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 حق انتقال بي دعوا انتقال
 1یقائد اهللضیف

 2یمحسن حسن

 چکیده
 شخصي به شخص جريان دادرسي از ۀادام و دعوا ۀاقامکه حق  معناست اين به دعوا انتقال

 به که حق همراهبه دعوا نتقالا خالفرب درست. شود عنهمنتقل مقامِقائم اليهو منتقل ،ديگر منتقل
 مقامائمق تکاليف و حقوق همۀ در گيرندهانتقال و شودمي منتقل ثالث به دعوا خواسته، انتقال تبع

 اما شود،مي منتقل گيرندهقالدعوا به انت ۀاقام سمت حق، انتقال بي دعوا انتقال در گردد،مي ناقل
 ناميده تسم انتقال يا و صناق دعواي انتقال انتقال، اين. شودنمي منتقل( دعوا)مورد  دعوا خواستۀ

 ياشارات زمينه اين در نينقوا و است شده پذيرفته حق همراهبه دعوا انتقال ما حقوق در. ودشمي
د. انتقال جويز کنتنون مگر در مواردي که قا ؛انتقال حق پذيرفته نيست يولي انتقال دعوا ب ،دارند

 و حقوق ۀکلي در دهندهانتقال مقامقائم گيرندهانتقالدعواي ناقص ريشه در برخي قوانين دارد. 
رسي، داد ۀهزين مانند مالک بايد و شودنسبت به موضوع دعوا مي -مالکيت حق جزبه -تکاليف

 ونههرگ ستا مختار اصيل همانند و دستمزد کارشناسي و غيره را مطابق مقررات پرداخت کند
 شباهت صناق وايدع قالانتجريان دادرسي يا انصراف از دعوا بگيرد.  ۀدعوا و ادام ۀاقام در تصميمي

 کدامهيچ و است راديا دو هر گيرندهانتقال و وکيل به سمت دادن چون دارد، وکالت به يزياد
 يدادرس جريان در دخالت قح موکل برخالف دهندهانتقال. نيستند بهمحکوم يا و دعوا مورد مالک
 . خواهد داشتن يتأثير گيرندهانتقال سمت در دهندهانتقال حجر يا فوت و ندارد

 . مقامقائم سمت، دعوا، ۀحق اقام رنده،يگانتقال دعوا، انتقال:  کلیدی ژگانوا
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 مقدمه

 عواست.دقال يکي از موضوعات حقوقي ظريف و در عين حال از بعضي جهات دشوار، انت
همراه عوا بهدبه(. انتقال همراه انتقال حق است و گاه بي انتقال حق )مدعيانتقال دعوا گاه به
 رفته شدههاي بسياري مواجه بوده که درنهايت پذيبه هر روي با چالش حق در حقوق ما

گونه انتقال ينابه  اگرچه در جزئيات و آئين آن اختالف نظر وجود دارد. برخي قوانين ؛است
ناد و امالک(. خواهيم قانون ثبت اس 42قانون آئين دادرسي مدني و  105اشاراتي دارند )مادۀ 

دانان نيز انتقال دعوا را اي است که برخي حقوقگونهضوع دعوا بهديد که تبعيت دعوا از مو
وا بي دانند. اما موضوع اين تحقيق انتقال دعبه( ميبه معناي انتقال موضوع دعوا )مدعي

شود؛ ح ميهاي متعددي مطرانتقال حق است که ابهام بيشتري دارد. در اين زمينه پرسش
 وا بي انتقالنتقال دعتواند انتقال يابد؟ امورد دعوا( ميازجمله اينکه آيا دعوا جداي از حق )

 گر دعوااست؟ حق در حقوق ما چه جايگاهي دارد؟ جايگاه اين سخن در دکترين حقوقي چي
 قابل انتقال باشد، ماهيت و آثار آن چيست؟ بي نقلِ حق

ل انتقا ن ازاين موضوع مورد توجه و تحليل نويسندگان قرار نگرفته است. هرجا سخ
اند. داختهل حق پرهمراه انتقادعوا شده است، نويسندگان به انتقال دعوا از نوع اول يعني به

ل شود با تحليبنابراين، بررسي اين موضوع از اهميت دوچندان برخوردار است. کوشش مي
وشتار، ر اين ندود. شمباني و مقرراتي که در اين زمينه وجود دارد موضوع اين نوشته تبيين 

عوا نتقال داعدم  مفهوم و جايگاه انتقال دعوا بي انتقال حق و سپس استثناي قاعدۀنخست 
 گيرد. بي انتقال حق و آثار آن مورد بررسي قرار مي

  حق انتقال بی دعوا انتقال جايگاه و مفهوم .1

  حق انتقال بی دعوا انتقال مفهوم .1. 1

ه بشخصي  ي ازۀ جريان دادرسانتقال دعوا به اين معناست که حق اقامۀ دعوا و ادام
معمواًل  مقام ناقل شود. اين حقِ اقامۀ دعوااليه جانشين و قائمشخص ديگر منتقل، و منتقل

قل شود و يگري منتيابد. اگر دعوا بدون مورد دعوا )خواسته( به دبه تبع حق اصلي انتقال مي
است. در  وي دادهتقال حق راليه جانشين ناقل در اقامۀ دعوا گردد، انتقال دعوا بي انمنتقل

به به يا محکومتواند دعوا را اقامه کند، بدون اينکه مالک مدعيگيرنده مياين صورت انتقال
 باشد. 
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ال پيدا لث انتقهمراه حق که به تبع انتقال خواسته، دعوا به ثابرخالف انتقال دعوا به
گردد، عنه ميمقام منتقلقائمت و نفع )همۀ حقوق و تکاليف( گيرنده در سمکند و انتقالمي

شود، اما خواستۀ يگيرنده منتقل مدر انتقال دعوا بي انتقال حق، سمت اقامۀ دعوا به انتقال
جز مالکيت مورد گيرنده در کليۀ تکاليف و حقوق بهيابد. انتقالدعوا )مورد دعوا( انتقال نمي

ست و اي ناقص و يا انتقال سمت ، انتقال دعواشود. اين انتقالعنه ميدعوا جانشين منتقل
شود. انتقال دعواي ناقص به معناي تفکيک دهنده در سمت ميمقام انتقالگيرنده قائمانتقال

گيرنده له انتقاته بحق اقامۀ دعوا از مورد دعوي نيست، بلکه حق اقامۀ دعوا در مورد خواس
 علق دارد. شود و مالکيت مورد دعوا به طلبکار و مالک حق اصلي تمنتقل مي

نفع و به تبع آن، ذي سمت است و گاه فقط سمت کنندۀ دعوا ذيگاهي شخص اقامه
وا ه در دعترک دارد. افراد مختلفي ازجمله ولي، وصي، قيم، وکيل، مدير تصفيه و مدير

هاي گيرندۀ دعوا از لحاظ شيوهنظر از اينکه دارندگان سمت، با انتقالسمت هستند. صرفذي
 هاي زوال سمت، قدرت، اعتبار،دست آوردن و روشسمت و انتصاب، علت به دست آوردنبه

 اي له يااست، همۀ اشخاص نامبرده که حسب مورد در دعو استحکام و دوام سمت متفاوت
 52ادۀ ارند )مي( دعليه موکل، محجور يا ترکۀ متوفي نمايندگي )قانوني، قضايي و يا اراد

نۀ دادرسي اخت هزيپرد و در خواستۀ دعوا نفعي نداشته، به ق.آ.د.م(، مالک مورد ادعا نيستند
سمت است و ، ذيگيرندۀ دعوا بي انتقال حقاما انتقال از دارايي خود نيز تکليفي ندارند.

