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محمد مولودی

استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه بوعلی سیناي همدان

چکیده
جهات جلب ثالث ،انگیزهها ،دواعی و اهدافی هستند که طرفین دعواي اصلی بهمنظور رسیدن بهه ننهها
مبادرت به جلب می کنند .این جهات در قانون نیین دادرسی ایران بیان نشدهاند ،ولی بر مبناي پارهاي از
اصول و قواعد حقوقی و با مراجعه به قوانین خارجی میتوان جهات و اهداف متعددي براي جلب ثالهث
تعیین کرد .بر این اساس ،خواهان دعواي اصلی میتواند ثالثی را جلب و محکومیت او را براي خواستهاي
همانند خواسته دعواي اصلی یا مرتبط با نن تقاضا بنماید .همچنانکه خوانده نیز میتواند با جلب ثالهث،
وي را در برابر خواهان دعواي اصلی یا در برابر خود در معرض محکومیت قرار دهد .به عهووه ،جلهب
ثالث میتواند وسیلهاي کمکی و مقدماتی براي جلبکننده جهت پیروزي در دعهواي اصهلی با هد کهه
گاهی از نن به جلب ثالث کمکی یاد می ود .استفاده گسترده از جلب ثالث کهه سهبب جلهوگیري از
تجدید و تکرار دعاوي ،اتوف وقت و هزینههاي دیگر ده و دعهاوي و اختوفهات متعهددي را یکجها
رسیدگی و حل و فصل میکند؛ میتواند ابزاري مناسب در برقراري عدالت با د .ولی اضافه دن ا خاص
جدید به دادرسی و مطرح دن عناصر موضوعی و حکمی دیگر ،گاهی موجب پیچیدهتر دن این دعهوا
می ود.
کلید واژه ها :ارتباط دعاوي ،جلب ثالث ،جهت جلب  ،خواسته دعوا ،دعواي اصلی ،دعواي طاري.
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مقدمه
یکی از حقوقی که برای اصحاب دعوای اصلی در آیین دادرسی مدنی پیشبینی و مقرر شـد،
مواردی شخص ثالثی را به دادرسی جلب و او را تبدیل به یکی از اصحاب دعوای میان خود کنند.
هرچند اصل وجود این حق با هیچ تردید و ابهامی مواجه نیست لکن هم از دیدگا ،نظری و هم از
جنبه عملی این پرسش وجود دارد که محدود ،و قلمرو این حـق تـا کساسـته بـه عبـارر دی ـر
ا صحاب دعوا در چه مواردی و برای رسیدن به چه اهدا ی میتوانند اقدام به جلب ثالث کنند .آیـا
چنانکه از ذکر کلمه «الزم» در صدر ماد 531 ،قـانون آیـین دادرسـی مـدنی برمـیآیـد هریـ

از

اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی را «الزم» بداند میتواند بنـا بـه تیـخیص و صـدحدید خـود
مبادرر به جلب او کند یا آنکه قلمرو موارد و اهداف جلب بایـد کـم و بـیش میـخص و م ـین
باشد .این مورد مانند موارد مت دد دی ری در قانون آیین دادرسی مدنی ما را در برابر انتخاب میان
دو م یار عینی و ذهنی قرار میدهد .آیا ماد 531 ،از م یار کامدً شخصـی و ذهنـی پیـروی کـرد ،و
تیخیص موارد جلب را به خواست و اراد ،اصحاب دعوا واگذار کرد ،است یا باید به دنبال یا تن
م یاری عینی و نوعی برای پاسخ به این پرسش باشیمه
هرچند در مواد  531و  531قانون آیین دادرسی مدنی ایران برخدف پار،ای از کیـورها مثـل
لبنان اشار،ا ی به موارد و قلمرو جلب ثالث نید ،است اما به نظر میرسد با کمـ

کلمـه جهـار

در ماد 531 ،بتوان به م یارها و ضوابط میخصی در ت یین محدود ،و قلمرو جلب ثالث دست پیـدا
کرد .بر این اساس تحت عنوان جهار جلب ثالث در این مقاله خواهیم کوشید که به این پرسـش
پاسخ بدهیم جهار جلب ثالث کداماند و در چه مواردی اصحاب دعوا میتواننـد اقـدام بـه جلـب
اشخاص ثالث کنند .بدین منظور عـدو ،بـر ملال ـه نظریـار حقوقـدانان و شـارحان قـانون آیـین
دادرسی ایران حقوق کیورهای لبنان و رانسه هم در مقام مقایسه بررسی شـد،انـد .کیـور لبنـان
بدین خافر که جهار جلب را به صراحت در قانون اصول محاکمار ذکر نمود ،و حقـوق رانسـه
نیز هرچند این جهار را بهفور کامل در قانون ملرح نکرد ،حقوقدانان این کیور ب ضاً به احصای
این جهار و بررسی آنها پرداختهاند .همچنین جنبههای عملی و کاربردی موضوع اقتضا میکنـد
که رویه قضایی و نظریار ادار ،حقوقی هم که عمدتاً در پاسخ به میکدر عملی ارائه مـیشـوند
موردتوجه قرار ب یرد که به این دو منبع نیز کم و بیش ارجاع و استناد شد ،است.
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 .9مفهوم جهات
کلمه جهار در موارد مت ددی از جمله بند  4مـاد 15 ،و مـواد  11و  504و  531و  531و 691
 5334ج  .)16 :6بــه نظــر مـیرســد ایــن

