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  چكيده  
مـدعي نفـع مسـتقلي در     هـا  آن يـا  هـر كـدام از   شود كـه  تعدد اصحاب يك دعوا وقتي محقق مي

ها و خواندگان متعدد با منافع مشترك دعوايي را مطـرح  خواهانكه  اين ياباشد موضوع دادرسي 
نـاظر بـه دعـواي بـين     » غيـر قابـل تجزيـه و تفكيـك    رأي « كـاربرد اصـطالح  . كننـد يا از آن دفاع 

از مصـاديق  » دعواي غير قابل تجزيه و تفكيـك «. داراي نفع مشترك استها و خواندگان  خواهان
ولي اين خصيصه فقط بـين خوانـدگان وجـود دارد و    است، دعواي بين اشخاص با نفع مشترك 

مـدني  دادرسـي قانون آيـين   74ماده . در اين نوع دعوا بايد همه خواندگان طرف دعوا قرار گيرند
  .  است» تجزيه و تفكيك ر قابلغيدعاوي « ناظر  به

. شـود  در اين مقاله به بررسي تطبيقي مفهوم و انواع دعاوي بـين اشـخاص مختلـف پرداختـه مـي     
  .  اين موضوع نيز تشريح خواهد شد درخصوصوضعيت فعلي و مطلوب حقوق كشورمان 

  
قابـل   رأي غيـر  ،نفـع مشـترك  ، تجزيـه و تفكيـك   قابل دعواي غير، دعاوي مرتبط: واژگان كليدي

  تجزيه و تفكيك
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  مقدمه   .1
ولي ممكن  ؛شوددعوايي اقامه و در نهايت به صدور حكم منجر مي، در يك دعواي ساده

كه با دعـواي اصـلي مـرتبط    باشد است بين خواهان و خوانده دعاوي ديگري نيز مطرح 
وگيري از بين طرفين تعريف شـده و بـراي جلـ   » دعاوي مرتبط«، در حقوق ايران. باشند

در » دعـاوي مـرتبط  « بيني شده كه همهمقرراتي پيش، صدور آراي متعارض و متناقض
هـا بـه   رسيدگي دادگاه، يكي از موارد شايع. يك شعبه و يكجا مورد رسيدگي قرار گيرند

ها و خواندگان متعدد با منافع مشابه يا مـرتبط وجـود   است كه در آن خواهان اي دعاوي
در صـورت  ، وانين مشخص و معيني وجـود دارد كـه بـر اسـاس آن    ق، در آمريكا. دندار

 هاي متعدد با منافع مشابه و مرتبط و اقامه دعوا توسط يك يا چند نفر ازوجود خواهان
هاي ديگر نيـز تأثيرگـذار   صدور حكم نسبت به اين دعوا نسبت به حقوق خواهان ، ها آن

فقـط نسـبت بـه    رأي  شـده  قضـاوت  قي اعتبار امـر قاعده مهم حقوكه  اين با وجود. است
حـق  « ولي در دعـوايي بـا خصوصـيت   ، انداست كه در دعوا حضور داشتهمؤثر كساني 
 2امر قضاوت شده نسبت به ديگر اشخاص ذينفع نيز اعتبارصادر شده  حكم، 1»مشترك

دعـاوي  ، در حقوق ايـران . ني فدرال آمريكا)مددادرسيقواعد آيين 20و  19يابد (مواد مي
تـوان  ولـي مـي  ، ها و خواندگان متعدد با منافع مشابه يا مرتبط تعريف نشدهبين خواهان

در بعضـي از مـواد   ، ايـن  بـر  عالوه. كردبه دعاوي مرتبط بين خواهان و خوانده استناد 
» تجزيـه و تفكيـك   يـر قابـل  غرأي « اصـطالحي تحـت عنـوان   ، مـدني دادرسيقانون آيين

  .  بيني شده است پيش
كمك بسيار مهمي در تفسـير  ، تعريف دقيق مفاهيم انواع دعاوي بين اشخاص متعدد 

 درخصـوص  404و  359، 308مدني از جملـه مـواد    دادرسي بعضي از مواد قانون آيين
شـناخت  . داردرأي  ايت ازدر مراحـل مختلـف شـك   » تجزيه و تفكيـك  غير قابلرأي « اثر

ورود و جلب شخص ثالث كمك ، به شناخت بهتر دعاوي اعتراض ثالث، دقيق اين مفاهيم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. in privity  

2. res judicata  
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هاي دعواي اعتراض شرايط و ويژگي ، با شناخت دقيق اين مفاهيم، به بيان ديگر. كندمي
ث گونه دعاوي براي اشخاص ثالـ توان در اينمي ،ثالث و ورود ثالث بهتر مشخص شده

چارچوب و معيارهاي مناسـبي  ، اعتراض ثالث هستندويا  كه درصدد اقامه دعواي ورود
غيـر  رأي « ورود و جلب شخص ثالـث و همچنـين اثـر   ، دعواي اعتراض ثالث. كردتعيين 

. گيـرد به صورت مقاله جداگانه مورد بررسي قرار مـي ، با لحاظ اين مفاهيم» تجزيه قابل
تنهـا كشـور آمريكـا در ايـن زمينـه مقـررات       ، در مطالعه تطبيقي كشورهاكه  اين به دليل

در ايـن مـورد   ، و كشورهاي ديگر از جمله كشور فرانسهدارد متفاوت از ديگر كشورها 
حقـوق آمريكـا   ، اسـاس مطالعـه تطبيقـي   ، مقرراتي چندان متفاوت از حقوق ايران ندارنـد 

در ، بنـابراين . گيـرد ا به صورت خالصه مورد اشاره قرار مـي حقوق بقيه كشوره ،بوده
مقاله حاضر ضمن بررسي تطبيقي حقوق آمريكا و اشاره خالصه به حقـوق فرانسـه و   

بـين اشـخاص   » تجزيـه و تفكيـك   غيـر قابـل  « و دعواي» مرتبط« مفهوم دعاوي، اسپانيا
  .  رفتخواهد گمتعدد در حقوق ايران مورد مطالعه قرار 

  

  حقوق آمريكا   .2
ها و خوانـدگان  دعاوي مربوط به خواهان درخصوصدر حقوق آمريكا مقررات خاصي 

خـالف رويـه موجـود در    مشابه يا مرتبط وجود دارد كه به نحوي بـر ، با منافع مشترك
 صـرفاً  امـر قضـاوت شـده    در همه دنيا قاعـده اعتبـار   تقريباً. حقوق بقيه كشورها است

امـا در  ، سـازد  مـي ممنـوع  ، طرفين حكم را از اقامه دعواي مجدد نسبت به همان موقعيت
مابين طـرفين دعـواي اصـلي    صادر شده  بيني شده كه حكممريكا مقرراتي پيشآحقوق 

داشـته  » منـافع مشـابه يـا مـرتبط    « كه با طرفين دعـواي اصـلي   نسبت به اشخاص ديگر
و  19در مـواد  » حق مشترك« ها آن يكي از. يابدمي» امر قضاوت شده اعتبار« باشند نيز

مدني فدرال آمريكا و ديگري دعواي اقامـه شـده بـه نماينـدگي از     دادرسيقواعد آيين 20
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  .  استقواعد مذكور  23در ماده   1گروه
اي صـدور حكـم شايسـته و    جلب اشخاص الزم بـر ، قواعد مذكور 19در ماده  )الف

