو کی

 هک یشخص است ممکن گرید رتعبا به. ستندین گریکدی ملزوم و الزم دو نیا شهیهم و بوده، است

 شکست دعوا در جهینت در و باشد ییمبنا حق داراي ن کهیا بدون، ندک دعوا اقامه است یحق نیچن داراي

 دعوا مفهوم براي نیقوان در. گردد کیتفک اقامه آن از ستیبا یم دعوا اقامه حق گرید از منظر. بخورد

 ردیگ یم صورت یحق تیتثب براي هک اند دانسته یعمل را دعوا حقوقدانان یبعض لذا، ندارد وجود یفیتعر
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 ای تجاوز مورد حق آن اًیثان و باشد وجود داشته یبه درست یحق اوالً دیبا یعنی). 333، 1378، متین دفتري(

 تداریصالح یقانون مرجع از راه نیدر ا و دیبرآ آن اءیاح درصدد حق صاحب ثالثاً، باشد گرفته قرار انکار

دعوا اظهار ثبوت حقی در دادگاه است که براي اظهارکننده یا کسی که در ، به بیان دیگر. دینما استمداد

  .اظهار آن مأذون بوده ثابت نبوده و اثبات آن به ضرر دیگري است

 صالح مراجع به مراجعه در شده انکار ای شده عییتض حق یمدع یقانون ییتوانا دعوا، مفهوم اخص در

 طرف براي. است مربوط یقانون آثار ترتب و ادعا نبودن ای بودن وارد، گزاردن قضاوت به جهت در

1سی و چهارم اصل در صراحت به این حق. است آن با مقابله ییتوانا، دعوا مقابل
جمهوري  یاساس قانون 

یکصد و  اصول در دعوا به یدگیرس و یدعاوي خصوص. است گرفته قرار ییشناسا اسالمی ایران مورد

2شصت و پنجم
3کصد و شصت و هفتمی و 

 »18«مواد  در دعوا زین و ایران اسالمی جمهوري یاساس قانون 
4

5»1163«و 
 هک شود یم جادیا یصورت در مفهوم نیا در دعوا، کنیل. است شده گرفته ارک قانون مدنی به 

 .است داشته وجود ادعا بنا بر ای عمل در مشروع و یقانون یحق ن کهیا اول: باشد شده حاصل شرط دو

 هر شخص، جهینت در. باشد شده واقع ا انکاری تجاوز مورد ادعا بنا بر ای عمل در مزبور حق ن کهیا دوم

 نیا در دعوا. گردند دعوا صاحب توانند یم یحقوق اشخاص و نیجن یحت و تیمومیق تحت ولو یقیحق

 آشکارکامالً  شده رائها فیتعر به توجه باها  آن زیتما و شود ینم اشتباه ادعا مورد حق تیماه با مفهوم

                                                      
هاي صالح رجـوع نمایـد. همـه     تواند به منظور دادخواهی به دادگاه دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می -1

تـوان از دادگـاهی کـه بـه موجـب       کس را نمی ها را در دسترس داشته باشند و هیچ اد ملت حق دارند این گونه دادگاهافر

  قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد. 

شود و حضور افراد ب�مانع است مگر آن که به تشـخیص دادگـاه، علنـی بـودن آن منـافی       محاکمات، علنی انجام می -2

  ظم عمومی باشد یا در دعاوي خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.  عفت عمومی یان

قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبـر اسـ�می    -3

یا اجمال یـا تعـارض قـوانین مدونـه از      تواند به بهانه سکوت یا نقص یا فتاواي معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی

  رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد. 

: حق انتفاع از اشیاء غیرمنقوله مثل حق عمري و سکنی و همچنین حق ارتفـاق نسـبت بـه ملـک غیـر از قبیـل حـق        18ماده  -4

  امثال آن تابع اموال غیرمنقول است.   العبور و حق المجري و دعاوي راجعه به اموال غیرمنقوله از قبیل تقاضاي خلع ید و

: در موردي که شوهر مطلع از تاریخ حقیقی تولد طفل نبوده و تاریخ را بر او مشتبه نموده باشند به نوعی 1163ماده  -5

که موجب الحاق طفل به او باشد و بعدها شوهر از تاریخ حقیقی تولد مطلع شود مدت مرور زمان دعوي نفی دو مـاه از  

  شف خدعه خواهد بود. تاریخ ک
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 آن احقاق جهت ییقضا مراجع به مراجعه ییتوانا یعنی دعوا از، ادعا مورد مادي حق قتیدر حق. است

  ).334، 1378، متین دفتري( است کیتفک قابل و زیمتما، عییتض صورت در

 هک يا به گونه، دارد وجود ارتباط ینوع ماهوي و حق دعوا مفهوم نیب، اصوالً حال نیع در اما

و  منقول به دعاوي یسنت بندي دسته مبناي هک یارتباط با، شود می دعوا منعکس در حق نیا اتیخصوص

 یبعض در، دعوا در مفهوم اعم. دهد یم لیتشک را... و یخصوص و یعموم، یشخص و ینیع، رمنقولیغ

 یدگیرس تتح و دهیگرد مطرح ییقضا مرجع در هک است آمده اختالفات و منازعه مفهوم به مقررات

در  دعوا ای خاص معناي در دعوا هک شود یم جادیا یزمان، مفهوم نیبد دعوا یبه عبارت. ردیگ یم قرار

 داده قرار ییقضا مرجع یدگیرس معرض در و ردهک اعمال را آن دارنده و آمده وجود به اخص مفهوم

6اصول سی و پنجم در جمله از دعوا. است
7شصت و یکم، 

8یکصد و پنجاه و ششم، 
 و شصت و و یکصد 

» اصحاب دعوا«ب کیتر آن در هکموادي  از اديیز شمار در و ایران اسالمی جمهوري یهفتم قانون اساس

البته  و رود یم به کار ادعا یمعن دعوا به کاربردي مفهوم. است رفته به کار، دارد وجود» طرفین دعوا«یا 

 در خالل هک است ییادعا، شده اگر مطرحو  باشد نشده مطرح ییقضا مرجع در هک است ییادعا منظور

9»142«ماده  در قسم نیاز ا ییدعوا، گردد یم مطرح یتبع امري عنوان به، دعوا به یدگیرس
قانون آئین  

 در، ندارند یمستقل دادخواست به ازین و نبوده متقابل هک هستند ییدعاو 1379 دادرسی مدنی مصوب

  .است به کار رفته معنا نیهم

یت اقامه دعوا در آثار حقوقی تاکنون نظري انجام نشده است و تنها برخی از حقوقدانان از راجع به ماه

                                                      
ها طرفین دعوي حق دارند براي خود وکیل انتخاب نمایند و اگـر توانـایی انتخـاب وکیـل را نداشـته       در همه دادگاه -6

  ها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.   باشند باید براي آن

تشکیل شود و به حـل و فصـل    هاي دادگستري است که باید طبق موازین اس�می اعمال قوه قضاییه به وسیله دادگاه -7

  دعاوي و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجراي عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد. 

