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 مقدمه
 دانان بیشتر مأنوس با دعوای بسای  و سااده اساتع دعاوایی کاه هار دو ساوی آن       ذهن حقوق

 ست. خواهان و خواناده و نیاز دادگااه حقاوقی در حال و فصال چناین دعاوایی        فق  یک نفر ا
 اکنون با پیچیده شادن روابا  اجتمااعی، دعااوی مادنی     با مشکالت کمتری مواجه هستند. هم

 اناد و باا گساترش مناسابات تجااری و     های عادی و مرسوم خود تهای شاده  و بازرگانی از قالب
 و تجاارتی کاه متضامن اشاخاص متعادد اسات،      هاای مادنی   رواب  صنعتی در قالب مشاارکت 

 اصاحاب  ای در حاا  طاره هساتند. هنگاامی کاه     طور فزایندهجمعی بهدعاوی پیچیده یا دسته
 قاوق و مناافع اصاحاب دعاوا مساتقل از     شاوند، دو حالات متصاور اسات: یاا ح     دعوا متعدد می

 و مناافع وق گویناد و یاا حقا   یکدیگر است که در این صاورت باه آن دعاوای قابال تجزیاه مای      
 آساانی میسار نیسات. ایان    هاا باه  قدر وابسته و بافته به یکدیگر اسات کاه تفکیاک آن   آنان آن

 شاود. نباود تعریا    ناپذیری باعاث ایجااد تیییراتای در حقاوق اشاخاص مای      وابستگی و تجزیه
 صریح قانونی و همچنین عدم تبیاین مصاادیق دعاوای قابال تجزیاه و غیرقابال تجزیاه باعاث        

 مصااادیق گوناااگون و متفاااوت از سااوی  و همچنااین ارائااۀ تعاااری  و نبااود شااناخت صااحیح
 ر ایان زمیناه شاده اسات. هادف از ایان      دانان و صادور آرای قضاایی معاارا متعادد د    حقوق

 قضاااییگااذاری، دکتاارین و رویااۀ پااژوهش ایاان اساات کااه بااا مطالعااۀ تطبیقاای نظااام قااانون 
 ائاه دهاد. افازون بار آن، بررسای     فرانسه معیارهای صحیحی را برای تمییز این دو ناوع دعاوا ار  

 پیاماادهای منفاای عاادم تشااخیص ایاان دو آثااار تشااخیص صااحیح ایاان دو دعااوا و همچنااین
 دادرسای مادنی کاه هادف نهاایی     دسته دعاوی از یکادیگر از ساوی دادرس بارای ادارۀ ما ثر     

 گیارد. آن کش  حقیقت و درنهایت اجارای عادالت اسات، در شامو  ایان پاژوهش قارار مای        
 گاذاری آن بررسای  پاذیری دعاوا و پیشاینۀ قاانون    ن به این هدف، ابتدا تجزیاه برای دست یافت
 هاای دادرسای  پاذیری دعاوا باه اعتباار پیشاامد     شاود، سا س تجزیاه   ها تبیین مای و ارکان آن

 مدهایی چااونمطالعااه خواهااد شااد و تااأثیر دعاااوی قاباال تجزیااه و غیرقاباال تجزیااه در پیشااا
 پاذیری دعاوا باه   شاود. در پایاان، تجزیاه   ی مای توقی  و زوا  دادرسی و دعااوی طااری بررسا   

 پذیری نسابت باه حقاوق اصاحاب دعاوا     اعتبار شکایت از رأی بررسی خواهد شد و تأثیر تجزیه
 گیرد.ها مورد مطالعه قرار میدر آن
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 آن گذاریقانون پیشینۀ و دعوا پذیریتجزیه شناسایی
 شناسایی دعوای قابل تجزیه و غیرقابل تجزیه .1
 تجزیه قابل دعوای شناسایی .1. 1

 تجزیه قابل دعوای ارکان( الف
پذیری دعوا وضعیتی است که در آن، حقوق اشخاص قابلیات تفکیاک از یکادیگر را دارد    تجزیه

(Cornu, 2012, p.257  برای مثا ، برای مطالبۀ مبلغ چکی که در وجه سه شخص صادر شاده .)
سبت سهم خود اقدام کند و نیازی باه انتظاار بارای    تنهایی به نتواند بهها میاست، هریک از آن

اقامۀ دعوا یا حتی اعتراا به رأی دیگران نیست. حقوق اشخاص در این دعوا قابلیت تفکیاک از  
هاا، رأی صاادر   تواند با این تفکیک، نسبت به سهم هریک از خواهانیکدیگر را دارد و دادگاه می

تجزیه، شناخت عناصر آن اسات تاا از ایان طریاق      اولین قدم در راه شناسایی دعوای قابل کند.
 بتوان این دعوا را از دعوای غیرقابل تجزیه تمییز داد.

پاذیری دعاوا تعادد    . یکی از عناصر سازندۀ مفهاوم تجزیاه  ها یا اصحاب دعوانفع. تعدد ذی1
ت های دعواست. در این گونه دعاوی، تیییرات و اقداماتی که نسبت باه وضاعی  نفعاصحاب یا ذی

گیرد، در حق دیگران تأثیری نادارد. دادرسای ممکان اسات از     برخی از این اشخاص صورت می
ابتدا دارای طرفین متعدد باشد، مانند طره دعوا از سوی طلبکار بر علیه چند بدهکار مشاتر،،  

ها در نقاش خواهاان یاا خواناده،     یا در جریان دعوا در اثر مداخلۀ شخص ثالث و قرار گرفتن آن
 .Cadiet & Jeuland, 2013, p.375))های متعدد شود رفدارای ط
پاذیری دعاوا، حقاوق و مناافع     . حقوق و منافع مشتر،. عنصر دیگر در تشاخیص تجزیاه  2

مشتر، است. در مواردی که اصحاب دعوا متعدد هستند، ممکن است افزون بر اینکه با یکدیگر 
 & Vincent)نیاز ما ثر باشاد     هاا در حقاوق دیگاری   منافع مشتر، دارناد، اقادام یکای از آن   

Guinchard, 2003, p.997  بنابراین، هرگاه حقوق و منافع اصحاب متعدد دعوا قابلیت تفکیاک .)
شود. برای مثا ، اگر چکی در وجاه  پذیر تلقی میو جدایی از یکدیگر را داشته باشد، دعوا تجزیه

کنناده  دگان چک علیه صاادر ها صییر باشد، چنانچه دارناشخاص متعدد صادر شود و یکی از آن
هاا،  طره دعوا کنند، در صورت طره ایراد به عدم اهلیت از سوی وی، نسبت به یکی از خواهاان 

ها از یکدیگر، نسبت به خواهان صییر قارار رد دعاوا   پذیری حقوق خواهاندادگاه به دلیل تجزیه
 298و  104ادۀ کناد. بار هماین اسااس، در ما     صادر و نسبت به دیگران به دعوا رسایدگی مای  

پذیری دعوا و مقتضی صدور رأی بودن قسمتی از آن، نسابت باه   ق.آ.د.م، دادگاه به دلیل تجزیه
 کند.همان قسمت، رأی صادر می
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 پذیری دعوا از مفاهیم مشابهب( تمییز تجزیه
رود کار مای پذیری جایی بهدانان بر این عقیده است که تجزیه. تفکیک خواسته. یکی از حقوق1
، 1388زمان تخلیۀ ید و اجور معوقه، متعدد باشاد )مهااجری،   ه خواستۀ دعوا مانند مطالبۀ همک
هایی که برای دعاوی (. با وجود این، در مأخذ دیگری با تیییر در نظر خود در مثا 465، ص1ج