را در دادرســی مــدنی چنــدان مــنق نم ـیداننــد (شــم

نامنق بودن ناشی از ت اریف و اختدفنظرهای حقوقدانان در مفهوم سـبب باشـد امـا بـا مدحظـه
موارد است مال این کلمه در قانون آیین دادرسی مدنی میتوان به این نتیسه رسید که واژ ،جهت به
سه م نی متفاور به کار ر ته است .5 .در غالب موارد جهـت بـه م نـای سـبب علـت منیـ و بـه
ت بیری سبب اعلی مورد است مال قرار گر ته که بنـد  4مـاد 15 ،و مـواد  343و  461در زمـر ،ایـن
مواردند .6 .گا ،نیز جهت به مفهوم ان یز ،هدف و غایت وداعی و به عبارتی سبب غایی است که
به نظر میرسد در مواد  531و  531قانون آیین دادرسی مدنی اصلدح جهت در این م نی مـورد
استفاد ،بود .3 ،سرانسام اینکه در پار،ای از مواد کلمه جهار هیچکدام از م انی اصلدحی مذکور
را نداشته و بییتر به م نای «موارد» و امثال آن به کار ر ته که عبارر «جهار نقص» در ماد 11 ،این
قانون جزو این دستهاند.
در نوشتار کنونی منظـور از جهـار جلـب همـان اهـداف و غایـار و ان یـز،هـایی اسـت کـه
متقاضی جلب برای رسیدن به آنها اقدام به جلب میکند .این عقید ،مبتنی بر م نـای دوم و متکـی
به دالیل زیر است:
الف -شروط مذکور در ماد 15 ،قانون آیین دادرسی مدنی (شروط تنظیم دادخواست) هم در
دادخواست دعوای اصلی و هم در دادخواست مربوط به دعاوی فاری از جمله جلـب ثالـث بایـد
رعایت شوند .در نتیسـه چـون متقاضـی جلـب مکلـف اسـت در دادخواسـت جلـب ثالـث جهـار
موضوع بند  4ماد( 15 ،جهت به م نای سبب و منی دعوا) را قید کند منظور ماد 531 ،از اصلدح
جهار نمیتواند تکرار حکم بند  4ماد 15 ،باشد؛ پ

باید بر این باور بـود کـه مفهـوم جهـار در

ماد 531 ،با م نای آن در ماد 15 ،متفاور و دوگانه است.
ب -ملال ه تلبیقی در حقوق کیورهایی مثل رانسه و لبنان که کم و بیش مورد الهام و توجه
مدونین و شارحان قانون آیین دادرسی ایران بود ،نیان میدهد که جهار جلب در این کیورها به
م نای اهداف و ان یز،های جلب به کار ر ته که در جای خود به آن خواهیم پرداخت.
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گفتنی است جهت به م نای ان یـز ،و غایـت در مـاد 531 ،بـا جهـت م املـه در حقـوق مـدنی
نزدی

و میابه است (کاتوزیان  )451 :5365لکن برخدف جهار م املـه کـه کـامدً شخصـی و

خواست و اراد ،مللق جلبکنند ،باشد .به عبـارر دی ـر درحـالیکـه در م ـامدر ا ـراد بـهجـز
ان یز،ها ی نامیروع کامدً آزاد و مختارند که برای رسیدن به هر هـد ی م املـه نماینـد اقتضـائار
دادرسی و ارتباط آن با منا ع عمومی و به منظور حفـ و رعایـت حقـوق اشـخاص ثالـث ایسـاب
میکند که جهار جل ب ثالث ضوابط موارد م لوم و میخصی داشته باشد و بـهجـای یـ
کامدً ذهنی و شخصی تا حدودی تابع م یارهای عینی و نوعی قرار گر ته و با کم

مبنـای

هر دو م یـار

عینی و ذهنی جهار جلب را میخص و م ین کرد.
 .4قواعد و مبانی تعیین محدوده جلب ثالث
برای ت یین قلمرو جلب ثالث ا زون بر اسـتفاد ،از را،حـلهـای موجـود در قـوانین خـارجی و
پار،ای مبانی و قواعد در حقوق داخلی وجود دارد که در ادامه به بررسی آنها میپردازیم.
 .4-9خوانده محسوبشدن مجلوب ثالث
به صراحت ماد 539 ،قانون آیین دادرسی مـدنی« :شـخص ثـالثی کـه جلـب مـیشـود خوانـد،
محسوب و تمام مقررار راجع به خواند ،دربار ،او جاری است ».با توجه به این ماد ،شخص ثالث
خوا ،از فرف خواهان و خوا ،از فرف خواند ،جلب شود دارای وصف و موق یت خواند ،بود ،و
چون مهمترین ویژگی خواند ،دعوا راخواندن وی جهت محکومکردن است پ

مسلوب ثالث

در هر حال برای محکومشدن جلب میشود و در نتیسه هیچ میکل یا محدودیتی برای جلب ثالثی
جهت محکومنمودن وی در برابر هری

