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 دعوا ياراد انتقال بر دیتأک با استان دنظریتجد دادگاه يرأ نقد
  1يقائد اله ضیف

 :دهیچک
 دیگر شخص به شخصی از دادرسی جریان ادامه و دعوا اقامه حق که معناست این به دعوا انتقال
 ارادي، انتقال ةدربار دادرسی آیین قوانین. شود عنه منتقل مقام قائم الیه منتقل و شده منتقل
 به دعوا انتقال دادگاهها برخی: است شده متفاوتی تفسیرهاي موجب، امر این و ندارند حکمی
 که این لحاظ به دادرسی، جریان در »دعوا موضوع« انتقال از پس پذیرند؛ینم را ارادي طور

 پذیرند می را دعوا انتقال دادگاهها، برخی. کنند می صادر »دعوا رد« قرار نیست، نفع ذي خواهان
 مورد در مدنی دادرسی آیین قانون 105 ماده به توجه با. دانند می دعوا طرف را الیه منتقل و

 قانون 26 ماده یک بند و ثبت قانون 42 ماده و تبصره و قانون همان 84 ماده 6 بند و قهري انتقال
 و ضوابط مقامی، قائم اصل دیگر، پراکنده قانونی مواد و انقالب و عمومی دادگاههاي تشکیل
 و تسلیط قاعده اصل، از فرع تبعیت مختومه، امر اعتبار متداعیین، بودن نفع ذي: مانند قواعدي
 انتقال« رسد نظرمی به قضایی، عالی مراجع آراء ژهیبو دادگاهها، آراء برخی و حقوقی دکترین
 رفتنیپذ. است شده پذیرفته ایران حقوقی نظام در يقهر يدعوا انتقال همانند »ارادي دعواي
 . شودیم دعوا اصحاب بر مضاعف یدادرس نهیهز لیتحم و یدادرس اطاله مانع دعوا، انتقال

 . مقام قائم دعوا، طرف دعوا، رد نفع،يذ دعوا، اقامه حق ،یدادرس انیجر رنده،یگ انتقال: هادواژهیکل
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 :نقد مورد يرأ مشخصات
  1400/ 10 /29 - 9096: دادنامه شماره
 حق نییتع با ساختمان احداث منظور به) مغازه باب کی( مستاجره نیع هیتخل: خواسته
 الوکالهحق و یدادرس يهانهیهز مطالبه و شهیپ و کسب
 لیاردب استان نظر دیتجد دادگاه نهم شعبه): يرأ(صدور  یدگیرس مرجع

 پرونده گزارش

 باب کی( مستاجره نیع هیتخل دادخواست ع يآقا طرف به ح يآقا از وکالت به ش يآقا
 حق نییتع با ساختمان احداث منظور به...) لیاردب در واقع... یثبت مشخصات به مغازه
 انقالب و یعموم يدادگاهها به الوکالهحق و یدادرس يهانهیهز مطالبه و شهیپ و کسب

 مستندات. است شده ارجاع یحقوق دوم شعبه به پرونده و داشته میتقد لیاردب شهرستان
 یمیتنظ اجاره یرسم سند خواهان، نام به ملک تیمالک یرسم سند ازاست  عبارت دعوا

... شماره یرسم اسناد دفتر در... شماره به 03/1378 /09 خیتار در خوانده و خواهان نیب
 به ع يآقا. ماهه شش و یاعتبارس مدت با... خیتار به... شماره ساختمان پروانه و لیاردب

 پرداخت به حکم صدور خواسته به متقابل دادحواست ح يآقا طرف به ع يآقا از وکالت
 با اجرا روز متیق به فوق مغازه باب کی یسرقفل حق پرداخت و شهیپ و کسب حق

 و کرده یدگیرس مزبور شعبه. است داشته میتقد دادگاه به یدادرس خسارات احتساب
 صادر 140007390001459373 شماره دادنامه موجب به ،یقانون فاتیتشر يجر از پس
) ی(حقوق یعموم دادگاه دوم شعبه 9909980494800059 شماره پرونده در شده

 کسب حق مطالبه و هیتخل يدعاو... «[: است کرده صادر يرأ نیچن نیا لیاردب شهرستان
 و 1356 سال مستأجر و موجر روابط قانون 15 ماده کی بند با منطبق را موضوع شهیپ و

 مواد استناد به داده صیتشخ یمدن قانون 10 ماده قیمصاد از را یسرقفل حق مطالبه يدعو
 198 ماده و 1356 مصوب مستأجر و موجر روابط قانون 28 و 27 مواد و مذکور یقانون
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 مغازه هیتخل به حکم یمدن امور در انقالب و یعموم يدادگاهها یدادرس نییآ قانون
 هشتصد و اردیلیم چهار مبلغ پرداخت خیتار از ماه دو ظرف ع يآقا هیناح از موصوف

 به ح يآقا تیمحکوم زین و شهیپ و کسب حق عنوانبه ح يآقا توسط الیر ونیلیم
 يمرکز بانک یاعالم تورم نرخ شاخص رییتغ احتساب با الیر ونیلیم پنج مبلغ پرداخت

 در یسرقفل حق عنوانبه شد خواهد محاسبه اجرا زمان در که اجرا زمان تا 1370 سال از
 ظرف را شهیپ و کسب حقبه ینییتع مبلغ است مکلف خواهانکند می صادر ع يآقا حق
 پرداخت بیترت ای عیتود يدادگستر سپرده حساب به یقطع حکم ابالغ خیتار از ماه سه
 توافق يشتریب مدت به نیطرف انیم و نکند اقدام نحونیبد چهچنان بدهد مستأجر به را آن

 ستیب ظرف و يحضور صادره يرأ. است االثر یملغ ملک هیتخل در صادره حکم نشود
 .]»است لیاردب دنظریتجد محترم محاکم در یدنظرخواهیتجد قابل ابالغ از روز
 نهم شعبه و است کرده ینظرخواه دیتجد فوق دادنامه از ع يآقا از وکالت به ع يآقا

 نیا 1400/ 10 /29 - 9096 شماره دادنامه موجب به لیاردب استان نظر دیتجد دادگاه
... يآقا وکالت با... يآقا یدنظرخواهیتجد درخصوص«[: است کرده صادر يرأ نیچن

 یعموم دادگاه... شعبه 31/05/1400 مورخه 140001459373 شماره دادنامه به نسبت
 یثبت مشخصات به مغازه باب کی( هیتخل به حکم آن یط که ل،یاردب شهرستان یحقوق

 واقع لیاردب 2 بخش کی قطعه یفرع 97 از يمجز و مفروز یاصل 7509 از یفرع 19874
 احداث و دیتجد لحاظ به(ع) )  سجاد امام درمانگاه از ترنییپا شهداء ابانیخ لیاردب در
 هیناح از) الوکالهحق و یدادرس يهانهیهز احتساب با شهیپ و کسب حق نییتع با بناء
 و اردیلیم چهار مبلغ پرداخت خیتار از ماه دو ظرف مطروحه حاضر دنظرخواهیتجد