دار وظـایف   اي است مستقل که پشتیبان حقوق فردي و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهـده  قوه قضاییه قوه -8

یات، شکایات، حـل و فصـل دعـاوي و رفـع خصـومات و اخـذ       رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعد - 1:  زیر است

هـاي   احیاي حقوق عامه و گسـترش عـدل و آزادي   - 2کند.  تصمیم و اقدام �زم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می

کشف جرم و تعقیب مجـازات و تعزیـر مجـرمین و اجـراي حـدود و مقـررات        - 4نظارت بر حسن اجراي قوانین.  - 3مشروع. 

  اقدام مناسب براي پیشگیري از وقوع جرم و اص�ح مجرمین.   - 5مدون جزایی اس�م. 

شود، لیکن دعاوي تهاتر، صـلح، فسـخ، رد خواسـته و امثـال آن کـه       : دعواي متقابل به موجب دادخواست اقامه می142ماده  -9

  به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد.  شود و نیاز  شود، دعواي متقابل محسوب نمی براي دفاع از دعواي اصلی اظهار می
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دعوا کننده  چرا که اقامه. اقامه دعوا را از جمله اعمال حقوقی دانسته است، جمله مرحوم دکتر کاتوزیان

عوا به اراده مدعی حق تضییع اقامه د. کند آثار و نتایج قانونی مترتب بر اقامه دعوا را به اراده خود ایجاد می

یا انکار شده بستگی دارد و این که او بخواهد آثار قانونی مترتب بر این ماهیت حقوقی را بر وضعیت 

هرچند که آثار عمل حقوقی اقامه دعوا که در جهت اجراي حق دادخواهی . حقوقی خود حاکم سازد

که قرار گرفتن در رابطه حقوقی دادرسی و اما همین ، بینی شده است توسط قانون پیش، گیرد انجام می

کافی است که اقامه دعوا در زمره ، شود جاري شدن آثار حقوقی مترتب بر آن به اراده خواهان انجام می

  .اعمال حقوقی قرار گیرد و از وقایع حقوقی فاصله بگیرد

اي  الف و منازعهحق دادخواهی اجرا شده است و از این پس دعوا اخت، پس از اقامه دعوا در دادگاه

بنابراین تفاوت دعوا و اقامه دعوا در . گیرد است که در دادگستري مطرح شده و مورد رسیدگی قرار می

اي به ادعایش  اقامه دعوا فعل و عملی ارادي است که بر اساس آن مدعی شکل ویژ. استها  آن ماهیت

ي به ارکان ادعایش بیافزاید و از این داده و با اجراي حق دادخواهی خود توانسته است عنصر و رکن دیگر

توان به انشاء رابطه  از این جهت اقامه دعوا را می. پس دعوا در اصطالح حقوقی خود به وجود آمده است

حقوقی دادرسی بین طرفین با هم و دادگاه دانست و دعوا اظهار استحقاق نسبت به حقی در دادگاه است 

  .آن به ضرر دیگري استکه تعلق آن به شخص ثابت نشده و ثبوت 

، از آن جا که حق دادخواهی یعنی رجوع به محاکم به منظور احقاق حق براي تمام افراد وجود دارد

تواند ادعا یا اختالف پیش آمده را در دادگاه مطرح و رسیدگی به آن و احقاق حق  اگر مدعی بخواهد می

به ادعایش داده و مدعی علیه را مکلف به  در واقع مدعی براي این که شکل قانونی. خود را مطالبه کند

یعنی طرح دعوا در دادگاه به منظور ، پس از اقامه دعوا. کند اقدام به اقامه دعوا می، پاسخگویی نماید

در واقع . آید دعوا در اصطالح حقوقی به وجود می، رسیدگی و حل و فصل آن توسط دستگاه قضایی

وجود رکن دادگاه است و ارکان دعوا در ، هوم لغوي آنتفاوت اساسی دعوا در مفهوم حقوقی با مف

، مطابق مقررات آئین دادرسی مدنی. خواسته دعوا و دادگاه، خوانده، خواهان: اصطالح حقوقی عبارتند از

علت این تشریفات ارتباط عمل . مدعی باید اراده خود را در قالب تقدیم دادخواست به دادگاه اظهار کند

عمل حقوقی اقامه دعوا همانند سایر اعمال حقوقی براي ایجاد و . نظم عمومی است حقوقی اقامه دعوا با

عمل حقوقی اقامه دعوا را ، نیازمند وجود شرایطی است که قانون تنها با وجود این شرایط، گذاريتأثیر

  .توان شرایط وقوع یا صحت عمل حقوقی اقامه دعوا دانست این شرایط را می. شناسد معتبر می
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  ه طرح و اقامه دعواشیو - 2

 در خود ادعاي ییبراي شناسا تواند یم، است شده انکار ای عیضا وي از یحق هک باشد یمدع فردي هرگاه

 ای ثابت رغمیعل و بودن ناحق ای حق رغمیعل دعوا هر رشیپذ و استماع. ندک دعوا اقامه ییقضا صالح مراجع

 هر وجود عدم است یهیبد. است دعوا خود و دعوا مورد، یمدع در یطیشرا وجود مستلزم، آن شدن رد

. بود خواهد دعوا ییابتدا رشیپذ عدم موجب باشد اثبات قابل اساساً دعوا اگر یحت، طیشرا نیا از کی

 طیشرا از زین شماري دعوا و مورد به شود یم مربوط تعدادي و گردد یباز م یمدع به طیشرا نیا از بعضی

 پذیر امکان همواره، طیشرا از کی هر نبودن با یبه اقامه دعوا حت ماقدا چه اگر. دیآ یم حساب به دعوا

 حکم دعوا تیماه در نتواند، شود یدگیرس وارد اگر دادگاه هک شود می ط موجبیشرا آن نبودن اما، است

 وجود با. شود یم ممکن دعوا استماع عدم ای رد قرار صدور بااصوالً  یحالت نیچن جهیدر نت هک دینما صادر

