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 چکیده

  ی، طار  یاست. دعاوآسیب شناسی دعاوی طاری    شناسایی و بررسی نقش دادگستری در  یقتحق  ینهدف از ازمینه و هدف:  

بر    یاصل  ییناز طرف متداع  یاشخص ثالث    یاخوانده    یااز طرف خواهان    یاصل  یبه دعوا  یدگیرس  یهستند که در اثنا  یدعاو

م اقامه  ا  ی ثالث  باشند    یاصل  یبا دعوا  یا  یدبا  ی دعاو  ینشوند.  منشأ  ا   ی اصل  ی با دعوا  یاهم  در  که  باشند  داشته   ینارتباط 

دادگاه در  م  یصورت  دعو   یاقامه  که  است. هدف  یاصل  یشوند  اقامه شده  آنجا  تکرار   یریجلوگ  ی،طار  یدعاو  از  در  از 

 هر از تا باشند تغییر غیرقابل  نوعی  به باید آن عناصر سایر و  دادرسی  موضوع .احتراز از صدور احکام متعارض است و    یدعاو

 مطلق امری نباید دادرسی عناصر تغییرناپذیری شود. اما جلوگیری اندازدمی مخاطره به را شایسته قضای  که ایگیرانهغافل اقدام

   شود. شمرده

تحلیلی است. برای گردآوری داده ها نیز از ابزار فیش    -روش: تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی

 برداری استفاده شده است. 

 و شودمی مطرح اصلی دعوای به رسیدگی جریان در که گیرد،می نشأت  از آنجا طاری  دعاوی  اهمیت  ها و نتیجه گیری:یافته

 در و باشدمی طاری دعاوی نتیجه شدن  روشن به منوط اصلی دعوای به نسبت   گیریمعموالً تصمیم  و بوده اتفاقی آنها طرح

 مورد تنها نه است  بوده شایسته که آن گونه متأسفانه اهمیتی، چنین با طاری دعاوی باشد.می  هابه دادگاه مبتال  بسیار نیز عمل

قانونگذار آثار موضوعات، بلکه نگرفته  قرار توجه  توجه   مورد دعاوی گونه این  بر حاکم دادرسی آیین و حقوقی مسائل، 

 است.  نگرفته قرار نیز حقوقدانان
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 مقدمه 

-قانون آیین دادرسی دادگاه  17تغییرناپذیری دادرسی، در ماده عنوان یکی از استثنائات اصل در حقوق ایران، دعاوی طاری، به 

بینی شده است. به موجب این ماده »هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای  های عمومیث و انقالب در امور مدنی پیش

شود.  طاری نامیده میدیگر، از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین« اصلی بر ثالث اقامه شود؛ دعوای  

تجدید دعاوی، صرفه   از  معارض، جلوگیری  آرای  از صدور  دادرسی مدنی، جلوگیری  آیین  در  نهادی  تأسیس چنین  فلسفه 

 (. 19: 1391جویی در وقت دادگاه و اصحاب دعوا است)جعفری مجد، 

دعاوی طاری، دعوایی است که حسب مورد خواهان، خوانده و یا ثالث در ضمن رسیدگی به دعوا در صورت ارتباط با دعوای  

-دهد به  تواند دعوای خود را تغییرکند. موقعیت و اختیارت خواهان یا خوانده متقابل از این جهت که میاصلی آن را اقامه می

شود او بتواند دعوای خود را متحول، رسد منطقاً دست کم ناشی از طواری دادرسی یا امور اتفاقی است که سبب مینظر می

تصحیح و تکمیل نماید و آوردن آن کنار دعاوی طاری، از این حیث توجیهی ندارد. به موجب اصل تثبیت دعوا، هرگونه تغییر  

 شود. ان دعوای اضافی عام و اصطالحی شناخته نمیخارج از موارد ذکر شده تحت عنو 

به همین خاطر تلقی دعوای اضافی از آن دسته از دعاوی که توسط خواهان در جریان دادرسی بر یک یا چند نفر از اشخاص  

شود و  گردد تا دعوای خود را تکمیل نماید، صحیح نیست. خواهان شخصی است که ثمره دادرسی  بر او بار میثالث اقامه می

دهد. خواهان در نقض دالیل خوانده معموالً به جهت به دست آوردن خواسته  خوانده در مقابل ادعای او دفاعیاتی را انجام می

شود. برای مثال،  دارد. با وجود این، خواهان ناچار به اقامه دعوای اضافی میها و ایرادات وی گام بر میخود و به رد دفاع

شود که در رهن شخص ثالثی است. با این که فروشنده مکلف  به تنظیم سند، با سندی رو به رو میخواهان در دعوای الزام  

نماید، چرا؟  است که مال مرهونه فک رهن نماید، خواهان دعوای الزام راهن به فک رهن را به صورت دعوای اضافی اقامه می

کند، بدین لحاظ که دعوا یک حمله تهاجمی  ا دفاع فرق میتوان اظهار داشت ماهیت دعوا ب در پاسخ به این پرسش، مقدمتاً می

است برای تغییر موقعیت و باید از سوی خواهان یا خوانده مطرح شود، ولی دفاع یک پاسخ متقابل به حمالت مدعی است  

شود که آن یبدون اینکه تغییری در وضعیت دفاع کننده ایجاد کند، بنابراین با کسب نتیجه یک دعوا، نفعی به دست آورده م

شود. لذا گاهی مواقع، به منظور به دست آوردن حق اصلی یا اموری دیگر الزم است دعوایی  مزایا و نفع در دفاع حاصل نمی

تواند ادعای  تواند چیزی به دست آورد و فقط میشود، زیرا در دفاع، خوانده نمیاقامه شود، چه با دفاع این نتیجه حاصل نمی

شود دعوای اضافی اقامه نماید، ناشی از این وضعیت است که  نابراین، این که خواهان در مواقعی ناچار میخواهان را رد کند. ب

نمی دفاع  با  نتیجهوی  دفاع  با  زیرا  برسد،  خود  اصلی  خواسته  به  نمیتواند  حاصل  او  برای  به  ای  آن  تبع  به  بتواند  که  شود 

 (. 6: 1392شود )امامی و همکاران، و دفاعیات خوانده، رد میخواسته اصلی خود دست پیدا کند؛ بلکه صرفاً ادعاها 

 است  دعاوی طاری، دعاوی  .گرددتقسیم می جلب ثالث و   ورود ثالث ،  دعوی تقابلدعوی اضافی،    نوعدعوی طاری به چهار  

 به شخصی وارد کردن یا دفاع مقام در یا خواسته کردن اضافه حیث  ارتباط از تنداش یا منشأ وحدت به نظر دیگر دعوای بر که

 دارد. تشریفات  به نیاز آید،می حساب به عیار تمام دعوایی خود خودی به اینکه به نظر شود و می وارد دعوا،
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 و تولید بدواً را )محاکمه( دعوا که آن است  اصلی دعوای طاری.  و اصلی دعوای  به شوندمی تقسیم شکلی جهت  از »دعاوی

 دعوای یک به رسیدگی در اثنای که است  آن طاری دعوای گیرد. می خواهان صورت دادخواست  وسیله به  که کند می ایجاد

 (. 56: 1387 دفتری، گردد« )متینحادث می اصلی( )دعوای اقامه شده دیگر

اند که به برخی از آنها اشاره خواهیم نمود: یکی از اساتید در رابطه با دعوای طاری، حقوقدانان تعاریف متفاوتی را ارائه داده

دارد: »دعوی طاری آن است که در اثناء رسیدگی به یک دعوی اقامه  ی حقوق در تبیین دعوای طاری چنین بیان میبرجسته