 با است شده صادر شهیپ و کسب حق عنوانبه ح ف يآقا توسط الیر ونیلیم هشتصد
 نییمتداع اظهارات و آمدهبعمل يهایدگیرس و پرونده اتیمحتو جامع در قیدق نظر امعان

 تیمالک پرونده اتیمحتو تیبحکا کهنیا لحاظ با و شانیا يابراز مستندات و لیدال و
 به توجه با و دهیگرد منتقل گرید شخص به یدگیرس انیجر در يدعو موضوع ملک
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 شرط نیا و است ینفعيذ نیا يبقا و یمدع ینفعيذ يدعو اقامه طیشرا جمله از کهنیا
 و نداشته را رشیپذ تیقابل مطروحه يدعو که است معتقد بوده، مفقود هیف نحن درما
 درخور شده صادر امر تیماه در مذکور مراتببه توجه بدون که خواسته دنظریتجد يرأ
 قانون 348 ماده لیذ تبصره و 358 ماده اول قسمت استناد به دادگاه لذا. باشدینم دییتأ
 لحاظ با صادره يرأ نقض ضمن یمدن امور در انقالب و یعموم يدادگاهها یدادرس نییآ

 اعالم و صادر را يبدو يدعو رد قرار قانون همان 10 بند به ناظر ياشعار قانون 89 ماده
 .]»باشدیم یقطع قانون همان 365 ماده وفق يرأ نیا. داردیم
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  مقدمه
 مصالح است شده ضبط و ثبت پرونده در که یلیدال و آن معمار یقاض که است ییبنا يرأ
. شودیم ساخته يمحکمتر و استوار يبنا باشد، مرغوبتر و خوبتر مصالح هرچه. است آن

 راآنها  معمار یول باشند مرغوب مصالح چهچنان. دارد یاساس نقش انیم نیا در معمار
 از جانابه استفاده علت به باشد، نداشته یخوب نقشه و طرح ای نبرد کار به بجا و درست
 ای آوردیم بار به یفراوان خسارات و زدیریم بنا اریبس يهانهیهز صرف رغم به مصالح،
 يعبارتها اما دارد وجود لیدل که ياپرونده در. کندمی دایپ زشت و هیکر ياچهره حداقل

 يمحتوا. کندمی نقض را خود ،يرأ خود شودیم نوشته متناقض و متضاد ياگونهبه يرأ
 طورهمان است، ساختمان ظاهر و نما هیشب يرأ شکل ساختمان، ستون و هیپا هیشب يرأ
 ای و فسخ یراحت به زین اساس و هیپابی يرأ کی زد،یریم محکم ستون و هیپابی بنا که

 کلمات کهنیا خاطربه یول ندارد یاساس رادیا و بیع يرأ موارد یبرخ در. شودیم نقض
 کس هر. ندارد یخوب ظاهر و شکل است رفته کاربه آن در نارسا و نادرست يعبارتها و
 ندارد؟ یخوب ظاهر و نما چرا عظمت نیا با بنا نیا که خوردیم افسوس کند نگاه آن به
 به باشد، یشکل و يماهو بیع هرگونه از يعار که است استوار و متقن ییرأ جهینت در

 چگونه حال. است ماندگار يرأ نیچن نیا. باشد خوب آن باطن و ظاهر گرید عبارت
 زیپرهآنها  از و میبشناس رودیم شمار به بیع چهآن دیبا داشت؟ میخواه ییرأ نیچن
 میکن دعوت اندرکاران دست همه از و میکن تیتقو رودیم شمار به حسن چهآن و میکن
 .نینشدل و بایز ينما با استوار و محکم ییبنا ساختن يبرا
 انیجر در که میپردازیم ياپرونده در استان نظر دیتجد دادگاه يرأ نقد به نوشتار نیا در

 موضوع دادرسی جریان در چهچنان. است شده منتقل ثالث به دعوا موضوع ملک یدادرس
 و دادرسی جریان مورد در زیادي ابهامات و پرسشها شود، منتقل ارادي طور به دعوا،

 کند؟می دایپ انیجر ناقل تیطرف به دعوا ایآ: آید می پدید شده، اقامه دعواي سرنوشت
 شود؟ می منتقل نیز دعوا حق، انتقال با آیا شود؟یم صادر دعوا رد قرار حق، انتقال با آیا
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 دعوا انتقال مورد در دادگاه واکنش چیست؟ انتقال این مبناي است، مثبت پاسخ اگر
  هستند؟ انتقال قابل دعاوي همه آیا چیست؟

 آیین قوانین 1.دعواست انتقال اقسام از یکی دعوا موضوع ياراد انتقال تبع به دعوا انتقال
 و تفسیرها موجب، امر این واند نکرده مقرر حکمی ارادي انتقال ةدربار دادرسی
 يپرسشها پاسخ به یابی دست و موضوع نییتب جهت در. است شده متفاوتی يدیدگاهها
 دعوا ياراد انتقال يرو دیتأک حاضر نوشتار موضوع يرأ نقد که نیا به توجه با و مزبور،
 دعوا انتقال یمبان و مفهوم پرونده، گزارش بر عالوه است الزم قتر،یدق یبررس يبرا دارد،
 ياراد انتقال یمبان و مفهوم پرونده، گزارش به نخست نیبنابرا. ردیگ قرار مطالعه مورد
 :میپردازیم) 2( يرأ نقد به سپس ،)1( دعوا

  دعوا ياراد انتقال یمبان و مفهوم -1
 مورد دعوا ياراد انتقال یمبان سپس دعوا، ياراد انتقال مفهوم نخست قسمت نیا در

 :ردیگیم قرار یبررس

  دعوا ياراد انتقالمفهوم  -1-1

 در. است) ی(تحقق یاصل حق تابع زوال و بقا جاد،یا در یعنی است، یتبع حق کی دعوا
. ابدییم انتقال آن تبع به زین دعوا گر،ید شخص به شخص کی از یاصل حق انتقال صورت

 يدعاو شود،یم منتقل مقام قائم به پرداخت از پس نیدا طلب ای حق یوقت جهینت در
 223: 1392 ،یی(دارو شد خواهد منتقل مقام قائم به طلب اصل تبع به زین طلب به مربوط

 ندارد، استقالل دعوا اقامه حق کهاند داشته انیب صراحت به زین فقها از یبرخ). 224 –
(بحر  است دعوا موضوع وجود عدم و وجود مدار ریدا و است یعرض وجود وجودش
 ،ي(هرمز است تبعی حق یک دعوا ز،ین يفرانسو دانان حقوق نگاه از). 26: 1403 العلوم،

                                                           
 .146 -108: 1399رجوع شود به: قائدي، براي مالحظه انواع انتقال دعوا . 1
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 ).663 و 645: 1395
 در آن احقاق جهت قضایی مراجع به مراجعه توانایی یعنی دعوا از ادعا، مورد مادي حق

