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دعوایی است که خواهان دعوای اصلی بر علیه خوانده دعوای دعوای اضافی  هدف: و زمینه 

ها احتمال دارد خواهان بعد از مطالبه خواسته اصلی، کند. در برخی از دادرسیاصلی اقامه می
چاره آن است نسبت به افزایش خواسته  خواسته دیگری را مطالبه نماید. بنابراین بهترین

 مدنی دادرسی آیین قانون در اضافی دعوای جایگاه این تحقیق با هدف تبیین اقدام نماید.

 آن انجام شده است. احکام و شرایط بیان و آمریکا و  ایران

تحلیلی و به صورت تطبیقی و -جهت انجام پژوهش حاضر از روش توصیفی ها:روش و مواد

 ای استفاده شده است.ز منابع کتابخانهاستفاده ا

تواند در خواسته خواهان میهای تحقیق در موضوع دعوای اضافی، بر اساس یافته ها:یافته

باشد، به دعوای اضافی مشهور می ایراناولیه خود تغییراتی اعمال نماید؛ این اختیار در حقوق 
گیرد، اما در میان ی قرار میباید دانست که دعوای اضافی اگر چه در زمره دعاوی طار

حقوقدانان مغفول مانده و کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این در حالی است که در حقوق 
، در ایاالت متحدهرسی مدنی دفدرال دا قوانینقاعده پانزدهم از آمریکا  سایر کشورها مانند

 داده شد. اختصاص رویکردهای پیشینو تکمیل  اصالحبه نسبت 

دهی انجام پژوهش حاضر با مبنا قرار دادن اصول اخالقی نظیر ارجاع اخالقی:مالحظات 

 داری صورت گرفته است.موثق و علمی و پرهیز از جانب

 امر این زیرا کند؛می تشویق را کردن دعاوی یکی قانون، آمریکا، حقوق در گیری:نتیجه

 نسبت متناقض احکام دورص از جلوگیری و تسهیل قضاوت ها،دادگاه کار تراکم کاهش باعث
 آمریکا سازوکارهای فدرال آیین دادرسی مدنی شود. قواعدموضوع می یک از ناشی دعاوی به

است. در قواعد آیین دادرسی  کرده بینیپیش اهداف این به برای رسیدن متفاوتی قانونی
ظر به نا 23-20-19ناظر به تجمیع ادعاها، قواعد  1۵و  14-13مدنی فدرال آمریکا قواعد 

در ناظر به توأم نمودن دعاوی است.  42ها و قاعده ناظر به خواهان 24-23طرفین، قواعد 
بدون  قانون سابق( 117)ماده  قانون آیین دادرسی مدنی 98، ماده داخلی ایران نیزحقوق 

، نسبت به اصالح و تغییر دعوای خواهان درخواستدعوای اضافی، به  موضوع مطرح کردن
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 مقدمه. 1

دعوای اضافی موضوع نسبتاً جدیدی است که در قوانین 

ن کشورهای مختلف مورد توجه قرار گرفته است. برای پی برد

م. به دعوای اضافی نیازمند مقایسه آن با دعوای طاری هستی

شود. دعوایی است که بر دعوای اصلی عارض می دعوای طاری

مان هر د باشد، واحد منشأ کامل یاو اگر با آن دارای ارتباط 

وای اصلی رسیدگی ـه به دعـشود کدادگاهی رسیدگی می

شامل چهار قسمت دعوی  دعوی طاری (17)ماده  شودمی

هر  شود.اضافی، دعوی متقابل، ورود ثالث و جلب ثالث می

ون باید در مهلت تعیین شده در قان از موارد ذکر شده کدام

 دادرسی آیین در که دعاوی از ی. بنابراین یکمطرح گردند

ه اضافی است. در حقوق ایران، ماد دعوای است، معمول مدنی

مور )در ا های عمومی و انقالبقانون آیین دادرسی دادگاه 17

مدنی( در خصوص دعاوی طاری بیان نموده است که هر 

ان دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از طرف خواه

لث الث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثایا خوانده یا شخص ث

شود. عالوه بر این، اقامه شود، دعوای طاری نامیده می

پرداختن به موضوع دعوای اضافی در نظام حقوقی کشورهای 

ا ه رتواند زمینمختلف و مقایسه آن با وضعیت داخلی ایران می

  مندی دقیق از این رویکرد قضایی فراهم سازد.برای بهره

به اهمیت پی بردن به حقیقت و کشف عدالت و ارائه با توجه 

فرصت برای خوانده در طرح دعوی، جای بررسی این موضوع 

رسد. به این دلیل این در ادبیات حقوقی ایران خالی به نظر می

ی د ضمن روشن ساختن موضوع به واکاوکوشنوشتار می

ی در حقوق ایران و ایاالت های گوناگون دعوای اضافجنبه

مریکا بپردازد. همچنین نظر به وجود این نهاد در ده آمتح

حقوق آمریکا، حقوق فدرال این کشور مورد مطالعه تطبیقی 

هایی، کوره راهی به نکه چنین پژوهشگیرد به امید آقرار می

های آینده، کمک به رویه آینده گشوده و چراغی برای پژوهش

اس با توجه به قضایی و اصالحات قانونی بر افروزد. بر همین اس

های های حقوقی کشورجایگاهی که دعوای اضافی در نظام

مریکا و ایران دارد، به بررسی مختلف از جمله ایاالت متحده آ

شود. سؤالی که اهمیت و جایگاه آن در دادرسی پرداخته می

شود این است که دعوای اضافی در دعاوی حقوقی مطرح می

های حقوقی از در نظام دارای چه مزایایی است؟ و کارکرد آن

ای که نوشتار حاضر بر تواند مفید باشد؟ فرضیهچه جهاتی می

آن تکیه کرده است اینکه: دعوای اضافی از جهت پیشگیری از 

صدور احکام متعارض در موضوعات مشابه، توجه به مصلحت 

تواند طرفین دعوی و تکمیل کردن فرایند دادخواست می

 کارآیی داشته باشد. 

