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و محکومیت تضامنی 941141استه جلب ثالث در پرونده کالسه کشور به خو

متر مربع به نرخ روز به شرح متن  293خواندگان مجلوب ثالث به پرداخت قیمت 

دادخواست با احتساب خسارت دادرسی با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستري،  

امه به لحاظ اینکه جلب ثالث باید به طرفیت اصحاب دعوي پرونده اصلی نیز اق

گردد که در مانحن فیه اینگونه نشده است بنابراین دادگاه اقامه دعوي به کیفیت 

  89و ماده  84ماده  4و بند  2مطروحه را فاقد وجاهت قانونی دانسته مستندا به ماده 

قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی قرار رد 

راي صادره ظرف بیست روز در . عالم می نماید دعاوي فوق االشعار را صادر و ا

  .»محاکم تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظر می باشد

  

  شرح موضوع

خواهان که مدعی است ملک او در نتیجه احداث راه عمومی مورد تصرف و تملک 

به خواسته الزام به خویش دولت قرار گرفته است، دو اداره دولتی را خوانده دعوي اصلی 

در جلسه اول دادرسی متوجه می شود که ادارات . خت بهاي ملک، قرار داده استپردا

مزبور متصرف و تبعا مسئول پرداخت بها نیستند و دادخواست جلب ثالثی به طرفیت سه 

اداره دولتی دیگر که احتمال می داده است مجري طرح و در نتیجه مسئول آن باشند، 

دادگاه به هر دو دادخواست ضمن یک . ه استتقدیم و ایشان را به دادرسی فراخواند

جلسه، رسیدگی و دعوي اصلی را به لحاظ عدم ارتباط با خواندگان مردود دانسته و در 

مورد دعوي جلب ثالث نیز با این توجیه که جالب ثالث خواندگان دعوي اصلی را طرف 

و قرار  دانسته، دعوي را شایسته رسیدگی ندر دادخواست جلب ثالث قرار نداده استدعوا 

  .رد دعوا را صادر نموده است

  

  



  سائل شکلیم

دادنامه صادره از نظر شکل صدور که عبارت از داشتن مقدمه، علل و دالیل  موجهه و  -1

البته دادگاه محترم در قسمت دالیل موجهه . منطوق راي باشد، صحیحا صادر گردیده است

است و علت و دلیلی از عدم توجه صرفا به عدم توجه دعوي به خواندگان اکتفا کرده 

به لحاظ ... «ذکر یک جمله خبري  دعوي نسبت به خواندگان ذکر نکرده است و صرفا به

بسنده کرده است در حالی که  »...باشد آنکه دعوي متوجه خواندگان موصوف نمی

علت اینکه ه کرد به طور مثال ب بایست توجیه عدم ارتباط دعوي را نیز ذکر می می

اند،  ان تصرفی در ملک موصوف ندارند یا مجري طرح احداث شده در ملک نبودهخواندگ

گانه فوق  پس اگر چه از نظر رعایت مراتب سه. باشد بنابراین دعوي متوجه ایشان نمی

دادنامه داراي قوت است اما از جهت اینکه مقدمه دادنامه به طور کامل و رسا ذکر نشده 

وجه دعوي در قسمت دالیل توجیهی مسکوت مانده است و از مهمتر اینکه علت عدم ت

  .رسد است، دادنامه قابل انتقاد به نظر می

انتقاد دیگري که از نظر شکلی به دادنامه وارد است اینکه دادگاه محترم براي هر دو  -2

ایراد عدم توجه دعوي به خواندگان از یک سو،و عدم طرفیت همه خواندگان از سوي 

ادر کرده است درحالی که با توجه به عدم ورود در ماهیت، اگر دیگر، قرار رد دعوي ص

هم از نوع  قانون آیین دادرسی مدنی قرار آن 299چه ضمانت هر دو ایراد  با عنایت به ماده 

