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متقابل و جلب شخص ثالث  يدعاو
  دنظريو تجد يدر واخواه

  
  8/11/90 :تاريخ تأييد  25/1/90 :تاريخ دريافت

  *زاده مهدي حسن   _________________________________________________  
  

  چكيده
متقابـل و جلـب    يدربـاره دعـاو   يمـدن  ين دادرسييقانون آ يها يينارسا يبا توجه به برخ

آنهـا   يه بررسـ كوجود دارد  يها و ابهامات پرسش، دنظريو تجد يشخص ثالث در واخواه
 دنظريـ و تجد يمتقابل در واخواه يادرباره دعو يمدن ين دادرسييقانون آ. است يضرور

را اجـازه   يين دعـوا يه قانونگـذار چنـ  كـ  كنـد  يم دييتأ دادله و شواه يبرخ، ردهكوت كس
مـورد قبـول    يبه روشـن ، دنظريو تجد يجلب شخص ثالث در واخواه يدعوا. نداده است
م يتقــد يدربــاره مهلــت و چگــونگ يولــ؛ واقــع شــده اســت يمــدن ين دادرســيــيقــانون آ

  .رديگمورد مطالعه قرار  ديه باكوجود دارد  يراداتيابهامات و ا، دادخواست آن
متقابـل و جلـب    يابهامات و مطالب قابل بحث مربوط بـه دعـاو   كوشد ينوشتار م نيا

  .ارائه دهد ييها حل راه، كرده يدنظر را بررسيو تجد يشخص ثالث در واخواه

  .دنظريتجد، يواخواه، جلب شخص ثالث يدعوا، متقابل يدعوا: واژگان كليدي
    
                                                      

  ).m.hasanzadeh@qom.ac.ir( ده حقوق دانشگاه قمكدانش ارياستاد* 
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 مقدمه

نــواقص و ، يطــار يام مربــوط بــه دعــاوكــان احيــدر ب يمــدن ين دادرســيــيقــانون آ
ه كشده  هايي پرسشجاد ابهامات و يا باعثها  يين نواقص و نارسايا. دارد ييها يينارسا
  .به دنبال داشته است يمتفاوت يها ليتحل

ن يـي روشن و مشـخص در قـانون آ   به طورام مربوط به آن كه احك ياز جمله موارد
، آن وجـود دارد  رهدربـا  ييدهايل ابهامات و تردين دليان نشده و به هميب يمدن يدادرس
  .دنظر استيو تجد يمتقابل و جلب ثالث در واخواه يدعاو

؛ رده استكوت كس، دنظريو تجد يمتقابل در واخواه يدر مورد دعواقانونگذار 
از بـه مطالعـه و   يـ است و ن يمحل بحث و بررس يين دعوايان چنكام بر اين اساس،

  .دقت دارد
قانونگـذار بـه    گرچـه ا ،دنظريو تجد يجلب شخص ثالث در واخواه يدعوا درباره

ائل مربـوط بـه آن از جملـه    از مسـ  يبرخ درباره ؛ وليرفته استياصل آن را پذروشني 
 يانيـ ب يدر مـوارد  رده وكوت كس يدر موارد، م دادخواست آنيتقد يو چگونگمهلت 

  .راد استيه قابل بحث و اكدارد 
آيـا دعـواي   . 1: از انـد  عبـارت مورد بررسي در اين تحقيق  هاي ، پرسشترتيب بدين

آيا دعواي جلب شخص ثالث در  .2؟ متقابل در واخواهي و تجديدنظر قابل طرح است
است يا تا پايان مرحله تجديـدنظر قابـل اقامـه    مقيد به زمان خاصي  ،مرحله تجديدنظر

 ، طبـق جلـب شـخص ثالـث در واخـواهي و تجديـدنظر     الزم اسـت  آيـا   .3؟ باشـد  مي
اشد يا در ضمن دادخواسـت واخـواهي و دادخواسـت تجديـدنظر     دادخواست مستقل ب

  ؟توان شخص ثالث را جلب كرد مي
دعواي متقابل در واخـواهي و تجديـدنظر   ، اوالًكوشد اثبات كند كه  مياين پژوهش 

مهلـت  ، در صورت تشكيل جلسه دادرسي در مرحله تجديدنظر ،ثانياً ؛نيست پذير امكان
جلب شـخص   ،در غير اين صورت ،الزم است رعايت شود ق.آ.د.م. 135ماده  مقرر در