 گيرد. عنوان اصيل طرف دعوا قرار ميبه

ا به باهت رين شدر ميان نمايندگان يادشده، نمايندگي ارادي )وکيل دادگستري( بيشتر
 عوا و يادکدام مالک مورد ال دعواي ناقص دارد، چون سمت هر دو ارادي است. هيچانتق

شود و مي به نيستند، ولي در دعاوي خاص سمت دارند. وکيل در مواردي که تعيينمحکوم
 سمت است. شود، ذيگيرنده در دعوايي که سمت به وي منتقل ميانتقال

نامه، معتقدند که اين امر در بيمه« دعواانتقال حق اقامۀ »برخي در مورد ماهيت شرط 
آنکه حقِ مبناي دعوا منتقل شود، بي« حق اقامۀ دعوا»کند. در حقوق ايران ايجاد وکالت مي

قابل انتقال نيست و چنانچه اين شرط مفيد امري غير از وکالت در اقامۀ دعوا باشد، باطل 
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در موارد مصرح « عوا بي انتقال حقانتقال د»طور که در ادامه خواهيم گفت . اما همان1است
هاي در حقوق ما پذيرفته شده است. عالوه بر آن، انتقال دعواي ناقص با عقد وکالت تفاوت

 بارزي دارد: 

ق.م( و  954و  678منشأ نمايندگي وکيل دادگستري، عقد معين جايز وکالت است )مواد 
 درسي شرکتوکيل درجريان دادهد، بلکه خود در کنار موکل سمت را به وکيل انتقال نمي

شد )مادۀ کالت بافۀ ودارد. وکيل بايد داراي پروانۀ وکالت و تابع قوانين و نظامات خاص حر
ينۀ اخت هزه پردبقانون آئين دادرسي مدني(. وکيل بايد مصلحت موکل را رعايت کند و  33

 دادرسي از دارايي خود مکلف نيست. 

 شود و داشتنسمت است، اما وکيل محسوب نميياليه ذدر انتقال دعواي ناقص، منتقل
ز دعواي نظر کردن هيئت بستانکاران اپروانۀ وکالت ضرورتي ندارد. منشأ سمتش، صرف

 10 الب مادۀگيرنده است. واگذاري سمت در قمشکوک و واگذاري حق اقامۀ دعوا به انتقال
أثيري در واگذاري دعوا ت دهندهگيرد و عقد جايز نيست. فوت يا حجر انتقالق.م. صورت مي

مقامي ريشه در تواند او را از سمتش عزل کند. استحکام اين قائمدهنده نميندارد. انتقال
ت خود را نيز سم گيرندهواگذاري حق اقامۀ دعوا دارد. اگر واگذاري باطل اعالم شود، انتقال

يدا پر امر مختومه صورت، وقتي دعوا به سرانجام برسد و اعتبادهد. درغير اينازدست مي
ود، ايجاد ش يابد. هر تغييري در مالک حق اصلي )مورد دعوا(کند، سمت وي نيز پايان مي

جر يا يست که حگيرنده ندارد. انتقال به إذن محض مالک مورد دعوي نتأثير در سمت انتقال
 فوت او موجب زوال إذن و سمت شود. 

جريان دادرسي ندارد، چون سمت اقامۀ  دهندۀ دعوا حق دخالت دربرخالف وکالت، انتقال
گيرنده دربارۀ اقامۀ دعوا، شود و تصميم انتقالگيرنده منتقل ميدهنده به انتقالدعوا از انتقال

تصميم مالکانه است. وي همانند اصيل مختار است هرگونه تصميمي در اقامۀ دعوا و ادامۀ 
و مالک بايد هزينۀ دادرسي و دستمزد  جريان دادرسي يا انصراف از دعوا بگيرد و مانند اصيل

قانون ادارۀ تصفيه امور  45کارشناسي و غيره را مطابق مقررات پرداخت کند )مادۀ 
 ورشکستگي(.
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مالک  عي اگرچهدر سمت از جهاتي به وارد ثالثِ تبعي شباهت دارد. ثالث تب« مقامقائم»
 داند و به تقديمفع مينمورد ادعا نيست، اما خود را در محق شدن يکي از طرفين ذي

ق.آ.د.م(.  134و  130،131دادخواست و رونوشت مدارک و ضمائم آن تکليف دارد )مواد
داند. از اين طريق ممکن نفع ميمقام نيز خود را در محق شدن مالکِ حقِ مورد دعوا ذيقائم

 است طلبي را که از ورشکسته دارد، وصول کند.

  حق الانتق بی دعوا انتقال جايگاه. 2. 1

در حقوق برخي از کشورها مثل انگليس، حق دادخواهي محض قابل انتقال نيست، زيرا 
شود، اما چنانچه با انتقال حقوق مورد دعوا همراه باشد، حق موجب دخالت و شرخري مي

اقامۀ دعوا نيز قابل انتقال است؛ براي نمونه، اگر شخصي حقوق خود را به ديگري منتقل 
. در برخي ديگر از کشورها مثل فرانسه، 1اليه منعي نخواهد داشتبه منتقلکند، انتقال دعوا 

آنکه حِق مبناي دعوا منتقل شود، مجاز شناخته شده است؛ براي انتقال حق اقامۀ دعوا بي
آنکه مالکيت ملکي منتقل شود حق اقامۀ دعوا در مورد مالکيت آن مثال ممکن است بي

حقوق فرانسه اين نوع نمايندگي را نمايندگي در دعوا ملک به شخص ثالث منتقل گردد. در 
 . 2دانند، در مقابلِ نمايندگي در دادگاه که تنها از سوي وکالي دادگستري قابل انجام استمي

اند، حق اقامۀ دعوا صراحت بيان کردهدانان بهطور که برخي حقوقدر حقوق ايران همان
تقال نيست. در واقع، تفکيک دعوا به قابل انتقال آنکه حق مبناي دعوا منتقل شود، قابل انبي

حق صورت گرفته است و نه حق اقامۀ  و غيرقابل انتقال، با درنظر گرفتن قابليت انتقال خودِ
 ؛ مگر در مواردي که قانون تجويزکرده باشد. 3دعوا نسبت به آن

ترين آنها مه مهبنپذيرفتن انتقال دعوا بي انتقال حق علل متعددي دارد که در اينجا 
 شود: اشاره مي

الف( تبعي بودنِ حق اقامۀ دعوا. دعوا يک حق تبعي و تابع حق اصلي است. تبعي بودن 
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2. Guinchard ,Serge‚ Ferrand‚ Frérédrique, Procédure civile. Droit interne et droit communautaire, 
(Paris ,Dalooz, 28ème  éd., 2006), P 520. 
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حق دعوا به اين معني است که در مرحلۀ ايجاد، نيازمند وجود يک حق اصلي است تا با 
 اتکاي به آن وجود يابد و بدون وجود حق اصلي، حق اقامۀ دعوا قابل تصور نيست. حق

