
قواعد استرداد دادخواست تجدیدنظر 
در فرض تعدد طرفین دعوا1

على طهماسبى2 

چکیده
اصول دادرســى منصفانه، دو درجه اى بــودن آن را ایجاب مى کند. بنابراین 
در بســیارى از آراء، دادباخته ى نخســتین مى تواند بازبینــى آن را در مرجع باالتر 
درخواســت کند. در صورت تعدد دادباخته، برابر اصل نســبى بودن آراى حقوقى، 
رأى صادره نســبت به آنانى که درخواســت تجدیدنظر نکرده  انــد اثرى ندارد مگر 
این که رأى تجدیدنظرخواسته تجزیه پذیر نباشد. هم چنین هرگاه دادبردگان متعدد 
باشــند، تجزیه پذیر بودن یا نبــودن رأى، معیار لزوم یا عدم لزوم دادخواهى جمعى 
علیه ایشــان است؛ افزون  بر این، اگر رأى تجزیه ناپذیر باشد، استرداد دادخواست از 
سوى تجدیدنظرخواه نسبت به برخى از تجدیدنظرخواندگان، عدم استماع دعوایش 
را در پى خواهد داشــت؛ در حالى که اگر یکى از تجدیدنظرخواهان دادخواستش را 
نسبت به تجدیدنظرخوانده مسترد کند، مانعى در استماع دعوا ایجاد نشده و همانند 
عدم تجدیدنظرخواهى اوســت. گفتنى است در صورت تعدد دادباخته و دادبرده نیز 
مســائل پیچیده و ظریفى به میان خواهد آمد که شایســته ى توجه بوده و در این 

نوشتار بررسى خواهد شد. 

واژگان کلیدى: تعدد دادباخته، شکایت، استرداد دادخواست، تجزیه پذیرى.
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درآمد
رابطه ى حقوقی میان طرفین دعواي حقوقى که با دادخواهی خواهان علیه 
خوانده شکل گرفته، به طور معمول با صدور رأي از سوي دادگاه به فرجام می رسد. 
در عین  حال در بیشــتر نظام هاي حقوقی اصل دو درجه اي بودن دادرسی به عنوان 
قاعده ى امکان شکایت از آراي دادگاه هاي بدوي، براي دادباخته پذیرش شده است. 
طرفین دعواى تجدیدنظر ممکن اســت واحد بوده؛ به این صورت که دعواى بدوى 
داراى یک خواهان و خوانده باشــد و با صدور رأى به زیان یکى از ایشان، دادباخته 
اقدام به تجدیدنظرخواهى کند؛ یا در یک یا هر دو طرف دعوا بیش از یک شخص قرار 
گرفته باشــد. بر این  بیناد، حسب تعداد طرفین دعواي تجدیدنظر (تجدیدنظرخواه 
و تجدیدنظرخوانده)، می توان چهار مدل در نظر گرفت: نخســت، در هر طرف دعوا 
یک شخص قرار گرفته باشد؛ دوم، تجدیدنظرخواه متعدد و تجدیدنظرخوانده واحد 
باشد؛ ســوم، تجدیدنظرخواه واحد و تجدیدنظرخوانده متعدد باشد؛ چهارم، هر دو 

طرف دعوا متعدد باشند.
پس از شکایت از رأي ممکن است دادباخته از شکایتش منصرف شده و در 
صدد اســترداد آن برآید. قاعده ى «ابتکار عمل خصوصی» در این مرحله هم جریان 
یافته و وي را مجاز مى گرداند که فرایند دادرسی را متوقف کند. این نوشتار به دنبال 
بررســى قواعد حاکم بر استرداد دادخواســت تجدیدنظر است. در عین حال نظر به 
بررسی عالمانه مدل اول در نوشــته هاي شارحین حقوق (شمس، 1384: 69)، در 
این نوشتار تنها سه مدل اخیر بررسی خواهد شد. گفتنى است در صورت تعدد یک 
یا هر دو طرف دعوا، اگر دادخواســت از ســوي یکی از تجدیدنظرخواهان نسبت به 
تجدیدنظرخوانده یا از ســوي تجدیدنظرخواه نسبت به یکی از تجدیدنظرخواندگان 
و یا از ســوي همه یا برخی از ایشان نسبت به همه یا برخی از تجدیدنظرخواندگان 
مسترد شود، مسائل ظریفى به میان می آید که الزم است در خصوص آن چاره اندیشی 
شــود. بنابراین مباحث نوشــتار را در بخش هاى گوناگون که در بردارنده ى فروض 
تعدد تجدیدنظرخواه، تعدد تجدیدنظرخوانده و تعدد هر دو طرف است، پى گرفته و 

سرانجام یافته هاى پژوهش ارائه خواهد شد.
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1. استرداد دادخواست تجدیدنظر
قواعــد حقوقى با پاس داشــتن اصل بنیادیــن خودآیینى افــراد که یکى 
از مظاهــر آن در حوزه ى دادرســى در قالب اصل ابتکار عمــل خصوصى خواهان 
(تجدیدنظرخواه) در شــروع کردن و پایان دادن دادرســى تجلــى یافته، بر اختیار 
تجدیدنظرخواه در اســترداد دادخواست تأکید دارد. در این راستا برابر ماده ى 363 
قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى1، در صورت استرداد 
دادخواســت تجدیدنظر از ســوى تجدیدنظرخواه، دادگاه قرار ابطال دادخواست را 
صادر مى کند. در عین حال بر خالف دادرســى بدوى (مــاده ى 107)، ماده ى یاد 
شده در خصوص مهلت استرداد دادخواست و نیز امکان استرداد دعواى تجدیدنظر 
ساکت اســت. با وجود این باید بر آن بود که استرداد دادخواست تجدیدنظر مهلت 
نداشته و تا پیش از صدور رأى دادگاه ممکن است و بنابراین آنچه در دادرسى بدوى 
تحت عناوین جداگانه ى استرداد دادخواست و دعوا آمده، در مرحله ى تجدیدنظر در 
قالب استرداد دادخواست پذیرفته شده است. استرداد دادخواست فرجامی نیز برابر 
ماده ى 415 2 همان قانون پذیرفتنی اســت. افزون  بر آن هرچند حکم مشابهی در 
خصوص استرداد دادخواست واخواهی و اعاده ى دادرسی پیش بینی نشده، اما باید بر 
آن بود که حکم مذکور در ماده ى 363 در خصوص استرداد دادخواست واخواهی و 
اعاده ى دادرسی نیز جاري است؛ بنابراین گرچه در این نوشتار بر مبناي دادخواست 
تجدیدنظر بحث شده، اما مطالب آن در خصوص نهادهاي موصوف هم صادق است. 

1. مــاده ى 363 با عبارتى مبهم مقرر می دارد: «چنان چه هر یک از طرفین دعوا دادخواســت تجدیدنظر خود را 
مسترد نمایند، مرجع تجدیدنظر قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر را صادر می نماید». در حالى که تجدیدنظرخواه 
مى تواند دادخواست خود را مسترد دارد، این ماده به اختیار «طرفین دعواى تجدیدنظر» براى استرداد دادخواست 

تجدیدنظر اشاره کرده است.
2.  ماده ى 415: «اگر فرجام خواه دادخواســت فرجامی خود را اســترداد نماید و یا دادخواســت او رد شــود، حق 
درخواست فرجام تبعی ساقط می شود و اگر  درخواست فرجام تبعی شده باشد بالاثر می گردد»؛ ماده ى 441 قانون 
آیین دادرسى کیفرى: «هرگاه تجدیدنظرخواه یا فرجام خواه درخواست یا دادخواست تجدیدنظر یا فرجام را مسترد 
کند، دادگاه صادرکننده رأى نخستین، قرار رد درخواست یا ابطال دادخواست تجدیدنظر یا فرجام را صادر مى کند. 
چنان چه پرونده به مرجع تجدیدنظر یا فرجام ارسال شده باشد، قرار رد درخواست یا ابطال دادخواست تجدیدنظر 
یا فرجام توسط دادگاه تجدیدنظر استان یا دیوان عالى کشور صادر مى شود. در هر حال، درخواست یا دادخواست 

تجدیدنظر یا فرجام مجدد پذیرفته نیست».
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از ســوى دیگر، با توجه به ماده ى 420 قانون آیین دادرســی دادگاه هاى عمومى و 
انقالب در امور مدنی، اســترداد دادخواست اعتراض ثالث تابع احکام دعواي بدوي 

بوده و تا نخستین جلسه ى دادرسی پذیرفتنی است (همان جا).