بـراي جلـب شـخص ثالـث در     ، ثالثـاً  ؛است پذير امكانثالث تا پايان مرحله تجديدنظر 
ــدنظر دادخواســت مســتقل الزم نيســت و در ضــمن دادخواســت  ، واخــواهي و تجدي

  .توان جلب شخص ثالث را درخواست كرد واخواهي و دادخواست تجديدنظر مي
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 يدعـوا  مسـئله دنظر و يـ و تجد يمتقابل در واخـواه  يدعوا مسئلهاينكه  هبا توجه ب
 يهـا  تفـاوت ، اتكاشـترا برخـي  ن يدنظر در عيو تجد يجلب شخص ثالث در واخواه

  .شود يم يجداگانه بررس هريكت يوضع، دارند يعمده و قابل توجه
ند كـه در فقـه   ا نهادهاي حقوقي، دعاوي متقابل و جلب شخص ثالث شايان ذكر است

، شوند رسيدگي توأم مي اي كه در حقوق است و باعث به گونهاين عناوين و با سابقه بحث 
 رسيدگي جداگانه و ترتيبي به دعاوي متعدد اعـالم شـده اسـت   ، با بياني مطلقبلكه  ،ندارند

، همـو  / 141ص ،1410، همـو  / 204ــ  205ص ]،تـا  بي[، حلّي / 153ص ،1351، طوسي(
  ).74ـ73ص ،1403، عاملي جبعي / 79ص ،1415، عامليمكي  / 81ـ80، ص1415

رسـيدگي  ، موضـوع دعـاوي  بـودن   كردن قيـد متفـاوت   برخي با اضافه، با وجود اين
 انـد  جداگانه و ترتيبي را در مـورد دعـاوي متعـدد بـا موضـوعات متفـاوت بيـان كـرده        

تـوان   ايشـان مـي  خن كـه از سـ   )476ص ]،تا بي[، مامقاني / 715ص ]،تا بي[، طباطبايي(
 در عين حال،. شده به دعاوي متعدد با موضوعات متفاوت را فهميداختصاص حكم ياد

به دعاوي متعدد با موضوعات مـرتبط را   همزمانلزوم رسيدگي  ،توان از اين سخن نمي
عـدم لـزوم رسـيدگي     ،بلكه نهايت چيزي كه از مفهوم آن قابل برداشـت اسـت  ، فهميد

  .باشد وي متعدد با موضوعات مرتبط ميدعاجداگانه و ترتيبي به 
 تـري مـنعكس شـده،    گونـه روشـن  بـه  ، ي ديگـر چنين مطلبي در سخن برخي فقها

به خوبي از سـخن ايشـان فهميـده    ، رسيدگي توأم به دعاوي متعدد با موضوعات مرتبط
  ).75ص ]،تا بي[، مغنيه / 124ص ،1415، تبريزي / 266ص ،1401، گلپايگاني( شود مي

منابع نيز بر اختيار قاضي در چگونگي رسيدگي به دعـاوي متعـدد تأكيـد    در برخي 
  ).123ص ،1415، تبريزي / 381ـ379، ص1408، اردبيلي موسوي( شده است

عنـوان مـوارد تـداعي و تنـازع در متـون فقهـي بـه        همچنين، مصاديق متعددي ذيل 
 وشـوند   مـي  اند كه مصـاديقي از دعـاوي متقابـل تلقـي     تفصيل مورد بررسي قرار گرفته

  .ها مفروض شناخته شده استبه آنرسيدگي توأم 
 باعثبلكه وضعيتي است كه با جمع شرايطي ، خود نوعي دعوا نيست ،تهاتراگرچه 

در صورتي كه مديون در برابـر   در عين حال،، شود مي سقوط تعهد و برائت ذمه مديون
تـوان آن را از مصـاديق مـوارد تـداعي و تنـازع       مـي  ،دعواي طلبكار مدعي تهاتر شـود 
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نه تنها در فقه اين مورد در بيان مصاديق تداعي و تنازع مورد توجـه   ولي ؛محسوب كرد
نيز ادعاي تهاتر و امثـال آن  ) 142و  18مواد ( در قانون آيين دادرسي مدني، قرار نگرفته