 84ماده  4با این توجیه که به موجب بند . قاطع خواهد بود، اما نام قرار متفاوت خواهد بود

نانچه دعوي متوجه خوانده نباشد ضمانت اجراي آن قانون آیین دادرسی مدنی چ  89و 

صدور قرار رد دعوي خواهد بود موضوعی که در اینجا در مورد دعوي اصلی  صادق است 

اما در مورد دعوي جلب ثالث با توجه به اینکه دعوي اوال متوجه خواندگان است اما همه 

به زعم دادگاه الزم بوده البته (اند  قرار نگرفته دعوا طرف) دعوي اصلی هم(خواندگان 

اگر چه در . ، بنابراین تسري نص یاد شده به این ایراد محل تامل است)است قرار گیرند

قانون آیین دادرسی مدنی از قرارهاي قاطع دعوي نام هاي  مختلفی برده شده است، از 
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لکن . جمله قرار رد دادخواست، رد دعوي، ابطال دادخواست، عدم استماع، سقوط دعوي

ه جز قرار سقوط دعوي سایر قرارهاي ذکر شده از نظر آثار عملی تفاوتی با یکدیگر ب

مقتضی صدور قرار عدم  ،ندارند اما عمل در محدوده نص و رعایت کامل مقررات شکلی

چرا که در مورد اول دعوي قابلیت  ،استماع براي دعوي جلب ثالث  در دعوي حاضر بود

باشد شایسته رسیدگی نبوده است اما در  واندگان نمیاستماع داشته اما چون مرتبط با خ

 1شرط مجموعی) البته به زعم دادگاه(دعوي دوم اساسا به جهت فقدان خواندگان دعوي 

اگر . در مورد خواندگان حاصل نبوده بنابراین دعوي اساسا قابلیت استماع را نداشته است

اما در صورت  .ستماع وجود نداردچه این در عمل تفاوتی میان قرار رد دعوي و قرار عدم ا

قائل بودن به لزوم ذکر نام خوانده اصلی در دادخواست جلب ثالث صدور قرار عدم 

  .2رسید به نظر میتر  استماع موجه

انتقاد دیگري که به دادنامه از جهت شکلی وارد است استناد حکمی نامربوط و  -3

وضیح که در منطوق قرار صادره دادگاه با این ت. حشو دادگاه محترم در انتهاي دادنامه است

ماده . قانون آیین دادرسی مدنی استناد کرده است 2براي توجیه رد دعوي از جمله به ماده 

هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص «: مزبور مقرر می دارد

یدگی به دعوا را برابر قانون یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رس

استناد به این ماده آن هم در منظوق راي در حالی که اساسا  .»درخواست نموده باشد

ماده در خصوص اصالت یا  .ارتباط با موضوع و نوع قرار صادره است، فاقد توجیه است بی

گوید در حالی که دادگاه محترم دعوي خواهان را به  سمت طرح کننده دعوي سخن می

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شود و  شرطی است که صرفا با احراز همه ارکان و عناصر الزم، موضوع محقق میشرط مجموعی از نظر اصولی . 1

 .حتی با نقص جزیی در ارکان موضوع امکان تحقق نتیجه وجود نخواهد داشت

؛ 134، ص 1392مهاجري، علی، مبسوط در آیین دادرسی مدنی، جلد دوم، چاپ چهارم، انتشارات فکرسازان، . 2

 .505، ص 1385مدنی در نظم کنونی، چاپ سوم، زراعت، عباس، آیین دادرسی 



جهت عدم طرفیت کامل یا طرفیت ناقص خواندگان دعوي مردود دانسته است و واضح 

ي ماخوذه بر مبناي آن،  است که از نظر منطقی میان حکم قانونی مطرح شده و نتیجه

البته ممکن است گفته شود چون به نظر دادگاه  جالب ثالث . برقرار نیست یارتباط

مطرح نکرده  »دعوي را برابر قانون«است بنابراین خواندگان اصلی را نیز طرف قرار نداده 