 

 مالحظات اخالقی.  2

ش نگارش مقاله حاضر با مبنا قرار دادن اصول اخالقی نگار

 دهی علمی و دقیق انجام شده است.مقاله از جمله ارجاع

  

 ها. مواد و روش3

تحلیلی است -روش مورد استفاده در پژوهش حاضر توصیفی

 آوری نموده است. برداری مطالب را جمعکه به شیوه فیش

 

 ها. یافته4

شود. تنها یران ماده خاصی درباره دعوای اضافی دیده نمیدر ا

، به صورت مصداقی به این بحث پرداخته شده که 98در ماده 

نشانگر اهمیت دعوای اضافی در مواردی است که موضوعات 

های حقوقی و کیفری مطرح شوند و ممکن است در دادگاه

 باعث اطاله دادرسی و پیچیدگی قضایی شوند. در این صورت

گاه ممکن است که خواسته دوم خواهان با  در حقوق داخلی،

 أخواسته اولیه دارای منشا واحدی نباشند، یا اینکه دارای منش

ولی ارتباط کاملی با یکدیگر نداشته باشند. در این ، واحد بوده

تواند با تقدیم دادخواست، نسبت به اقامه شرایط خوانده می

زودن بر آن و یا تغییر نحوه د. ولی افدعوای اضافی اقدام نمای

دعوا یا خواسته یا درخواست در صورتی ممکن است که با 

دعوای طرح شده مربوط بوده و منشأ واحدی داشته باشد و تا 

پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعالم کرده باشد. به هر 

دعوای اضافی نیز برای خواهان در  حقوق ایران نیزصورت، در 

است. در حقوق ایاالت متحده اما به نحو نظر گرفته شده 

ده ـوای اضافی ماده اختصاصی دیـه دعـتری نسبت بروشن

های متعددی این مسأله مورد استفاده قرار شود و در پروندهمی

گرفته است. از جمله در فرایند تکمیل دادخواست، تغییر 
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گذار این بستر را فراهم دادخواست و یا موارد مشابه، قانون

تا خوانده بتواند از شرایط موجود برای طرح دعوای خود  کرده

بهره ببرد. این به معنای کاربردی بودن اصل دعوای اضافی در 

مواردی است که موضوعات مشابه یکدیگر بوده و یا در صورت 

صدور رأی در دو رویه قضایی و کیفری، آراء متضادی صادر 

  شود. 

 

 . بحث 5

 پیشینه تحقیق  .1-5

شرایط اقامه دعوای ورود »( پژوهشی با عنوان 1399) احمدی

شخص ثالث در حقوق ایران و قواعد آیین دادرسی مدنی 

بر این بوده انجام داده است. در این مقاله تالش « فدرال آمریکا

در ورود ثالث اعم از اصلی نفع بودن یاست که معیاری برای ذ

التی و تبعی ارائه شود تا بر اساس آن مشخص شود در چه ح

ر قواعد امکان ورود شخص ثالث به صورت تبعی وجود دارد. د

مریکا، دو نوع ورود شخص ثالث آیین دادرسی مدنی فدرال آ

د اختیاری. فرزانه و وبینی شده است ورود اجباری و ورپیش

 چگونگی» پژوهشی با عنوان( 1397) چرخی کوهگرد

« نایرا اسالمی جمهوری قوانین در اضافی دعوای به رسیدگی

 همچون شرایطی وجود با اضافی دعوای اند. ارائهانجام داده

 طرفین از یکی سوی از آن طرح اضافی، و اصلی دعوای ارتباط

 طرح قابل بودن عرض هم و قانونی مهلت رعایت اصلی، دعوای

 یک در که مواردی در اضافی دعوای طرح با رابطه در. باشدمی

 از پس مانتوأ گیرسید صدور با قاضی شود،می مطرح شعبه

 و کندمی ضمیمه را پرونده دو هر منشا، وحدت یا ارتباط احراز

 دهد. السان و محمودیمی قرار بررسی تحت یکجا صورت به

 اصل تطبیقی مطالعۀ»با عنوان  ( پژوهشی1397)

انجام « مریکاآ و ایران حقوق در حقوقی دعوای تغییرناپذیری

 با بعدی تغییرات ایجاد دادرسی، شروع از اند. پسداده

 دادرسی مراحل تمام در که بود خواهد روبرو هاییمحدودیت

 دهد نشان که است آن اصل این هدف. داشت خواهد جریان

 دارند، آزادانه دفاع حق نیز و دادخواهی حق طرفین اگرچه

 نیز و دفاعی حقوق به احترام اصل رعایت ضرورتِ بنابر ولی

 اصل موجب به رسی،داد در نظم و سرعت اصل به توجه

 به پژوهش این. هستند خود دعوای به محدود تغییرناپذیری،

 مدنی دادرسی آیین قانون در اصل این جایگاه تبیین دنبال

 و اصل مبانی مریکا،آ فدرال مدنی دادرسی آیین قواعد و ایران

 بهتر هرچه اجرای راستای در آن اجرای هایاستثنا شناسایی

( پژوهشی با عنوان 139۵) ی و داوراست. اسدزاده طالع آن

مطالعه تطبیقی دعوای متقابل در حقوق ایران و ایاالت »

 بدون بررسی ساختار اند. عدالتانجام داده« متحده آمریکا

 تا تبادل طلبدمی را مرتبط حقوقی پرونده دو دادرسی اطاله

 عدالت اجرای تردقیق ساختار به را ما دعاوی و هاخواسته این

 دعاوی خصوصیات و تطبیق سازد. مقایسه هنمونر مدنی

 و عدالت بهتر اجرای هایروش بهترین از استفاده و متقابل

 مطالعه مطلوب هدف و مقاله این آرمان دعاوی مدنی در انصاف

آمریکاست. امامی و  و ایران حقوق در متقابل دعوای تطبیقی

انجام « دعوای اضافی»( پژوهشی با عنوان 1392) همکاران

 دعوای خصوص در مدنی دادرسی آیین مقررات اند. درادهد

 ورود و ثالث جلب متقابل،)طاری  دعاوی دیگر خالف بر اضافی

 اختصاص باشد پرداخته آن آثار و احکام به که بابی( ثالث

 معنای دو دارای اضافی ایکلمه جهت از دعوا این .است نیافته

 هرگونه لشام آن عام معنای. است( اصطالحی) خاص و عام

 که است دعوا علت یا و خواسته دعوا، اساسی ارکان در تغییر

. شودمی شناخته دعوا تغییرات عنوان تحت حقیقت در

 و اضافی دعوای» ( پژوهشی با عنوان1390) مقصودپور

انجام داده است. « مدنی دادرسی آیین قانون 98 ماده تغییرات

 یکی درست انتخاب و موضوع شدن روشن برای مقاله، این در

 جایگاه و جدید قانون 98 ماده تقنینی سابقه ابتدا ها،عقیده از

 مورد خصوص این در مختلف نظرات سپس و شده بیان آن

 .است گرفته قرار تحلیل و نقد

 

 نوآوری تحقیق. 2-5

های شویم که پژوهشبا دقت در مطالعات پیشین متوجه می

اپذیری دعاوی، انجام شده در محورهای مختلفی مانند: تغییرن

 مطالعه تطبیقی دعاوی و مواد مرتبط با قانون آیین دادرسی

مریکا مورد توجه قرار کشورهای مختلف از جمله ایران و آ

های صورت گرفته، انجام گرفته است. اما آنچه در پژوهش
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وای اضافی در حقوق داخلی نشده است، توجه به موضوع دع

ضافی است. بدین ترتیب مریکا و حتی مزایای دعوای اایران و آ

پژوهش حاضر درصدد است تا به بررسی دعوای اضافی در 

حقوق داخلی دو کشور پرداخته و اهمیت دعوای اضافی را 

 نشان دهد. 