بـه صـورت طـاري و    ( دعـوا ، را به دليل ارتباط و وابستگي شديد به دعـواي خواهـان  
بلكه چنين مواردي را با مسامحه در قالب دفـاع قابـل طـرح    ، به حساب نياورده) متقابل

  .شناخته است

  دنظريتجد و يمتقابل در واخواه يان دعواكام. 1
رسيدگي به  زماندعواي متقابل دعوايي است كه خوانده در مقابل دعواي خواهان و در 

 واحدنـد  ، ارتبـاط كامـل دارد يـا داراي منشـأ    خواهـان كنـد و بـا دعـواي     مي آن مطرح
 يمتقابل در مرحله واخواه يان اقامه دعواكا عدم اميان كام درباره). ق.آ.د.م. 141 (ماده

تا نظرها است شده  باعثن مطلب يهم. شود يافت نميدر قانون  يصراحت ،دنظريو تجد
  .ارائه شود گوناگوني يها ليو تحل

  يمتقابل در واخواه يدعوا. 1ـ1
 ،اوالً ؛ زيـرا اند را قابل طرح ندانسته يمتقابل در مرحله واخواه يحقوقدانان دعوا يبرخ

مـورد اعتـراض    يابيم غكد حييا تأيمنحصراً فسخ  يدر مرحله واخواه يموضوع دادرس
متقابل در مرحلـه   يان دعواكدر ام يمكت است و حكسا بارهن يقانون در ا ،اًيثان ؛است
 ،يه جلـب شـخص ثالـث در مرحلـه واخـواه     كـ  يدر حال، رده استكمقرر ن ياهواخو
متقابـل   يچـون طـرح دعـوا    ،ثالثاً ؛ز روشن استيت ورود ثالث نيح شده و وضعيتصر
د در يـ با ،شـود  ياسـت مـ   يدگيه قانوناً مرجع رسـ ك يانصراف خوانده از دادگاه باعث

  ).506، ص1380، شمس( ر شوديموضع نص تفس
متقابل  يان اقامه دعواكام درباره يپرسشز در پاسخ ين ييقضا يها مشاوره يدر برخ

 ق.آ.د.م.143مـاده  اينكـه   با توجـه بـه  گردد كه  مياعالم  يدر جلسه اول مرحله واخواه
 نخسـتين رده و منظـور  كاعالم  يان جلسه اول دادرسيمتقابل را تا پا يمهلت اقامه دعوا

متقابـل در جلسـه اول    ياقامـه دعـوا  ، اسـت  يم دادخواست بدويجلسه مسبوق به تقد
  ).261ص ،1387 ،الف ،هيمعاونت آموزش قوه قضائ( ستين پذير امكان يمرحله واخواه

Arc
hiv

e 
of

 S
ID

www.SID.ir



 

 

ي / 
الم

 اس
وق

حق
عاو

د
 ي

واه
واخ

در 
ث 

 ثال
ص

شخ
ب 

 جل
ل و

تقاب
م

 ...و ي

193 

اسـت   اعالم نظر شده، مكقضات محا ييقضا يها از نشست يدر بعض، نيبا وجود ا
عذر موجـه مطـرح   ، واخواه مگر، ستين يرفتنيپذ يمتقابل در مرحله واخواه يدعواكه 
 يدعـوا  دربـاره سـپس  كرده،  يدگيشده رس ن صورت دادگاه به عذر اعالميه در اكند ك

  ).441ص ،1387، ب، هيمعاونت آموزش قوه قضائ( گيرد مي ميمتقابل تصم
ال اعـالم  كرا بالاش يمتقابل در واخواه ياقامه دعوا روشنيبه ، از حقوقدانان يبعض

 يخوانده دعوا، يدر واخواه ،ًايثان ؛است يادامه مرحله بدو يواخواه ،اوالً ؛ زيرااند ردهك
اسـتفاده   يدفاع هاي همه راهد بتواند از يپس با. ديآ يبار در مقام دفاع برم نخستين، ياصل
 گـر واقـع شـده اسـت    يد يد برخييدگاه مورد تأين ديهم). 14، ص1370، يواحد( ندك
  ).245ص ،1386، يميرك(

 يهمزمـان بـا واخـواه   ، متقابـل را توسـط واخـواه    ياقامـه دعـوا   يبعضـ  ،نيهمچن
  ).50، ص1386، يقهرمان( اند دانسته پذير امكان