2. تعدد تجدیدنظرخواه
تجدیدنظرخواهان (دادباختگان) متعدد ممکن است خواهان ها یا خواندگان 
دعواي بدوي بوده و میانشان تضامن مثبت یا منفی وجود داشته باشد که ذیل این 

تیتر فروض مذکور بررسى مى شود.

2-1. تجدیدنظرخواهى خواندگان دعواى نخستین
هرگاه تجدیدنظرخواهان در دعواي بدوي خوانده بوده و محکوم شده باشند، 
حسب این که همه یا برخی از ایشان دادخواست تجدیدنظر خود را پس گرفته باشد، 
دو فرض قابل تصور اســت: نخست، همه دادخواست خود را مسترد کرده باشند؛ و 
در برابر دادبرده مســوولیت تضامنی و یا نســبی داشته باشند؛ دوم، برخی از ایشان 
اعم از این که در برابر دادبرده مســؤولیت اعم از این که نســبی یا تضامنی داشــته 
باشــند، دادخواست خود را پس گرفته باشــند. براي نمونه، شخصی مالش را به دو 
نفر فروخته و براي مطالبه ى وجه آن دادخواهی می کند. دادگاه پس از رســیدگی 
به ســود او حکم می دهد و دادباختگان در مهلت قانونی تجدیدنظرخواهی می کنند. 
اگر هر دو دادخواست تجدیدنظرشان را استرداد کنند، دادگاه برابر قانون قرار ابطال 
دادخواست را صادر می کند؛ اعم از آن که در برابر دادبرده مسؤولیت تضامنی داشته 
باشند یا نسبی. هم چنین اگر تنها یکی از آنان دادخواست تجدیدنظرخواهی خویش 
را پس بگیرد، نســبت به وى قرار ابطال دادخواست صادر و حکم بدوي نسبت به او 
قطعی مى شــود. پس از رسیدگی به دعواي تجدیدنظر، ممکن است حکم نخستین 
در خور تأیید یا نقض باشد. در صورت تأیید، دو محکوم علیه وجود دارد و در صورت 
نقض دادنامه ى بدوي، یک محکوم علیه. در عین حال باید توجه داشــت که دادگاه 
ممکن اســت دادنامه ى بدوي را به این دلیل نقض کند که براي نمونه قصد انشاي 
آن تجدیدنظرخواه که یک مسأله ى شخصی و مختص اوست، مخدوش بوده و باعث 
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بطالن قرارداد وى شده باشد که در این صورت الزامش به پرداخت ثمن بی معناست. 
حــال باید دید اگر دادگاه بر این پایه دادنامه ى نخســتین را نقض کند که قرارداد 
را به دلیل عدم تعیین مدت خیار شــرط براي خریــداران (خواندگان بدوي) باطل 
بداند (کاتوزیان، 1385: 380-379)، رأي صادره نســبت به تجدیدنظرخواهی که 
دادخواســتش را مسترد کرده، چه اثري دارد. در پاســخ باید گفت از یک سو برابر 
اصل نسبى بودن آراى حقوقى، دادنامه ى صادره نسبت به غیر طرفین دادرسى اثرى 
ندارد (کاتوزیــان، 1376: 201-194؛ صالحى ذهابى، 1379: 3-52)؛ بنابراین اگر 
دادباخته دادخواســت تجدیدنظر (واخواهى، فرجام یا اعاده  ى دادرسى) را استرداد 
کند، رأیى که از دادگاه صادر مى شود نمى تواند نسبت به غیر طرفین آن اثر داشته 
باشد؛ از سوى دیگر، گاه رأى را نمى توان به اعتبار تعدد دادباخته یا دادبرده تجزیه 
کــرد و بنابرایــن اگر دادگاه دالیــل معترض را کافى بداند، ناچار اســت کل آن را 
نقض کند. گفتنى اســت در این دسته از آراء هرگاه همه ى دادبردگان طرف دعواى 
تجدیدنظر (واخواهى، اعاده ى  دادرســى و فرجام) قرار نگیرند، آن دعوا قابل استماع 
نخواهد بود1؛ زیرا فرصت حضور در دادرســى و دفاع را از ایشــان سلب مى کند. در 
برابر، هرگاه برخــى از دادباختگان علیه همه ى دادبردگان درخواســت تجدیدنظر 
کنند، به شــکایت ایشــان رسیدگى شــده و اگر دادگاه درخواســت را وارد بداند، 
دادنامه ى بدوى را حتى نسبت به دادباختگانى که تجدیدنظرخواهى نکرده اند نقض 
مى کند؛ بنابراین دادگاه باید حکم را حتی نســبت بــه این تجدیدنظرخواه نقض و 
مبادرت به صدور قرار عدم استماع دعوا کند؛ زیرا رأي قابل تجزیه و تفکیک نیست 
(کریمى، 1389: 180-179؛ احمدى، 1394: 175) و در واقع بدان می ماند که این 
دادباخته اصًال تجدیدنظرخواهی نکرده است2 (مواد 308، 359، 404 و 425 قانون 

1. گفته شده در این خصوص که دعواى تجدیدنظر باید به طرفیت چه کسانى اقامه شود، نمى توان به معیار قابلیت 
تفکیک موضوعات اســتناد کرد و چنین گفت که در موضوعات غیر قابل تجزیه باید همه طرف تجدیدنظرخواهى 
قرار گیرند؛ بلکه معیار آن اســت که تجدیدنظرخواهى در مقابل افرادى که معارض هســتند اقامه شود و ضرورتى 

نیست که افراد هم سو با تجدیدنظرخواه طرف قرار گیرند (خدابخشى، 1394 (الف): 167-8).
2. باید توجه داشــت که فقط خوانده مى تواند از حکم غیابــى واخواهى کند؛ زیرا صدور چنین حکمى صرفاً علیه 
خوانده امکان پذیر بوده و نســبت به خواهان همواره حضورى اســت. بنابراین واخواه همیشه خوانده ى دادباخته ى 
دادرســى نخســتین اســت؛ در حالى که درخواســت تجدیدنظر (و فرجام) مى تواند از ســوى خوانده یا خواهان 
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آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى)1. اگر خواندگان بدوي در 
برابر فروشنده مسؤولیت تضامنی هم داشته باشند، باز این منطق حاکم است؛ بدین 
معنا که اگر نقض دادنامه بر مبناي یک جهت مشــترك (براي نمونه بطالن قرارداد 
به دلیل غیر قابل تسلیم بودن مبیع) باشد، رأي تجزیه ناپذیر بوده و نسبت به دیگر 
دادباخته ى بدوي هم تســري خواهد یافت؛ اما اگر قرارداد به جهت شــخصی مانند 
جنون تجدیدنظرخواه در زمان معامله باطل باشــد، دادنامه فقط نسبت به او نقض 
خواهد شــد. در عین حال محکومیت دیگر دادباخته ى نخستین (استرداد کننده ى 
دادخواســت) به پرداخت تمام ثمن درست نیست؛ زیرا سه دانگ مبیع هم چنان در 
مالکیت فروشــنده است و مطالبه ي عوض آن از دیگران معنا ندارد؛ بنابراین دادنامه 

باید اصالح شود.       

2-2. تجدیدنظرخواهى خواهان هاى دعواى نخستین
تجدیدنظرخواهان متعدد ممکن است خواهان دعواي بدوي باشند که حکم 
به زیانشــان صادر شده است. در این فرض هم بسته به این که همه یا برخی از آنان 
دادخواســت خود را پس گرفته باشــند، دو فرض قابل تصور اســت: فرض نخست، 
همه ى تجدیدنظرخواهان، صرف نظر از این که تضامن مثبت میان ایشــان باشد یا 
نباشد، دادخواست خود را مسترد دارند؛ و فرض دوم، برخی از آنان دادخواست خود 
را پس بگیرند اعم از این که میانشان رابطه ي تضامن وجود داشته باشد یا خیر. براي 
نمونه دو مالک مشــاع مال را به شخصی فروخته اند. با خوددارى خریدار از پرداخت 
ثمن در سررســید، فروشــندگان براي مطالبه ي ثمن دادخواهی می کنند و دادگاه 
نخســتین بر این مبنا که خریدار ثمن را پرداخته، به ســود وى حکم می دهد. در 

دادباخته ى دادرسى نخستین باشد؛ زیرا دادباخته مى تواند درخواست تجدیدنظر (یا فرجام) کند و طبعاً دادباخته، 
خواهان و خوانده ى دادرسى نخستین را در برمى گیرد.