اقامۀ دعوا پس از ايجاد نيز همواره در معيت حق اصلي قرار دارد و در صورت حرکت و 
همراه آن حرکت جايي حق اصلي از يک دارايي به دارايي ديگر، دعوا نيز به تبع آن و بهجابه
. حق اقامۀ 1شودق.م(؛ زيرا هرگاه حقي انتقال يابد، توابع آن نيز منتقل مي 220کند )مادۀ مي

مدار وجود و عدم وجود مورد دعوا است؛ به هر حال، ئروجودش عرضي بوده، دادعوا 
بيش با حقوق و. حقوق ما کم2به تفکيک کرد و انتقال دادتوان حق اقامۀ دعوا را از مدعينمي

طور که ق.م(؛ همان 102تبعي آشناست و حق ارتفاق نيز يک حق تبعي است )مادۀ 
شود، با انتقال حقِ موضوع دعوا نيز دعوا تفاق منتقل مياالصول با انتقال ملک حق ارعلي

 شود. منتقل مي

ب( حق اقامۀ دعوا ضمانت اجراي حق اصلي )تحققي( است. برخي از نويسندگان 
دانند و اگر حقي حمايت حمايت قانون از حق را رکن و برخي ديگر شرط تحقق آن حق مي

. چنانچه حق اقامۀ دعوا در اختيار يک 3ودشقانون را نداشته باشد به حق طبيعي تبديل مي
شخص و حق طبيعي )اصلي( متعلق به شخص ديگري باشد، اين امر عنان و اختيار 

گذارد و تالي فاسد در پي گيري در مورد يک حق تحققي را در اختيار دو شخص ميتصميم
لي دارندۀ حق طبيعي بخواهد از حمايت قانوني حق استفاده کند، و دارد. ممکن است مالکِ

حق اقامۀ دعوا مخالف باشد، يا عکس اين قضيه صادق باشد؛ بنابراين با علت وجود حق 
 اقامۀ دعوا سازگار نيست.

ق.آ.د.م. و مواد  105ج( با دقت در قوانيني که به موضوع انتقال دعوا اشاره دارند )مادۀ 
خواستۀ دعوا به ثالث  عبارتيآيد که هرگاه مال موضوع دعوا و بهق.ث.(، چنين برمي 42-44

دهنده در يابد؛ چراکه با انتقال حق اصلي، نفع و سمت انتقالمنتقل شود، دعوا انتقال مي
 کند.اليه انتقال پيدا ميدادرسي به منتقل
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گيرندۀ م( و انتقالق.آ.د. 84مادۀ  10و بند  2نفع باشد )مادۀ د( خواهان بايد در دعوا ذي
 به نيست. عبارت ديگر مالک مدعيبه نفع نيست ياسمت در دعوا ذي

طور مصانعه يا تواند دعاوي را بهقانون وکالت. وکيل نمي 39منع قانوني موضوع مادۀ ( ه
ادگاه وي در ددعا در ظاهر به اسم ديگري و در باطن به اسم خود انتقال بدهد و اين قبيل

 پذيرفته نخواهد شد.

ها برخورد کند ريوانين با ناهنجاارد با وضع قگذار وظيفه دو( رونق پديدۀ شرخري. قانون
ها را برچيند. انتقال حق اقامۀ دعواي محض پديدۀ وجود آمدن آنتر از همه بستر بهو مهم

قانون صدور چک مصوب  11رسد مادۀ نظر ميدهد. بهناميمون شرخري را افزايش مي
ه ده آمدين مااباشد. در با اصالحيۀ بعدي مثال خوبي در زمينۀ مبارزه با شرخري  1355
فري يت کيکسي که چک پس از برگشت از بانک به وي منتقل گرديده حق شکا»...است: 

شاکي  کيفري، کايتنخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهري باشد .... تبصره: هرگاه بعد از ش
اگذار وگري چک را به ديگري انتقال دهد يا حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو دي

 «.د تعقيب کيفري موقوف خواهد شدنماي

به )مورد دعوا( همراه انتقال مدعيدانان و نويسندگان انتقال دعوا را بهز( اکثر حقوق
 .1اندپذيرفته

اقامۀ  قوق خودحتوانند دربارۀ اموال و ح( افراد شخصاً يا از طريق وکالي دادگستري مي
 شود.ا وکيل محسوب نميبه يمدعي گيرندۀ سمت، مالکدعوا کنند، ولي انتقال

ط( تعهد، رابطۀ خصوصي و نسبي ميان طلبکار و بدهکار است، پس امکان رجوع  
طلبکار به شخص ثالثي که بدهکار مديون است چهرۀ استثنايي دارد و بايد مبتني بر اجازۀ 
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کند. قانون باشد. اثر قرارداد نيز نسبي است و جز براي اطراف آن حق و تکليف ايجاد نمي
اي رجوع کند، امتيازي است که ابراين، اگر طلبکار بتواند براي وصول حق خود به بيگانهبن

 . 1بايد آن را عطيۀ قانون شمرد و ارادۀ اشخاص توان اعطاي آن را ندارد

توان گفت انتقال دعواي ناقص با تبعي بودن حق اقامۀ شده ميدر پاسخ ايرادهاي مطرح
ينکه واگذاري حق اقامۀ دعوا به ثالث موجب زوال حق اقامۀ دعوا منافات ندارد، زيرا نخست ا

شود. حق اصلي همانند قبل از انتقال دعوا، دعوا و يا تبديل حق اصلي به حق طبيعي نمي
همراه دارد. دوم اينکه در اين حالت حق اصلي و حق اقامۀ دعوا از هم حق اقامۀ دعوا را به

عوا در يد شخص ديگري غير از مالک حق اصلي شوند و فقط اختيار حق اقامۀ دتفکيک نمي
تواند کل مال يا جزئي از آن را انتقال دهد، گونه که ميگيرد. سوم، ارادۀ انسان همانقرار مي

تواند اختيار اقامۀ دعوا را به ديگري واگذار کند. اين توافق هرگاه مخالف همين اراده مي
هاي اين موضوع در زندگي روزمره نمونهق.م(. چهارم،  10قانون باشد، باطل است )مادۀ 

توانند اختيار اموال و يا برخي امور خود را در يک چارچوب خاص به فراواني دارد و افراد مي
ق.م(. با انتقال دعوا،  546ديگري واگذار کنند. عقد مضاربه يکي از مصاديق آن است )مادۀ 

در تصميم نسبت به اقامۀ دعوا شود و دوگانگي دهنده سلب ميحق اقامۀ دعوا از انتقال
منتفي است. انحصار اقامۀ دعوا از سوي خود شخص يا وکيل دادگستري او، قاعدۀ عامي 

طور شود. همانهاي آن محسوب مياست که مخصص دارد و انتقال سمت يکي از مخصص
ال دعوا اند، برخي ديگر نيز به انتقهمراه حق را تجويز کردهانتقال دعوا به که برخي قوانين