قابل تجزیه آورده است، از دعوای خلع یاد، اساترداد جهیزیاه و مطالباه وجاه ناام بارده اسات         
رسااد اگاار ایاان نظریااه را ب ااذیریم، فقاا    نظاار ماای(.  بااه64-65، ص1، ج1388، )مهاااجری
ایم و دیگر نیازی باه تقسایم دعااوی باه     های متعدد از یکدیگر را پذیرفتهپذیری خواستهتجزیه

قابل تجزیه نیست. زیرا وقتی دعوای واحادی را مصاداق دعاوای قابال تجزیاه      قابل تجزیه و غیر
پذیری خواستۀ اصالی آن  های متعدد دعوا، بلکه تجزیهپذیری خواستههدانیم، منظور نه تجزیمی

است. برای نمونه، دعوای مطالبۀ وجه چک به این دلیل قابل تجزیه است که خواستۀ اصالی آن  
قابلیت تجزیه دارد، و این درحالی است که در این مرحله از قضاوت هنوز خواستۀ دیگری مطره 

 نیست.
استادان آیین دادرسی مدنی معتقد است که اگر منظور از تفکیاک،   . تفکیک دعوا. یکی از2

 367افتد. در حقوق فرانسه نیز با رجوع باه ماادۀ   تفکیک دعاوی واحد باشد، در ایران اتفاق نمی
، 3، ج1388ق.آ.د.م، تفکیک دعوا فق  در صورت تعدد رسیدگی پذیرفته شاده اسات )شامس،    

حد در ایران امر نادری نباوده و در رویاۀ قضاایی، آرای    با وجود این، تفکیک دعوای وا 1(.56ص
در ماادۀ اساتنادی یادشاده در آیاین      2متعددی در زمینۀ تفکیک دعوای واحد صادر شده است.

استفاده شده  (Disjonction de l’ instance) «تفکیک دعوا»دادرسی مدنی فرانسه نیز از عبارت 
ر حقاوق فرانساه هنگاامی کاه باین دعااوی       های متعدد است. دکه مربوط به تفکیک رسیدگی

                                                           
1. Art. 367 C.P.C.: “Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs 

instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne 
justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une 
instance en plusieurs”. 

و صدور حکم مقتضی السهم مالک مشاعی در قبا  دادخواست مالک مشاعی، دادگاه مکل  به دادرسی به قدر» .2
است و مالک مشاعی لزومی به طره دعوا به طرفیت مالک مشاعی دیگر ندارد و اگر مقصود دادگاه بدوی آن 
است که مالک سه دانگ دیگر درخواست خلع ید نکرده، این بدان مفهوم نیست که دعوای مالک مشاعی دیگر 

(. 90-91، ص1389ادگاه تجدیدنظر )زندی، د 18شعبۀ  1385آبان  27مورخ  1224دادنامۀ «. استماع نشود
دعوای نخستین نامبرده به طرفیت تجدیدنظر خوانده به خواستۀ تخلیۀ عین مستاجره به دلیل ن رداختن »

بها و تیییر شیل و انتقا  به غیر مردود اعالم شده، وارد و موجه نیست زیرا ... به داللت گواهی حصر اجاره
فوت نموده و وارثان او سه نفری هستند که تجدیدنظر خواه یکی از آنان است.  6/12/64 -5116وارثان شمارۀ 

بنابراین، طره دعوا صرفاً از جانب یک نفر بدون سایر وارثان با توجه به بسی  بودن حقوق استیجاری و دعاوی 
 1384همن ب 17مورخ  1543دادنامۀ «. ناشی از آن و عدم امکان تجزیۀ دعوا منطبق با موازین قانونی نیست

 (.72، ص1389دادگاه تجدیدنظر استان )زندی،  33شعبۀ 
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شده در دادگااه ارتبااط وجاود دارد و اجارای صاحیح عادالت مساتلزم اقادامات         مختل  مطره
غیار  شاود و در هاا توأماان رسایدگی مای    تحقیقی یا رسیدگی یکجای این دعاوی اسات، باه آن  

درحاالی کاه    عCadiet & Jeuland, 2013, p.532) )گاردد  صورت هریک جداگانه بررسی میاین
است و این مسئله در  (Indivisibilité de l’instanceناپذیری دعوا )تجزیه» بحث ما در خصوص 

افتد که موضوع دادرسی به اشخاص متعددی ارتباط پیادا  حقوق فرانسه نیز تنها زمانی اتفاق می
، 552، 529، 475هایی ازجملاه ماواد   نمونه (.Gainchard & Montagnier, 2009, p.385کند )
آ.د.م.ف  552کنناد. بارای مثاا ، ماادۀ     ق.آ.د.م.ف از تجزیه دعوای واحد بحث مای  615و  553
ناپاذیری حقاوق طارفین    کند و منظاور از آن تجزیاه  ناپذیری طرفین متعدد را مطره میتجزیه

  1متعدد در دعوای واحد است.
 

  تجزیه بلغیرقا دعوای شناسایی . 2. 1
 تجزیه غیرقابل دعوای ارکان( الف
ناپذیری دعوا وضعیتی است که در آن حقوق و منافع اشخاص باه دلیال وجاود ارتبااطی     تجزیه

اند که امکاان تفکیاک و جادایی از یکادیگر را ندارناد و      چنان در یکدیگر آمیخته شدهمعین آن
دیگران است. با توجه به تأثیری که ها م ثر در حقوق درنتیجه تصمیمات و اقدامات هریک از آن
ها از یکادیگر دارای  گذارند، شناسایی و نحوۀ تشخیص آناین نوع دعاوی در حقوق اشخاص می

قابل تجزیه این تیییرات و اقدامات باا جماع ساایر شارای ، ممکان      اهمیت است. در دعاوی غیر
اناد، ما ثر باشاد    داشاته است در حق دیگران، حتی کسانی که در آن تیییرات و اقدامات دست ن

 (.64، ص3، ج1392)مهاجری، 
های نفعدر دعوای غیرقابل تجزیه نیز همانند دعوای قابل تجزیه، عناصر تعدد اصحاب یا ذی

دعوا و همچنین حقوق و منافع مشتر، وجود داردع با این تمایز کاه حقاوق و مناافع مشاتر،     
بلیات تفکیاک و جادایی از یکادیگر را     ای نیست که قاگونهاشخاص متعدد دخیل در دادرسی به

داشته باشد و سرنوشت هریک از آنان در دیگران نیز م ثر است. برای نمونه، مالکان مشاعی کاه  
ها درخواست قلع بنای احداثی را دارد و امکان تفکیک حقوق او از مالکاان دیگار   تنها یکی از آن

                                                           
1. Art. 552 C.P.C.: “En cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par 

l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance. Dans les 
mêmes cas, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à 
l'instance” . 

 کند: تصریح می 552 ۀمدنی دیوان عالی فرانسه در تفسیر ماد 2 ۀصادره از شعب 1980مارس  19رأی مورخ 
تجدیدنظر مطروحه  در نتیجۀ آن، است که اصحاب دعواتعدد  در صورتدعوا  پذیریهعدم تجزیاین ماده در مورد »

 Neaveau Code deنک:  .«داردسایرین را به دادرسی محفوظ نگه می فراخواندنحق ها، به طرفیت یکی از آن

Edition, Dalloz, ,2003, p.322. eProcedure Civil (2003), 95 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiw6eS2qcjMAhWGqxoKHbIzB0EQFggfMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.dictionnaire-juridique.com%2Fdefinition%2Fvoie-de-recours.php&usg=AFQjCNGMUrIgrB73PwykWhV68xTGzDTW_Q&sig2=MrjR8wCUta5EqqdfZM84kA
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بناابراین، جماع    1رقابل تجزیه دانست.توان دعوای وی را غیوجود ندارد، با جمع سایر عناصر می
عناصر باال خود موجب تحقق عنصر سومی شده و آن عدم قابلیت اجارای رأی غیرقابال تجزیاه    
نسبت به حقوق بعضی از اصحاب دعواست. حقوق و منافع اشخاص در دعاوی غیرقابل تجزیه به 

عضی از اصحاب دعاوا  نحوی در یکدیگر تنیده شده است که تصور قابلیت اجرای رأی نسبت به ب
مثا  بارز آن این است که اگر سه شخص که هار کادام مالاک یکای از ساه       2پذیر نیست.امکان

منظور تخریب و نوسازی ساختمان و احداث پنج آپارتمان مستقل در یک پال، ثبتی هستند، به
قا  شاود،   طبقۀ ده واحدی با پیمانکاری قرارداد ببندند و س س این قرارداد از سوی پیمانکار ن

توان تصور کرد که یکی از مالکان تقاضای فسخ قرارداد و دو مالک دیگر الزام پیمانکار را باه  نمی
ایفای تعهدات از دادگاه درخواست کنند. زیرا اجرای هریک از این دو خواسته در حقوق دیگران 

وایی را بایاد  نیز م ثر است و قابلیت اجرایی نسبت به مالکان دیگر ناداردع بناابراین، چناین دعا    
 غیرقابل تجزیه تلقی کرد.