1. بند ب ماده ى 455 قانون آیین دادرســى کیفرى هم در این خصوص قابل توجه اســت. برابر این ماده: «دادگاه 
تجدیدنظر استان پس از تشکیل جلسه رسیدگى و اعالم ختم دادرسى به شرح زیر اتخاذ تصمیم مى کند: ... هرگاه 
متهم به جهات قانونى قابل تعقیب نباشــد یا دادگاه تجدیدنظر اســتان به هر دلیل برائت متهم را احراز کند، رأى 
تجدیدنظرخواســته را نقض و رأى مقتضى صادر مى کند هرچند محکومٌ علیه درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و 

چنان چه محکومٌ علیه زندانى باشد، به دستور دادگاه فورى آزاد مى شود».
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اینجا هم ممکن اســت علت محکومیت خواهان ها، مشترك یا مختص به هر یک از 
آنان باشد. چنان که دادگاه نخستین به دلیل وفاى به عهد از سوى خریدار (پرداخت 
ثمن)، حکم به زیان فروشندگان صادر کند (که جهتی مشترك میان ایشان است1) 
یا یکی از خواهان ها ذمه ى خریدار را نســبت به ســهم خود ابراء2 کرده باشــد (که 
جهتى شخصى به شمار مى آید)، به هر حال با فرض تجدیدنظرخواهى دادباختگان، 
اگر هر دو دادخواســت خود را پس بگیرنــد، قرار ابطال آن صادر و دادنامه ى بدوي 
قطعی می شود و وجود یا عدم رابطه ي تضامن میان آنان موجب تغییر احکام قانونی 

نمی شود.    
افزون  بر این اگر یکی از ایشــان دادخواستش را مســترد کند، دادگاه قرار 
ابطال دادخواســت او را صادر و به تجدیدنظرخواهى دیگري رســیدگی می کند که 
ممکن اســت منجر به تأیید یــا نقض دادنامه ى بدوى  شــود. نقض دادنامه ممکن 
اســت بر مبناي جهات اختصاصی یا مشترك باشد. در فرض نخست، رأى نخستین 
نسبت به تجدیدنظرخواه غیر استرداد کننده ى دادخواست نقض و تجدیدنظرخوانده 
در برابرش محکوم مى شــود؛ امــا در فــرض دوم، رأي دادگاه تجدیدنظر به دلیل 
تجزیه ناپذیر بودن، نسبت به تجدیدنظرخواه استرداد کننده ى دادخواست هم تسري 
خواهد یافت3. در این فرض نیز ممکن اســت میان خواهان ها رابطه ى تضامن وجود 
داشــته باشــد؛ چنان که ضمن قرارداد شرط شــده هر یک از فروشندگان می تواند 
تمام ثمن را از خریدار وصول کند. با اســترداد دادخواست از سوى یکى از ایشان و 
ابطال دادخواست او، اگر دادگاه با رسیدگى به تجدیدنظرخواهى دیگرى، دادنامه ي 
نخستین را بر مبناي یک جهت شخصی در خور نقض بداند، آن را صرفاً نسبت به او 
نقض خواهد کرد و تصمیم دادگاه نســبت به دیگري بی اثر است. در عین حال، نظر 

1. بدیهى اســت اگر پرداخت حصه ى ثمن یکى از خریداران مطرح باشد(با فرض امکان قانونى افراز طلب مشاع)، 
جهت نقض شخصى است.

2. با پذیرش امکان تصرف در طلب مشــاع از سوى بســتانکار(کاتوزیان، 1376: 52؛ ایزانلو و میرشکاري، 1388: 
106 به بعد. براى دیدن نظر مخالف بنگرید به: کاشانی، 1388: 53).

3. بدیهى اســت خواهان دادباخته اى که درخواســت تجدیدنظر نکرده یا پس از درخواست؛ آن را پس گرفته و به 
دلیل تجزیه ناپذیرى رأى در مرحله ى  تجدیدنظر حکم به سودش صادر مى شود، باید هزینه ى  دادرسى این مرحله 

را بپردازد.
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به این که شریکش طلبى از دادباخته ندارد، دادبرده صرفاً ثمن سهم خود را دریافت 
می کند و تضامن بی معناست. 

اگر علــت محکومیــت خواهان هاي بدوي مشــترك باشــد، حکم صادره 
تجزیه ناپذیر بوده و نسبت به تجدیدنظرخواه استرداد کننده ى دعوا هم تسري خواهد 
یافت؛ پرسشــی که در این وضعیت به میان می آید آن است که آیا تجدیدنظرخواه 
حق دریافت تمام ثمن را دارد یا صرفاً می تواند ســهم خــود را دریافت کند. طرح 
این پرســش از آن جهت است که تضامن میان خواهان ها ماهیتاً نمایندگی شمرده 
می شــود (کاتوزیان، 1379: 9-198؛ جعفرى لنگــرودى (الف)، 1388: 1252-3 
و 1388 (ب): 164؛ جنیــدى، 1375: 15-13؛ آقایــى، 1394: 12) و برابر قواعد 
نماینده می تواند استعفاء کرده یا موکل او را عزل کند. در این وضعیت، آیا استرداد 
دادخواســت به معناي انصراف از تضامن (فســخ وکالت) است؟ در واقع پرسش آن 
است که آیا استرداد دادخواست، انصراف ضمنى از تضامن به شمار مى آید؟ در پاسخ 
به این پرســش مى توان دیدگاه هاى گوناگون ارائه کرد، اما به نظر نمى رســد میان 
اســترداد دادخواســت و انصراف از تضامن مالزمه وجود داشته باشد. در نتیجه هر 

دادبرده مى تواند تمام محکوم به را از دادباخته دریافت کند.

3. تعدد تجدیدنظرخوانده
تجدیدنظرخواندگان متعدد، خواهان ها یا خواندگان دعواي نخستین بوده اند 

که ممکن است میانشان تضامن مثبت یا منفی وجود داشته باشد. 

3-1. تجدیدنظرخواهى خواهان دعواى نخستین 
هر گاه خواندگان دعواي نخســتین متعدد بوده و حکم به سودشــان صادر 
شده باشد، با فرض این که دادباخته تجدیدنظرخواهی کرده و سپس دادخواستش را 
نسبت به همه یا برخی از آنان مسترد کرده باشد، می توان دو فرض را در نظر گرفت: 
نخست، دادباخته دادخواستش را نسبت به همه ى تجدیدنظرخواندگان پس بگیرد؛ 
اعم از آن که ایشــان مسؤولیت تضامنی یا نسبى داشته باشند؛ دوم، او دادخواستش 
را نســبت به برخی از دادبرگان پس بگیرد؛ خواه آنان در برابرش مسؤولیت تضامنی 
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داشته باشند یا نسبی. براي نمونه شخصی براي مطالبه ي ثمن فروش خودروي خود، 
علیــه دو خریدار دادخواهی  نموده و دادگاه به زیانــش حکم می دهد. وى علیه دو 
خریدار تجدیدنظرخواهی کرده و سپس دادخواستش را نسبت به آنان پس می گیرد. 
در این فرض، اعم از آن که خواندگان در برابرش مسؤولیت تضامنی داشته باشند یا 
نســبی، قرار ابطال دادخواست صادر می شود. در فرض دوم، دادگاه تجدیدنظر پس 
از رســیدگی ممکن است بر مبناي یک جهت مشــترك میان تجدیدنظرخواندگان 
(انفســاخ قرارداد) یا جهت خاص (فقدان قصد انشاي یک خریدار در زمان قرارداد)، 
دادنامه ى بدوي را شایسته ى نقض بداند. در فرض اخیر رأي دادگاه تجزیه پذیر است 
و تأثیري بر تجدیدنظرخوانده اي که دادخواســت نســبت به او مسترد شده ندارد؛ 
حال باید دید که اگر نقض دادنامه به علت انفســاخ قرارداد باشد، چه باید کرد؟ در 
پاســخ باید گفت اصل تناظر ایجاب می کند فرصت حضور در دادرسی و دفاع براي 
تمام کســانی که از نتیجه ى آن متأثر می شــوند فراهم گردد (شمس،1381: 62) 
و بنابراین نقض دادنامه ى بدوي نســبت به محکوم لهی که دادخواســت تجدیدنظر 
علیه او اســترداد شــده منطقی نیست. بدیهی اســت اگر تجدیدنظرخواه بر مبناي 
انفساخ قرارداد (یا بطالن قرارداد در نتیجه غرري بودن یا فقدان قصد انشاء به دلیل 
هیپنوتیزم) تجدیدنظرخواهی می کرد، می بایســت در مرحله ى شکایت از رأي علیه 
هر دو خریدار دادخواهی می نمود واّال با قرار عدم اســتماع دعوا مواجه می شــد. به 
همین ترتیب اگر دادگاه به این نتیجه برســد که معامله نه تنها نسبت به سه دانگ 
تجدیدنظرخوانده، بلکه کال منفســخ است و نســبت به یکی از طرفین دادخواست 
پس گرفته شــده، باید در خصوص تجدیدنظرخوانده اي که دادخواســت نسبت به 
او مســترد شده، قرار ابطال دادخواســت صادر کند و چون رسیدگی به دادخواهی 
علیه تجدیدنظرخوانده ى دیگر، اشــخاصی را متأثر مى سازد که در دادرسی حضور 
ندارند و چنین دعوایی بدون رعایت اصل تناظر و فراهم ســاختن فرصت حضور در 
دادرســی و دفاع براي آن اشخاص قابلیت استماع ندارد، لذا قرار عدم استماع دعوا 