 

 اهمیت و ضرورت پژوهش. 3-5

به ) وضرورت انجام این پژوهش این است که دعاوی طاری 

 نیرا که در قانون آیین دادرسی مدطور خاص دعوای اضافی( 

 به به آن کمتر توجه شده را در حقوق ایران بررسی نماییم و

د منظور اینکه نقاط ضعف و قدرت آنها در حقوق و قانون خو

ی ررسآمریکا مورد ب بیابیم آنها را با نظام حقوق دیگر یعنی

ات بهامادعوای اضافی در حقوق ایران قرار خواهیم داد. از آنجا 

 .باشدمیزمند تحلیل و بررسی یانهای فراوانی دارد. که و ضعف

 در این خصوص باید گفت که دعوای اضافی در قانون دادرسی

 تنها در یک ماده ذیل فصل چهارم این قانون که به جلسات

فی دادرسی اختصاص دارد پرداخته است و از عنوان دعوای اضا

نیز نامی نبرده است. بر همین اساس معلوم نیست دعوای 

ی دادرسی بیان شود یا در فصل دعاو اضافی باید ذیل جلسات

 طاری؟ 

 

 های پژوهشمحدودیت .4-5

مباحث مقاله حاضر از جهت پرداختن به دعوای اضافی در 

حث بقوانین سایر کشورها کاستی دارد. با توجه به اینکه در 

یز ه ندعوای اضافی در ایران، نیازمند پرداختن به حقوق فرانس

 وایمتمرکز شدن بر بحث دع بوده است، اما راقم این سطور با

 چنین مقایسه آن در حقوق ایران واضافی، مزایای آن و هم

 هیزمریکا، از پرداختن به آن در سایر کشورها و قوانین پرآ

 نموده است.

 

 تعاریف  و. مفاهیم 5-5

برای پی بردن به اهمیت و جایگاه دعوای اضافی در حقوق 

وب و عادالنه بر داخلی کشورها و جایگاهی که در دادرسی مطل

عهده دارد، نیازمند پرداختن به انواع دعاوی مرتبط با آن نیز 

هستیم. برای همین موضوع، ابتدا به تعریف چند گونه از 

 شود:دعاوی و سپس دعوای اضافی پرداخته می

 

 دعاوی طاری. 1-5-5

اصلی  دعوای در اصطالح دعوای طاری دعوایی است که بر

 رایگر با دعوای اصلی مرتبط یا داعارض شده است این دعوا ا

 شود که دعوای اصلی دریک منشاء باشد در دادگاهی اقامه می

، دعوای طاری در لغت یعنی عارض شدنست. آنجا اقامه شده ا

 اند از: عبارت انواع دعاوی طاری. به ناگاه آمدن

 

 دعوی متقابل. 2-5-5

بل ی است که خوانده در مقایدعوای متقابل در حقیقت دعوا

کند. این دعوا ممکن است به منظور دعوای خواهان اقامه می

ی الزام یپاسخگویی به دعوای اصلی و یا عالوه بر پاسخگو

ین اخواهان به پرداخت چیزی و یا انجام امری باشد. همچنین 

ز ادعوا ممکن است در مقابل دعوای خواهان به منظور کاستن 

 یا و نآ تخفیف کند، یامی تهدید محکومیتی که خوانده را

 حکم تحصیل حتی یا و محکومیت این از کلی جلوگیری

د شو اقامه او علیه امتیاز، دادن به اصلی خواهان محکومیت

(1). 

 

  دعوای ورود ثالث. 3-5-5

 به مدنی دادرسی آیین قانون 130 ماده مطابق ثالث ورود

 یا دعوا اصحاب علیه ثالث شخص که شودمی گفته دعوایی

 اصلی ندهخوا و خواهان از غیر اگر. کندمی اقامه آنها از یکی

 باید باشد، نفعذی دعوا در هم دیگری شخص ،(آنها وابستگان)

 «الثث جلب» یا« ثالث ورود» شود؛ دعوا وارد «ثالث» عنوان با

 مورد در هم «ثالث» مفهوم .بود خواهد خاصی مقررات دارای

 صدق ثالث اعتراض مورد در هم و ثالث شخص جلب و ورود

 دعوا زا نوع سه این طرح تشریفات و موارد که هرچند. کندمی

 . است متفاوت یکدیگر با
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 دعوای جلب ثالث. 4-5-5

 ایدب دارد، را ثالث شخص جلب قصد که ایخوانده یا خواهان

 عواد این به نحوی به ثالث اینکه بر مبنی کند ارایه دالیلی

 نظر به البته. داد قرار خوانده را وی توانمی و است مربوط

 و شودنمی شخص ادعای ماهیت وارد دادگاه که رسدمی

 یا کرد وممحک را ثالث مجلوب توانمی واقعاً آیا اینکه بررسی

 جلسه یک حداقل برگزاری و ماهیت در رسیدگی نیازمند خیر،

 است.  دادرسی

 

 اضافی دعوای. 5-5-5

 چندگرفته از حقوق فرانسه است. هردعوای اضافی در ایران بر

ی مدنی کشور فرانسه درباره در قانون پیشین آیین دادرس

 67و  6۵و  63ای لحاظ نشده بود، اما مواد دعوای اضافی ماده

آن  قانون آیین دادرسی مدنی کشور فرانسه، مواردی به 70تا 

 قانون 6۵اختصاص داده شده است. از جمله اینکه در ماده 

دعوایی که »مذکور در بحث دعوای اضافی چنین آمده است: 