چند دعواي حقـوقي بـا ابتكـار عمـل اصـحاب دعـوا و       هر. بيني شده استمنصفانه پيش
ولي در جهت اجراي صحيح عدالت به ، گيردبر جهات موضوعي صورت مي ها آن تسلط

شـخص يـا اشـخاص ذينفـع را بـه      ، در صورتي كـه الزم بدانـد  ، دادگاه اجازه داده شده
  . نددادرسي فرا بخوا

در بند يك ماده مذكور تصريح شده در موارد ذيل در صـورت امكـان بايـد شـخص     
حـل و  ، 2صورتي كه به دليـل نپيوسـتن شـخص غايـب     ) در1« غايب به دعوا جلب شود:

) شخص غايـب نسـبت   2 5؛ممكن نشود  4بين طرفين حاضر 3فصل كامل خواسته (دعوا)
الـف)   :بدون حضور او باعث شـود  6وابه موضوع دعوا ادعايي داشته باشد و فيصله دع

يا مـانع توانـايي دفـاع وي    كند شخص غايب نتواند از منافع خود در موضوع دعوا دفاع 
يـا   تـر  بيش گرفتن تعهدات عهده در معرض خطر بر، از طرفين حاضرهريك ب) شود يا 

  . دقرار گير 7تعهدات مغاير
دهـد او طـرف دعـوا قـرار     دادگاه دستور مـي ، شوداگر شخص غايب به دعوا وارد ن

، اما از انجام چنين اقـدامي ، خواهان (به دعوا) وارد شودعنوان  بهاگر شخصي بايد . گيرد
، يـا در مـورد مقتضـي و مناسـب    ، خوانده تلقـي شـود  عنوان  بهممكن است ، ورزدامتناع 

  .  »اهان تلقي شودخوعنوان  بهبدون اراده خود 
، در بند دوم ماده مذكور مقرر شده است اگر شخصي كه در بند يك توصـيف شـده  

دادگاه براساس انصاف و وجدان معقول تعيين خواهد كرد ، نتواند طرف دعوا قرار گيرد
، بنـابراين . رد شـود كـه   ايـن  كه دعوا بايد بين طرفين قبلي مورد رسيدگي قرار گيـرد يـا  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. class actions  

2. person absence  

3. complete  relief  

4. already  parties  

5. cannot be accorded  
6. disposition of  action  
7. indispensable  
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عواملي كـه در  «. شودگذاشتن تلقي مي كنار غير قابليك شخص عنوان  به شخص غايب
 :عبارتنـد از ، گيرندبررسي ضرورت حضور غايب به وسيله دادگاه مورد توجه قرار مي

در صـورت عـدم حضـور شـخص تـا چـه حـدي بـه شـخص يـا           صادر شـده   حكم )1
تـوان بـا وضـع    تا چه حـد مـي    )2 ؛زندصدمه مي ،انداشخاصي كه قبالً طرف دعوا بوده

ه را شـد  حمايت در حكم با شكل دادن به خواسته يا اقدامات ديگـر  ميـزان صـدمه وارد   
درباره شـخص غايـب كـافي    صادر شده  آيا حكم )3كرد؛ كاهش داد يا از آن جلوگيري 

او از ، عـواي خواهـان رد شـود   آيا اگر به جهت نپيوستن شخص غايـب د ) 4 ؛خواهد بود
  »ماند؟ضمانت اجراي كافي براي احقاق حق خود برخوردار مي

در بعضي مـوارد اختيـارات خواهـان در    ، مدني فدرال آمريكا دادرسي در نظام آيين
ورود اجبـاري  ، يكي از اين مـوارد . شودتعيين شرايط و چگونگي دعوا  كنار گذاشته مي

يـا   2دهد رأسـا به دادگاه اجازه مي 1ورود اجباري. كور استقانون مذ 19(جلب) در ماده 
بـه دعـوا   ، طرف دعوا ذكـر نشـده  عنوان  بهشخصي را كه در ابتدا ، به درخواست طرفين

دارد مفهوم ورود اجباري از يك مفهوم انصافي به وجود آمـده كـه مقـرر مـي    . كندجلب 
بلكه بايد همه اشخاص ذينفع بـا همـديگر   ، كند اجرا 3دادگاه نبايد عدالت را نصف  و نيمه

 ،1[ كلـي در يـك دعـوا حـل و فصـل شـود       طـور  در يك دعوا جمع شوند و اختالفات به
  .  ]406ص

انـد و بايـد   اشخاص ذينفعـي را كـه طـرف دعـوا قـرار نگرفتـه       »ورود اجباري« نهاد
شـخص  « و 4»زم و واجـب شـخص ال « :كنـد  ميبه دو گروه تقسيم حضور داشته باشند 

شخصي است كه اگر امكان داشته باشد بايد » شخص الزم و واجب« 5. »حذف غير قابل
دعـوا مـورد   او شخصي است كـه بـدون   » حذف غير قابلشخص « به دعوا وارد شود و

 19اگر حضـور شخصـي بـر طبـق بنـد اول مـاده       . ]406ص ،1[ گيردرسيدگي قرار نمي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. compulsory   joinder  

2. its own motion  

3. by halves  
4. necessary party 
5. indispensable party  
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دادگاه در صورت امكان بايد آن شخص را ، ن مذكور براي رسيدگي ضروري باشدقانو
 ،اگر در مورد شخصي اين ضرورت وجـود داشـته باشـد   . كندطرف دعوا جلب عنوان  به

ايـن  كـه   اين چهار عامل را براي تعيين 19بند دوم ماده ، ولي امكان پيوستن به آن نباشد
اگـر نتيجـه جمـع ايـن عوامـل چهارگانـه       . بيان كرده است، استذف شخص غير قابل ح

تواند در صورت غايـب  دعوا نمي، توان حذف كردبيانگر اين باشد كه اين شخص را نمي
ولي اگر شخصي با توجه بـه عوامـل   . مورد رسيدگي قرار گيرد و بايد رد شود اوبودن 

در صـورت غيبـت ايـن شـخص نيـز مـورد       دعـوا  ، چهارگانه مذكور قابـل حـذف باشـد   
  .  ]407ص، 1[ گيردرسيدگي قرار مي

است كه از اقامه دعواي مجدد توسط يكـي از  معنا به اين  امر قضاوت شده اعتبار    
 امـر ، بـه همـين دليـل   . شـود طرفين دعواي سابق نسبت بـه همـان وضـعيت جلـوگيري     

از اقامه دعواي مجدد  اند ا كه در دعواي سابق حضور نداشتهاشخاصي ر، قضاوت شده
شـرايطي را بـه   ، قواعد مذكور 19ماده ، اين وجود با. كندراجع به همان موقعيت منع نمي
نســبت بــه ، كــه اشــخاص متعــدد در آن ذينفــع هســتند اي وجــود آورده كــه در دعــاوي

ار امـر قضـاوت شـده    اعتبـ ، انـد اشخاص غايب و اشخاصي كه مشمول آن حكـم نبـوده  
  .  جريان دارد

در حقوق آمريكا اختالف نظـر وجـود   » حق مشترك« تعريف درخصوصند هرچ     
شـود كـه ماهيـت ايـن     به روابطـي محـدود مـي   » حق مشترك«، ولي به طور سنتي ،دارد

رديـف   به نحوي است  كه منافع شخص غايب با منافع يكـي از طـرفين دعـوا هـم     1رابطه
  .  ]420ص، 1[ به عمل آمده باشد  3و از اين منافع نيز  دفاع مناسبي 2بوده
يكي ديگر از مواردي كه منافع مشابه يـا مـرتبط بـين اشـخاص متعـدد وجـود        )ب   
در صـورتي كـه   . اسـت » به نمايندگي از اعضاي گـروه « اقامه دعوا يا دفاع از دعوا، دارد