گردد. دعوی طاری هرگاه از طرف خواهان اقامه شود موسوم است به دعوی اضافه یا ضمیمه و  اصلی( حادث می شده )دعوی  

هرگاه از طرف خوانده در مقابل ادعای خواهان اقامه گردد موسوم است به دعوی متقابل و چنانچه از طرف شخص ثالثی یا بر 

(. به نظر 253:  1387ورود شخص ثالث نامند« )متین دفتری،    علیه شخص ثالثی اقامه شود آن را دعوی جلب شخص ثالث یا 

دهند  ی دعوی را وسعت میایشان طواری ناشی از دعاوی طاری امور اتفافی هستند که با ماهیت دعوی ارتباط دارند زیرا دامنه

می  اضافه  دعوی  مبدأ  و  دادخواست  موضوع  اصلی  ادعای  بر  ادعاهای جدیدی  یا  که  معنی  این  نفر نمایند  به  یا چند  و یک 

 (. 320-319: 1387کنند )متین دفتری، می اند دخیل در دادرسیاشخاصی را که جزء اصحاب دعوی اصلی نبوده

 حقوق رعایت  با  دادرسی عادالنه یک به رسیدگی دادن سامان برای مدنی  دادرسی آیین قواعد سایر همانند نیز طاری »دعاوی

دادرسی  آیین قواعد هدف  ترینمهم گفت  تواناست و  می شده  وضع صحیح و آراء مستحکم صدور نهایتاً و دعوا طرفین دفاع

 (. 15: 1393است« )کاتوزیان،  خصومت  سریع فصل آن، از پس اختالف و ایجاد از جلوگیری نخست، مرحله در

 که به دعاوی توأمان از رسیدگی دعاوی ندانستن مرتبط دلیل به  محاکم موارد، بسیاری در که نیست  ذهن از دور احتمال این فلذا

 دادگاه که تصمیم ویژه  به شوند. متعارض  آراء صدور زمینه ساز مرتبط، دعاوی تفکیک  با و  بزنند سرباز هستند، مرتبط الواقع فی

 منشأ، هم دعاویموارد،   غالب   در که آنجا از نیز و وضعیت  این از اجتناب برای باشد. نیزنمی شکایت  قابل دعاوی تفکیک در

 طاری جهت  که محاکم شود می باعث   ترتیب  است. این کرده اشاره هم منشأ اتحاد  به ارتباط کنار در  هستند، مقنن مرتبط هم

 دعاوی به صورت توأمان به منشأ، اتحاد با وجود و نمایند ارتباط عنصر احراز به مصروف را خود وقت  کمتر دعوی، شناختن

 در شیوه این  .است  ارتباط شرط احراز برای نوعی  معیاری ارائه  وحدت منشأ، ذکر از  دیگر، هدف عبارت به کنند. رسیدگی

ولی   است  استقالل دعاوی اصل خالف هستند، المنشأ متحد صرفاً و ندارند هم با ارتباطی طاری اصلی و دعوای که اندکی موارد

 داده تن  این موضوع ارتباط به وصف احراز تسهیل و متعارض احکام   صدور از  پرهیز  یعنی تر   مهم مصلحتی  لحاظ  به  مقنن

 است. 

 آسیب شناسی آثار دعاوی طاری 

  دعوای اصلی هستند که بر    دعاوی طارینسبت به آن مطرح گردیده هر دو    دعوای متقابلدعوای متقابل و دعوای دیگری که  

  دعوای طاری بر این دعوی است. نظر به اینکه  دعوای متقابل اولین اثر  دعوای طاریبا  دعوای متقابل ادغامعارض گردیده اند. 

دعوای  نیز با    دعوای متقابلگردیده است،    غاماد خورده و به عبارت دیگر    پیوندعارض شده و با آن    دعوای اصلی خود بر  

دعوای طاری مطرح شده همزمان   و تقابل است.  دعوای اصلیپل واصل    دعوای طاریمی گردد. به عبارت دیگر      ادغام  اصلی

نیز به این جلسات افزوده می   دعوای متقابلمی گیرد و رسیدگی به    قرار  مورد رسیدگی  دعوای اصلیبا جلسات رسیدگی به  

 رسیدگی می شود.  دعوای تقابل خواهانو   دعوای طاری خواهاناصلی،   خواهانبه ادعای  جلسه دادرسیشود، یعنی در هر 
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نمی گردد. اگر   دعوای طارینیز باعث زوال    دعوای متقابلنمی گردد و زوال    دعوای متقابلباعث زوال    دعوای طاریزوال  

به حیات خود ادامه می    قابلدعوای متمی شود اما    دعوای طاری، دعوای اضافی باشد با زوال دعوای اصلی، این دعوا نیز زایل

وارد دعوا شده باشد، با    خواهان تقویت موضع  باشد و وارد ثالث جهت    ورود ثالث دعوای    دعوای طاری دهد. در صورتی که  

با    جلب ثالث نمود. از طرف دیگر اگر    دعوای متقابلزوال دعوای اصلی، این دعوا نیز زایل می شود اما نمی توان رای به زوال  

از   تقویت موضع یکی  مقابل جالب    اصحاب دعواهدف  ثالث در  باشد، در صورتی که مجلوب  طرح دعوای  صورت گرفته 

ادامه می    دعوای تقابلهم زایل شود، رسیدگی به    دعوای جلب ثالث زایل شود و به تبع آن    دعوای اصلی نماید و بعدا    متقابل

 یابد.

ورود ثالث در دو مقرره مذکور دارای احکام متفاوتی است. از جمله اینکه، در داوری موضوع قانون آیین دادرسی مدنی، ورود  

کافی   ثالث منوط به توافق با طرفین داوری است در حالی که در داوری مرکز داوری، صرف سکوت طرفین و عدم ایراد آنها

می تواند با پذیرش موافقت نامه داوری، داور تعیینی و آیین داوری    است. بنابراین ثالث در داوری های موضوع این آیین نامه، 

 . وارد دعوا گردد و به دعوای وی رسیدگی خواهد شد، مگر اینکه طرفین داوری به ورود ثالث معترض باشند

از جمله    تواند نتایج ناخوشایندی داشته باشد.دعوای ثالث در دادگاه میضرورت رضایت طرفین دعوای اصلی و رسیدگی به  

جا   ادعا یک  دو  هر  به  تواند  نمی  داور  نمایند.  بررسی  اصلی  دعوای  همراه  به  ثالث  ادعای  نتوانند  دادگاه  البته  و  داور  اینکه 

واند اقدام به چنین امری نماید؛ زیرا  رسیدگی کند، زیرا فرض بر این است که رضایت طرفین دعوا منتفی است. دادگاه نمی ت

نتیجه   شدن  روشن  تا  را  ثالث  دعوای  به  رسیدگی  تواند  نمی  نیز  دادگاه  و  است  داور  نزد  رسیدگی  حال  در  اصلی  دعوای 

زمره  در  مورد حاضر  و  شده  محدود  دادگاه  رسیدگی  توقف  واقع جهات  در  نماید.  متوقف  اصلی  دعوای  به  داور  رسیدگی 

نیامده است.جهات توقیف رسیدگ  نباشد  ی  قابل جمع  با رای داور در تعارض بوده و  )شمس، پس ممکن است رای دادگاه 

1387 :77 .) 