علیه تجدیدنظرخوانده ى دیگر نیز صادر می شود. 
ممکن است گفته شــود استرداد دادخواســت در این فرض ممکن نیست 
و دادگاه به دعــواي تجدیدنظر علیه هر دوي آنان رســیدگی می کند. این دیدگاه 
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تأمل برانگیز است؛ زیرا تجدیدنظرخواه از این اختیار برخوردار است که دادخواستش 
را مســترد دارد و تحدید آزادي او در پس گرفتن دادخواست فاقد مبناي منطقی و 

قانونی است و طبعاً با استرداد دادخواست، آثار آن را نیز متحمل خواهد شد.
روشن اســت که اگر مســؤولیت تضامنی خریداران به پرداخت تمام ثمن 
ضمن قرارداد بیع شرط  شده باشد، هر یک از ایشان مسؤول پرداخت کل ثمن است 
(کاتوزیــان، 1379: 204-202؛ جعفرى لنگرودى، 1388 (الف): 9-708). در این 
صورت، اگر دادگاه بر این باور باشــد که قرارداد نسبت به یکی از خریداران به علت 
فقدان قصد انشــاي او در زمان معامله باطل و نسبت به دیگري صحیح است و قرار 
ابطال دادخواســت نسبت به اولی صادر شده باشد، دادنامه ي نخستین صرفاً نسبت 
بــه تجدیدنظرخوانده دیگر نقض و در برابــر تجدیدنظرخواه به پرداخت نصف ثمن 
محکوم می شــود؛ زیرا با عدم انتقال ســه دانگ دیگر به علت بطالن قرارداد و بقاي 
مالکیت فروشــنده بر آن، مسؤولیت تضامنی دادباخته به پرداخت ثمن شش دانگ 

مبیع بی معناست. 

3-2. تجدیدنظرخواهى خوانده ى دعواى نخستین
ممکن اســت تجدیدنظرخوانــدگان، خواهان هاي دعواي بدوي باشــند که 
حکم به سودشــان صادر شده و در نتیجه خوانده علیه شان تجدیدنظرخواهی کرده 
باشــد. در اینجا هم حســب این که تجدیدنظرخواه دادخواست خود را علیه همه یا 
برخی از ایشــان پس گرفته باشد، دو فرض قابل ارائه است: نخست، تجدیدنظرخواه 
دادخواســتش را نســبت به هر دو تجدیدنظرخوانده پس بگیرد؛ اعم از این که میان 
ایشــان تضامن وجود داشــته باشــد یا نه؛ وي دادخواستش را نســبت به یکی از 
تجدیدنظرخوانــدگان پس بگیرد؛ در عین حال ممکن اســت میان ایشــان تضامن 
محقق شــده باشد و یا غیر از این باشد. براي نمونه دو شخص دادخواست مطالبه ى 
ثمن علیه خریدار تقدیم دادگاه کرده اند و حکم به سودشان صادر می شود. دادباخته 
تجدیدنظرخواهی  کرده و ســپس دادخواستش را نسبت به هر دو یا یکی از ایشان 
پس می گیرد. در فرض اول، نســبت به هر دو قرار ابطال دادخواســت صادر و حکم 
نخســتین قطعی می شود و بود و نبود رابطه ي تضامن میان خواهان ها موجب تغییر 
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حکم قانونی نمی شــود. در فرض دوم، در خصوص کســی که دادخواســت علیه او 
مسترد شــده، قرار ابطال دادخواســت صادر و دعوا علیه دیگري پیگیري می شود. 
پس از رســیدگی دادگاه تجدیدنظر، اگر حکم بدوي تأیید شــود محکوم علیه ملزم 
به اجابت درخواســت دادبردگان و پرداخت ثمن است؛ اما اگر دادگاه حکم بدوي را 
در خور نقض بداند، تأثیرش نســبت به تجدیدنظرخوانده اي که دادخواست نسبت 
به او اســترداد شده، نیاز به بررسی دارد. هرگاه دادگاه بر پایه ى دفاعی که صرفاً در 
برابر تجدیدنظرخوانده ى حاضر در دادرســى مرحله ى تجدیدنظر قابل ایراد اســت، 
دادنامه ى بدوي را شایسته ي نقض بداند؛ (براي نمونه دادبرده اى که دادرسی نسبت 
به او پیگیري شــده با اعمال اجبار، خریدار را به خرید سه دانگ مبیع خود مجبور 
کرده اما وى در خرید ســه دانگ فروشنده ى دیگر با اراده ى خود عمل کرده است). 
در این صورت مســلماً رأي دادگاه تجدیدنظر نســبت به تجدیدنظرخوانده ى غایب 
در این مرحله از دادرســى تأثیر نخواهد داشــت. اما اگر دادگاه به این نتیجه برسد 
که فقدان قصد انشــاي خریدار به دلیل هیپنوتیزم بوده که در برابر هر دو فروشنده 
قابل استناد است یا معامله به دلیل غرري بودن باطل است، چه باید کرد؟ چنان که 
بیان شد، نتیجه ى دادرسی نمی تواند اشخاصی را متأثر سازد که در دادرسی حضور 
ندارند و در نتیجه چنین دعوایی قابلیت استماع ندارد و دادگاه باید افزون بر صدور 
قرار ابطال دادخواســت نســبت به تجدیدنظرخوانده اي که دادخواست نسبت به او 
مسترد شده، در خصوص تجدیدنظرخوانده ى دیگر نیز قرار عدم استماع دعوا صادر 
کند. به عالوه اگر میان خواهان ها (فروشندگان) رابطه ي تضامن وجود داشته باشد 
و دادگاه معامله را بر مبناي علت شــخصی (بــراي نمونه اعمال اجبار) باطل بداند، 
دادنامه ى بدوي را نســبت به این تجدیدنظرخوانده نقض و نسبت به دیگري تأیید 
می کند؛ در عین حال چون ســه دانگ مال فروشــنده هم چنان در ملکیت او باقی 
بوده و به خریدار انتقــال نیافته، مطالبه ى ثمن آن معنا ندارد و دادنامه باید از این 

حیث اصالح شود.   
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4. تعدد هر دو طرف
در بســیاري از موارد تجدیدنظرخــواه و تجدیدنظرخوانده یعنی خواهان و 
خواندگان دعواي نخســتین متعددند؛ در عین حال ممکن است میان شان تضامن 

وجود داشته یا چنین نباشد.

