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  چكيده
ادرسي مدني ايران سيس حقوقي جلب ثالث حدود يكصد سال است كه وارد آيين دأگرچه تا    

اينكه نوعي وابستگي ميان دعواي اصلي با با .  كمتر به نكات آن پرداخته شده است،شده
 ولي اين وابستگي در سه دعواي ورود ،شود يمموارد دعاوي طاري ديده همة دعواي طاري در 

 ،شود يم كه گفته يليبه دال گفت توان يمثالث، جلب ثالث و دعواي متقابل شديدتر است و 
 بهتر دعواي جلب ثالث يك دعواي عبارت به. اين وابستگي در جلب ثالث در حد كمال است

 در تعداد دادخواست الزم براي جلب ثالث، بلكه در صالحيت تنها نهاين پيروي . پيرو است
دادگاه، در مهلت تقديم درخواست و دادخواست، در طرح ايرادات و دعاوي، در رسيدگي 

 يخواه فرجام از رسيدگي، در واخواهي، در تجديدنظرخواهي و حتي در اي م در هر مرحلهأتو
 در ،كه رسيدگي مستقل به دعوايي كه واقعاً جلب ثالث باشد نحوي ه ب،شود الجرم رعايت مي

از اين موارد نتايج جديدي نيز در مورد امكان . اي از رسيدگي غيرممكن خواهد بود هر مرحله
خوانده اصلي راجع به دعواي اصلي، امكان نسبي طرح ايرادات توسط مجلوب ثالث 

 خواسته و دستور موقت از او توسط خواهان دعواي اصلي و نياز به موافقت تأميندرخواست 
 براي دعواي يرأشخص اخير براي استرداد دعواي جلب ثالث، عدم صدور لزوماً فقط يك 

 دعاوي ةراحل به آن و هم مة در همتوأماصلي و دعواي جلب ثالث، و اصوالً لزوم رسيدگي 
    .شود يمطاري گرفته 

  
   كليديواژگان

  .خواهي  فرجام  جلب ثالث، دعواي پيرو، دفاع،،تجديدنظرخواهي          
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  مقدمه. 1
 با ، حقوقي جلب ثالث حدود يكصد سال است كه وارد آيين دادرسي مدني ايران شدهسيتأس

موارد دعاوي طاري همة در . رداخته نشده استاين حال به نكات حقوقي آن به اندازه كافي پ
 ولي اين وابستگي در سه ،شود يمنوعي وابستگي ميان دعواي اصلي با دعواي طاري ديده 

به  گفت توان يمكه  دعواي ورود ثالث، جلب ثالث و دعواي متقابل شديدتر است تا جايي
اين امر سبب آن . ست اين وابستگي در جلب ثالث در حد كمال ا،شود يم كه گفته يليدال
 در تعداد تنها نهاين پيروي .  كه گفته شود دعواي جلب ثالث يك دعواي پيرو استشود يم

دادخواست الزم براي جلب ثالث، بلكه در صالحيت دادگاه، در مهلت تقديم درخواست و 
اي از رسيدگي، در   در هر مرحلهتوأمدادخواست، در طرح ايرادات و دعاوي، در رسيدگي 

كه  نحوي ه ب،شود  الجرم رعايت مييخواه فرجامواهي، در تجديدنظرخواهي و حتي در واخ
اي از رسيدگي غيرممكن   در هر مرحله،رسيدگي مستقل به دعوايي كه واقعاً جلب ثالث باشد

  . خواهد بود
 دعوايي پيرو الزم است در فصول مختلف عنوان بهبراي تحليل حقوقي جلب ثالث 

 اصلي و دعواي طاري، وابستگي جلب ثالث به دعواي اصلي در حد وابستگي ميان دعواي
عادي دعوا با امعان نظر به طريقة  عنوان بهكمال، جلب ثالث براي دعوا يا دفاع، و جلب ثالث 

  .  مورد توجه و دقت قرار گيرد،هايي كه هريك از اين فصول دارند زيرمجموعه
 

  وابستگي رسيدگي دعواي اصلي و دعواي طاري. 2
پس در تعيين دادگاه صالح براي تقديم . اند شان وابسته دعواهاي طاري به دعواي اصليهمة 

ال  و در كامناند  كرده هم مطرح )233 :1384 ،حياتي( كه ديگران گونه آندادخواست دعاوي طاري 
(Silberman, Stein & Wolff, 2017: 365)الزم 1 عدول از صالحيت محلي، نيز معمول است 

دادرسي طاري و اعتراض ثالث طاري رسيدگي به دعواي اصلي منوط به اعادة در . آيد مي
 ولي در ورود ثالث، جلب ثالث و دعواي ،آيد رسيدگي به دعواي طاري است و اناطه الزم مي

 & Grossi  ( و حقوق ايتاليا(Silberman, Stein & Wolff, 2017: 365)ال   كه در كامنگونه آنمتقابل 

(Pagni, 2010: 154شود يم با دعواي اصلي رسيدگي توأم به دعواي طاري ، نيز معمول است. 
 دعواي طاري ، هم معمول است(Oakley & Amar, 2009: 149)ال   كه در كامنگونه آنچون 
 به ،كه از نام آن پيداستطور هماندر اين باره . العملي در مقابل دعواي اصلي است عكس

 بعد از آن، اعتراض ثالث هو مواد مربوط.) م.د.آ.ق(سي مدني  قانون آيين دادر421 ةتصريح ماد
   .ست ا از دعاوي طاري)62 :1379 ،سمامي(نظر بعضي  رغم عليطاري هم 
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. م.د.آ. ق141 مادة در توأمقانونگذار غير از طرح صريح رسيدگي مذكور در سه مورد 
وقت رسيدگي به دعواي  آن قانون مقرر داشته كه 138 و 132چيني در مواد   مقدمهعنوان به

 مجلوب ثالث نيز ابالغ شود )272 :1379 ،مهاجري(رغم نظر بعضي  اصلي بايد به وارد ثالث يا علي
 بايد مراقبت شود ، نيز معمول است(Grossi & Pagni, 2010: 440) كه در حقوق ايتاليا گونه آنو 

 توأمد تا موجبات رسيدگي ابالغ تا وقت رسيدگي كافي باشلحظة زماني قانوني ميان فاصلة كه 
البته بديهي است كه به اين ترتيب وقت رسيدگي به . به دعواي طاري نيز فراهم شده باشد

ورود ثالث يا جلب ثالث نيز به طرفين دادرسي اصلي يعني مورودين ثالث يا جالب ثالث و 
، توأميدگي الزام به رسنتيجة  عنوان به. شود طرف جالب ثالث در دعواي اصلي نيز ابالغ مي

 درخواست جلب ثالث تا وقتي  شدنرفتهيپذ با طرح و ،)184 :1393 ،نوبخت(رغم نظر بعضي  علي
 به رسيدگي توان ينم ، نشده باشدنظر صرفدادخواست جلب ثالث وصول نشده يا از تقديم آن 

   .به دعواي اصلي ادامه داد
كننده به دعواي  گياگر رسيدگي به دعواي جلب ثالث در صالحيت ذاتي دادگاه رسيد

 :1385 ،شمس(  كه ديگرانگونه آن مسلماً )21 :1397 ،احمدي(رغم برداشت بعضي   علي،اصلي نباشد
 توأم رسيدگي ، نيز معمول است(Oakley & Amar, 2009: 143)ال  اند و در كامن  هم نظر داده)52

 حتي در رسيدگي توأمسيدگي  لزوم رليدل بهاما . يدآ اصولي اناطه الزم مي  طور هممكن نبوده و ب
بر طرفين آن دعوا بايد طرف مقابل جالب  عالوهدر دادگاه ديگري به دعواي جلب ثالث نيز 

همچنين اگر دعواي جلب ثالث در . دادرسي دعوت شودجلسة ثالث در دعواي اصلي نيز به 
بلكه در نباشد، آن در صالحيت نسبي آن شورا خواستة شوراي حل اختالف مطرح ولي 

 Grossi) كه در حقوق ايتاليا گونه آن رسد يم نظر به ،صالحيت نسبي دادگاه عمومي حقوقي باشد

& Pagni, 2010: 103)جلب ثالث هر دو بايد براي ة اصلي و پروندة پروند، نيز معمول است 
 قانون 9 مادة» ج«بند . گيري به آن دادگاه عمومي حقوقي فرستاده شوند رسيدگي و تصميم

