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Abstract
Direct action is one of the grounds that legislators protect creditor rights. Following the
2016 amendments to the French Civil Code, direct action, which had long been accepted in
French law ,was specified in the Civil Code. Direct action does not have a clear legal status
in Iranian law, but it has been analyzed by jurists in Egyptian and French law. The purpose
of a comparative study of direct action in the first place is to clarify its theoretical aspect in
Iranian law to be considered in the amendments to the Iranian Civil Code. Secondly, the
practical aspect of this legal institution, as mentioned in Egyptian law, is important.
Because the direct-action mechanism can reduce the prolongation of the trial and ,
consequently, reduce the volume of litigation. Under Iranian law, as in Egyptian and French
law, the practical aspect of direct action can be provided by anticipating this legal
institution in a lease, tax evasion lawsuits, alimony lawsuits ,and other cases that are
challenging for the judiciary. This will be an effective shortcut for both the beneficiary and
the judiciary.
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بهزاد جیهونی ،1سید محمدتقی علوی

 .1دانشجوی کارشناسیارشد حقوق خصوصی ،دانشکدة حقوق و علوم اجتماعی ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران
 .2استاد حقوق خصوصی ،دانشکدة حقوق و علوم اجتماعی ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران
(تاریخ دریافت 1400/01/13 :ـ تاریخ پذیرش)1400/03/09 :

چکیده
دعوای مستقیم یکی از اسباب حمایت قانونگذاران از حقوق طلبکار محسوب میشود .دعوای مستقیم از مدتها قبل در حقـوق فرانسـ
پذیرفت شده بود و پس از اصالحات سال  2016قانون مدنی فرانس ب صورت صریح در قانون مدنی نیز پیشبینی شد .دعوای مسـتقیم
در حقوق ایران وضعیت حقوقی روشنی ندارد .اما در حقوق مصر و فرانس حقوقدانان آن را تجزیـ وتحلیـل کـردهانـد .هـد از مااععـة
تابیقی دعوای مستقیم در وهلة اول روشن شدن جنبة تئوریک آن در حقوق ایران بود تا در اصالحات قانون مدنی ایران بدان توج شود.
در وهلة دوم نیز جنبة عملی این نهاد حقوقی ،همانطور ک در حقوق مصر ب آن اشاره شده ،حائز اهمیت است .چون مکانیسـم دعـوای
مستقیم باعث کاهش اطاعة دادرسی و ب تبع آن کاهش حجم دعاوی میشود .در حقوق ایران نیز همانند حقوق مصر و فرانس میتوان با
پیشبینی دعوای مستقیم در عقد اجاره ،دعاوی اجتناب ماعیاتی ،دعاوی مااعبة نفق  ،و سایر دعـاوی کـ از نرـر کتـرت بـرای دسـتهاه
قضایی چاعشهایی را ایجاد کردهاند جنب عملی دعوای مستقیم را محقق ساخت .این امر راهی میـانبـر و مـؤثر بـرای ذینفـع دعـوا و
دستهاه قضایی خواهد بود.

کلیدواژگان
بدهکار اصلی ،بدهکار فرعی ،حقوق ایران ،حقوق فرانس و مصر ،دعوای مستقیم.

 رایانامة نویسندة مسئولalavi@tabrizu.ac.ir :
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مقدمه
طلبکاران بدون وثیقه همواره در معرض سوءنیت بدهکار خود قرار دارند و نگران آناند که آیاا در
سررسید طلبشان پرداخت خواهد شد یا با بدهکاری روبهرو میشوند که دارایی او کفاف پرداخت
دیون وی را نمیکند .قانونگذاران کشورهای مختلف همواره بر این موضوع واقف بوده و اقداماتی
قابل دسترس برای حمایت از طلبکاران بدون وثیقه پیشبینی کردهاند .با نگاهی به حقوق فرانسه و
مصر میتوان دریافت که یکی از این اقدامات قابل دسترس اقامة دعوای مستقیم 1از ساوی طلبکاار
است  .این دعوا با توجه به مکانیسم خاص خاود اساتانا ی بار انال نسابی باودن اثار قراردادهاا
محسوب میشود .چون شخص طلبکار بر بدهکارِ مدیون خود اقامة دعوا میکند .به عبارت دیگار،
در رابطة قراردادی بدهکار خود با شخص ثالث دخالت میکند.
در حقوق کشورهای مصر و فرانسه ،حقوقدانان دعوای مستقیم را تجزیهوتحلیل کردهاند و این
موضوع در این کشورها وضعیت حقوقی روشنی دارد .حقوق ایران نیز با دعاوای مساتقیم چنادان
بیگانه نیست و مصادیقی از این دعوا در قوانین ایران نیز قابل مشاهده است .اماا بارخ ف حقاوق
کشورهای یادشده وضعیت حقوقی دعوای مستقیم در حقوق ایران چندان روشن نیست و آنطاور
که باید بدان پرداخته نشده است .طرح تطبیقی این بحث ،هم از نظر تئوری هم از نظر عملی ،مهام
است .از نظر تئوریک ارا ة تعریفی جامع از دعوای مساتقیم ،تطبیا اقسااا ایان دعاوا در حقاوق
فرانسه با مصادی موجود در حقوق ایران ،بیان شرایط و آثار ،و همچنین بررسی قلمارو و ماهیات
این دعوا در حقوق تعهدات ایران به دلیل فقدان بحث تفصیلی حا ز اهمیت است.
از نظر عملی هرچند دعوای مستقیم نهادی است که در حقاوق تعهادات ماورد بررسای قارار
میگیرد ،فواید و مصادی دعوای مستقیم است که باعاث مایشاود در آیاین دادرسای مادنی نیاز
تأثیرگذار باشد با این توضیح که یکی از فواید دعوای مستقیم ،کاه در حقاوق مصار باه آن اشااره
شده ،کاهش اطالة دادرسی است (ابوالسعود  .)183 :1994ما ً اگر شخص طلبکاری علیه بادهکار
خود طرح دعوا کند ،پس از طی تشریفات آیین دادرسی مدنی و متعاقب آن اجرای احکااا مادنی،
شاید محکواعلیه مالی داشته باشد و دین خود را ادا کند و در غیر این نورت محکوالاه بایاد باه
 .1دعوی المباشرهaction directe /
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دنبال طلب یا مالی باشد که محکواعلیه نزد شخص ثالث دارد و با توقیف آن در نهایت به خواستة
خود برسد .برای وک و قضات محترا که در عمل با قواعد حقوقی سروکار دارند توضیح طوالنی
بودن این شیوة طرح دعوا اطالة ک ا است؛ درحالیکه در دعاوای مساتقیم طلبکاار از ابتادا سارا
شخص ثالث یا همان بدهکار فرعی 1میرود که مالی نزد وی وجود دارد.
در حقوق مصر بهرغم اشاره باه موضاوع یادشاده مصاادی محادودی بارای دعاوای مساتقیم
پیشبینی شده است .اما در حقوق فرانسه ،با وجود مصادی فراوان برای دعوای مستقیم ،از کاهش
اطالة دادرسی سخنی به میان نیامده است و به اندازهای در شناسایی مصادی جدید دعوای مساتقیم
پیش رفتهاند که مؤسسات بهداشت عمومی در برابر بدهکارانِ بیماران بساتری در بیمارساتان حا
اقامة دعوای مستقیم را برای ونول هزینههای مربوطه دارند ( .)Flour et al. 2015: 103در تحقیا
حاضر سعی شده به جنبههای تئوریک و عملی موضوع اشاره شود تا اهمیت موضوع و نقش مابتی
که دعوای مستقیم میتواند در حفظ حقوق طلبکاران داشته باشد روشن شود.
تعریف دعوای مستقیم
در حقوق ایران در مواد قانونی تعریفی از دعوای مستقیم ارا ه نشده است .اما برخی حقوقدانان آن
را به حقی تعبیر کردهاند که طلبکار بیواسطه بر مدیونِ بدهکار خود پیدا میکند (کاتوزیاان :1398
 .)373در حقوق مصر نیز تعریفی در مواد قانونی ارا ه نشده و حقوقادانان دعاوای مساتقیم را باه
دعوایی تعبیر کردهاند که به وسیلة آن طلبکار اقامهکنندة دعوای مستقیم باه مااباة طلبکاارِ بادهکار
فرعی تلقی میشود (السنهوری  .)978 :2000برخی نیز آن را اقدامی قانونی میدانند که به طلبکاار
اجازه میدهد به ناا و به حساب خود مستقیم از بدهکار فرعی درخواست پرداخت طلبِ بادهکار
انلی را کند (سعد  .)136 :1998در حقوق فرانسه بهرغم ارا ة تعریف در قانون مدنی فرانسه ایان
تعریف کامل نیست .گفتنی است تا قبل از ان ح بخش حقوق تعهدات قانون مدنی فرانسه در 10
فوریة سال  2016تعریفی از دعوای مستقیم در قانون مدنی وجود نداشت .اما ،بعد از ان ح قانون