4-1. تجدیدنظرخواهى خواندگان دعواى نخستین
هــرگاه دادباختگان متعدد دادرســی نخســتین، خوانده بوده باشــند، با 
فرض این که رأي صادره قابلیت تجدیدنظر داشــته و ایشــان درخواست تجدیدنظر 
کنند، ممکن اســت بعداً دادخواســت خود را پس بگیرند. در این صورت، حســب 
اســترداد دادخواست از ســوي یک یا هر دو تجدیدنظرخواه نسبت به یک یا هر دو 

تجدیدنظرخوانده، پنج فرض حاصل مى شود.
1- هــر دو تجدیدنظرخواه دعوایشــان را علیــه دو تجدیدنظرخوانده پس 
می گیرند؛ در نتیجه دادگاه قرار ابطال دادخواست ایشان را صادر کرده، حکم بدوي 

قطعی می شود؛ خواه خواندگان متضامناً مسؤول بوده باشند یا نباشند.
2- هر دو تجدیدنظرخواه دعوایشــان را علیــه یکی از تجدیدنظرخواندگان 
پس می گیرند. براي نمونه دو شــخص خانه ى مشــترك خود را به دو نفر فروخته 
و به علت عدم پرداخت ثمــن از جانب خریداران، علیه آنان دادخواهی می کنند. با 
صدور حکم به محکومیت خواندگان، ایشــان درخواست تجدیدنظر نموده و سپس 
دادخواست خود را نســبت به یکی از فروشندگان مسترد می دارند. بنابراین دادگاه 
نســبت به آن تجدیدنظرخوانده قرار ابطال دادخواست صادر و به دعواي آنان علیه 
دیگري رسیدگی می کند. در صورت تأیید حکم بدوي، دادباختگان ملزم به پرداخت 
ثمن می شــوند؛ اما در صورت تصمیــم دادگاه به نقض دادنامــه ى بدوي، اثر رأي 
صادره نسبت به تجدیدنظرخوانده ى دیگر که دادخواست نسبت به او مسترد شده، 
قابل بحث اســت. اگر دادگاه بر مبناي جهت خاص مربوط به آن تجدیدنظر خوانده 
(بــراي نمونه ابراء ذمه ى خریداران از ســوى وى) دادنامه ى بدوي را نســبت به او 
نقض کند، نســبت به تجدیدنظرخوانده ى غایب در دادرسی اثري ندارد و بر مبناي 
دادنامه ى بدوي ثمن خــود را دریافت می دارد؛ در عین حال اگر دادگاه بر این باور 
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باشد که علت ســقوِط تعهد تجدیدنظرخواهان در برابر تجدیدنظرخواندگان، میان 
آنان مشــترك است؛ مانند سقوط تعهد خریداران به پرداخت ثمن به علت وفاي به 
عهد؛ قاعدتاً باید حکم نســبت به هر دو دادبرده ى دادنامه ى نخستین موثر باشد و 
آنان را به بی حقی محکوم کند؛ اما چنین دادرســی اي با اصول بنیادین دادرســی 
هم خوانی ندارد؛ زیرا نتیجه ى آن، شخصی را که در دادرسی حضور نداشته و امکان 
و فرصــت دفاع از خود نیافته، متأثر ســاخته و او را از یک دادبــرده در دادنامه ى 
بدوي، تبدیل به یک دادباخته می کند؛ نتیجه اى که مســلماً پذیرفتنی نیســت. بر 
این اســاس باید نســبت به او نیز قرار عدم اســتماع دعوا صادر شود. در این فرض 
اگر خواندگان مســؤولیت تضامنی داشته باشند، با اســترداد دادخواست آنان علیه 
یکــی از دادبردگان، این نتیجه به دســت می آید که ایشــان در برابــر آن دادبرده 
مســؤولیت تضامنی دارند. در عین حال اگر دادنامه ى بدوي صادره علیه آنان تأیید 
شــود، در برابر دیگر دادبرده هم مســؤولیت تضامنی خواهند داشت؛ اما در صورت 
تصمیم دادگاه به نقض دادنامه ى بدوي، اگر علت نقض شــخصی باشد مانند جنون 
تجدیدنظرخوانده در زمان انعقاد قرارداد، نســبت به دادبرده ى دیگر تأثیري نداشته 
و در عین حال وى بیش از ثمن سهم خود، حق دریافت سهم شریک را ندارد؛ زیرا 
با اعالم بطالن معامله نســبت به سهم شریک، دریافت عوض آن معنا ندارد. افزون 
 بــر این، اگر دادگاه تجدیدنظر بر مبناي یک جهت مشــترك (غرري بودن معامله) 
در صــدد نقض دادنامه ي بدوي برآید، رأیش نســبت به دادبرده ى بدوي پذیرفتنی 
نیســت؛ زیرا او در دادرســی حضور نداشــته و بدون دادن فرصت دفاع به اشخاص 
نمی توان حکمی به زیانشان صادر کرد؛ از طرف دیگر، چون رأي دادگاه تجزیه پذیر 
نیســت و نمی توان آن را به تجدیدنظرخوانده ى حاضر در دادرســی محدود نمود؛ 

بنابراین راهی جز صدور قرار عدم استماع دعواى تجدیدنظر باقی نمی ماند.
3- یکــی از تجدیدنظرخواهان هــا دادخواســتش را نســبت بــه هــر دو 
تجدیدنظرخوانده اســترداد کند، طبعاً قرار ابطال دادخواســت او صادر و به دعواي 
تجدیدنظرخــواه دیگر رســیدگی می شــود. در صــورت تأیید دادنامــه ى بدوي، 
دادباختــگان ملزم اند محکوم به را بپردازند؛ اما در صــورت تصمیم دادگاه به نقض 
دادنامه ى نخســتین، تجزیه پذیر بودن یــا نبودن آن مالك تأثیر یا عدم تأثیر آن بر 
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تجدیدنظرخواِه اســتردادکننده ى دادخواست است. توضیح این که حتی با استرداد 
دادخواست یکى از تجدیدنظرخواهان نسبت به هر دو تجدیدنظرخوانده هم، ایشان 
بــه دلیل تجدیدنظرخواهــی دادباخته ى دیگر در دادرســی تجدیدنظر حاضرند و 
می توانند از خود دفاع کنند؛ در نتیجه اگر دادگاه به جهت مشترك دادنامه ى بدوي 
را نقض کند، رأیش تجزیه ناپذیر بوده و تجدیدنظرخواِه استردادکننده ى دادخواست 
را نیز متأثر ساخته و دادنامه ى بدوي نسبت به او نیز نقض می شود؛ درست همانند 

فرضی که یکی از محکوم علیهم بدوي تجدیدنظرخواهی نکرده باشد.
در این فرض هم ممکن اســت خوانــدگان دادباخته در برابــر دادبردگان 
مســؤولیت تضامنی داشــته باشــند. با اســترداد دادخواســت از ســوي یکی از 
تجدیدنظرخواهان نســبت به تجدیدنظرخواندگان، قرار ابطال دادخواست او صادر 
و به دادخواهی دیگري رسیدگی می شــود. در واقع اقدام این دادباخته در استرداد 
دادخواست به معناي قطعیت محکومیت بدوي به پرداخت محکوم به است. از طرف 
دیگــر اگــر دادگاه تجدیدنظر دادنامه ى بدوي را تأیید کنــد، دادباخته ى دیگر هم 
چنین وضعیتی خواهد داشــت و دادبردگان می توانند بــراي دریافت محکوم به به 
هریک از ایشــان رجوع کنند؛ اما اگر دادگاه تجدیدنظر بخواهد دادنامه را بر مبناي 
یک جهت خاص یا مشــترك نقض کند، وضعیت متفاوت اســت. در فرض اول که 
دادنامه نســبت به تجدیدنظرخواه نقض شده، مسؤولیتی براي وي متصور نیست و 
دادباخته ى دیگر هم نسبت به ســهم او مسؤولیت تضامنی ندارد؛ زیرا در مرحله ى 

تجدیدنظر برنده شده و دینی بر عهده ندارد تا دیگري آن را اداء کند.
در صورت نقض دادنامه ى بدوي بر اســاس یک جهت مشــترك، نسبت به 
آن تجدیدنظرخــواه هم بایــد دادنامه ى بدوي نقض گردد؛ زیــرا بدان می ماند که 
وي تجدیدنظرخواهی نکرده اســت. در عین حال این ایراد که وي دادخواستش را 
نســبت به تجدیدنظرخواندگان مسترد داشته و ایشان در دادرسی حضور نداشته اند 
وارد نیســت؛ زیرا به واسطه ي دادخواهِی تجدیدنظرخواِه دیگر در دادرسی مرحله ى 