امر قضاوت  اعتبار« ت به طرفين دعواحكم نه فقط نسب، حكمي در اين زمينه صادر شود

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. nature of  the relationship  
2. aligned  
3. adequately represented  



  1393، زمستان 4، شماره 18هاي حقوق تطبيقي ــــــــــــــــــــــــــــ دوره  پژوهش

 

7 

بلكه نسبت به ديگر اعضاي گروه كه در آن دعـوا دخـالتي نداشـته و طـرف     ، دارد» شده
قاعده مربوط به دعاوي جمعي در مـاده  . دارد امر قضاوت شده اند نيز اعتباردعوا نبوده

در بنـد يـك ايـن مـاده     . بيني شـده اسـت  مدني فدرال آمريكا پيشدادرسيقواعد آيين 23
نماينـده از طـرف   عنوان  بهتوانند يك يا چند شخص از اعضاي گروه مي« مقرر شده كه:

) تعـداد  1تنهـا اگـر   ، اقامه دعوا شـود  ها آن يا ممكن است عليهكنند همه گروه اقامه دعوا 
) امـور حكمـي و   2، باشـد  3غيرعملـي  همه اعضـا  2باشد كه ورود 1اي زيادازهاند هگروه ب

، ) ادعاها و دفاعيات طرفين نماينـده 3، موضوعي مشتركي بين طرفين وجود داشته باشد
و  5) طرفين نماينده به طور مطلـوب 4، ادعاها و دفاعيات گروه باشد 4مخصوص و ويژه

  .  »كننداز منافع گروه دفاع  6كافي
  مقرر كرده است: شرط يشأييد گروهي بودن دعوا چهار پمذكور براي ت 23ماده 

اين شرط بر غيرعملـي بـودن رسـيدگي بـا حضـور همـه       . بي حد و حصر بودن. 1 
غيرعملـي بـودن معـادل غيـرممكن بـودن      . طرف دعوا تأكيد داردعنوان  بهاعضاي گروه 

يگـر اعضـاي گـروه باعـث     اين شرط وقتي محقق است كه ورود به دعوا بـراي د . نيست
  . نهايت سخت باشدشود يا بي7مشكل
اين شرط مستلزم اين نيست كه ادعاهاي اعضاي گـروه يكسـان   . اشتراكي بودن. 2 
اين شرط وقتي كه امور مشترك حكمـي يـا موضـوعي وجـود دارد بـه      ، در مقابل. باشد

فـراهم  ، ات باشدشيوه مقرون به صرفه اقامه دعوا و بيان دفاعي، طوري كه دعواي گروه
وجـود  همه ادعاهاي گروه از امور حكمي يا موضوعي مشابه بـه  ، به عبارت ديگر. است

  .  آمده باشد
، به موجب اين شرط الزم اسـت ادعاهـا يـا دفاعيـات نماينـده گـروه      . خاص بودن. 3

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. numerous  

2. Joinder  
3. impracticable  
4. typical  
5. fairly  
6. adequately  represented 
7. inconvenient  
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تنها بر طرف نماينده تمركـز دارد و   1جا رسيدگي در اين. مربوط و خاص آن گروه باشد
داراي همان منافع و  ،وقتي كه نماينده گروه جزئي از گروه بوده شرط يشاين پ. نه گروه

  .  ]1539ص، 2[ فراهم است، اعضاي گروه شودعنوان  بهمتحمل همان ضرر 

دادگاه . اين شرط نيز بر نماينده گروه تمركز دارد. صالحيت و شايستگي داشتن. 4
منـافع  ، ديگر اعضاي گروه كـه در دعـوا حضـور ندارنـد     بايد مشخص كند آيا نماينده با

منافع نماينده نبايد در تعارض با منـافع ديگـر   ، مشترك دارد يا خير؟ در نتيجه اين شرط
به موجب اين شرط الزم است دادگاه صـالحيت و شـرايط نماينـده    . اعضاي گروه باشد

  .  ]1540 ص، 2[كند گروه را بررسي 
، عجيب نيست» حق مشترك« ) و تعريف23واي گروهي (ماده شباهت بين شرايط دع

مكلـف   اي كه اعضاي غايب گروه به وسـيله حكـم نسـبت بـه گـروه     زيرا به همان شيوه
با يكي از طرفين به موجب حكم نسبت بـه آن  » حق مشترك« شخص غايب در، شوند مي

دفـاع كـافي و   ، بنـابراين . دوشمكلف مي امر قضاوت شده طرف و براساس قاعده اعتبار
 برخـوردار اسـت   19در مـاده  » حق مشترك« مناسب در دعواي گروهي از همان معناي

  .  ]423ص، 1[
  

  كشورهاي فرانسه و اسپانيا   .3
تواننـد  هـا مـي  ند در كشورهاي ديگر يك يا چند مـورد كـه بـه موجـب آن خواهـان     هرچ

هـا  ولـي ايـن رسـيدگي   ، بينـي شـده اسـت   پـيش ، كنندگروهي با همديگر دعوايي را اقامه 
در برخـي از كشـورهاي اروپـايي    . متفاوت از نظام دادرسي مقرر شده در آمريكا اسـت 

نسـبت بـه اشـخاص    ، بين بعضي از اشخاص ذينفع» مرتبط« صدور حكم در يك دعواي
اسـپانيا  وضـع در  . نـدارد  امـر قضـاوت شـده    اعتبـار ، ذينفع ديگر كه طرف دعوا نبودند

حقوق فرانسـه و اسـپانيا مـورد    ، در اين قسمت از بين كشورهاي اروپايي. متفاوت است
  .  گيردبررسي قرار مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. inquiry  
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  حقوق فرانسه. 1- 3
 422- 1ند حقوق فرانسه چند نوع از دعاوي جمعـي را مقـرر كـرده (از جملـه مـاده      هرچ

نحـوي كـه در آمريكـا    در اين كشور امكان اقامه دعواي جمعي بـه  ، كننده) قانون مصرف
قاعده كلي بر طبق حقوق فرانسه اين است كه حكـم نسـبت   . ممكن نيست، بيني شدهپيش

اثر ندارد و قضات در هـيچ حـالتي مجـاز نيسـتند     ، ندا هبه اشخاصي كه طرف دعوا نبود
مـدني  دادرسـي قـانون آيـين   323در مـاده  . كننـد حكمي فراتر از ادعاهاي طرفين صـادر  

، باشـند  1»نفـع مشـترك  « ها و خواندگان به شرطي كـه داراي ث تعدد خواهانفرانسه بح
قـانون مـذكور بحـث اثـر غيـر قابـل        615و  529، 552، 553در مواد . پذيرفته شده است

  .  بيني شده استپيش، بدون ارائه تعريف از آن، تجزيه بودن رابطه متعدد
بـر طبـق قسـمت اول    ، ق آمريكـا حقو برخالفمثل حقوق ايران و  ،در حقوق فرانسه

، كنـد نمي تواند اشخاص ديگر را به دادرسـي جلـب    قانون مذكور دادگاه رأساً 332ماده 
كه اشخاص ذينفع ديگر را بـه دادرسـي جلـب     2كند» دعوت« تواند طرفين رابلكه فقط مي