 .1منظور از بدهکار فرعی همان بدهکارِ مدیون یا بدهکارِ بدهکار (کسی که به بدهکار انلی مدیون است) است و بدهکار
انلی نیز شخصی است که دارندة ح اقامه دعوای مستقیم از وی طلبکار است.
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مدنی ،مادة  3ا  1341این دعوا را چنین تعریف کرده اسات« :در ماوارد معاین در قاانون ،طلبکاار
میتواند مستقیم به منظور پرداخت مطالبة خود در مقابل بدهکارِ بادهکار خاود (بادهکار فرعای)
اقداا کند» ( .)Cabrillac 2016: 405حقوقدانان فرانسوی نیز این دعوا را به دعوایی تعبیر مایکنناد
که شخص طلبکار به ناا و به حساب خود بر بادهکار فرعای اقاماه مایکناد

( Terré et al. 2005:

 )1131که این ح اقامة دعوا مطاب با همان حقی است که بدهکار انلی در برابر بادهکار فرعای
دارد (.)Flour et al. 2015: 102
برای ارا ة تعریفی جامع از دعوای مستقیم ،ع وه بر موارد یادشده ،اشارهای اجمالی باه برخای
از ویژگیها و آثار این دعوا ضروری است .اوالً در دعوای مستقیم حانل دعوا بادون اینکاه وارد
دارایی بدهکار انلی شود به نورت مستقیم از دارایی بدهکار فرعی وارد دارایی طلبکار میشاود
و قید «مستقیم» در این دعوا هم بیانکنندة همین موضوع است (کاتوزیاان  .)373 :1398ماا ً اگار
شخص «الف» یکمیلیون تومان به شخص «ب» بدهکار باشد و شخص «ج» هم معادل همین مبلا
را به شخص «الف» بدهکار باشد ،شخص «ب» میتواند با اقامة دعوای مستقیم علیاه شاخص «ج»
این مبل را مطالبه کند .ثانیاً دعوای مستقیم استانا ی بر دو انل نسبی باودن قراردادهاا

( Cabrillac

 )2016: 405و انل تساوی میان طلبکاران است (السنهوری  .)775 :1391ثالااً طلبکار اقاماهکننادة
دعوای مستقیم ح احتمالی اقامة دعوای خود علیه بدهکار انلی را از دست نمیدهد

(Buffelan-

 .)Lanore et al. 2010: 107منظور از ح احتمالی اقامة دعوا بر بدهکار انلی ایان اسات کاه اگار
طلبکار در دعوای مستقیم به نتیجهای نرسد میتواند بر بدهکار انلی اقامة دعوا کناد .باه عباارت
دیگر اقامة دعوای مستقیم بر بدهکار فرعی ح اقامة دعوا بر بدهکار انلی را ساقط نمیکند.
بنابراین ،با توجه به تعاریف ارا هشده در حقوق کشورهای یادشده و موارد اشارهشده ،باه نظار
میرسد میتوان دعوای مستقیم را چنین تعریف کارد :رو

فاوقالعاادهای 1کاه باه طلبکاار حا

میدهد تا علیه بدهکار فرعی به ناا و حساب خود اقامة دعوا کند که این حا مطااب حا اقاماة
دعوای بدهکار انلی بر بدهکار فرعی است و در نتیجة آن حانل دعوا به ناورت مساتقیم وارد
 .1منظور از فوقالعاده بودن این رو
بین طلبکاران عادی است.

عادی نبودن آن است .چون استانایی بر دو انل مهم نسبی بودن قراردادها و تساوی
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دارایی طلبکار اقامهکنندة دعوا میشود ،با این امتیاز که طلبکاار اقاماهکننادة دعاوای مساتقیم حا
احتمالی اقامة دعوای خود علیه بدهکار انلی را نیز حفظ میکند.

شکل  .1مکانیسم دعوای مستقیم

ویژگیهای دعوای مستقیم
دعوای مستقیم استانا ی بر دو انل مهم نسبی بودن اثر قراردادها و انال تسااوی میاان طلبکااران
است؛ با این توضیح که انل نسبی بودن قراردادها اع ا میکند اساساً آثار قارارداد باین طارفین و
بهتبع ایشان بین قا ممقاا آنها جریان مییابد (شهیدی  .)109 :1398مادة  231قانون مدنی ایران در
خصوص انل نسبی بودن قراردادها اع ا میکند« :معام ت و عقود فقط دربارة طارفین متعااملین
و قا ممقاا قانونی آنها مؤثر است مگر در مورد مادة  .»196از این ماده استنباط مایشاود کاه ایان
انل استاناپذیر است (کاتوزیان  242 :1395ا  .)243بدیهی است بستانکاران جزء اشاخاص ثالاث
هستند (شعاریان و ترابی  .)424 :1395پس در دعوای مستقیم ،که طلبکار اجازة دخالت در رابطاة
قراردادی بدهکار انلی و فرعی را پیدا میکناد ،ایان دعاوا اساتانا ی بار انال نسابی باودن اثار
قراردادهاست .در حقوق مصر نیز این چنین است (سعد  )137 :1998و در زمینة اثار عقاد نسابت
به اشخاص ثالث به این دعوا اشاره شده است (السانهوری  .)614 :2000چاون باه شاخص ثالاث
اجازه میدهد طلب خود را از بدهکار فرعی مطالبه کند (ابوالسعود .)181 :1994
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در حقوق فرانسه نیز به این موضوع اشاره شده است ( .)Flour et al. 2015: 104حتی در طارح
ان حی حقوق تعهدات فرانسه ،موسوا به طرح کاتاال ،1دعاوای مساتقیم در بخاش آثاار قارارداد
نسبت به شخص ثالث و ذیل عنوان اقدامات قابال دساترس بارای طلبکااران مطارح شاده اسات
(شعاریان و ترابی .)425 :1395
همچنین دعوای مستقیم در حقوق فرانسه ( )Flour et al. 2015: 104و حقوق مصر (السانهوری
 )978 :2000استانایی بر انل تساوی میان طلبکاران تلقای مایشاود .چاون باا موفقیات طلبکاار
اقامهکنندة دعوای مستقیم حانل دعوا به نورت مستقیم از دارایی بدهکار فرعی وارد دارایای وی
میشود و ح تقدمی را برای طلبکار نسبت به سایر طلبکاران ایجاد میکند.
همانطور که در موضوع قبل نیز اشاره شد ،اقامة دعوای مستقیم علیه بدهکار فرعی ح اقاماة
دعوا علیه بدهکار انلی را از طلبکار سلب نمیکند؛ به عبارت دیگر ،اقامة دعاوای مساتقیم اماری
اختیاری است که در حقوق ایران (کاتوزیان  )377 :1398و فرانسه

(Buffelan-Lanore et al. 2010:

 )107به آن اشاره شده است.
اقسام دعوای مستقیم
در حقوق فرانسه دعوای مستقیم سه تقسیمبندی کلی دارد که این تقسیمبنادی در حقاوق ایاران و
مصر وجود ندارد .با بیان اقساا دعوای مستقیم در حقوق فرانسه ،ماالهایی برای انواع آن از حقوق
ایران نیز ذکر خواهد شد.

2

دعوای مستقیم پرداخت و مسئولیت

3

دعوای مستقیم پرداخت به دعوای مستقیمی اط ق میشود که طلبکار عمل به موضوع تعهد را ،که
غالباً پرداخت مبل معینی پول است ،از بدهکار فرعی به موجب قاانون درخواسات مایکناد؛ کاه
دعوای زیاندیده علیه بیمهگر در حقوق فرانسه از این ناوع دعواسات (.)Terré et al. 2005: 1137
دعوای مستقیم مسئولیت نیز دعوای مستقیمی است که شخص زیاندیده بر شخص دیگاری طارح
1. Catala project