ال   كه در كامنگونه آنالبته .  اين امر باشدديمؤ تواند يم هم 1394ل اختالف شوراهاي ح
(Speciale, 2006: 29)ها مالك تعيين   منظور آن نيست كه مجموع خواسته، نيز معمول است

   .مرجع صالح نسبي باشد

  
  وابستگي جلب ثالث به دعواي اصلي در حد كمال. 3

دتر از وابستگي ورود ثالث و دعواي متقابل و وابستگي جلب ثالث به دعواي اصلي شدي
اين شدت را در دو امر استثنايي يعني تعداد نسخ الزم براي .  در حد كمال استيعبارت به

.  مالحظه كردتوان يمجلب ثالث نتيجة تجديدنظرخواهي از نحوة دادخواست جلب ثالث و 
  .  هم قابل طرح استيخواه فرجام ةدربار اخير ةالبته نحو
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  تعداد نسخ الزم براي دادخواست جلب ثالث. 3.1
بر اينكه طبق  عالوهدادخواست جلب ثالث . م.د.آ. ق137 مادة امري كامالً استثنايي، طبق عنوان به

 ،شود يم يك نسخه به دادگاه تقديم ةبه اضاف) خواندگان(روال معمول به تعداد مجلوبان ثالث 
اند   هم توجه داشته)106 :1396 ،ابهري ؛333 :1385 ،ي و مردانيبهشت( كه ديگران گونه آنبايد به اين تعداد 

 مقابل جالب ثالث در دعواي اصلي يها طرف طرف يا )183 :1393 ،نوبخت(رغم نظر بعضي  و علي
گرچه ظاهراً ا ،اند  هم نظر داده)110 :1381 ،زادهقلي( كه ديگران گونه آندر واقع، . هم افزوده شود

 ولي به ،جالب ثالث در دعواي اصلي طرف دعواي جلب ثالث نيستمقابل ) يها طرف(طرف 
فرعي و پيرو دعواي شالودة از اينجا . شود يماو هم يك نسخه از دادخواست جلب ثالث داده 

 چون جلب ثالث دعوايي است كه ،بايد هم چنين باشد. شود يمبودن جلب ثالث ريخته  اصلي 
: 1391 ،جعفري مجد(نظر بعضي  رغم عليپس . شود يمه در پاسخ به دعوا يا دفاع طرف مقابل اقام

با فوت، حجر يا زوال سمت هر يك از جالب ثالث، مجلوب ثالث . م.د.آ. ق105 مادة طبق )26
يا طرف دعواي جالب ثالث در دعواي اصلي هر دو دعواي اصلي و جلب ثالث متوقف 

  . شوند مي
 )644: 1357 ،مدني( كه ديگران گونه آن  چون،تعداد اين دعواهاي پيرو ممكن است زياد باشد

 يا خواندگان اصلي به ها خواهان شايد خواندگان متعددي توسط هريك از ،اند هم توجه داشته
 پس به تعداد ،مجلوب ثالث هم ممكن است بخواهد جلب ثالث كند. دعوا جلب شوند

ال  كه در كامن گونه آنضمن اينكه . شود مضاعف افزوده مي  طور ه الزم بيها دادخواست
(McCord, 2008: 232)ديگر ة يكي از خواندگان ممكن است بخواهد خواند، نيز معمول است 

مثالً خواهان عليه مالكان مشاع ملك ديوار به ديوار . كند جلب 1 ثالثعنوان بههمان دعوا را 
دة خوان، در دادگاه دهد يماش دادخواست   نشت آب و ورود خسارت به خانهسبب بهاش  خانه
 كه او سيستم آبرساني شود يم دادخواست جلب ثالث داده مدعي تر جوانتر عليه خوانده  مسن

در اين مورد، در دعوا . اين خسارات شده استموجب خانه را بدون اجازه دستكاري كرده و 
 چون او از نظر ،ستين ثالث عنوان به مانع از جلب او رسد يم نظر به تر جوانبودن قبلي خوانده 

با اين حالت، در آيين . يدآ  ميحساب بهتر ثالث   مسنةاي ميان خواهان اصلي و خوانددعو
ايم كه خواهان دعواي اصلي با حفظ جايگاه  دادرسي مدني از قبل آشنا هستيم؛ براي مثال ديده

  . شود هم بدل مي) دعواي طاري(دعواي متقابل يا ورود ثالث خواندة خود در آن دعوا به 
 حالت فوق در ميان ، نيز معمول است(Emanuel, 2008: 215)ال   كامن كه درگونه آن
تنظيم سند رسمي خواستة افتد، براي مثال زن و مردي به   مختلف هم اتفاق مييها خواهان

 ،كند يم در دعوا را مطرح  نبودننفع يذ، خوانده در مورد زن ايراد كنند يمدعوا اقامة آپارتماني 
                                                            

1. Cross claim 
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و خواهان مرد  هشد  مهريه به او منتقل عنوان بهف آپارتمان  كه نصشود يمپس زن مدعي 
اي  شده همچنين وقتي خواهاني كه ملك ثبت. كند يم ثالث به دعوا جلب عنوان بهرا ) شوهرش(

 ملك به خودش ة فروشند،ثبتي به نام او نشده است  طور هرا خريداري كرده ولي هنوز ملك ب
 اصلي را از ملك خلع ة خواند ومالكيتش را ثابت كرده تا به كمك او كند يمرا به دعوا جلب 

 ملك به خودش ة فروشندعنوان بهاصلي خواندة يد كند، مجلوب ثالث نيز ممكن است عليه 
     .كنددعواي جلب ثالث 

 ولي طبق ،شود يمدر اين باره دادخواست جلب ثالث به طرف مقابل جالب ثالث ابالغ 
. شود ينمني دادخواست دعواي اصلي به مجلوب ثالث ابالغ  يع،افتد قانون عكس آن اتفاق نمي

 ولي دعواي اصلي پيرو دعواي جلب ، دعواي جلب ثالث پيرو دعواي اصلي استيعبارت به
رغم نظر بعضي   پس علي،شود ينمدر واقع مجلوب ثالث از طرفين دعواي اصلي . ستينثالث 

 :1384 ،حياتي( و نظري كه بعضي )38 :1380، -؛ حسيني117 :1375 ،نيا؛ شيخ383 :1371 ،؛ احمدي646 :1357مدني (
 معمول (Grossi & Pagni, 2010: 155)اند و آنچه در حقوق ايتاليا   مطرح كرده)97، 1386سرير  ؛234

 اعتراض سيتأسثالث از  ثالث به دعوا مانع از استفاده مجلوب   گفت كه جلب توان ينم ،است
؛ 49، 1385شمس (رغم نظر بعضي   ثالث علي شده عليه مجلوب  زيرا دعواي طرح،شود يمثالث  

 ثالث   دعوايي جدا از دعواي اصلي و فقط ميان مجلوب)97 :1386 ،سرير ؛31 :1394زاده و رمضاني  حسن
 طور ه پس او ب،شود ينم اصلي به مجلوب ثالث ابالغ  دادخواست دعواي. است ثالث  و جالب

 ولي صرف اطالع سطحي از يك دعوا ،دعوا مطلع شده باشداتفاقي ممكن است از موضوع آن   
 )355 :1379 ،صدرزاده افشار ؛644 :1357 ،مدني(رغم نظر بعضي   چون علي،ثالث نيست مانع از اعتراض 

مثالً مردي كه در . مجلوب ثالث لزوماً از طرفين حكم صادره در دعواي اصلي نخواهد بود
 جواني سنگاپوري شده و براي اثبات اينكه مدتي زني  مدعي پدري،واقع قادر به تناسل نيست

 و با استنكاف كند يمدارد استناد ) اش وارث بالقوه(سنگاپوري داشته به مداركي كه نزد برادرش 
برادر مزبور در دادگاه حاضر . دهد يمثالث  اش دادخواست جلب  مدارك عليهارائة او از 

 اسناد ، اثبات همسري زني سنگاپوري استددرصدو به اين گمان كه جالب او فقط شود  مي
 دادگاه را ترك ، ولي بدون اينكه متوجه شود موضوع اثبات نسب است،دهد يممربوطه را ارائه 

ثالث  صرف اين مقدار دخالت در پرونده حق اعتراض ه  گفت چنين شخصي بتوان ينم. كند يم
موضوع اطالع پيدا كرده با توجه به حتي اگر بتوان ثابت كرد كه او از . دهد يمخود را از دست 

 ،اند  نيز نظر داده)382 :1371 ،احمدي(كه بعضي   ثالث، او آنچنان مطالب مربوط به ورود و اعتراض
با اين . كنديا بعد از صدور حكم به آن اعتراض شود  خواهان ثالث وارد دعوا عنوان به تواند يم