، طیشرا نیا احراز و وجود با یحت حال نیع در اما، شود یم ماهوي یدگیرس به مکلف دادگاه، طیشرا

  .دینما یحق یب به محکوم، تیدر ماه را خواهان است ممکن یدگیرس از پس دادگاه

 دیبا، مطالبه مورد حق اخذ ای ییشناسا براي صالح مراجع از استمداد یعنی، دعوا اقامه براي یمدع

 دارا را دعوا اقامه جهت یقانون تیاهل دیبا ن کهیا اول. باشد داشته را آن طیشرا و دعوا حطر تیصالح

 ای وي یمقام قائم باشد ینم لیاص هک یصورت در و دعوا در لیاص عنوان به او سمت ن کهیا دوم. باشد

 نیا بر عالوه و باشد دعوا در نفعیذ دیبا حق یمدع ن کهیا سوم. باشد محرز لیاص سوي از او یندگینما

 دعواي، ندک اقامه یقانون مدت در را دعوا دیبا) بودن نفعیذ بودن و سمت ذي، داشتن تیاهل( طیشرا

  .باشد یقانون اثر داراي دعوا و نشود شمرده شده مختومه اقامه

 خواهان نیچند هک هم مواردي در و دینما می اقامه گرید شخص هیعل شخص کی را دعوا اغلب

 حضور یدادرس در میمستق به طور یهمگ، نندک یم اقامه شخص چند ای کی تیفطر به را ییدعوا

، حضور و همگان دخالت بدون هک است هم مواردي اما. اند میسه یهمگ دعوا در و دارند كمشتر

 دعوا آثار اما، باشند نداشته دعوا اقامه از یاطالع زین یبرخ یحت است ممکن و نندک می اقامه را ییدعوا

 مفاد به توانند یم گروه و عنوان آن لیذ قرار داشتن اعتبار به، رمجموعهیز افراد و شود یم زینها  آن متوجه

 دعوا هک شوند مشخص دادخواست در دیبا باشند هک تعدادي هر به خواندگان، نیبنابرا. نندک استناد رأي

 خواندگان با و باشد حضور در اختالف هک مواردي در ست وین استماع قابلها  آن همه حضور بدون

ها  آن معرف معارض به است متعذرها  آن ییشناسا و باشد هیتجز رقابلیغ دعوا ای و باشند رمحصوریغ
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  .صادر شود یابیغ رأي است ممکن و گردد یم ابالغ

 دادخواست میتقد با دعوي اقامه و دادگاه به مراجعه هک است نیا بر اصل یحقوق دعاوي در

 درخواست یمعن. نمود دادگاه از را ییتقاضا درخواست موجب به توان یم یگاه اما، ردیپذ می صورت

 ییتقاضا، درخواست. است شده اشاره آن به یمدن یدادرس نیآئ مواد از اريیبس در و است یلکو  عام

 قیتصد خواهان خواسته گاه هر، گفت دیبا دادخواست با آن تفاوت در و شود یم دادگاه از هک است

 مانند. ندک یم مطالبه را آن دادگاه به درخواست با، باشد سهم کیتفک ای یتیقعوا شناختن ای امري

 میتقد اما... و مشاع ملک فروش از افراز درخواست، حصر وراثت یصدور گواه درخواست

 و ردهک شروع را یدگیرس دیبا آن موجب به دادگاه هک است گريید هیعل بر دعوي اقامه، دادخواست

 میتنظ، جمله از یطیشرا به دیمق امر ابتداي در دادگاه به دادخواست تقدیم. دیمان رأي صدور به مبادرت

نه یهز پرداخت و تمبر ابطال، آن میتقو عنداللزوم و خواسته نییتع، یچاپ مخصوص فرم در دادخواست

  .است... و دادخواست به آن نمودن وستیپ و دعوي مستندات و ادله رکذ، خواسته مبناي بر یدادرس

 از یکی به حق هک یزمان تا دیاست با گريید ضرر به و خود نفع به یحق به اخبار هک را دعوا اصوالً

 را دعوا اقامه یعلل بر بنا مقنن مواردي در لکن. ردک طرح بتوان، است یباق و نرفته نیب از یقانون طرق

 اصل، نشود جعهمرا صالح مراجع به مدت آن ظرف اگر هک به طوري، است نموده ینیمع مهلت به محدود

 هک ردیگ یم نظر در آراء از تیشکا براي را ینیمع هاي مهلت قانونگذار یگاه به عالوه. شود یم ساقط حق

 حق اصل انقضاء مهلت با هک نحو بدان. شد خواهد اعالم مردود شده اقامه دعواي ها مدت نیا با انقضاء

 در واصوالً که  ردک مطرح را آن جلسه اول تا توان یم هک است راديیاصرفاً  زین زمان مرور. شود یم ساقط

  .دینما ینم ساقط را حق اصل وجه چیه به اما. گردد می صادر دعوا استماع عدم قرار آن یپ

 خاص یموضوع طرح لغو بودن ای رفتنینپذ، یمدع یحق یب، دعوا بطالن یمعن به مسموع ای استماع

 شود یم استعمال، لیدل مانند »دعوا استماع عدم« دعوا که یگاه زیرا. دارد ینوع و یشخص مبناي دو

 دینبا مطلقاً زین یگاه و است دادرس رد موارد همان نیا هک ردک استماع یخاص قضات توسطتوان  نمی

 در دعوا عدم استماع علل حال هر به. است نیهم دعوا استماع عدم خاص معناي هک ردک استماع را دعوا

 اقامه وجه مطالبه دعواي. مثالً ستیاستماع ن قابل یفعل تیموقع در ادعو این که: شود یم صادر مورد دو

 قابل شده طرح هک یتیفکی به دعوا ای؛ است مؤجل طلب و دهینرس فرا مطالبه موعد هک یدر حال، شود یم

، دعوا در الزم اشخاص از یبرخ و شود یم اقامه ورثه تیطرف به دعوا، مثال به عنوان. باشد نمی استماع
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، حکم صدور و دادگاه یدگیرس، خوانده هیعل خواهان طرف از دعوا اقامه. رندیگ ینم قرار وادع طرف

 تا دهد انیپا زین را دعوا اصحاب نیماب یف اختالف و نزاع دیبا اما، است عدالت اجراي جهت در اگرچه

 ای به محکوم از، هآسود یالیخ و نانیاطم با تا ابدی امکان، حکم تیقطع با)، خواهان ای خوانده( له محکوم