از اصحاب دعوا وجود ندارد .چنانکه ب داً خواهیم گفت

در جلب ثالث کمکی راخواندن مسلوب جهت محکومیت بود ،و تداعی و تبادر اخذ توضی یـا
کسب افدع صرف از این عنوان درست نیست.
 .4-4جلوگیری از تجديد يا تکرار دعاوی و صدور آراء متعارض
میتوان مدعی شد مهمترین هدف تسمیع پروند ،و دادخواستها در دعاوی فـاری و مـرتبط
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جلوگیری از تکـرار دعـاوی و صـدور آرای مت ـارت اسـت اگـر دو دعـوای مـرتبط بـهصـورر
جداگانه در دو دادگا ،متفاور رسیدگی شوند این احتمـال وجـود دارد کـه بـا صـدور دو حکـم
از پیش باقی بماند .واید تسمیع دعاوی مرتبط چنان است که باید بهعنوان مبنایی در جلـب ثالـث
تلقی و به این شکل استفاد ،شود که اگر دعوای اصلی با جلب ثالث چندان ارتباط داشته باشد که
رسیدگی جداگانه آنها احتمال صدور آرای مت ارت به همرا ،داشته باشد باید جلب را پذیر ت
و توأم با دعوای اصلی به آن رسیدگی کرد .به عدو ،ترک تسمیع دعاوی و یـا تسـویز تسدیـد و
تکرار دعاوی آ ار دی ری هم همچون اتدف وقت و هزینهها را در برخواهد داشت کـه در ایـن
صورر به سبب ارتباط با منا ع عمومی ملرود و مردود است.
 .3-4اطالق ماده  938قانون آيین دادرسی مدنی
تدوینکنندگان قانون آیین دادرسی مدنی ایران اگر ن وییم مـواد بسـیاری را از قـانون اصـول
محاکمار مدنی سابق لبنان اقتباس کرد،اند دستکم آن را از نظر دور نداشـتهانـد (متـین د تـری
 5363ج 614:5؛ پاورقی)؛ درحالیکه قانون سابق لبنان چنانکـه خـواهیم دیـد در مـواد  13و 14
ان یز،ها و اهداف جلب ثالث را ملرح و دستهبندی کرد ،بود قانونگذار ما هیچ اشار،ای بـه ایـن
ضوابط نکرد ،است .این نحو ،تدوین ماد 531 ،به دادگا ،اجاز ،میدهد با استفاد ،مناسب از دعوای
جلب در موارد مت دد و متفاور مسیر احقاق حـق و اجـرای عـدالت را همـوارتر کنـد .بـیگمـان
قانونگذار میتوانست مانند ماد 93 ،در دعوای اضا ی یا ماد 530 ،درمورد ورود ثالث به احصـای
مصادیق و تحدید عناوین بپردازد اما چنین نکرد ،است درنتیسه به نظر میرسد تمامی این نیانهها
حکایت از تمایل مقنن به توس ه هر چه بییتر قلمرو جلب ثالـث دارد .همچنـانکـه هیـ ر عمـومی
دیوان عالی ک یور هم در یکی از آرای وحدر رویه خود بـرای پـذیرد دعـوای جلـب ثالـث در
موردی خاص به همین افدق ماد 664 ،قانون سابق (ماد 531 ،قانون لی) استناد کرد ،است (رأی
شمار 5695 ،مورخ  51بهمن .)5335
9ـ .2عدم تصحیح يا تکمیل دعوای اصلی
یکی از پرسشهایی که بهفورکلی میتوان درمورد رابله دعوای اصلی و فاری ملـرح کـرد

www.SID.ir

Downloaded from jlviews.ujsas.ac.ir at 9:33 +0330 on Saturday October 5th 2019

متفاور تمامی رسیدگیهای انسام گر ته بیهود ،شد ،و اختدف فر ین حل نیود و بلکه پیچید،تر

 402ديدگاههای حقوق قضايی

Archive of SID

دورة  ،42شمارة  ، 58بهار 9315

این است که آیا استفاد ،از دعوای فاری برای تصحی یا تکمیل یا تغییر دعوای اصلی مساز استه
درمورد دعوای اضا ی که به نظر میرسد همان اختیارار مذکور در ماد 93 ،قانون آیـین دادرسـی
دعوای اضا ی اصوالً برای تصحی و تغییر و تکمیل دعوای اصلی از سوی خواهان پیشبینی شد،
است اما درمورد سایر دعاوی فاری قانونگذار اشار،ای به این موضوع نکرد ،است .در اینسـا بـا
تصری به قابلیت فرح چنین پرسیی درمورد تمامی دعاوی فاری به نظر میرسد استفاد ،از جلب
ثالث از سوی خواهان برای تکمیل و تصحی دعوای اصلی از حیث خواندگان بود ،که دستکـم
در دو مورد ملرح میشود:
الف) در دعاوی مربوط به اموال میاع از قبیل تقسیم و ا راز رویه قضایی عمدتاً بـا عنایـت بـه
رأی اصراری شمار 5440 ،مورخ 66مرداد  5345هیئت عمومی دیوان عالی کیور پذیرد دعوا را
موکول به این می کند که دعوا علیه تمامی مالکان میاعی اقامه شـد ،باشـد واال قـرار رد آن صـادر
میشود .حال این پرسش ملرح است که در چنین دعاویای راخواندن ت دادی از خواندگان که
در دادخواست اصلی ذکر نید،اند در قالب جلـب ثالـث صـحی اسـته بـدیهی اسـت در چنـین
مواردی نه دعوای اصلی و نه دعوای جلب ثالث هیچکدام بهتنهـایی قابلیـت رسـیدگی نداشـته و امکـان
رسیدگی منوط به بقای هر دو دعوا با هم است.
ب) گاهی خواهان دعوای خود را علیه کسی ملرح میکند کـه دعـوا متوجـه او نبـود ،و در
نتیسه به استناد بند  4ماد 34 ،قانون آیین دادرسی مدنی قابـل رد اسـت .حـال اگـر خواهـان ب ـد از
تقدیم دادخواست متوجه شود که دعوا را به اشتبا ،علیه خواند ،مذکور در دادخواست ملرح کرد،
آیا میتواند با دادن دادخواست جلب ثالث در واقع ک

دی ری را به دعوا جلب کرد ،و تقاضای

محکومیت وی را به همان خواسته دعوای اصلی بنمایده
در چنین مواردی به نظر میرسد استفاد ،از جلب ثالث بـرای تغییـر و تصـحی دعـوای اصـلی
مساز نباشد؛ زیرا اوالً قانونگذار موارد تغییر و تکمیل دعوای اصلی را محدود به ماد 93 ،نمود ،و
ظاهراً در همان محدود ،امکان تغییر را پذیر ته است .ثانیاً اصل ثبـار و تغییرناپـذیری دعـوا اقتضـا
میکند هرگونه تغییر در دعوای مدنی منوط به تصری قانونگـذار باشـد .درسـت اسـت کـه خـود
دعوای جلب ثالث از استثنائار اصل ثبار است همین استثناییبودن جلب ثالث اقتضا میکنـد بـه
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قدر متیقن اکتفا کرد ،و موارد میکوک را ملحق به اصل ثابت نماییم و اصـل چنانکـه گفتـه شـد
عدم امکان تغییر و تصحی دعواست .ادار ،کل حقوقی قو ،قضاییه در پاسخ به این پرسش کـه آیـا
دارد یا خیره بیان کرد ،است« :خواهان نمیتواند کسی را که درواقـع بایـد خوانـد ،دعـوای اصـلی
باشد (مانند برخی از شرکا) بهعنوان شخص ثالث به دادرسی جلب نماید؛ زیرا شخص ثالث نیست
و جلب او بهعنوان ثالث منا ی حقوق د اعی وی است .به فـور مثـال فبـق مـاد 531 ،قـانون آیـین
دادرسی مدنی حتی در مرحله تسدیدنظر نیز میتوان شخص ثالث را به دادرسی جلب کـرد .حـال
اگر شخص ثالث خواند ،اصلی دعوا باشد بـدون اینکـه در مرحلـه بـدوی شـرکت کـرد ،باشـد و
محکوم شود ی