دعواي جلب نتيجة  به تواند ينماي اصلي  طرف مقابل جالب ثالث در دعورسد يم نظر بهحال 
  .  شود يم از اطراف آن دعوا شمرده ينوع به چون ،ثالث اعتراض ثالث نمايد
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  جلب ثالثنتيجة تجديدنظرخواهي از نحوة . 3.2
 در جلب ثالث، جالب ثالث رسد يم نظر بهبرخالف معمول در ورود ثالث و دعواي متقابل، 

 جلب ثالث، قرار ابطال آن دادخواست، قرار رد دعواي جلب  از قرار رد دادخواستتواند ينم
 كه ديگران گونه آن{يا حكم صادره } اند  هم نظر داده)54 :1385 ،شمس( كه ديگران گونه آن{ثالث 

مستقل از تجديدنظرخواهي از   طور ه جلب ثالث بةدربار} اند  هم نظر داده)185، 1393نوبخت (
   .كنددعواي اصلي تجديدنظرخواهي 

 ،فقط از قرار رد دادخواست اسم برده. م.د.آ. ق140 مادةگرچه در اين باره قانونگذار در ا
و بسط موضوع را به اهل فن كند  مياين روش اوست كه به ذكر قدر متيقن اكتفا ولي 

 فارغ از )55 :1385 ،شمس(رغم نظر بعضي   عليتواند ينم تنها نهبنابراين، مجلوب ثالث . سپارد يم
 دعواي اصلي اقدام به تجديدنظرخواهي از حكم دعواي ة از نتيج نشدنيظرخواهدنيتجد

 اگر حكم صادره براي دعواي )55 :1385 ،شمس(رغم نظر بعضي   بلكه او علي،جلب ثالث نمايد
 كه كند ينمدر اين باره، فرقي . كند مستقالً از آن واخواهي تواند ينمجلب ثالث غيابي باشد هم 

ضمن اينكه بدون ترديد مجلوب . دعواي اصلي خواهان يا خوانده آن باشدتجديدنظرخواه از 
در واقع، وابستگي ميان . كنددعواي اصلي تجديدنظرخواهي نتيجة ثالث حق نخواهد داشت از 

 طور ه ساير موارد بدهد ينم زياد است كه اجازه يحد بهدعواي جلب ثالث و دعواي اصلي 
 دعواي جلب ثالث براي اثبات يا نفي دعواي اصلي اصولي تفسير شوند؛ علت آن است كه 

 به تواند يم و رسيدگي به دعواي جلب ثالث بدون رسيدگي به دعواي اصلي شود يمطرح 
در غير اين . شود، امري كه از نظر قانونگذاري پسنديده نيستمنجر پيدايش احكام متضاد 

ه باشد و براي اثبات صورت، ممكن است خواهان مدعي مالكيت اتومبيل در تصرف خواند
 تأميناتومبيل به خودش را به دعوا جلب كند؛ مجلوب ثالث درخواست فروشندة مالكيت خود 

شده در مهلت مقرر دادخواست جلب ثالث   تعيينتأمين عدم توديع ليدل بهدعواي واهي كند و 
ده و توسط دادگاه رد شود؛ دادگاه بدون رسيدگي به جلب ثالث به دعواي اصلي رسيدگي كر

 خواهان بدهد؛ بعداً از قرار رد دادخواست جلب ثالث ي حقيبيد حكم به قاعدة  به استناد
مستقل تجديدنظرخواهي شود و با نقض قرار در آن مرحله و رسيدگي مجدد سبق  طور هب

بودن آن ثابت گردد؛ حكمي كه در اين باره  نشده مالكيت خواهان بر اتومبيل معلوم و منتقل
هاي حكم   پايه،اند  هم توجه داشته)60 :1392 ،زادهحسن( كه ديگران گونه آن ،شود يمصادر 
 نيز (Oakley & Amar, 2009: 85 & 144)ال   كه در كامنگونه آن. لرزاند يمقبلي را شدة  صادر

  .  است1بها  براي اجتناب از نقض بعدي اعتبار قضيه محكومتوأم رسيدگي ،معمول است

                                                            
1. Res judicata 
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 كه اجازه  را قانون سابقيمادةمتوجه اين امر بوده و در نتيجه  1379قانونگذار در سال 
رسيدگي   مستقل قابل  طور ه پس از ختم رسيدگي به دعواي اصلي دعواي جلب ثالث بداد يم

دادگاه احراز كند كه جلب ثالث . م.د.آ. ق139 مادةبنابراين، اگر مطابق .  نسخ كرده است،باشد
اهد به آن جدا از دعواي اصلي رسيدگي كند، آن رسيدگي  دادرسي هم هست و بخوةبراي اطال

 قبل از رسيدگي به دعواي اصلي ،اند  هم نظر داده)185 :1393 ،نوبخت( كه ديگران گونه آنبايد 
همچنين اگر دادخواست جلب ثالثي . ي آن استأ دعواي اصلي منوط به ريرأ چون ،باشد

 ،اند  طرح كرده)112 :1396 ،ابهري(ه بعضي رغم نظري ك  علي،خارج از مهلت قانوني داده شود
شود؛ حتي اگر اين  جداگانه به آن رسيدگي نمي  طور هاصوالً دعواي مستقل حساب نشده و ب

 ةدربار )60 :1392 ،زادهحسن(رغم نظر بعضي   علي،جلب ثالث در دادگاه ديگري مطرح شده باشد
 عنوان جلب ثالث نداشته و در واقع هم البته اگر چنين دعوايي. شود آن قرار رد دعوا صادر مي

 آن مهلت در مورد آن ،اند  هم نظر داده)44 :1392 ،زادهحسن( كه ديگران گونه آن ،جلب ثالث نباشد
  .     مجري نخواهد بود
دعواي اصلي براي دعواي جلب ثالث الزمة  عنوان به است كه ييرأ ةدربار ،آنچه گفته شد

و نيست  مصداق موضوع بحث ما ، اگر صادر شود ديگرييرأ وگرنه ،شود يمصادر 
 )180 :1393 ،نوبخت( كه بعضي گونه آن؛ مثالً گيردمستقل انجام  طور هتجديدنظرخواهي از آن بايد ب

بها را براي   اجارهمستأجر ممكن است ،اند مشابه، مثال زده طور ه ب)318 :1379 ،واحدي(و بعضي 
 در دفاع در مقابل دعواي موجر همسايه مستأجر پس ،او داده باشدهمساية تسليم به موجر به 

 دادن وجه به مستأجربعد از اينكه . كند يمشده به دعوا جلب  وجه پرداختهخواستة مطالبة را به 
 در دعواي ،بها را به موجر رسانيده است همسايه را ثابت كرد، همسايه اگر ثابت كند كه اجاره

حقي موجر صادر  در دعواي اصلي حكم به بي جالب ثالث و يحق يبجلب ثالث حكم به 
 اين ةدربار ،بها را به موجر رسانده است ؛ ولي او اگر نتواند دادگاه را قانع كند كه اجارهشود يم

بها   براي استرداد اجارهمستأجر ادعاي ةدربار ولي ،شود يمحقي صادر  ادعاي او حكم به بي
 كند كه مبلغ دريافتي با طلب او از  چون ممكن است مثالً همسايه ثابت،جاي بحث هست

پس موضوع اين . شود صادر مستأجرحقي  يب تهاتر شده است و در نتيجه حكم به مستأجر
بها به موجر از طريق همسايه   بر رساندن اجارهمستأجر ادعاي ةدربارمقاله حكمي است كه 

جا ادعاي تهاتر خوانده در اين. بها استرداد اجارهمطالبة  ةدربارصادر شده است نه حكم صادره 
 ايرادي ندارد كه موضوع )184 :1393 ،نوبخت(رغم نظر بعضي   ولي علي،شود دفاع محسوب مي

 هم )43 :1392 ،كريمي( كه ديگران گونه آنو باشد خواهان خواستة  از موضوع تر عيوسادعاي او 
 دعواي متقابل دعواي ، نيز معمول است(Teller, J. D., 2016: 450)ال  اند و در كامن نظر داده

  . جلب ثالث محسوب شود
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قرار رد دادخواست را . م.د.آ. ق140 مادةقانونگذار در نتيجة مذكور چهار بين اينكه چرا از 
چون قانونگذار نيازمند يك قرار رد است، دوگانگي ذهني يك  ناشي از به نظر ،برگزيده است