از طرفین ادعاهای قبلی و اصلی خود را به موجب آن یکی 

 «.دهدتغییر می

ادرسی دقانون آیین  98گذاران ایران بدون توجه به ماده قانون

ین مدنی، به بیان مصادیق دعوای اضافی پرداخته است و در ا

ه در کتواند خواسته خود را خواهان می»باره بیان کرده است: 

ل دادرسی کم دادخواست تصریح کرده است در تمام مراح

کند، ولی افزودن آن یا تغییر نحوه دعوی یا خواسته یا 

درخواست در صورتی ممکن است که با دعوای طرح شده 

سه جل مربوط بوده و منشا واحدی داشته باشد و تا پایان اولین

 .(2)« آن را به دادگاه اعالم کرده باشد

عاوی طاری، دعاوی هستند که در اثنای رسیدگی به دعوای د

اصلی از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف 

این دعاوی باید یا با . شوندمتداعیین اصلی بر ثالث اقامه می

منشأ باشند یا با دعوای اصلی ارتباط داشته  دعوای اصلی هم

شوند که دعوی باشند که در این صورت در دادگاهی اقامه می

هدف از دعاوی طاری، . اصلی در آنجا اقامه شده است

جلوگیری از تکرار دعاوی و احتراز از صدور احکام متعارض 

تفصیل شده و بر این باورند که البته برخی قائل به  .(3) است

گاه دعوای اضافی در جلسه دادرسی و با حضور خوانده هر

الع وی از موضوع دعوا و دالیل مطرح شود، با توجه به اط

خواهان، نیازی به دادخواست جداگانه نیست، اما اگر تغییرات 

مذکور در غیر جلسه دادرسی و در غیاب خوانده باشد، جهت 

خواست تقدیم داسخگویی باید داطالع و آمادگی وی برای پا

گفتنی است هرگاه دعوای اقامه شده، شرایط دعوای شود. 

آید که شد، دعوایی مستقل به شمار میاضافی را نداشته با

های دادگاه باید به آن رسیدگی و رای صادر کند. در دادرسی

مدنی به طور معمول یک )چند( شخص علیه یک )چند( 

آنکه نیاز به کند و دادرسی بیشخص دیگر دادخواهی می

افزودن برخواسته، طرح دعوای اضافی یا فراخوانده ثالث باشد 

خواهان یا کامیابی ، گاه ممکن استاین دوجورود. با پیش می

ها یا طرح دعوای دیگری ن، افزایش خواستهبه کمال رساندن آ

)علیه خوانده یا ثالث( را ایجاب کرده در نتیجه وی ناگزیر از 

فراخوانی ثالث به دادرسی، طرح دعوای اضافی یا افزایش 

انصاف  بقه این نهاد به دادگاهخواسته شود. در حقوق آمریکا سا

داد علیه طرف همسوی گردد که به طرف دعوا اجازه میمیبر

 .(4)خود، به صورت عرضی دادخواهی کند 

 

 . مزایای دعوای اضافی 6-5

ظر با اینکه حفظ دادرسی، رعایت حقوق خوانده و البته در ن

نماید که گرفتن حق دفاع خوانده بر این موضوع تأکید می

ر موضوع اختالفی در همان وهله اول حل و فصل شده و اصل ب

از  دولگذار با عتغییرناپذیری دعوی است. اما در ایران، قانون

ه ر موضوع یا اصحاب دعوی را مجاز دانستاین اصل، تغییر د

توان است. در هر صورت با پذیرش اصل دعوای اضافی، می

 مزایایی را نیز برای آن در نظر گرفت: 

 

. پیشگیری از صدور احکام متعارض در 1-6-5

 موضوعات مشابه 

دهد که صدور احکام متعارضی این مزیت در مواقعی رخ می

توان باشد. به عنوان مثال می درباره یک موضوع صورت گرفته

به موضوع شکایت خواهان از خوانده درباره خلع ید و دریافت 

المثل اشاره کرد که ممکن است در نهایت خلع ید صادر اجرت
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المثل محکوم شدن خوانده به پرداخت اجرتنشود، اما حکم به 

های ذکر دهد. در این صورت، رسیدگی جمعی به خواسته

کند. بنابراین برای راء متعارض را منتفی میشده، محل صدور آ

توان دعوای اضافی را مورد ای میجلوگیری از چنین رویه

 .(2)توجه قرار داد 

 

 . مصالح طرفین دعوی و دادگستری 2-6-5

شود، مصالح موضوع دیگری که باعث پذیرش دعوای اضافی می

 خواهان و خوانده و همچنین دادگستری است. بدین معنا که

 دعوای اضافی، مانع تشکیل چند پرونده در شعب مختلف شده

کند. از این جهت، و حتی از اطاله دادرسی جلوگیری می

شود تا پرونده در یک شعبه عث میاختالف در رسیدگی با

 متمرکز شده و بررسی گردد.

 

 . دعوای اضافی در حقوق ایران 7-5

قانون آیین دادرسی مدنی ایران با ذکر مصادیق  98ماده 

ین . ادعوای اضافی، تعریف خاصی در این باره ارائه نکرده است

 مصادیق شامل موارد زیر است:  

یر ، تغیتغییر نحوه دعوی، تغییر خواسته، کاهش خواسته -1

 درخواست، افزایش خواسته. 

هر چند برخی از نویسندگان، افزایش خواسته را همان دعوای 

اما  .(۵)اند اضافی و بنابراین آن را مصداق دعوا طاری دانسته

بر رویکرد غالب دکترین و رویه قضایی، افزایش کمی بنا

خواسته، دعوای طاری نبوده و در نتیجه نیازمند تقدیم 

دادخواست اضافی یا جدید نیست بلکه به منزله تغییر در 

دعوای اقامه شده است. به هر روی، تجویز افزایش خواسته با 

سو یک رو بوده، مستلزم آن است که ازهای روبهمحدودیت

خواهان تا پایان اولین جلسه دادرسی آن را اقامه کند و از 

سوی دیگر خواسته افزوده شده با دعوای اصلی، ناشی از یک 

منشاء بوده و دارای ارتباط کامل با آن باشد به هر حال گذشته 

از واحد یا متعدد بودن نهادی یاد شده )افزایش خواسته و 

خواهان بر خواهان را  دعوای اضافی( باید گفت دادخواهی

رغم ماده علی مشمول نهاد افزایش خواسته دانست.توان نمی

احصاء مذکور حصری نبوده و هرگونه تغییر احتمالی  98

دیگری که ارتباط کافی با دعوای اصلی داشته باشد هر چند 

ذیل هیچ کدام از عناوین مزبور نگنجد، به عنوان دعوای اضافی 

 است.  از سوی خواهان قابل طرح

 