 .2مشروح مصادی دعوای مستقیم در حقوق ایران ،فرانسه ،و مصر در مباحث آتی مطرح خواهد شد.
3. actions directes en paiement ou en responsabilité
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میکند که با وی رابطة مستقیم ندارد؛ به عبارت دیگر ما در نورت توالی قراردادها یا فرو هاای
متوالی با چنین حالتی مواجه میشاویم ،ماال ماادة  1ا  1646قاانون مادنی فرانساه در خصاوص
اقدامات خریدار علیه سازندة ساختمان ( .)Terré et al. 2005: 1137در حقوق ایاران نیاز ماادة 30
قانون بیمة اجباری خسارت واردشده به اشاخاص ثالاث در اثار حاوادش ناشای از وساایل نقلیاه
مصوب  1395از جمله دعاوی مستقیم پرداخت است .چون زیاندیده ،با مراجعاه باه بیماهگار یاا
نندوق تأمین خسارتهای بدنی ،پرداخت خسارت را به طور مساتقیم از آنهاا مطالباه مایکناد.
همچنین تبصرة  1مادة  13قانون کار نیز از جملة دعوای مستقیم است.
در خصوص دعوای مستقیم مسئولیت نیز با توجه به تولید و عرضاة کااال مشاخص اسات بارای
اینکه کاال به دست مصرفکننده برسد شاهد توالی قراردادها هستیم که قرارداد اول بین تولیدکنناده و
عرضهکننده و قارارداد دوا باین عرضاهکنناده و مصارفکنناده اسات کاه اگار از مصارف کااال باه
مصرفکننده زیانی برسد ،وی میتواند مطاب مادة  2و بند  2مادة  1قانون حمایت از مصرفکنندگان
مصوب  1388مستقیم به تولیدکنندة آن کاال ،که رابطة مستقیم با وی ندارد ،رجوع کند.
دعوای مستقیم عمومی و اختصاصی

1

دعوای مستقیم عمومی به دعوایی اط ق میشود که به دارندة ح اقامة دعوای مستقیم این اجاازه
را میدهد که برای رسیدن به طلب خود علیه هر بدهکار فرعی که به بدهکار انلی مادیون اسات
اقامة دعوا کند ( .)Terré et al. 2005: 1136به عبارت دیگر در این ناوع از دعاوای مساتقیم ماا باا
محدودیت مراجعه به بدهکار فرعی خانای مواجاه نیساتیم و باه هار یاک از بادهکاران فرعای
میتوانیم رجوع کنیم .در حقوق فرانسه ماال بسیار جالبی برای دعوای مستقیم عمومی وجاود دارد
و آن عبارت است از مادة  1922قانون مالیات عمومی که به مادة  262قانون آیین دادرسای مالیااتی
انتقال یافته است ( )Henry et al. 2005: 1986و به خزانهداری عمومی این اختیاار را مایدهاد کاه
برای ونول مالیات ،علیه هر یک از بدهکارانِ مؤدی مالیاتی اقامه دعوا نمایاد

( Terré et al. 2005:

 .)1135همچنین ،طب مادة  1ا  213قانون آیین دادرسی اجرای احکاا مدنی فرانسه ،طلبکاار نفقاه
میتواند علیه هر یک از بدهکاران فرعی اقداا به اقامة دعوای مستقیم کند (.)Cabrillac 2016: 406
1. actions spéciales et générales
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حتی ،طب مادة  11ا  6145قانون بهداشت عمومی فرانسه ،مؤسسات بهداشات عماومی در برابار
بدهکارانِ بیماران بستری در بیمارستان ح اقامة دعوای مستقیم را برای ونول هزینههای مربوطاه
دارند (.)Flour et al. 2015: 104
در حقوق ایران مصداقی برای دعوای مستقیم عمومی وجود ندارد و چنین حقی برای ساازمان
امور مالیاتی یا طلبکار نفقه پیشبینی نشده است .اما ،میتوان با پیشبینی دعاوای مساتقیم عماومی
حسب مورد در قوانین مالیاتی یا سایر قوانین مرتبط با خانواده علیه کسانی که از پرداخات مالیاات
یا نفقه استنکاف میکنند اقدامی مؤثر انجاا داد.
دعوای مستقیم اختصانی عکس دعوای مستقیم عمومی است و فقط مایتاوان علیاه بادهکار
فرعی خاص و برای ونول طلب خاص اقامة دعوای مستقیم کرد ()Terré et al. 2005: 1136؛ مال
مادة  1753قانون مدنی فرانسه در خصوص دعوای مستقیم موجر علیه مستأجر دوا (

Starck et al.

 .)1989: 235گفتنی است اکار دعاوی مستقیم از نوع اختصانیاند و دعاوی مستقیم عمومی قلمرو
محدودتری دارند (.)Terré et al. 2005: 1136
در حقوق ایران مادة  174قانون تجارت که اع ا مایکناد ...« :هار یاک از طلبکااران شارکت
میتواند به هر یک از شرکای سهامی که از بابت قیمت سهاا خاود مادیون شارکت اسات رجاوع
کرده در حدود بدهی آن شاریک طلاب خاود را مطالباه نمایاد  »...مااالی بارای دعاوای مساتقیم
اختصانی است .گفتنی است در ماال یادشده حتی اگر شرکای سهامی کاه از بابات قیمات ساهاا
خود مدیون شرکتاند متعدد باشند ،باز هم نمیتوان آن را مااالی بارای دعاوای مساتقیم عماومی
محسوب کرد .چون طلبکاران شرکت فقط ح رجوع به سهامدارانی از شرکت را دارند که از بابت
قیمت سهاا خود مدیون شرکتاند نه همة بدهکاران شرکت.
رجوع زیاندیده به بیمهگرِ واردکنندة زیان نیز از مصاادی دعاوای مساتقیم اختصانای اسات.
چون مطالبة خسارت واردشده در این مورد یک طلب خاص است و آن را از بدهکار فرعی خاص
که بیمهگر است مطالبه میکند.

مطالعة تطبیقی دعوای مستقیم در حقوق ایران و مصر و فرانسه با محوریت حقوق ایران

دعوای مستقیم کامل و ناقص

29

1

دعوای مستقیم کامل به دعوایی اط ق میشود که در زمان تحق دیان بادهکار فرعای نسابت باه
بدهکار انلی یا به عبارت دیگر در زمان تحق طلب برای بدهکار انلی این طلب به نفع دارنادة
ح اقامة دعوای مستقیم نزد بدهکار فرعی توقیف میشود ( .)Terré et al. 2005: 1136مااال باارز
این مورد در حقوق فرانسه در قانون بیمه و در بخش بیمة مسئولیت در مادة  3ا  124آماده اسات،
که مطاب این ماده بیمهگر تا زمانی که خسارت وارده به زیاندیده را پرداخت نکرده نمیتواند همه
یا بخشی از مبل بدهی را که به بیمهگذار دارد به شخصی غیر از زیاندیده که هماان دارنادة حا
اقامة دعوای مستقیم است پرداخت کند ( .)Terré et al. 2005: 1136در حقاوق مصار نیاز باه ایان
موضوع اذعان شده است .اما به کامل بودن چنین دعوای مستقیمی اشاره نشاده اسات (السانهوری
 .)994 :2000به نظر میرسد در حقوق ایران نیز با توجه به تبصرة  2ماادة  8قاانون بیماة اجبااری
خسارت واردشده به اشخاص ثالث در اثر حوادش ناشی از وسایل نقلیه ،مصوب  ،1395که بیمهگر
را در نورت بروز حادثه مکلف به پرداخت خسارات واردشده میداناد و ماادة  32آن قاانون کاه
بیمهگر را مکلف کرده ظرف مدت بیست روز از تاریخ قطعی شدن مبل خساارت آن را باه خاود
زیاندیده پرداخت کند و در ناورت عادا مراجعاة وی در مهلات یادشاده نازد ناندوق تاأمین
خسارت های بدنی تودیع و قبض واریز را به مرجع قضایی مربوط تحویل دهد میتوان بر این نظر
بود که این مورد میتواند ماالی برای دعوای مستقیم کامل در حقوق ایران باشد.
دعوای مستقیم ناقص نیز عکس دعوای مستقیم کامل است و طلب بدهکار انلی به نفع دارندة
ح اقامة دعوای مستقیم نزد بدهکار فرعی توقیف نمیشود ،مگر در نورتی که دارنادة ایان حا
علیه بدهکار فرعی دعوای مستقیم را اقامه کند .ماال این مورد در حقوق فرانسه مادة  1922قاانون
مالیات عمومی فرانسه است که قب ً توضیح داده شد .اما ذکر این نکته ضاروری اسات کاه طلاب
مالیاتدهنده زمانی به نفع خزانهداری عمومی توقیف میشود که خزانهداری عمومی علیاه بادهکار
فرعی اقامة دعوا کرده باشد (.)Terré et al. 2005: 1137