اند   هم توجه داشته)111 :1381 ،زادهيقل( كه ديگران گونه آندرخواست نيز بوده است؛ يعني 
 ولي ،براي آن درخواست بدهدبداند و خواهان يا خوانده ممكن است جلب ثالثي را الزم 

قانونگذار نگفته است كه در اين باره قرار . جلب ثالث را الزم نداندنكند و دادگاه آن را قبول 
 از خود چنين قراري را توان ينم ، و چون قرارها حصري هستندشود يمرد درخواست صادر 

 گونه آن او به اين موضوع توجه داشته و بعداً در پاسخ به اين پرسش بسا چهولي كرد، مطرح 
 اقدام به تعيين تكليف اما نه در مورد ،اند  هم تلويحاً نظر داده)185 :1393 ،نوبخت(كه ديگران 

 :1381 ،زادهقلي( كه ديگران نهگو آنبديهي است . درخواست بلكه در مورد دادخواست كرده باشد
 دادگاه آن را ، شخص فوق اگر بعد از رد درخواست دادخواست بدهد،اند  هم توجه داشته)111

 از مطالبه درخواست ، جلب ثالث كندخواهد يمغيابي كه خواندة در مورد . كند يمهم رد 
 كه گونه آن هم تجديدنظرمرحلة در مورد .  و به تقديم دادخواست بسنده شده استنظر صرف

 )113 :1380 ،حسيني( هم نظر داده يا )181 :1393 ،نوبخت ؛209 :1390زاده، حسن؛ 51 :1385 ،شمس(ديگران 
 )270 :1379 ،مهاجري(رغم نظر بعضي   علي، چون آن مرحله اصوالً فاقد جلسه است،اند مطرح كرده

 الجرم دادگاه در صورت پس در اين دو مورد،.  به همين روش بايد عمل شودرسد يم نظر به
لزوم قرار رد دادخواست جلب ثالث صادر و در واقع رد درخواست را هم در ضمن رد 

  .    گنجاند دادخواست مي
فقط از حكم دعواي اصلي اسم برده كه از . م.د.آ. ق140 مادةگرچه قانونگذار در اهمچنين، 

 )377 :1379 ،مهاجري ؛239 :1384 ،يحيات(رغم نظري كه بعضي   ولي علي،شود يمآن تجديدنظرخواهي 
.  قرار پاياني دعواي اصلي هم همين حالت وجود خواهد داشتةدربارترديد  بي ،اند مطرح كرده
 از تواند يم مربوطه در تجديد قانون آيين دادرسي مدني نيز مادةاز » فقط«كلمة  حذف شدن

 هم باشد و از آن دعواي اصلي قرارنتيجة منظور اينكه اگر . داليل اين نظر باشد
  . شود يمجلب ثالث هم فراهم نتيجة  امكان تجديدنظرخواهي از ،تجديدنظرخواهي شود

تجديدنظر از حكم يا قرار اصلي بدوي در ابتداي رسيدگي نتيجة اما بسته به اينكه 
كرده  جلب ثالث فرض كردن پيرو تبع به قانونگذار نوآوري ديگري هم ،تجديدنظر چه باشد

 تجديدنظرخواهي از حكم يا قرار طاري ،يد شودأينحو كه اگر آن حكم يا قرار ت بدين. است
، ولي شود ينمشده محسوب و به تجديدنظرخواهي از آن هم رسيدگي  يدأينيز ت) جلب ثالث(

 عدم سبب به يرأاگر . يدآ  مختلفي پيش مييها حالت ،اگر حكم يا قرار اصلي نقض شود
 و شود يم براي رسيدگي مجدد به دادگاه صالح فرستاده صالحيت دادگاه نقض شود، پرونده

 )378 :1379 ،مهاجري(رغم نظر بعضي  ؛ عليكند يم مربوط به جلب ثالث هم آن را همراهي يرأ
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 ، اصلي قرار بوده و نقض شوديرأاگر .  حكم بوده است يا قراريرأبدون توجه به اينكه آن 
 طاري جلب ثالث يرأ و شود يمننده برگردانده پرونده براي تكميل تحقيقات به دادگاه صادرك

تجديدنظر بعد از شعبة  اگر باألخره و شود يم برگردانده جا همانهم به ) حكم باشد يا قرار(
حكم باشد يا ( طاري جلب ثالث هم يرأ به ،نقض حكم اصلي خودش به پرونده رسيدگي كند

 :1393 ،؛ نوبخت98 :1386 ،سرير؛ 250 :1386 ،كريمي(كه ديگران  گونه همان. كند يمخودش رسيدگي ) قرار
 353 مادة برخورد با جلب ثالث استثنايي بر ة اين نحو،اند  هم توجه داشته)111 :1396 ،ابهري ؛185
 رسيدگي به )183: 1393 ،نوبخت(رغم نظر بعضي  بديهي است علي. است. م.د.آ.ق

تجديدنظر هم مرحلة  در  دعواي اصلييرأ دعواي جلب ثالث با يرأتجديدنظرخواهي از 
  .  خواهد بودتوأم صورت به

 اصلي اقامه شود نيز يرأتجديدنظر از مرحلة در تازگي   هدر اين باره، جلب ثالثي كه ب
 را گفته شيپ تجديدنظر سرنوشت ة اصلي در رسيدگي اولييرأيد أيالجرم بسته به نقض يا ت

 ولي اگر ،شود ينم جلب ثالث رسيدگي  به دادخواست،شود يد أي اصلي اگر تيرأ. كند يمپيدا 
 بسته به اينكه رسيدگي به پرونده به دادگاه صالح يا دادگاه صادركننده ، نقض شوديرأآن 

 درخواست جلب ثالث هم ،ارسال شود يا در همان دادگاه تجديدنظر مورد رسيدگي قرار گيرد
 اصلي لزوماً به معني يرأنقض   حالنيابا . شود يماليه ارسال   پرونده به دادگاه مرجوعتبع به

 شيپ )250 :1386 ،كريمي(رغم نظر بعضي  در اين باره، علي.  جلب ثالث نخواهد بوديرأنقض 
 است يرأ چون موضوع آن يك ،رسد ينم نظر به غيرقابل تفكيك موجه يرأ موضوع دنيكش

 در اين هك يحال در،اند كه بعضي از اصحاب آن از آن تجديدنظرخواهي كرده و بعضي نكرده
؛ 357 :1379 ،؛ صدرزاده افشار646 :1357 ،مدني(كه بعضي  گونه همانهمچنين .  مواجهيميرأمورد با دو 

 ،اند  مطرح كرده)114 :1396 ،ابهري ؛87 :1391 ،؛ محسني251 :1386 ،؛ كريمي51 :1385 ،شمس
رح شده  تجديدنظر مطة اولين مرحله در مرحلعنوان بهتجديدنظرخواهي از جلب ثالثي كه 

نخواهد ) يا دودرجه (يا دومرحله يعني رسيدگي در اين مورد ،رسد ينم نظر به ممكن ،است
  .  بود

 ؛54 :1385 ،شمس( كه ديگران آن گونه ، قرار رد دادخواست گفته شدةدرباربديهي است آنچه 
 وگرنه ،ت قرارهاي رد دادخواست صادره از دادگاه اسةدربار ،اند  هم نظر داده)185 :1393 ،نوبخت
 ،مهاجري(بعضي  رغم نظر علي و شود يم )441 :1371 ،احمدي(رغم برداشتي كه از نظر بعضي  علي
و است  غيرقابل تجديدنظرخواهي ، اگر چنين قراري از دفتر دادگاه صادر شده باشد)276 :1379

  . شود ينم آن مطرح ةدربارموضوع مورد بحث 
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   بعد از نقض فرجاميامكان استثنايي رسيدگي به جلب ثالث. 3.3
 تواند يم ، اصلي گفته شديرأ جلب ثالث از يرأ پيروي ةدربار، آنچه مذكوربا استدالل 

 در موارد استثنايي در )55 :1385 ،شمس ؛111 :1381 ،زادهقلي(رغم نظر اصولي بعضي  علي
يا با  اصلي يرأ از يخواه فرجامبا عدم .  نيز البته به شكل ديگري صادق باشديخواه فرجام

 بدوي يا ة جلب ثالث اعم از اينكه در مرحليرأ از يخواه فرجام  فرجاميةيد آن در مرحلأيت
 موضوع آن مورد رسيدگي بودن فرجامخواهي قابل حتي در صورت ،تجديدنظر صادر شده باشد