 به توجه با، نیبنابرا. دینما استفاده عنداالقتضاء، زین لیدل عنوان به صادره حکم از وبرداري  بهره دعوا مورد

 نیچن به دوباره یدگیرس و اقامه راه دیبا، ابدی یم انیپا دعوا، آن تیقطع و حکم صدور با ن کهیا

  ).433، 2ج، 1381، شمس( شده برخوردار شود وتقضا امر اعتبار از زین حکم و شده بسته، ییدعوا

 دعوا طرفین به نسبت يآثار موجد بلکه دارد يآثار دادگاه به نسبت تنها نه دادخواست یا دعوا اقامه

 به شود می دادرسی ایجاد در خاصی حقوقی رابطه خوانده و خواهان بین که معنا بدین. بود خواهد نیز

 مختار نیز خواهان و است مقتضی طرق به دعوا از دفاع و دادگاه در حضور به مکلف خوانده که ينحو

 در مثال عنوان به بلکه، دهد قرار تضییع و تهدید را دستخوش او حقوق خود اراده و میل به نیست آزاد و

 دیگر جمله از دین يادا از تأخیر خسارت دریافت. نماید مسترد را خویش يتواند دعوا می خاص شرایط

 و باشد دیون زمره در خواهان خواسته چنانچه این که یعنی، دارد همراه به دعوا اقامه که است يآثار

 را او، آن فاحش تغییر و ساالنه تورم شاخص اساس بر دادگاه، ممتنع حال عین در و متمکن خوانده

  .نمود خواهد خسارت پرداخت به محکوم

 به و است خوانده و خواهان بین حقوقی بطهرا ایجاد موجب چه اگر دادخواست تقدیم یا و دعوا اقامه اثر

 اشخاص حقوق حفظ لحاظ به اما، باشد تغییر غیرقابل باید دادرسی موضوع دعوا عناصر ثبات اصل موجب

 دادرسی زمان در تا شده داده اجازه ثالث که به است سبب بدین و نداشته افراد این گونه به نسبت يتأثیر ثالث

  .نماید اقدام خود حقوق احیاء به نسبت و معترض حکم صادره به نیز نآ اتمام از پس و وارد آن در

 تأیید ای دنظریتجد مهلت گذشتن سبب به هک شود یم گفته یمیتصم به یقطع رأي، رانیدر حقوق ا

10»330«مواد ( باشد شده اجرا قابل آن مرحله در
11»365«و  

). 1379 مصوب یمدن یدادرس نیآئ قانون 

 عادي قابل هاي راه از هک است ییرأ مخصوص تیقطع، یمدن یدادرس نیآئ قانون اصطالح در پس

، در حقوق ایران. شود اراده می» احکام نهایی«از  فرانسه حقوق در هک ییمعنا همان درست، نباشد تیشکا

                                                      
هاي عمومی و انق�ب در امور حقوقی قطعی است، مگر در مـواردي کـه طبـق قـانون قابـل       : آراي دادگاه330ماده  -10

  درخواست تجدیدنظر باشد.  

  باشد.   ) قطعی می326: آراي صادره در مرحله تجدیدنظر جز در موارد مقرر در ماده (365ماده  -11
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 زمان خصوص در یدادرس جلسه نیان اولیپا تا تواند یم دعوا خوانده هک است راديیا زمان مرور رادیا

 اقتباس فرانسه یمدن قانون از ما شورک یدادرس نیآئ در زمان مرور رسد می به نظر. دینما طرح طرح دعوا

 به شده یسع آن میدر تنظ و است امدهین آن در بودن مملک و حق مسقط یژگیو دو لیکن، دهیگرد

واند با ت قانونگذار ایران می. باشد نداشته یشرع نیمواز و اصول با آشکاري مخالفت هک باشداي  گونه

هاي قضایی که در عمل موجب عدم رسیدگی و یا عدم  پذیرش قاعده مرور زمان از افزایش حجم پرونده

، جلوگیري کند و به جاي سیاست قضایی یکجانبه درمان، شود رسیدگی شایسته به بسیاري از دعاوي می

  ).112، 1385، دیلمی( بگیردسیاست دو سویه پیشگیري و درمان را در پیش 

 آن شروع موجب دعوا اقامه با خواهان هک باشد یم اي مهکشدن محا زوال دعوا زائل، وق ایراندر حق

 فصل را اختالف هک است یقطع حکم جهینتمعموالً  دعوا سقوط زین اخص مفهوم در. است شده

 ارادي ای قهري تواند یم زوال نیا هک است یاصل حق سقوط از یناش دعوا سقوط قتیحق در. دینما یم

 در ای و پدر مرگ با، توارث به پسر به پدر طلب انتقال مثل قهري به طور و ابراء و اعراض مثل. دباش

 به شود که یم صادر دعوا قرار سقوط صورت نیدر ا هک باشد دعوا از خواهان ردنکنظر صرف جهینت

  .داشت خواهد مختوم امر باشد اعتبار شده یقطع چنانچه و است یحق بی بر رأي منزله

  رایط طرح دعوا در حقوق فرانسهش - 3

 ای درست یقاض هک است جهت نیا در آن تیماه استماع در ادعا هر صاحبي در حقوق فرانسه دعوا

. است ادعا نیا یدرست دنیشکچالش  به حق دعوا مقابل براي طرف. ندک اعالم را آن بودن نادرست

 به است ممکن، ندک دادگستري دعوا در هبه اقام اقدام سوءاستفاده ای يتأخیر وهیش به هک یالبته شخص

 نیا. شد محکوم شود خواهد اعالم هک یانیز ضرر و بر عالوه یمدن مهیجر وروی سه هزار ثرکحدا

 براي اجرا ضمانت ن گونهیا). 85، 1393، محسنی( وجود داردپژوهشی  و بدوي مرحله هر در مجازات

12تبصره در زین رانیا حقوق در یواه دعاوي
 ینیب شیپ 1379 مصوب یمدن یدادرس نیآئ قانون 109 ماده 

در انجام تعهد یا ایذاي طرف یا  تأخیرچنانچه بر دادگاه محرز شود که منظور از اقامه دعوا . شده است

خواهان را به تادیه سه برابر هزینه ، دادگاه مکلف است در ضمن صدور حکم یا قرار، ورزي بوده غرض

  .دادرسی به نفع دولت محکوم نماید

                                                      
چنانچه بر دادگاه محرز شود که منظور از اقامه دعوا تأخیر در انجام تعهد یا ایذاء طـرف یـا غـرض ورزي بـوده، دادگـاه      تبصره:  -12