با توجه به اینکه اصل بر آزادی ارادۀ اشخاص بوده و آزادی ارادۀ آنان مستلزم تصور حقوق و 
دلیلی نسبت قابل تجزیه، محدودیت بیعنوان غیرطور مستقل است، تلقی دعوا بهتکالی  آنان به

وجاود  کند و باه ل به دعوا ایجاد میبه حقوق مختل  اشخاص ازجمله در طره و رسیدگی مستق
پاذیری  آمدن چنین محدودیتی نیازمند دلیلی قانونی استع بنابراین باید اصال را امکاان تجزیاه   

کاه باعاث ورود ضارر باه      محادودیت  دلیل اینبی نیز ایجاددعوا دانست. بر اساس قاعدۀ الضرر 
ز پذیرفته شده است و اقدام . این قاعده در حقوق فرانسه نیشود، ممنوع استاشخاص میحقوق 
شاود  ها ندارد و تنها زمانی با استثنا روبارو مای  یک از اصحاب دعوا نفع و ضرری بر سایر آنهیچ

باا   .(Lofort, 2009, p.185)که عنصری غیرقابل تجزیه در دعوای مشتر، وجاود داشاته باشاد    
ب دعواست، مگر در صورت توجه به اینکه اصل بر آزادی اراده و استقال  حقوق و اقدامات اصحا

وجود عنصری غیرقابل تجزیه که رسیدگی دادگاه تأثیر جمعی بر تماامی اصاحاب دعاوا داشاته     
توان گفت تا زمانی کاه حقاوق اشاخاص امکاان     می ،(Cadiet & Jeuland, 2013, p.376باشد )

                                                           
ر استان تهران طره دعوای قلع بنای احداثی در ملک مشاعی از سوی یکی از بر طبق رأی دادگاه تجدیدنظ. 1

با توجه به اینکه تجدیدنظر خوانده یکی از وراث مرحوم است و برابر »مالکان مشاع قابلیت استماع ندارد: 
لک گواهی حصر وراثت آن مرحوم شش ورثۀ دیگر نیز دارد که خواهان دعوا به خواستۀ قلع بنای احداثی در م

نیستند و دعوای مزبور از ناحیۀ یکی از مالکین مشاع قابلیت استماع ندارد. بنابراین، دادگاه دادنامۀ صادره را 
 23مورخ  66دادنامۀ «. نمایددر این قسمت نق  و در اصل موضوع قرار عدم استماع آن را صادر و اعالم می

 (.140، ص1390دادگاه تجدیدنظر استان )زندی،  8شعبۀ  1384فروردین 
عاارا  تا زمانی که اجرای یکای از آرای مت : »1984ژوئن  4مورخ  اجتماعی دیوان عالی کشور فرانسه ۀرأی شعب. 2

 Neaveau Code de Procedureنک: «. ها وجود نداردای بین آنل تجزیهغیرقاب ۀرابط با دیگری ناسازگار نباشد،

Edition, Dalloz,, p.323. eCivil (2003), 95 
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ا قابال  تفکیک و رأی صادره امکان اجرا نسبت به بعضای از اصاحاب دعاوا را دارد، بایاد دعاوا ر     
 تجزیه دانست. 

 
 تجزیه غیرقابل دعوای مصادیق در نظر اختالف( ب

خصاوص در دعااوی   برخالف دعاوی قابل تجزیه، در خصوص مصادیق دعوای غیرقابل تجزیه، به
امااوا  مشاااع، میااان دکتاارین و رویااۀ قضااایی اخااتالف نظاار وجااود دارد. باارای مثااا ، دربااارۀ 

داناان اخاتالف نظار وجاود دارد.     ناپذیری آن بین حقوقپذیری دعوای خلع ید و یا تجزیهتجزیه
ها، از مصادیق نفعشده از سوی بعضی از ذیدانان معتقدند، دعوای خلع ید مطرهبعضی از حقوق
قابل تجزیه است، زیرا بر فرا صدور حکم خلع ید، چنانچه از کل ملاک ماورد ادعاا    دعوای غیر

دادگاه بایش از مالکیاتخ خواهاان حکام صاادر       خلع ید صورت گیرد، تصرف در ما  غیر شده و
کرده است و حقوق اشخاص در چنین دعاوایی قابلیات تجزیاه از یکادیگر را نادارد. در مقابال،       

دانان نیز معتقدند چنین دعوایی قابلیات طاره در دادگااه را دارد، ولای قابلیات      بعضی از حقوق
گیارد و  با صدور حکم صورت نمی( و احقاق حق نیز تنها 275، ص1385اجرایی ندارد )نوبخت، 

نظار  (. باه 59، ص1391حکم صادره باید قابلیت اجرایای نیاز داشاته باشاد )ابهاری و زارعای،       
قاانون   43ناپذیری حقوق اصحاب دعوا، به دلیال وجاود ماادۀ    رسد، این دعوا با وجود تجزیهمی

بال رسایدگی در   اجرای احکام که شیوۀ اجرای چنین رأیی را مشخص کرده اسات، اساتثنائاً قا  
تاوان ایان   ها دانسته شده است. بنابراین به دلیل وجود ایان مقاررات مای   نفعسهم بعضی از ذی

توان چنین استثنایی را به دعاوی دعوای غیرقابل تجزیه را قابل رسیدگی و اجرا دانست، اما نمی
هاا  این، دادگااه با وجود  1دیگر غیرقابل تجزیه تسری داد و باید آن را در حدود نص تفسیر کرد.

 2اند.های گوناگونی در این زمینه اتخاذ کردهرویه
توان از دعاوای تخلیاۀ اماوا     ای دیگر از مصادیق اختالفی در این موضوع میعنوان نمونهبه

                                                           
در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع »ش: 1356قانون اجرای احکام مصوب  43ادۀ م .1

له در ملک خلع شود ولی تصرف محکوممالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید می
 «.ید شده مشمو  مقررات امال، مشاعی است

تمامی ملک موروثی را نموده است. درحالی که حسب اعالم مشارٌالیه  نظر به اینکه خواهان تقاضای خلع ید». 2
باشد و خوانده نیز در اظهارنامه پیوست اظهار نموده است که برادر مورث وی دارای وراث دیگری نیز می

باشد، بنابراین تقاضای خلع ید تمامی ملک و تحویل آن به خواهان که احد از وراث بزرگتر خواهان، شریک می
)ق.ا.ا.م( استنباط  43از مفاد مادۀ »رأی دیوان در نق  رأی دادگاه بدوی: «. باشد وجاهت قانونی نداردمی
توانسته با تحقیق و بررسی میزان سهم شود که صدور حکم خلع ید ملک مشاع بالمانع است و دادگاه میمی