ه كـ ا واخوانـده  يـ توسط واخواه  يد در واخواهيجد ياقامه دعاو، در حقوق فرانسه
 رفتـه شـده اسـت   يپذ، داشـته باشـد   ياصـل  يبـا دعـوا  ) Lien Suffisant( يافكارتباط 

)Lefort, 2009, p.461.(  
دعواي متقابل در مرحله واخواهي و بودن  دگاه غيرقابل قبوليد دييحقوق ما در تأدر 

متقابـل را   ياقامـه دعـوا   روشـني بـه   ق.آ.د.م.143مـاده   توان گفت يل آن ميح داليتشر
رده است و روشن اسـت منظـور جلسـه    ك يان جلسه اول دادرسيمحدود به مهلت تا پا

زيـرا جلسـه اول    ؛اسـت  يو واخـوه  يحل بعدر از مرايغ، يدگيرس يياول مرحله ابتدا
همه مقدمات قانوني و مطـابق قـانون   بودن  اي است كه با فراهم جلسه ، نخستيندادرسي
ي براي فشود و خوانده فرصت كا مي گردد و در به دستورات جلسه رسيدگي مي تشكيل

 يدگيمتقابل پس از جلسه اول رس ياقامه دعوا، ن مادهيا طبقن يبنابرا ؛دفاع داشته است
  .ستين نكمم، ياز جمله در مرحله واخواه يبدو

را در  يت داد و مرحلـه واخـواه  يسـرا  يور را به مرحله واخواهكم مذكتوان ح ينم
 ،يم اختصاصكح يكن يرا ايز ؛دانست يكسان و شريك ياصل يبا مرحله بدو بارهن يا

 ياز اصـحاب دعـو   يكـي ارات ياخت دياست و موضوع آن تحد يمربوط به مرحله بدو
ن داببايد ، بود يم به مرحله واخواهكن حيا ياگر نظر قانونگذار بر تسر، بوده) خوانده(
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  ).ق.آ.د.م. 136 (ماده رده استكن يه در جلب ثالث چنك گونه همان ؛ردك يح ميتصر
 ييهـا  يژگـ يو يدارا ،موضوع مـورد بحـث   خصوص در يمرحله واخواه همچنين،

مهلـت آن  ، متقابل در آن مرحلـه بـود   يان دعواكاگر نظر قانونگذار بر ام يه حتكاست 
مهلـت مقررشـده    يچون مبنا ؛باشد ق.آ.د.م.143ماده  توانست مانند مهلت مقرر در ينم

به صورت تا پايان جلسه اول دادرسي اين اسـت كـه جلسـه اول دادرسـي     ماده  در اين
ت شـده و مكلـف بـه حضـور در دادگـاه      اولين زماني است كه خوانده به دادرسي دعو

است و پيش از آن تكليفي به حضور در دادگاه ندارد و قانونگذار مناسب نديده خوانده 
از جلسه دادرسي نمايد و  پيشتقديم دادخواست متقابل مكلف به حضور  براي فقطرا 

بـراي دفـاع دادخواسـت متقابـل نيـز       ،به او اجازه داده ضمن حضور در جلسه دادرسي
فرصـت  ، به خاطر جلوگيري از اطاله دادرسـي ، اين فرصتشدن  تقديم نمايد و با فراهم

  .بيشتر به خوانده نداده است
در صورتي كه امكان اقامـه دعـواي متقابـل بـراي     ، كند مي همين مبنا و فلسفه اقتضا

فرصت شركت او در دادرسـي كـه    نخستينمهلت آن بايد محدود به ، واخواه مقرر شود
مهلت بـه او تـا پايـان    دادن   باشد و، واهي و تقديم دادخواست اعتراض استهمان واخ

  .با فلسفه و مبناي مذكور سازگار نيست، جلسه اول دادرسي مرحله واخواهي
مـاده   تأييدكننده آن اسـت كـه   ،آن قانون 135ماده  با وجود ق.آ.د.م.136ماده  وجود

زيـرا اگـر نظـر قانونگـذار بـر       ؛ري دادتوان به مرحله واخواهي تس نمي را ق.آ.د.م. 143
 نبـود و حكـم   136مـاده   نيازي به ،در جلب ثالث 135ماده  با وجود، چنين مطلبي بود