مرحله از دادرسی او سلب میشود و دادگا ،حق ندارد ی

مرحله از دادرسی را

از کسی سلب کند (نظریه شـمار 6 /93 /5460 ،مـورخ 63شـهریور  .)5393ب ضـی از محـاکم هـم
استفاد ،از جلب ثالث در این مورد را نادرسـت دانسـته و راخوانـدن کسـی را کـه در دادخواسـت
اصلی بهعنوان خوانـد ،ذکـر نیـد ،از سـوی خواهـان دارای وجاهـت قـانونی نمـیداننـد (دادنامـه
 36/166ش به  3دادگا ،تسدیدنظر استان تهران به نقل از :زندی .)633 :5339
در حقوق خارجی نیز ب ضی نویسندگان چنین جلبـی را صـحی ندانسـته و اسـتدالل مـیکننـد
جلب ثالث نباید وسیلها ی برای تصحی و ر ع اشتبا ،از دعوای اصلی باشد (الک بی  .)690:6055با
این حال عد ،ا ی از حقوقدانان بر مبنای اصلی موسوم بـه «اصـل تـرمیم دادرسـی» امکـان ر ـع
نقص از دعوای اصلی به وسیله جلب ثالث را مسـاز دانسـته انـد (خدابخیـی  .) 501 :5394بـه
عقید ،این عد ،از حقوق دانان پیچیدگی ها ی مربوط به اقامه دعوا اختدف نظر دادگـا ،هـا در
مسائل مربوط به دادرسی و تفسیر قواعد شکلی اتـدف وقـت یـا امکانـار و یـا هزینـه هـا در
صورر غیر قابل استماع اعدم کردن دعاوی به جهار شکلی هم ـی اقتضـا مـی کنـد کـه در
صورر نقص در اقامه دعوا یا ترتیبار قانونی تا جایی که ممکن اسـت راهـی بـرای اسـتمرار
رسیدگی و ترمیم دادرسی پیدا کرد .به نظر این گرو ،توجه به قواعد قهی نیز نیان می دهـد
که سخت گیر ی در استماع دعوا جای ـاهی در قـه نـدارد و تـدد قیهـان در راسـتای ر ـع
نواقص و استماع دعاوی است (همان.)506 :
در نقد عقید ،مذکور و اصل پیینهادی «ترمیم دادرسی» در اینسا اجماالً باید گفت کـه اوالً بـا
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وجود نظریه شناخته شد« ،تصحی اعمال ناقص و م یوب در آیین دادرسی مدنی» که برای اصدح
و ترمیم خلاهای اصحاب دعوا و سایر کارگزاران دادرسی ملـرح شـد ،و کـم و بـیش در حقـوق
 ) 369نیازی به ابداع و پیینهاد اصل جدیدی به نام ترمیم دادرسی وجود ندارد .ثانیاً ت ارت اصـل
ترمیم دادرسی در خارج از مواردی که در قانون امکان ترمیم و تصحی پذیر ته شد ،با اصل ثبار
و تغییرناپذیری دعوای مدنی پذیرد اصل ترمیم دادرسی را با اشـکال مواجـه مـیکنـد و بـهویـژ،
تفسیر گسترد ،از این اصل در شرایط لی میتواند نظم و ثبار نسبی جریان دادرسی را متزلزل کند.
 .3جهات جلب در حقوق خارجی
برخدف حقوق ایران در حقوق لبنان قانون اصول محاکمار مدنی جدید این کیور در مـواد
 33و  - 41که جای زین مواد  13و  14قانون سابق شد،اند -اهداف و جهار جلب ثالث را تحدید
و دستهبندی کرد ،اس ت .برابر مواد مذکور جلب ثالث برای نیل به اهداف زیر صورر میگیرد:
الف -شری

کردن ثالث در حکم بدین م نـی کـه خواهـان شـخص ثـالثی را بـه خواسـتهای

همانند خواسته دعوای اصلی جلب و او را تبدیل به یکی از اصحاب دعوا کند تا حکـم صـادر ،در
این مورد شامل او هم شد ،و نتواند ب داً با این توجیه که در دعوا دخالت نداشـته نسـبت بـه حکـم
صادر ،اعترات ثالث کند.
ب -محکومکردن مسلوب ثالث نسبت به خواستهای مرتبط با دعوای اصلی تفاور این مـورد
با مورد قبلی در این است که در اینسا خواسته دعوای جلب ثالث با خواسته دعوای اصلی متفاور
ولی مرتبط است اما در مورد نخست خواسته دعوای اصلی و جلب یکسان است.
پ -جلب ثالث بر مبنای ضمان؛ به این م نی که یکی از فر ین دعوای اصلی بر مبنای ضـمان
یا مسئولیتی که شخص ثالث ملابق قواعد ماهوی در برابر وی نسبت به حق یـا مـال موضـوع دعـوا
1