ق.ا.ت.ا.و(. نفع اعم از مستقيم و غيرمستقيم است.  45اند )مادۀ بي انتقال حق صحه گذاشته
تواند از حاصل فروش مالي که از گيرنده در صورت اقامۀ دعوا و اثبات مورد دعوا، ميانتقال

نفع محسوب آيد به طلب خود برسد؛ بنابراين به اندازۀ طلبش ذيدست مياين راه به
طور تصنعي و صوري مربوط قانون وکالت به انتقال دعوا به 39شود. منع قانوني مادۀ مي

دانان شود. صرف اينکه حقوقمرقوم مواجه نمي 39است. انتقال واقعي با منع قانوني مادۀ 
همراه حق دارند، اين امر دليل بر مخالفت آنان با انتقال دعوا بدون نظر بر انتقال دعوا به

عمل نيامده تا در نتيجۀ آن يست. هنوز يک تحقيق مبسوط در اين زمينه بهانتقال حق ن
اند يا خير؟ صِرف احتمال شرخري که در روشن شود، آيا با انتقال دعوا بي انتقال حق مخالف
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شود، موجبي براي عدم پذيرش انتقال دعوا برخي از مصاديق انتقال ارادي دعوا مطرح مي
صي و نسبي ميان طلبکار و بدهکار است، اثر قرارداد نيز نيست. اگرچه تعهد رابطۀ خصو

تواند براي وصول حق خود به بيگانه رجوع کند که طرف قرارداد نسبي است و طلبکار نمي
تواند اين امتياز را به اشخاص ديگر بدهد. شاهد مثال، اقامۀ دعواي گذار مينيست، اما قانون

رسميت شناختن انتقال ترين دليل براي بههمق.ا.ح(. م 235بستانکار متوفي است )مادۀ 
 پردازيم.دعواي ناقص، مجوز قانوني است که در ادامه به آن مي

  آن آثار و حق انتقال بی دعوا انتقال عدم قاعدۀ . استثنای2

دم اعدۀ عقثناي هر عامي مخصصي دارد. در اينجا ابتدا است« ما من عام اال و قد خص»
 گيرد.ق، سپس آثار آن مورد بررسي قرار ميانتقال دعوا بي انتقال ح

 حق انتقال بی دعوا انتقال عدم قاعدۀ استثنای .1. 2

د. انتقال تواند عملي را منع کند و براي همان عمل ممنوع، استثنا قائل شوگذار ميقانون
وا قال دععدۀ عدم انتقانون ادارۀ تصفيۀ امور ورشکستگي استثنا بر قا 45دعواي موضوع مادۀ 

ايط نکاران شراگر در هيأت بستا»دارد: بي انتقال حق است. مادۀ قانوني يادشده مقرر مي
ک توانند از دعوايي که نتيجۀ آن مشکوقانون تجارت جمع باشد مي 480مذکور در مادۀ 

ر شود تواند درخواست کند که آن دعوي به او واگذانظر نمايند. هر بستانکاري مياست صرف
ه ه دارد بکآيد در حدود طلبي فروش مالي که از اين راه به دست مي در اين مورد حاصل

 «. ودکننده تعلق گرفته و مازاد آن متعلق به ساير بستانکاران خواهد بدرخواست

اند: انتقال دعوا بدون انتقال برخي دربارۀ انتقال دعوا و توضيح مادۀ يادشده گفته
ق.ا.ت.ا و. نبايستي موجب اين شبهه شود  45ادۀ پذير نيست. بنابراين محق ِمورد ادعا امکان

شود، بلکه انتقال دعوا به تبع انتقال موضوع که نفس دعوا که همان دادرسي است منتقل مي
 . 1دعوا است

اما اين برداشت درست نيست و انتقال دعواي يادشده به داليل زير بدون انتقال حق 
 است:
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 مادۀ) شودمي هناميد «دعوا انتقال» مرقوم 45 مادۀ موضوع دعوا، اقامۀ حق واگذاري 
 (.1318 مصوب دادگستري وزير. و.ا.ت.ا نامۀآئين 52

 شود،نمي منتقل( کنندهدرخواست بستانکار) دعوا گيرندۀانتقال به دعوا مورد مالکيت 
 دستبه دعوا اقامۀ طريق از که مالي فروش حاصل از: قانون آن نص مطابق چون
 ايرس به متعلق آن مازاد و گيردمي تعلق وي به دارد بستانکار که طلبي حدود در آيدمي

 بستانکاران ايرس به نسبت طلبش وصول در بستانکار واقع، در. بود خواهد بستانکاران
 بهمدعي گرا که درصورتي. نيست بهمدعي انتقال تقدم، حق اين دارد و تقدم حق

 .باشد بستانکار متعلق بهمحکوم بايد کند پيدا انتقال

د دعوي به طلبکار ق.ا.ح.( از اين جهت که مور 235اقامۀ دعواي بستانکار متوفي )مادۀ 
 طلبکار گيرندۀ دعواست. اما با هم تفاوت دارند، زيرا اوالًشود، همانند انتقالمنتقل نمي

ي دائن يا وا از سوتواند اقامۀ دعوا کند و ثانياً حق اقامۀ دعمتوفي به اندازۀ طلب خود مي
 افته است.مقام دائن به وي انتقال نيقائم

 يهيبد يافته، انتقال حق همراهبه دعوا بستانکار، طلب ميزان تا که بپذيريم اگر حتي 
 هم ءجز يک به نسبت اگر راينبناب. ندارد حقي طلب مازاد به گيرنده نسبتانتقال است
 .کندمي صدق قح الانتق بي به دعواي انتقال عنوان باشد، يافته انتقال حق بي دعوا

 تا ارد،د تعلق ورشکسته شخص به ادعا مورد حقِ اينکه مالکيت است مسلم آنچه 
 بر دليلي ماده اين در. باشدمي وي به متعلق است نشده خارج وي دارايي از که زماني
 عدم بر لاص شک، صورت در. ندارد وجود ورشکسته دارايي از ادعا مورد حق خروج
 .است حق انتقال

 دو تعارض، بدون تواندنمي زمانهم حق يا مال يک مالک، مالکيت بقاي به وجهت با 
 در طبيعي طوربه لبتها. باشد داشته( دعوا کنندۀاقامه بستانکار و اصلي مالک) مالک

 .آيدمي پيش مالکيت ادعاي دو تعارض صورت
 دعوا ۀکنندامهاق طلب از شود، صادر حقيبي بر حکم بستانکار، دعواي در چنانچه 

 صاحب دارايي وارد شود، حاصل دعوا اين در حقي يا مال اگر. شودنمي کسر چيزي
. شودمي خارج نآ مالک دارايي از برود، ازدست دعوا موضوع اگر. شودمي اصلي حق

 .شود گيرندهانتقال دارايي وارد بهمحکوم بايد کند پيدا انتقال بهمدعي اگر که درصورتي
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 اوالً  چون نيست، «بهمدعي» بخشش يا و اعراض معناي به ادعو از نظر کردنصرف 
 گرا ثانياً خشند وبب را آن يا کنند اعراض آن از بتوانند که نيستند مالک بستانکاران

  .داشت نخواهد معنا بستانکاران به آن مازاد تعلق ديگر شود، انجام بخشش يا اعراض
 «طلب زا چيزي دعوا اقامۀ حق واگذاري بابت از و نيست مال «دعوا اقامۀ حق 