 خواسته کمیت در . تغییر1-7-5

 هخواست تواندیم خواهان م،.د.آ.ق 98 ماده اول قسمت مطابق

 دادرسی مراحل تمام در کرده تصریح در دادخواست که را خود

 و ارتباط شرط دو لزوم وجود بیانگر ماده، این کند. ظاهر کم

 صورت در توأمان صورت به شده، طرح دعوای با منشأ وحدت

 هـک است حالی در است. این خواسته افزایش به متصمی

 ود از یکی وجود تنها طاری دعاوی صورت طرح در گذارونـقان

است.  نموده ماهیت تجویز در ورود جهت قاضی برای را شرط

 از 98 ماده در مندرج موارد که امر این پذیرش ضمن ایعده

 وحدت شرط دو از یکی وجود است، اضافی دعوای مصادیق

 قاداعت و دانسته کافی را اضافی و دعوای اصلی ارتباط و أمنش

 کلی با سیاست رتـمغای ضمن را، شرط دو رـه رعایت به

 بموج جمعی، رسیدگی و هاهپروند نمودن توأم در گذارقانون

 متعارض آرای صدور همچون فاسدی توالی و مواد تناقض بین

مطرح  افیینکه تعریفی از دعوای اضبا توجه به ا .(6)اند دانسته

 ه شامل: اطرافشود کشد، به بررسی عناصر آن پرداخته می

حق است. مورد  وجود اسباب یا وضوع دعوی، سببدعوی، م

کرده  احصا را تملک اسباب مدنی قانون 140ه اخیر در ماد

 به -1: شودتملک حاصل می» دارد:است این ماده مقرر می

عقود  به وسیله -2 ،احیای اراضی موات و حیازت اشیای مباحه

 به ارث.  -4 ،به وسیله اخذ به شفعه -3 ،و تعهدات

 حق لکهـب نیست مالکیت تنها تملک، از رادـم ماده نـای در

 قراردادیغیر الزامات باید ماده در این یادشده موارد باشد. برمی

 آن قانون ایجاد منشأ که را حقوقی و قهری هایمسئولیت یا

 مدعی و کندمی حقی ادعای که شخصی افزود. بنابراین است،

 داده، قرار رانکا و تضییع مورد را او دیگری حق شخص است

 .(7)کند  بیان دعوی در را خود حق ایجاد اسباب باید
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 آن آغاز از بعد دعوی عناصر . تغییر2-7-5

 دعوی، )اطراف دارد عناصری دعوی شد، گفته که همانگونه

 بعد آیا که است این سؤال اسباب دعوی( حال و دعوی موضوع

 آن عناصر تواننددعوی می اصحاب دعوی، به رسیدگی آغاز از

 دعوی عناصر اینکه به توجه با و دیگر به عبارت دهند؛ تغییر را

 شروع از بعد دعوی اصحاب آیا کنند،می مشخص را آن قلمرو

 را آن قلمرو دعوی عناصر با تغییر توانندمی دعوی به رسیدگی

از  پس که گفت باید یادشده سؤال به پاسخ در دهند؟ تغییر

 قانون اینکه مگر است، آن تغییرناپذیری بر اصل دعوی آغاز

 صراحت به ما کشور حقوق اصل در باشد. این کرده استثنا

نی مد دادرسی آیین قانون مواد در استقرا با اما نشده عنوان

ره دربا 143 الی 130 و 98 کرد. مواد استخراج را آن توانمی

 امر است.  این مبین طاری دعاوی

 

 دعوی اطراف . تغییر3-7-5

 تعیین وی،ـدع آغازگر دادخواست وجبـم به دعوی اطراف

 یین دادرسی مدنی(قانون آ ۵1اده م 2و  1شود )بند می

 خانوادگی نام و نام دادخواست در باید بند دو این موجب

 ذکر اب دقیق به طور خواندگان یا و خوانده هاخواهان یا خواهان

 از بعد که است این سؤال حال .شود بیان مشخصات سایر

 اشخاص بر تعداد توانمی آیا دعوی آغاز و دادخواست تقدیم

 تغییر دعوی اطراف ترتیببدین و کرده هاضاف دعوی در داخل

 زهاجا 130 ماده موجب به مدنی دادرسی آیین کند؟ قانون پیدا

 اشخاص ورود داده است. با را دعوی به ثالث اشخاص ورود

 ادهم شود. همچنینمی اضافه هاخواهان تعداد بر دعوی به ثالت

 که دهد. ثالثیمی دعوی هـب را ثالث اشخاص جلب اجازه 13۵

 قانون 139 )ماده شده خوانده محسوب شودمی جلب دعوی به

 عویخواندگان د تعداد بر ترتیب بدین و مدنی( دادرسی آیین

 تغییر 13۵ و 130 مواد موجب به شود. بنابراین،می اضافه

 بجل برای گذارقانون باشد. اماپذیر میامکان دعوی اصحاب

 است.  کرده بینیپیش را شرایطی ثالث شخص

 

 

 

 دعوی موضوع . تغییر4-7-5

 موضوع باید دعوی، موضوع تغییر چگونگی به پرداختن از قبل

 اعم دعوی موضوع که گفت شود. باید و مشخص تعریف دعوی

 لشام را ثالث و وارد متقابل دعوی خواسته و است خواسته از

 شرایط از یکی ،۵1ه ماد سوم بند موجب بهشود. می

 حقوقی باشد. نویسندگانمی تعیین خواسته دادخواست،

 را آن بلکه مصداق کرده تعریف را خواسته دادرسی هایکتاب

 مطرح که سؤالی شد، گفته آنچه به توجه با .(8)اند هکرد بیان

 دادخواست، از تقدیم پس خواسته تغییر آیا که این شودمی

 ر؟خی یا دارد امکان دعوی، آغاز و خوانده به آن ابالغ و ثبت

 سؤال این به مدنی دادرسی آیین قانون 98ه ماد قسمت دوم

 نخواها»دارد: رر میـمق ماده نـای است؛ داده مثبت خـپاس

 در کرده، تصریح دادخواست در که را خود خواسته تواندمی

 نحوه تغییر یا آن افزودن اما کند کم دادرسی مراحلتمام 

 با که دارد امکان در صورتی درخواست یا خواسته یا دعوی

تا  و باشد داشته واحدی منشأ و بوده مربوط شده طرح دعوی

 ابراین،بن« اشد.ب کرده اعالم دادگاه به آن را جلسه اولین پایان

 وجود )موضوع( دعوی تغییر خواسته امکان ماده این موجب به

 ارتباط داشته شده طرح دعوی با اینکه شرط به البته دارد،

 .(7)باشد 

 