دليـل روشـني    136مـاده   وجـود  بنابراين ؛شد مي نيز به واخواهي سرايت داده 135ماده 
تسـري   قابل تسري به مرحله واخواهي نيسـت و  143و  135احكام مواد اينكه  است بر

  .اين احكام به واخواهي نياز به تصريح قانونگذار دارد
به امكـان   136ماده  در، 135ماده  قانونگذار با وجوداينكه  با توجه به، عالوه بر اين

در مواد مربوط به ، هولي به فاصله چند ماد ؛جلب ثالث در واخواهي تصريح كرده است
همـين عـدم    .خواهي تصريح نكـرده اسـت  دعواي متقابل به امكان دعواي متقابل در وا

دهنده آن است كـه   به خوبي نشان، تصريح در چنين شرايطي كه كامالً در مقام بيان بوده
  .پذير نيست دعواي متقابل در مرحله واخواهي امكان
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داده  يتوضـيح ، اند در سخن كساني كه دعواي متقابل در واخوهي را ناممكن دانسته
دادگاه چه ، نمايداقدام به تقديم دادخواست تقابل ، اخواهدر صورتي كه و است كه نشده

  ؟گيرد مي آن بارهتصميمي در
عنـوان دعـواي متقابـل     بـا م اسـت اينكـه دادگـاه چنـين دادخواسـتي را      آنچه مسـلّ 

آن را با صدور قرار عدم استماع يا رد دعوي نپـذيرد يـا   كه در اين باره  ولي ؛پذيرد نمي
 هـاي  احتمـاالت و اسـتدالل  ، قل مورد توجه قـرار دهـد  آن را به عنوان يك دعواي مست

  .تواند مطرح باشد مي متفاوتي
رسد نپذيرفتن چنين دعوايي در قالـب صـدور قـرار عـدم اسـتماع يـا رد        مي به نظر

بلكه برخالف اصل تكليف دادگاه بـه رسـيدگي و   ، تنها دليل قابل قبولي ندارد نه، دعوي
  .است) ق.آ.د.م. 3 (ماده حل و فصل دعاوي

مد عدم رعايت برخي از اكه پي ق.آ.د.م.139و  133، 141ماده  مانندموادي  همچنين،
جلب ثالـث يـا ورود ثالـث را مسـتقل     ، عناوين خاص تقابل ذيلشرايط دعاوي طاري 

موضوع مورد بحـث   درباره، دعوي و تفكيك آن از دعواي اصلي اعالم كردهشدن  تلقي
نظر از عنوان تقابل و به عنـوان دعـوايي مسـتقل     صرفشده  دعواي اقامه، نيز اقتضا دارد

  .مورد توجه قرار گيرد
شده ارتباطي با دعـواي قبلـي نداشـته     در صورتي كه دعواي اقامه در چنين شرايطي

ولـي در صـورت ارتبـاط بـا     ؛ شـود  مـي  دگييبه طور مستقل در دادگاه صالح رس، باشد
مـاده   طبـق بلكـه  ، متقابـل نظـر از مقـررات مربـوط بـه دعـواي       صـرف ، دعواي اصـلي 

  .دادگاه مكلف به رسيدگي توأم به آن است ق.آ.د.م.  103
وضع موجود قانون آيين دادرسي مدني در عدم تصريح به امكان اقامه ، بر اين اساس

مانند  قابل ايراد و خدشه است و بهتر بود قانونگذار ،دعواي متقابل در مرحله واخواهي
در دعواي متقابل نيـز بـه امكـان تقـديم دادخواسـت      ، وضعيتي كه در جلب ثالث است

  .كرد دعواي متقابل به همراه واخواهي تصريح مي
 ،لزوم جلوگيري از اطالـه دادرسـي گفتـه شـد     دربارهاين مطلب با آنچه پيش از اين 

 اي كه مانع از پذيرفتن دعواي متقابل پس از جلسه اول دادرسي زيرا اطاله ؛منافات ندارد
 باعـث با اين بيـان كـه پـذيرفتن چنـين دعـوايي      ، استمربوط ان مرحله به هم ،شود مي
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 ،بسا بـه پايـان خـود نزديـك شـده بـوده       رسيدگي به دعواي اصلي كه چهشدن  طوالني
بنابراين چنين مطلبي مانع از پذيرفتن دعـواي متقابـل در مرحلـه واخـواهي از      ؛شود مي