  مکلف است در ضمن صدور حکم یا قرار، خواهان را به تأدیه سه برابر هزینه دادرسی به نفع دولت محکوم نماید.  
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با  ها دادگاه در هک شخص چند ای دو انیم مبارزه و ريیدرگ از است عبارت واژه دعوا به طور عمده

از  پاسداري شخص براي عمل و اقدام همان فیتعر عمده كمشتر وجه. گردند یم رو در رو گریکدی

). 565، 1384، وپر( دعوا خود تا شباهت دارند دعوا اقامه به شتریب و است دادگاه قیطر از ادعا مورد حق

اند  ردهکان یب اند و دهینام یدادخواه، را دادگستري در دعوا طرح براي ییقضا اقدام، حقوقدانان فرانسه در

 هک یدر حال است دادگاه از یدگیرس درخواست قدرت، دعوا هک است نیا دعوا در با آن فرق هک

. شود یم اجرا مؤثر به طور درتق نیا آن رهگذر از هک باشد یم ییقضا در دادگستري عمل یدادخواه

 ای دارد وجود ای دعوا؛ دعوا نه است یدادخواه، شود یتلق یرفتنیناپذ ای یرفتنیپذ دادگاه در هک آنچه

 خاص آثار معنا نیبد، ندک یم جادیا دعوا اصحاب یحقوق تیوضع در را ريییتغ یدادخواه، لذا. ریخ

 به هک ندک یم جادیا دعوا نیطرف براي را یمنافع قانون و شده زمان مرور قطع موجب ژهیبه و؛ دارد را خود

  ).26، 1393، خدابخشی( شود یم آشکار دعوا از جدا یمثابه مفهوم به یدادخواه، لیدال نیهم

 اداري و دادگستري مراجع یدوگانگ به یحقوق دعاوي نهیزم در دادگستري التیتشک منظر از

 مکمحا بخش دو در فرانسه هاي دادگاه یسازمان ساختار، دوگانه اصول نیا طبق هک است موسوم

 لیذ هک اداري مکمحا از، شور هستندک یوانعالید رمجموعهیز یداخل مراتب سلسله با هک دادگستري

 قبالً هک دعاوي به یدگیرس تیصالح، نافیاستت دادگاه. گردند یم کیتفک، شوند یم واقع یشوراي دولت

 یدگیرس هک دارد را شده صادر و حکم قرار گرفته یدگیرس مورد فرانسه هاي دادگاه از کی هر توسط

 دوباره آن در پرونده تمام هک باشد یم مستقل و املک روند کی نافیاست در دادگاه یدادرس روند و

 و دعاوي به یدگیرس ییقضا مرجع نیتر یعال، شورک وانید ای زیتم وانید و ردیگ یم قرار یبررس مورد

  .ستین یخواه فرجام قابل وجه چیه به وانید نیا حکم هک باشد می فرانسه ییقضا اختالفات

 در خوانده و یاصل دعواي در طرح خواهان( نیطرف متقابل ادعاهاي را دعوا موضوع، در این کشور

مشخص  یدفاع حیلوا و یدگیرس آغازگر سند در ادعاها نیا هک ندک یم معین) دعواي طاري طرح

، فرانسه نیدر قوان. باشند آن با متناسب موضوعات انیب مسئول، تاراس نیا در دیبا نیطرف و شوند یم

 اقدام به ای و ندک یم ینف را ادعاي خواهان میمستق به طور ای، ندک یم استفاده یدفاع وهیش دو از خوانده

 مجموعه در هک زند یم دست رادیا قالب در دادخواست خواهان ردنک اثر بی جهت زيیمتما و مشخص

 دفاع به سه طرق خوانده، شده مطرح یدفاع طرق و ابزار نیهم به. اند شده جمع یدادرس نیآئ راداتیا

 رادیا و تأخیر موجب، مرتبط امر و دعوا طرح سبق، تیصالح عدم( یدادرس نیآئ راداتیا، ماهوي
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  .دهد پاسخ خواهان دعواي به تواند یم رشیپذ و عدم) بطالن به مربوط

 خواهان اول درجه خواسته، یاصل خواسته از منظور، یتبع ای دباش یاصل است ممکن دعوي خواسته

 را گريید خواسته، ردیپذ ینم خواسته آن با را مزبور دعوي دادگاه، دهد یم احتمال او چون یول، است

 در. ردیبپذ را خواهان تیحقان اصل، دادگاه هک یصورت در تا، سازد می مطرح یتبع خواسته عنوان به

 اتیدفاع حاوي هک پرونده) خوانده به آن ابالغ و اخطارنامه( دادخواست میتنظ از پس فرانسه حقوق

، یشفاه اتیدفاع و جلسه از قبل، وي نظر ریز تا ردیگ یم قرار محقق یقاض اریاخت در باشد یم زین خوانده

 جهت در كمدار و حیلوا تبادل با و معمول نیطرف اليکو همکاري با را الزم اقدامات و قاتیتحق

 و مرحله نیا انیدر پا، ابدی ادامه یقاض نزد، آن نمودن مدلل و گریکدی موضع از نیطرف شتریب ختشنا

 دیبا هک ییها خواسته، شود یم میتقد س دادگاهیرئ به یشفاه دفاع درجلسه طرح جهت پرونده هک یزمان

 به طور و حیصر، شود احراز آن به نسبت دیبا خواهان یحق یا بی یحق ذي و گرفته قرار یدگیرس مورد

  ).82، 1394، آباد حمل روحی( است مشخص قیدق

 در حقوق و شود یم اقامه بخش در دادگاه تصرف دعاوي و شهرستان دادگاه در تیمالک دعاوي

 ظاهر مال وقوع محل دادگاه تیصالح در دعوا بودن رمنقولیغ نقش فرانسه حقوق همچون رانیا

 مطرح مال وقوع محل در دادگاه، باشد رمنقولیغ مال هب راجع اگر دعوا، دیگر عبارت به. شود یم

 مال کی را آن موضوع هک باشد یحق به مربوط شده مطرح ادعاي چنانچه زین فرانسه حقوق در. شود یم

 از تیحما نیتضم جهت منقول دعواي، گرید عبارت به. بود خواهد منقول دعوا، دهد یم لیتشک منقول

 نکته. نید کی پرداخت دعواي مانند. شده است ینیب شیپ منقول مال کی به راجعکه  منقول حق کی

 هک آنچه هر آن موجب به هک است یمعروف قاعده، دارد وجود فرانسه حقوق در هک یتوجه قابل