1. actions directes parfaites et imparfaites
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شرایط اقامة دعوای مستقیم
در خصوص شرایط اقامة دعوای مستقیم قوانین مربوطه در حقوق فرانسه و مصر سااکتاناد و در
آثار حقوقدانان نیز مستق ً به این موضوع اشارهای نشده است .اما باه ناورت پراکناده و در میاان
سایر مباحث مواردی یاد شده است؛ با این توضیح که در حقوق مصر برای طرح دعاوای مساتقیم
اوالً باید نص نریح قانونی وجود داشته باشد ،چون دعوای مستقیم اساتانایی بار دو انال نسابی
بودن قراردادها و تساوی بین طلبکاران است و اجازة طرح آن فقط در مواردی وجاود دارد کاه در
قانون پیشبینی شده است (السنهوری  ،)980 :2000ثانیاً به متنازعفیه نبودن و قابل پرداخات باودن
طلب طلبکار نیز در حقوق مصر اشاره شده است (سلطان  .)113 :1974در حقوق فرانسه ع وه بر
وجود نص نریح قانونی ( )Cabrillac 2016: 405و قابل پرداخت بودن طلب

( Terré et al. 2005:

 )1139بدهکار انلی باید طلبکارِ بدهکار فرعی باشد تا بهتبع آن دارندة ح اقامة دعاوای مساتقیم
بتواند علیه بدهکار فرعی اقامة دعوا کند ( .)Buffelan-Lanore et al. 2010: 107البته وجاود رابطاة
داین و مدیونی بین طلبکار اقامهکنندة دعوا و بدهکار انلی نیز حا ز اهمیت است.
ع وه بر موارد یادشده ،در حقوق مصر یکی از شروط اقامة دعوای مساتقیم عباارت اسات از
اینکه پیوند یا ارتباط مشترکی بین تعهد بدهکار انلی و فرعی با تعهد بین بدهکار انلی و طلبکار
وی وجود داشته باشد و این ارتباط یا پیوند مشترک زمانی تحق مییابد کاه موضاوع تعهاد باین
بدهکار انلی و فرعی با موضوع تعهد بین طلبکار و بدهکار انلی یکسان باشد (ابوالسعود :1994
 .)182در همة مصادی دعوای مستقیم در حقوق مصر اعم از عقد اجاره ،مقاولاه ،وکالات ،و بیماه
این امر نادق است .ما ً در عقد اجاره موجر که همان طلبکار اقامهکنندة دعوای مستقیم اسات باا
بدهکار انلی که مستأجر اول است عقد اجاره منعقد کرده است و بدهکار فرعی که مساتأجر دوا
است (مستأجر جزء) با مستأجر اول عقد اجاره منعقد کرده اسات و باین ایان قراردادهاا ارتبااطی
وجود دارد که ناشی از یکسان بودن موضاوع قارارداد اسات (ابوالساعود  .)182 :1994در حقاوق
فرانسه به این موضوع تصریح نشده است .اما در بعضی از مصادی این دعوا ،ماال مصاداق آن در
عقد اجاره ،این شرط قابل استنباط است .البته در برخی از مصادی آن وجاود شارط ارتبااط باین
تعهدها الزا نیست؛ مال دعوای مؤسسات بهداشت عماومی علیاه بادهکارانِ بیمااران بساتری در
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بیمارستان ( .)Flour et al. 2015: 103به عباارت دیگار در برخای از مصاادی دعاوای مساتقیم در
حقوق فرانسه این شرط الزا است؛ اما در برخی از مصادی این شرط الزا نیست.
در حقوق ایران نیز مانند کشورهای مورد بحث به وجود نص قانونی برای طرح چنین دعاوایی و
محق و قابل پرداخت بودن طلب اشاره شده اسات (کاتوزیاان  .)377 ،375 ،374 :1398در حقاوق
ایران ،مانند حقوق فرانسه ،در برخی از مصادی دعوای مستقیم وجود پیوند یاا ارتبااط مشاترک باین
تعهد بدهکار انلی و بدهکار فرعی با تعهد بین بدهکار انلی و طلبکاار الزا اسات؛ ماال ماادة 13
قانون کار که مشابه مادة  662قانون مدنی مصر است .اما در برخی از مصادی وجود ایان شارط الزا
نیست؛ مال مادة  174قانون تجارت .البته باید به این موضوع نیز توجه کرد که چون دعاوای مساتقیم
دعوا به مفهوا اخص آن ،یعنی ح مراجعه به مراجع نالح برای احقاق ح  ،است باید دارای شرایط
عمومی اقامة دعوا مانند سایر دعاوی نیز باشد .این شرایط عبارتاند از نفع ،سمت در ناورت اقاماة
دعوا به نمایندگی از طرف انیل ،و داشتن اهلیت (شمس  .)282 :1395گفتنی است این دعوا بایاد از
جانب طلبکار بر بدهکار فرعی و با در نظر گرفتن ن حیت ذاتی و نسبی دادگاهها مطرح شود.
در برخی از مصادی دعوای مستقیم در حقوق ایران ،مال ماادة  13قاانون کاار ،ذکار دو نکتاه
ضروری است .اوالً مطالبة اولیة طلب از بدهکار انلی ضروری است و کارگران ابتدا برای وناول
طلب خود باید به پیمانکار مراجعه کنند و در نورت عدا پرداخت به کارفرما رجوع کنند (عراقی
 140 :1396ا )141؛ اما در دعاوی زیاندیده علیه بیمهگر بدون مراجعاه اولیاه باه بیماهگاذار نیاز
میتوان به بیمهگر رجوع کرد (کاتوزیان  .)377 :1398ثانیاً مرجع نالح برای رسیدگی باه دعااوی
مستقیم در حقوق ایران با توجه به مصادی آن ،که در مباحث آتی ذکر خواهد شد ،اناوالً دادگااه
عمومی حقوقی است؛ اما در مواردی مال مادة  13قانون کار شرایط متفاوت است و باید طب ماادة
 157آن قانون عمل کرد.
قلمرو دعوای مستقیم
با توجه به این موضوع که دعاوی مستقیم در مواردی اجازة طرح دارند که به موجب نص ناریح
قانون پیشبینی شده باشند ،این دعاوی قلمروی محدود دارند .اما در حقوق مصار ایان قلمارو باه
دلیل وجود شرط پیوند یا ارتباط مشترک بین تعهد بدهکار انلی و فرعای باا تعهاد باین بادهکار
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انلی و طلبکار محدودتر از حقوق ایران و فرانسه است .به عبارت دیگار ،قلمارو اععماال دعاوای
مستقیم در حقوق ایران و فرانسه از حقوق مصر گسترده است.
ماهیت دعوای مستقیم
در خصوص ماهیت دعوای مستقیم در حقوق فرانسه حقوقدانان ماهیت این دعوا را امتیااز قاانونی
میدانند .چون به دلیل استانا بودن این دعوا نسبت به دو انل یادشده فقط با اجاازة قاانون در هار
مورد خاص میتوان این دعوا مطرح کرد ( .)Flour et al. 2015: 105در حقاوق مصار نیاز درباارة
ماهیت این دعوا به نظریه امتیاز قانونی در حقوق فرانسه اشاره شده است (السنهوری )989 :2000
و بر آناند که ماهیت این دعوا باا نهادهاای سانتی ،نظیار حوالاه و وکالات ،قابال توجیاه نیسات
(ابوالسعود  .)186 :1994برای تبیین این مطلب (عدا قابلیت توجیه ماهیت این دعاوا باا نهادهاای
سنتی) به تحلیل این نهادها در خصوص دعوای مستقیم در حقوق ایران میپردازیم.
اوالً در تحلیل ماهیت حقوقی دعوای مستقیم نمیتوان قا ل به نظریة نمایندگی شد که مااال باارز
آن وکالت است .چون نمایندگی یعنی شخصی تحت عنوان نماینده در انجاا دادن یک عمل حقاوقی
به ناا و به حساب شخص دیگر اقداا کند ،طوری که آثار آن عمل حقوقی به نورت مستقیم متوجاه
آن فرد باشد نه نماینده (بیات و بیات )128 :1396؛ درحالیکه در دعوای مستقیم با عکس این قضایه
مواجهیم و شخص طلبکار دعوا را به ناا و حساب خود اقامه میکند و اثر این عمل مستقیم باه خاود
وی میرسد ،هرچند آثار غیرمستقیمی را هم برای بدهکار انلی و فرعی دارد.
ثانیاً ماهیت حقوقی دعوای مستقیم با تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل مدیون نیز قابال توجیاه نیسات.
چون در تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل مدیون ،نرفنظر از اینکه باا موافقات مادیون باشاد یاا بادون
موافقت وی ،شخصی متعهد میشود که دین را به جای مدیون به شخص طلبکار بپردازد ،به عباارت
دیگر شخص ثالای جایگزین مدیون میشود (امامی  )396 :1397و طلبکار در ناورت قباول تبادیل
تعهد فقط ح رجوع به وی را خواهد داشت؛ درحالیکه در دعوای مستقیم همانطور کاه قاب ً بیاان
شد طلبکار مختار است به هر یک از بدهکاران ،انلی یا فرعی ،رجوع کند (

Buffelan-Lanore et al.