به ادعای ثالث را تا روشن شدن نتیجه   -1جهت حل این معضل می توان به چند احتمال روی آورد:   دادگاه باید رسیدگی 

جهات توقیف رسیدگی دادگاه قلمداد نشده است، ولی با توجه  رسیدگی داور به تعویق بیاندازد. درست است که این حالت از  

ق.آ.د.م به نظر، توقف رسیدگی با مانعی مواجه نباشد.   491به لزوم جلوگیری از صدور آرای متعارض و با عنایت به مفاد ماده  

ر مقدم باشد دارای اعتبار  دادگاه باید به رسیدگی خود ادامه دهد و حکم دادگاه و داوری هر کدام که از لحاظ تاریخ صدو   -2

دادگاه باید به رسیدگی خود ادامه دهد. در این صورت حکم دادگاه، صرف نظر از    -3بوده و حکم موخر بی اعتبار است.  

نتواند  اگر طرفین  زیرا  است.  تر  احتمال سوم قوی  ما  نظر  از  داشت.  تقدم خواهد  داوری  بر رای  آن،  تاریخ صدور  نتیجه و 

دادگاه  حکم  حقی    برخالف  چنین  نیز  آنها  انتخابی  داور  نباشد(،  آن  طرفین  خود،  که  است  حکمی  )مقصود  نمایند  توافقی 

 .نخواهد داشت 

نتواند رضایت طرفین داوری را در ورود خود کسب نماید، به دعوای او     پس به عنوان نتیجه باید گفت که چنانچه وارد ثالث 

)واحدی،  در دادگاه و به صورت مستقل رسیدگی خواهد شد و رای دادگاه در هر صورت بر رای داوری تقدم خواهد داشت 

1391 :18 .) 

 شرایط اقامه دعاوی طاری در دادگاه ها 
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 ذی خواسته، بودن منجز دعوا مانند طرح اقامه عمومی باید شرایط و است  کامل دعوای یک اصلی دعاوی همانند طاری دعوای

د ثالث(، در و)دعوای تقابل، جلب و ور برخالف سایر دعاوی طاری خواهان برای آن رعایت گردد.  اهلیت  خواهان، بودن نفع

های آیین دادرسی به ترین کتابای از مهمپاره  بدان اختصاص پیدا کرده و در  (98قانون آیین دادرسی مدنی تنها یک ماده)ماده  

های بیشششتری، در مقایسششه بششا سششایر بدین جهت، ابهامات و پرسششش  هایی جهت توضیح مصادیق آن اکتفا شده است.ذکر مثال

 (.2 :1390)حسن زاده، مهدی، دوی وجود دارعدعاوی طاری، در مورد این د

شششده  ذکششر مصادیق از برخی که می گردد معلوم مذکور ماده به گذرا نگاهی با اوالً زیرا نمی باشد، صحیح نظر ایندر حالی که 

 به تنها ماده مذکور در قانونگذار ثانیاً است. اضافی دعوای عنوان تعارض با و تضاد در کامالً خواسته کردن کم جمله: از آن، در

 تقششدیم نیازمنششد یششک دعششوای مسششتقل همانند آنها هریک از طرح اینکه بدون است  نموده تصریح خواهان اختیارات از پاره ای

تنهششا  مدنی دادرسی آیین قانون در اضافی دعوای مبنای که باورند این بر حقوقدانان از دیگر ایعده مقابل در .باشد دادخواست 

 (.40: 1387آن قانون است)شمس،   17ماده  

ق.آ.د.م  84مششاده  2بنششد  از دوم شششق مششدنی دادرسششی آیششین قششانون در اضششافی دعششوای مبنای معتقدند حقوقدانان از دیگر گروه

 و داد حقوقششدانان از اخیششر گششروه  بششه را می بایست حق رسدمی نظر به شده مطرح نظرات میان (. در35: 1386،قهرمانیاست)

دعششوا بششین همششان اسششت کششه مششی گویششد: » م.د.آ.ق 84 ماده 2 بند دوم از شق حاضر حال در اضافی دعوای که مبنای بود معتقد

اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری قبال اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست دعوایی 

 «.خواهان ارتباط کامل داردباشد که با ادعای 

دعوای اضافی را باید یکی از استثنائات اصل تغییر ناپذیری دعوا در حقوق ایران به شمار آورد. در حقیقت بر پایه اصل تغییششر 

ضرورت عدالت در دادرسششی، حششل و فصششل سششریع   :ناپذیری دعوا که به اصل دور از دسترس بودن دعوا نیز شناخته می شود

نه از ثبات ادعوا افزوده نشود و موضوع دعوا آزاد  یکند هر لحظه بر محتوا و قلمروترام به حق دفاع ایجاب میاختالفات و اح

توانند خودسرانه موضوع دعوا را تغییر داده و یا چارچوب آن را طرفین و دادرسان نمی  برخوردار باشد؛ بر همین اساس اصوالً

 .کاهش یا افزایش دهند

ه با اصل تسلط طرفین بر قلمرو موضوعی دعوا ارتباط دارد و در رویارویی با این اصل بهتر شناخته مششی در واقع، این قاعده ک 

شود. طرفین بر دعوا و موضوعات آن تسلط دارند ولی هنگامی که دعوا ساختار خود را یافت و تثبیششت شششد ایششن سششاختار تششا 

قانون آیین دادرسششی مششدنی کششه بششه خواهششان   98براین ماده  (. بنا154:  1386غمامی و محسنی،  )انتهای دادرسی باید حفظ شود

تحت شرایطی امکان انجام تغییراتی در دعوی خود را داده است را باید استثنائی بر این اصششل دانسششت. در حقششوق بسششیاری از 

ه تصششحیح یششا کشورها به خواهان دعوی اجازه داده شده که بعد از تقدیم دادخواست و اقامه دعوی، در صورت نیاز مبادرت ب

تغییر و تکمیل ادعاهای قبلی و اصلی خود بنماید. در حقوق فرانسه، از این اختیار تحت عنوان دعوای اضافی یاد شده که ماده 

قششانون   124مششواد  . »قانون آیین دادرسی مدنی جدید این کشور آن را به صراحت یکششی از دعششاوی طششاری شششناخته اسششت   65

قانون اصول محاکمات مدنی لبنان هششم بششا  31قانون اصول محاکمات مدنی اردن و ماده  115مرافعات مدنی و تجاری مصر و 

امششا بایششد  (.2: 1391، عسششکری)«چنین اختیاراتی را برای خواهان پیش بینی نمششوده اند عنوان دعاوی اضافی»الطلبات االضافیه«

نیازمنششد تحلیششل و بررسششی اسششت. در ایششن گفت که دعوای اضافی در حقوق ایران ابهامات و ضعف هششای فراوانششی دارد. کششه  
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چهارم این قانون که به جلسات دادرسششی   بخشخصوص باید گفت که دعوای اضافی در قانون دادرسی تنها در یک ماده ذیل  

 .اختصاص دارد پرداخته است و از عنوان دعوای اضافی نیز نامی نبرده است 

 طششاری دعششوی یششک ثالششث  دعوی جلب  زیرا شود.می رسیدگی اصلی دعوی در طاری دعاوی سایر مانند به ثالث  جلب  دعوی

 خوانده یا خواهان طرف از دیگر دعوای به رسیدگی اثنای در دعوایی که »هر می دارد بیان ق.آ.د.م  که 17 ماده موجب  به است.