یدنظر خواسته موجهاً صادر خواهان را مشخص نموده و نسبت به سهم او اظهار نظر نماید لذا قرار تجد
 (.174، ص1393دیوان عالی کشور )جهانیان،  18شعبۀ  1370آبان  4مورخ  265دادنامۀ «. نگردیده است...
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شاده از  قابل تجزیه بودن آن، رویۀ قضاایی دعاوای تخلیاۀ مطاره    مشاع نام برد که به لحاظ غیر
هرچند بعضی از قضاات در آرای خاود بارخالف نظار      1داند.میسوی یکی از موجرین را مردود 

رساد در  نظار مای  به 2اند،گفته، دعوای تخلیه به نسبت سهم خواهان را قابل تجزیه دانستهپیش
شده از سوی بعضی موجران نیز برای غیرقابل تجزیه تلقی کردن دعاوا بایاد   دعوای تخلیۀ مطره

پذیری، دعاوا قابال   صورت، بر اساس اصل تجزیهغیر اینشده وجود داشته باشدع درسه عنصر یاد
ها در ایان دعاوا   نفعتجزیه خواهد بود. با توجه به تعدد موجران، عنصر تعدد اصحاب دعوا یا ذی

محقق است و به لحاظ اینکه اجرای این رأی در حقوق سایر موجران نیاز ما ثر اسات و امکاان     
توان گفت حقوق این اشخاص ان وجود ندارد، میاجرای چنین رأیی تنها نسبت به یکی از موجر

ها را ندارد و با توجه به وجود هر سه عنصر قابلیت تجزیه از یکدیگر و اجرا نسبت به بعضی از آن
شاده از ساوی بعضای ماوجران را غیرقابال      توان دعوای تخلیۀ مطرهدعوای غیرقابل تجزیه، می
ناپذیری مطره های تجزیهیشگیری از محدودیتهایی که برای پحلتجزیه تلقی کرد. یکی از راه

قانون اجرای احکام که در مورد خلع یاد مطاره شاد، وحادت      43شود این است که از مادۀ می
حل استفاده شود. اما با توجه به اینکه دعوای خلاع یاد   مال، گرفته، دربارۀ تخلیه هم همان راه

ده قابال تجزیاه دانساته شاده، اساتثنا      خود با وجود عناصر غیرقابل تجزیه به دلیل ماادۀ یادشا  
 توان از این ماده وحدت مال، گرفت.شود و نمیمحسوب می

 

 پذیریتجزیه گذاری مفهومپیشینۀ قانون .2
 فرانسه حقوق در پذیریتجزیه مفهوم گذاریقانون پیشینۀ .1. 2

 م1806 سال مدنی دادرسی آیین قانون الف(
نی فرانسه بحثای از دعاوای قابال تجزیاه و یاا غیرقابال       اگرچه در قانون قدیم آیین دادرسی مد
حل در زمینۀ تعدد اصحاب دعوا در ایان قاانون ارائاه شاد.     تجزیه مطره نشده بود، اما اولین راه

                                                           
دعوی نخستین نامبرده به طرفیت تجدیدنظر خواندگان به خواستۀ صدور حکم تخلیۀ یک باب میازه به دلیل » .1

ه وارد و موجه نیست زیرا مالکیت تجدیدنظر خواه در میازه بها مردود اعالم شده درنتیجن رداختن اجاره
موضوع دعوا مشاعی است و با توجه به بسی  و غیرقابل تجزیه بودن رواب  استیجاری و حقوقی ناشی از آن 

باشد و اقامۀ دعوی منحصراً از طرف تجدیدنظر خواه بدون امکان اجرای حکم به نسبت مالکیت او میسر نمی
دادگاه تجدیدنظر استان  33شعبۀ  1384بهمن  17مورخ  1543دادنامۀ «. الکین صحیح نیستسایر شرکا و م

 (.72، ص1389)زندی،  تهران
تجدیدنظر خواهی وارد است زیرا خواهان بدوی تقاضای تخلیۀ عین مستاجره و نسبت به قدرالسهم خود را ». 2

دادگاه  12شعبۀ  1384آذر  30مورخ  1396دادنامۀ  «. داشته و در این حد منعی بر رسیدگی وجود ندارد
 (.57، ص1389تجدیدنظر استان تهران )زندی، 
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 خوانادگان برای مثا  در قسمتی که به دادرسی غیابی اختصاص داشت، به بررسی فرا تعادد  
 باه دعاوا  صاورت دادگااه    ود کاه در ایان  ها در دادرسای پرداختاه شاده با    و حضور بعضی از آن

 روش، توانساات در ایاان جلسااه رأیاای صااادر کنااد کااه بااه ایاان کاارد، امااا نماایرساایدگی ماای
شد و وجه تسمیۀ آن، ضم نتیجۀ رسیدگی غیابی به گفته می (procedure de profit joint) ضم

گااه باار   (. برای ایان منظاور داد  72، ص2، ج1388رسیدگی حضوری بعدی بود )متین دفتری، 
دیگر خواندگان غایب را به دادگاه دعوت کارده، ایان باار نسابت باه غایباان و حاضاران یکجاا         

شاد. اماا اگار در جلساۀ دوم،     کرد و چنین رأیی حضوری محسوب میرسیدگی و رأی صادر می
کردند، بایاد از مهلتای بارای ارائاۀ دفااع برخاوردار       غایبان وکیلی تعیین و به دادگاه معرفی می

(ع با این شیوه، تا جایی کاه امکاان داشات، از صادور آرای     Delaporte, 1807, p.159شدند )می
 آمد.عمل میمعارا جلوگیری به

 
 م1975 سال فرانسه مدنی دادرسی آیین کد( ب

بندی جدیدی برای حل مشکالتی که در گذار در کد آیین دادرسی مدنی فرانسه، از تقسیمقانون
یش روی حقوق اشخاص وجود دارد، بهره برده است و از حیث تسری فرا تعدد اصحاب دعوا پ

شده از سوی برخی از اصحاب دعوا، نسبت به حقوق دیگران، دعاوی را قابل تجزیه اقدامات انجام
هاا بارای دیگاری نفاع و     یاک از آن یا غیرقابل تجزیه دانسته است که در فرا او ، اقدام هایچ 

ی غیرقابل تجزیه بودن، اقدام هریک از اصحاب دعاوا ممکان   ضرری ندارد. اما در فرا دوم، یعن
در مباحث آتی به بررسی مواد مختل  ایان کاد در    1است در حقوق دیگران هم م ثر واقع شود.
 مقایسه با قانون ایران پرداخته خواهد شد.

 

 ایران حقوق در پذیریتجزیه مفهوم گذاریقانون پیشینۀ. 2. 2

 ش1290 قوقیح محاکمات اصول قانون( الف
گاذار فارا تعادد    ش، در تمامی موادی که قاانون 1290در قانون اصو  محاکمات حقوقی سا 

اصحاب دعوا را مطره کرده، حقوق و تکالی  افراد به صورت فردی درنظار گرفتاه شاده اسات.     
توانست جدا از دیگران باا  ها میها یا خواندگان، هریک از آنبرای مثا ، در صورت تعدد خواهان

 2ناپاذیری دعاوا مطاره نشاده باود.     ف یا طرفینِ مقابل صلح کند و فرضی باا عناوان تجزیاه   طر

                                                           
1. Art.324 C.P.C.:“ Les actes accomplis par ou contre l'un des cointéressés ne profitent ni ne nuisent aux 

autres, sous réserve de ce qui est dit aux articles 474, 475, 529, 552, 553 et 615”. 
علیه متعدد باشند هر کدام درصورتی که در محاکمه، مدعی یا مدعی»قانون اصو  محاکمات حقوقی:  751مادۀ  .2