پیدا کرد ،بتواند او را با اهداف م ینی جلب کند .برای مثال کسی علیه خریدار دعـوایی دربـار،
مالکیت مبیع اقامه کرد ،است .خریدار میتواند بهتنهایی از مالکیت خود بـر مبیـع د ـاع کنـد یـا بـا
جلب بایع بر مبنای ضمان درک او درمورد مبیع حمایت و د اع وی را نیز برای رد دعوای مـدعی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .5جلب ثالث برای د اع از آن یا جبران خسارر ناشی از محکومیت در دعوا نسبت به خواسته.
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خواستار شود .همچنین میتواند در این مرحله از جلب ثالث خـودداری و در صـورر محکومیـت
در برابر مدعی در دعوایی جداگانه ثمن و غرامار وارد بر خود را در ی

دعوای مسـتقل از بـایع

ر -برای اجرای عدالت یا کیف حقیقـت ایـن مـورد از جلـب بـرخدف سـه مـورد قبلـی از
اختیارار قاضی رسیدگیکنند ،بـه دعـوای اصـلی بـود ،و او مـیتوانـد رأسـاً و بـدون درخواسـت
اصحاب دعوا مبادرر به جلب ثالث کند .این اختیار در بسیاری از کیورها برای قاضی پـیشبینـی
شد ،است (احمد خلیل )611 :6000؛ البته چنانکه ب ضی از مؤلفان لبنانی هم خافرنیان کرد،انـد
جلب ثالث صر اً به این منظور که افدعاتی از وی دربار ،عناصر و موضوعار دعوا کسـب شـود
قابل پذیرد نیست (الحسار  .)366 :6006این اختیار دادگا ،در جلب ثالث که در مـوارد بسـیاری
میتواند مفید و راه یا باشد در حقوق ایران پیشبینـی نیـد ،و لـذا خـدا قـانونی در ایـن زمینـه
محسوب میشود.
هرچند قانون آیین دادرسی مدنی جدید رانسه جهار جلب را دقیقاً دستهبندی نکـرد ،اسـت
ت دادی از نویسندگان این کیور با عنایت به ماد 335 ،و ب د قانون مذکور بـه شـکلی کـم و بـیش
میابه موارد جلب ثلث را دستهبندی نمود،اند ( .)cornu et foyer, 1996: 378گفتنـی اسـت مـاد،
 11قانون آیین دادرسی رانسه ب د از ذکر دعوای جلب ثالث بهعنـوان یکـی از دعـاوی فـاری در
ابتدا در مواد  335تا  333زیر عنوان دخالت اجباری شخص ثالث مقررار میترک تمامی دعـاوی
جلب را ذکر و سپ

با عنوان مقررار خـاص جلـب بـرای ضـمانت در مـاد 334 ،تـا  333بـه ایـن

موضوع پرداخته است.
ترتیب مذکور مورد پذیرد ب ضی از حقوقدانان ایران هم قرار گر ته و در شـرح ان یـز،هـای
جلب ثالث تا حدودی به همین شیو ،ملالب را بیان کرد،اند (متین د تری .)361 :5363
 .2جهات و موارد جلب ثالث در حقوق ايران
اکنون با توجه به آنچه گفته شد میتـوان اهـداف و جهـار جلـب ثالـث را بـهفـور جزئـی و
عینیتر در موارد زیر من ک

کرد .بـدیهی اسـت در تمـامی مـوارد و مثـالهـای زیـر بایـد شـروط

رسیدگی توأم به دعوای جلب ثالث با دعوای اصلی از قبیل وحـدر منیـ یـا ارتبـاط بـین دعـاوی
رعایت شود.
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 .2-9موارد جلب ثالث از سوی خواهان دعوای اصلی
خواهان دعوای اصلی میتواند در مواردی و برای اهداف ذیل مبادرر به جلب ثالث کند:

در این مورد هدف جلبکنند ،این است که مسلوب ثالث را نیز هماننـد خوانـد ،اصـلی وارد
دادرسی کند تا هر دوی آنها را در ی

حکم در برابر خود محکوم نماید و از ایـن مسـیر هـم بـه

فور کامل به حق مورد ادعای خود برسد و هم از گزند اعترات ثالـث مصـون بمانـد .بـرای مثـال
احمد در مل

مساور حق عبور دارد محمود بهعنوان مال

مساور منکر ایـن حـق و مـانع عبـور

وی میشود احمد دعوایی به خواسته اثبار حق ارتفاق علیه محمود ملرح مـیکنـد ب ـد از اقامـه
دعوا متوجه میشود محمود تنها مال
مل

محمود با وی شری

سه دانگ میاع مل

بود ،و محمد نیز در سـه دانـگ دی ـر

است .در این صورر احمد میتواند محمـد را نیـز بـا خواسـته اثبـار حـق

ارتفاق جلب به دادرسی اصلی بنماید تا هر دوی آنها و همزمـان مـورد محاکمـه و صـدور حکـم قـرار
ب یرند (متین د تری  5363ج  .)366 :6جلب ثالث را در حقوق رانسه از این منظر دعـوای تیـری

یـا

تحصیل حکم میترک مینامند (.)cornu et foyer, 1996: 348
اهمیت و نقش جلوگیری از اعترات ب دی شخص ثالث تا حدی است که ب ضی ادعا کرد،اند
تنها جلب کسی به دادرسی مساز است که امکان اعترات به حکم را داشته باشد و امکان اعتـرات
به حکم را شرط کا ی و ضروری برای جلب ثالث محسوب کرد ،و لذا بـه بـاور آنهـا کسـی کـه
نتواند اعترات ثالث بنماید قابل جلب نیست؛ زیرا نف ی در جلب وی وجود ندارد (الک بی :6055
 .) 569باید یادآور شد که هرچند این م یار در رت لی م یاری پذیر ته و منلقی به نظر میرسد
البته ت میم آن به تمام جهار جلب قابل د اع نیست.
 .2-9-4جلب ثالث ،خواستهای مرتبط با خواسته دعوای اصلی
در این مورد برخدف ـرت قبلـی خواسـته دعـوای جلـب ثالـث بـا خواسـته دعـوای اصـلی
متفاور ولی مرتبط است؛ همین ارتباط تسمیع دو دعوا را توجیه میکند .برای مثال کامران کـه
از مهران فلبکار است فلب خود را به ایمان منتقل میکند .ایمـان بـهعنـوان انتقـالگیرنـد ،فلـب
دعوای الزام مهران به پرداخت آن را ملرح میکند .مهران در مقام د اع مدعی برائت ذمه خود در
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محمد مولودی