است و از این جهت استناد به ماده موجه تلقی گردد اما به فرض این برداشت، عمل جالب 

در عدم ذکر خواندگان دعوي اصلی در دادخواست جلب ثالث مغایرتی الاقل با نص قانون 

  . آیین دادرسی مدنی به شرح ادامه مقاله نداشته است

  

  ل ماهويمسائ

  :از نظر ماهوي دادنامه صادره از چند جهت قابل نقد است

اینکه دادگاه محترم خوانده قرار گرفتن خواندگان دعوي اصلی در دادخواست جلب  -1

ثالث را الزم و ضروري دانسته است ایرادي واهی و خالف روح  قانون آیین دادرسی 

که خواهان یا خوانده دعوي اصلی اساسا منظور از دعوي جلب ثالث این است . مدنی است

اشخاصی را که براي اثبات ادعا یا رد ادعا الزم می بیند به دادرسی جلب می نماید و ثالث 

 ،بنابراین ،نیز کسی است که نه خود و نه قائم مقام او در دادرسی هیچ دخالتی نداشته است

 ،اي است ار بیهودهافزودن نام خواندگان دعوي اصلی به دادخواست جلب ثالث از اساس ک

چون نه تنها مفهوم اصطالح ثالث نسبت به اصحاب دعوي اصلی صادق نیست بلکه جلب 

از آغاز دادرسی علیه او شکل گرفته  کسی که در دادرسی اصلی دخالت دارد و اساساً

ممکن است ایراد گرفته شود که . شود و تحصیل حاصل تلقی میبوده اي  است کار بیهوده

رار گرفتن طرف دعوي اصلی در دادخواست جلب ثالث به خاطر  لزوم لزوم خوانده ق

باشد اما این ایراد نیز  آگاهی ایشان از مفاد دادخواست جلب ثالث و ادعاهاي جالب می

قانون آیین دادرسی مدنی  137قابل پاسخگویی است با این توجیه که اگر چه به استناد ماده 

ترتیبات طرح دعوي و هزینه دادرسی همانند دعوي جلب ثالث از نظر شماره کالسه و 
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دعوي اصلی است اما جریان دادرسی دعوي جلب ثالث با دعوي اصلی مقارن و یکسان 

است و دادگاه نه تنها در مقاطع  و مراحل رسیدگی واحد به هر دو دعوي رسیدگی می 

ن طبیعی بنابرای. کند، بلکه به موجب یک دادنامه تکلیف هر دو دعوي را تعیین می کند

گیرند و  است که اصحاب دعوي اصلی خود به خود در جریان دعوي جلب ثالث قرار می

از طرف دیگر آگاه . پنهان از ایشان اساسا دادرسی دعوي جلب ثالث امکان پذیر نیست

که البته قهرا  -کردن طرفین دعوي اصلی از مفاد دادخواست جلب ثالث و ادعاي جالب

از طریق ابالغ  نسخ دادخواست جلب ثالث به   -لی استخود یکی از طرفین دعوي اص

قانون آیین دادرسی مدنی به آن تصریح  138پذیرد موضوعی که ماده  ایشان تحقق می

کرده است و لزوم تعداد و رونوشت نسخ دادخواست جلب ثالث به تعداد اصحاب دعوي 

داللت  137اد ماده نیز منصرف به همین مفهوم است و بر خالف نظر برخی که معتقدند مف

عنوان خوانده در ه بر این دارد که نام خواهان یا خوانده دعوي اصلی هم باید حسب مورد ب