 «.توانند علیحده از سایرین با طرف یا اشخاصی که طرف هستند، صلح نمایندها میاز آن
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همچنین تعقیب محاکمه پس از توقی  نیز بدون درنظر گرفتن قابلیت تجزیه و تفکیک، تنها به 
 1پذیر بود.خواهش یکی از متداعیین امکان

 
 ش1318 مدنی دادرسی آیین قانون( ب

قانون آیین دادرسای مادنی مصاوب ساا       188خستین بار در مادۀ پذیری برای نموضوع تجزیه
شناخته شد. بر اساس این قاعده، اگر « قاعدۀ عدم تسری اعتراا»مطره، و با عنوان  2ش1318

اعتراا از سوی بعضی از اصحاب دعوا طره شده بود، رسیدگی فق  نسبت به معترضان صورت 
یافت. اما ی که اعتراا نکرده بودند، تسری نمیگرفت و حکم صادره در اثر آن به دیگر کسانمی

شاد، قابلیات تجزیاه و تفکیاک نداشات، باه       اگر رأیی که پس از رسیدگی به اعتراا صادر می
-130، ص2، ج1388یافات )متاین دفتاری،    اشخاصی که اعتراا نکرده بودند نیز تساری مای  

در نتیجاۀ اعتاراا، در   پذیری دعوا فق  در زمینۀ تسری رأی صادره (. پس موضوع تجزیه129
 این قانون مورد توجه قرار گرفته بود.

 
 ش1379پ( قانون آیین دادرسی مدنی 

 در مااواد مختلفاای اصااطاله دعااوایش، 1379در قااانون آیااین دادرساای ماادنی مصااوب سااا  
، 308، 298، 104تاوان باه ماواد    کار رفته است که ازجمله مای قابل تجزیه بهقابل تجزیه و غیر

 واهناد قانون آیین دادرسی مدنی اشاره کرد کاه در مباحاث آتای بررسای خ     425و  404، 359
کاار  گاذار باا وجاود باه    ش این است که قانون1379شد. نکتۀ قابل توجه در قانون مصوب سا  

دهدع به همین دلیل تشخیص مصادیق هریک بردن متعدد این اصطاله، تعریفی از آن ارائه نمی
ها تفاسیر متفاوتی از مصاادیق آن دارناد   ری روبرو است و دادگاهاز این دو دعوا با مشکالت بسیا

ناپاذیری دعاوا   پذیری یا تجزیهکه این امر باعث صدور آرای حقوقی متناق  در تشخیص تجزیه
 شده است.

 
 

                                                           
با رضایت متداعیین و به خواهش یکی  تعقیب محاکمه بعد از توقی ،»قانون اصو  محاکمات حقوقی:  436مادۀ . 1

آید و در صورت آخری باید عارا، کتباً خواهش تعقیب محاکمه را نموده و از محکمه عمل میاز آنان به
 «.احضار طرف را بخواهد

 این مگر کندنمی کسی غیر از معترا به حکم یا قرار از رأی دادگاه استفاده»ش: 1318آ.د.م مصوب  188ادۀ . م2
اشخاصی هم که حکم یا  رأی دادگاه نسبت به تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورتدادگاه قابل  که رأی

 «.نمود سرایت خواهد، اندها بوده و اعتراا نکردهقرار غیابی شامل آن
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 دادرسی پیشامدهای اعتبار به دعوا پذیریتجزیه
 پذیری در توقیف و زوال دادرسیتجزیه. 1
 دادرسی توقیف .1. 1

یا حجر یا زوا  سمت یکی از اصحاب دعوا ممکن است در دادرسی نسبت به دیگران تاأثیر   فوت
در مقامِ تفکیک مفهوم دعاوای قابال تجزیاه و    « تأثیر»گذار با واژۀ در اینجا قانون 1داشته باشد.

هاا یاا خوانادگان    قابل تجزیه است. بنابراین، زمانی که موضوع دعوا قابل تجزیاه، و خواهاان  غیر
هاا یاا یکای از خوانادگان، تنهاا موجاب       دد باشند، فوت، حجر و زوا  سمت یکی از خواهانمتع

ها یا خوانادگان در  شود، زیرا رسیدگی به سهم هریک از خواهانتوقی  دادرسی نسبت به او می
حقوق دیگران تأثیرگذار نیست و حقوق اصحاب دعوا از یکدیگر قابل تجزیه است و اجارای رأی  

االرث باه  ها تأثیری در دیگاران نادارد. در دعاوای مطالباۀ ساهم     هم بعضی از آننیز نسبت به س
لحاظ اینکه دعوا قابل تجزیه است و فوت، حجر یا زوا  سمت یکی از اصحاب دعاوا بار دیگاران    

یابد. در مقابل، در دعاوی غیرقابل تجزیه بایاد  تأثیری ندارد، دادرسی نسبت به دیگران ادامه می
ها یا خوانادگان متعادد موجاب توقیا      حجر یا زوا  سمت هریک از خواهانپذیرفت که فوت، 

یاک از  شود، زیرا امکان تفکیک رسیدگی نسابت باه ساهم هار    ها میدادرسی نسبت به تمام آن
ها وجود ندارد. برای نمونه، تقسیم ترکاه باه لحااظ اینکاه عمال تقسایم مساتلزم اعماا  و         آن

طور کلی متوقا   کلیۀ شرکا مقدور نیست، دادرسی به اقداماتی است که جز با شرکت و طرفیت
 شود.  می
 

 دادرسی زوال .2. 1
تواند دادخواست یا دعوای خود را مسترد کناد یاا   خواهان به دلیل مالکیت انحصاری بر دعوا می

(. در دعوای قابل تجزیاه، باا توجاه باه     112، ص1387کلی صرف نظر نماید )پوراستاد، از آن به
قوق اصحاب دعوا از یکدیگر و همچنین قابلیت اجرایی رأی نسبت به بعضای از  امکان تفکیک ح

ها یا نسابت باه بعضای خوانادگان     ها، ممکن است دادخواست یا دعوا از سوی بعضی خواهانآن
(. اما در دعوای غیرقابل تجزیه با توجه به نااممکن  379، ص1390مسترد شود )صدرزاده افشار، 

                                                           
 اصحاب دعوا فوت نماید یا محجور شود یا سمت یکی از آنان از یکی هرگاه»آ.د.م:  105ۀ ماد .1

اعالم  طور موقت متوق دادگاه رسیدگی را به، مت، داخل دادرسی شده زایل گرددموجب آن سکه به
تأثیری در دادرسی نسبت به دیگران  مگر این که فوت یا حجر یا زوا  سمت یکی از اصحاب دعوادارد...می

 «.تدیگران ادامه خواهد یاف به صورت دادرسی نسبت نداشته باشد که در این
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به تبع آن، عدم امکاان اجارای رأی نسابت باه ساهم بعضای از       بودن تفکیک حقوق اشخاص و 
هاا یاا نسابت باه بعضای      اصحاب دعوا، استرداد دادخواست یا دعوا از ساوی بعضای از خواهاان   

. برای مثا ، در دعوای قلع بناای  (Cadiet & Jeuland, 2013, p.549)خواندگان پذیرفته نیست 
اناد و دارای نفاع   ه در احاداث بناا نقاش داشاته    توان دعوا را نسبت به خواندگانی کاحداثی نمی

مشتر، هستند، مسترد کرد، زیرا رأی صادره از چنین دعوایی در حقوق تمام خوانادگان ما ثر   
 است و امکان تفکیک حقوق خواندگان در آن وجود ندارد. 