برابر کامران و منکر انتقال فلب شد ،و در اینسا ایمان کامران را به خواسـته اثبـار وجـود و بقـای
فلب و انتقال آن به خود جلب میکند .در این مورد هرچند خواسته دعوای اصـلی و جلـب ثالـث
است که اگر در دعوای جلب ثالث ثابت شود که فلب کامران به ایمان منتقل نید ،دعوای اصلی
محکوم به رد خواهد شد؛ البته جلب ثالث در این رت بییتر جنبه کمکـی خواهـد داشـت؛ ی نـی
ثالث به این دلیل جلب میشود تا محکومیت وی مقدمهای برای پیروزی خواهان در دعوای اصلی
باشد .مثالها یی از این دست در رویه قضایی بسیار است که نمونـه شـایع آن در دعـاوی الـزام بـه
تنظیم سند رسمی میباشد .وقتی که مل

موضوع دعوا مورد م امدر مت دد بـا سـند عـادی واقـع

شد ،و خریدار لی میخواهد الزام روشند ،اولیه را که مل

با سند رسمی به نام اوست به تنظیم

سند رسمی بخواهد .در این صورر به دلیل قدان رابله مستقیم میـان روشـند ،ماقبـل و خریـدار
آخر اگر صحت یا وقوع انتقـاالر دی ـر مـورد انکـار خوانـد ( ،روشـند )،قـرار ب یـرد خریـدار
(خواهان) با جلب آنها به دادرسی و اثبار انتقال و م امله ایـادی مت اقـب مـیتوانـد زمینـه انتقـال
رسمی مل

را به خود راهم کند .به نظر میرسد خریـدار آخـر قـائممقـام خـاص منحصـر ایـادی

ماقبل خود است لذا در صورر محرز بودن م امدر و انتقاالر قبلی نیازی به جلب ایـادی قبلـی
یا خواند ،قرار دادن آنها در دعوای اصلی نیست و روشند ،بر مبنای مواد  659و  635قانون مدنی
ملزم به تنظیم سند رسمی در حق آخرین خریدار میشود.
 .4-2موارد جلب ثالث از سوی خوانده دعوای اصلی
خواند ،دعوای اصلی نیز میتواند با اهداف و دالیل متفاوتی مبادرر بـه جلـب شـخص ثالـث
کند که در ادامه به آنها اشار ،میشود:
 .9-4-2جلب بهمنظور محکومیت ثالث در برابر خواهان اصلی
در این رت خواند ،میخواهد مسلوب ثالث را بهجای خود در برابر خواهان دعوای اصلی در
م رت محکومیت قرار بدهد .بـرای مثـال محسـوری خسـارتی بـه ماشـین دی ـری وارد مـیکنـد.
زیاندید ،به استناد مـاد 6 ،قـانون مسـئولیت مـدنی و بـر مبنـای قصـور در مواظبـت و ن هـداری از
محسور دعوای ملالبه خسـارر علیـه ولـی وی ملـرح مـیکنـد .ولـی محسـور بـا ادعـای اینکـه
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شخص ثالث بـود ،و سـببیت

مواظبتها ی مت ارف را انسام داد ،و ورود خسارر ناشی از تحری

ثالث اقوی از مباشرر محسور است ثالث را به دادرسی جلـب مـیکنـد تـا بـهجـای وی در برابـر
موجبار رسیدگی به این دعوا را راهم دانست؛ زیرا بـا دعـوای اصـلی ارتبـاط دارد و همچنـین بـا
افدق ماد 531 ،سازگاری داشته و هم مسموع اختد ار در ی

دادرسی مـیتوانـد حـل و صـل

شود .ارتباط دو دعوا به این شکل است که اگـر در دعـوای اصـلی خوانـد ،محکـوم شـود امکـان
محکو میت مسلوب ثالث در دعاوی جلب وجود خواهد داشت .عک

آن هم صادق بود ،و از این

حیث ارتباط کامل است اما از آنسا که استفاد ،گسترد ،از این نوع جلب میتواند از نظـر عملـی و
نظری میکدتی بـه وجـود آورد بایـد در بـهکـارگیری آن محتـاط و مواظـب بـود .از جملـه ایـن
میکدر روبهروکردن خواهان با خواند،ای است که نمیخواهد با وی فـرف شـود .ـرت کنیـد
دارند ،چ

دعوای ملالبه وجه را علیه صادرکنند ،ملرح کرد ،است .در جلسه اول خواند ،با این

استدالل که چ

موصوف بابت بدهی ثالث صادر شد ،و هم او ت هد پرداخت وجه آن را در سررسـید

کرد ،ثالث را به خواسته محکومیت به پرداخت وجه چ

در برابر خواهان اصلی جلب میکند.

میکل دی ر اینکه گاهی خود خواند ،اصلی نیز ملابق قواعد مسئولیت در برابر خواهان قابلیت
محکوم شدن دارد .به فور مثال جایی که هر دو مسئولیت تضامنی داشته باشند .بدیهی است قواعـد
مسئولیت تضامنی اقتضا میکند که اختیار فرح دعوا علیـه تمـام یـا ب ضـی از مسـئوالن بـا انتخـاب
فلبکار بود ،و نمیتوان از این حیث اجباری متوجه او کرد .با توجه به میکدتی از این قبیل ادار،
کل حقوقی قو ،قضاییه در نظریه شمار 3063 /93 /6 ،به تاریخ  9اسفند  5393امکان محکومکـردن
مسلوب ثالث در برابر خواهان دعوای اصـلی را منتفـی دانسـته و اسـتدالل کـرد ،اسـت کـه چـون
«دادگا ،در مقام رسیدگی قط در محدود ،دادخواست و علیه خواندگان همان دعوا میتوانـد رأی
صادر کند؛ بنابراین در صورتی که خواند ،دعوا مبـادرر بـه اقامـه جلـب ثالـث نمـود ،در ـرت
صحت د اعیار وی و قابل پذیرد بودن دعوای جلب ثالث دادگا ،نمیتواند حکم به محکومیت
مسلوب ثالث که خواند ،اصلی نبود ،به درخواست خواند ،دعوای در حق خواهان دعـوای صـادر
نماید» .استدالل ادار ،حقوقی اگرچه در مواردی با توجه به میکدتی کـه برشـمردیم ت مـلپـذیر و
ت ییدشدنی است اما استناد به آن بهفور مللق بـرای قابـل پـذیرد ندانسـتن چنـین جلبـی صـحی
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محمد مولودی