 يوند از کسر برابر در دعوا مورد انتقال شويم قائل تا شود،نمي کسر متقاضي بستانکار
 . است داده رخ ورشکسته تاجر

 عنوانبه بلکه کند،نمي اقامۀ دعوا( قضايي قانوني، قراردادي،) نمايندگي به طلبکار 
 منتقل بستانکار هب دعوا اقامۀ سمت آنکه نتيجه. کندمي دعوا اقامۀ سمت در اصيل

 .شودنمي واگذار( بستانکار) دعوا خواهان به دعوا مورد ولي شود،مي

قوقي قوۀ قضائيه ادارۀ ح 1398خرداد  5مورخ  1719/97/7در اين باره در نظريۀ شمارۀ 
ر قانون ادارۀ تصفيۀ امو 49و  45نايت به مواد اوالً: با ع -2»...چنين آمده است: 

 انکار ازشود و چون مازاد بر طلب بست، صرفاً دعوا به بستانکار منتقل ميورشکستگي
شود. تقل نميبه، متعلق به ساير بستانکاران است، در نتيجه موضوع دعوا به وي منمحکوم

رايطي شنامۀ قانون فوق، بستانکار با ارائۀ برگ نمونه و تحت آيين 52ثانياً: با توجه به مادۀ 
ي به الت نيازحکند و در اين است، دعوا را به عنوان خواهان پيگيري ميکه در آن ذکر شده 

ت قانوني و ه مقررابوجه دعوت از ادارۀ تصفيه توسط دادگاه وجود ندارد. لکن ادارۀ تصفيه با ت
ينۀ مقرر در قسمت اخير منظور از هز -3شرايط قيد شده در برگۀ نمونه بر دعوا نظارت دارد. 

تيجۀ ست که نهاي الزم براي رسيدگي به دعوايي اانون فوق، کليۀ هزينهنامۀ قآيين 52مادۀ 
ر راي قرا، اجآن مشکوک است و به بستانکار منتقل شده است، از قبيل هزينۀ کارشناسي

دن دعوي، مجوزي براي ادارۀ تصفيه شصرف طوالني  -4معاينه و تحقيق محلي و غيره. 
امور ورشکستگي، مهلت  قانون ادارۀ تصفيه 50رابر مادۀ جهت انتقال دعوا نيست. زيرا اوالً ب

ه نتيجۀ کايي را دعو هشت ماهه جهت تصفيه قابل تمديد است. ثانياً قانونگذار صرفاً انتقال
وجود  جوزيمآن مشکوک است به ادارۀ تصفيه اجازه داده است و در ساير موارد چنين 

 «.ندارد

 765مادۀ  لح حق اقامۀ دعواي موضوعصرا در به نمونه دارد و آن تفکيک دعوا از مدعي
ۀ باطله، صلح دعوا مبتني بر معامل»دارد: توان ديد. اين مادۀ قانوني مقرر ميق.م. نيز مي

 «.باطل است ولي صلح دعوا ناشي از بطالن معامله صحيح است
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که يکى از آن دو به درصورتى که در صحت معامله بين طرفين اختالف باشد، چنان
ادعاي بطالن معامله را بنمايد و ديگرى منکر آن باشد؛ مثالً فروشنده به استناد آنکه  جهتى

معامله صورى بوده و قصد فروش نداشته است، مدعىِ بطالن معامله شود و خريدار منکر آن 
عنوان گردد، و درنهايت طرفين دعواى يادشده را به صلح خاتمه دهند و فروشنده مبلغى به

شده مبتنى بر ادعاى بطالن معامله است و ريدار دريافت کند، صلح انجاممال الصلح از خ
را به « حق اقامۀ دعوا»چنانچه بطالن آن کشف گردد، تأثيرى در صلح ندارد، زيرا مصالح 

متصالح صلح نموده است و بطالن فرع بر صحت معامله نيست تا کشف بطالن معامله 
تواند در شده آن است که مصالح ديگر نميموجب کشف بطالن صلح گردد. نتيجۀ صلح ياد

که ديگرى دعواى بطالن معامله را دادگاه اقامۀ دعواى بطالن آن معامله را بنمايد، ولى چنان
گردد؛ مثالً کسى خانۀ اقامه کند و حکم بطالن آن صادر شود، مصالح نيز از آن منتفع مي

عواى بطالن بيع را بنمايد و فروشد و فروشنده به طرفيت خريدار به جهتى دخود را مي
سرانجام، دعواى يادشده به صلح خاتمه پيدا کند، سپس طلبکاران فروشنده به استناد مادۀ 

طور صوري بوده است، اقامۀ دعوا عنوان آنکه معامله به قصد فرار از دين بهق.م. به 218
شود و چنانچه ميدهد و خانه ملک فروشنده شناخته کنند، دادگاه حکم به بطالن معامله مي

طلبکاران از طريق قانونى خانه را بازداشت کنند و بفروشند، پس از اداي حق طلبکاران، مازاد 
 . 1از آن مالک خواهد بود

 . آثار انتقال دعوا بی انتقال حق2. 2

گيرنده و دهنده، انتقالدرستي منتقل شد، نسبت به انتقالپس از اينکه حق اقامۀ دعوا به
 اري در پي دارد که شايسته بررسي است. طرف دعوا آث

  دهندهانتقال به نسبت .1. 2. 2

، وقتي شخص سمت خود )حق اقامۀ دعوا( 2قابل انتقال و غير قائم به شخص يدر دعاو
دهنده پس تواند اقامۀ دعوا کند. انتقالمقام وي شده، ميگيرنده قائمدهد، انتقالرا انتقال مي

ق.آ.د.م(؛  84مادۀ  3د در دعوا دخالت کند، چون سمت ندارد )بند تواناز انتقال دعوا نمي
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تواند در اليه ذي نفع است. وي با عنوان ديگر )ثالث تبعي( مياگرچه در محق شدن منتقل
تواند وارد دعوا شود، چون عنوان ثالث اصلي نميق.آ.د.م(، اما به 130دعوا ورود کند )مادۀ 

سمت مستقل بدون تعارض منفعت تصور کرد. به عبارت توان دو ذيبراي يک خواسته نمي
مقامي از تاجر ورشکسته تواند از يک طرف سمت خواهان را به قائمديگر، وارد ثالث نمي

مقام همان تاجر سمت اصلي قائل شود. عنوان قائمتأييد کند و از سوي ديگر براي خودش به
عنوان اند، مدير تصفيه بهظر نمودهنشايان ذکر است چون هيئت بستانکاران از دعوا صرف

تواند اقامۀ دعوا کند و هزينه را بر اموال تاجر ورشکسته تحميل وارد ثالث تبعي نيز نمي
گيرندۀ دعوا توافق کند هزينۀ اين دعواي ثالث را که مدير تصفيه نمايد؛ مگر اينکه انتقال

تواند مدير تصفيه يل خود ميگيرندۀ دعوا در جهت تقويت موضع و دالاست، بپردازد. انتقال
 ق.آ.د.م(.  135مقامي تاجر ورشکسته به دادرسي جلب کند )مادۀ را به قائم