 

 پذیری در دعاوی طاریتجزیه .2
 خواهان اعتبار به طاری دعاوی .1. 2

 اضافی دعوای( الف
تواناد اقادام باه طاره     ها میها، اگر دعوا قابل تجزیه باشد، هریک از آنصورت تعدد خواهان در

ناپذیر، دعوای اضافی غیرقابل تجزیه باوده  دعوای اضافی نماید، اما در صورت وجود عناصر تجزیه
های دعوای اصلی ضروری است، زیرا رسیدگی، صادور و  و برای طره آن، شرکتخ تمامی خواهان

ها تأثیر خواهد گذاشت. برای مثا ، در دعوای خلع رأی در این زمینه بر حقوق تمامی آن اجرای
تواند قلع بناای احاداثی   ها نمیید که از طرف سه خواهان مطره شده است، یکی از این خواهان

عنوان دعوای اضافی مطره کند، زیرا این دعوا قابلیت تفکیک و رسیدگی نسبت باه  خوانده را به
ناپاذیر در  ی از مالکان را ندارد. در تعدد خواندگان نیز در صاورت وجاود عناصار تجزیاه    سهم یک

 .ها اقامه شودشده، باز هم دعوای اضافی باید به طرفیت تمامی آندعوای مطره
 

 ثالث ورود( ب
طور مستقل حقی قائل باشد، خواهان شامرده شاده، از   در صورتی که شخص ثالث برای خود به

کالی  خواهان نیز برخوردار خواهد بود. در این صورت با حصو  بعضای شارای ،   تمام حقوق و ت
شود. برای نمونه، اگر خواهان تقاضای خلع ید از ملکای  پذیری دعوا نیز مطره میموضوع تجزیه

را داشته باشد و شخص ثالث با ورود به دعوا ادعا کند که ملک یادشده بین او و خواهان مشاعی 
پاذیری مواجاه   ادعا را ب ذیرد، با مسئلۀ تعدد اصحاب دعوا و موضوع تجزیاه  است و خواهان این

طور که گفته شد، دعوا ممکن است با اصحاب متعدد طره شده، یا در اثر ورود یاا  هستیم. همان
 جلب ثالث دارای تعدد اصحاب دعوا شود.  
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 خوانده اعتبار به طاری دعاوی .2. 2
 متقابل دعوای( الف

پس از طره دعوای متقابل از کلیاۀ حقاوق و تکاالی  خواهاان و باه تباع آن از        خواهان تقابل،
هاا ایجااد شاود، برخاوردار     ها در صورت تعادد آن هایی که ممکن است برای خواهانمحدودیت

است. بنابراین، درصورتی که دعوای متقابل غیرقابل تجزیاه باشاد، بایاد تماامی خوانادگان باه       
های دعوای اصلی هم دعوای متقابل در صورت تعدد خواهان صورت مشتر، آن را طره کنند و

ها طره شود. برای مثا ، اگر دعوای متقابلی با عناوان اساترداد الشاۀ    باید به طرفیت تمامی آن
ناپذیری چنین دعوایی در صورت تعدد خوانادگان تقابال، ایان    چک مطره شود، به دلیل تجزیه

 مطره شود.دعوا باید به طرفیت تمامی این خواندگان 
 

 ثالث جلب( ب
مجلوب ثالث دارای کلیۀ حقوق و تکالیفی است که خواندۀ دعوای اصلی از آن برخاوردار اسات.   
پس اگر خواهان خواستار محکومیت مجلوب ثالث به همراه خواندۀ اصلی باشد، مجلوب ثالاث و  

ن گفات کاه در ایان    تاوا گیرند. بنابراین مای خواندۀ اصلی هر دو در جایگاه خواندۀ دعوا قرار می
پذیری دعاوا را بررسای کنایم،    صورت هم با تعدد خواندگان مواجه هستیم و باید احتما  تجزیه

کند که دادرسی از ابتدا دارای طرفین متعدد باشد و یا پس از مداخلۀ شخص یاا  زیرا فرقی نمی
تاوان  درنتیجه می (.Cadiet&Jeuland, 2013, p.375)اشخاص ثالث، با طرفین متعدد ادامه یابد 

ناپذیری آن بر حقوق طارفین  گفت تمام آثاری که در صورت تعدد اصحاب دعوا در فرا تجزیه
متصور است، در خصوص تعدد خواندگان ناشی از جلب ثالث هم وجاود دارد. بارای مثاا ، اگار     

طره دعوایی غیرقابل تجزیه باشد و خواهان، دعوای تجدیدنظر را تنها به طرفیت خواندۀ اصلی م
یابدع حتی اگر طرف دعوا قرار نگرفته کند، رأی دادگاه تجدیدنظر به مجلوب ثالث هم تسری می

باشد. همچنین درصورتی که خواندۀ اصالی تقاضاای تجدیادنظر کناد و مجلاوب ثالاث چناین        
درخواستی نداشته باشد، اگر رأی صادره از دادگاه بدوی نقا  شاده، دادگااه باه نفاع خواهاانِ       

ی صادر کند، این رأی به مجلوب ثالث نیز که در دعوای بدوی محکوم شده، اما در تجدیدنظر رأ
 یابد.تجدیدنظر شرکت نداشته است، تسری می
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 رأی از شکایت اعتبار به دعوا پذیریتجزیه
 های عادی شکایت از رأیشیوه .1
 واخواهی .1. 1

 واخواهی طرح مرحلۀ( الف
 هااایاصااحاب دعااوا در دادرساای غیااابی در حالاات. فاارا واخااواهی اشااخاص غایااب. تعاادد 1

 شود. فارا او  ایان اسات کاه هماۀ خوانادگان غایاب باشاند کاه در ایان          مختلفی ایجاد می
توانند نسبت به آن حکم واخواهی نمایند، اما فرا دیگر جایی است کاه  ها میصورت تمامی آن

ضای، اگار دعاوا غیرقابال     ها غایب هستند. در چنین فربعضی از خواندگان حاضر و بعضی از آن
توانند واخواهی کنند. ها غیابی تلقی شده است، میتجزیه باشد، اشخاصی که حکم نسبت به آن

رأی صادره در اثر این واخواهی ممکن است با حکم او  میایرت داشاته باشاد )متاین دفتاری،     
ب شاود در دعاوایی واحاد، آرای متناقضای نسابت باه اصاحا       ( که باعث می71، ص1، ج1388

مورد احکاام تاا حاد امکاان     مختل  آن صادر گرددع بنابراین، بهتر است از غیابی تلقی کردن بی
اگر دادخواست به تمام خواندگان غایب ابالغ واقعی شود یاا اباالغ   پرهیز شود. در حقوق فرانسه، 

شااود حضااوری شاامرده ماای واقعاای نشااده، امااا خواناادگان در دادگاااه حاضاار شااوند، حکاام  
(Guinchard&Ferrand & Chainais, 2008,  p.766  در این قسمت تفاوتی میان حقوق ایاران .)

  و فرانسه وجود ندارد.
اگر رأی قابال تجدیادنظر    در حقوق فرانسه. فرا واخواهی غایبان و تجدیدنظر حاضران. 2

 ,Couchez, 2008شود )باشد و بعضی از خواندگان حاضر نباشند، این رأی حضوری محسوب می

p.273 .)  نیاز حاق واخاواهی زماانی متصاور باود کاه حکام قابال           ش1344در اصالحات سا
در قانون آیین دادرسای مادنی   (ع درحالی که 214، ص1391تجدیدنظر خواهی نبود )محسنی، 

ش حضوری یا غیاابی باودن رأی نسابت باه هار شاخص جداگاناه بررسای         1379مصوب سا  
ان غایب و تجدیادنظر خاواهی از ساوی    شود، در این صورت امکان واخواهی از سوی خواندگمی

قاانون آیاین    304خواندگان حاضر و صادور آرای معاارا وجاود دارد. بارای نموناه، در ماادۀ       
ش، امکاان طاره واخاواهی از ساوی بعضای خوانادگان و       1379دادرسی مادنی مصاوب ساا     