 ، در ديوان فرجامي نقض شوديرأ و آن يخواه فرجام اصلي يرأولي اگر از . گيرد قرار نمي
 اصلي ممكن است نقض يرأ ، تجديدنظر گفته شدة مرحلةدربار كه يحالت  سه بر عالوه

. شود ينم جلب ثالث نيز ترتيب اثر داده يرأ از يخواه فرجامدر اين صورت به . شودبالارجاع 
 حكم بوده و يرأ اصلي اگر يرأ پس در صورت نقض ،كند ديوان فرجامي رسيدگي اصلي نمي
عرض دادگاه صادركننده ارجاع   همة پرونده را به شعب،باشدعلت نقض عدم صالحيت دادگاه ن

پس بعد از نقض . شود يم نيز به همان شعبه ارجاع واستهخ مفرجا طاري يرأ پس ،كند يم
يد أينكردن آن با ت   ولي براي برخورد، دادخواست جلب ثالث جديد دادتوان يمفرجامي هم 

، تقديم دادخواست جلب ثالث جديد بايد  فرجامي يا با نقض بالارجاعة اصلي در مرحليرأ
  . عرض يا دادگاه صالح باشد  همةبعد از ارجاع پرونده به دادگاه صادركننده يا شعب

 كه گونه آنآوري مثالً براي آوردن شاهد به دعوا  دليلعنوان بهدر اين باره، جلب ثالث 
جلب ثالث . ستثنايي امكان داردفقط در موارد ااند،  كرده نيز ابراز )107 :1395 ،زادهقلي(بعضي 

جلب ثالث بعد . شود اول دادرسي بدوي پذيرفته ميجلسة  دفاع نيز اصوالً فقط تا پايان عنوان به
فقط در مورد اند،  كرده ابراز )107 :1395 ،زادهقلي( كه بعضي گونه آناز پايان آن جلسه استثنائاً 

 نيز (Aspen, 2006: 71)ال   كامن1قضاييوية رمشابه اين مورد استثنايي در . متفرعات ممكن است
اول رسيدگي به واخواهي نيز در پاسخ جلسة جلب ثالث توسط واخوانده در . شود مالحظه مي

در واقع، . دگيريمشده واخواه بوده و در نتيجه موافق همين نظر انجام  به داليل تازه ارائه
 قبل از پايان شده يم جلب ثالثي را كه )51 :1385 ، شمس؛246 :1386 ،كريمي(رغم نظر بعضي  علي

توان بعد از نقض تجديدنظر يا نقض فرجامي يا   نمي،اول دادرسي بدوي مطرح كردجلسة 
 مطرح )249 :1386 ،كريمي( كه بعضي گونه آن. حتي در جلسات بعدي رسيدگي بدوي مطرح كرد

 طور هرسيدگي بدوي باول جلسة  بعد از ،چنين دعوايي اگر موضوع آن جديد باشداند،  كرده
.  دادرسي متوسل شدةآن اصوالً بايد به اعادنتيجة  ولي براي استفاده از ،مستقل قابل طرح است 

 ،اول دادرسي بدوي تقديم شودجلسة به اين ترتيب، دادخواست جلب ثالثي كه بعد از 

                                                            
1. Banks v. City of Emeryville, Deceased detainee’s relative v. Municipality 109 F.R.D. 535 
(N.D. Cal. 1985) 
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 آن ةدربار ،شده با ايراد خارج از مهلت بودن دعوا مواجه )109 :1396 ،ابهري(رغم نظر بعضي  علي
 طور نيهم. شود يم قرار رد دعوا صادر ،اند  هم نظر داده)62 :1392 ،زادهحسن( كه ديگران گونه آن

 ولي ،اول دادرسي درخواست جلب ثالث مطرح و پذيرفته شده باشدجلسة خواهد بود اگر در 
 .   شودمزبور تقديم جلسة  بعد از گذشتن سه روز از هدادخواست مربوط

  
  ثالث براي اثبات دعواي اصلي يا دفاع در برابر آنجلب. 4

منظور اين .  توسط خواهان يا خوانده طرح شده و براي دعوا يا دفاع باشدتواند يمجلب ثالث 
دعواهايي را به موازات دعواي ، دان زده )14 :1397 ،احمدي( كه بعضي ييها مثالرغم  نيست كه علي

 كه در گونه آن بلكه منظور آن است كه جلب ثالث ،اصلي تحت عنوان جلب ثالث مطرح كنيم
براي .  براي دعوا يا دفاع الزم باشد، نيز مطرح است(Lew, Mistelis & Kroll, 2003: 389)ال  كامن

بر دعواي اصلي كه عليه صادركننده اقامه كرده  عالوه چك برگشتي اگر بخواهد ةمثال، دارند
رغم نظر   اين دعواهاي جديد علي،دعوا كنداقامة  هاي آن نيز  و ظهرنويسها ضامناست عليه 

 چون ، دعواهايي جدا از دعواي اصلي بوده و جلب ثالث نيستند)247 و 246 :1386 ،كريمي(بعضي 
در مواردي دعواي جديد با دعواي .  دعواي اصلي نبوده يا براي اثبات آن الزم نيستندةالزم

 ،شمس(رغم نظر بعضي   مثل اينكه علي،آن باشدة الزم چه رسد به اينكه ،اصلي ارتباط هم ندارد
 طلب خواهان را به ديگري پرداخته باشد و گيرنده را به دعوا جلب اشتباه به خوانده )49 :1385
  .  كند

؛ صدرزاده افشار 644 :1357 ،مدني( مثال ديگري كه نويسندگان ديگري ةدربارمشابه اين وضعيت 
العبور در ملك   وجود دارد؛ به اين صورت كه مدعي وجود حقاند  زده)50 :1385 ،شمس ؛355 :1379

ولي بعداً خواسته است مالك مشاع كرده، را يك نفر ذكر ) خوانده(غير، در دادخواست مالك 
 بدوي در ةاول دادرسي مرحلجلسة البته، چنين دعوايي تا پايان . كنددوم را هم وارد دعوا 

 گونه آن رسد يم نظر به بلكه ، دعواي جلب ثالثعنوان هب ولي نه ،اثناي اين دعوا قابل طرح است
 دعوا يا دعواي اضافي؛ ة تحت عنوان تغيير نحو،اند  هم نظر داده)206 :1398 ،مولودي(كه ديگران 

اند و در   هم نظر داده)10 :1397 ،احمدي( كه ديگران گونه آنگرچه هر دعواي جلب ثالث اچون 
 ، هم معمول است(Grossi & Pagni, 2010: 155) و حقوق ايتاليا (Teller, J. D., 2016: 450)ال  كامن

 :Speciale, 2006) بعضي به عبارت يعني ؛ باشد2منشأ داشته يا هم 1بايد با دعواي اصلي ارتباط

 ولي هر دعوايي كه از طرف خواهان ، سرچشمه گرفته باشند3 هر دو از يك عقد يا واقعه(29
رغم   علي، باشدأمنش همح شده و با دعواي اصلي ارتباط داشته يا  اصلي عليه ثالث طرةيا خواند

                                                            
1. Related Petitum 
2. Related Causa Petendi 
3. Transaction or occurrence 
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در دعواي متقابل خوانده هم ممكن .  دعواي جلب ثالث نيست)13 :1397 ،احمدي(نظر بعضي 
  .است اتفاق مشابهي بيفتد

ها را خوانده قرار داده بود و او   چك يكي از ظهرنويسةدارندمذكور اگر در مورد 
 ولي در نهايت ،تر بود قبول  مثال ظاهراً قابل،كرد يمود را جلب ثالث ظهرنويسان قبل از خ

 ,Teller)ال  آنچه در كامن رغم علي و )356 :1379 ،صدرزاده افشار ؛113 :137 ،نياشيخ(رغم نظر بعضي  علي

J. D., 2016: 444 & Kerley, Hames & Sukys, 2012: 188)قبول    اين مثال هم قابل، معمول است
اقامة  چون ظهرنويس هنوز وجه چك را نپرداخته است تا بتواند عليه ايادي ماقبل خود ،نيست
همچنين است اگر برخالف نظر بعضي . شود و دادخواست او در اين مورد رد ميكند دعوا 

شده خودرو  گر قبل از پرداخت خسارات تصادف بيمه  شركت بيمه)356 :1379 ،صدرزاده افشار(
 مقصر را مجلوب ة رانند، نيز معمول است(McCord, 2008: 240)ال  ر كامن كه دگونه آنبخواهد 