 تیخاص دعوا، مورد بر دعوا عروض«. هستند تفکیک قابل و متمایز امر دو تضییع، صورت
 »نه خواه باشد مطرح یقضائ مراجع در دعوا خواه کندنمی سلب را آن انتقال و نقل

 وجوه جمله از یمدن يدعاو يهایژگیو از یکی). 464 و 463: 1391 ،يلنگرود ي(جعفر
 ). 61: 1391 ،یدگلیب انیمانی(ا است آن انتقال امکان يفریک يدعاو با آن زیتما

 رخ یاول مالک اراده دخالتبی شخص یمقام قائم اگر. است یمقام قائم تابع دعوا انتقال
 آن مقابل نقطه در. است ياراد ریغ دعوا انتقال آن تبع به و ياراد ریغ یمقام قائم دهد،
 باید اول وهله در نیبنابرا. دارد قرار ياراد يدعوا انتقال آن تبع به و ياراد یمقام قائم
 انتقال. شود محرز دعوا در رندهیگ انتقال ینیجانش تا شود احراز »دعوا موضوع« انتقال
 است ممکن ياراد انتقال. است مالک اراده آن منشأ که است یانتقال از عبارت ياراد
 انتقال قرارداد اگر انتقال از پس. باشد) قاعی(ا طرف کی اراده ای(عقد)  نیطرف اراده جهینت

 . کندمی دایپ انتقال یاول مالک به دعوا شود، فسخ ای و اقاله

 به که نیا بر عالوه است، یشخص منحصراً یتیخصوص يدارا یاصل حق که يموارد در
 جهینت در شودینم منتقل وراث به زین حق يذ فوت با ست،ین انتقال قابل عقد موجب
 فوت با که نیتمک و طالق يدعوا: مانند بود؛ خواهد یمنتف زین مربوط يدعوا انتقال

 هیعل حق که یشخص به نسبت حق، يذ بر عالوه دعوا انتقال. شودیم لیزا حق صاحب
 فیتعر در). 290: الف 1385 ،(شمس است مزبور احکام مشمول االصول، یعل اوست،
 شخص چند ای کی از ییدعوا شدن منتقل يمعنا به دعوا انتقال«: است آمده دعوا انتقال

) نی(جانش مقام قائم ثیح هر از هیال منتفل که ينحو به است، گرید شخص چند ای کی به
: 1396 السان، و یجهرم(افتخار  »است افتهی انتقال يو به که شودیم ییدعوا در ناقل
 واگذار ثالث شخص به داشته، دعوا در که را یتیموقع ن،یطرف از یکی دعوا، انتقال در). 67
 و شده او نیجانش رندهیگ انتقال و خارج دعوا از کامل طور به ناقل که ينحو به کند،می
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 . شود محسوب دعوا طرف انتقال، لحظه از

  دعوا ياراد انتقال یمبان -1-2

 یقانون ضوابط و مختوم امر اعتبار و طیتسل اصل، از فرع تیتبع قواعد و یمقام قائم اصل
 . است نوشته از قسمت نیا بحث محور یقانون یمبان و بودن سمت يذ بودن، نفع ذي

 یمقام قائماصل  -1-2-1

 لیتشک را دعوا انتقال هیپا و اساس که است یمهم یمبان و اصول از یکی یمقام قائم اصل
 خاص، و عام ،يقهر و ياراد ریغ ،ياراد: دارد مختلف انواع زین یمقام قائم. دهدیم

: است قسم دو نیا. است مقام قائم سمت ای وصف یمقام قائم. رهیغ و اءیاش و اشخاص
 ،يلنگرود ي(جعفر اشخاص یمقام قائم) است عیمب بدل که ثمن(مانند  اءیاش یمقام قائم

 به یشخص ینیجانش از است عبارت عام يمعنا در یشخص یمقام قائم). 2826: 1386
 جهینت در. کند رییتغ رابطه اصل که نیا بدون ،یحقوق رابطه کی در گرید شخص يجا
 شودیم منتقل است شده او نیگزيجا که یشخص به اول شخص يدعاو و حقوق یۀکل

 احراز و یمقام قائم اصل استناد به خود آراء و اقدام در محاکم). 13: 1392 ،یی(دارو
 انتقال رشیپذ با ،ياراد ریغ ای و ياراد از اعم رندهیگ انتقال و عنه منتقل یمقام قائم ۀرابط
 ییقضا ۀیرو عنوان به توانندیم هیال منتقل تیطرف به را یدادرس انیجر و دعوا ادامه دعوا،

 . بشناسند تیرسم به

 شده قضاوت امر اعتبار ةقاعد –1-2-2

 يبرا موضوعه نیقوان در که است یدادرس در مسلم قواعد از یکی مختومه امر اعتبار
 به. است شده رفتهیپذ متناقض و متعارض آراء صدور و دعوا مجدد اقامه از يریجلوگ

 مانند دادگاه، يرأ نتایج ،1379 مصوب یمدن یدادرس نیآی قانون 84 ماده 6 بند صراحت
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 مقامان قائم). 169: 1383 ان،ی(کاتوز شودیم زین دعوا نیطرف مقام قائم شامل قراردادها
 یسبب و موضوع همان با را دعوا چهچنان شده حکم صدور به یمنته که ییدعوا اصحاب

 امر اعتبار جهت به دعوا رد قرار دیبا بود، شده اقامه شخص خود يسو از که کنند اقامه
 مقام قائم و(ورثه)  عام مقام قائم نیب یتفاوت خصوص نیا در شود، صادر شده، قضاوت
 ).461: الف 1385 ،(شمس ندارد وجود) هیال(منتقل  خاص

  اصل از فرع تیتبع قاعده –1-2-3

 کند؛نمیتأمین  را حق صاحب هدف ماًیمستق که است یحق. ندارد استقالل دعوا اقامه حق
 توابع از دعوا مسلم طور به. است) ی(تحقق یموضوع حق کی ياجرا يبرا يالهیوس بلکه
 ). 13: 1392 ،یی(دارو شد خواهد منتقل زین آن به مربوط يدعاو حق انتقال با و است حق

  طیتسل قاعده –1-2-4

.م) ق 30(ماده  دارد را خود مال در تصرف گونه هر حق مالک ط،یتسل ةقاعد اساس بر
 یخصوص يامر یمدن يدعوا و یحقوق اختالف. کند منتقل ای کند اسقاط را آن تواندیم

 »است نیطرف به متعلق ءیش ای دهیپد دعوا« میریبپذ که شودیم موجب امر نیهم. است
 توانندیم نیطرف که است تیواقع نیا انگریب مزبور جمله). 127 و 122: 1392 ،ی(محسن

 مذکور جمله با همسو و یحقوق تصرف از یمصداق زین دعوا انتقال کنند، تصرف آن در
 يگرید مالک هر مانند دعوا صاحبان عنوان به نیطرف). 403: 1397 ،ی(محسن است