كه يكي از شـرايط   امر قضاوت شده با توجه به اين ماده و با توجه به قاعده اعتبار. كنند
صدور حكم در دعاوي مرتبط بر ديگر اشـخاص ذينفـع   ، وحدت اصحاب دعوا است، آن

رويـه  ، رغم عـدم مقـرره قـانوني   عليـ . نـدارد تـأثيري  ، انـد كه در دادرسي دخالت نداشته
مـدني  قـانون   1207و  1206، 1205قضايي و نويسندگان با اسـتنباط از مقـررات مـواد    

وليت تضامني ؤمس، فرانسه نمايندگي خاصي در رابطه ميان اشخاصي كه نسبت به دين
بـه زيـان يكـي از    رأي  گـاه هر اند كـه و از آن نتيجه گرفته اندمطرح و احراز كرده، دارند

 ايـن ، آنان صادر شود و سبب صدور حكم رد ايرادي باشد كه براي همه مشترك اسـت 
در حقـوق فرانسـه   ، بـه عبـارت ديگـر   . ]181ص، 3[ گران نيز اعتبـار دارد درباره ديرأي 

، هبرخالف حقوق آمريكا به غير از مورد اخير كـه رويـه قضـايي آن را بـه وجـود آورد     
بـر  تـأثيري  ها و خواندگان بـا منـافع مشـترك هـيچ      صدور حكم در دعاوي بين خواهان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. les co interesses  

2. le juge peut inviter les parties  
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  .  ندارد، ندا هاشتديگر اشخاص ذينفع كه در دعواي سابق حضور ند
  

  حقوق اسپانيا. 2- 3
متفـاوت از حقـوق آمريكـا     اي تـا انـدازه  اگرچـه  دعواي گروهي در نظام حقوقي اسـپانيا  

كننـدگان  ولي قلمرو محدودتري از آن دارد؛ زيرا محدود به مصرف ،بيني شده است پيش
اي شـيوه   2001 مدني اسپانيا مصـوب دادرسيمقدمه قانون آيين. مشترك و متعدد است

تواننـد از طـرف   ها و نهادهاي حقـوقي معينـي مـي   گروه، كه به موجب آنكرده را مقرر 
تعدادي از مصرف كنندگان كه همه متحمل ضرر شده يا به جهت واقعه مشابهي صـدمه  

اي : ادعـا بـر  اسـت در اين كشور دو نوع دعواي گروهـي مجـاز   . كننداقامه دعوا ، اندديده
مـدني و دعـوا بـراي    دادرسـي قـانون آيـين   11مـاده   2دفاع از منافع جمعي بر طبق بنـد  

  .  قانون مذكور 11ماده  3حمايت از منفعت متداول يا مبهم اشخاص بر طبق بند 
كنندگان براي شركت در دعواي جمعي كـه بـه   در حقوق اسپانيا نياز نيست مصرف 

براي شـركت   ها آن . كنندتوافق ، ي حقوقي اقامه شدهو نهادهامؤسسات ، هاوسيله گروه
 اگـر . زيرا  در هـر حـال تـابع حكـم هسـتند     ، ندكردن در دعوا يا عدم شركت در آن آزاد

به خود را در همان دادرسـي   قادر خواهند بود خسارت واردكنند در دعوا شركت  ها آن
تواننـد از آن حكـم (بـا    مـي  ،اگر در دعوا نباشند تابع حكـم بـوده  ، ينا وجودبا . كنندادعا 

در حقوق اسپانيا مقرراتي . كنندكننده حكم) استفاده طرح ادعاي خسارت نزد دادگاه اجرا
كنندگان از جريان رسيدگي به دعوا مطلع شـده و  مصرف، اساس آنبرتا بيني شده پيش

شود: الف) با انتشار حق ورود اين كار انجام مي. باشند فرصت پيوستن به آن را داشته
 (معمـوالً  اي كه خسـارت اتفـاق افتـاده   اشخاص در دعوا در وسايل ارتباط جمعي منطقه

قابل تشخيص هسـتند بـا مجبـور كـردن خواهـان       در مواردي كه اعضا ب))؛ هاروزنامه
  .  دن ادعاقبل از طرح كر ها آن براي ارسال نامه به همه

دادگـاه بايـد   ، هاي حكم به طور قطعي وجود نداشته باشـد اگر امكان تعيين ذينفع     
و مشـمول ايـن حكـم    كننـد  توانند از اين حكم اسـتفاده  شرايطي را كه ديگر اشخاص مي
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چـه در  ، كننـدگان ذينفـع  اگر دعواي جمعي رد شود همه مصـرف . سازدمشخص ، شوند
تواننـد  نمـي  هـا  آن . شوندبه وسيله حكم مكلف مي، ه چه نداشته باشنددعوا شركت داشت

، 4[كننـد  دعـواي جديـد اقامـه     ،اي كه از همان وقايع مشابه بـه وجـود آمـده   عليه خوانده
  .  ]20ص

  

  حقوق ايران   .4
. بيني شده استمدني ايران تعدد طرفين دعوا پيشدادرسيدر بعضي از مواد قانون آيين

هرگاه يك ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد كـه  « قانون مذكور مقرر شده 16ر ماده د
هـاي  از دادگـاه هريـك  توانـد بـه   خواهـان مـي  . . .در حوزه قضايي مختلف اقامـت دارنـد  

قانون مذكور نيز با توجـه   404و  359، 308در مواد . »هاي ياد شده مراجعه نمايد حوزه
تـوان  مـي ، بينـي شـده   حث اثر رأي نسبت به ديگر اشخاص طرفين دعوا پـيش بكه  اين به

در دعواي بين اشـخاص متعـدد ايـن    . طرفين دعوا متعدد باشند ممكن استكرد استنباط 
ها و خواندگان متعدد بـر چـه مبنـايي    شود كه ضرورت اجتماع خواهان مي مطرح سؤال
دعـوايي بـا هـم اقامـه     ، هـاي متعـدد  در يك دعـوا خواهـان  كه  اين ،؟ به عبارت ديگراست
بـودن ايـن   تـوأم  ضـرورت  ، شوددعوا عليه خواندگان متعدد اقامه ميكه  اين ويا ندكن مي

 و» بـودن منشـأ  هـم  « شود؟ در قانون مذكور دو اصطالحافراد  بر چه مبنايي توجيه مي
كه نـاظر بـه   اين بر بيني شده كه بايد بررسي شود آيا عالوهپيش دعاوي» مرتبط بودن«

شـود يـا خيـر؟    ها و خوانـدگان متعـدد نيـز مـي    شامل فرض خواهان، طرفين واحد است
بـه چـه معنـا اسـت؟  ممكـن اسـت در       » تجزيه و تفكيـك  غير قابلرأي « همچنين عبارت

، ار رفته در دعاوي طاري استفاده شـود هاي به ك توضيح اين مفاهيم از شرايط و عبارت
  . گيردولي خود دعاوي طاري مورد بررسي قرار نمي
در دو قــانون تجــارت ، مــدنيدادرســي در حقــوق ايــران بــه غيــر از مقــررات آيــين

مقرراتـي   1388كننـده مصـوب   و قـانون حمايـت از مصـرف    1382الكترونيكي مصوب 
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كننـدگان  هاي حمايـت از مصـرف  سازمان نهادها يا، وضع شده كه به موجب اين قوانين
  .  كنند ميشاكي اقامه دعوا عنوان  بهكننده در جهت دفاع از حقوق مصرف

هـاي قـانوني و مـدني    سـازمان « دارد:قانون تجارت الكترونيكـي مقـرر مـي    48ماده 
در ايـن  . ». . .ا نماينـد شاكي اقامـه دعـو  عنوان  بهتوانند كننده ميحمايت از حقوق مصرف