ر (. این روش د243، ص1391تجدیدنظر خواهی از سوی سایر خواندگان وجود دارد )مهاجری، 
گذار که در قاانون  ، ولی قانون1ش هم وجود داشت1290قانون اصو  محاکمات حقوقی مصوب 

ش به دلیل تأثیرات منفی آن، ازجمله احتما  صدور آرای معارا، این روش 1318مصوب سا  

                                                           
 ش1290صو  محاکمات حقوقی مصوب قانون ا 642 ۀماد .1



 513  ...مدنی دعوای ناپذیریتجزیه و پذیریتجزیه

 

را تر، کرده بود، جای تعجب است که در اصالحات بعدی با وجود این تاأثیرات منفای بااز باه     
رسد در حقوق ایاران نیاز   نظر میبه(. 509، ص1391زاده، کرده است )یوس قانون سابق رجوع 

با توجه به آثار سوئی که برای دوگانگی حضوری و غیابی تلقی کاردن حکام نسابت باه بعضای      
خواندگان وجود دارد، بهتر است درصورتی که شخص نسبت به حکام صاادره حاق تجدیادنظر     

، از غیابی تلقی کردن آن نسبت به ساهم بعضای از   خواهی داشت و دعوا هم غیرقابل تجزیه بود
عمل آید، زیرا امکان تفکیاک حقاوق اشاخاص و رسایدگی باه اعتاراا       خواندگان جلوگیری به

توان از صادور آرای  حل میعالوه با این راهبعضی از خواندگان در این نوع دعاوی وجود ندارد. به
د ساختن حکم غیابی، حق دفااع خواناده   معارا نیز پیشگیری کرد. در حقوق فرانسه، با محدو

های اعتاراا باه رأی   درنظر گرفته شده و درعین حا ، توجه به این حق از طریق توسعۀ شیوه
 1موجب اطالۀ دادرسی نشده است.

 
 ب( مرحلۀ صدور رأی در واخواهی

وم شود، اگر همۀ خواندگانی که محکهای متعدد رأی غیابی صادر میوقتی که علیه تمام خوانده
کناد و  اند، اعتراا کنند، دادگاه در دادرسی ثانویه به دعوا، تنها به معترضان رسیدگی مای شده

، 2، ج1388اند )متین دفتاری،  رأی فق  دربارۀ کسانی م ثر خواهد بود که به آن اعتراا کرده
ناپذیر باشد کاه در ایان صاورت نسابت باه      مگر رأی صادره در مرحلۀ واخواهی تجزیه  (ع86ص
اند، تساری خواهاد داشات. زیارا اگار      نی که مشمو  حکم غیابی بوده، ولی واخواهی نکردهکسا

هدر رفاتن  بعضی از محکومان اعتراا کرده، بعضی اعتراا نکنند، بیم صدور احکام معارا، به
ناپاذیری زماانی   وقت و هزینۀ دادرسی برای دولت و اصحاب دعوا وجود خواهاد داشات. تجزیاه   

شود که به دلیل یک سببِ مشتر، باشاد. بارای مثاا ، اگار در     یگران میباعث تسری رأی به د
یک دعوای غیرقابل تجزیه پس از اعتراا یکی از محکومان به دلیل عدم اهلیت، رأی نسبت به 

 (. 518، ص1385یابد )حیاتی، او نق  شود، این نق  به دیگران تسری نمی
 

 خواهی تجدیدنظر .2. 1
ر رأی صادره غیرقابل تجزیه و تفکیک باشد، نسبت به اشخاص دیگر در تجدیدنظر خواهی نیز اگ

گذار در این باره نیز حکم را تیییر ناداده و هماان سایاق واخاواهی را     یابد و قانونهم تسری می

                                                           
1. Art.474 C.P.C.:“ En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins 

d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est 
susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne”. 
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در حقوق فرانسه، درصورتی که یکی از اصحاب دعوا تجدیدنظر خواهی کناد   1پیش گرفته است.
اگر مهلت تجدیدنظر خواهی س ری شده باشد، سایر اصاحاب   و دعوا غیرقابل تجزیه باشد، حتی

 ,Fricero & Julien, 2009شده را دارند )دعوا حق تجدیدنظر و ملحق شدن به تجدیدنظر مطره

p.385وسایلۀ تساری   ناپذیری دعوا، افزون بر اینکه باه شود تا در فرا تجزیه(. این امر باعث می
وسیلۀ امکان ملحق شدن دیگران به شود، بهوگیری میرأی به دیگران از صدور آرای معارا جل

عمال  دادرسی از آثار سوء تسری رأی به اشخاصی که در دادرسی حضور ندارند نیز جلوگیری به
دانان معتقدند، در دعاوی قابل تجزیه، اگر بعضی از اشخاصی کاه حکام باه    آید. بعضی حقوقمی

د و رأی صادره نق  شود، این نق  نسبت باه  ها صادر شده است، طرف دعوا قرار نگیرننفع آن
(. با اینکه اجارای حکام غیرقابال    521، ص1391زاده، این اشخاص اثری نخواهد داشت )یوس 

ای که نق  شده، برخالف اصو  حقوقی اسات، در مقابال، نقا  حکام صاادره باه نفاع        تجزیه
 اشاد، صاحیح نیسات   شخص هم بدون اینکه طرف اعتراا قرار بگیرد و از حق دفاع برخوردار ب

(. پذیرش هریک از ایان دو نظار ماا را باا مشاکالتی روبارو       304-305، ص2، ج1388)شمس، 
ها صادر شاده و طارف دعاوا قارار     سازد. اگر ب ذیریم که رأی نسبت به کسانی که به نفع آنمی

اند، نق  نشده است و قابلیات اجارا دارد، در دعاوایی واحاد باا دو رأی معاارا مواجاه        نگرفته
ستیم، زیرا در دعاوی غیرقابل تجزیه، امکان اجرای هر دو رأی وجود نخواهد داشات. بناابراین   ه

اگر نق  آن را ب ذیریم، شخصی که رأی به نفع او صادر شده است، بدون اینکه از امکاان دفااع   
شود. حقوق فرانسه نیز برای پیشگیری از آثار ساوئی کاه   برخوردار باشد، از حق خود محروم می

و یا اجرای چنین حکمی با آن مواجه است، تجدیدنظرخواهی علیه یکی از اصحاب دعوا را نق  
 قابل استماع ندانسته است.

هاا اسات،   دارد که رأساً دستور دهد که تمامی کسانی کاه رأی باه نفاع آن    دادگاه نیز اجازه
ماا نیاز   در حقاوق   2.(Couchez& Langland & Lebeau, 1998, p.507)طرف دعوا قرار گیرند 

اسات در مرحلاۀ نخساتین     بهتر است چنانچه دعوا غیرقابل تجزیه باشد، افازون بار اینکاه الزم   
عناوان خواناده در دادخواسات معرفای     ها وجود دارد بهتمامی اشخاصی که حق ادعایی علیه آن

ها صاادر شاده اسات،    شوند، در مرحلۀ شکایت از رأی نیز باید تمامی کسانی که رأی به نفع آن

                                                           
نظر خواهی قرار گیرد، مگر تواند مورد استفادۀ غیر طرفین تجدیدرأی دادگاه تجدیدنظر نمی»آ.د.م:  359مادۀ  .2

در مواردی که رأی صادره قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت نسبت به اشخاص دیگر هم که 
 «.اند، تسری خواهد داشتشمو  رأی بدوی بوده و تجدیدنظر خواهی نکردهم

1. Art. 552 C.P.C.: “En cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par  
l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance. Dans les 
mêmes cas, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à 
l'instance”. 
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با استفاده از این راه، افازون بار اینکاه از     1(.335، ص2، ج1388دعوا قرار گیرند )شمس، طرف 
های اضاافی اصاحاب دعاوا نیاز جلاوگیری      شود، از صرف هزینهصدور آرای معارا اجتناب می

 عمل خواهد آمد.  به
 

 العادۀ شکایت از رأیهای فوقشیوه .2
 خواهیفرجام .1. 2

خواهی نیز همان قاعده و اساتثنایی را انشاا نماوده اسات کاه باه       گذار در خصوص فرجامقانون
ترتیب در خصوص واخواهی و تجدیدنظر خواهی اعالم شده بود. نق  رأی در دیوان عالی کشور 
محدود به قسمتی است که مبنای اعتراا قرار گرفته و آن قسمت از رأی را که مربوط به سایر 

شاودع مشاروط بار اینکاه فارا      ته است، شاامل نمای  اصحاب دعواست و مورد فرجام قرار نگرف
ناپذیری دعوا مطره نباشد، زیرا در این فارا باه دلیال نااممکن باودن تفکیاک حقاوق        تجزیه

 ,Julien & Fricero, 2009شود )اشخاص از یکدیگر، نق  رأی شامل سایر اصحاب دعوا نیز می

p.441.) 
 