 ). 97: 1387 استاد،(پور  دهند انتقال گرانید به را یمدن يدعوا مورد توانندیم

  بودن نفعيذضابطه  –1-2-5

 نفعيذ) فرانسه.آ.د.م کد 31 ماده( فرانسه حقوق همچون.آ.د.م) ق 2(ماده  رانیا حقوق در
 يگرید شخص به حق و نفع اگر). 238: 1398؛ 86: 1393 ،ی(محسن دارد یدادخواه حق
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 تمام با حق موارد گونه نیا در یول دهد،یم دست از را آن نیشیپ مالک شود، منتقل
 ییدارا به و شده جدا دهنده انتقال ییدارا از که،نیا جز. است یباق خود يتهایخصوص
 مقطع هر در خواهان هرگاه). 307 – 306: 1383 ان،ی(کاتوز است وستهیپ رندهیگ انتقال

 .شودیم ناقل نیگزيجا رندهیگ انتقال سازد، منتقل يگرید به را خود نفع یدادرس از

 بودن سمت يذ ضابطه –1-2-6

 سمت غالباً باشد، داشته نفع شخص هر هستند، سکه کی يرو دو معموالً سمت و نفع
 به ناظر را.آ.د.م) ق 105(ماده  سمت زوال حقوقی نویسندگان اکثر. عکس بر و دارد هم

 اداره نمایندگی سمت همچنین و رشید غیر و مجنون صغیر، وصایت یا قیمومت والیت،
 نویسندگان، از یکی اما). 334: 1388 ،يدفتر نیمت؛ 61: ب 1385 ،اند (شمسدانسته تصفیه
 به دعوا اصحاب از یکی سمت گاه هر: است داشته اشاره دادرسی، توقیف مباحث ذیل
 رونوشت ارسال با انتقال جریان از را دادگاه فوراً  است مکلف شود، زایل انتقال سبب
 موضوع انتقال رسد می نظر به). 389: 1373 افشار،(صدرزاده  سازد مطلع معامله سند
 نمود قلمداد.آ.د.م ق 105 ماده در مندرج سمت زوال قیمصاد از یکی توان می را دعوا
 انتقال ثالث به را خود نفع دعوا اصحاب از یکی چهچنان ).56: 1391 ،یدگلیب انیمانی(ا

 يو خاص مقام قائم رندهیگ انتقال ناقل، سمت زوال یپ در اما شود،یم لیزا سمتش داد،
 . شودیم محسوب

 :یقانون يمبنا–1-2-7

 قاعده یک عنوان به »دعوا انتقال« قاعده بیان بر مبنی صریحی ماده ،یکنون نیقوان در
 : اند دسته چند دارند اشاره دعوا انتقال به که ینیقوان. است نشده بیتصو حقوقی
 1373 مصوب انقالب و عمومی دادگاههاي تشکیل قانون 26 ماده در گذارقانون -الف
 موارد در«: است برده بهره مقام قائم مشمول اشخاص عنوان به رندهیگ انتقال واژه از



 
 413 / دعوا يبر انتقال اراد دیاستان با تأک دنظریدادگاه تجد ينقد رأ  

ياله قائد ضیف  

 

 مورد در - 1: دارند را نظر تجدید درخواست حق زیر اشخاص قانون این در مذکور
 وراث، مانند آنان مقام قائم یا قانونی نماینده یا دعوا طرفین از یک هر: یحقوق احکام
 نیمهمتر عنوان به مقرره نیا از». ...شود می متضرر دادگاه رأي از که گیرنده انتقال وصی،
 ). 133: 1398 ،ینی(نهر است شده ادی دعوا انتقال نهیزم در یشکل قاعده و مستند
 نییآ 52 ماده و 1318 سال مصوب ورشکستگی امور تصفیه اداره قانون 45 مــاده -ب
  .است رفتهیپذ را دعــوا انتقــال از یخاص نوع آن، نامه
 »دعوا انتقال« قاعده میمستق ریغ طور به »مقام قائم« اصطالح از یقانون مواد یبررس با -ج

 و 378 ،357 ،337 ،303 ،184 ،84 ،2 مواد جمله از ،یمختلف نیقوان. شودیم استخراج
 .دارند اشاره مذکور اصطالح به. م. د.آ. ق 495
 رندهیگ انتقال ینیجانش و دعوا انیجر در مال انتقـال به حیصر طور به نیقوان از یبرخ -د
  1).1310 مصوب امالك و اسناد ثبت قانون 42 ماده و تبصرهاند (دهکر اشـاره دعوا در
 يبرا يصور ای و یساختگ يدعوا انتقال 1315 مصوب وکالت قانون 39 ماده طبق بر –ه

                                                           
درخواست پژوهش از اشخاص مذکوره «) آمده بود: 1318قانون آئین دادرسی مدنی سابق (مصوب  481. در ماده 1

مدعی و مدعی علیه... و قائم مقام آنان از قبیل وراث و وصی و منتقل الیه در صورتی که  - 1زیر پذیرفته می شود: 
دادخواست فرجامی از اشخاص «داشت: قانون پیش گفت مقرر می 541ماده ». دعوي شده باشد... انتقال بعد از اقامه

مدعی و مدعی علیه... و قائم مقام آنان از قبیل وراث و وصی و منتقل الیه در  - 1مذکوره زیر پذیرفته می شود: 
گذار به صراحت انتقال دعوا و قانوندر مقررات سابق اگر چه ». صورتی که انتقال بعد از اقامه دعوي شده باشد...

آیین آن را بیان نکرده بود، اما با پذیرش حق تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی براي منتقل الیه به عنوان قائم مقام، 
 .و به تبع آن انتقال دعوا را به رسمیت شناخته بود» موضوع دعوا«به طور ضمنی انتقال 

تقل الیه جزء اشخاص قائم مقام تصریح نشده و محل اشکال بود. در قانون سابق اصول محاکمات حقوقی من
براي توضیح بعضی از مواد آن قانون در وزارت دادگستري تشکیل و در حمل  1299کمیسیونی که بعد از کودتاي 

مأموریت خود را انجام داد راجع به مسأله منتقل الیه چنین اظهارنظر کرد: [اشخاصی که بعد از صدور حکم،  1300
موضوع دعوي به آنها انتقال یافته باشد قائم مقام مدعی یا مدعی علیه محسوب و آنان نیز حق استیناف دارند اعم 
از اینکه انتقال به آنها قهري باشد و یا اختیاري و اگر در اثناء محاکمه ابتدائی یا استینافی انتقال واقع شود منتقل الیه 

 ).105: 1388(متین دفتري، »] اي آنها محاکمه می نمایدقائم مقام مدعی یا مدعی علیه بوده و بج
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 نه یواقع يدعوا انتقال دیآیم بر یخوب به مقرره نیا مخالف مفهوم از. است ممنوع وکال
 اصول قانون به الحاقی قانون موجب به نیهمچن. است مجاز بلکه ست،ین ممنوع تنها