 طششاری را دعششوی دادگاه می شود....« چنانچه نامیده طاری دعوای شود اقامه ثالث  بر یین اصلی متداع طرف از یا ثالث  شخص

 دعششوی بششا توأم رسیدگی و ثالث  جلب  دعوی تفکیک عدم صورت در .کند رسیدگی مستقل نحو  به را آن باید تشخیص ندهد،

از  مششوارد سششایر در واال نیسششت  محکومیششت  مستلزم و می شود مطرح اصلی دعوی تقویت  عنوان به مواردی که از غیر به اصلی

 مطابق اجرا و تصمیم دستور و و قرار( و )حکم رأی صدور دادرسی، بر حاکم مقررات و اصول دادخواست، طرح شرایط جمله

 باشد. می حقوقی دعاوی کلی قواعد

 دعاوی از یکی عنوان  به است  جلب ثالث  دعوی طرح مبنای آنچه  زیرا دانست. تبعیت  قابل را مذکور رأی  باید می رسد  نظر  به

 و قسط اجرای ثالث  جلب   دعوی طرح مبنای اساساً جلوگیری می کند. متعارض آرای صدور از اینکه ضمن باشد،می مرتبط

فعل ناشی مسئولیت  آنچه تا است  عدالت   اعمال از و شود واقع اینجا(  در ثالث  )جلب  غیر عهده به  است  غیر عمل و از 

 در رسیدگی ورود شخص ثالث، شروعشود. همچنین در دعوای   جلوگیری است  مسئول هم ظاهر به شخصی که بر مسئولیت 

 مشخص باید یا خواندگان خوانده و هاخواهان  یا خواهان دادخواست  ( در68است)ماده   دادخواست  تقدیم مستلزم دادگاه

 را دعوی قلمرو بنابراین دادخواست  باشد؛ معین  باید آن  اسباب یا سبب   و ها خواسته یا خواسته دادخواست  در باشد. همچنین

-شمار  می به اصلی اطراف دعوای خواندگان و ها خواهان کلیۀ  پس کند.می معین  آن و سبب   موضوع و دعوی اطراف نظر  از

 دعوی به مربوط  و تکالیف حقوق نظر از دعوی اثر گردد،می  صادر دعوی  هر در حکمی که بودن آثار نسبی به با توجّه روند.

 و هم نزاع با حقوق خاصی یا و حق  مورد در است  ممکن جامعه در متعددی  افراداینکه   به توجّه با اما باشد؛نسبی می نیز

 خواندگان و ها دعوای اصلی)خواهان اصحاب بین شده اقامه دعوای  در بخواهند افراداین  که رودمی آن امکان و کنند اختالف

 دیگران که دعوایی به اجازۀ ورود او به نماید،  تعریفرا   ثالث  اینکه بدون  مدنی آیین دادرسی  قانون شوند، وارد اصلی( دعوای

  دارد: مقرر می  مورد این در  مدنی دادرسی آیین  قانون 130 است. مادۀ  داده و تبعی اصلی دو عنوان تحت   را باشندمی  آن  اطراف

محق   را در خود یا  و باشد قائل حقی به طور مستقل خود برای دعوای اصلی اصحاب دادرسی در موضوع ثالثی شخص  هرگاه»

 در رسیدگیاینکه   گردد؛ چه دعوا وارد است، نشده اعالم دادرسی ختم وقتی که تا تواندمیذینفع بداند، طرفین از یکی شدن

 مطرح در آنجا دعوا  که دادگاهی به را دادخواست خود باید نامبرده  این صورت در تجدیدنظر. مرحلۀ در یا باشد بدوی مرحلۀ

 تعریف نکرده را ثالث  وارد قانون  شودمی مالحظه که گونهنماید. همان صریح اعالن طور به را خود منظور آن در و تقدیم است 

نیز  دادرسی نظران  صاحب  و حقوقی نویسندگان است، آن   کنار از ایاشاره صورت به یا ننموده  تعریف را ثالث  وارد مدنی 

   (.110: 1391اند« )مهاجری، گذشته

در دادخواست دعوای ورود ثالث نیز باید شرایط دادخواست رعایت شود و وارد ثالث باید شرایط عمومی اقامششه دعششوا را دارا 

نفع بوده، عالوه بر داشتن نفع حقوقی، مشروع و مستقیم بودن آن باید تمام باشد؛ به عبارت دیگر، خواهان ورود ثالث باید ذی

وا را داشته باشد، البته این شرایط عالوه بر شرایط ذکر شده بششرای خششود دعششوای جلششب شرایط طرح دعوا مثل اهلیت طرح دع
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ثالث است، بر این مفهوم که خواهان دعوای وارد ثالث عالوه بر دارا بودن شرایط عمومی دعوا باید شرایط اختصاصی دعششوای 

 (.78: 1392)احمدی،  ورود ثالث را نیز داشته باشد

 طاری در دادگاه ها  رسیدگی به دعاوی

 65 مششاده ،یطششار یدعوا فیدر تعر 17ماده  در زمینه دعاوی طاری در قانون آیین دادرسی مدنی ایران،  ی و مربوطمواد استناد

 نیتوانششد در نخسششتیخواهان م  کاهش و تغییر خواسته و نحوه دعوا که  شیاعم از افزا  یراتییدر تغ  98ماده    ،یدعاو  کیدر تفک

در  140تششا  135در جلب شخص ثالششث، مششواد  134تا  130مواد  ،یدر توأم نمودن دعاو 103 انجام دهد، ماده  یدگ یجلسه رس

 اداری و قضششایی مراجششع در طاری دعاوی است  بدیهی. باشد یتقابل م یدر دعوا 143تا  141مواد  تایورود ثالث و نها یدعوا

 هایدادگاه تجدیدنظرخواهی مرحله در لیکن .دارند طرح امکان دادرسی مراحل تمامی در آنها از برخی و دارند فراوانی کاربرد

 .است  نشده بینیپیش اضافی و تقابل دعوی طرح هااستان مراکز تجدیدنظر

 و مششرتبط دعششاوی با شوندمی منقسم اضافه دعوی و ثالث  جلب  و تبعی، و اصلی ثالث  ورود تقابل، دعاوی به که طاری دعاوی

 آثششار شششودمششی مالحظششه تششردقیق اقهدم در اما باشد یکی اول نگاه در ارتباط و سبب  لحاظ از است  ممکن هرچند مطروحه امر

 .هستند دارا دعوی طرح شکل در مختلفی

هزینه دادرسی و بهای تجدیدنظرخواهی همان مبلغششی اسششت قانون آیین دادرسی مدنی بهای خواسته از نظر    61بر اساس ماده  

که در دادخواست قید می گردد و هر دعوا مستقل است و نظر خواهان مالک عمل خواهد بود و تابع دعوای اصلی مششی باشششد 

الف مقنن در قانون شورای حل اخت .می بایست به اصول مراجعه نمود و بر اساس آن مذکور که اصل می باشد در موارد شک

بیان نموده است چنانچه دعوای طاری در صالحیت شورای حل اختالف نباشششد ولششی در صششورتی کششه دعششوای  1387مصوب  

اصلی در صالحیت شورای حل اختالف باشد رسیدگی به هر دو دعوا در دادگاه صورت می گیرد این موضوع نشان می دهششد 

نماید اگر غیر از این بود دعوای طاری به هر میزان تقویم می شد   که خواهان در هر دعوایی می تواند خواسته را مستقل تقویم

بایستی لزوماً در شورا رسیدگی شود این در حالی است که مقنن در قانون شورا خالف این موضششوع را مششورد تأییششد و تأکیششد 

 .فراوان قرار داده است 

خواسته تقویم گششردد ولششی در مششا بقششی دعششاوی  در دعوای جلب ثالث باید به همان مقداری که باید مجلوب ثالث جلب گردد

باتوجه بششه اینکششه  .(استادان حقوق این نظر را پذیرفته اند  جمعی ازطاری می بایست بر اساس دادخواست اصلی تقویم گردد )

 بایست تمششامی شششرایط دادخواسششت ازگردد. بنابراین میجلب ثالث نیز همانند هر دعوای دیگر به موجب دادخواست اقامه می