 جالب ثالث )50 :1385 ،شمس( بعضي عبارت به.  از خود قرار دهد1 خسارتةثالث دعواي مطالب
قبول،    مثالي قابلعنوان به.  دعوا عليه مجلوب ثالث را داشته باشدة جلب حق اقامةبايد در لحظ

 :1357 ،مدني( كه ديگران گونه آن او ،شود ط خوانده تصرف عدواني ميوقتي ملك خواهان توس
 ملك به خود را به ة فروشند،اند  هم توجه داشته)113 :1375 ،نياشيخ ؛356 :1379 ،؛ صدرزاده افشار644

و اگر معلوم كند  مالكيت او ثابت ة تا مالكيت خود بر ملك را در ادامكند يمدادرسي جلب 
 هم مطرح )331 :1385 ،بهشتي و مرداني(كه ديگران   آنچنان،ع مالك نبوده استشود كه او در واق

ممكن .  بتواند قيمت پرداختي را از او استرداد كند،اند  نظر داده)113 :1375 ،نياشيخ(و ديگران كرده 
 مجلوب( در اين دعوا فروشنده ،اند  توجه داشته)356 :1379 ،صدرزاده افشار( كه بعضي گونه آناست 
نيز فروشنده به خودش را جلب ثالث به دعواي جلب ثالث قبلي نمايد و جلب ثالث ) ثالث

 خواهان اصلي بدهي )355 :1379 ،صدرزاده افشار ؛114 :1375 ،نياشيخ(بعضي گفتة اگر هم به . تكرار شود
اي   اصلي به مجلوب ثالث را حواله گرفته باشد يا هريك از خواندگان تصادف زنجيرهةخواند

 اين حالت ،را به دعوا جلب كند) يا مقصر يا مقصران اصلي(رانندگان مقصر قبل از خود 
 اين موارد از موارد جلب )332 :1385 ،بهشتي و مرداني(رغم نظر بعضي  بديهي است علي. وجود دارد

  .شود يم منجرچنين وضعيتي به ايجاد رشته پيروي از دعواهاي قبلي . ثالث تقويتي نيستند
 ادعا تواند يمگرچه ا و دفاع كند يماو اصوالً دفاع .  جلب ثالث كندتواند يمنده هم اما خوا

چون جلب ثالث هميشه دعواست جلب ثالث توسط خوانده .  ولي معموالً دعوا نيست،باشد
براي مثال، . كند يمشود كه او در مقام دفاع براي اثبات ادعاي خود طرح  معموالً دعوايي مي
 ة فروشند، با دادخواست تنظيم سند رسمي براي آپارتماني كه فروخته استخوانده در مواجهه

 تا ثابت كند هنوز سندي نگرفته و مجلوب كند يمآپارتمان به خودش را به دادرسي جلب 
                                                            

1. Third party practice (Impleader)  
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 در عوض خودش ،اند  هم نظر داده)201 :1398 ،مولودي( كه ديگران گونه آنثالث را وادارد كه 
رغم نظر  به اين ترتيب، دادگاه علي. نظيم سند رسمي انتقال كندبراي خواهان دعوا ت) خوانده(

همچنين است . كند يم خواهان اصلي محكوم به نفع مجلوب ثالث را )185 :1393 ،نوبخت(بعضي 
اگر خوانده در مقابل دعواي مطالبه وجه معيني مدعي شود كه فرزند خواهان معادل همان مبلغ 

شده با معادل آن خسارات  مطالبهان و فرزند او وجه به او خسارت زده و با توافق خواه
ممكن است خوانده در مقام دفاع طرح دعواي تقابل كند و از جلب ثالث . احتساب شده است

مدعي شود كه ) خواهان تقابل(خوانده مذكور براي مثال، در مورد . در آن دعوا استفاده كند
شده در دعواي اصلي است  بر وجه مطالبهخسارات وارده توسط پسر خواهان اصلي به او دو برا

) پسر(در اينجا جلب ثالث . و خواهان اصلي ضامن فرزندش براي پرداخت آن خسارات است
  .  ديگر در مقام دعواستةبراي نصف خسارات در مقام دفاع و براي نيم

  
   عادي دعواة طريقعنوان بهجلب ثالث . 5

العاده دعوا  جلب ثالث از طرق فوق. ث نيست دعواي جلب ثال بودنياصول مانع از  بودنرويپ
 اصلي و هم حتي ة زيرا توسط هم خواهان اصلي و هم خواند،نبوده و از طرق عادي دعواست

ال   كه در كامنگونه آن.  طاري نظير وارد يا مجلوب ثالث قابل طرح استةخواهان يا خواند
(Oakley & Amar, 2009: 142)ظر تعداد در افزودن دعواي  محدوديتي از ن، نيز معمول است

 دادرسي كه فقط داراي هفت ةدر مقايسه با موردي مثل اعاد.  به دعواي اصلي نيست1طاري
 جالب ثالث  استيكاف يعني ،گير دارد  جلب ثالث يك جهت كلي و همهاست،جهت محصور 

  . بداند» الزم«براي دعوا يا دفاع . م.د.آ. ق135 مادةآن را مطابق 
  

  ن جلب ثالث براي دعوا يا دفاع و ارتباط آن با خواسته و حكمالزم بود. 5.1
 براي دعواي اصلي يا شود يم جلب ثالث طرح عنوان به اگر دعوايي كه ،طوركه گفته شد همان

 جلب ثالث نخواهد بود؛ پس اگر آن دعوا دعواي طاري ديگري هم ،دفاع از آن الزم نباشد
شود و بايد آن دعوا در دادگاه صالح مطرح و  مينباشد در مورد آن از صالحيت محلي عدول ن

بودن  الزم. جداگانه به آن رسيدگي شود  ،اند  هم نظر داده)249 :1386 ،كريمي( كه ديگران گونه آن
ترديد  يب. دهد يمآن خود را نشان » حكم«دعواي جلب ثالث و » خواسته«در دو چيز يعني 

 ؛114 :1380 ،؛ حسيني334 :1385 ،؛ بهشتي و مرداني237 :1384 ،حياتي( كه ديگران گونه آندعواي جلب ثالث 
 :1385 ،شمس( كه ديگران گونه آنپس .  بايد خواسته داشته باشد،اند  هم طرح كرده)12 :1397احمدي 

 دادگاه اصوالً بايد در مورد ،اند  طرح كرده)113 :1380 ،حسيني(هم نظر داده يا ) 204 :1398 ، مولودي؛50

                                                            
1. The rule of unlimited joinder of claims or defenses 
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 جهيزيه از شوهرش ةدر موردي خواهان در دعواي مطالببراي مثال . م بدهدآن خواسته حك
 ،كند يم تا ثابت كند چند قلمي كه شوهر انكار كند يم دعواي جلب ثالث ةعليه مادر او اقام

در اين مورد .  شوهر تلف كرده استةاند و او آن اقالم را در خان واقعاً جزء جهيزيه بوده
شده جهيزيه از مادر شوهر است و دادگاه  مثل يا قيمت اقالم تلفخواسته جلب ثالث مطالبه 

 و چون جهيزيه در تصرف شوهر قرار داشتهكند  حكم به تحويل خواسته به خواهان تواند يم
 با اثبات دعواي جلب ثالث شوهر را نيز متضامماً به تحويل مثل يا پرداخت قيمت اقالم است،

 آن به خودش را به دعوا ةي مالكيت ملك، فروشند مدع كهيمورددر . سازدمزبور محكوم 
 مگر ، او آن است كه مجلوب ثالث قيمت آن ملك را به او بازگرداندة، خواستكند يمجلب 

 ثابت شدنحكم دادگاه هم در صورت . اينكه ثابت كند مالك ملكي بوده كه به او فروخته است
شنده و در نتيجه حكم صريح به اينكه فروشنده مالك بوده حكم ضمني به مالكيت سابق فرو

 مالكيت جالب ثالث ،مالكيت فعلي جالب ثالث خواهد بود و اگر مالكيت فروشنده ثابت نشود
  . هم ثابت نخواهد شد

در موردي كه خوانده در مقابل دعواي تنظيم سند رسمي خواهان، فروشنده را كه به او 
 خودش و با توجه به به نفعرسمي او تنظيم سند خواستة  ،كند يمسند نداده به دعوا جلب 

در اين مورد، . است) مقامش قائم( خواهان به نفعبودن آپارتمان، تنظيم سند رسمي  شدهفروخته
 جلب ثالث ة در نهايت خواست،اند  هم توجه داشته)334 :1385 ،بهشتي و مرداني( كه ديگران گونه آن