 از مالی یا حق انتقال عنوان به الوکاله ممنوع اشخاص«: [1310 مصوب عدلیه تشکیالت
 به ارثاً مال یا حق که این مگر نمایند محاکمه محاکم از یک هیچ در اصالتاً توانندینم غیر

 چون. دارد دعوا انتقال یضمن قبول بر داللت مزبور یقانون متن.] »باشد شده منتقلآنها 
 . است کرده ممنوع دعوا موضوع مال ای حق گرفتن انتقال از را یخاص اشخاص فقط
 یشاک ،يفریک تیشکا از بعد هرگاه... « چک صدور قـانون 11 ماده تبصره موجببه  -و

 واگذار يگرید نحو هر به چک به نسبت را خود حقوق ای دهد انتقال يگرید به را چک
 شود،یم استنباط مزبور تبصره و ماده متن از چهآن. »شد خواهد موقوف يفریک بیتعق کند
 وجه مطالبه حق جمله از حقوق ریسا انتقال ،يفریک تیشکا حق برخالف که است نیا

(جنبه  خسارت مطالبه حق دهید بزه نیبنابرا .است مجاز آن به مربوط يدعوا و چک
 .دهد انتقال تواندیم را) جرم یخصوص

 نه قانون، حیصر منع موارد در جز به دعوا اقامه مربوطه، نیقوان در دقت با که، آن جهینت
 انتقال بر مثبت اثر اوقات یگاه بلکه ست؛ین آن به مربوط يدعوا و حق انتقال مانع تنها
 قابل دعوا، اقامه با انتقال، قابل ریغ يمعنو حقوق معتقدند؛ دانان حقوق یبرخ. دارد حق
 ). 282: 1391 ان،ی(کاتوز شودیم وارث به انتقال

 داشته مقرر یمل فرا یمدن یدادرس نییآ اصول 12 اصل 3 بند ؛یقیتطب حقوق نگاه از
 را يگرید شخص دهد اجازه نیطرف به دیبا دادگاه برسد، نظر به موجه که یهنگام: است
 انیجر نیطرف از کی هر یمقام قائم به يگرید شخص ای ساخته خود نیجانش یدادرس در

 در تواندیم دادگاه مقر قانون که است آمده اصل نیا شرح در. دهد ادامه را یدادرس
 موجب به که یاقدام و یورشکستگ شرکتها، ادغام ن،ید انتقال مرگ، رینظ موارد از ياریبس
 مسائل خصوص در شود،یم گماشته يگرید يجا به یشخص حق، کی ياجرا يبرا آن

 ینییآ ای يماهو حقوق از یبخش عنوان به دعوا نیطرف به الحاق ای ینیگزيجا به مربوط
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 قانون 105 ماده رانیا حقوق در مثال يبرا. کند وضع را یمقررات دادگاه مقر در حاکم
 در تجارت قانون 419 و 418 مواد و دعوا مورد يقهر انتقال باره در یمدن یدادرس نییآ

 1310 سال امالك و اسناد ثبت قانون 43 تا 41 مواد و هیتصف ریمد تیمسؤول خصوص
 ،یمحسن و ی(غمام است توجه قابل ثبت اعتراض يدعوا انتقال باره در يبعد اصالحات با

1396 :145-146.( 

 يرأنقد  -2

 يرأ يماهو يرادهایا سپس استان، دنظریتجد دادگاه دادنامه ینگارش يرادهایا نخست
  .ردیگیم قرار یبررس مورد مزبور

  دنظراستانیتجد دادگاه دادنامه ینگارش يرادهایا -2-1

 یصورت در است، شده نوشته »ینشان« کلمه ،يرأ یاصل متن از قبل و دادنامه صدر در -
 »اقامتگاه« آنان، یقانون ندهینما ای لیوک ای دعوا خوانده و خواهان مشخصات از پس دیبا که

 چهآن یحقوق يدعوا در تیصالح امر در.آ.د.م). ق 296 ماده 2(بند  شود نوشتهآنها 
 خوانده که شود اقامه یدادگاه در دیبا االصل یعل دعوا. است اقامت محل است مالك
 ابالغ امر در اقامت محل نییتع.آ.د.م). ق 11(ماده  دارد اقامت آن ییقضا حوزه در

 اموال به مربوط يدعاو در.آ.د.م). ق 80(ماده  دارد تیاهم زین یقضائ اوراق و دادخواست
(ماده  است واقع آن حوزه در رمنقولیغ مال که شودیم اقامه یدادگاه در دعوا رمنقولیغ

 . ندارد یحقوق داللت نوع چیه موضع نیا در »ینشان« کلمه نوشتن نیبنابرا.آ.د.م). ق 12

 یدگیرس انیجر از کار گردش خواندن با کس هر که باشد داشته کار گردش دیبادادنامه  -
 قبل و دادنامه صدر در است بهتر کار، گردش. شود آگاه پرونده در شدهانجام اقدامات و
 قابل يرأ متن از یراحت به که شود آورده »کار گردش« عنوان با ،يرأ یاصل متن از

. شود نوشته يرأ مقدمه در ،»کار گردش« عنوانبی است ممکن البته. باشد صیتشخ
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 .آ.د.ك).ق 378(ماده  است یالزام يفریک آراء در کار گردش نوشتن
. است رفته کاربه ،»است شده صادر« فعل کی فقط دادنامه متن اول سطر شش در -

 . است دشوار آن از مقصود درك و یطوالن جمله نیا خواندن
 بود بهتر است، شده نوشته ناقص صورت به رقم دوازده با نینخست شعبه دادنامه شماره -

. دارد را خود خاص مفهوم ارقام نیا از دسته هر چون. شدیم نوشته کامل طور به شماره
 دادنامه بیترت و يرأ کنندهصادر شعبه شهرستان، استان، ،يرأ صدور سال گرانینما ارقام
 .است) شعبه يرأ نی(چندم

 ،»تیبحکا« ،»عنوانبه« يجا به و شدیم تیرعا یسینو جدا که بود بهتر يرأ تمامدر  -
 به ت،یحکا به عنوان، به«: شدیم نوشته »ینفعيذ« و »کهنیا« ،»بمراتب« ،»آمدهبعمل«

 ).55 و 41 ،34: 1386 ناصح، و ،یاحقی( »ینفعيذ و که نیا مراتب، به آمده، عمل
 یفارس در. است آمده هم مسافت یمعن به و دنینورد در يمعنا به لغت در »یط«کلمه  -
 بردن کار به راه، مسافت در یعنی راه یط در و ندیگویم راه کردن یط را راه دنینورد در
  »دادنامه موجب به«: نوشت توانیم آن يجابه. ستین حیصح دادنامه مورد در واژه نیا

 »میهست آن در ما چهآن« آن، یفارس معادل بود بهتر ،»هیف نحن ما« یعرب بیترک يجا به -
 زبان. بردیم کار به »يجار يدعوا«: مانند گرید مناسب عبارت ای »بحث مورد مطلب« و