 1ق. آ.د.م. به هزینه دادرسی تصریح ننموده اسششت امششا در بنششد  51جمله هزینه دادرسی را دارا باشد. اگرچه قانونگذار در ماده 

ق. آ.د.م. عدم الصاق و ابطال تمبر یا ابطال آن به میزان کمتر از مقدار قانونی را از موجبات صدور اخطار رفششع نقششص   53ماده  

ق. آ.د.م که بیان داشششته  137گردد این است که منظور قانونگذار از بخش اخیر ماده ینجا مطرح میدانسته است. سؤالی که در ا

شرایط دادخواست جلب ثالث )از جمله هزینه دادرسی( همانند دادخواست اصلی خواهد بود، چیسششت؟ آیششا هزینششه دادرسششی 

د؟ در پاسخ بششه سششؤال مششذکور میششان حقوقششدانان دادخواست جلب ثالث نیز باید به میزان دادخواست دعوای اصلی ابطال گرد

ق.  137اختالف نظر وجود دارد. گروه اول از حقوقدانان معتقدند: »هزینه دادرسی جلب ثالث با توجه به بخششش پایششانی مششاده 

(. گروه دوم از حقوقدانان نیز اعتقششاد دارنششد: »هزینششه دادرسششی جلششب 53-52:  1394آ.د.م معادل دعوای اصلی است« )شمس،  
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ی ثالث، در جلب ثالث اصلی بر اساس تقویم صورت گرفته و در جلب ثالث تبعی بر مبنای مرحله و تقویتی است که خواسته

 (.391: 1389دعوای اصلی دارد« )مقصودپور، 

 و 28 » با التفاوت به مواده اتفاق آراء اعالم نموده اند: ب 1366/ 8/ 28 تاریخ به نظریه ای در نیز تهران دادگاه های وقت  قضات 

 اصششلی دعششوای تابع غیرمالی بودن یا مالی جهت  از و طاری دعاوی از ثالث  جلب  یا وارد دعاوی مدنی دادرسی آیین قانون 29

 (.61: 1395،  شاملو ) «بود خواهد اصلی دعوای دادرسی هزینه به میزان آن دادرسی هزینه بنابراین است 

 غیرمالی دعوایی جلب ثالث  دعوای اما مالی دعوایی اصلی دعوای که مواردی بسا چه اینکه، وارد است  نظریه این به که ایرادی

شششخص  از تومششان میلیششون مبلششب بیسششت  به پارس پژو خودروی یک دستگاه خریداری به شخص »ب« اقدام مثال بعنوان باشد.

 شخص »الف«  دادخواستی مدتی از پس .می نماید پرداخت  ایشان به شاهد حضور در نیز را موصوف ثمن و »الف« می نماید

 تمامی که شخص »ب« نیز و نمایدمی  دادگاه شخص »ب« تقدیم علیه موصوف ثمن از تومان میلیون ده مبلب مطالبه خواسته به

شششهادت  ادای جهششت  ثالششث  جلششب  دادخواست  تقدیم به اقدام دعوای حاضر در پرداخت نموده شاهد حضور در و نقداً را ثمن

که بهششای  یاست مال ییدعوا یشود دعوای اصلمی مالحظه مذکور مثال در همانگونه که بنابراین می نماید. دادگاه تقدیم شاهد

 شششاهد شششهادت ادای جهت  ثالث  جلب  دعوای حالی که در م(.د.آ.ق 64م  1باشد ) بند  یتومان م یلیونخواسته آن مبلب ده م

 تابع بودن غیرمالی یا مالی لحاظ از آن نوع و ثالث  جلب  دادرسی دعوای هزینه ی  میزان  .است  و دعوایی غیرمالی گردیده   طرح

 .می گردد مطرح دعوا که آن است  مرحله ای          و ثالث  جلب  دعوای خواسته

 ینششههز یششزانقانونگششذار م اگرچششه کششه، ایششن اسششت  ذکر شایان ثالث  جلب  دعوای دادرسی یهزینه میزان با رابطه در که نکته ای

آن در مششوارد  از درآمدهای دولت و مصششرف یقانون وصول برخ 3ق.آ.د.م به ماده   503دعوای جلب ثالث را در ماده    یدادرس

 بنابراین است. نشده مشخص جلب ثالث  دادرسی دعوای هزینه میزان ارجاع داده است. اما در ماده مذکور 1373مصوب  ینمع

 و دانست  تجدیدنظر دعوای را تجدیدنظردر مرحله  ثالث  ی و جلب بدو دعوای را بدوی مرحله در ثالث  جلب  دعوای بایستی

 ریال هزار پنجاه و ریال میلیون ده تا مالی دعاوی مورد در درصد بهای خواسته 3درصد یا  1/ 5 پرداخت  به اقدام مورد به بسته

 (.109:  1386،قهرمانیدادرسی نمود) هزینه به عنوان غیرمالی دعاوی در

 

 

 رسیدگی به اقامه دعاوی طاریمرجع صالح  

ولی به صالحیت محلی تششوجهی .  در اقامه دعوای طاری، صالحیت ذاتی دادگاه رسیدگی کننده را در هر حال باید رعایت کرد

صششالحیت محلششی  نمی شود. دعوا در دادگاهی اقامه و رسیدگی می شود که به دعوای اصلی رسششیدگی مششی شششود. حتششی اگششر

اشته باشد. ولی صالحیت ذاتی در هر حال باید رعایت شود. دقت شود که اگر دادگششاه رسششیدگی رسیدگی به دعوای طاری ند

تواند بدان رسیدگی نماید.   نمی           کننده به دعوای اصلی صالحیت ذاتی برای رسیدگی به دعوای طاری را نداشته باشد،  

اتی برای رسیدگی را دارد طرح و پیگیری نماید؛ ولی و خواهان این دعوای بایستی دعوای خود را در دادگاهی که صالحیت ذ

برخالف آنچه شهرت یافته است، دادخواست در هر حال باید به دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی تقدیم شود. زیرا ایششن 
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نتیجششه دعششوای طششاری دادگاه باید از اقامه دعوای طاری مطلع باشد تا اگر رسیدگی به دعوای اصلی را منوط بر مشخص شدن 

 .کند  تشخیص دهد، رسیدگی به دعوا اصلی را تا مشخص شدن نتیجه دعوای طاری متوقف

 هششاییدادگششاه عرض بودندر نظر گرفته هم  یق.آ.دم. برای دعوای اضاف 84ماده  2که قانونگذار در بند  یطیاز شرا یگرد یکی

 به ولو  بدوی دادگاه در دعوی درجه دو حیث  از دادگاه دو هر که معنا بدین است. مطرح آن در اضافی و اصلی دعاوی که است 

 (.78: 1386 مطرح می باشد)احمدی، قضایی حوزه اختالف

 دادگششاه در دعوای اضششافی و باشد رسیدگی تحت  تجدیدنظر دادگاه در اصلی( ) قبلی دعوی اگر بنابراین باشند. رسیدگی تحت 

 هششم بششه توجششه آنکه، است  شایان توجه اینجا در که نکته ای بود. نخواهند عرض هم درجه لحاظ از دادگاه دو این دیگر بدوی

 دو هششر اگششر اال و باشد رسیدگی تحت  و مختلف مطرح دادگاه های در دعاوی که می یابد اهمیت  زمانی دادگاه ها بودن درجه

 از پششس .ندارد وجود دادگاه ها عرض بودن هم شرط از جهت وجود مشکلی باشد رسیدگی تحت  دادگاه شعبهیک  در دعوی

 که دادگاهی توسط آن عدم پذیرش یا پذیرش مبحث  دعوی آن خوانده سوی از دعوای اضافی ایراد طرح و اضافی دعوای اقامه

 را اضششافی دعششوای ایششراد دادگششاه کششه فرضششی دارد اختصاص به مبحث  این می شود. مطرح گردیده تقدیم آن به اضافی دعوی

 فرض گرفت. خواهد قرار بررسی مورد حالت  در دو خود فرض نیز این اما دارد. را آن به نسبت  تصمیم گیری قصد و پذیرفته

 .باشد مختلفی دالیل به است بنا اختالف ممکن این که میان دادگاه ها، اختالف دوم: فرض و دادگاه ها میان اختالف عدم اول:

 نداشششته اختالفششی صششالحیت  و درجششه لحاظ از یکدیگر با گردیده آن مطرح در اضافی و قبلی( ) اصلی دعاوی که دادگاه هایی

 » شششخص علیششه « ب » و اراک مطرح شهرستان حقوقی عمومی دادگاه دوم شعبه عنوان در با قبلی( ) اصلی دعوای مثالً باشند.