 .)2010: 108همچنین تبدیل تعهد خود ماهیت قاراردادی دارد (بیاات و بیاات  )208 :1396و بادون
شک نیازمند ایجاب و قبول است؛ اما در دعوای مستقیم شاهد چنین وضعیتی نیستیم.
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ثالااً ماهیت این دعوا با عقد حواله نیز قابل توجیه نیست .زیرا طب مادة  730قانون مدنی «پس
از تحق حواله ذمة محیل از دینی که حواله داده بری و ذمة محالعلیه مشغول مایشاود» و انتقاال
دین نورت میگیرد و ایراداتی که در خصوص تبدیل تعهد بیان شد در حواله هم وارد است.
رابعاً با اینکه ماهیت حقوقی دعوای مستقیم بسیار مشابه قا ممقامی اسات ،ماا ً طلبکاار دعاوای
مستقیم را مانند قا ممقاا به ناا و به حساب خود اقامه میکند (کاتوزیان  ،)252 :1395از این جهت با
قا ممقامی متفاوت است که وضعیت طلبکار با وراش ،که قا ممقاا محسوب مایشاوند ،قابال قیااس
نیست .چون وراش زندگی حقوقی مورش را ادامه میدهند؛ درحاالیکاه طلبکاار روباهروی بادهکار
است .پس باید او را ثالای در نظر گرفت که به دلیل حمایت قاانونگاذار از وی و موقعیات ناشای از
قرارداد وضعی ویژه پیادا کارده اسات (کاتوزیاان  .)252 :1395البتاه برخای طلبکاار را در ماواردی
قا ممقاا بدهکار فرض میکنند و او را جانشین وی در همة حقوق و وظایف بدهکار میدانناد ،ماال
ورشکستگی (شهیدی )111 :1398؛ درحالیکه در دعوای مستقیم همانطور که قب ً گفته شد طلبکاار
نرفاً همان ح

اقامة دعوا را دارد که بدهکار انلی در مقابل بدهکار فرعی دارد ( Flour et al. 2015:

 .)102به عبارت دیگر ،طلبکار جانشین بدهکار انلی در اعمال ح دعوا علیه بدهکار فرعی است نه
اینکه جانشین بدهکار انلی در همة حقوق و وظایف او باشد .پس جانشینی طلبکار مانند قاا ممقااا
گسترة وسیعی ندارد و نرفاً جانشین بدهکار انلی در اقامة دعواست.
با توجه به موارد یادشده به نظر میرسد ماهیت دعوای مستقیم در حقوق ایران نیز مانند حقوق
کشورهای مصر و فرانسه امتیاز قانون باشد.
ماهیت طلب از بدهکار اصلی و فرعی در دعوای مستقیم
ع وه بر ماهیت دعوای مستقیم اقامهشده از ساوی طلبکاار علیاه بادهکار فرعای ،ماهیات طلاب از
بدهکار انلی و بدهکار فرعی نیز قابل بررسی است و در ایان خصاوص نمایتاوان باه طاور قطاع
اظهارنظر کرد که طلب از بدهکار انلی و فرعی دارای ماهیت قراردادی است یا غیرقاراردادی ،بلکاه
باید به مصداقی که مورد بررسی قرار میگیرد توجاه کارد .ماا ً در حقاوق فرانساه و مصار دعاوای
مستقیم در عقد اجاره پیشبینی شده که موجر (طلبکار) از مستأجر اول (بدهکار انلی) بابات اجاور
معوقه طلبکار است و مستأجر اول نیز از مستأجر دوا (بدهکار فرعای) بابات اجاور معوقاه طلبکاار
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است که ماهیت هر دو طلب در این مورد قراردادی است .اماا در دعاوای مساتقیم زیااندیاده علیاه
بیمهگر ،طلبِ زیاندیده (طلبکار) از واردکنندة زیان (بدهکار انلی) دارای ماهیت غیرقراردادی است؛
درحالیکه ماهیت طلب واردکنندة زیان از بیمهگر (بدهکار فرعی) قراردادی است.
مصادیق دعوای مستقیم
در حقوق مصر

مصداق اول این دعوا در حقوق مصر مادة  596قانون مدنی مصر است و فرضی را بیان میکنند که
مستأجر اول مورد اجاره را به شخص دیگری اجاره میدهد و موجر میتواند برای ونول اجارهبها
در حدود مبلغی که مستأجر دوا به مستاجر اول بادهکار اسات علیاه مساتأجر دوا اقاماة دعاوای
مستقیم کند (ابوالسعود  177 :1994ا .)178
مصداق دوا در خصوص عقد مقاوله است که در مادة  662قانون مدنی مصر به آن اشاره شاده
است و به پیمانکاران فرعی و کارگران پیمانکار انلی اجازة طرح دعوای مستقیم علیه کارفرماا را،
در حد مبالغی که پیمانکار انلی در زمان طرح این دعوا از وی (کارفرما) طلبکار اسات ،مایدهاد
(ابوالسعود  .)178 :1994همچنین کارگران پیمانکاران فرعی نیز اجازة طرح چنین دعوایی را علیاه
پیمانکار انلی دارند (سلطان .)116 :1974
مصداق سوا این دعوا نیز در عقد وکالت و در مادة  708قانون مدنی مصر پایشبینای شاده اسات
(سعد  .)139 :1998طب بند  1مادة  708قانون مدنی مصر «وکیلی کاه بادون داشاتن اختیاار شاخص
دیگری را به نیابت از خود برای انجاا دادن وکالت تعیین کند مسئول اعمال نماینده ،کاه گاویی عمال
خود اوست ،خواهد بود .در چنین حالتی وکیل و نماینده به طور تضامنی مسئولاند» (قانون مدنی مصر
 )213 :1388و موکل میتواند علیه وکیل دوا دعوای مستقیم اقامه کند (السنهوری .)984 :2000
مصداق آخر دعوای مستقیم در حقوق مصر در خصوص بیمة مسئولیت است .در حقوق مصار
مادة  5قانون بیمة اجباری حوادش ناشی از رانندگی ،که اکناون باه قاانون ترافیاک مصاوب 1973
انتقال یافته است ،بیمهگر را مسئول جبران ندمات جسامی واردشاده باه شاخص زیااندیاده در
حوادش رانندگی دانسته و به زیاندیده ح اقامة دعوای مستقیم علیه وی را داده است (ابوالساعود
.)180 :1994
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در حقوق فرانسه

در حقوق فرانسه ،ع وه بر موارد مطرحشده در حقوق مصر در خصوص عقد اجاره و مقاولاه کاه
به ترتیب در مواد  1753و  1798قانون مادنی فرانساه ( )Starck et al. 1989: 235-326آماده و در
خصوص عقد بیمه که در مادة  L. 124-3قانون بیمه به آن اشاره شده است

( Weill & Terré 1980:

 )946موارد دیگری نیز وجود دارد .اوالً مطاب مادة  699قانون آیین دادرسای مادنی فرانساه وکا
میتوانند با اقامة دعوای مستقیم هزینههایی را که نرف اقامة دعاوا کاردهاناد و هناوز آنهاا را از
موکل خود مطالبه نکردهاند از محکواعلیه دعوا مطالبه کنند ( .)Terré et al. 2005: 1135ثانیااً طبا
مادة  1ا  213قانون آیین دادرسی اجرای احکاا مدنی فرانسه طلبکار نفقه میتواند علیه هر یاک از
بدهکاران فرعی اقداا به اقامة دعوای مستقیم کند ( .)Cabrillac 2016: 406ثالااً در امور حملونقال
دریااایی ،مطاااب مااادة  14قااانون شاامارة  66ا  18 ،420ژو اان  ،1966دربااارة منشااور دریااایی و
قراردادهای حملونقل ،موجر میتواند علیه اجارهکنندة فرعی برای پرداخت کرایة حملونقل اقاماة
دعوا کند ( .)Terré et al. 2005: 1135رابعاً دعوای مستقیم کارفرمایان علیه بیمهگر شخص مسائول
برای بازپرداخت کمکهای کارفرمایی مربوط به هزینههای پرداختی به قرباانی حادثاه در ناورت
بروز حادثة ناشی از کار ( .)Terré et al. 2005: 1135خامساً مؤسسات بهداشت عمومی طبا ماادة
 11ا  6145قانون بهداشت عمومی فرانسه در برابر بدهکارانِ بیمااران بساتری در بیمارساتان حا
اقامة دعوای مستقیم را برای ونول هزینههای مربوطه دارند ( .)Flour et al. 2015: 103سادساً مادة
 1922قانون مالیات عمومی که به مادة  262قانون آیین دادرسی مالیاتی انتقال یافته اسات (