مقرر  138ماده . ، ماده مزبور چنین داللتی ندارد1دادخواست جلب ثالث ذکر گردد

در صورتی که از موقع تقدیم دادخواست تا جلسه دادرسی، مدت تعیین شده «: دارد می

ي فرستادن دادخواست و ضمائم آن براي اصحاب دعوا نباشد دادگاه وقت کافی برا

) اصحاب دعوا(اطالق اصطالح  »نماید رسیدگی را تغییر داده و به اصحاب دعوا ابالغ می

بایست به همه اصحاب از جمله اطراف  در ماده داللت بر این دارد که دادخواست می

خی از حقوقدانان معتقدند که در دادخواست به همین خاطر بر. دعوي اصلی نیز ابالغ شود

جلب ثالث ذکر نام طرف دعوي اصلی الزامی نیست اما ابالغ دادخواست و نسخ ثانی آن 

فایده حقوقی این تفکیک در  تفاوت ضمانت . 2به ایشان براي رعایت اصل تناظر الزم است

نامه قائل باشیم که چنانچه  همانند نظر دادگاه صادر کننده داد. شود اجراي آن روشن می

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .134مهاجري، علی، ص . 1

 .52، ص 1385شمس، عبداهللا، آیین دادرسی مدنی، جلد سوم، چاپ ششم، انشارات دارك، . 2



در قسمت خوانده  -بسته به اینکه جالب کدام یک باشد –ذکر نام خواهان یا خوانده اصلی 

در دادخواست جلب ثالث الزامی است در صورت فقدان این شرط، دعوي مردود اعالم 

ابالغ دادخواست   138خواهد شد اما در صورتی که صرفا قائل باشیم که به استناد ماده 

دخواست به اطراف دعوي اصلی الزامی باشد در صورت عمل نکردن جالب به این نسخ دا

قانون آیین  53ماده  1تکلیف مورد از موارد اخطار رفع نقص خواهد بود و به استناد بند 

علت نقص در پیوست ها، دادخواست توقیف و به جالب ثالث جهت ه دادرسی مدنی ب

بته برخی معتقدند که در این صورت تخلف ال. تکمیل نسخ دادخواست اخطار خواهد شد

یعنی در صورتی که جالب ثالث رخ داده، قانون آیین دادرسی مدنی  137از مفاد ماده 

دادخواست را به تعداد اصحاب دعوي اصلی و مجلوبین تقدیم نکند ضمانت اجراي آن 

است از اما به نظر ما عدم تقدیم نسخ دادخو1.صدور قرار عدم استماع دعوي خواهد بود

قانون یاد شده است و در صورت عدم  53ماده  1موارد توقیف دادخواست به استناد بند 

توجه جالب در این صورت رد دادخواست توجیه خواهد داشت اما صدور قرار عدم 

  .استماع ابتدایی فاقد استناد قانونی است

واندگان دعوي اساسا افزودن خ بوده این است کهایراد دیگري که به دادنامه وارد  -2

شود  اصلی در قالب دعوي جلب ثالث نوعی نقض غرض و دور زدن قانون محسوب می

اساسا دعوي جلب ثالث براي . موضوعی که جالب در دعوي حاضر مرتکب آن شده است

یا رد جزیی و ) خواهان(این است که یکی از طرفین دعوي اصلی براي تقویت ادعاي خود 

دعوي اصلی  ،بنابراین 2نماید جلب شخص ثالثی به دادرسی می اقدام به) خوانده(کلی ادعا 

طرفیت خواندگان آن مطرح شده است و محوریت با دعوي اصلی است و ه صحیحا ب

شود اما  مجلوب ثالث نیز به دادرسی جهت تقویت یا تضعیف ادعاي اصلی فراخوانده می

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 9/  مفهوم خوانده در دادخواست جلب ثالث