 دعوی سبب غییر. ت5-7-5

 خواهان»: داردمی مقرر مدنی دادرسی آیین قانون 98ماده 

 در کرده تصریح دادخواست در که را خود خواسته تواندمی

 نحوه تغییر یا آن افزودن کند. اما کم مراحل دادرسی تمام

 با که دارد صورتی امکان در درخواست یا خواسته یا دعوی

 تا و باشد داشته واحدی منشأ و بوده مربوط شده طرح دعوی

باشد  کرده اعالم دادگاه به را آن دادرسی اولین جلسه پایان

 میان به دعوی تغییر سبب از سخنی قانون شودمی مالحظه

 که سؤالی است. حال پذیرفته را دعوی نحوه تغییر بلکه نیاورده

 سبب تغییر همان دعوی نحوه تغییر آیا که این شودمی مطرح

اند. نکرده طرح را سؤال این حقوقدانان خیر؟ یا دعوی است

 و را تعریف دعوی نحوه تغییر برخی دیگر از حقوقدانان نیز

 اند،کرده بیان آن توضیح برای که مثالی در اما نکرده، تبیین
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 به. (8)است  نستهدا سبب تغییر را همان دعوی نحوه تغییر

 ویـدع سبب تغییر دعوی، تغییر نحوه از منظور نیز ما نظر

 جلسه اولین پایان تا تواندمی خواهان باشد. بنابراینمی

 .(9)دهد  تغییر را خود دعوای سبب دادرسی

 

 اضافی دعوای و دعوا . تغییر6-7-5

 هعوای خواهان اصلی بر علیه خواندگفته شد دعوای اضافی د

 ایعالوه بر دعوای اولیه خود، دعویعنی خواهان . اصلی است

 وایبرای اقامه دع. کنددیگری را نیز بر علیه وی اقامه می

 ستی تا پایان اولین جلسه دادرسی،اضافی، خواهان بای

 یبا ضمائم آن تقدیم همان دادگاه ست خود را همراهدادخوا

 یاقامه نموده است. دادخواست اضافکند که دعوای اصلی را 

 لیطی خواهد نمود که دادخواست اص ای رادقیقا همان پروسه

 نن در صورتی که مشخصات خواهان ایطی نموده است. بنابرای

 ۵9دفتر دادگاه در اجرای ماده دعوا مشخص نباشد، مدیر 

 گردی خواست را صادر خواهد نمود وم، قرار رد فوری دادق.آ.د.

 ناعد عمومی است. هزینه دادرسی ایموارد نقص نیز تابع قو

 3ده مندرج در آن و با توجه به مادعوا نیز بر اساس خواسته 

 تقدیم از بعد. شد خواهد اخذ و حاسبه، منون وصلقا

 برای کافی مهلت تناظر، اصل اجرای در بایستی دادخواست

 اتمقرر در .(10)شود  اعطا خوانده به جدید خواسته از دفاع

 دیگر خالف بر اضافی دعوای خصوص در مدنی دادرسی آیین

فی دعوای اضا)متقابل، جلب ثالث ورود ثالث( از طاری  دعاوی

 دعوای اضافی بهاصطالحی نیز  معنای ه است. دربحث نشد

 متقدی با را جدیدی خواسته خواهان که شودمی اطالق دعوایی

 ضمیمه دارد آن با که ارتباطی به دعوای نظر به دادخواست

 اضافی دعوایگفت،  توانمی توضیح این با. (11)کند می

 آن طی و نموده مطرح خوانده علیه خواهان که است دعوایی

 طاری دعاوی لوای تحت که دهدمی افزایش خود را خواسته

 98ه ماد در موارد مندرج با که گیردمی قرار 17ه ماد عموضو

 .(12)دارد  تفاوت

 

 

 

 . دعوای اضافی در حقوق آمریکا 8-5

مامی ت»ای وجود دارد که به موجب آن ال قاعدهدر نظام کامن

ن دعوا باید به صورت کامل و یموضوعات مورد اختالف طرف

ه ی کنهایی و یکجا حل و فصل شده و از هرگونه تعدد و انشعاب

ع به رابطه حقوقی واحد را از دعاوی حقوقی متعدد راج

هد شا 18میانه قرن  .(13)« کند اجتناب شودهمدیگر جدا می

ن موج اصالح قواعد دادرسی و تدوین کدهای دادرسی بود. ای

ون ال، مفاهیم گوناگکامن گیری از انصاف وکدها ضمن بهره

تجمیع را از انصاف اخذ و آن را تسهیل کردند. هرچند 

 از هاهمچنان مشکالتی در این باره وجود داشت؛ زیرا دادگاه

د و کردنسو مفهوم رویداد یا رویدادها را مضیق تفسیر مییک

ورتی ممکن ـوا را در صـر، تجمیع اسباب دعـوی دیگـاز س

قع ثر کند. در واوا همه طرفین را متأعدانستند که آن دمی

ن ها را ممکورتی تجمیع یا اجتماع خواهانـها در صدادگاه

ه دانستند که نفعی در موضوع دعوا و دستیابی به خواستمی

به  تندتوانسبرای آنان قابل تصور باشد. خواندگان نیز وقتی می

دادرسی ملحق شوند که نفعی در برابر خواهان ادعا کنند 

(14). 

ده ه نظام دادرسی مدنی ایاالت متحدیدگاه عمومی این است ک

درال فی قواعد آیین دادرسی مدن 8 آمریکا بنابر بند )ب( قاعده

ه جازمبتنی بر دادخواهی اجمالی است. این مقرره به خواهان ا

ان دهد که ابتدا دعوای خود را بدون طرح تمامی ادله بیمی

ل دالی یخطار به خوانده وی مجبور به افشادارد تا پس از ا

ل  خود شود. در واقع یکی از اهداف آیین دادرسی مدنی فدرا

 ادل کردن دادخواهی بودم تصویب شد، متع 1938که در سال 

ا عوا بر کشف دلیل تمرکز پیدبه نحوی که در سیستم جدید د

نا مع مریکا به اینشا و کشف دلیل در فرایند دادرسی آاف کرد.