 لیدال جمله از یعرب اصطالحات و لغات نفوذ و میمفاه يدشوار. است دشوار ما یحقوق
 زیپره یعرب اصطالحات و کلمات بردن کار به در روي زیاده از دیبا. است يدشوار نیا

 يدشوار بر ،يرأ نوشتن در ناهموار يهاواژه و مشکل لغات از استفاده نیهمچن. کرد
 . دیافزا می يرأ فهم

 اسم همراه و است مؤنث صفت یعرب در صادره. است غلط »صادره دادنامه« بیترک -
 بردن کار به لیدل نیهمبه و ندارند مؤنث و مذکر یفارس کلمات. رودیم کار به مؤنث
: شد می نوشته بود بهتر نیز مورخه جاي به. است غلط یفارس کلمه همراه مؤنث صفت
 .خیتار یا مورخ
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 يجا به بود بهتر. شودیم حذف الف از بعد کلمه آخر در همزه حرف یفارس زباندر  -
 .»بنا«: شدیم نوشته »بناء« کلمه

 ،»گفتشیپ قانون«: شدیم نوشته بود بهتر. است مفهوم نا »ياشعار قانون« بیترک -
 .»شده ادی قانون«ای
 .»دعوا«: شدیم نوشته بود بهتر »يدعو« کلمه -
 و مفهوم نا »مطروحه و حاضر« کلمات »مطروحه حاضر دنظرخواهیتجد« عبارتدر  -
 .هستند دیزا
 حذف و است دیزا هفتم سطر در ،»پرونده اتیمحتو تیبحکا کهنیا لحاظ با و«عبارت  -
 .شودیم رساتر جمله يمعنا و سازدیم روانتر را جمله آن
: شدیم نوشته بود بهتر ،»دادنامه به نسبت... یدنظرخواهیتجد« عبارت يجابه -
 .»دادنامه از... یدنظرخواهیتجد«
 . ندارد فاعل ،»است معتقد« بیترک -
 عدد با آن از شتریب و حروف با رقم سه تا حداقل اعداد که است آن ستهیشا يرأدر  -

 . شود نوشته

 يماهو رادیا -2-2

 یمقررات شـودیم منتقل ارادي طـور بـه دعوا موضوع یدادرس انیجر در که يموارد در
 ينشستها شده، صادر آراء در. است شده آراء تشتت موجب امر نیهم و نشده وضع
 چند یمشورت يونهایسیکم و هیقضائ قوه یحقوق اداره یمشورت ينظرها محاکم، ییقضا
 ،)نقد مورد يرأ صدور در نظر دیتجد دادگاه(نظر  دعوا رد قرار صدور: دارد وجود نظر
 ادامه و) نقد موضوع يرأ یدادرس در نینخست دادگاه(نظر  ناقل تیطرف به یدادرس ادامه
 :میپردازیم فوق يدگاههاید یبررس به نکیا ه،یال منتقل تیطرف به یدادرس
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 )نظر دیتجد دادگاه(نظر  دعوا رد قرار صدور -2-2-1

 دعوا که معناست نیبد. م.آ.د. ق 105 ماده به توجه با گذارقانون سکوت معتقدند یبرخ
 قابل ،ياراد انتقال. ستین انتقال قابل دعوا اصوالً و ندانسته انتقال قابل ياراد طور به را
 نییآ قانون 84 ماده 4 بند طبق« دعوا موضوع انتقال از پس. ستین يقهر انتقال با اسیق

 ماده استناد بهاست  داده دادخواست اول خوانده تیطرف به خواهان چون یمدن یدادرس
 )ییقضا نشست در تیاقل(نظر  »شد خواهد صادر دعوا توجه عدم قرار الذکر فوق
 ).290-289: 1393 ،ییرزای(م
 و است شده مشخص قــانون در دعــوا رد مــوارد -اول را؛یز. است مردود نظر نیا

گذار قانون -دوم. ستین دعوا رد قرار صـدور موارد از ثالث بـه دعـوا موضـوع انتقـال
 و نیجانش نییتع از پس شود، متوقف دعوا که است داشته مقرر(فوت)  يقهر انتقال در

 زین ياراد انتقال در ،.آ.د.م.)ق 105(ماده  ابدی ادامه یدادرس ـانیجر نفعيذ درخواست
 نفع انتقال نحوه در ياراد و يقهر انتقال عمده تفاوت رایز. است يجار حکم نیهم

 از کی هر موقع هر که شد خواهد يالهیح به لیتبد دعـوا موضـوع انتقـال -سوم. است
 حکم صدور از يریگجلو يبرا اوست، ضرر به دعوا انیجر کند احساس دعوا نیطرف

 هدف به دادگاه، يسو از دعوا رد قرار صدور و دعوا موضوع انتقال با بتواند ت،یمحکوم
 در سر باعث تواندیم باشد خوانده سوي از انتقال که یفرض در خصوص به. برسد خود
 در -چهارم. کند لیتحم آنان به را يادیز نهیهز و شود ییقضا مراجع و خواهان یگم

 يشهر نیزم قانون 12 ماده موضوع يدعاو مانند است، محدودآنها  اقامه مهلت که يدعاو
 اقامه تواندینم رندهیگ انتقال مهلت، يانقضا از پس امالك و اسناد ثبت قانون 16 ماده و

 استماع عدم به را خود يجا دعوا استماع اصل دعوا، رد قرار صدوربا -پنجم. کند دعوا
 يریگیپ و اقامه را دعوا دیبا مجدداً حق، احقاق يبرا رندهیگانتقال - ششم. دهدیم دعوا
 دو یدگیرس زمان و شده یدادرس اطاله موجب نه،یهز لیتحم بر عالوه نیبنابرا. کند

. باشد داشته یپ در يمتعدد موانع است ممکن مجدد يدعوا اقامه -هفتم. شودیم چندان
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 دیبا نخست باشد، نداشته یدادرس نهیهز پرداخت توان رندهیگانتقال چهچنان مثال يبرا
 جهینت به خواهان سوگند با دعوا که يموارد در رد،یگ قرار یدگیرس مورد او اعسار يادعا
 سوگند نتواند و باشد نداشته را سوگند انیات طیشرا هیال منتقل است ممکن است دهیرس

 استماع فوت واقعه اثر بر دیشا و ورزند اجتناب دادگاه به رفت و آمد از شهود بخورد،
 و رندهیگ انتقـال یمقـام قـائم اصل با نظر نیا-هشتم. باشد ممکن ریغ شاهد شهادت
 و یعموم يدادگاهها لیتشک قانون 26 ماده الف بند مانند دعوا، انتقال به مربوط مقررات
 . است ریمغا امالك و اسناد ثبت 42 ماده و انقالب