نیست؛ زیرا چنانکه گفتـیم مسلـوب ثالـث ملـابق مـاد 531 ،قـانون آیـین دادرسـی مـدنی خوانـد،
محسوب شد ،و امکان محکومیت وی در برابر هر خواهانی هرچند خواهان دعوای اصلی وجـود
و جلب ثالث وجود دارد؛ دادگا ،میتواند دعوا را نسبت به خواند ،اصلی رد نمود ،و تنها مسلـوب
ثالث را محکوم نماید .درنتیسه این نحو ،جلب وقتی پذیر ته است که نا ی حـق و اختیـار خواهـان
در استفاد ،از مسئولیت تضامنی محسوب نید ،یا او را با شخصی روبهرو نکند کـه نمـیخواهـد بـا
وی روبهرو شود.
 .2-4-4جلب از سوی خوانده برای محکومیت ثالث در برابر خوانده
در ایــن حالــت خوانــد ،دعــوای اصــلی ثالــث را جلــب م ـیکنــد تــا وی را مســتقیماً در برابــر
خود(خواند )،محکوم کند .این نحو ،جلب بییتر در جایی صورر میگیرد که خواند ،محکومیت
خود در برابر خواهان دعوای اصلی را محتمل دانسته و میخواهد به عین یا مثل یـا م ـادل آن حـق
در مقابل ثالث برسد .برای مثال شخصی به اشتبا ،بدهی خود را به غیر بسـتانکار پرداخـت کـرد ،و
سپ

بستانکار واق ی دادخواستی به خواسته الزام به پرداخت بدهی علیه وی ملـرح نمـود ،اسـت.

خواند ،که متوجه اشتبا ،خود شد ،به استناد ماد 306 ،قانون مدنی ثالث دریا تکنند ،وجه را جهت
محکومیت به استرداد آن وجه به دادرسی جلب میکند (شم

.)49 :5334

در موردی دی ر فلبکار علیه یکی از کسانی کـه مسـئولیت تضـام نی بـرای پرداخـت دیـن
دارند دعوای ملالبه تمامی فلب خود را اقامه مینماید  .خواند ،نیـز سـایر مسـئوالن متضـامن را
به عنوان ثالث جلب میکند تا در صورر محکومیت در برابر خواهـان آنچـه را بـهجـای آنهـا
پرداخت کرد ،به نسبت سهم آنان مسترد کند .به همین ترتیب اگر خواهان بـر مبنـای مالکیـت
خود دعوای خلع ید از ملکی علیه خواند ،متصرف آن ملرح کند و خواند ،نیز مل
خریداری کرد ،باشد که یالواقع مال