شود و دين کنندۀ دعوا کسر نمياز بابت واگذاري حق اقامۀ دعوا چيزي از طلب اقامه
ماند. ناقل موظف است از اقداماتي که گيرنده باقي ميدهنده تا وصول طلب انتقالانتقال

( و 1316قانون بيمه، مصوب  30شود، بپرهيزد )مادۀ گيرنده ميموجب تضييع حقوق انتقال
و مدارک  ون اسنادمقام قرار دهد، چبايد تمام اسناد و مدارک مستند طلب را در اختيار قائم

اصل گردد، وارد حق.م(. اگر مالي در اين دعوا  220شوند )مادۀ دعوا از توابع آن محسوب مي
ز شود و اگر حکم به ضرر خواهان صادر گردد ادهنده( ميصاحب حق اصلي )انتقالدارايي 

 ماند.يدهندۀ حق اقامۀ دعوا مشود. حق موضوع دعوا در يد انتقالدارايي مالک حق خارج مي

 است.  دنبال دارد که آنها عدم سقوط تضمينات حقعدم انتقال حق اصلي آثاري به

 292هاي متفاوتي که از مادۀ انتقال حق با برداشت در خصوص سقوط تضمينات بر اثر
آيد، اختالف نظر وجود دارد. برخي قائل به عدم سقوط تضمينات بر اثر عمل ميق.م. به

ق.م( را مطابق قاعده، و  748انتقال حق هستند و بقاي کفالت در اثر انتقال قهري )مادۀ 
م( را خالف قاعده و آن را ناشي از ق. 746مادۀ  5سقوط کفالت در انتقال ارادي حق )بند 

. برخي ديگر قائل به سقوط تضمينات بر اثر انتقال حق هستند و بقاي کفالت 1دانندعرف مي
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ق.م( را ناشي از عدم انتقال حق و ادامۀ شخصيت مالي متوفي از  748در مورد ارث )مادۀ 
. 1شمرندقاعده ميق.م( را مطابق  746مادۀ  5دانند و سقوط کفالت )بند سوي وارث مي

نظراز اختالف موجود، حتي اگر بپذيريم که با انتقال حق، تضمينات عيني و شخصي صرف
کنندۀ دعوا شوند، در انتقال دعواي ناقص چون حق موضوع دعوا به بستانکار اقامهساقط مي

 ماند.شود، کليۀ تضمينات، امتيازات و اوصاف حق اصلي به قوت خود باقي ميمنتقل نمي

  گیرندهانتقال به نسبت .2. 2. 2

تواند چيزي بيش از آنچه با توجه به اينکه معطي شيء بايد واجد آن باشد، دهنده نمي
گيرنده درست به همان اندازه و دقيقاً در گيرنده واگذار کند؛ در نتيجه، انتقالدارد به انتقال

جز مورد به 2حقوق خواهانمقامي، کليۀ تکاليف و نشيند. مطابق اصل قائمموقعيت او مي
 يابد. دعوا به وي انتقال مي

اليه بتواند شخصاً يا از طريق از نتايج تقابلي بودن دادرسي مدني آن است که منتقل
بايست بر وکيل از ماهيت دعوا اقدام به تدارک دفاع نمايد. آزادي دفاع در دادرسي مدني مي

اصل تناظر، اصول راهبردي حاکم بر دادرسي  اليه جاري گردد. بنابراين اصولي مانندمنتقل
اليه کند که منتقلاليه دانست. اصل تناظر ايجاب ميمانند قواعد آمره را بايد از حقوق منتقل

هاي خود و کشف واقع عنوان اصحاب دعوا بتواند تمام آنچه را که در رسيدن به خواستهبه
ها به آگاهي قاضي برساند. در عين حال، اللداند، اعم از ادعاها، ادله و استدالزم و مفيد مي

امکان آگاهي از آنچه رقيب در اين خصوص ارائه نموده و نيز فرصت مورد مناقشه قراردادن 
آنها را داشته باشد. اين اصل که در نهايت براي تأمين برابري اصحاب دعواست و اصل عام 

وان اين اصول را حاکم بر تو مي 3ها حاکم استشود، بر تمام دادرسيحقوق شمرده مي
 اليه تلقي کرد. منتقل

تواند پيشرانۀ دادرسي را روشن کرده، دادگاه را اليه چون سمت خواهان را دارد، ميمنتقل
گيرد. تقديم دادخواست، ارائه و نمايد. او در ستون اول دادخواست قرار ميبه رسيدگي مکلف 
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لزوم، هزينۀ کارشناسي مطابق مقررات اقامۀ دليل، پرداخت هزينۀ دادرسي و در صورت 
ق.ا.ت.ا.و( و  45عهده اوست. اگر وسيلۀ اجراي قرار الزم باشد، وي بايد تهيه نمايد )مادۀ به

ق.آ.د.م(. کليۀ تضمينات،  107تواند حسب مورد دادخواست و يا دعوا را مسترد کند )مادۀ مي
ل به قوت خود باقي بوده و امتيازات و اوصاف حق اصلي و کليۀ مدارک و مستندات ناق

 اليه قابل استفاده و استناد است. وسيلۀ منتقلبه

ردد، از موفق گ کنندۀ دعوا در دعوايي که به وي واگذار شده استچنانچه بستانکار اقامه
ار بوده، آيد تا ميزاني که از ورشکسته طلبکدست ميحاصل فروش اموالي که از اقامۀ دعوا به

آن  و مازاد تواند دخل و تصرف کندبدون رعايت مقررات ورشکستگي مي به وي تعلق دارد و
شود.  قسيمتجزء اموال ورشکسته بوده، بين ساير طلبکاران مطابق مقررات ورشکستگي 

ر دگونه تصميمي تواند هرچون حق اقامۀ دعوا به وي واگذار شده است، همانند مالک مي
بل از نانچه قد. چعوا، استرداد و غيره( بگيرخصوص اقامۀ دعوا و ادامۀ آن )مانند صلح د

ا امۀ دعوق اقصدور رأي قطعي بخواهد دعوا را به صلح خاتمه دهد، اين صلح نسبت به ح
ازاد بر متواند نسبت به صحيح است، ولي پس از قطعيت حکم و يا صدور حکم قطعي، نمي

 به تصرف کند. حق خود در محکوم

ه فروش اموال حاصل از اقامۀ دعوا است، شرط اگرچه وصول طلب بستانکار منوط ب
به قبل از حصول کنندۀ دعوا، در مورد مدعييادشده نافي اين نيست که تا ميزان حق اقامه

صلح واقع شود و « بهمدعي»نتيجۀ دادرسي صلح کنند. چنانچه در جريان دادرسي نسبت به 
کنندۀ دعوا صلح نافذ نيست اقامهبعد به هر دليل اصلِ دين محرز گردد، نسبت به مازاد طلبِ 

عليه در برابر صاحبان حق مسئول است. براي مثال اگر مديون اقرار کند که و مدعي
ورشکسته فالن مقدار حق داشته و اين مبلغ بيش از مبلغي باشد که در قضيۀ صلح به 