تجدیدنظر حضور داشته اند. 
4- در فرض چهارم، یک تجدیدنظرخواه دادخواســتش را نسبت به یکى از 
تجدیدنظرخواندگان پس مى گیرد. در این صورت قضایاى مطروحه در مدل سوم به 
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طریق اولى صادق اســت؛ زیرا با وجود اســترداد دادخواست از سوى یکى از ایشان، 
آن تجدیدنظرخواه بــه دلیل دادخواهى دیگرى در دادرســى مرحله ى تجدیدنظر 
حاضر اســت. هم چنین در صورت مســؤولیت تضامنى تجدیدنظرخواهان اگر یکى 
از ایشان دادخواســتش را نسبت به یکی از تجدیدنظرخواندگان پس بگیرد، دادگاه 
تجدیدنظر ممکن اســت در صدد تأیید یا نقض دادنامه ي بدوي باشــد؛ در صورت 
تأیید، دادباختگان در برابر دادبردگان متضامناً ملزم به پرداخت محکومٌ به هســتند. 
در صورت تصمیم دادگاه به نقض دادنامه ى بدوى، اگر جهت آن شــخصی باشــد، 
آن تجدیدنظرخواه مســئولیتی نخواهد داشت. تجدیدنظرخوانده ى دیگر هم که در 
مرحله ى بدوي دادبرده اعالم شــده بود، حــق دریافت تمام محکوم به را ندارد؛ زیرا 
معامله فقط میان دو شــخص (یعنی تجدیدنظرخواه استردادکننده ى دادخواست و 
تجدیدنظرخوانده اي که دادخواست نســبت به او مسترد شده) معتبر است و طبعاً 
دادبرده بیش از ثمن فروش یک دوم ســهم خود، نمی تواند پولی از خریدار دریافت 
کند؛ اما اگر دادگاه معامله را به جهت مشــترك (مجهول بودن مبیع) باطل بداند، 
دادنامــه ى بــدوي را به طور کامل نقض کرده و قرار عدم اســتماع دعواى بدوى را 
صــادر خواهد کرد؛ در این صــورت هم نمی توان گفت که دادرســی بدون حضور 
تجدیدنظرخوانــده اي که یکی از تجدیدنظرخواهان دادخواســتش را نســبت به او 
پس گرفته انجام پذیرفته اســت؛ زیرا وى به واسطه ى تجدیدنظرخواهِى دیگرى در 

دادرسى حاضر است
5- در این فرض هر یک از تجدیدنظرخواهان دادخواست خود را علیه یکى 
از تجدیدنظرخواندگان مسترد داشــته و دادرسى را علیه دیگرى پیگیرى مى کند. 
بــراى نمونه دو نفر به موجب قراردادى خانه ى خود را به دو خریدار مى فروشــند. 
با نقض عهد خریداران در پرداخت ثمن، فروشــندگان دادخواســت مطالبه داده و 
حکم به سودشــان صادر مى شود. پس از تجدیدنظرخواهى دادباختگان، هر خریدار 
دادخواســتش را علیه یکى از فروشندگان استرداد مى کند و طبعاً در پاسخ به اقدام 
ایشــان، دادگاه قرار ابطال دادخواستشان نسبت به آن تجدیدنظرخوانده مشخص را 
صادر و دادرسى را پى  مى گیرد. در صورت تأیید دادنامه ى بدوى، محکومیت ایشان 

قطعى شده و باید محکومٌ به را بپردازند.
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حــال باید فرض تصمیم احتمالــى دادگاه تجدیدنظر بر نقــض دادنامه را 
بررســى کرد. با وجود اســترداد جزئى دادخواســت، همه ى تجدیدنظرخواهان ها و 
تجدیدنظرخواندگان در دادرسى مرحله ى تجدیدنظر حضور دارند و هم چنین جهت 
نقض دادنامه ممکن اســت شخصى باشــد؛ به این معنا که جهت نقض منصرف به 
رابطه ى یک خریدار با یک فروشــنده باشد. براى نمونه دادگاه بدوى خریداران را به 
دلیــل عدم پرداخت ثمن محکوم کرده، اما دادگاه تجدیدنظر بر این باور اســت که 
یکى از خریداران بدهى خود را نســبت به یکى از فروشــندگان1 پرداخته یا این که 
خریدار یادشــده معامله را نسبت به آن فروشــنده فسخ کرده و تعهدى در برابرش 
نداشته است تا به آن وفا کند2 و یا جهت نقض، مشترك میان خریدار با فروشندگان 
(مانند فقدان قصد انشاى خریدار) و یا مشترك میان همه ى طرفین قرارداد (مانند 

انفساخ یا بطالن قرارداد) باشد.
در فرض نخســت که جهت نقض شخصى و ناظر به رابطه ى یک خریدار با 
یک فروشنده است، رأى تجزیه پذیر بوده و دادگاه در خصوص تجدیدنظرخوانده اى 
که دادخواست نسبت به او مسترد شده قرار ابطال دادخواست آن تجدیدنظرخواه را 
صادر و محکومیت وى به پرداخت ثمن آن بخش قطعى مى شــود و با نقض دادنامه 
نســبت به وى، در برابر فروشــنده ى دیگر تعهدى به پرداخت ثمن به او ندارد. در 
عین حال در صورت شــرط مســئولیت تضامنى، با تأیید دادنامه ى بدوى، در برابر 
آن فروشــنده ملزم به پرداخت ثمن ســهم خریدار دیگر خواهد بود. این دیدگاه در 
صورتى صادق اســت که قرارداد معتبرى نســبت به وى وجود داشته و براى نمونه 
دادگاه تجدیدنظر دادنامه ى نخســتین را نسبت به وى به دلیل پرداخت ثمن سهم 
خود نقض کند؛ اما در صورت بطالن یا انحالل قرارداد (فســخ یا انفساخ) نسبت به 

وى، مسؤولیتش به پرداخت بدهى خریدار دیگر بى معناست.
در حالت نخســِت فرض دوم که جهت نقض ناظر به فروشــندگان است، با 
اســترداد دادخواست از سوى خریدار نســبت به یکى از ایشان و صدور قرار ابطال 
دادخواست نســبت به وى، به دلیل تجزیه ناپذیرى رأى، دادگاه ناگزیر است نسبت 

1. تجدیدنظرخوانده اى که این تجدیدنظرخواه (خریدار) دادرسى را نسبت به او پیگیرى کرده  است.
2. با فرض این که ثمن را مال مشاع دو فروشنده ندانیم و هر خریدار بتواند در ثمن سهم خود تصرف کند.
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به دعواى آن خریدار علیه فروشنده دیگر نیز قرار عدم استماع دعوا صادر کند؛ زیرا 
تجدیدنظرخواه به زیان خویش اقدام کرده و باید پیامدهاى آن را بپذیرد؛ در نتیجه 
محکومیت بدوى وى قطعى شــده و در صورت داشــتن مسئولیت تضامنى و تأیید 
دادنامه ى بدوى نســبت به دادباخته ى دیگر، هر یک از ایشان در برابر فروشندگان 
ملــزم به پرداخــت کل ثمن خواهند بود. در حالت دوم نیــز که جهت نقض عام و 
در بردارنده ى همه ى طرفین قرارداد اســت، با توجه به تجزیه ناپذیرى رأى، دادگاه 
ناگزیر اســت کل دادنامه را نقض کند؛ زیرا از یک سو تجدیدنظرخواندگان با وجود 
اســترداد جزئى دادخواست در دادرسى غایب نیســتند؛ و از سوى دیگر، مانند این 

است که برخى از دادباختگان تجدیدنظرخواهى نکرده باشند.