 رسول ملکوتی

خواندگان جدید  منحرف کردن خواسته دعوي اصلی از طرفیت خواندگان آن به طرفیت

نام مجلوبین ثالث نوعی منحرف کردن دادرسی و نادیده گرفتن اصول آمره طرح دعوي ه ب

از جمله قواعد مسلم دادرسی این است که خواهان هر دعوي می بایست قبل از . است

تقدیم دادخواست خواندگان خود را بدرستی بشناسد و به دادگاه نیز در قالب دادخواست 

اي به  د از تقدیم دادخواست و صدق مفهوم طرح دعوي، اضافه کردن خواندهبشناساند و بع

در حالی که در دعوي حاضر خواهان دعوي . تعداد خواندگان یا تغییر آن ممکن نیست

طرفیت ه اصلی در جلسه اول دادرسی متوجه شده است که اساسا دعوي خود را اشتباها و ب

کرده است و در اقدامی زیرکانه اشخاص مطرح  ،اشخاصی که دعوي متوجه ایشان نیست

اصلی را در قالب جلب ثالث به دادرسی فراخوانده و در کنار خواندگان اصلی قرار داده 

است در حقیقت مجلوبین ثالث نه براي تقویت موضع جالب و نه براي تضعیف دفاعیات 

دادرسی  خواندگان اصلی بلکه براي محکومیت مستقل  نسبت به خواسته پرونده اصلی به

اند و این نوعی دور زدن اصل آمرانه یاد شده و سوء استفاده از نهاد جلب ثالث  جلب شده

  . است

ایراد دیگري که به طرح دعوي وارد است و شایسته بود که در دادنامه مورد اشاره قرار  -3

در قانون آیین . گرفت شیوه طرح دعوي از نظر تعدد خواندگان و مجلوبین ثالث است می

تواند  ها و خواندگان محدودیتی وجود ندارد و خواهان می درسی مدنی در تعدد خواهاندا

داند به عنوان خوانده دعوي قرار دهد،  هر چند شخص حقیقی یا حقوقی را که الزم می

تواند با رعایت قیودي  گونه است و خواهان می اتفاقا در خصوص خواسته دعوي هم همین

هاي متعدد را ضمن یک دادخواست علیه خواندگان  واستهخ) منشا واحد و مرتبط بودن(

بایست معین و منجز  هاي خواهان می واحد مطرح کند اما در هر حال خواسته یا خواسته

این در حالی است که در ) قانون آیین دادرسی مدنی 84ماده  9و بند  51ماده  3بند (باشد 

جر به عدم تنجیز و تردد در مواقعی تعدد بدون ضابطه خواندگان دعوي ممکن است من

به عبارت دیگر، اگر چه تعدد خواندگان در . خواسته اعالم شده از سوي خواهان گردد



یک دادخواست علی القاعده فاقد اشکال است اما به شرطی که خواندگان به نوعی مرتبط 

باهم در خصوص خواسته دعوي باشند و اینکه خواندگان متعدد در خصوص یک خواسته 

درسی فراخوانده شوند بدون اینکه ارتباطی میان ایشان وجود داشته باشد به نوعی به دا

تحمیل بار تعیین خوانده به دوش قاضی رسیدگی کننده است حال آنکه معلوم و معین 

کردن خوانده تکلیف خواهان و حسب مورد محکوم کردن او صرفا تکلیف قاضی است و 

کاري هر کسی را  لی و با توجیه به  اصطالح محکمتواند با نوعی بی خیا خواهان دعوي نمی

داند  برد خوانده قرار داده و از دادگاه بخواهد هر کسی را که صالح می که گمان می

توجهی به دادرسی و شان دادگاه است مانند اینکه  این موضوع نوعی بی. محکوم نماید

طرف دعوي قرار  شخصی صد تومان از یکنفر طلبکار است و اشخاص الف، ب، ج و د را

داده و محکومیت یکی از ایشان را خواستار شود مسلم است که در این مورد خواهان در 

طرح دعوي اراده منجز و قطعی ندارد و به نوعی احراز موضوع را که تکلیف خودش است 

در حالی که در دادرسی مدنی بر خالف کیفري شناساندن . بر دوش قاضی قرار داده است

دهند وظیفه خواهان و  ین خواسته که مجموعا موضوع دعوي را تشکیل میخوانده و تبی

  .باشد تکلیف قاضی صرفا تطبیق حکم بر موضوع می

  
  
  



  
  
  
  



 