 اموال دسته در صراحتاً یحق هک مواردي تمام در، صورت نیبد. شود می یتلق منقول نباشد رمنقولیغ

 افتهی اختصاص دعواي موارد نیا یتمام در که نتیجه آن. بود خواهد قولمن، باشد نگرفته قرار رمنقولیغ

 ک مالی به مربوط اگر یحت، انجام به تعهد بیترت نیبد، بود خواهد منقول ورکمذ حق از تیحما جهت

مال  کی روي بر ینیمع ارهايک انجام ای رمنقولیمال غ کی انتقال ایساخت  به تعهد( باشد رمنقولیغ

  ).78، 1387، مهاجري( خواهد شد نیتضم دعواي منقول کی لهیوس به) رمنقولیغ

 در، ای یدادخواه از انصراف، دعوا رشیپذ، صلح جهینت در، یدادخواه زوال تبع به یدگیرس

 به که یدگیرس زوال. شود یم ساقط نیطرف از یکی مرگ موجب به، انتقال رقابلیهاي غ یدادخواه
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 توافقکننده  انیب سند به هک است دادرس تیصالح در، شود یم انیب یدگیرس از فراغت میتصم موجب

 ییاجرا عنوان، باشد شده حاصل وي حضور بدون خواه و شده وي انجام نزد توافق نیا خواه، نیطرف

 ظرف دو سال راها  مراقبت نیطرف هک یهنگام و باشد ساقط نشده آن جهینت در یدادخواه اگر. دهد می

 قبال در یدادرس نیآئ راداتیا از یکی عنوان به توان یم هک شود یم كرومت یدگیرس، دهند ینم انجام

 كتر. نمود رادیا بدان، دهد یم انجام را نظر مورد عمل، شدن كمترو مدت انقضاي از پس هک یطرف

امر قضاوت  اعتبار موجب، مراتب ابالغ عدم صورت در یحت یواخواه و یخواه پژوهش سبب ردنک

 خودي به ن زوالیا یول، شود یم لیزا دعوا استرداد با هم اعم مفهوم به دعوا. شود یم رأي براي شده

  .شود ینم خاص مفهوم به دعوا زوال موجب خود

، دارد مسترد را خود درخواست یدگیرس به دادن انیپا به منظور تواند می خواهان زین فرانسه حقوق در

 لحظه در یرشیپذ عدم ای ماهوي دفاع چیه هخواند اگر، وجود نیبا ا. گردد یم لیتکم خوانده قبول با

. است نیچن زین قبول؛ یضمن ای است حیصر ای استرداد. ستین الزم قبول، باشد نکرده ارائه خواهان استرداد

 و یواخواه استرداد. شود یم یدگیرس زوال موجبصرفاً بلکه . ستین یدادخواه از انصراف مستلزم امر نیا

 دعواي ای یتبع پژوهش قبالً مقابل طرف ای و بوده مشروط ن کهیمگر ا، ستین قبول ازمندین یخواه پژوهش

 ازمندین باشد ردهکمطرح  یاضاف دعواي قبالً خواهان یواخواه در و باشد ردهک یخواه در پژوهش طاري

  .است آن رأي رشیپذ معناي به یواخواه شرط و دیق یب استرداد لذا. بود خواهد قبول

  حقوق آمریکاشرایط طرح دعوا در  - 4

 حق؛ مانند مفاهیمی با آن مفهوم و دارد وجود اختالف دعوا فیتعر مورد در نیز ایکآمر حقوق در

 آن مورد در و شده آمیخته هم به دادخواست به رسیدگی تقاضاي، ادعا، ییقضا رسیدگی، دادخواهی

 شخص هر قانونی حق رسیدگی مطالبه و دادخواهی حق معناي به را دعوا برخی. دارد وجود اختالف

 اثبات عدم ای اثبات منظور به قاضی توسط او ادعاي، حق مدعی نظر از را آن گرید برخی ای و ردهک بیان

 حق شخص یک زمانی گر معتقدندید برخی. است ادعا آن دادن قرار منازعه مورد او مقابل طرف براي و

 پنج نیا از ییک مشمول و داده رارق تیحما مورد را آن قانون هک او از حقی هک دارد را دعوا اقامه

 تحت، است حقوق جانشینی و حقوق خانواده، حقوق مالکیت، حقوق ضرر و زیان، حقوق قرارداد، مورد

  .گیرد قرار تضییع و ارکان

 و در دانسته یهیواکش تنظیم دعوا اقامه براي را ارک نیتر ییابتدا، ایکآمر مدنی فدرال دادرسی آئین قانون
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 طوري به شخص یک هک زمانی مگر، باشد توبکم دیبا دادخواست هک ردهک بیان 5ماده  D قسمت اول بند

 براي را یلکو توسط دعوا اقامه انکام ماده نیا سوم در بند. گیرد قرار دعوا مورد و شود فراخوانده شخصی

 به ائیهوکش لیتحو مرجع. دارد وجود شود ابالغ وي یلکو به هک نیا انکام و است ردهک بینی پیش شخص

 منشی به را آن ثبت دستور داده و اجازه را پرونده یلکتش هک اي قاضی ای است منشی ای ماده نیا موجب

 االتیا ییقضا هاي نوانسیونک طبق هک یکترونیکال لیوسا قیطر از را یهیواکش نیا تنظیم قانون. دهد می

  .است ادهد اجازه را دارد سازگاري تخصصی استانداردهاي با هکا یکآمر متحده

: کند ف مییتعر ن گونهیا را دعوي ایکآمر فدرال مدنی دادرسی آئین قانون 30 ماده، وجود نیا با

 اثبات عدم ای اثبات منظور به قاضی او توسط ادعاي هک است نیا عبارت از حق دعوا از نظر مدعی«

اد ی فیتعر ». ن ادعاآ اساس قرار دادن ارکان مورد از است عبارت دعوي گرید براي طرف و شود شنیده

 و خوانده از حقی مدعی خواهان واقع در هک چرا، ندک می نگاه دعوا طرف دو هر هیزاو از را نزاع شده

 حق وجود شرط توان می را دعوا اقامه براي شرطین تر مهم و اولین. است حقی چنین وجود رکمن خوانده

 نداشته وجود حقی اگر هک چرا، نمود یحقوقی تلق دعواي هر اصلی نکر توان می را حق وجود. دانست

  .دیپیدا نما نمود تواند نمی نیز ییدعوا اساساً باشد

 هک حقوقی دعواي یک در منصفه هیأت حضور در مهکمحا از خورداري بر حق ایکآمر حقوق در

 ایکآمر متحده االتیا اساسی قانون هفتم اصالحیه در شود می رسیدگی آن به فدرال دادگاه یک در