4-2. تجدیدنظرخواهى خواهان هاى دعواى نخستین
در فرض عکس ممکن اســت تجدیدنظرخواهان خواهان هاي دعواي بدوي 
باشــند که حکم به زیانشان صادر شــده است. براي نمونه اگر در دعواي باال دادگاه 
بدوي حکم به بی حقی خواهان ها صادر کند، ایشان می توانند از آن تجدیدنظرخواهی 
کنند. اگر یک یا هر دو تجدیدنظرخواه دادخواســت خود را نسبت به یک یا هر دو 

دادبرده پس بگیرند، پنج فرض به شرح زیر قابل تصور است:
1- تجدیدنظرخواهان دادخواست خود را علیه هر دو تجدیدنظرخوانده پس 
بگیرنــد، دادگاه قرار ابطال دادخواســت را صادر و دادنامه ى بدوي بر بی حقی آنان 
قطعی می شود. این قضیه در فرض وجود رابطه ي تضامن میان خواهان ها هم صادق 

است. 
2- تجدیدنظرخواهان دادخواست خود را نسبت به یکی از تجدیدنظرخواندگان 
پس می گیرند. لذا قرار ابطال دادخواســت نســبت به او صادر و به دعواي آنان علیه 
دیگري رســیدگی می شــود. در صورت تأیید دادنامه ى بدوي، بی حقی آنان قطعی 
می شــود؛ اما در صورت تصمیم دادگاه به نقض دادنامه ى نخستین، اگر علت نقض 
دادنامه ى شــخصی و مختص آن تجدیدنظرخوانده باشد، دادنامه نسبت به او نقض 
و محکــوم به پرداخت نیمی از ثمن می شــود، اما اگر از دیــد دادگاه، جهت نقض 
دادنامه ى بدوي بین دو خوانده ى بدوي مشترك باشد، نمی تواند دادنامه ى بدوي را 
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نقض کند؛ زیرا نتیجه ى دادرســی تجدیدنظرخوانده ى دیگر را هم که در مرحله ى 
تجدیدنظر حضور نداشــته متأثر می ســازد؛ بنابراین باید قرار عدم استماع دعواي 

تجدیدنظر را صادر کند. 
اگر در این فرض، میان خواهان ها رابطه ي تضامن وجود داشــته باشــد، با 
اســترداد دادخواست، آن تجدیدنظرخوانده هیچ مســؤولیتی در برابر ایشان ندارد. 
افــزون  بر ایــن، با تأیید دادنامه ى بدوي نســبت به تجدیدنظرخوانــده ى دیگر، او 
نیز از مســؤولیت مبــرا خواهد بود؛ اما در صورت نقض دادنامه ى بدوي نســبت به 
تجدیدنظرخوانده، او در برابر تجدیدنظرخواهان مســؤول است تا در برابر مطالبه ى 
هر یک از ایشــان، بدهی خویش را بپردازد. در عین حال اگر دادگاه نخســتین بر 
مبنــاى وقوع تهاتر میان طرفین، حکم به بى حقى خواهان ها داده باشــد اما دادگاه 
تجدیدنظر تهاتر را احراز نکند، قاعدتاً باید به محکومیت تجدیدنظرخوانده حاضر در 
دادرسی حکم بدهد1؛ در عین حال چون رأي دادگاه تجزیه پذیر نیست، باید نسبت 
به تجدیدنظرخوانده ى دیگر هم تســري یابد، اما به علت عدم حضور او در دادرسی 
و عــدم ارائه ى فرصت دفاع براي وي، این نتیجه قابل پذیرش نیســت؛ بنابراین جز 

صدور قرار عدم استماع دعواى تجدیدنظر، راهکار دیگري نمی توان به کار بست. 
3- فرض دیگر آن است که یکی از تجدیدنظرخواهان  دادخواستش را نسبت 
به هر دو تجدیدنظرخوانده پس بگیرد. در این وضعیت اگر دادگاه پس از رسیدگی، 
بر مبناي یک جهت شــخصی خاِص تجدیدنظرخواه دیگر در صدد نقض دادنامه ى 
بدوي باشــد، رأي بر نقض دادنامه نســبت به او می دهد و رأي صادره نســبت به 
تجدیدنظرخواه دیگر (استردادکننده ى دادخواست) هیچ گونه اثري ندارد؛ اما اگر بر 
مبناي یک جهت مشــترك در صدد نقض دادنامه ى بدوي باشد، رأي دادگاه نسبت 
به تجدیدنظرخواِه اســتردادکننده ى دادخواست هم تسري خواهد یافت و نیمی از 
محکوم ٌبه به او می رســد؛ زیرا مانند آن است که استردادکننده ي دادخواست از ابتدا 

1. هم چنین اگر دادگاه نخستین به علت عدم تعیین مدت خیار شرط براي طرفین، معامله را باطل دانسته و قرار 
عدم استماع دعواى مطالبه ى ثمن را صادر کرده باشد، اما دادگاه تجدیدنظر خیار مذکور را تخلف از شرط توصیف 
کند و معامله را صحیح بداند، باید با نقض قرار پرونده را براى رسیدگى ماهوى به دادگاه نخستین برگرداند. البته 
برخى نویسندگان بر این باورند که «قاعده ى تسرى رأى تجزیه ناپذیر» صرفاً در خصوص احکام صادق بوده و قرارها 

را در نمى گیرد (خدابخشى،1394 (ب): 136).
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تجدیدنظرخواهی نکرده باشد. 
در این فرض اگــر میان خواهان هاي بدوي رابطه ي تضامن بوده باشــد، با 
اســترداد دادخواست از ســوي یکی از آنان، محکومیت بدوي او به بی حقی قطعی 
می شــود. با رســیدگی دادگاه تجدیدنظر اگر دادنامه ى بدوي تأیید شود، بی حقی 
خواهان بــدوي دیگر هم قطعیت می یابد؛ اما اگــر دادگاه در صدد نقض دادنامه ى 
بدوي برآید، باید دید که جهت نقض خاص اســت یا مشــترك. ممکن است دادگاه 
بدوي هــر دو خواهان را بر این پایه که ذمه ى خریــداران را ابراء کرده اند، محکوم 
کرده باشــد؛ اما به باور دادگاه تجدیدنظر، صرفاً ابراء ذمه از ســوى تجدیدنظرخواه 
استردادکننده ى دادخواست مســّجل بوده و فروشنده ى دیگر ذمه ى ایشان را ابراء 
نکرده باشد. در این صورت دادنامه ى بدوي نسبت به او نقض و تجدیدنظرخواندگان 
در برابرش محکوم به پرداخت ثمن ســهم خود خواهند شــد. بدیهی است نظر به 
برائــت ذمه ى خریداران در برابر خواهان دیگــر، دریافت عوض مبیع او معنا ندارد. 
در عیــن حال اگر دادگاه جهت نقض دادنامه را مشــترك بداند، رأیش تجزیه پذیر 
نیســت و نسبت به خواهاِن استردادکننده ى دادخواســت هم تسري خواهد یافت؛ 
زیرا مانند فرضی اســت کــه وي اصًال تجدیدنظرخواهی نکرده باشــد. در خصوص 
تجدیدنظرخواندگان هم، گرچه یک تجدیدنظرخواه دادخواستش را نسبت به ایشان 
پس گرفته، اما به واســطه ي تجدیدنظرخواهی دیگري در دادرســی حضور دارد و 