   دادرسی اعادۀ .2. 2
رسی راجع به قسمتی از حکم باشد، فق  همان قسمت قابل نق  زمانی که درخواست اعادۀ داد
پذیر ناپذیری حکم صادره در چنین دعوایی، نق  قسمتی از آن امکاناست، اما در صورت تجزیه

نیست و به دلیل نبود امکان تفکیک حقوق اصحاب دعوا و باه تباع آن، عادم امکاان رسایدگی      
 به تمامی اصحاب دعوا الیا خواهد کرد. نسبت به قسمتی از رأی، دادگاه رأی را نسبت

 

 ثالث اعتراض .3. 2
در حقوق فرانسه در فرا تعدد اصحاب دعوا، درصورتی که دعوا غیرقابل تجزیه باشد، اعتاراا  

رسد در حقوق ما نیز اعتراا ثالاث در  نظر میبه 2ها مطره شود.ثالث باید به طرفیت تمامی آن
هاا صاادر شاده    طرفیت تمامی اشخاصی که رأی باه نفاع آن  ناپذیری دعوا باید به صورت تجزیه

                                                           
قرار عدم استماع  ،لهم طرف قرار نگیرندپژوهشی تمام محکوم ۀچنانچه دعوا غیرقابل تجزیه باشد و در مرحل». 2

، زراعتهیئت عمومی دیوان عالی کشور ) 1341مرداد  14مورخ  40 ۀرأی اصراری شمار. «شوددعوا صادر می
 (.794ص ،1389

1. Art. 584 C.P.C.: “En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties au jugement attaqué, la tierce 
opposition n'est recevable que si toutes ces parties sont appelées à l'instance”. 
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است و تمامی اشخاص محکوم مطره شود تا مورد پذیرش قرار گیرد، زیرا در این صورت حقوق 
ها نیاز ما ثر   اشخاص قابلیت تفکیک از یکدیگر نداشته، رأی صادره در اثر اعتراا نسبت به آن

دره در خصاوص مالکیات زماین مشااعی     خواهد بود. برای مثا ، اگر شخص ثالث به حکام صاا  
نسبت به سهم خود اعتراا کند، دادگاه در صورت صدور حکم به نفاع او، باه انادازۀ ساهم وی     

تواند دعوای خود را نیز نسبت باه بعضای اصاحاب دعاوا     کندع بنابراین، میرأی سابق را ملیا می
ان مثاا  قلاع بناا کاه     مطره کند. اما درصورتی که موضوع رأی قابل تجزیه نباشاد، مانناد هما   

تر گفته شد، اعتراا ثالث باید به طرفیت تمامی اصحاب دعوای مورد اعتراا مطره شود، پیش
 & Crozeشاود ) طور کلی ملیا مای زیرا رأی صادره نسبت به همه م ثر خواهد بود و رأی نیز به

Morel, 1988, p.118.) 
 

 نتیجه
شاودع وقتای کاه    در تعدد اصحاب دعوا مطره میقابل تجزیه . مفهوم دعوای قابل تجزیه و غیر1

ها و یا خواندگان بیش از یک نفر باشد. درصورتی که حقوق و منافع اصحاب دعاوا  تعداد خواهان
ها و همچنین تصمیمات به نحوی از یکدیگر قابل تجزیه باشند که اعما  و اقدامات هریک از آن

گوینادع درغیار   د، به آن دعوای قابل تجزیاه مای  ها یا خواندگان دیگر اثر نگذاردادگاه بر خواهان
 صورت این دعوا غیرقابل تجزیه است. این
. تعیین معیارهایی برای تشخیص این دو دعوا از یکدیگر، متضمن آثاار مثبات هام بارای     2

ها است. درصورتی که وکیل دادگستری قبل از تصمیم وکالی دادگستری و هم دادرسان دادگاه
ور صحیح تشخیص دهد که دعوا قابل تجزیه و یا غیرقابال تجزیاه اسات، ایان     طبه اقامۀ دعوا به

امکان وجود دارد که اگر دعوا قابل تجزیه باشد، آن را طره کند و اگر غیرقابل تجزیاه باشاد، در   
های متعدد بر سر استراتژی واحد توافاق داشاته باشاند.    صورتی دعوا را مطره نماید که خواهان

غیرقابل تجزیۀ کارفرمایان، اگر یکی از آنان فسخ قرارداد و دیگری الزام به  برای مثا ، در دعوای
طور دقیق از یکادیگر  ایفای تعهدات قراردادی را درخواست کند و دادرسان نیز این دو دعوا را به

 توانند از صدور احکام معارا جلوگیری کنند.تشخیص دهند، می
های متعادد وجاود   نفعمکان تفکیک حقوق ذی. درصورتی که دعوا غیرقابل تجزیه باشد، ا3

یابد. جلوگیری از صدور آرای معارا نیز نداردع بنابراین، احتما  صدور آرای معارا افزایش می
خاواهی و اعاادۀ دادرسای ساوق داده،     العادۀ شکایت، یعنای فرجاام  های فوقاشخاص را به شیوه

در دعوایی غیرقابل تجزیه، دادگاه بایاد  کند. پس ای اضافی نیز بر ملت و دولت تحمیل میهزینه
 های متعدد به صورت یکجا و توأمان رسیدگی کند.  نفعشده از سوی ذیبه تمامی دعاوی مطره

. ضرورت رسیدگی توأمان به حقوق اشخاص مختل  چه در اقامۀ دعوا و چاه در اعتاراا   4
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، اقاماۀ دعاوای غیرقابال    کند. بارای مثاا   هایی روبرو میبه رأی، حقوق اشخاص را با محدودیت
نفع صورت گیرد و ایجااد چناین محادودیتی    تجزیه در دادگاه باید از طرف تمامی اشخاص ذی

گذار مصادیق دعوای غیرقابل تجزیاه  نیازمند دالیل قانونی است. بنابراین، با توجه به اینکه قانون
ن قاعاده پذیرفتاه، از   عناوا پذیری دعوا را باه را مشخص نکرده، بهتر است در موارد شک، تجزیه

اعما  این محدودیت پرهیز شودع زیرا در دعاوی قابل تجزیه، حقوق اشاخاص و عادالت قضاایی    
 شود.بیشتر تأمین می

. بر اساس قاعدۀ الضرر نیز ایجاد محدودیت در حقوق مختل  اشخاص، ازجمله حق اقاماۀ  5
دون دلیل موجه قاانونی کاه   ها، بنفعدعوا و رسیدگی به این حقوق نسبت به سهم هریک از ذی

شاود، ممناوع اساتع    باعث ازبین رفتن این حقوق مسلم و درنتیجه ورود ضرر باه اشاخاص مای   
 عمل آید.ناپذیری جلوگیری بهبنابراین تا جای ممکن باید از حمل دعاوی مختل  بر تجزیه
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