 تحششت  »ب« شششخص علیششه مالکیششت  اثبششات عنوان با دعوایی نیز »الف« دادگاه  چهارم شعبه شخص در طرف از ید خلع « الف

 برابرنششد درجششه لحاظ از هم دادگاه دو هر حالت  این می نماید.در طرح اراک  شهرستان شخص عمومی حقوقی است، رسیدگی

حالششت  در این می باشند. یکسان  یکدیگر با نسبی و ذاتی از اعم صالحیت  لحاظ از هم و باشند می بدوی دو هر معنا که بدین

 است  موظف شخص دادگاه اگر نماید »الف« طرح را اضافی دعوای ایراد اراک  شهرستان حقوقی عمومی دادگاه چهارم شعبه در

 پششذیرش صورت در که است  می گردد این مطرح فرض این در که سوالی م(.د.آ.ق88 ماده ) نماید تصمیم گیری آن به نسبت 

 دعششوای که دادگاهی به رسیدگی جهت  را دعوای اضافی بخواهد دادگاه اگر مذکور دعاوی دانستن مرتبط و اضافی دعوای ایراد

 امتناع قرار باید دادگاه مذکور حالت  در دیگر عبارت به اتخاذ نماید؟ باید تصمیمی چه نماید ارجاع است  مطرح آنجا در اصلی

 ارجششاع اسششت  مطششرح آنجا در اصلی دعوای که دادگاهی به را پرونده تواندنیز می اداری تصمیمی با یا نماید صادر رسیدگی از

 بششه پاسششخ در حقوقششدانان از برخی دارد: وجود نظر اختالف قضایی یرویه و حقوقی میان دکترین سوال این به پاسخ در دهد؟

 و نموده اجتناب رسیدگی از رسیدگی از امتناع قرار صدور با بپذیرد را مذکور ایراد دادگاه صورتی که معتقدند در مذکور سوال

 مطششرح اسششت  آن در سابق دعوی که شعبه ای نزد سابق پرونده با توأمان رسیدگی جهت  اول، شعبه ی رئیس تعیین با پرونده را

 (.443: 1386می فرستد)شمس،  

 دادگسششتری نشست قضششایی در مذکور سوال به پاسخ در که بدین نحو  دارد. وجود نظر اختالف قضات میان قضایی یرویه در

 صششدور از ذکری دادگاه، است: » از آنجا که قانونگذار در مقام تکلیف بوده چنین قضات اکثریت  نظریه1380 مهرماه در کاشان

 دادگششاه باید که را قراری نوع ایراد موارد در سایر حالی که در است  نیاورده میان به رسیدگی از امتناع قرار جمله از خاصی قرار
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 شششده مطرح شعبه چند در چه ق.آ.د.م مبنی بر اینکه » ... و چنان 103 ماده صراحت  طرفی از و است  کرده مشخص کند صادر

 مراحششل کلیششه در و است  تکلیف آور دادگاه شد.« برای خواهد یکجا رسیدگی اول رئیس شعبه تعیین با شعب  از یکی در باشد

 کنششد پیدا اطالع مرتبط یا مشابه پرونده های وجود به خود دادگاه اینکه یا و باشد صورت پذیرفته ایرادی اینکه از اعم دادرسی،

 پس تا می شود رسانده اول شعبه ریاست  نظر به اداری دستور با فقط و قرار هرگونه صدور بدون پرونده دعوا شود، اعمال باید

 شود.« فرستاده مرجوع الیه شعبه به و آمارکسر از کننده رسیدگی شعبه تعیینو  ارجاع از

 شششعبه ای بششه )مرتبط( اضافی دعوی ارجاع معتقدند دادکه گروهی به را حق می بایست  شده ارائه پاسخ های در رسدنظرمی به

 اوالً: زیششرا نششدارد.این خصوص وجود  در قضایی نظر اظهار به نیازی و بود خواهد اداری تصمیم قالب  در دارد ارجاع سبق که

 به تنها می گردد مطرح آن در )مرتبط( دعوای اضافی که دادگاهی عملکرد درخصوص نحوه ی .م.د.آ.ق 89 ماده در قانونگذار

 بششود، رسششیدگی از امتنششاع قششرار صدور و قضایی تصمیم اگر نیاز به و است  نموده بحث  پرونده به رسیدگی از دادگاه خودداری

 م.د.آ.ق 103 ماده در قانونگذار طرف یک از :ثانیاً می نمود. اشاره از رسیدگی قرار امتناع به .م.د.آ.ق 92 ماده همانند بایست می

 اول شششعبه رئیس تعیین به شعب  از یکی در باشد مطرح دادگاه شعبه چند در مرتبط صورتی که دعاوی در است  نموده تصریح

 به و دارد اداری ریاست  دادگاه ها بر اول شعبه رئیس .ا.و  .ع.د.ت.ق12 ماده حسب  دیگر از طرف شد. رسیدگی خواهند یکجا

 بنابراین دادگاهی است  اداری امری می باشد او از وظایف م(..د.آ.ق 50 ماده ) قانون حسب  که نیز پرونده ها ارجاع امر تبع این

 توأمان رسیدگی اداری جهت  قالب دستوری در را دعوایی چنین وجود بایست می  نیز است  شده مطرح درآن اضافی دعوای که

 .برساند اول رئیس شعبه نظر به است  مطرح آن در اصلی دعوای که دادگاهی در

 ایششن و م(..د.آ.ق 65 مششاده ) اسششت  بسششته دادگاه نظر به دعاوی میان ارتباط تشخیص اینکه به باتوجه اینکه، ذکر شایان نکته ی

 مششذکور تصششمیم نیششازی نیسششت کششه حتششی بلکه نمی باشد شکایت  قابل تنها نه بنابراین می شود اخذ اداری تصمیم قالب  امردر

 (.57: 1386باشد)شمس،  مستدل

 بششا )محلششی( صششالحیت نسششبی بششه مربششوط قواعد لحاظ از که گردد مطرح دادگاه هایی در اضافی و اصلی دعاوی است  ممکن

 به توأمان رسیدگی مانع این اختالف آیا که است  این می گردد خصوص مطرح این در که سوالی باشند، داشته اختالف یکدیگر

 امکان که است  این اضافی دعوای از جمله دعاوی طاری طرح امتیازات از یکی نمود عنوان باید پاسخ در مذکوراست؟ دعاوی

 (.3: 1386شمس،  ) می کند فراهم را محلی صالحیت  قواعد از عدول

 فششراهم را محلی صالحیت  یقاعده از انحراف امکان اضافی دعوای جمله از طاری دعاوی به رسیدگی اینکه به باتوجه بنابراین