 )نینخست دادگاه(نظر  ناقل تیطرف به یدادرس ادامه -2-2-2

 انیجر در دعوا موضوع ملک د،یآیم بر نظر دیتجد دادگاه يرأ متن از که طور همان
 انیجر دعوا، موضوع انتقال رغم به نینخست دادگاه واست  شده منتقل ثالث به یدادرس
 طرفداران. است کرده صادر يرأ و داده ادامه ناقل تیطرف به را دعوا به یدگیرس و یدادرس

 قحقو کلیه نیگزياج لیها منتقل ،ياراد طریق از لما لنتقاا در« معتقدند، دگاهید نیا
 شکستگیور و ارث مبحث فخال بر هکـ یلحا در شود،یم هیال منتقل به ههندد لنتقاا
 سیدادر دـنرو در دـناتو نمی خیرا شخص و هیددگر قطع جدید مالک با سیدادر يبطهرا
 ).24: 1391 سته،یشا و یجالل( »کند خلهامد

 ـانیجر در کـه ییدعـوا لحاظ از امـا است، ناقل مقـام قـائم ماهوي، حق در هیال منتقل
 کند؛ دایپ ورود یدادرســ در ناقل مقــام قـائم عنــوان بـه توانــدینم اســت یدگیرسـ
 اداره 11/12/93 – 2792/93/7 شماره یمشورت نظر به توانیم دگاهید نیا دییتأ در

 دیجد يارابطه دعوا، طرح از پس«: است آمده نظر نیا در. کرد استناد هیقضائ قوه یحقوق
 انتقال صرف به و است یدادرس به مربوط که دیآیم وجود به خوانده و خواهان نیب

 نمودن نیگزيجا با و زد برهم را رابطه نیا توانینم ن،یطرف از یکی توسط دعوا موضوع
 قائم چون آن، بر مضاف». ....داد ادامه را یدادرس همان خواهان، يجا به ثالثشخص
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 ـدیبا آن، عدم ای یمقام قائم حصول در شک مـوارد در است اصل خالف شدن مقام
  .شد یمقام قائم عدم به لیقا اصل، مطابق

 حق یدادرس از مرحله هـر در دعوا يطرفها از یکی هرگـاه. است مردود زین نظر نیا
 انیجر ادامه و دعوا اقامه طیشرا نبودن، میمستق نفعيذ خاطر به دهد، انتقال را خــود
 گـرید يسو از. است مقررات خالف دعـوا در او حضـور و دهدیم دست از را یدادرس
 ـهیعل حکـم صـدور و ناقل تیطرف بـه یدادرسـ انیجر ادامـه و دعوا موضوع انتقـال بـا
 نسبت انتقال، از بعد ناقل چـون شود؛یم مواجه دهیعد اشکاالت با حکـم اجـراي وي
 هر. کند اجرا را حکم طوعاً تواندینم و شود یم محسوب گانهیب اختالف مورد حق به

 دارد، دست در را به محکـوم کـه شخص هـر هیعل حکم اجراي ینیع دعواي در چند
 هـم هیال منتقل ـهیعل حکم اجراي). یمدن احکام ياجرا قانون 44(ماده  اجراست قابل
 و یدگیرس رغم به و شودینم سریم یآسان به نبوده، دعـوا طـرف کـه علـت ـنیا بـه

 . شودیم ثالث اعتراض يدعوا جمله از متعدد يدعاو اقامه موجب حکم، صدور

  هیال منتقل تیطرف به یدادرس ادامه -2-2-3

 ینیبشیپق.آ.د.م. 105 ماده در را يقهر انتقال گذارقانون: ندیگویم گرید یبرخ مقابل، در
 روشن زین سکوت نیا سبب. است ساکت ياراد طور به دعوا انتقال خصوص در اما کرده،
 انتقال با. شودیم منتقل زین آن توابع ابد،ی انتقال یحق گاه هر رایز است، موضوع بودن

: اوالً که استدالل نیا با ابدییم ادامه الیه منتقل تیطرف به یدادرس انیجر« دعوا موضوع
 انتقال االجراءالزم نیقوان از یبرخ در: اًیثان. ندارد وجود یمنع خصوص نیا در نیقوان در

 قانون 42 ماده و تبصره مالك وحدت از که است شده پذیرفته ملک انتقال سبب به دعوا
 با: ثالثاً. شودیم استنباط نیچن سابق یمدن یدادرس نییآ قانون 541 ماده از زین و ثبت
: 1393 ،ییرزایم( »ابدییم ادامه یدادرس انیجر یمدن قانون در یمقام قائم اصل به توجه
  .)464 و 463: 1391 ،يلنگرود يجعفر؛ 289-290
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 ناقل شخص سمت شود، منتقل ثالث شخص به دعوا موضوع که دعوا از يامرحله هر در
 انتقال ه،یال منتقل بـه ناقل تعهـدات و حقـوق. شودیم زایل خوانده یا خواهان از اعم
 ادامه را یدادرس انیجر و شده دعوا وارد ناقل مقـام قــائم عنـوان بـه وي و افتهی
 و 147: 1389 ،ینیام و ی(سلجوق یمدن یدادرس نیآی یمشورت ونیسیکم نظر. دهـدیم

 نیا دیمؤ )290-289: 1393 ،ییرزایم( ییقضا نشست در قضات تیاکثر نظر و ).148
 . است امر

اند. پذیرفته را دعوا انتقال روشن، و صریح مقررات نبودوصف  با ییقضا مراجع اغلب
 در دعوا انتقال رفتنیپذ در گفت، توانیم نهیزم نیا در شده صادر آراء به ینگاه با البته

 یعال مراجع و محاکم در اما رد،یگیم صورت مقاومت مواقع یبعض در نینخست محاکم
 هرچه شود،یم استنباط نیچن نیبنابرا دارد؛ وجود یتال محاکم به نسبت يشتریب اقبال
 رشیپذ رودیم باالتر تجربه و دانش سطح و شودیم شتریب یحقوق لیمسا با ییآشنا
  1است. شده صادر ریاخ نظر دییتأ در يمتعدد يهادادنامه. است تر آسان دعوا انتقال
 ،1356 مصوب مستأجر و موجر روابط قانون موضوع اجاره مورد ملک انتقال از بعد
 یتمام در هیال منتقل. شودیم(ناقل)  موجر مقام قائم اجاره قرارداد و ملک در داریخر

 ،ییدارو؛ 363: 1388 ان،ی(شعار شودیم ناقل نیجانش اجاره از یناش تعهدات و حقوق
 بودن نامحدود به باتوحه نشود، منتقل رندهیگ انتقال به اجاره قرارداد اگر ).28: ب 1392
 بها اجاره مستأجر از تواندینم رندهیگ انتقال را؛یز. است المنافع مسلوب مال اجاره، مدت

 تخلف از مانع تواندینم کرد تخلف ملک از استفاده در مستأجر اگر ای و کند افتیدر را
 ملک هیتخل يدعوا که يموارد در نیا بنابر. کند رونیب تخلف استناد به را او ای و شود

