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 ؟شودیموحدت دعوی یعنی چه و کی برقرار 

دارای قرارهای مختلف خواهان و خوانده پرونده  ایپرونده، از این منظر که در آیدمیقضایی گاهی پیش  هایپروندهدر وحدت دعوی 

 از قرارهای طرح دعوی دریکیمشخص گردد، آیا کارشناسی که  خوبیبهموارد الزم است که  گونهاینیکی هستند، وظیفه کارشناس در 

ی وقتدر قرارهای دیگر هم اعالم نظر کارشناسی بنماید؟ الزم است که بدانیم وحدت دعوی  تواندمی اظهارنظر کرده است، پروندهدر این 

 وحدت اصحاب دعوی برقرار است. بازهم البته اگر نمایندگان طرفین دعوی تغییر کنند، اصحاب دعوی یکی باشند، :برقرار است که اوالً

 نشأمسبب و  :ثالثاً یعنی بین دو دعوا اتحاد مادی موضوع و اتحاد حقوق مطالبه شده واحد و یکسان باشد. ،موضوع دعوا واحد باشد ثانیاً

ا نه در دو محقق شده باشد ی زمانکیواحد باشد و نیز سبب در  دو دعوا یکی باشد یعنی جهات موضوعی و اسباب موجهه موضوعی،

 زمان مختلف.

 

 

الح ص وقتچیهدر پرونده اظهارنظر کرده باشد  قبالًمطروحه حاکم و برقرار باشد و کارشناس  گانهسهپس اگر وحدت دعوی با این شروط 

ی اصرار و تکلیف قانونی است و حت کینیابه دادگاه اعالم نماید که  کتباًدر آن پرونده نیست و الزم است معذوریت خود را  اظهارنظر

 رشیموردپذ کنید و نبایدو شما موظفید دستور مقام قضائی را اجرا  دهمیممن دستور  مثالًدستور رئیس دادگاه مبنی بر اینکه 

یب قابلیت پیگرد و تعق بساچهکارشناس قرار بگیرد چون در صورت اجابت این امر خالف کارشناس عالوه بر ارتکاب به تخلف انتظامی 

حسب ارجاع امر  بارکیبرای روشن شدن مطلب اگر کارشناسی  کندیم)رئیس دادگاه( را پیدا  قانونی از باب عمل به دستور خالف عامر

ه یموات نبودن و دایر بودن ملک طبق نظر مثالًبودن ملکی اظهارنظر نموده باشد و  توادر خصوص دایر یا بایر و م مثالًکارشناسی 

 کارشناس مذکور منجر به رفع تصرف فالن اداره دولتی گردد و بر اساس خواسته اولیه خواهان و پس از اثبات تصرف ادوانی برآورد 
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دارا بودن صالحیت  شرطبهکارشناس مذکور  ،ایام تصرف ملک مذکور توسط دادگاه از همان کارشناس اولیه درخواست گردد المثلاجرت

چون یکی از شرایط وحدت  شودینمکارشناس محسوب  رده اظهارنظر کارشناسی است و موضوع از جهات در موضوع اخیر صالح ب

در آن مورد اظهارنظر  قبالًدر موضوع اظهارنظر کرده که  تاًیماهو  عمالًیا فاقد یکی از شرایط شده و کارشناس  خوردن هم بهدعوی 

یمایام تصرف آن  المثلاجرتموضوع برآورد  واالنموضوع تشخیص دایر یا بایر و موات بودن زمین بوده  قبالًیعنی  ،ماهوی نکرده است

قانون آیین دادرسی مدنی هم  263که فلسفه وجودی اخذ نظریه تکمیلی و توضیح از کارشناس توسط دادگاه با عنایت به ماده  باشد

 مبتنی بر همین امر است.
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