 .مذکور نیست  دعاوی توأمان رسیدگی از مانع محلی صالحیت  در اختالف می آورد،

 به نسبت  بدوی  صالحیت دادگاه آنها از یکی است، شمرده بر را ذاتی صالحیت های .ک .د.آ.ق 249 ماده 2 درتبصره قانونگذار

 گردید بیان قبل مباحث  در گویند. عرض بودن هم و درجه لحاظ از اختالف را ذاتی صالحیت  نوع این تجدیدنظراست، دادگاه

 بششودن )درجششه( عششرض هششم اسششت  شده بینی پیش .م.د.آ.ق 84 ماده2 بند در اضافی دعوای ایراد بیان برای که شرایطی از یکی

 اضافی و اصلی دعاوی که دادگاه هایی میان اگر که، است  این مطرح می گردد رابطه این در که مذکوراست. سوالی دادگاه های

 اضافی دعوای و تجدیدنظر دادگاه در اصلی دعوای مثال عنوان به باشد داشته وجود اختالفدرجه  لحاظ از است  مطرح درآنها

 می باشند؟ مواجه تکلیفی چه با مذکور دادگاه های گردد مطرح اضافی دعوای ایراد و باشد رسیدگی بدوی درجریان دادگاه در
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 مششدنی طششرح دادرسششی آیششین قششانون در قانونگششذار اینکه به باتوجه داشت: اظهار باید مذکور سوال به پاسخ در می رسد به نظر

 103ق.آ.د.م. و اجششرای مششاده  84مششاده  2خوانده مصششرح در بنششد  یرادرا موجد اعمال حق ا تجدیدنظر مرجع در مرتبط دعوای

 یششراداز شروط اعمششال حششق ا یکیق.آ.د.م.  84ماده    2قانونگذار در بند    ینکهتوجه به ا  معنا که با  ینق.آ.د.م قرار نداده است. بد

فرض مورد بحث باتوجه به  قرار داده است و در جهدر دادگاه های هم در یو اضاف  یمصرح در آن را مطرح بودن دعاوی اصل

مششذکور  یششرادتواند حششق ا یباور بود که خوانده نم ینبرا یستیباشد. با  یموجود نم  یشرط  ینمتفاوت بودن درجه دادگاه ها چن

دادگششاه  یفتکل راین. بنابیدتوامان آنها را نما یدگیق.آ.د.م. تقاضای رس 103و مطابق ماده    ید( را اعمال نمایدعوای اضاف  یراد)ا

 یششدمتوقف نما  یدنظررا تا زمان صدور رای از دادگاه تجد  یق.آ.د.م. دادرس  19است که حسب ماده    ینی در فرض سوال ابدو

اقششدام بششه صششدور قششرار رد   گردیششده  حادث  بعداً  که  ای¬به سبب امر قضاوت شده  یدنظرو با اصدار حکم از سوی دادگاه تجد

 (.444: 1384)شمس، یددعوی نما

 اگر است. نسبی و محلی منظر ذاتی، از ها دادگاه شایستگی گیرد قرار توجه مورد تقابل دعاوی پذیرش در باید که دیگری مورد

 قرار صدور با پرونده و شده عمل مدنی دادرسی آیین قانون 27 ماده مطابق باشد دادگاه ذاتی صالحیت  از خارج متقابل دعوای

 خوانششده، متقابششل دعششوای مقابل در تواند می نیز اصلی دعوای خواهان بنابراین، شود. ارسال می صالح دادگاه به صالحیت  عدم

 مدنی قانون آیین دادرسی 89 ماده مطابق که کند طرح ذاتی صالحیت  عدم ایراد مدنی دادرسی آیین قانون 84 ماده 1 بند مطابق

 به رسیدگی دادگاه باشد متقابل دعوای به رسیدگی به متوقف اصلی دعوای به رسیدگی هرگاه صورت این در .شد خواهد عمل

 مششی متوقششف متعششارض احکششام صششدور از جلششوگیری برای صالح در دادگاه دعوای متقابل به رسیدگی ختم تا را اصلی دعوای

دعششوای  باشد کششه دادگاهی محلی صالحیت  از خارج تنها متقابل دعوای اگر مدنی(. دادرسی قانون آیین 19ماده  از کند)مستنبط

 که شود می اقامه دادگاهی طاری »در که دعوای آنجا از مدنی دادرسی آیین قانون 17 ماده موجب  به است  مطرح آنجا در اصلی

نصاب  بر افزون تقابل دعوای خواسته اگر نیست. بنابراین، مانع محلی است.« تفاوت صالحیت  شده اقامه آنجا در اصلی دعوای

 راسششتای در ایششن و شششود انجام مششی عمومی دادگاه در رسیدگی باشد، ریال( )دویست میلیون اختالف حل شوراهای صالحیت 

 .است  اختصاصی مراجع به نسبت  عمومی صالحیت واقعی اصل

دادرسی اعالم نشده است، دادخواست خود را به دادگاهی کششه وارد ثالث باید تا وقتی که ختم   ق.ا.د.م.،  131و130طابق مواد  م

دادگاه تجدیدنظر، تقدیم کنششد و در آن منظششور خششود را بششه طششور اعم از اینکه دادگاه بدوی باشد یا    دعوا در آنجا مطرح است 

اصششلی اقامششه شرایط دادخواست ورود ثالث مثل دادخواست اصلی است و باید به طرفیت اصحاب دعوی  .  صریح اعالن نماید

عالوه یک نسخه ه  شود. دادخواست ورود شخص ثالث و رونوشت مدارک و ضمائم آن باید به تعداد اصحاب دعوای اصلی ب

باشد. نکته مهم در این بحث این است که ورود ثالث فقط در مرحله بدوی و تجدیششدنظر ممکششن اسششت و در مرحلششه فرجششام 

ی کشور مرجع رسیدگی مششاهوی نیسششت و بلکششه فقششط در مششورد انطبششاق آرای خواهی مجاز نیست. به این توضیح که دیوانعال

نماید. بنابراین تصور نشود که چون بعضی از آرا قابل فرجام خواهی است و بششه  صادره با قانون و موازین شرعی رسیدگی مى

وح است، شخص ثالششث بتوانششد شود ، و پرونده در دیوان مفت  جای مراجعه به دادگاه تجدیدنظر به دیوانعالی کشور مراجعه مى

به عنوان ثالث وارد دعوا شود ! بلکه ، در صورتی که حکم دادگاه ) اعم از اینکه حکم دادگششاه بششدوی باشششد یششا حکششم دادگششاه 

تجدیدنظر ( از سوی دیوانعالی کشور نقض گردد، و برای رسیدگی مجدد بششه دادگششاه مربوطششه اعششاده شششود، در ایششن صششورت 
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توانششد  نماید، شخص ثالث مششى تواند وارد دعوا شود. در فاصله ای که دیوانعالی کشور رسیدگی فرجامی مى  شخص ثالث مى

قانون آئین دادرسششی   330به دادگاهی که حکم داده است به عنوان ثالث نسبت به آن حکم اعتراض نماید. زیرا به موجب ماده  

طعی است مگر در مواردی که قابل درخواست تجدیدنظر باشششد و های عمومی و انقالب در امور حقوقی ق  دادگاه  مدنی آرای  

اما کیفیت اعتراض شخص . شود این قانون فرجام خواهی موجب عدم قطعیت حکم و مانع اجرای آن نمى  386به استناد ماده  

.م. ، دعششوای آ.د .ق 421و  420و   419موجب مواد  ، حسب مورد متفاوت است . به   ثالث و دادگاه صالح برای رسیدگی به آن