اي بـه بحـث اثـر ايـن حكـم نسـبت بـه خـود         هـيچ اشـاره  ، نامـه اجرايـي آن  ماده و آيين
كننـدگان نشـده و   نسبت به او و ديگر مصـرف   امر قضاوت شده كننده و اعتبار مصرف

و شـرايط  نحـوه اقامـه دعـوا    كه  بيني شدهپيش نامه اجرايي مربوطآيين 3حتي در ماده 
مـذكور تسـري اثـر حكـم      48در مـاده  ، بنابراين. مدني استدادرسيآن تابع قواعد آيين

در پرونـده شـكايت   صادر شـده   رأي ،كنندگان ذينفع منتفي بودهنسبت به ديگر مصرف
 امر قضـاوت شـده   كنندگان اعتباركنندگان نسبت به مصرفهاي حامي مصرفسازمان

  .  اردند
بـه منظـور تسـهيل و تسـريع     « دارد:كننده مقرر ميقانون حمايت از مصرف 14ماده 

هـاي  انجمـن ، كننـدگان در رسيدگي به تخلفـات و در راسـتاي اسـتيفاي حقـوق مصـرف     
توانند شكايات واصله از افراد حقيقـي و حقـوقي را   كنندگان ميحمايت از حقوق مصرف

ايـن قـانون بررسـي نمـوده و در      12مـاده   4و  3، 2در حدود موارد مذكور در بنـدهاي  
صورت عدم توافق طرفين (شاكي و متشاكي عنه) جهت رسـيدگي قـانوني بـه سـازمان     

  . »تعزيرات حكومتي ارجاع نمايند
بحـث تعـدد اصـحاب دعـوا     ، شود در اين دو مـاده قـانوني  طور كه مالحظه ميهمان 

، 5[ كنـد كننده اقامه دعوا ميشاكي از طرف مصرفعنوان  بهبلكه سازماني ، نيستمطرح 
 حكم، حقوق ديگر كشورها از جمله حقوق آمريكا و اسپانيا برخالف، بنابراين. ]195 ص

اثري نسبت به ديگر اشخاص ذينفع ندارد و به صورت شخصـي و مـوردي   صادر شده 
حكـم نسـبت بـه دارنـدگان حـق       بـراي بررسـي اثـر   ، به همين جهت. شوداقامه دعوا مي

  .  گيردمدني مورد بررسي قرار ميدادرسي مقررات آيين، مشترك در حقوق ايران
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  مرتبط بودن   . 1- 4
ولي از  ؛بودن دعوا بين اشخاص متعدد است» مرتبط«، موضوع مورد بحث در اين مقاله

 141واي متقابل در مـاده  دع درخصوصكه در قانون اين امر تعريف نشده و تنها  جا آن
در رابطـه بـين دو   » مـرتبط « بايد بررسي شود كـه دعـاوي  ، تعريف شده» ارتباط كامل«

شخص خواهان و خوانده چه معنايي دارد و آيا همـين مفهـوم در دعـاوي مـرتبط بـين      
دعاوي مرتبط بـين اشـخاص متعـدد معنـا و     كه  اين ويا اشخاص متعدد نيز كاربرد دارد

  وم ديگري دارد؟مفه
  
  مرتبط بودن دعاوي بين خواهان و خوانده. 1- 1- 4

 در فرض تعدد دعاوي خواهان و خوانده گاهي هر دو عليه همديگر دعاوي متعدد  اقامـه 
دعـاوي متعـددي عليـه همـان خوانـده اقامـه       ، خواهـان  و در موارد  ديگر صرفاًكنند  مي
  .  دكن مي

ممكـن اسـت ايـن دعـوا در     ، خوانده عليه خواهان» مرتبط« يدر صورت اقامه دعاو 
  .  دچارچوب دعواي متقابل يا به صورت دعواي مستقل مطرح شو

را تعريـف  » ارتباط كامـل « قانون مذكور كه 141ماده ، در فرض طرح دعواي متقابل 
مؤثر در ريك هبين دو دعوا وقتي ارتباط كامل موجود است كه اتخاذ تصميم در «كرده (

امـا در صـورتي كـه خوانـده در چـارچوب دعـواي       . حاكم بر دعوا است») ديگري باشد
بـا دعـواي اصـلي اقامـه     » مرتبطي« و به صورت مستقل دعواينكند اقامه دعوا  ، متقابل

. »اگر اتخاذ تصميم در هر كدام در ديگري نيـز مـؤثر باشـد   « با احراز شرط قانوني، كند
م . د. آ. ق  84مـاده   2و بند  103به استناد مواد  ،بودن دعاوي فراهم بوده» مرتبط« ركن

  .  بايد يكجا مورد رسيدگي قرار گيرند
  

  مرتبط بودن دعاوي متعدد بين اشخاص مختلف . 2- 1- 4

دعاوي بين اشخاص مختلف ممكن است به اين نحو باشد كه اشخاص مختلـف نسـبت بـه    
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و به عبارت ديگر هـر كـدام   باشند ت از ديگر اشخاص موضوع دادرسي داراي نفعي متفاو
در صورتي كه اشخاص مختلـف نسـبت بـه موضـوع دادرسـي      . مدعي نفع مستقل  باشند
دعـواي ورود ثالـث يكـي از مصـاديق دعـاوي      كه  اين با توجه به، مدعي حق مستقل باشند

 مفهـوم ، اسـت وري ضـر » مـرتبط بـودن  « و در دعواي طـاري رعايـت شـرط   است طاري 
بودن به اين صورت خواهد بود كه اشخاص مختلف نسبت به موضوع دادرسـي  » مرتبط«

  .  ادعاي نفع مستقل داشته باشند
  ممكن است دعواي مرتبط بين اشخاص متعدد به دو طريق محقق شود:

تقلي و اشخاص ديگر كه مدعي حق مسـ كند خواهان دعوايي عليه خوانده اقامه  )الف
، در آن دعـوا در چـارچوب دعـواي ورود ثالـث    ، براي خود در موضوع دادرسي هستند

دعـواي ورود ثالـث يكـي از مصـاديق     كـه   ايـن  با توجه بـه . سازندادعاي خود را مطرح 
» مـرتبط بـودن  « نيز شرط استماع اين دعوا. م. د. آ. ق 17و در ماده است دعاوي طاري 
كـه هـر كـدام     اسـت جا مرتبط بودن به اين معنا  در اين ،صلي دانسته شدهآن با دعواي ا

  .  كندادعاي نفع مستقل ، راجع به موضوع دادرسي
ممكن است در يك دعوا خواهان و خوانده عليـه همـديگر راجـع بـه مـال معينـي        )ب

خواهـان يـا خوانـده بـا     ، و در دعواي ديگـر راجـع بـه همـان مـال     كنند دعوايي را اقامه 
در دعـواي مسـتقل از دعـواي    كـه   اين د ياندعوايي در جريان داشته باش، شخصي ديگر

ميان افـراد ديگـر در جريـان    ، دعواي ديگري راجع به همان مال، ميان خواهان و خوانده
  .  باشد

ولـي   ،گيـرد دعاوي به صورت جداگانه مورد رسيدگي قرار مي، ند در اين موردهرچ
راجع به مال معين رأيي صادر شود در دعـواي ديگـر نيـز    ، در صورتي كه در يك دعوا