Henry

 )et al. 2005: 1986و به خزانهداری عماومی ایان اختیاار را مایدهاد کاه بارای وناول مالیااتع
مالیاتدهنده علیه هر یک از بدهکاران وی اقامة دعوای مستقیم کند (.)Terré et al. 2005: 1135
در حقوق ایران

در حقوق ایران در قوانین تجارت ،کار ،حمایت از مصرفکننده ،و قانون بیمه برای دعوای مستقیم
مصادیقی پیشبینی شده است که به بیان آنها خواهیم پرداخت.
در مواد  174و  152قانون تجارت مصادیقی از دعوای مساتقیم بیاان شاده اسات و همچناین
مصداقی از این دعوا در زمینة ورشکستگی نیز قابل تصور است.
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مادة  174قاانون تجاارت در ایان خصاوص اعا ا مایکناد« :اگار شارکت باه طریقای غیار از
ورشکستگی منحل شد هر یک از طلبکاران شرکت میتواند به هر یک از شرکای سهامی که از بابات
قیمت سهاا خود مدیون شرکت است رجوع کرده در حدود بدهی آن شریک طلاب خاود را مطالباه
نماید .ماداا که شرکت منحل نشده طلبکاران برای ونول طلاب خاود حا رجاوع باه های یاک از
شرکای سهامی را ندارند» .رجوع طلبکاران به شرکای شرکت پس از انح ل آن یک قاعادة منطقای و
نتیجة زایل شدن شخصیت حقوقی شرکت است (اساکینی  )171 :1394و ماادة  174قاانون تجاارت
برخ ف مادة  173آن قانون در نورتی اجرا میشود که انح ل شرکت مختلط سهامی به دلیلی غیار
از ورشکستگی باشد .در این نورت طلبکاران شرکت میتوانند علیه هر یک از شرکای ساهامی ،کاه
مبل سهاا خود را به طور کامل نپرداخته است ،دعوای مستقیم اقامه کنند .مادة  152قانون تجارت نیز
همانند مادة  174است ،اما ،در شرکتهای مختلط غیرسهامی جریان دارد و طلبکاران میتوانناد پاس
از انح ل شرکت به طری غیر از ورشکستگی علیه شرکای با مسئولیت محادودی کاه ساهمالشارکة
خود را نپرداخته یا پس از پرداخت مسترد کردهاند دعوای مستقیم اقامه کنند.
در موارد یادشده ،قانونگذار اقامة دعوای مستقیم را منوط به این شارط کارده کاه شارکت باه
طریقی غیر از ورشکستگی منحل شود .اما دعوای مستقیم در نورت ورشکستگی بادهکار انالی
نیز قابل تحق است .در حقوق فرانسه این موضوع به این نورت بیان شده است که اگر بادهکار
انلی ورشکسته باشد و دعوای مستقیم علیه بدهکار فرعی اقامه شود ،حانال دعاوا وارد دارایای
طلبکار میشود .در نتیجه وقتی طلب وارد دارایی بدهکار انلی (ورشکسته) نمیشاود ،پاس باین
غرما به نسبت طلبشان هم تقسیم نخواهد شد ( .)Cabrillac 2016: 407به نظر میرساد در حقاوق
ایران نیز این موضوع نادق باشد .چون مادة  419قانون تجارت ،که قاا ممقاامی مادیر تصافیه در
دعاوی ورشکسته را مطرح کرده ،ناظر به موردی است که دعوایی علیه شاخص تااجر ورشکساته
(بدهکار انلی) اقامه میشود ،نه دعوایی که علیه مدیون وی (بدهکار فرعی) مطرح میشود .ماا ً
شخصی قبل از ورشکستگی با خودروی خود به شخص دیگری خسارت وارد مایکناد و بعاد از
این حادثه ورشکسته میشود؛ در این نورت زیاندیده با مراجعه به بیماهگار شاخص ورشکساته
خسارت خود را دریافت میکند.
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در قانون کار نیز تبصرة  1مادة  13این قانون اع ا میکند« :مطالبات کارگر جازء دیاون ممتااز
بوده و کارفرمایان موظف میباشند بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رأی مراجع قانونی از محل
مطالبات پیمانکار ،من جمله ضمانت حسن انجاا کار ،پرداخت نمایند» .اگار کارفرماا باا پیمانکاار
قراردادی منعقد کند و اجرای آن را باه وی واگاذارد و از ایان بابات بادهی باه او داشاته باشاد،
کارگرانی که رابطة قراردادی با پیمانکار دارند میتوانند بارای وناول دساتمزد خاود باه کارفرماا
رجوع کنند (کاتوزیان  .)376 :1398مشابه این مورد در حقوق مصر نیز وجود دارد.
دعوای مستقیم مصرفکنندة کاال علیه تولیدکننده نیز با توجه به ماواد  1و  2قاانون حمایات از
مصرفکنندگان مصوب  1388قابل استنباط است؛ با این توضیح که اوالً بند  2مادة  1قانون یادشده
در تعریف عرضهکنندگان کاال و خدمات آن را مشمول تولیدکنندگان نیز دانسته است و تفااوتی از
بابت این موضوع که کاال به نورت مستقیم یا غیرمستقیم از جانب وی باه دسات مصارفکنناده
برسد یا نه قا ل نشده است ،ثانیاً مادة  2این قانون همة عرضهکنندگان کااال و خادمات را مسائول
نحت و س مت کاال و خدمات عرضهشده میداند و طب تبصارة ماادة  2نیاز چنانچاه خساارت
وارده ناشی از عیب یا عدا کیفیت کاال بوده و عرضه کننده نسبت باه آن آگااه باشاد ،وی مسائول
جبران خسارت دانسته شده است .با توجه به موارد یادشده مصرفکنندة کاال ،که به دلیل عیاب یاا
عدا کیفیت کاال به وی زیانی وارد شده ،میتواند مستقیم به تولیدکنندة آن ،که رابطة مساتقیمی باا
وی ندارد ،رجوع کند .به دلیل توالی قراردادها در این زمینه ،همانطور که در مباحث قبل نیز بیاان
شد ،به آن دعوای مستقیم مسئولیت گفته میشود .برخی از حقوقدانان نیز ضمن اشاره باه مساتقیم
بودن دعوای مصرفکننده علیه تولیدکننده مبنای آن را حمایت قانونگذار از مصرفکنناده معرفای
کردهاند (کاتوزیان  376 :1398ا .)377
نهایتاً در حقوق ایران نیز مانند حقوق کشورهای مورد بحث دعوای مستقیم در خصوص بیماه
پیشبینی شده است .فلسفة جبران خسارت واردشده به زیاندیده توسط بیمهگر و رجاوع مساتقیم
زیاندیده به وی این است که بدون وجود بیمهها سیستم مسائولیت مادنی باهساادگی از کاار بااز
میماند .چون در برخی از خسارتها مبلغی که باید پرداخت شود از توان مالی شخصی که زیان را
وارد کرده خارج است ( .)Cooke 2009: 7ماادة  30قاانون بیماة اجبااری خساارت واردشاده باه

38

حقوق خصوصی ،دورة  ،18شمارة  ،1بهار و تابستان 1400

اشخاص ثالث در اثر حوادش ناشی از وسایل نقلیه ،مصوب  ،1395کاه مقارر مایدارد« :اشاخاص
ثالث زیاندیده ح دارند با ارا ة مدارک الزا برای دریافت خسارت به طور مستقیم حساب ماورد
به شرکت بیمة مربوط و یا نندوق تأمین خسارتهای بدنی مراجعه کنند .همچنین ،مسبب حادثاه
میتواند با ارا ة مدارک الزا جهت تشکیل پروندة پرداخت خسارت به زیاندیده حسب ماورد باه
بیمهگر یا نندوق مراجعه کند» بیانگر دعوای مستقیم در خصوص بیمه است.
تعارض قوانین در دعوای مستقیم
در حقوق فرانسه به دلیل وجود رویة قضایی فعال دعوای مستقیم نیز از این موضوع متاأثر شاده و
باعث به وجود آمدن برخی تغییر و تحوالت در زمینة تعارض قوانین مربوط به قانون قابال اعماال
در خصوص دعوای مستقیم شده است 1.این تحول که اخیراً نیز به وجود آماده اسات مرباوط باه
دعاوی بیمه است؛ به این نورت که شعبة  1دیوان عاالی کشاور فرانساه در اماور مادنی در رأی
شمارة  14-22.794به تاریخ  9سپتامبر سال  2015قانون قابل اجرا در قرارداد بیمه را به ماابة قاانون
قابل اعمال در خصوص دعوای مستقیم مورد توجه قرار داده و از هر گونه مراجعه به قانون محال
وقوع خسارت نرفنظر کرده بود 2.اما در رأی شامارة  18-14.827 and 18-18.709باه تااریخ 18
دسامبر سال  2019با این شرح که 3مالک ساختمانی نصب نافحههاای خورشایدی در پشاتبااا
ساختمان خود را به شرکت فرانسوی  Espace confortمایساپارد کاه از نافحههاای خورشایدی
ساخت شرکت هلندی  Scheuten Solar Holding BVاستفاده میکند و دارای جعبة اتصالی هستند
که شرکت هلندی  Alrack BVآن را ساخته است .جعبة اتصال در اثر گرا شادن بایش از حاد در