را از ثالثی

نبود ،میتواند شخص ثالث را به دادرسی جلـب و بـا

خواسته ابلال م امله ضولی و استرداد ثمن و خسارر تقاضای محکومیت ثالث در برابـر خـود
را بنماید.
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 .8جلب ثالث کمکی
چنانکه ب ضی از استادان تصری کرد ،اند جلب ثالث مـیتوانـد جنبـه کمکـی داشـته و بـرای
تصری به جلب ثالث کمکی نید ،ولی افدق ماد ،اقتضای چنین جلبی را دارد .بهویـژ ،آنکـه در
عمل غالب جلبها به نحوی جنبه کمکی داشته و برای تقویت موضع جلب کننـد ،هسـتند کـه بـه
پار،ای از آنها اشـار ،شـد .منظـور از جلـب ثالـث کمکـی ایـن اسـت کـه جلـبکننـد ،بتوانـد بـا
محکومیت مسلوب در دعوای اصلی پیروز شود؛ ی نی اگـر جلـبکننـد ،خواهـان دعـوای اصـلی
باشد با جلب ثالث به خواستهای که م مـوالً مقدمـهای بـرای خواسـته اصـلی اسـت برسـد .همـین
وض یت درمورد جلب ثالث کمکی از سوی خواند ،هم صادق است.
رامود نیود که جلب ثالث کمکی تنها برای دریا ت توضـی یـا کسـب افـدع از مسلـوب
نیست و مسلوب هرگز نمیتواند نقش شـاهد و مللـع را داشـته باشـد؛ زیـرا بـه تصـری مـاد539 ،
مسلوب ثالث خواند ،است و تمام مقررار خواند ،ازجمله راخواندن برای محکومیت را هم شامل
وی میشود .بنابراین در جلب کمکی نیز باید همچنین دادخواست تقدیم شد ،خواسته م ین باشـد
و دادگا ،درمورد محکومیت یا عدم محکومیت مسلوب تصمیم ب یرد .تنها تفاور این نـوع جلـب
در این است که در اینسا محکومیت مسلوب مقدمهای برای پیروزی جلبکنند ،در دعوای اصـلی
است و اصالتاً خود چندان مورد نظر نیست؛ البته در حقوق کیورهایی مثل لبنان که جلب ثالـث از
سوی دادگا ،و بهمنظور کیف حقیقت پذیر ته شد ،است؛ اگر دادگـا ،تیـخیص دهـد کـه جلـب
ثالث رسیدگی و صدور حکم در دعوای اصلی را تسهیل میکند ــ ماننـد وقتـی کـه ثالـث دارای
م لوماتی مفید در جهت حل و صل کردن دعواستـ میتوانـد او را صـر اً بـرای کسـب افـدع و
توضی جلب کند (احمد خلیل .)616 :6000
به عدو ،منظور از عبارر «دعور مسلوب برای جوابگویی به دعوای خواهان اصلی» که در
ب ضی از اظهارنظرها دید ،میشود (نظریه ادار ،حقوقی در کتاب مسموعه نظریههـای میـورتی در
زمینه مسائل مدنی )594 :در حقوق ایران دقیقاً باید به م نای جلب ثالث کمکی ت بیر و تفسیر شود.
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نتیجهگیری
با توجه با افدق ماد 531 ،قانون آیـین دادرسـی مـدنی و بـا توجـه بـه قواعـدی چـون خوانـد،
ثالث را میتوان برای فیف وسی ی از اهـداف گونـاگون جلـب کـرد .ایـن جلـب گـاهی از سـوی
خواهان دعوای اصلی صورر میگیرد تا مسلوب را نیـز همـرا ،خوانـد ،دعـوای اصـلی نسـبت بـه
خواستها ی که همانند خواسته دعوای اصلی است محکوم نماید .گا ،نیز خواهان شـخص ثالـث را
با خواستهای که متفاور از خواسته دعوای اصلی ولی مرتبط با آن است جلب میکند .خواند ،نیز
میتواند شخص ثالثی را جلب کند که او را یا در برابر خواهان اصلیـ به جای خودـ محکـوم و یـا
مسلوب را در حق خود با محکومیت روبهرو کند.
عدو ،بر جلب ثالث اصلی جلب میتواند کمکی یا تقویتی هم باشد؛ ی نی ثالثی جلب شود تا
با محکومیت وی در دعوای جلب ثالث امکان تو یق و پیروزی جالب در دعوای اصلی هم راهم
شود در هر حال استفاد ،از جلب ثالث برای تصحی و تکمیل دعوای اصـلی از حیـث خوانـدگان
جایز نیست.
در حقوق ایران نه مانند لبنان جلب یا دعور ثالث به دادرسی از سوی خود دادگا ،پـیشبینـی
شد ،است و نه بسان ماد 336 ،قانون آیین دادرسی رانسـه بـه قاضـی اجـاز ،داد ،شـد ،اسـت کـه
فر ین را دعور به فرح دعوا علیه هر شخص ذی نف ی نماید که حضورد برای حل و صل دعوا
ضروری به نظر میرسد .بنابراین دادرس ایرانی نمـیتوانـد بـدون درخواسـت فـر ین کسـی را بـه
محاکمه جلب کرد ،و یا رأسا فر ین را دعور به فرح دعوا علیه ثالث نماید .بـا توجـه بـه اهمیـت
را،حلهای وق در جلوگیری از تساوز بـه حقـوق اشـخاص ثالـث در آرای صادرشـد ،از سـوی
محاکم و امکان حل و صل ساد،تر و سریعتر دعوا به کم

اشخاص ثالـث در پـار،ای از مـوارد

پیینهاد میشود که نقص مذکور در قانون آیین دادرسی مدنی در اصـدحار آتـی مـورد توجـه و
بررسی قرار ب یرد.
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کتاب نامه منابع و مآخذ
 ج فری لن رودی محمدج فر .)5336( .رهنگ عناصرشناسی .چاپ اول .تهران :کتابخانه گنج دانش.
 خدابخیی عبداله .)5394( .حقوق دعاوی .تحلیل و نقد رویه قضایی .چاپ اول .تهران :شرکت سهامی انتیار.
چاپ اول .تهران :جن ل .جاودانه.
 شم

عبداهلل .)5334( .آیین دادرسی مدنی .ج  6و  .3چاپ دوم .تهران :دراک.

 شم

عبداهلل .)5331( .آیین دادرسی مدنی (دور ،بنیادین) .ج  .3چاپ اول .تهران :دراک.

 کاتوزیان ناصر .)5331( .اعتبار امر قضاور شد .،چاپ هفتم .تهران :میزان.
 کاتوزیان ناصر .)5365( .قواعد عمومی قراردادها .چاپ سوم .ج  .6تهران :شرکت سهامی انتیار.
 کریمی عباس )5339( .آیین دادرسی مدنی .چاپ دوم .تهران :مسد.
 متین د تری احمد .)5363( .آیین دادرسی مدنی و بازرگانی .ج  .6چاپ اول .تهران :مسد.
 مولودی محمد« .)5335( .دعوای اضا ی» .مسله دانیکد ،حقوق و علوم سیاسی .دور .13 ،شمار.109 ،
 مولودی محمد؛ حاجی عزیزی بیژن و حمز ،هویدا مهدی (« .)5396تصحی اعمال نـاقص در دادرسـی مـدنی».
ملال ار قه و حقوق اسدمی .سال  .50شمار.59 ،

عربی
 الحسار حلمی محمـد .)6006( .الـوجیز ـی اصـول المحاکمـار المدنیـه .چـاپ اول .بیـرور :منیـورار الحلبـی
الحقوقیه.
 خلیل احمد .)6000( .اصول المحاکمار المدنیه .چاپ اول بیرور.
 الک بی هادی حسین عبد علی ( .)6055النظریه ال امه ی الللبار ال ارضه الدعوی الحادثه .اللب ه االولی .بیـرور:
منیورار الحلبی الحقوقیه.

ب) منابع خارجی
 Cornu (G) et Foyer (j), procédure civile, 3 éd, presses universitaires de franse.
paris.
 Vincent(j)et Guinchard(S)procdure civile. (2001). 26 ed Dalloz paris 2001
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 زندی محمدرضا .)5339( .تیریفار دادرسی .رویه قضایی دادگا،های تسدیـدنظر اسـتان تهـران در امـور مـدنی.