 در مهکمحا. نندک می حیتصر را حقی چنین ترتیب همین به نیز التییا اساسی قوانین. است شده تضمین

 از لکمتشمعموالً  منصفه هیأت گرچه. شود لغو قاضی تصمیم دنبال به است نکمم منصفه هیأت حضور

 هیأت از حاضر حال در فدرال اي منطقه هاي دادگاه ثرکبوده و ا متغیر تعداد نیا امروزه، است نفر دوازده

 از حقوقی ماتکمحا تمامی در ای و در برخی نیز ها التیا اکثر. نندک می استفاده مترکاعضاي  با اي منصفه

 به دیبا منصفه هیأت اعضاي، یفريک ماتکمحا همانند. نندک می استفادهتري  کوچک منصفه هاي هیأت

 دوران از هیأت ثیريک گروه. شوند انتخاب جامعه نمونه طبقات میان از منصفانه اي گونه به و اتفاقی طور

 گروه، شود می ارجاع دادگاه به رسیدگی اي براي پرونده هک هنگامی و شوند می خوانده فرا دادگاه به

 است نکمم هک مقدماتی بررسی انجام از پس. شوند می اعزام دادگاه جلسه آن به داوران ازتري  کوچک

 دادگاهی در تکشر براي منصفه هیأت یک، باشد داشته بر رد داوران با الکو سوي از را ییها چالش

 شندکب چالش به مورد یک در را منصفه هیأت احتمالی عضو یک توانند می وکال. شود می انتخاب معین
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 دفعات به توانند می طرفین از یکهر . بسنجد را داور آن طرفی بی میزان دیبا قاضی صورت آن در هک

 طبق، گرچه. بخواهند دلیل رکذ بدون را منصفه هیأت عضو آن رند و عذرارگیک به را الزمهاي  چالش

 اصالحیه در هک سانیک تیحما براي تضمین، ایکآمر متحده االتیا عالی وانید سوي از میکح

 در تکشر از داوران ستگییشا سلب براي ییها چالش چنین ارگیريکبه  از است شده حیتصر چهاردهم

 هاي چالش دفعات تعداد. است ممنوع قانون مطابق جنسیتی ای نژادي بعیضاتت دلیل به مدنیهاي  دادگاه

 ییکاست و  متغیر شش تا دو بینمعموالً  و است شده تثبیت دادگاهی مقررات و قوانین واجب از سوي

  ).55، 1396، اهکاریمانی سیسل( شود می شمرده بر حقوقی نظام نیا در افراد مسلم هاي حق از

 وانید یک بر مشتمل است قضائیه قوه ایکآمر متحده االتیا اساسی قانون ومس اصل یک بند طبق

 و ندک اتخاذ آن در تصمیماتی گاه چند از هر تواند می نگرهک هک پایین هاي دادگاه رشته یک و عالی

 صالحیت قضائیه قوه هک است شده قید اصل مزبور دوم بند در. دینما تأسیس گريید هاي دادگاه

و  عالی وانید یک رکذ بر اساسی قانون نندگانک نیتدو نظر. دارد را انصاف و دعاوي متما به رسیدگی

 و است فدرال دادگاه یک خود هک ایکآمر متحده االتیشور اک عالی وانید همان، پایین هاي دادگاه

  ).Zander,1959,826-856( است فدرال بوده هاي دادگاه گرید

 و گرفته قرار رأس در دنظریتجد دادگاه نیتر عالی عنوان به ایکآمر متحده االتیا شورک عالی وانید

 حداقل دیبا ایکآمر متحده االتیا شورک حقوق در. است فدرال اي مرحله میان دنظریتجد هاي دادگاه در

 وجود عدم فرض در چرا که. باشد موجود افیک ارتباط، دادخواست یک در مطروحه هاي خواسته بین

نظام  بارز هاي تفاوت از ییک. ندارد وجود واحد دادرسی یک در خواسته دو رسیدگی انکام، ارتباط

 نیتر آسان از هک است تییحما پرونده یلکتش تقاضاي، نسبت به ایران ایکآمر متحده االتیحقوقی ا

 به، روش نیا. شوند ییقضا هاي پرونده درگیر توانند می آن قیطر از نفعیذ هاي گروه هکاست  ییها راه

 ای دعوا طرفین از اجازه سبک شرط به. ندینما مطرح دادگاه برابر در را خود پیام دهد می انکام ها گروه

 میلکت را طرفین حجت و لیدال مبودک توانند می تییحما پرونده یلکتش با نفعیذ هاي گروه، دادگاه

 درالف و االتیا سطح در استیناف دادگاه در بیشتر هک است یکتیکتی تایحما پرونده یلکتش. نندک

یل کتش دعوا طرفین از ییک موضع یمکتح براي ها پرونده نیا گاهی. عادي هاي دادگاه تا شود می استفاده

 دعوا طرفین از ییک هاي برهان و لیدال امکاستح براي تییحما هاي پرونده اوقات بعضی. شوند می

. گردد می عنوان دادگاه در دعوا فیصله روش مورد در گروه خود نظر اعالم براي هکبل، شود نمی یلکتش
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 بدوي دادگاه سوي از صادره مکح رد ای تأیید به دادگاه نمودن متقاعد براي غالباً تییحما هاي پرونده

 انکام، تییحما هاي پرونده وجود هک است کشور آمده عالی وانید پیرامون پژوهشی در. شود می یلکتش

 هاي گروه خالف بر. دهد می شیافزا گیري مچش طور به را پرونده کشور به عالی وانید املک رسیدگی

تی یحما هاي پرونده یلکتش به، مجوز سبک بدون توانند می دولتی سطوح تمامی، خصوصی نفعیذ

 نیا در مهمی نقش ایکآمر متحده االتیا لک دادستان معاون). 104، 1396، اهکاریمانی سیسل( بپردازند

، آورد می عمل به دعوت تییحما پرونده یلکتش براي او ازکشور  عالی وانید، مواردي در و، دارد رابطه

  .نیست موجود متهم از تیحما براي... و بازپرسان از دعوت و تییحما هاي پرونده چنین رانیا در اما

وجود  عمده تأسیس دو نامیم می خواسته تأمین آنچه برابر در نیز ایکآمر متحده االتیا حقوق در

 در »Saisie-Conservatoire« مشابه بازداشت قابل اموال دامنه وسعت ثحی از هک »Attachement«: دارد