ممکن  گيرنده، صلح نافذ است.گيرندۀ دعوا پرداخت شده است، تا ميزان حق انتقالانتقال
گيرنده به کمتر از حق خود صلح کرده باشد و نسبت به مازاد آن وارد غرما شده، است انتقال

توانست از مديون مطالبه کند، از اموال ورشکسته وصول نمايد و مازاد آنچه مبلغي که مي
عليه دريافت کند بايد مسترد دارد، چون با صلح نابرابر و کمتر از راکه حق داشت از مدعي

عليه قبل از صدور به از سوي مدعيض باعث تضييع حق خود شده است. پرداخت مدعيعو
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شود. در اين حکم به مدير تصفيه، حق تقدم براي بستانکار خواهان ندارد و دعوا زايل مي
برد، چون اين پرداخت حاصلِ کنندۀ دعوا همانند ساير غرما از آن بهره ميصورت اقامه

به کنندۀ دعوا نسبت به مدعيرف اقامۀ دعوا حقي براي اقامهواگذاري دعوا نيست. به صِ
شود تا در جريان رسيدگي اگر از جانب مديون پرداخت صورت گرفت، متعلق ايجاد نمي

کنندۀ دعوا باشد. ممکن است استدالل شود که چون هيئت بستانکاران از دعوا اقامه
شخص ديگري مقدم خواهد بود. اما  گيرندۀ دعوا نسبت به هراست، انتقال نظر نمودهصرف

به نظر نموده، ولي از مدعياين استدالل ناتمام است، زيرا هيئت بستانکاران از دعوا صرف
گيرندۀ حق نظر نشده است و آنچه از واگذاري اين دعوا حاصل شود، بستانکار انتقالصرف

گر بر اثر اقامۀ دعوا و در به حق تقدمي ندارد. البته اتقدم دارد و خارج از آن نسبت به مدعي
عليه در نتيجۀ کنندۀ دعوا به گفتگو بنشيند، و مدعيعليه با اقامهجريان رسيدگي مدعي

به تا ميزان به را به وي تسليم نمايد، از حاصل فروش مدعيکنندۀ دعوا، مدعياقدامات اقامه
 گيرندۀ دعوا به وي تعلق دارد. طلب انتقال

طلب  غير از خواهان تا ميزانعليه بهداخت آن از سوي محکومچنانچه حکم صادر شد، پر
به و حق حکومان مخواهانِ بستانکار نافذ نيست، زيرا با صدور حکم، طلب ورشکسته به ميز

شود اين ح ميتقدم خواهان در وصول طلب خود تثبيت شده است. پرسشي که در اينجا مطر
م د يا حکباش کند، آيا حکم بايد قطعياست که چه نوع حکمي اين حق تقدم را ايجاد مي

ي نيز رسد حتي اگر حکم غيرقطعنظر ميغيرقطعي نيز اين امتياز را براي خواهان دارد؟ به
به( حق تقدم دارد؛ هرچند حکم متزلزل است و به )محکومصادر شود، خواهان بر مدعي

 کم است،حام تحکاحتمال نقض آن در مرجع تجديدنظر وجود دارد، زيرا اصل بر صحت و اس
 مگر اينکه نقض شود.

ادرسي د ينۀتواند دادخواست اعسار از پرداخت هزشخص طلبکار )تاجر ورشکسته( نمي
ت اعسار تواند دادخواسگيرنده تاجر نباشد و مدعي اعسار باشد، ميدرصورتي که انتقالبدهد. 

اعسار،  ز اثباتس اپه بدهد و داليل مربوط به ادعاي خود را نيز مطابق مقررات ارائه دهد ک
 ق.آ.د.م(.  513و  512، 504از مزاياي آن استفاده کند )مواد 
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 علیهمدعی به نسبت انتقال آثار .3. 2. 2

عوا و دگذارد. کمترين اثر آن است که با اقامۀ عليه نيز اثر ميانتقال دعوا بر مدعي
و مشقات آن بيش طوالني شخص را درگير دادرسي وجريان دادرسي براي مدت کم

عليه حقوق و تکاليفي گيرنده در دعوا، مدعينمايد. مسلّم است پس از جانشيني انتقالمي
قوق حال دعوا دهنده داشته است، ندارد. اما در خصوص انتقبيش از آنچه در مقابل انتقال

اليه حق اوست )مادۀ آورد. اطالع از انتقال و مشخصات منتقلدست ميمتناسب با آن را به
گيرنده طلب داشته گيرنده را قبول کند و از انتقالعليه ادعاي انتقالق.ث(. چنانچه مدعي 42

 294د )مادۀ ستناد کنتواند به اندازۀ طلب او از ورشکسته با رعايت شرايط به تهاتر اباشد، مي
اد ، با ايرا کندگيرنده اقامۀ دعودهنده بخواهد بعد از ختم جريان دعواي انتقالق.م(. اگر انتقال

دهنده است )بند مقام انتقالگيرنده قائمروبرو خواهد شد، زيرا انتقال« شدهاعتبار امر قضاوت»
کسته( صفيۀ ورشتق.آ.د.م(. چنانچه مديون طوعاً دين خود را به دائن )مدير  84مادۀ  6

به  تواند معترض اين موضوع شود، زيرا اصل حق راگيرندۀ دعوا نميپرداخت کند، انتقال
زي بابت گيرندۀ دعوا انتقال نداده است و تا نتيجۀ دعواي وي مشخص نشود چيانتقال

نتقال عوا بي ادشود و اين امر خود نشان بارز انتقال طلبش از ورشکسته کسر و محاسبه نمي
 حق است.

تواند مي اده کندتوانست در مقابل ناقل استفطرف دعوا به همۀ ايرادها و دفاعياتي که مي
ته( جنبۀ ي )ورشکسمقام نيز استناد کند. البته ايراداتي که براي طلبکار اصلر مقابل قائمد

رضي فمقام قابل استناد نيست؛ مانند عليه در مقابل قائمشخصي داشته باشد از طرف مدعي
 ق.م(.  274دهنده )دائن( فاقد اهليت شود )مادۀ که انتقال

 480ق.ا.ت.ا. و يا  45شرايط مندرج در مواد اگر واگذاري به جهتي مانند عدم رعايت 
است بعد از تواند به اين بطالن استناد کند. چون ممکن ق.ت. باطل باشد، طرف دعوا مي

طور صحيح واقع نشده يک دورۀ طوالني دادرسي، مدير تصفيه با ادعاي اينکه انتقال به
شده، زحمت دوچندان  است، دعوا را به طرفيت مديون اقامه کند و مجدداً دادرسي شروع

عليه ايجاد گردد. ممکن است شرايط واگذاري صحيح باشد، ولي شخص براي مدعي
تواند )بستانکار( هنگام اقامۀ دعوا اهليت اقامۀ دعوا را نداشته باشد، در اين صورت خوانده مي

 ق.آ.د.م(.  84مادۀ  5ايراد عدم اهليت مطرح کند )بند 
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 نتیجه

ا سمت است، گاه فقط سمت دارد. انتقال دعونفع و ذيوا ذيکنندۀ دعگاه شخص اقامه
يگر خص دبه اين معناست که حق اقامۀ دعوا و ادامۀ جريان دادرسي از شخصي به ش