 .1مبحث تعارض قوانین و تشخیص قانون قابل اعمال بیشتر مرتبط با حقوق بینالملل خصونی است .در نوشاتار حاضار
نیز ماالی در این خصوص به نورت اجمالی بیان شده است که نرفاً بیانگر تغییر و تحول بهوجودآمده توساط رویاة
قضایی است و ع قهمندان میتوانند برای مشاهدة بحث تفصیلی تعارض قاوانین فرانساه و هلناد و ماتن کامال آرای
نادره در خصوص ماال مطرحشده به وبسایت انتشارات  Dallozفرانسه و همچنین وبسایت رسمی دولت فرانسه
که در پانوشتهای آتی به آنها اشاره شده است رجوع کنند.
2. https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000031150080. (last visited on 2021-05-11).
3. https://www.dalloz-actualite.fr/flash/loi-applicable-l-action-directe-en-matiere-non-contractuellecontre-un-assureur. (last visited on 2021-05-11).
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Espace

 confortو بیمهگر وی که شرکت  MAAFاست طرح دعاوا مایکنناد .شارکت  MAAFنیاز بارای
جبران خسارت خود علیه شرکت  Allianzکه بیمهگر شرکت سازندة جعبة اتصال است اقامة دعاوا
می کند که در نهایت دیوان عالی فرانسه در دعوای مطروحه قانون محال وقاوع خساارت را بارای
اعمال دعوای مستقیم مورد توجه قرار میدهد.

1

آثار دعوای مستقیم
اثر دعوا در ارتباط با بدهکار فرعی

در حقوق مصر ،با اقامة دعوای مستقیم ،بدهکار فرعی در مقابل طلبکاار اقاماهکننادة دعاوا باه دو
دسته از ایرادات میتواند متوسل شود .دستة اول ایرادات مربوط به طلبکار اقامهکننادة دعواسات و
دستة دوا نیز ایراداتی است که در نورت اقامة دعوا توساط بادهکار انالی قابال اساتناد بودناد
(السنهوری  )992 :2000و بدهکار فرعی زمانی میتواند به ایرادات دستة دوا استناد کناد کاه ایان
ایرادات مربوط به زمان قبل از طرح دعوای مستقیم علیه وی باشاد (ابوالساعود  .)184 :1994ماا ً
انعقاد قرارداد بیمه بین بیمهگر و بیمهگذار که مقدا بر اقاماة دعاوای مساتقیم اسات و در ناورت
طرح دعوای مستقیم توسط زیاندیده علیه بیمهگر ،اگر قرارداد بیمه به دالیل مختلف کاه خاارج از
این بحث است باطل باشد ،بیمهگر یا همان بدهکار فرعی میتواند به این ایراد در برابر اقامهکننادة
دعوای مستقیم استناد کند .لکن زمانی که این ایرادات مربوط به زمان بعد از اقامة دعاوای مساتقیم
باشد در برابر اقامهکنندة دعوای مستقیم قابل استناد نیست؛ ما ً بدهکار فرعی ایاراد وارد کناد کاه
بدهی خود را به بدهکار انلی بعد از اقامة دعوای مستقیم پرداخته یا باه تهااتری اساتناد کناد کاه
زمان آن متعاقب اقامة دعوای مستقیم است.
در حقوق فرانسه ع وه بر اشاره به موارد یادشده ( )Flour et al. 2015: 104بر آناند که دعوای
مستقیم دارای اثر احتیاطی است و اقدامی اجرایی محسوب میشود که به ناورت متاوالی آشاکار
میشود ( )Terré et al. 2005: 1141و اثر احتیاطی باعث بیحرکتی بدهی یا به عبارت بهتار باعاث
توقیف طلب بدهکار انلی نزد بدهکار فرعی میشود ( .)Flour et al. 2015: 104این اثر در دعوای
1. https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000039692118. (last visited on 2021-05-11).
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مستقیم کامل از زمان ایجاد طلب به نفع بدهکار انلی رخ میدهد و با طرح دعاوا همچناان اداماه
مییابد .اما در دعوای مستقیم ناقص از زمان طرح دعوا شاهد این اثر هستیم و چون طلبکار ح را
بیواسطه از بدهکار فرعی مطالبه میکند اقدامی اجرایی محسوب میشود (کاتوزیان .)377 :1398
در حقوق ایران به آثار دعوای مستقیم پرداخته نشده است .اما به نظر میرسد آثاار یادشاده در
حقوق مصر و فرانسه در حقوق ایران نیز قابل تصور باشد .ما ً در خصوص ایرادات قبل از اقاماة
دعوای مستقیم منشأ ایجاد ح اقامة دعوای مستقیم برای زیاندیده همان قرارداد بیماه اسات .اگار
این قرارداد باطل باشد ان ً حقی برای اقامة دعوای مستقیم بارای طلبکاارِ بادهکار انالی ایجااد
نمیشود .پس میتوان به این ایراد استناد کرد .همچنین است ایرادات مربوط به زمان بعاد از اقاماة
دعوای مستقیم .چون وقتی حقی برای طلبکارِ بدهکار انلی ایجاد شده است ،اگر دعوای مساتقیم
از نوع دعوای مستقیم کامل باشد ،بدهکار فرعی ان ً ح پرداخت باه بادهکار انالی را نادارد.
چون از زمان ایجاد طلب به نفع بدهکار انلی این طلب به نفع طلبکارِ بدهکار انلی توقیفشاده
محسوب میشود و اگر دعوای مستقیم از نوع دعوای مستقیم ناقص باشد ،وقتای دعاوای مساتقیم
اقامه شد از این زمان به بعد طلب به نفع طلبکارِ بدهکار انلی توقیفشده محسوب میشود .پاس
در هر نورت بدهکار فرعی ح پرداخت نداشته است و در نهایت نمیتوان باه ایارادات بعاد از
اقامة دعوای مستقیم استناد کرد.
اثر دعوا نسبت به بدهکار اصلی

در حقوق فرانسه ،با اقامة دعوای مستقیم علیه بدهکار فرعی ،بادهکار انالی همچناان مایتواناد
توسط طلبکار خود خواندة دعوا برای ونول طلب قرار گیرد و از این امر مصون نیست .به عبارت
دیگر قانونگذار با پیشبینی دعوای مستقیم ح اقامة دعوا علیه بدهکار انالی را سالب نکارده و
این امر را به اختیار شخص طلبکار گذاشته است ( )Buffelan-Lanore et al. 2010: 108و بادهکار
فرعی با پرداخت طلب به طلبکارِ بدهکار انلی از بابت طلب خود به بادهکار انالی باریالذماه
میشود و بدهکار انلی نیز نسبت به طلبکار خود بریالذمه میشود (.)Terré et al. 2005: 1141
در حقوق مصر نیز موارد یادشده نادق است .اما باید به این نکته توجاه کارد کاه اگار طلاب
پرداختی به طلبکار اقامهکنندة دعوا توسط بدهکار فرعی کمتر از میازان طلاب طلبکاار باشاد ،وی
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میتواند برای مابقی طلب خود به بدهکار انلی رجوع کناد (السانهوری  .)993 :2000در حقاوق
ایران فقط به ونف اختیاری بودن این دعوا اشاره شده اسات (کاتوزیاان  )377 :1398و موضاوع
بریالذمه شدن بدهکاران انلی و فرعی نسبت به طلبکاران خاود باا پرداخات طلاب باه طلبکاارِ
بدهکار انلی توسط بدهکار فرعی هم امری منطقی و بدیهی است.
همانطور که اشاره شد ،با اقامة دعوای مستقیم ،طلبکار ح اقامة دعاوای خاود علیاه بادهکار
انلی را از دست نمیدهد .اما نکتهای که در اینجا قابل تأمل است عباارت از ایان اسات کاه آیاا
عکس این قضیه نیز نادق است؟ به عبارت دیگر ،اگر طلبکار ابتدا علیه بدهکار انلی اقامة دعاوا
کند و نتیجه نگیرد ،میتواند علیه بدهکار فرعی اقامة دعوا کند؟ به نظر میرسد پاسخ منفای باشاد.
چون اگر در دعوای بین طلبکار و بدهکار انلی حکم بر بیحقی طلبکار ناادر شاود ،وی انا ً
طلبکارِ بدهکار انلی محسوب نمیشود که بتواند علیه بدهکار فرعی اقامة دعوا کناد .شااید ایاراد
شود که حکم دارای اثری به ناا اعتبار امر قضاوتشده است (شامس  )215 :1396و بارای اینکاه
حکمی دارای چنین اثری باشد سه شرط اتحاد انحاب دعوا ،اتحاد سابب ،و اتحااد موضاوع الزا
است (کاتوزیان  166 :1396ا  )167و چون اتحاد انحاب دعوا در دعوای مساتقیم در مقایساه باا
دعوایی که حکم بر بیحقی طلبکار نادر شده وجود ندارد و بدهکار فرعای انا ً در ایان دعاوا
دخالتی نداشته میتوان علیه بدهکار فرعی دعوای مستقیم اقامه کرد که این ایراد وارد نیست .چون
به لحاظ قانونی بین طلبکار اقامهکنندة دعوای مستقیم و بدهکار انلی رابطاة دایان و مادیونی کاه
یکی از شرایط طرح دعوای مستقیم است وجود ندارد.
اثر دعوا نسبت به طلبکار اقامهکنندة دعوا