، )خوانده( جالب ثالث ق بودنمح دعواي اصلي و حكم دادگاه هم در صورت ةهمان خواست
نظري كه  رغم عليبنابراين، .  خواهان استبه نفعالزام مجلوب ثالث به تنظيم سند رسمي 

  است، جالب ثالث با اينكه ملك موضوع دعوا را فروخته،اند  طرح كرده)238 :1384 ،حياتي(بعضي 
 كه ديگران گونه آنه البت.  خواسته كندتأمينتواند عليه مجلوب ثالث درخواست  همچنان مي

خواستة  موارد لزوماً خواسته جلب ثالث همان ة در هم،اند  هم توجه داشته)13: 1397 ،احمدي(
موارد هم حكم دعواي جلب ثالث همان حكم دعواي اصلي همة دعواي اصلي نيست و در 

  . نخواهد بود
 جالب ةاست خو،شود يم فرزند خواهان براي اثبات احتساب به دعوا جلب  كهيمورددر 

يد وجود توافق ميان خواهان، خوانده أيثالث محكوميت مجلوب ثالث به پرداخت خسارات و ت
. و مجلوب ثالث براي احتساب طلب خواهان بابت وجه و طلب خوانده بابت خسارات است

 و خواندگان در ساير دعاوي ها خواهانجلب ثالث هم يك دعواست و اصوالً هر حقي را كه 
 ،-زاده قلي( كه ديگران گونه آن آن هم در دعواي جلب ثالث دارند؛ مثالً ةن و خواند خواها،دارند
 كند، دعواي واهي تأمينتواند درخواست   مجلوب ثالث هم مي،اند  هم نظر داده)285 :1395

 مجلوب يا جالب ثالث هر دو ،اند  هم نظر داده)107 :1395 ،زادهقلي( كه ديگران گونه آنضمن اينكه 
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مطالبة امكان . كنند متفرعات ةاول دادرسي مطالبجلسة  قبل يا بعد از پايان انندتو يم
ايام تصرف از مجلوب ثالث در ضمن دادخواست جلب ثالث ) از اقسام متفرعات(المثل  اجرت

ت عمومي ديوان عالي كشور هم أ هي26/12/1342 مورخ 3572روية شمارة  وحدت يرأدر 
  .  يد شده استأيت

 و كند يم دادگاه در جلب ثالث حكم عليه مجلوب ثالث را در عمل صادر سدر يم نظر به
 حكم آن معموالً ،البته چون دعواي جلب ثالث يك دعواي پيرو است. بايد هم صادر كند

درج ) پايه( در حكم دعواي اصلي ،اند  هم تلويحاً نظر داده)54 :1385 ،شمس( كه ديگران گونه آن
ي آن نيست كه در مورد آن حكم ا اين به معن)55 :1385 ،شمس(عضي رغم نظر ب اما علي. شود يم

ترتيب در مورد جهيزيه عليه مجلوب  بهشده   گفتهيها مثالدر . مستقل اصوالً قابل صدور نباشد
؛ در مورد ملك، تنظيم سند رسمي و احتساب نيز ممكن است عليه شود يمثالث حكم داده 

در . شود يم دعواي اصلي ة اين احكام هم وارد نتيجةهمنتيجة . مجلوب ثالث حكم صادر شود
 و در مورد دوم، صدور شود يماي عليه شوهر  مورد اول، صدور حكم عليه مادرشوهر قرينه

در مورد تنظيم سند . شود يمترتيب عليه يا له خواهان استفاده  بهحكم عليه يا له فروشنده 
كه   تا جاييدهد يمهان اصلي دعوا قرار رسمي، صدور حكم عليه فروشنده او را در مقابل خوا

و بگيرد  اصلي عليه مجلوب ثالث اجرائيه ة خريدار به جانشيني از خواندعنوان بهتواند  او مي
  . حكم را اجرا كند

در عمل تا حدي مجلوب ثالث خواهان مذكور  يها مثالهمة  طبق رسد يم نظر بهدر واقع 
 اصلي نقش خوانده را ةي و مجلوب ثالث خواند اصلةاصلي نقش خواهان را در مقابل خواند

ست كه هريك از خواهان يا  انحوي هاين وضعيت ب. كند يمدر مقابل خواهان اصلي بازي 
اي جز  ترتيب چاره به اصلي ممكن است در تجديدنظرخواهي خود از دعواي اصلي ةخواند

  . صلي نيز نداشته باشد اصلي يا مجلوب ثالث خواهان اة مجلوب ثالث خواندقرار دادنخوانده 
 ،كند يم كه از آمدن به دادگاه خودداري  راممكن است خواهان يا خوانده بخواهد شاهدي

 ،لنگروديجعفري (بعضي . دكن مجلوب ثالث قرار داده از اين طريق او را وادار به حضور در دادگاه
 اين امر با ايرادات درس يم نظر به. اند  چنين دعوايي را جلب ثالث تقويتي ناميده)197 :1370

 چون ، قرار دادشهادت دادندعواي جلب ثالث را خواستة  توان ينمفراواني همراه است؛ مثالً 
 و دادگاه طبق قانون اساسي شود يمخواسته امري است كه از دادگاه حكم به آن خواسته 

 )36 :1394 ،انيزاده و رمضحسن(رغم نظر بعضي   عليبسا چه.  بدهدشهادت دادن حكم به تواند ينم
 دعوا مواجه بالاثر بودنچنين دادخواستي اصالً قبول نشود و اگر اتفاقاً پذيرفته شود با ايراد 

بعضي  معتقدند جلب تقويتي غلط است و )197 :1370 ،لنگروديجعفري (بعضي . شده و رد شود
ي در تاريكي است كه چنين دادخواستي تير. دانند يم آن را داراي اشكال )114 :1375 ،نياشيخ(ديگر 
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شهادت او را براي شود و اطالعي مجلوب ثالث  ممكن است اتفاقاً موجب هراس از سر بي
  .  به دادگاه بكشانددادن

 و شود يمدهنده فراهم   دادخواستبه نفعست كه مشابه شهادت  انحوي هگاهي تركيب ب
تلف  مادر شوهر بابت  شهادت هم بيفتد؛ مثل موردي كه عليهةدربارممكن است چنين اتفاقي 

اي فراهم  نهايت قرينهدر  دعواي جلب ثالث شد و اين امر ة بعضي از اقالم جهيزيه اقامكردن
همچنين ممكن . كرد يم آن اقالم را انكار تصرف داشتن دعواي اصلي كه در ةآورد عليه خواند

اجر ديگري را  خواهان استناد به دفاتر تجارتي ت،است در دعوايي كه عليه تاجري مطرح شده
دفاتر خود به دادگاه ارائة اختياري از   طور هدر اثبات دعواي خود بداند و چون آن تاجر بمؤثر 

خوشبختانه قانون آيين . كند او را با تقديم دادخواست به دعوا جلب ثالث ،كند يمامتناع 
 ،صدرزاده افشار(رغم نظر بعضي  حلي براي اين مشكل دارد و آن اينكه علي دادرسي مدني فعلي راه

تواند براي كشف حقيقت چنين شاهدي را به دادرسي  قاضي مي )209: 1398 ،مولودي؛ 356 :1379
در مورد شاهد، گرچه . جلب كرده يا از دارنده چنين دفتري ارائه مفاد آن به دادگاه را بخواهد

اما در مورد  ، او به شهادت ممكن نيستوادار كردندادگاه ممكن است ولي جلسة دعوت او به 
 توان ينم اصوالً ،دگير يمبه اين ترتيب انجام را كه البته، آنچه . دفاتر چنين مشكلي وجود ندارد

 تحقيق محلي يا كارشناسي ة بلكه بايد آن را زيرمجموع، دعواي جلب ثالث دانستةزيرمجموع
 . دانست

عمومي چنين  شاهد ةدربار رسد يم نظر به شاهد خصوصي است و ةدربار ،آنچه گفته شد
كه كامالً معمول است كه از ادارات عمومي نظير سازمان ثبت اسناد و امالك  يينيست؛ تا جا

 ،نوبخت( كه بعضي گونه آندر نتيجه، .  موضوعي استعالم شودةدرباركشور و سازمان ثبت احوال 
 گسترده نحو به هم (Grossi & Pagni, 2010: 155)اند و در حقوق ايتاليا   توجه داشته)180 :1393

 شاهد نيست كه عنوان بهالبته، فقط .  نوعي جلب ثالث هستندها استعالم گونه نيا ،معمول است
 ثبت اسناد و ةچون براي مثال ممكن است اداركرد،  اشخاص را جلب ثالث گونه نيا توان يم