خواهند برای گردآوری است که طرفین دعوا از دادگاه می

 .(1۵)اطالعات برای دادرسی اقدام کند 

 

 . امکان تغییر در دادخواست 1-8-5

های )الف( و )ب( قواعد فدرال آمریکا بنابر آنچه در قسمت

 بینی شده است. این تغییراتآمده، امکان اعمال تغییرات پیش

ه به آن پرداخته ـمنوط به رعایت شرایطی است که در ادام
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کند که چه مشخص می 1۵قسمت )الف( قاعده شود: می

تواند دادخواست را پیش از شروع زمانی و چگونه خواهان می

خواست را دتواند یک بار دادادرسی تغییر دهد. خواهان می

بدون اجازه دادگاه یا طرف دیگر تغییر دهد به شرطی که این 

روز از تاریخ طرح آن باشد در مواردی  21تغییر ظرف مدت 

روز پس از ابالغ  21شود تا دخواست واکنشی ارسال میکه دا

در صورتی که اصالح و . (16)باید تغییرات اعمال گردد آن می

تغییر به این نحو میسر نشود، خواهان فقط در صورت موافقت 

تواند نسبت به اصالح کتبی طرف دعوا یا اجازه دادگاه می

دالت دادخواست اقدام نماید. محکمه نیز باید بنابر مقتضیات ع

به طرفین  1۵این اجازه را صادر نماید. قسمت )ب( قاعده 

دهد که دادخواست را طی دادسی یا پس آن اصالح اجازه می

که  نمایند. آن بند در دو حالت قابل بررسی است: هنگامی

طرف دیگر دعوا اجازه اصالحیه زدن به دادخواست مرتبط 

هد، به شرطی نیست. در این صورت دادگاه باید اجازه تغییر بد

که مشخص شود تغییرات به آشکار شدن ماهیت امر کمک 

کند و طرف معترض به تغییرات نتواند ثابت نماید که می

. (17)شود تغییرات درخواست شده باعث ورود زیان به وی می

یرات در گذشته در چگونگی تاثیر تغی 1۵قسمت )ج( قاعده 

کند. این روزه را مشخص می 21زمان  رفرض انقضای مرو

کند که اثر تغییرات در فرض سپری قسمت از قاعده بیان می

خواست اولیه دشدن مرور زمان در سه حالت به زمان طرح دا

 گردد. بر می

 

 . امکان تکمیل دادخواست 2-8-5

تکمیل دادخواست و در خصوص  1۵قسمت )د( قاعده 

چگونگی اضافه کردن خواسته جدیدی که پس از طرح دعوا 

دهد. فرق مهم این قسمت با اتفاق افتاده است، توضیح می

های پیشین ها در این است که آنچه در قسمتسایر قسمت

بیان شد همگی مربوط به بحث اصالح در دادخواست بود. 

که ادعا یا فرد دهد دادخواست اصالحی به خواهان اجازه می

جدیدی را وارد دادرسی نماید؛ بر این اساس که پیش از 

تنظیم دادخواست موجبات طرح یا ورود آنها وجد داشته است، 

دهد ادعای جدید اضافه یا فرد اما دادخواست تکمیلی اجازه می

شود؛ در حالی که موجبات ورود یا جدید وارد دادرسی می

یه به وجود آمده است. طرح آن پس از طرح دادخواست اول

دادگاه باید با رعایت انصاف و ارسال اخطاریه به طرف در 

صورتی که ادعای جدید ناشی از دادخواست اولیه باشد، 

کند که این امر حکایت می. (17)دادخواست تکمیلی را بپذیرد 

ش در راستای تغییر دادرسی به منظور در نظر گرفتن تال

ر ـهای کیفری و حقوقی موردنظدعوای اضافی در پرونده

ای که گذار در این کشور است. فرایند طوالنی و پرهزینهقانون

نظام دادخواهی اجمالی با ادعاهای مبهم و غیرقطعی به وجود 

کا در سال ایاالت متحده آمریآورد، باعث شد که دادگاه عالی 

بل  ( علیه شرکتTwombly) «تومبلی»م در پرونده  2007

م  2009( و سپس در سال Bell Atlantic Corpآتالنتیک )

( استاندارد جدیدی Ashcroftدر پرونده اقبال علیه اشکورت )

 .(18)در خصوص قابلیت استماع دعاوی وضع نماید 

 

 گیری . نتیجه6

ای از مواقع باعث دعوای اضافی هرچند ممکن است در پاره

طوالنی شدن روند دادرسی شود، اما از جهت جلوگیری از 

فید باشد. تواند مصدور احکام متعارض در موضوعات مشابه می

هنگامی که دعوای اضافی شرایطی برای خواهان فراهم نماید 

های خود را در قالب یک خواسته مطرح که بتواند خواسته

وگیری ـوسط قاضی نیز جلـکند، از صدور احکام متعارض ت

شود. زیرا ممکن است درباره یک موضوع واحد، چند می

هم  با خواسته مطرح شود و تنها در بعضی از موارد جزئی

اختالف داشته باشند. دعوای اضافی از این مزیت برخوردار 

ک قالب به سمع و نظر مقام است که دعوای خواهان را در ی

توانند واجد رساند. بدین معنا موضوعاتی میکننده میرسیدگی

شرایط الزم برای دعوای اضافی باشند که در شکایت مطرح 

ر این، ـد. عالوه بد باشنـواهان، یکی و واحـشده از سوی خ

ای فراهم شود که خواهان بتواند در بایست شرایط عادالنهمی

یک زمان متعارف و معقول، دعوای جدیدی را مطرح نموده و 

البته به نحوی که باعث تکمیل دادخواست قبلی و اولیه بوده و 

در تعارض با آن نباشد. مزیت دیگری که برای دعوای اضافی 

مصالح طرفین دعوی است که با  قابل طرح است توجه به
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توانند شاهد تحقق مطرح کامل خواسته خود به نحو بهتری می

عدالت باشند. پی بردن به حق و حقوق خواهان از طریق ارائه 

دقیق و کامل خواسته خود بخش دیگری از کارکرد و مزیت 

دعوای اضافی است که مطابق روند دادرسی به طرفین دعوی 

تا ادعاهای خود را اصالح نموده و امکان شود اجازه داده می

 دادرسی عادالنه را فراهم آورد. 