در حقوق مصر مهمترین اثر دعوای مستقیم نسبت به طلبکارِ اقامهکنندة دعوا عبارت از ایان اسات
که وی از سایر طلبکاران بدهکار انلی متمایز میشود .چون طلب مورد ادعا مستقیم وارد دارایای
طلبکار میشود و از دارایی بدهکار انلی عبور نمیکند (السنهوری  .)992 :2000ایان موضاوع در
حقوق ایران (کاتوزیان  )373 :1398و فرانسه ( )Terré et al. 2005: 1141نیز نادق است .از آنجاا
که ح اقامة دعوای طلبکار مطاب همان حقی است که بدهکار انلی در برابر بدهکار فرعای دارد
( )Flour et al. 2015: 102طلبکار میتواند فقط در حد حقوق بدهکار خود در این دعوا عمل کناد

42

حقوق خصوصی ،دورة  ،18شمارة  ،1بهار و تابستان 1400

( .)Buffelan-Lanore et al. 2010: 108ما ً اگر دین بدهکار انلی به طلبکار خود دومیلیون توماان
و دین بدهکار فرعی به انلی یکمیلیون تومان باشاد ،طلبکاارِ بادهکار انالی نمایتواناد بارای
دومیلیون تومان به بدهکار فرعی رجوع کند .گفتنی است در حقوق مصر باه ماورد جاالبی اشااره
شده است که اگر بدهکار فرعی قبل از اقامة دعوای مستقیم ذمة خود را به شخص دیگاری حوالاه
داده باشد ،طلبکارِ بدهکار انلی میتواند علیه محالعلیه اقاماة دعاوای مساتقیم کناد (السانهوری
.)994 :2000
فواید دعوای مستقیم
فوایدی برای دعوای مستقیم در حقوق کشورهای ایران و فرانسه و مصر مطرح شده است که حا ز
اهمیت است .اوالً ،یکی از فواید این دعوا که پیشتر به آن اشاره شد ورود مستقیم حانل دعوا به
دارایی طلبکار اقامهکنندة دعواست که جهت روشن شدن اثر این فایده ماالی نیز در حقوق فرانساه
و ایران در فرض ورشکستگی بدهکار انالی مطارح شاد .ثانیااً باا توجاه باه توضایحاتی کاه در
خصوص مصادی دعوای مستقیم در حقوق کشورهای مورد بحث داده شد دعوای مساتقیم باعاث
جلوگیری از تکرار پرداخت میشود و طلبکار ح را بیواسطه از مدیونِ بادهکار خاود مایگیارد
(کاتوزیان  .)377 :1398ثالااً چون طلبکار این دعوا را به ناا و باه حسااب خاود اقاماه مایکناد و
درخواست ندور حکم به نفع خود میکند نه به نفع بدهکار انلی پس به حضور مادیون انالی
در این دعوا نیازی نیست (السنهوری  775 :1391ا  .)776رابعاً در حقوق مصر از دعاوای مساتقیم
تحت عنوان دعوایی یاد میشود که فرایند رسیدن طلبکار به ح خود را تسهیل میکند .به عباارت
دیگر طلبکار به جای اقامة دعوا علیه بدهکار خود و عدا یافتن مالی از وی ،در نهایت ،به وناول
حقوق و مطالبات بدهکارِ خود نزد بادهکار وی (بادهکار فرعای) روی مایآورد ،درحاالیکاه در
دعوای مستقیم از همان ابتدا و مستقیم به بدهکار فرعی مراجعه میکناد کاه ایان وضاعیت باعاث
کاهش اطالة دادرسی میشود (ابوالسعود  .)183 :1994در حقاوق ایاران نیاز طلبکااری کاه علیاه
بدهکار خود اقامة دعوا میکند ،با توجه به تشریفات آیین دادرسی مادنی ،بایاد مقااطع و مراحال
مختلف دادرسی را طی کند و با فرض فقدان ایرادات شکلی یا ماهوی و همچناین فقادان طاواری
دادرسی ،اعم از طواری مربوط به ادله و غیر مربوط به ادله ،در نهایت وارد مرحلاة اجارای حکام
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شود .در قانون اجرای احکاا مدنی نیز تشریفاتی پیشبینی شاده و اگار محکاواعلیاه خاود ماالی
نداشته باشد ،اما ،مالی از وی نزد شخص ثالای باشد یا طلبی از شخص ثالث داشته باشد ،محکواله
میتواند درخواست توقیف آن را داشته باشد تا از این طری به ح خاود برساد .طای ایان روناد
رسیدگی زمانبر است و میتوان با پیشبینی دعوای مستقیم در موارد لزوا که رسایدگی باه آنهاا
مستلزا طی این مسیر طوالنی است جهت کاهش اطالة دادرسی گامی مابات برداشات .باهتباع باا
کاهش اطالة دادرسی ،از حجم دعاوی هم کاسته خواهاد شاد .چاون هار قادر دعااوی ساریعتار
حلوفصل شوند بهطبع از کارت آنها هم سریعتر کاسته خواهد شد .به عبارت دیگر کاهش اطالاة
دادرسی با کاهش حجم دعاوی رابطة مستقیم دارد.
نتیجه
در حقوق فرانسه و مصر آثاار و احکااا دعاوای مساتقیم مطارح شاده و ماورد بحاث و بررسای
حقوقدانان قرار گرفته است؛ بهویژه در حقوق فرانسه که مصادی متعددی برای این نهااد حقاوقی
در نظر گرفته شده و در ان حات ساال  2016قاانون مادنی فرانساه نیاز باه ایان نهااد حقاوقی
بهنراحت اشاره شده است .بهرغم وجود تفاوتهاایی در خصاوص احکااا دعاوای مساتقیم در
حقوق فرانسه و مصر ،این نهاد آثار یکسانی را در حقوق هر دو کشور یادشده نسبت به طلبکاار و
بدهکار انلی و فرعی ایجاد میکند .در حقوق ایران دعوای مستقیم به منزلة یکی از طرق حمایات
از طلبکاران چندان مد نظر حقوقدانان قرار نگرفته است .از طرفای باا توجاه باه وجاود مصاادی
پراکنده از دعوای مستقیم در حقوق ایران ،که از پذیر

این نهاد حقوقی حکایت دارد ،قانونگاذار

میتواند با پیشبینی دعوای مستقیم در قانون مدنی همانناد حقاوق فرانساه باعاث افازایش غناای
حقوق تعهدات ایران شود .اما گفتنی است که در این خصوص نباید به ارا اة تعریاف اکتفاا کارد؛
بلکه بیان احکاا و آثار این نهاد حقوقی نیز اهمیت دارد که مباحث تطبیفی مطرحشاده در نوشاتار
حاضر از این جهت میتواند مفید واقع شود.
ع وه بر پیشبینی موارد یادشده ،همانطور که در حقوق مصر مطارح شاده ،دعاوای مساتقیم
میتواند با توجه به مکانیسم خاص خود باعث کاهش اطالة دادرسی شاود و چاون کااهش اطالاة
دادرسی با کاهش حجم دعاوی رابطة مستقیم دارد ،در حقیقت ،مکانیسم این دعاوا باعاث کااهش
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حجم دعاوی در محاکم دادگستری نیز خواهد شد .در این زمیناه مایتاوان باا پایشبینای دعاوای
مستقیم در پروندههایی مانند دعاوی اجتناب مالیاتی یا اساتنکاف از پرداخات نفقاه و همچناین در
دعاویای که از نظر کارت چالشهایی را برای دستگاه قضایی ایجاد کردهاند راهی میانبُر و ماؤثر،
هم برای ذینفع دعوا هم برای دستگاه قضایی ،ایجاد کرد.
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