تنهـا راه طـرفين   ، به همـين جهـت  . شودباعث مختومه شدن دعواي ديگر مي ،مؤثر بوده
» ارتبـاط كامـل  « در اين مورد نيـز ، بنابراين. استرأي  ثالث به آن اعتراض، دعواي ديگر
  .  محقق است
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  دعواي بين اشخاص مختلف داراي نفع مشترك   .2- 4
اين اسـت  ، حالت ديگري كه امكان دارد دعاوي متعددي بين اشخاص مختلف مطرح شود

نفع مشترك در اقامـه دعـوا يـا دفـاع از دعـوا      ، يا همه خواندگانها و كه بين همه خواهان
 .  وجود داشته باشد

در دفـاع از دعـوا وجـود     ممكن است بين خواندگان متعـدد نفـع مشـترك   ، فرض اول
در مـاده  . اين در صورتي است كه سبب دعوا بين خواندگان مشترك باشـد . داشته باشد

هـم « شـرط ، »مـرتبط بـودن  « قانون مذكور براي اقامه دعواي طاري عالوه بر شرط 17
، عـوا اسـت  همان سبب د» منشأ«كه  اينبا توجه به . بيني شده است نيز پيش» بودنمنشأ 

وجـود  » منشأ« وحدت ها آن در دعاوي بين اشخاص مختلف در صورتي كه بين دعاوي
همچنـين بـا توجـه بـه     . نفع مشترك در دفاع از دعوا وجـود دارد  ها آن بين، داشته باشد

دعـاوي بـين   ، ]377ص، 6[ اسـت » ارتبـاط كامـل  « متفـاوت از » بـودن منشـأ  هـم « كـه  اين
بـين اشـخاص   » مـرتبط « از مصـاديق دعـواي   اص متعدد داراي نفع مشترك لزوماًاشخ

 در حقوق ايران شرط حكومـت قاعـده اعتبـار   كه  اينبه توجه  با، بنابراين. مختلف نيست
در دعاوي بين اشخاص متعدد داراي نفـع  ، وحدت اصحاب دعوا است، امر قضاوت شده

اتخـاذ  ، انـد هاي متفاوت از يكـديگر اقامـه شـده    مستقل و در زمان مشترك كه به صورت
  .  نيستمؤثر تصميم در هر كدام از دعاوي در ديگري 

الزم نيسـت كـه خواسـته    به شرح زير ، براي احراز نفع مشترك بين اشخاص متعدد
  :ها و دفاعيات خواندگان واحد باشد خواهان
قـانون آيـين   15در مـاده  . ن است واحد باشد يا متعـدد ها ممكخواسته خواهان) الف
بـه  ، مدني تصريح شده اگر خواسته (موضوع) دعوا منقول يـا غيرمنقـول باشـد   دادرسي

. كـرد را در يك دادخواست اقامـه   ها آن توان مي، باشند» منشأ« ناشي از يككه  آن شرط
 بلكـه اگـر  ، تا بين خواندگان نفع مشترك باشـد  الزم نيست خواسته واحد باشد، بنابراين

  .  نفع مشترك بين خواندگان محقق است، متعدد باشند» منشأهمهاي خواسته«
 هـا  آن تا بـين  اشدواحد ب، الزم نيست دفاعيات خواندگان در مقابل سبب مشترك )ب
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ن بـه اسـتناد قـرارداد    ممكن اسـت خواهـا  ، به طور مثال. نفع مشترك وجود داشته باشد
و عليه وراث دعواي الزام بـه انتقـال   شوند مدعي خريد ملكي از مورث خواندگان  ،عادي

در اين فرض ممكن است يكي از خواندگان (وراث) مـدعي بطـالن   . كندسند رسمي اقامه 
ي جعلـي  يكـي از خوانـدگان مـدع   كه  اينقرارداد مذكور و ديگري مدعي فسخ آن شود يا 

 خوانده (وارث) ديگر مدعي سـفيد امضـا   ،مورث خود ذيل سند عادي شدهامضاي بودن 
ولي نيست، ند دفاعيات خواندگان واحد هرچجا  ايندر . بودن و جعليت محتواي آن گردد

(عقد بيع عادي) منتفـي  » منشأ«، دعوا واحد است و به هر دليلي» منشأ«كه  اينبا توجه به 
نفع مشترك بين خوانـدگان محقـق   ، شوددعوا نسبت به خوانده ديگر نيز منتفي مي، شود

كه جنبه شخصي داشته و ايـن  سازد يكي از خواندگان دفاعي را مطرح كه  ايناست؛ مگر 
ن بايـد گفـت در مـورد اخيـر بحـث نفـع مشـترك بـي        . دفاع فقط مختص آن خوانده باشد

از مصـاديق دعـاوي بـين اشـخاص متعـدد داراي نفـع مشـترك         ،خواندگان مطرح نبوده
 هـا  آن ؛ زيرا در نفع مشترك بين خوانـدگان فـرض بـر ايـن اسـت كـه سـبب بـين        نيست

  .  مشترك بوده و سبب دعوا متوجه تمامي خواندگان است
. امه دعوا داشـته باشـند  هاي متعدد نفع مشترك در اقامكان دارد خواهان. فرض دوم

نفع مشترك وجود دارد كه سـبب  ، در اين خصوص نيز در صورتي بين اشخاص متعدد
در حقوق ايران در هيچ حـالتي الزم نيسـت كـه اشـخاص     . مشترك باشد ها آن دعوا بين

، بنـابراين . كننـد داراي نفع مشترك با همديگر و در يك دادخواست دعواي خود را مطرح 
سـازد  د به صورت مستقل و جداگانه دعواي خود را مطرح توان ها ميام از خواهانهركد

  .  نكنداصالً دعواي خود را اقامه كه  اينيا 
هـا و خوانـدگان داراي نفـع مشـترك     دعاوي بين خواهـان ، با توجه به دو فرض باال 

. و خواندگان متعدد مشـترك باشـد   هادعوا بين خواهان» منشأ« شود كهوقتي محقق مي
باشـد  هاي داراي نفع مشترك دعوا را اقامـه كـرده   يكي از خواهان، اگر در چنين دعوايي

صدور حكم نسبت به ديگر ، يا عليه يكي از خواندگان داراي نفع مشترك اقامه دعوا شود
بـه  . شـود نمـي  ها آن رفمانع اقامه دعوا از ط ،نداشته امر قضاوت شده اشخاص اعتبار
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، در حقوق ايران صدور حكم نسبت بـه ديگـر اشـخاص داراي نفـع مشـترك      كه ايندليل 
گونه دعـاوي چنـدان متفـاوت از دعـواي بـين      شرايط اين، ندارد امر قضاوت شده اعتبار

  .  خواهان و خوانده واحد نيست
ممكـن  ، هـا و خوانـدگان متعـدد   ين خواهـان دعاوي داراي نفع مشترك ب درخصوص

يا عليه بعضي از خواندگان اقامه دعوا نشـود  نكنند ها اقامه دعوا است بعضي از خواهان
ضمن يك دادخواست نباشد يا اگـر عليـه همـه    ، كردندها همگي اقامه دعوا  يا اگر خواهان

. در يك دادخواست اقامه شـود  ها آن الزم نيست كه عليه همه، خواندگان اقامه دعوا شود
از مصـاديق دعـاوي    لزومـاً ، اين دعاوي اگر به صورت جداگانه و مسـتقل اقامـه شـوند   

عدم شـمول قاعـده اعتبـار    ، بنابراين. كردرسيدگي  ها آن توان يكجا به نمي ،مرتبط نبوده
و همچنـين   انـد دهقضاوت شده نسبت به اشخاصي كه در دعواي سابق حاضـر نبـو   امر