نمی توان بر مبناي نقض اصل تناظر، دادرسی را غیرمنصفانه دانست.   
4- فرض چهارم آن اســت که یکی از تجدیدنظرخواهان دادخواســتش را 
نســبت به یک تجدیدنظرخوانده پس بگیرد. در این صورت قرار ابطال دادخواستش 
نسبت به آن تجدیدنظرخوانده صادر و به دادخواهی او علیه دیگري و نیز دادخواهی 
تجدیدنظرخواه دیگر علیه تجدیدنظرخواندگان رسیدگی می شود. پس از رسیدگی و 
در صورت تأیید، دادنامه ى بدوي قطعی می شود؛ اما در صورت تصمیم دادگاه به نقض 
دادنامه، الزم است اثرش نســبت به آن تجدیدنظرخوانده و تجدیدنظرخواه بررسی 
شود. باید در نظر داشــت هرچند یکی از تجدیدنظرخواهان  دادخواستش را نسبت 
به آن تجدیدنظرخوانده پس گرفته، اما وي به واســطه ى دادخواهِی تجدیدنظرخواه 
دیگر در دادرســِی مرحله ى تجدیدنظر حضور دارد و نمی توان گفت به علت فراهم 
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نشــدن فرصت حضور دادرسی نسبت به او، غیر عادالنه است. به هر حال در صورت 
تجزیه پذیري رأي صادره، صرفاً تجدیدنظرخوانده ى دیگر (کســی که دادخواســت 
نسبت به او مسترد نشــده اســت) در برابر تجدیدنظرخواه (یا تجدیدنظرخواهان) 
محکوم می شود و آن تجدیدنظرخوانده (که یکی از تجدیدنظرخواهان دادخواستش 
را نســبت به او پس گرفته)، فقط در برابر تجدیدنظرخواهی که دادرســی را علیه 
او پی گرفته محکوم می شــود و در برابر اســتردادکننده، بــه موجب حکم قطعی 
نخســتین مســؤولیتی ندارد؛ اما در صورت تجزیه ناپذیــري رأي، باید او را در برابر 
استردادکننده ى دادخواست هم محکوم کرد. افزون  بر این، در این فرض هم ممکن 
اســت میان خواهان ها رابطه ي تضامن وجود داشته باشــد. با استرداد دادخواست 
یکی از تجدیدنظرخواهان علیه یکی از تجدیدنظرخواندگان، قرار ابطال دادخواست 
آن تجدیدنظرخواه نســبت به آن تجدیدنظرخوانده صادر و دادرسی ادامه می یابد. 
در صورت تأیید دادنامه ى نخســتین، محکومیت خواهان ها قطعی می شود؛ اما اگر 
دادگاه در صدد نقض دادنامه ى بدوي باشــد، ممکن است جهت نقض عام یا خاص 
باشــد. براي نمونه دادگاه بدوي به این دلیــل خواهان ها را محکوم کرده که ذمه ى 
یکی از خریداران از سوي فروشندگان ابراء شده و دیگري نیز دین خود را ایفاء کرده 
اســت، اما دادگاه تجدیدنظر ابراء ذمه از سوي تجدیدنظرخواه غیر استردادکننده ى 
دادخواســت و وفاي به عهد از ســوي تجدیدنظرخوانده دیگر را منتفی بداند، آنان 
(تجدیدنظرخواندگان) را در برابر تجدیدنظرخواه یادشــده محکوم می کند. در این 
صــورت، از یک خریدار صرفاً  یــک چهارم ثمن و از دیگري یــک دوم ثمن قابل 
وصول اســت که هر یک از دادبردگان به علت وجــود تضامن میان خود می توانند 
آن را دریافت کنند. در عین حال اگر دادگاه بدوي بر پایه ى وفاى به عهد از ســوى 
خریداران، رأي به زیان خواهان ها داده باشــد، امــا دادگاه تجدیدنظر وفاى به عهد 
از ســوى خریداران را احراز نکند، رأیش تجزیه ناپذیر بوده، شــامل تجدیدنظرخواه 
استردادکننده ى دادخواست و تجدیدنظرخوانده اي که دادخواست جزئاً نسبت به او 

مسترد شده است نیز خواهد شد. 
5- در ایــن مدل پس از صدور حکم به زیان خواهان ها، هر یک از ایشــان 
پس از تجدیدنظرخواهى، دادخواســت خود را علیه یکــى از تجدیدنظرخواندگان 
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مســترد داشــته و دادرســى را علیه دیگرى پیگیرى مى کند. براى نمونه دو نفر به 
موجــب قراردادى باغ خود را به دو خریدار مى فروشــند. با نقــض عهد خریداران 
در پرداخت ثمن، فروشــندگان دادخواســت مطالبه داده و حکم به زیانشان صادر 
مى شــود. پس از تجدیدنظرخواهى دادباختگان، هر فروشنده دادخواستش را علیه 
یکى از خریداران پس مى گیرد؛ بنابراین دادگاه قرار ابطال دادخواستشان نسبت به 
آن تجدیدنظرخوانده ى مشخص را صادر مى کند و نسبت به دیگرى دادرسى را پى  

مى گیرد. در صورت تأیید دادنامه ى بدوى، محکومیت ایشان قطعى مى گردد.
در صورت تصمیم دادگاه تجدیدنظر به نقض دادنامه ى نخستین، تجزیه پذیر 
بــودن یا نبودن رأى و در نتیجه اثر آن نســبت به دیگر اطــراف دعوا را باید مورد 
توجه قرار داد، بدین توضیح که علت نقض دادنامه ممکن است شخصى یا مشترك 
باشــد. در فرض نخست که جهت نقض شــخصى و ناظر به رابطه ى یک خریدار با 
یک فروشنده است، رأى تجزیه پذیر بوده و دادگاه در خصوص تجدیدنظرخوانده اى 
که دادخواســت نسبت به او مسترد شده، قرار ابطال دادخواست آن تجدیدنظرخواه 
را صــادر و خریدار دیگــر را در برابرش محکوم مى کند. بدیهى اســت در خصوص 
تجدیدنظرخواهى دادباخته ى دیگر، نســبت به اســترداد دادخواســت قرار ابطال 
و نســبت به تجدیدنظرخوانــده دیگر نیز دادنامه ى بدوى تأیید مى شــود. در عین 
حال در صورت شــرط تضامن دو فروشــنده در دریافت ثمن، به نظر مى رســد با 
توجه به آنچه پیش تر گفته شــد، رابطه ى تضامن باقى اســت و بنابراین هر یک از 

تجدیدنظرخواهان ها مى توانند براى دریافت محکوم ٌبه اقدام کنند.
در حالت نخســِت فــرض دوم که جهت نقض ناظر به خریداران اســت، با 
استرداد دادخواست از سوى فروشــنده نسبت به یکى از ایشان و صدور قرار ابطال 
دادخواســت نســبت به وى، به دلیل غیرقابل تجزیه بودن رأى، دادگاه ناگزیر است 
نســبت به دعواى آن فروشــنده علیه خریدار دیگر نیز قرار عدم استماع دعوا صادر 
کند؛ زیرا تجدیدنظرخواه به زیان خویش اقدام کرده و باید پیامدهاى آن را بپذیرد؛ 
در نتیجه محکومیت بدوى وى قطعى مى شود. در حالت دوم نیز که جهت نقض عام 

و در بردارنده ى همه ى طرفین قرارداد است، حکم یادشده صادق است.



قواعد استرداد دادخواست تجدیدنظر در فرض ...
124

13
97

یز 
پای

ت/ 
خس

ى ن
ره 
شما

ق/  
قو
 ح
لى

تعا
ى 
هش

ژو
ى پ

علم
ى 

مه 
ل نا

ص
ف

برآمد
1- شیوه هاى شــکایت از آراء دادگاه ها در دو دســته ى عادى و فوق العاده 
اســت. واخواهى و تجدیدنظر در دســته ى اول و اعاده ى دادرسى، فرجام خواهى و 
اعتراض ثالث در دسته ى دوم قرار دارند. واخواهى ویژه ى خوانده ى دادباخته و تنها 
در خصوص احکام پذیرفتنى است؛ در برابر، درخواست تجدیدنظر از سوى خواهان 

یا خوانده ى نخستین که دادرسى را باخته، نسبت به احکام و قرارها شدنى است. 
2- خواهان یا خوانده ى دعواى نخســتین ممکن است واحد یا متعدد باشد. 
با توجه به اصل دو درجه اى بودن دادرســى، دادباخته جز در برخى موارد مى تواند 
از آراء دادگاه ها شکایت کند. هرگاه تجدیدنظرخواه متعدد و تجدیدنظرخوانده واحد 
باشــد، اگر همه ى تجدیدنظرخواهان دادخواســت خود را پس بگیرند، قرار ابطال 
دادخواســت صادر مى شود؛ اما اگر یکى از ایشان دادخواســت خود را پس بگیرد، 
دادگاه به دعوا رســیدگى مى کند و رأى خواهد داد؛ طبعاً این رأى نســبت به غیر 
طرفین دعواى تجدیدنظر اثرى نخواهد داشــت؛ مگر این که رأى دادگاه تجزیه پذیر 
نباشد که در این صورت نسبت به آن دسته از اشخاصى که تجدیدنظرخواهى نکرده 

یا دادخواست خود را پس گرفته اند تسرى مى یابد.  
3- فرض دیگر تعدد تجدیدنظرخوانده اســت که در این صورت هرگاه رأى 
تجزیه پذیر باشــد، تجدیدنظرخواه مى تواند علیه همه یا برخى از آنان درخواســت 
تجدیدنظر کرده یا پس از تجدیدنظرخواهى علیه همه ى دادبردگان، دادخواســتش 
را نســبت به برخى از ایشــان پس بگیرد؛ اما اگر رأى تجزیه پذیر نباشد، با استرداد 
دادخواســت نسبت به برخى از تجدیدنظرخواندگان، قرار ابطال دادخواست صادر و 

نسبت به دیگران نیز قرار عدم استماع دعوا صادر مى شود. 
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