درباره قوانین داخلی و در ارتباط با مبحث دعوای اضافی چنین 

شود که قانون آیین دادرسی مدنی بدون اینکه از برداشت می

کند خواهان بیان می 98تغییر دعوا تعریفی ارائه دهد در ماده 

د را که در دادخواست تصریح کرده در تواند خواسته خومی

تمام مراحل دادرسی کم کند، ولی افزودن آن و یا تغییر نحوه 

دعوا یا خواسته یا درخواست در صورتی ممکن است که با 

دعوای طرح شده مربوط بوده و منشأ واحدی داشته باشد و تا 

پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعالم کرده باشد. اعمال 

ندرج در ماده مذکور مشروط بر این است که دعوای حقوق م

طرح شده مربوط بوده و منشا واحدی داشته باشد و تا پایان 

اولین جلسه تقاضا شود. بنابراین از جمله دعوای که حقوق ما 

کمتر به آن پرداخته است، موضوع دعوای اضافی است. 

 و جلب تقابل دعوای) طاری دعاوی سایر خالف بنابراین بر

 دادرسی آیین قانون ( در98تنها در یک ماده )( ثالث ودور

کرده است. در قانون  پیدا اختصاص دعوای اضافی مدنی به

ایران بیشتر به مصادیق دعوای اضافی پرداخته شد و به دلیل 

 هایپرسش و ابهامات عدم تعریف و اختصاص ماده به آن،

وجود  با دعوای اضافی طاری دعاوی سایر با مقایسه در زیادی

سعی شده است تا با برجسته کردن ماده  مقاله این در دارد.

، و همچنین بررسی مصادیق دعوای اضافی، شرایط اقامه و 98

 دعوای با مواجهه در دادگاه تکلیف رسیدگی به آن، سرانجام

انتقاداتی نیز در  کنار طرح این مسائل، در. شود ارایه اضافی

 این در مدنی دادرسی ینآی قانون زمینه ابهامات و ایرادات

 شده مطرح آنها رفع برای پیشنهادهایی و ارائه شده زمینه

 قانونی سازوکارهای آمریکا فدرال آیین دادرسی قواعد .است

 است. از کرده بینیپیش دعاوی اشخاص ادغام برای متفاوتی

 در جلب ثالث مقررات شبیه نحوی به مورد سه مذکور قواعد

( جلب 20-19)قواعد  از: الحاق تندعبار که است ایران حقوق

قاعده ( همچنین 13)قاعده  ( دعوای موازی14)قاعده  ثالث

رسی مدنی آمریکا، به دپانزدهم از مجموعه قواعد فدرال دا

اختصاص پیدا  )دعوای اضافی( تصحیح و تکمیل ادعاهای قبلی

دعاوی  به واحد رسیدگی امکان نیز ایران حقوق در کرده است

 دادرسی یک در را واـدع موضوع به سبتن متعدد اشخاص

در مورد دعوای اضافی نکات ذیل مورد است  کرده بینیپیش

 ت: توجه اس

دیم دعوای اضافی، دعوایی تمام عیار بوده و مستلزم تق -1

 دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی است، خواهان این دعوا

همان خواهان دعوای اصلی است و خوانده این دعوا، همان 

 ت.انده دعوای اصلی اسخو

ن تا پایا 98مدت دعوای اضافی با اخذ وحدت مالک از  -2

. ارداولین جلسه دادرسی و فقط در مرحله بدوی امکان اقامه د

اری در دعوای اضافی نیز، بایستی شرایط اقامه دعوای ط -3

 موجود باشد. یعنی بین خواسته ابتدایی خواهان و خواسته

ین ر ادمنشأ واحد وجود داشته باشد.  جدید او، ارتباط کامل با

 صورت خواهان با تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی

ا، نسبت به خواسته جدید، با رعایت تمامی شرایط اقامه دعو

 د. نسبت به اقامه دعوای اضافی اقدام خواهد نمو

فی ثیری در دعوای اضاأاسترداد دعوا در دعوای اصلی ت -4

ین قضیه نیز صادق است. همچنین در نخواهد داشت. عکس ا

د هر یک از دعاوی به هر دلیلی قرار ابطال دادخواست با ر

دادخواست و یا هر قرار قاطع دیگری صادر شود، دادرسی 

 ت. نسبت به دعوای دیگر ادامه خواهد داش

 

 . تقدیر و تشکر7

 اییاز تمام کسانی که در تدوین و نگارش مقاله، اصالح و نه

 . نمایماند، تشکر میهای سازنده داشتهنماییشدن آن، راه

 

 . سهم نویسندگان8

نویسندگان مقاله به صورت مشترک در نگارش مقاله حاضر 

 اند. نقش داشته
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 . تضاد منافع9

 در مقاله حاضر تضاد منافعی وجود ندارد. 
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Background and Aim: An additional lawsuit is a lawsuit filed by the plaintiff 

against the defendant in the main lawsuit. In some cases, the plaintiff may 

claim another claim after the original claim. Therefore, the best solution is to 

increase the demand. The purpose of this study was to explain the status of 

additional litigation in the Civil Procedure Code of Iran and the United States 

and to state its terms and conditions. 

Materials and Methods: For this research, descriptive-analytical method 

and comparative and library resources have been used. 

Results: Based on the findings of the research on the subject of additional 

litigation, the plaintiff can make changes in his initial request; this authority is 

known as additional litigation in Iranian law. It should be noted that although 

additional litigation is one of the litigation lawsuits, it has been neglected and 

less considered among jurists. In the law of other countries, such as the 

United States, the fifteenth rule of the Federal Civil Procedure Code in the 

United States was devoted to amending and supplementing previous 

approaches. 

Ethical considerations: The present study is based on ethical principles 

such as credible and scientific citation and avoidance of bias. 

Conclusion: In American law, the law encourages the unification of claims; 

this is because it reduces the workload of the courts, facilitates adjudication, 

and prevents conflicting judgments in litigation. The rules of the US Federal 

Civil Procedure Code provide for different legal mechanisms to achieve 

these goals. In the US Federal Civil Procedure Code, Rules 13-14 and 15 

govern the aggregation of claims, Rules 19-20-23 apply to the parties, Rules 

24-23 apply to the plaintiffs, and Rule 42 governs the conciliation of claims. 

In Iranian domestic law, Article 98 of the Code of Civil Procedure (Article 117 

of the former law), without raising the issue of additional litigation, paid 

attention to the petitioner,s to amend and change the original litigation. 
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