 مطرح )181: 1393 ،نوبخت( كه بعضي گونه آنو عالمت تجاري فردي را كرده امالك تخلف 
 شود يمدر اين مورد آن سازمان به دعوا جلب . باشدكرده نام فرد ديگري نيز ثبت ه باند،  كرده

به اين .  محكوم گردد، تخلفي كه كرده استبسب بهتا هم سوابق موجود را ارائه دهد و هم 
فتخار ا ؛25 :1391 ،؛ جعفري مجد232 :1385؛ بهشتي و مرداني 490 :1383 ،شمس(رغم نظر بعضي  ترتيب علي
 كه بعضي گونه آن دادرسي نيز ة اعادة قاعدتاً بايد جلب ثالث در مرحل)344 :1396 ،جهرمي و السان

  . مجاز باشد،اند  نيز نظر داده)193 :1387 ،حياتي(
براي مثال اگر .  لزوماً جلب ثالث نيست،پس هر چيزي كه براي دفاع يا دعوا الزم باشد

 خوانده كه مدير شركتي است ،اند  مثال زده)317 :1396 ،ريشهري و پيرهادي( كه بعضي گونه آن
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بخواهد عليه خواهان وجه چك مفقودي شركت كه ظاهراً امضاي مدير سابق شركت بر آن 
 ،كند يممدير سابق شركت را به دعوا جلب كند،  امضا  بودنيجعل ادعاي ،نقش بسته است

نهايت مجلوب ثالث در اشد تا بتوان ولي اين دعوا براي جلب ثالث بودن بايد خواسته داشته ب
پسندي براي اين دادخواست  محكمهخواستة  ولي ظاهراً در اين مثال ،را به آن محكوم كرد

  .   يافتتوان ينم
  

  بودن و نقش قاضي  جهات و داليل الزمارائة . 5.2
  جوابسؤال مطرح است كه آيا جلب ثالث نيازمند موافقت قاضي است؟ اگر به اين سؤالاين 

دادگاه جلسة طرف دعوا در . م.د.آ. ق135 مادة گفته خواهد شد پس چرا طبق ،منفي داده شود
 كه ديگران گونه آن؟ واقعيت آن است كه كندبايد جهات و داليل خود را براي جلب ثالث ارائه 

ل  هم معمو(Grossi & Pagni 2010: 154)اند و در حقوق ايتاليا   هم نظر داده)269 :1379 ،مهاجري(
 براي دادن دادخواست جلب ثالث را منوط به موافقت قاضي مجاز بودن قانون هرگز ،است

اگر قاضي جلب . بودن يا نبودن با قاضي است  نكرده است، ولي طبق آن مقرره تشخيص الزم
شده جلب ثالث نبوده و از مزاياي دادخواست آن يعني   دادخواست داده،ثالث را الزم نداند

  . برد  رسيدگي آن با رسيدگي دعواي اصلي بهره نمي شدنيكي و بودن دعوا  طاري
بودن جلب ثالث مطرح   ، بديهي است كه جهات و داليلي كه براي اثبات الزمزمينهدر اين 

 توسط ،اند  هم توجه داشته)357 :1379 ،صدرزاده افشار ؛116 :1375 ،نياشيخ( كه ديگران گونه آن ،شود يم
حياتي  ؛116 :1375 ،نياشيخ(رغم نظري كه بعضي   ولي علي،بل نقد استطرف مقابل جالب ثالث قا

 بعيد است با نبود نص صريح قانوني پذيرفته شود كه طرف مقابل ،اند  مطرح كرده)233 :1384
و قاضي كند  آن توسط قاضي اعتراض قبول شدنبودن جلب ثالث بعد از   بتواند به قبول الزم

در اين باره، همچنين . كندجلب ثالث را بعد از تقديم آن رد  اين اعتراض دادخواست تبع به
 )184 :1393 ،نوبخت ؛274 :1379 ،مهاجري( كه ديگران گونه آنتواند  بديهي است كه مجلوب ثالث مي

 خوانده ايراداتي را در مورد دعوا، دادگاه، خواهان يا خوانده مطرح عنوان به ،اند هم نظر داده
 جلب الزم نبودن ،اند  هم توجه داشته)646 :1357 ،مدني( كه ديگران گونه آن او بتواند بسا چه. كند

تواند  در مورد اخير، ايراد مزبور مي. خودش براي رسيدگي به دعواي اصلي را نيز ثابت كند
  . بوده منجر به صدور قرار رد دعوا گردد) مجلوب ثالث(ايراد عدم توجه دعوا به خوانده 

 يامور حسب ضمن اينكه در ، هم باشديامور حسبتواند براي   ميرسد جلب ثالث نظر مي هب
  .    كرد در قالب جلب ثالث تحريك به دعوا هم توان يمپس . كرد جلب ثالث توان يمهم 
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  گيري نتيجه. 6
 دعوايي الزم براي رسيدگي به دعواي اصلي عنوان به جلب ثالث  بودنرويپ گفتيم، كه گونه همان
دخواست الزم براي جلب ثالث، بلكه در صالحيت دادگاه، در مهلت تقديم  در تعداد داتنها نه

اي از   در هر مرحلهتوأمدرخواست و دادخواست، در طرح ايرادات و دعاوي، در رسيدگي 
  .  شود خواهي الجرم رعايت مي رسيدگي، در واخواهي، در تجديدنظرخواهي و حتي در فرجام

نتايج فراواني كه به فراخور . كند يمثالث را ثابت متن مقاله دعواي پيرو تنها بودن جلب 
 ينوع بهولي نتايج ديگري نيز كه اند،  شده در متن مطرح ،ندشو يماين موضوع از اين امر ناشي 

در متن مشخص شد كه مجلوب ثالث . هستنداستحصال    همچنان قابل،اند جينتانتايج آن 
ولي با توجه به آنچه در مورد . كند ثالث طرح تواند ايرادات قانوني را در مورد دعواي جلب مي
 ، اصلي در مقابل خواهان اصلي گفته شدة نقش خوانده توسط مجلوب ثالث خواند كردنيباز

 دعواي اصلي ةدربارتواند بسته به مورد ايراداتي را در مقام دفاع  الجرم چنين مجلوب ثالثي مي
پس خواهان اصلي نيز حق خواهد . كندطرح  آن نيز مةاعم از دعوا، دادگاه، خواهان يا خواند

  .  خواسته يا دستور موقت بگيردتأمينداشت كه بسته به مورد عليه مجلوب ثالث مزبور نيز قرار 
 ،شود يمرسيدگي توأم   طور بههمچنين، قاعدتاً اينكه به دعواي اصلي و دعواي جلب ثالث 

گرچه در مواردي مانند ا ،شدآن نيست كه براي دو دعوا يك حكم صادر خواهد معناي به 
. اي از اين امر نيست  در واقع چاره، تنظيم سند رسمي گفته شدةدربارمورد مثالي كه در متن 

تنيدگي دعواي جلب ثالث با دعواي اصلي در مواردي مثل مورد   درهمليدل بهديگر اينكه، 
 او براي ، اصلي جلب ثالث كرده باشدةدرخواست تنظيم سند رسمي در فوق اگر خواند

استرداد دعواي خود عليه مجلوب ثالث بدون موافقت او بعد از ختم مذاكرات نيازمند موافقت 
استرداد نخواهد بود؛ از سوي ديگر در    وگرنه دعواي مزبور قابل،خواهان اصلي نيز خواهد بود

ود مواردي مثل مورد اثبات تصرف عدواني در فوق براي اينكه خواهان اصلي بتواند دعواي خ
 نيازمند موافقت مجلوب ،اصلي را با موافقت او بعد از ختم مذاكرات استرداد كندخواندة عليه 

در ضمن اينكه، . استرداد نخواهد بود   وگرنه دعواي مزبور قابل،ثالث خود نيز خواهد بود
 ،شود م رسيدگي ميأتو  طور بهنهايت بايد معتقد بود به هر دعواي طاري اصوالً با دعواي اصلي 

  . مگر اينكه خالف آن ثابت شود
 جلب ثالث در قانون آيين دادرسي سيتأس ،نشان دادفوق كه تحليل تحقيقي  گونه همان
مسائل همة شده در قانون براي پاسخگويي به  مواد گنجانده.  قانوني همراه استخألمدني با 

 اين يها تيظرفاين امر سبب شده است كه . نيستندكافي ابهامات همة مربوط و زدودن 
  .   نشده باقي بماند  مهم ناشناخته و در موارد زيادي استفادهسيتأس
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