 است اي وسیله »Attachement« هک گرفت نتیجه توان می شده ارائه فیتعار تلفیق از. است فرانسه حقوق

 میکح اجراي منظور به، را گريید اموال، ییقضا دستور تحصیل با، دهد می اجازه خواهان به هک قانونی

 تأسیس نیا دقیقی بر مقررات ایکآمر مختلف االتیا در. دینما بازداشت دهینگرد صادر هنوز هک

 نیا از استفاده االتیا ثرکا در مثال به طور. باشند می نیز متفاوت حال عین در هک ندک می ومتکح

 لفدراهاي  دادگاه و است مجاز مکصدور ح مرحله در دادگاه ورود زمان تا دعوي اقامه زمان در تأسیس

 دامنه وسعت جهت از تأسیس نیا »Garnishement«. ندینما می اجرا را تأسیس نیا محلی مقررات نیز

 ارکطلب خواهان به مربوطه مقررات. است فرانسه در حقوق» Saisie-Arret« شبیه قابل بازداشت اموال

 هک را وجوهی و اموال، دادگاه دستور تحصیل با، خواسته عنوان به دهد که می اجازه) نندهک (تأمین

 Trustee«ا یکآمر االتیا بعضی از در تأسیس این. دینما بازداشت دارد ثالث شخص نزد ونیمد

Process« به خوانده اموال نیز توقیف ایکآمر متحده االتیحقوق ا، همانند ایران. شود می خوانده 

 صالحیت دراصوالً  طیشرا نیا احراز اگرچه. است نموده بینی پیش طییشرا تحت را خواهان درخواست

 نید اداي هک خطري وجود مثال براي، مقرر طیشرا از تعدادي تحقق مثبته ادله همواره، اما است دادگاه

  .باشد داشته وجود پرونده در دیبا، ادعا مورد حق بودن منجز، همچنین و، دینما دیتهد را

   نتیجه

حقی است متمایز از حق اصلی و در واقع حق اقامه دعوا ، شود با توجه به مطالبی که بیان شد مشخص می
 امکان یستیبا منظم جوامع در. نماید نوعی حق مطالبه است که اجراي سایر حقوق را تضمین می
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 را ینظم بی هک قانون خالف عمل هر تا باشد داشته وجود مطلوب نحو به افراد یتمام براي یدادخواه

به  تیامن و آرامش تا ردیگ قرار یدگیرس مورد یعمرج جانب از، دینما عییتض را یحق ای و گردد باعث
 و یاجتماع، اقتصادي هاي تیفعال و بماند محفوظ آن افراد همه حقوق تا شود برقرار آن در مستمر طور

 با مختلف هاي نهیزم در را منازعات و اختالفات و داده سوق ییشکوفا و مالک سمت به را یفرهنگ

  .دینما فصل و حل مکحا مقررات مطابق دقت و سرعت

حق اقامه دعوا یا حق دادخواهی یکی از حقوقی است که قانونگذار براي افراد به رسمیت شناخته 
تواند رسیدگی به ماهیت دعوا را از مرجع قضایی بخواهد تا در مورد  است و بر اساس آن شخص می

ه باشد حق دادخواهی اگر شخصی قصد داشت. حق بودن یا نبودن اتخاذ تصمیم شود ادعاي وي مبنی بر ذي
از طریق اقامه دعوا به اجراي حق خویش ، اش به کار گیرد خود را براي احقاق حقوق تضییع یا انکار شده

 محدوده تعیین و رسیدگی به دادگاه اشتغال، جمله آن از دارد پی در را يآثار دعوا اقامه. کند اقدام می

 و پاسخگویی به خوانده تکلیف، مشابه يدعوا به رسیدگی از محاکم ممنوعیت سایر، آن رسیدگی
از آن جا . است ثالث اشخاص به نسبت آثار این تأثیر عدم و دعوا خواهان و او بین رابطه حقوقی يبرقرار

الزم است که در جلسه اول ، که شرایط قبول رسیدگی به ماهیت دعوا از امور وابسته به نظم عمومی هستند
توسط قاضی مورد رسیدگی قرار گیرند و تنها در صورت احراز ، عوادادرسی و پیش از ورود به ماهیت د

 افراد گوناگون فیتکال و به حقوق توجه با. تواند به ماهیت دعوا رسیدگی کند قاضی می، تمام این شرایط

 دیتول به و ندک یم جادیا یحقوق رابطه منشاء اقتضاي به را فیتکال و حقوق در تعارضکه  هم برابر در
 ضروري دادگاه براي، شود می منجر مکمحا در دعوا طرح سبب به موارد از اريیبس در و تالفاخ و نزاع

  .ندک اجرا و اعمال، ماهوي و یشکل لحاظ از را دعوا به مرتبط قواعد تا دینما حیتشر را دعاوي است

رجاعات مقاله موارد مربوط به اخالق در پژوهش و نیز امانتداري در استناد به متون و ا: مالحظات اخالقی
  .تماماً رعایت گردیده است

  .تعارض منافع در این مقاله وجود ندارد: تعارض منافع

  .اعتبار مالی نگارش یافته است تأمیناین پژوهش بدون : اعتبار پژوهش تأمین

  منابع

  فارسی

، شکیکو غالمحسین تدین و عباس، ابراهیمی شهرام ترجمه، فرانسه ییقضا نهادهاي، 1384، روژه، ـ پرو

  .لیسلسب انتشارات، قم، چاپ اول
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  .انتشار یسهام تکشر، تهران، چاپ دوم، دعاوي حقوق، 1393، عبداهللا، ـ خدابخشی

  .1ره شما، فصلنامه فقه و اصول، یمدن زمان مرور تیمشروع در ی، تأمل1385، احمد، دیلمیـ 

 و ایران حقوق در آن تمایز معیارهاي دفاع و و دعوا مفهوم تطبیقی بررسی، 1394، جعفر، آباد حمل ـ روحی

  .دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمی، حقوق خصوصی ارشد کارشناسینامه  پایان، فرانسه

 ارشد کارشناسینامه  پایان، آمریکا و ایران حقوق در دعوا اقامه نیآئ، 1396، مجتبی، اهکاریس مانییـ سل

  .اهواز چمران دیشه دانشگاه، حقوق خصوصی

  .میزان انتشارات، تهران، دوم چاپ، جلد دوم، یمدن یدادرس نیآئ، 1381، عبداهللا، ـ شمس
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  قوانین

  ـ قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران

  1307ـ قانون مدنی مصوب 
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