اعتراض طاری )غیششر اصششلی( . اعتششراض اصششلی بایششد بششه موجششب   –  2اعتراض اصلی؛    –  1اعتراض ثالث بر دو قسم است :  

شششود کششه   دادخواست و به طرفیت محکوم له و محکوم علیه رأی مورد اعتراض باشد. این دادخواست به دادگاهی تقدیم مششی

رای قطعی معترض عنه را صادر کرده است. ترتیب دادرسی مانند دادرسششی نخسششتین خواهششد بششود. ولششی اعتششراض طششاری در 

ادگاهی که دعوا در آن مطرح است بدون تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد مشروط بر اینکه این دادگاه از حیششث درجششه د

پایین تر از دادگاهی نباشد که رأی معترض عنه را صادر کرده است. در غیر این صورت معترض باید به موجب دادخواست و 

در دادگاه صادر کننده رأی دعوای خود را اقامه نماید. بنابراین، اگر اعتراض ثالث به صورت طاری مطرح گردد ، اوالً نیششاز بششه 

 باشد.   اعتراض ضروری نمى تقدیم دادخواست ندارد و ثانیاً، اقامه دعوا علیه هر دو طرف محکوم له و محکوم علیه رأی مورد

 نتیجه گیری

 اطمینان مردم تا پذیرد صورت سرعت  باید با شود، می خصومت  فصل موجب  که دعاوی به رسیدگی رسیدگی، در تسریع اصل

 دعششاوی پذیرش عدم مبانی از یکی دادرسی، اطاله باشند. طریق این از خود حل دعاوی دنبال به و باشند داشته خانه عدالت  به

 مسششتلزم دفششاع دو و ادعششا اسششتماع دو بششه نیاز و اوقات تجدید به توجه با توأمان صورت به دعوی دو به رسیدگی طاری است.

 همراه به نیز را دارانه جانب  احکام صدور خطر احتمال آن بر و عالوه است  محاکم و دعوی اصحاب برای بیشتری وقت  صرف

 راجع وضع شده مقررات از که درصورتی آن، بر عالوه و بود نخواهد مفید دعوی اصحاب از یک برای هیچ که داشت  خواهد

 دعوای اصحاب از یکی با ثالث  وارد ثالث، دعوای ورود در مثال، طور به که شود می موجب  شود، سوءاستفاده طاری دعاوی به

تضششییع  یششا تأخیر برای راهی دادرسی اوقات تجدید با تا کند دعوا طرح دیگر طرف تضییع حقوق و دادرسی اطاله برای اصلی،

 بششا جدیششد دعششوایی نمششودن تششوأم طاری و دادخواست  پذیرش عدم بر دلیلی رسیدگی در تسریع اصل اقتضای لذا باشد؛ داشته

 .باشد می رسیدگی حال در دعوای

 مطششرح دادخواسششت  بششه نسبت  دادگاه فقط شود، می مطرح شخصی جانب  از دعوایی که هنگامی قضایی، آراء بودن نسبی اصل

 الزم دعوا طرفین به نسبت  صادره حکم و دارد را رأی صدور و به رسیدگی صالحیت  شده بیان خواسته و خوانده از جمله شده

 یششا دعششوایی، خواسششته بششه رسششیدگی حششین در اگر حال است؛ حقوقی های نظام تمام پذیرش مورد اصل و این باشد می االتباع

 و اسششت  قششانون خششالف باشششد، داشششته اثر ها هم آن به نسبت  صادره رأی درنتیجه که شود دعوا وارد بخواهد جدیدی شخص

 را طششاری دعوای پذیرش عدم اقتضای مذکور اصل رعایت  و باشد می اصل قانونی این از گذر برای راهی ایجاد طاری دعاوی

 دارد.
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 پایداری و ثبات اصل خاطر به نخست  دعوای متقابل رم حقوق در موضوع، پایداری و ثبات و دعوا اصحاب تغییرناپذیری اصل

 می معنا این به دعوا، عناصر پایداری و ثبات اصل دیگر شده آغاز که هنگامی گرفت. دعوا نمی قرار پذیرش مورد دعوا موضوع

 بماند. پایدار و ثابت  و نکند تغییر است، مطرح که ادعاهایی و آن های باشد طرف

 کششه کنششدمششی   اقتضا هاهزینه و وقت  اتالف از جلوگیری و وی دفاع حق ازجمله و خوانده حقوق رعایت  دادرسی، نظم حفظ 

 دادرسششی پذیرفتششه اصششول از یکی عنوان به دعوی، تغییرناپذیری و مانده باقی ثابت  المقدورخواهان، حتی اولیه دعوای موضوع

 دعوای با ثالث  ورود دعوای در را دو هر یا یا خواهان خوانده و شود می گرفته نادیده طاری دعوای طرح با اصل این اما شود؛

دعششوای  طششرح اینکششه یششا باشد نداشته خود از دفاع برای کافی ادله دعوا، طرح زمان در ممکن است  که کند می مواجه  جدیدی

 دهد. قرار دفاع برای بهتری موقعیت  در را خوانده دیگر زمان در جدید

 زیششرا خوانششده( اسششت؛ اقامششت  محلی )محششل صالحیت  قاعده از انحراف موجب  ثالث  اشخاص دخالت  محلی، صالحیت  اصل

 بششا که وقتی ثالث  ورود جملهاز  طاری دعاوی مدنی، امور در انقالب عمومی و های دادگاه دادرسی آیین قانون 17 ماده مطابق

 است، مطرح در آنجا اصلی دعوای که شود می اقامه دادگاهی در باشد، داشته ارتباط آن با یا و منشأ یک ناشی از اصلی دعوای

 صششالحیت  قاعششده وضع های هدف از که چرا باشد؛ محلی نداشته صالحیت  طاری دعوای به رسیدگی برای دادگاه این اگرچه

دعششاوی  طششرح از جلششوگیری بششرای مششانعی و نشود دادگاه به وآمد رفت  هزینه متحمل که خوانده است  این خوانده اقامت  محل

 شود. خواهان سوی از واهی

 یششک در اگششر مششدنی امششور در و انقششالب عمششومی هششای دادگششاه دادرسی آیین قانون 65  ماده موجب  به دعاوی، استقالل اصل

 از را شششده اقامششه دعاوی کند، رسیدگی ها آن همه به دادرسی یک نتواند ضمن دادگاه و شود اقامه متعددی دعاوی دادخواست 

 عدم قرار صدور ندارد با صالحیت  آنچه به نسبت  صورت این غیر در و کند می رسیدگی جداگانه یک هر و به تفکیک یکدیگر

 وضع طاری دعوای پذیرش فرض با ماده صدر در که 65  ماده بر عالوه نماید. می ارسال صالح مراجع به را پرونده صالحیت،

 آن در پی گذار قانون که رسیم می نتیجه این به هم دادرسی آیین قانون وضع فلسفه از و آیین دادرسی مواد سایر از است، شده

 مششورد هششم ضششمن در دعششوا دو اینکه شود و صادر رأی آن اقتضای به و شود رسیدگی جداگانه صورت به دعوا هر به که است 

 .باشد می قانونی اصل این خالف گیرد قرار رسیدگی

 

 پیشنهادات

 ولی  است  شده محلی عدول و  نسبی صالحیت  از  ها آن در  که است  این گرفت  توان می طاری دعاوی به که بزرگی ایراد -

 .است  باقی خود قوه به ذاتی صالحیت 

 مورد این در ولی می شوند دادرسی امر شدن طوالنی باعث که است  این شود می گرفته طاری دعاوی به که دیگری ایراد -

 .باشد می آن معایب  بیشتراز طاری خیلی دعاوی فواید که هستند القول متفق خارجی و داخلی حقوقدانان اکثر
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