                                                           
در صورتی که مدعی «شعبه یک دیوان عالی کشور  13/2/1318مورخ  226به موجب رأي تمیزي شماره  -. الف1

علیه در خالل جریان دعوا ملک مورد ادعا را به دیگري انتقال دهد طرف دعوا از آن به بعد منتقل الیه بوده و به 
(بهرامی، » رسیدگی جریان و خاتمه خواهد یافت و اصدار قرار عدم توجه دعوا موجب نقض است طرفیت او

شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات (موسوي مقدم،  3/10/1372مورخ  319دادنامه شماره  -). ب175: 1388
 .215-212: 1399)؛ براي مالحظه آراء بیشتر رجوع کنید: قائدي، 25: 1390
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 مطابق ساختمان احداث منظور به هیتخل يدعوا مانند 1ستین شخص به قائم اجاره مورد
 ناقل مقام قائم شده اقامه يدعوا در داریخر ملک، انتقال با مزبور، قانون 15 ماده کی بند
 شدهمنتقل يو نام به ساختمان احداث پروانه و داشته بنا احداث قصد داریخر اگر شود،یم

 از اطالع با ثالث بسا چه. ندارد وجود دعوا رد قرار صدور و حکم نقض بر یلیدل باشد،
 که آن از پس دادگاه. است دهیخر را ملک ساختمان احداث منظور به و هیتخل يدعوا
 يسو از شده ارائه مدرك و لیدل به باتوجه ،یدادرس انیجر در را دعوا موضوع مال انتقال
(قائم  هیال منتقل تیطرف به را دعوا به یدگیرس ستیبا یم کرد، احراز هیال منتقل ای و ناقل
 شانیا جانب از لیدل ارائه و يو حضور به ازینیب بسا چه داد،یم ادامه) ناقل مقام
 مجدد يدعوا اقامه به ازین و بدهد صلهیف را دعوا و ردیبگ يماهو میتصم توانستیم

 صادر دعوا بطالن به حکم دیبا دادگاه باشد، نداشته بنا احداث قصد خریدار اگر. نباشد
 . کند

  

                                                           
از انتقال ملک موضوع دعواي تخلیه به ثالث، چون لحاظ نیاز شخصی مطرح شود، پسچه به . دعواي تخلیه چنان1

 شود و دادگاه باید قرار سقوط دعوا صادر کند. نیاز شخصی قائم به شخص است، دعوا ساقط می
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 نتیجه:
 شخص به یدادرس انیجر در دعوا اصحاب از ییک تیموقع انتقال« يمعنا به دعوا انتقال
 انتقال پذیرش یمبان از یکی .است شده پذیرفته ایران حقوق در دعوا انتقال. است »ثالث
 کار به مقام قائم اصطالح یقانون مواد از ياریبس در. است رندهیگ انتقال یمقام قائم دعوا،
 یدادرس در بودن سمت يذ و نفعيذ. است شده شمرده لیاص همانند مقام قائم و رفته
 بنابراین. باشد داشته استمرار یدادرس انیجر پایان تا باید که دعواست اقامۀ شروط از ییک
 دست از را خود سمت و نفع خوانده یا خواهان ،یدادرس جریان از يامرحله هر در

 ماده مالك وحدت از. یابد ادامه جدید سمت يذ و نفعيذ حضور با باید دعوا بدهند؛
 بهره دعوا ياراد انتقال يبرا توانیم يقهر انتقال درباره یمدن یدادرس نیآی قانون 105
 منتقل زین دعوا اقامه حق دعوا، موضوع انتقال با است یتبع حق کی دعوا، اقامه حق. برد
 موضوع انتقال لیدل به استان نظر دیتجد دادگاه يسو از دعوا رد قرار صدور. شودیم

 مربوط مقررات و یمقام قائم اصل ریمغا ،دعوا انتقال رفتنینپذ و ،یدادرس انیجر در دعوا
 ماده و انقالب و یعموم يدادگاهها لیتشک قانون 26 ماده الف بند مانند دعوا انتقال به

 به توانیم که دارد سوء آثار و است دعوا اصحاب مصلحت و امالك و اسناد ثبت 42
 صدور مانع که شد خواهد يالهیح به لیتبد دعـوا موضـوع انتقـال: کرد اشاره ریز موارد
 رندهیگ انتقال است، محدودآنها  اقامه مهلت که يدعاو در. شودیم تیمحکوم حکم
 اقامه. ردیگیم قرار دعوا استماع اصل يجا دعوا استماع عدم. کند دعوا اقامه تواندینم

 موجب نه،یهز لیتحم بر عالوه رنده،یگ انتقال يسو از حق احقاق يبرا مجدد يدعوا
 از شهود مثال يبرا. باشد داشته یپ در يمتعدد موانع است ممکن و شده یدادرس اطاله
 ریغ شاهد شهادت استماع فوت واقعه اثر بر دیشا و کنند اجتناب دادگاه به آمد و رفت
 اصل استناد به توانندیم یقضای رویۀ عنوان به خود آراء و اقدام در دادگاهها. باشد ممکن
 دعوا، انتقال پذیرفتن با گیرنده، انتقال و عنه منتقل یمقام قائم رابطۀ احراز و یمقام قائم
 يامدهایپ از و بشناسند رسمیت به الیه منتقل طرفیت به را یدادرس جریان و دعوا ادامه
 . کنند يریجلوگ دعوا انتقال رفتنینپذ یمنف
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Criticism of the decision of the appeals court of the province, 
emphasizing the voluntary transfer of lawsuit 

 Feyzollah Ghaedi1 

Abstract: 
Transfer of litigation means that the right of action and continue the 
proceedings is transferred from one person to another and transferee 
becomes successor transferor. The procedural rules do not have a ruling 
on voluntary transfer, and this has caused different interpretations: 
some courts do not accept voluntary transfer of lawsuits; After 
transferring the "subject of the lawsuit" during the proceedings, they 
issue a "dismissal of the lawsuit" order, considering that the claimant is 
not interested. Some courts accept the transfer of the lawsuit and 
consider the transferee as a party to the lawsuit. According to Article 
105 of the Code of Civil Procedure on forced transfer and paragraph 6 
of Article 84 of the same law and note and Article 42 of the Law on 
Registration and paragraph 1 of Article 26 of the Law on the 
Establishment of General and Revolutionary Courts and other scattered 
legal articles, The principle of Successor, Rules and criteria such as: 
Benefit, validity of the final decision, adherence to the principle, rule of 
domination, legal doctrine and some court rulings, especially the 
rulings of supreme judicial authorities, it seems that "transferring a 
voluntary lawsuit" is the same as transferring a forced lawsuit in the 
legal system Iran has been accepted. Accepting the transfer of the 
lawsuit prevents the delay of the proceedings and the imposition of 
double litigation costs on the litigants. 
KeyWords: Beneficiary, Litigant, Proceedings, Rejection of action, Right 
of action, Successor, Transferee. 
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