هـا موجـب صـدور آراي متعـارض     نبودن مانع بـر اقامـه دعـوا توسـط سـاير خواهـان      
 23و  19مريكـا بـراي جلـوگيري از صـدور آراي متعـارض مـواد       آدر حقوق . گردد مي

صادر شده  حكم، بيني كرده است بر طبق شرايطي مدني فدرال پيش دادرسي قواعد آيين
ولي در حقوق ايران بـراي  ؛ دارد امر قضاوت شده اعتبار، ذينفع نسبت به ديگر اشخاص

و ايـن يكـي از نقـايص و    بيني نشـده   اي پيشمقرره، جلوگيري از صدور آراي متعارض
  .  استمدني ايران دادرسيهاي قانون آيينضعف
  

  تجزيه و تفكيك   غير قابلرأي  دعوا و. 3- 4
تجزيـه و   غيـر قابـل  رأي « مدني عبـارت  دادرسيقانون آيين 404و   359، 308مواد در 

عبـارت ديگـري تحـت    ، اين بر عالوه. بدون ارائه تعريف از آن به كار رفته است» تفكيك
نيازمنـد   هـا  آن وجـود دارد كـه ارتبـاط ميـان    » تجزيه و تفكيـك  غير قابلدعواي « عنوان

  . است تر بيش و دقتبررسي 
  
  



  ...مطالعه تطبيقي مفهوم وــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ خليل احمدي       

18 

  

  تجزيه و تفكيك غير قابلدعواي . 1- 3- 4

. همان دعواي اشخاص متعدد داراي نفع مشترك است» غيرقابل تجزيه و تفكيك« دعواي
توانـد   خواهـان مـي  ، تنها تفاوت اين دو دعوا اين است كه در دعاوي داراي نفـع مشـترك  

(به طـور مثـال در   نكند و عليه بعضي ديگر اقامه مه عليه بعضي از خواندگان دعوا را اقا
» تجزيـه و تفكيـك   قابل دعواي غير« در حالي كه در)؛ دعواي مالك عليه يكي از غاصبين

(مثل دعواي مالك مبنـي بـر اثبـات حـق ارتفـاق عليـه مـالكين ملـك مجـاور) بايـد كليـه            
دعـواي داراي   برخالف ،قرار گرفته طرف دعوا، اشخاصي كه در موقعيت خوانده هستند

و عليه بعضي ديگر كرد توان دعوا را عليه بعضي از اين اشخاص اقامه نفع مشترك نمي
در فـرض  ، پذيرفتـه شـود   هـا  آن اقامه نكرد؛ زيرا اگر اقامه اين نوع دعوا عليه بعضـي از 

، نـد ا هف دعـوا قـرار نگرفتـ   با حقوق اشخاص ديگر كـه طـر  ، صدور حكم به نفع خواهان
  .  دهد الشعاع قرار مي تحت، كننداز خود دفاع كه  اينرا بدون  ها آن و حقوقدارد تعارض 

يكي از مصاديق دعاوي داراي نفـع  » قابل تجزيه و تفكيك دعواي غير«، به بيان ديگر
 ايـن اسـت كـه در    تنها تفـاوت . استعموم و خصوص مطلق  ها آن رابطه ،مشترك بوده

طـرف  ، بايد همه اشخاصي كه با موضوع دعوا مرتبط هسـتند » قابل تجزيه دعواي غير«
صـادر شـده    حل تشخيص اين تفاوت نيز اجراي حكمراه. ]159 ص، 7[ دعوا قرار گيرند

ولي طـرف   ،دهكه در موقعيت خوانده بو است عليه و اشخاصي يا اعتبار آن عليه محكوم
عليـه قابليـت   ٌ در موقع اجرا تنهـا عليـه محكـوم   صادر شده  اگر حكم. اند دعوا قرار نگرفته

اجـرا  ، عليه نفع مشـترك داشـته   اجرا يا اعتبار داشته و عليه اشخاص ديگر كه با محكوم
، ايـن دعـوا   ،نشود (مثل حكم مربوط به مطالبه قيمت مال مغصوب عليه يكي از غاصبين)

عليـه در موقـع   ٌ عليـه محكـوم  صادر شـده   ولي اگر حكم، دعواي داراي نفع مشترك بوده
ايـن دعـوا   ،عليه نفع مشترك دارند نيز اجرا شـود  اجرا عليه اشخاص ديگر كه با محكوم ،

  .  است» قابل تجزيه و تفكيك دعواي غير«
فقط نسبت بـه خوانـدگان و در   » و تفكيكقابل تجزيه  دعواي غير« بايد گفت، بنابراين
محقـق  » قابـل تجزيـه   دعـواي غيـر  «، هاشود و نسبت به خواهان محقق مي، مقام خوانده
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قـرار عـدم   ، طرف دعوا قرار نگرفتند ها آن شود؛ زيرا برخالف خواندگان كه اگر همه نمي
اقامـه دعـوا    هـا بـا همـديگر   در حقوق ايران الزم نيست خواهـان ، شود استماع صادر مي

قابـل تجزيـه و    غيـر « هـا عنـوان  هيچ وقت نسبت به خواهـان » دعوا«، بر اين اساس. كنند
  .  ندارد» تفكيك
 74بـر طبـق مـاده    كه  اين با توجه به ،در صورتي كه خواندگان غيرمحصور باشند  

اقامـه   توان از طريق آگهـي عليـه اشـخاص غيرمحصـور    مدني  مي دادرسي قانون آيين
نسبت بـه اشخاصـي كـه    صادر شده  حكم، اگر به اين نحو دعوايي اقامه شود، دعوا كرد

حتي اگر در اين دعوا حاضـر نشـده و وكيـل    ، اقامه شده ها آن دعوا عليه، از طريق آگهي
در دعاوي راجـع  « قانون مذكور تصريح دارد: 74ماده . اعتبار دارد، هم نفرستاده باشند

غيرمحصور است عالوه  ها آن لي معين اعم از ده يا شهر يا بخشي از شهر كه عدهبه اها
يـك نسـخه از دادخواسـت بـه شـخص يـا       ، بر آگهي مفاد دادخواست به شرح ماده قبـل 

  .  »شودكند ابالغ ميرا معارض خود معرفي مي ها آن اشخاصي كه خواهان
عليـه همـه   » قابل تجزيه و تفكيك دعواي غير« استالزم كه  اينقانونگذار با توجه به  

خواندگان اقامه شود و از طرفي براي رعايت حقـوق خواهـان كـه گـاهي از امكـان ذكـر       
اسـت كـه   كرده اي را مقرر شيوه، اسامي همه خواندگان در دادخواست برخوردار نيست

 بـرخالف  . اهت داردمـدني فـدرال آمريكـا شـب     دادرسي قواعد آيين 23به نحوي با ماده 
تنهـا  ، قانون آمريكا كه شرايط متعددي را براي اعمال آن در نظـر گرفتـه اسـت    23ماده 

. باشـد » قابـل تجزيـه و تفكيـك    دعـوا غيـر  « شرط قانون در حقوق ايران ايـن اسـت كـه   
تـوان  بنابراين در ديگر دعاوي بين خواندگان متعدد با منافع مشترك بـه ايـن نحـو نمـي    