همراه حق که به تبع عنه شود. برخالف انتقال دعوا بهمقام منتقلاليه قائممنتقل، و منتقل
 تکاليف ۀ حقوق وگيرنده در کليند و انتقالکانتقال خواسته، دعوا به ثالث انتقال پيدا مي

گردد. در انتقال دعوا بدون انتقال حق، سمت اقامۀ دعوا به عنه ميمقام منتقلقائم
ل گردد. اين انتقال، انتقاشود، اما خواستۀ دعوا )مورد دعوا( منتقل نميگيرنده منتقل ميانتقال

 شود. دعواي ناقص و يا انتقال سمت ناميده مي

رفته حق پذي همراه حق پذيرفته شده است، اما انتقال دعوا بي انتقالتقال دعوا بهان
وع ضوممنع قانوني  نيست؛ مگر در مواردي که قانون تجويز کند. تبعي بودن حق اقامۀ دعوا،

ل ع انتقانفع نبودن، رونق پديدۀ شرخري، قوانيني که به موضوقانون وکالت، ذي 39مادۀ 
ترين علل ق.ث.(، از مهم 44 –42 ق.آ.د.م. و مواد 105شاره دارند )مادۀ همراه حق ادعوا به

 عدم پذيرش انتقال دعوا بي انتقال حق است. 

قامۀ اودن حق توان گفت انتقال دعواي ناقص با تبعي بدر پاسخ به ايرادهاي يادشده مي
ز حق اصلي ک آن ايتفک دعوا منافات ندارد. زيرا اوالً واگذاري حق اقامۀ دعوا به ثالث موجب

رادۀ اشود. ثانياً گردد، فقط اختيار اقامۀ دعوا به شخص ديگري غير از مالک داده مينمي
تواند يتواند کل مال يا جزئي از آن را انتقال دهد، همين اراده مگونه که ميانسان همان

همراه حق را ا بهدعو اختيار اقامۀ دعوا را به ديگري واگذار کند. اگر برخي قوانين انتقال
 45اند )مادۀ هاند، برخي ديگر نيز به انتقال دعوا بي انتقال حق صحه گذاشتتجويز نموده

شود. انتقال واقعي با منع نفع محسوب ميگيرنده به اندازۀ طلب خود ذيق.ا.ت.ا.و(. انتقال
يا تصور خالفتي ندارد. احتمال م -قانون وکالت 39موضوع مادۀ  -طور تصنعيانتقال دعوا به

ن نپذيرفت شود، موجبي برايشرخري که در برخي از مصاديق انتقال ارادي دعوا مطرح مي
 انتقال دعوا نيست. 
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تقال رسميت شناختن انتقال دعواي ناقص، مجوز قانوني است. انترين دليل براي بهمهم
ق لکيت حما ون اوالًق.ا.ت.ا.و. انتقال دعوا بدون انتقال حق است. چ 45دعواي موضوع مادۀ 

شود. ثانياً به تصريح مادۀ کنندۀ دعوا واگذار نميماند و به اقامهبراي مالک آن باقي مي
ستانکار آيد تا ميزان طلب بدست مييادشده، از حاصل فروش مالي که از طريق اقامۀ دعوا به

 ست. اکند و مازاد آن متعلق به ساير بستانکاران کنندۀ دعوا به وي تعلق پيدا مياقامه

دهنده در کليۀ حقوق )مانند اقامۀ مقام انتقالگيرنده قائمدر انتقال دعواي ناقص، انتقال
جز حق مالکيت ا بهدعو دعوا، ارائۀ دليل و دفاع( و تکاليف )مانند پرداخت هزينۀ دادرسي( در

 شود.نسبت به موضوع دعوا مي

عنوان لکه بهکند، باقامه نميبستانکار به نمايندگي )قراردادي، قانوني، قضايي( دعوا 
 کند. ا ميمقامِ مالک، اقامۀ دعواصيل و قائم

 



 

 

 

 

258  99 بهار و تابستان، بیستم ، شمارهيازدهم، سال علمي مطالعات حقوقي معاصر نشريه 
 

 مآخذ و منابع

 فارسی( الف

 هاکتاب -

 ،1 چ ميزان، رنش: تهران) ،1 ج ،مدنی دادرسی آيین مصطفي، السان، و گودرز جهرمي، افتخار .1
1396.) 

 (.1372 ،12 چ ،اسالميه کتابفروشي: تهران) ،1 ج ،مدنی حقوق حسن، سيد امامي، .2
 (.1373 ،12 چ اسالميه، کتابفروشي: تهران) ،2 ج ،مدنی حقوق حسن، سيد امامي، .3
 (.1391 ،1 چ جنگل،: تهران) ،مدني دعوای بر خواهان مالکيت اعظم، بيدگلي، ايمانيان .4
 (. ق 1403 الصادق، مکتبۀ راتمنشو: تهران) ،1 ج ،الفقیه بلغة محمدتقى، بنمحمد العلوم،بحر .5
 (. 1391 ،6 چ دانش، گنج: تهران) ،3 ج ،حقوقی دانشنامة محمدجعفر، لنگرودي، يجعفر .6
 ،6 چ يزان،م نشر: تهران) ،کنونی حقوقی نظم در مدنی دادرسی آيین عباس،علي حياتي، .7

1397 .) 
 (.1392 ،1 چ جاودانه، –جنگل: تهران) ،پرداخت با مقامی قائم  عباسعلي، دارويي، .8
 (.1388 ،1 چ فروزش، انتشارات: تبريز) ،قرارداد قالانت ابراهيم، شعاريان، .9

 (.1385 ،12 چ دراک،: تهران ،2و 1ج  ،مدنی دادرسی آيین عبداهلل، شمس، .10
 انتشارات) ،1 ج بيمه، عقد کليات ،بیمه حقوق رضا، زاده،شکوهي و محمدحسن مقدم، صادقي .11

 (.1392 تهران، دانشگاه

 چ ماجد،: انتهر) جلد، سه شامل ،بازرگانی و دنیم دادرسی آيین محسن، سيد افشار، صدرزاده .12
2، 1373.) 

 (.1385 ،5 چ انتشار، سهامي شرکت: تهران) ،4 ج ،معین عقود ناصر، کاتوزيان، .13
 (. 1395 ،8 چ ميزان،: تهران) ،تعهدات عمومی نظرية: مدنی حقوق ناصر، کاتوزيان، .14
 (.1382 ،1 چ پايدار،: تهران) ،مدنی دادرسی آيین الدين،جالل سيد مدني، .15
 شاراتانت: تهران) ،(مدنی -کیفری) دادرسی آيین تشريحی اصطالحات فهيمه، زاده،ملک .16

 (.1388 مجد،

 مقاله( ب

 ،خصوصی قوقح مطالعات فصلنامة ،«مدني دادرسي در دعوي نحوۀ تغيير» خيراهلل، هرمزي، .17
 (.1395) 4 ش ،46ۀ دور



 

 

 

 

  259 ا بي انتقال حقانتقال دعو

 

 یخارج( ج

18. Guinchard, Serge‚ Ferrand‚ Frérédrique ‚Procédure civile. Droit 

interne et droit communautaire‚ )Paris ,Dalooz, 28ème é .d, 2006). 