  .  كردرا مطرح  دعوايي
  

  قابل تجزيه و تفكيك  رأي غير. 2- 3- 4

» قابـل تجزيـه و تفكيـك    غيـر رأي « طور كه بعضـي از اسـاتيد حقـوق در توضـيح    همان
قابل تجزيه و تفكيك بودن حكم بايد ناشي از سببي باشد كـه بـين    غير« اندتوضيح داده
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قابل تجزيه  رأي غير«، اين توضيح توجه بهبا . ]333ص، 8[ »عليهم مشترك است محكوم
همان دعواي داراي نفع مشـترك بـين اشـخاص متعـدد در مقـام خواهـان يـا        » و تفكيك

زيـرا در دعـواي بـين    ؛ صـادر شـده اسـت    هـا  آن خوانده دعوا است كه حكـم بـه ضـرر   
هـا و خوانـدگان متعـدد     اشخاص متعدد داراي نفع مشترك نيز سبب دعوا بـين خواهـان  

 عبـارت قانون مذكور كه بـه   404و  359، 308توان از مواد  مي اين امر را. ستمشترك ا
، علـيهم) اشـاره شـده   اشاره نكرده و به اشخاصي كه شكايت نكردند (محكـوم » خوانده«

ها و خوانـدگان متعـدد در   اعم از خواهان» عليهم محكوم« منظور از عبارت. كرداستنباط 
 بـا توجـه بـه    صادر شـده اسـت؛ مخصوصـاً    ها آن رمرحله بدوي است كه حكم به ضر

، بنـابراين . قابـل تجزيـه نيسـت    هاي متعدد غيربين خواهان» دعوا« در هيچ حالتيكه  اين
هـا و خوانـدگان   در صورتي كه بـين خواهـان  » قابل تجزيه و تفكيك رأي غير« بايد گفت

 محقق است و محدود بـه ، صادر شود اه آن نفع مشترك وجود داشته و به ضرر، متعدد
  . نيست» قابل تجزيه و تفكيك دعواي غير«
  

  گيري نتيجه .5
هـر كـدام از اشـخاص    ، دعاوي  بين اشخاص مختلف دو حالـت كلـي دارد: در حالـت اول    . 1

دعـواي  «، بـه ايـن حالـت    . كند مينفع مستقلي براي خود ادعا ، مختلف راجع به موضوع دعوا
وضـعيت و حالـت دوم بـدين نحـو اسـت كـه       . شـود بين اشخاص متعـدد گفتـه مـي   » رتبطم

ايـن وضـعيت   . نفع مشترك در اقامه دعوا يا دفـاع از آن دارنـد  ، ها و خواندگان متعددخواهان
  .  سبب دعوا مشترك باشد، ها و خواندگان متعددشود كه بين خواهانوقتي محقق مي

ها بـا همـديگر   الزم نيست كه خواهان، هاين خواهاندر دعاوي با منافع مشترك ب . 2
در دعاوي با منافع مشترك بين خوانـدگان  . كننددر يك دادخواست دعواي خود را اقامه 

متعدد نيز الزم نيست كه دعواي خواهان عليه همه خوانـدگان در يـك دادخواسـت اقامـه     
 .  شود

يق دعاوي بـين اشـخاص متعـدد بـا منـافع      تجزيه يكي از مصاد غير قابلدعواي  . 3
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تجزيه بايـد عليـه همـه     غير قابلدر اين است كه  دعواي  ها آن تنها تفاوت. استمشترك 
معيار تشخيص تفاوت نيز اين است كـه آيـا در   . خواندگان در يك دادخواست اقامه شود

نسـبت بـه   ، ه يكـي از خوانـدگان  عليصادر شده  حكم، فرض صدور حكم به نفع خواهان
نـد نيـز قابليـت    ا ولي طرف دعوا قرار نگرفته ،اشخاص ديگر كه در موقعيت خوانده بوده

خواهان بايد در دعواي مستقلي دوباره عليـه ديگـر خوانـدگان اقامـه     كه  اين اجرا دارد يا
  .  تجزيه بودن دعوا است غير قابلبه معناي  سؤال؟ پاسخ مثبت به اين كنددعوا 
هـا بـا همـديگر دعـواي     در حقوق ايران الزم نيست كه خواهـان كه  اين با توجه به . 4

تواننـد دعـواي خـود را    و هر كدام به صورت مستقل و جداگانـه مـي  كرده خود را اقامه 
دعـواي بـين   ، بنابراين. نيست شامل دعاوي خواهان» تجزيه غير قابلدعواي «، كنداقامه 

  .  ندارد» تجزيه و تفكيك غير قابلدعواي « ها با نفع مشترك عنوانخواهان
قـانون آيـين    404و  359، 308در مواد » تجزيه و تفكيك غير قابلرأي « اصطالح  . 5

يـرا در ايـن   ز؛ هاي متعدد با منافع مشترك نيز هستشامل خواهان، دادرسي مدني ايران
رأي  هاي متعـدد كـه  اشاره شده كه شامل خواهان» عليهمٌ محكوم« مواد قانوني به عبارت

  .  شودصادر شود نيز مي ها آن به ضرر
بايد همـه خوانـدگان طـرف دعـوا     » تجزيه غير قابلدعواي « دركه  اين با توجه به . 6

مربـوط  » تجزيـه  غيـر قابـل  دعـواي  « دادرسي مدني به قانون آيين  74ماده ، قرار گيرند
است و در دعاوي بين اشخاص متعدد با منافع مشـترك (بـه غيـر از دعـواي غيـر قابـل       

اين بايد گفت مـاده فـوق    بر عالوه. كردتوان به اين نحو اقامه دعوا تجزيه و تفكيك) نمي
  .  مريكا داردآدني فدرال قواعد آيين دادرسي م 23به نحوي شباهت به ماده 

نسـبت بـه بعضـي از    صـادر شـده    حقوق آمريكـا حكـم   برخالفدر حقوق ايران . 7
هـا و   ها و خواندگان نسبت به ديگـر اشـخاص داراي نفـع مشـترك بـا خواهـان      خواهان

ه ديگـر  نسبت بـ ، »تجزيه و تفكيك غير قابلدعواي « درصادر شده  حتي حكم، خواندگان
  .  قضاوت شده ندارد اعتبار امر، خواندگان كه از طريق آگهي طرف دعوا قرار نگرفتند
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  پيشنهادها .6
، تجزيه اگر همه خواندگان طرف دعوا قـرار نگيرنـد   غير قابلطور كه در دعاوي همان .1

در دعاوي بين اشخاص متعدد با منافع مشـترك  ، شودقرار عدم استماع دعوا صادر مي
شود يا مقرر شود كه در ايـن  منظور جلوگيري از صدور آراي متعارض پيشنهاد ميبه 

گونه دعاوي  نيز همه خواندگان بايد طرف دعوا قرار گيرند و گرنـه قـرار عـدم اسـتماع     
امكان جلب اشخاص مورد نظر رأساً توسط خـود دادگـاه   كه  اين شود يادعوا صادر مي

  . بيني شود پيش
تواننـد جداگانـه و در   هـاي داراي نفـع مشـترك مـي    خواهـان كـه   ايـن  با توجه بـه   .2
و در نتيجـه ممكـن اسـت ايـن آزادي موجـب صـدور        كنندهاي متفاوت اقامه دعوا  زمان

امكـان جلـب اشخاصـي     ،براي جلوگيري از صدور آراي متعارض، آراي متعارض گردد
از طـرف   اًريق خواهان دعـواي اصـلي يـا رأسـ    چه از ط، هستندكه در موقعيت خواهان 
 . بيني شود دادگاه به دادرسي پيش
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