ته لزوم جلوگيري از اطاله در ايـن  الب. شود نمي ،كه در دادرسي حضور نداشتهاي  خوانده
؛ از آن اقامه شود و نه پسهمراه واخواهي  كند دعواي متقابل صرفًا مي مرحله نيز اقتضا

 ،بيــان شــده ق.آ.د.م. 306مــاده  رســيدگي كــه درشــدن  زيــرا شــرايط غيــابي محســوب
خوانده اصالً از دادرسـي اطـالع    ،است كه در چنين شرايطي به احتمال زياداي  گونه به

دفاعيـات خـود را در    اسـت  حق داده شـده اين  يو با همين فرض است كه به و نيافته
  .قالب واخواهي تقديم دادگاه صادركننده رأي نمايد

اين شرايط و اين فرض اقتضا دارد كه او از حقوقي كه در دادرسي داشـته از جملـه   
وضعيت جلب شـخص ثالـث و    به همين دليل، .محروم نشود، حق اقامه دعواي متقابل

تفـاوت  ايـن دو   وم نيست به چه دليل قانونگذار ميـان دعواي متقابل يكسان است و معل
 دربـاره ولـي   ؛ب محفـوظ داشـته  يـ عليه غا و حق جلب ثالث را براي محكوم قائل شده

  .دعواي متقابل چنين كاري را نكرده است
اجـازه اقامـه   ، عليه غايب ضا دارد به محكومدادرسي اقتبودن  اصل عادالنه و منصفانه

بسا از دادرسي خبر  عليه غايب كه چه محكومكردن  زيرا محروم ؛دعواي متقابل داده شود
، از امتيازي كه در صورت حضور و اطالع از دادرسي از آن برخوردار بود، نداشته است

  .شود دادرسي ميشدن  غيرمنصفانه باعث
 ،1384 ،شـمس ( خوانده كه مبتني بر اصل تناظر اسـت اعطاي فرصت كافي دفاع به 

دعـوايي   گرچـه ا، دعـواي متقابـل   ؛ زيـرا اي را دارد اقتضاي چنين اجـازه  ،)136ص، 2ج
كه در پاسـخ بـه آن اقامـه     توان انكار كرد نمي؛ ولي مستقل نسبت به دعواي اصلي است

 بسـا  چـه آن از شدن  شود و حاوي نوعي دفاع نسبت به دعواي اصلي است و محروم مي
  .عليه غايب و محكوميت مجدد او در مرحله واخواهي شود محكومشدن  دفاع بيباعث 

  دعواي متقابل در تجديدنظر. 1ـ2
در برخــي ، امكــان يــا عــدم امكــان دعــواي متقابــل در مرحلــه تجديــدنظر  دربــاره

با توجه به صـراحت قـانون    است كه اظهارنظرهاي قضايي قضات محاكم اعالم شده
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دادخواسـت خـارج از   ، تقديم دادخواست دعواي متقابل تا پايان جلسه اولدر لزوم 
بـا وجـود تصـريح قـانون بـه امكـان اقامـه        اينكـه   عالوه بر. موعد قابل قبول نيست

امكان اقامـه   دربارهقانونگذار ، جلب ثالث و ورود ثالث در مرحله تجديدنظر  دعواي
ـ ( دعواي متقابل در اين مرحله سكوت كـرده اسـت   ، ت آمـوزش قـوه قضـائيه   معاون

  ).441، ص1387  ب،
شده به همراه  ميدادخواست متقابل تقد درباره اظهارنظرها گونه نيگر از ايد يدر برخ

 د شده اسـت كيتأ يدر دادگاه بدو يين دعوايبه چن يدگيبر لزوم رس، يدنظرخواهيتجد
  ).4/9/1388، يروزنامه مأو(

شـعبه اول ديـوان    31/5/1323ــ 315رأي شماره ( در برخي آراي ديوان عالي كشور
آنكـه   بـدون ) تجديدنظر( دگي به دعواي متقابل در مرحله پژوهشينيز رس) عالي كشور

 بــرخالف قــانون اعــالم شــده اســت، در مرحلــه بــدوي بــه آن رســيدگي شــده باشــد
  ).114، ص1383، حسيني / 510ص ،1383، زراعت  (ر.ك:

 يبرخــ)، 1318مصــوب ( ســابق يمــدن ين دادرســيــيت قــانون آيــمكدر زمــان حا
رقابـل اقامـه   يمتقابل را غ يدعوا، به صراحت، آن قانون 272ماده  حقوقدانان با استناد به
  ).14، ص1370، يواحد( رده بودندكاعالم  يدر مرحله دوم دادرس

پـذير   دعواي متقابـل را در مرحلـه تجديـدنظر امكـان    ، يكي از حقوقدانان، در مقابل
، قهرمـاني ( نظر مخالفان دعواي متقابل در تجديدنظر را مردود اعالم كرده است دانسته،
  ).50 و 28ـ25صص ،1386

ــه  ــوق فرانس ــاده  در در حق ــوا  ق.آ.د.م. 567م ــه دع ــل ياقام  Demande( متقاب

Roconventionnelle (دنظريــدر مرحلــه تجد )L'appel (  اجــازه داده شــده اســت .
) Lien Suffisant( يافكـ ارتبـاط   ياصل يدادگاه با دعواص يد به تشخيبا ييدعوا نيچن

 & Guinchard & Chainais & Ferrand, 2010, p.867 / Guinchard( داشـته باشـد  

Ferrand & Chainais, 2009, p.539.(  
دعـواي   مسئلهدعواي متقابل در مرحله تجديدنظر در مقايسه با  مسئله، در حقوق ما

  .دارد ي نيزهاي تفاوت، فراوان هاي اهتدر عين شب، متقابل در واخواهي
رغم تصريح قانونگذار به امكان جلب ثالث در واخـواهي   بهترين شباهت اينكه  مهم
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قانونگـذار صـحبتي از امكـان دعـواي     ، در مواد مربوط به دعواي متقابـل ، و تجديدنظر
  .متقابل در واخواهي و تجديدنظر نكرده است

بـا وجـود   ، دنظريـ متقابـل در مرحلـه تجد   يدعـوا ان كح قانونگذار به اميعدم تصر
ان اقامه كل عدم اميبه عنوان دل، دنظريان جلب ثالث و ورود ثالث در تجدكح به اميتصر
قـرار   يسـندگان حقـوق  ياز نو يد برخـ كيـ مورد توجه و تأ، دنظريمتقابل در تجد يدعوا

  ).510 ، ص1383، زراعت( گرفته است
دعـواي متقابـل در    ييد ديـدگاه عـدم امكـان   در تأ ي كههاي استدالل بنابراين با همان

در آنجا نپذيرفتن دعواي متقابل در واخـواهي مـورد انتقـاد نگارنـده      اگرچه ـ واخواهي
تـرجيح بـا ديـدگاهي اسـت كـه دعـواي متقابـل در         رسـد  به نظر مـي ، بيـان شد ـ بود

مرحلـه  اينكـه   بـه با توجـه   در اينجاها  اين نظر و استدالل. داند نمي تجديدنظر را ممكن
كامالً متمايز از مرحله بدوي و در دادگاهي باالتر با صالحيت ذاتي اي  تجديدنظر مرحله

 باعـث  ت واخـواهي و تجديـدنظر در ايـن بـاره    است و تفـاو تر  قوي، باشد ميمتفاوت 
  .دعواي متقابل در تجديدنظر بيشتر تقويت شودبودن  شود ديدگاه ناممكن مي

تكليـف دادخواسـت    مربـوط بـه  حل  شود راه مي باعثهمين تفاوت  در عين حال،
بـا آنچـه در واخـواهي گفتـه شـد       ،دعواي متقابلي كه در مرحله تجديدنظر تقديم شده

  .متفاوت باشد
ا همان داليلـي كـه   شده در مرحله تجديدنظر را ب دادخواست دعواي متقابل تقديم

كـه الزم اسـت بـه عنـوان دعـوايي      بل، توان رد كرد نمي ،ن اشاره شددر واخواهي بدا
بـا توجـه بـه تفـاوت      ؛ ولياز عنوان تقابل مورد توجه قرار گيرد نظر صرفمستقل و 

چنين دعوايي حتي در صورت ارتبـاط بـا   ، صالحيت ذاتي دادگاه بدوي و تجديدنظر
و  7مـواد  ( قابل رسيدگي در دادگـاه تجديـدنظر نيسـت   ، دعواي مطرح در تجديدنظر

بلكه الزم است پرونده با صدور قرار عدم صالحيت به دادگاه بـدوي  )، ق.آ.د.م. 362
  .صالح فرستاده شود

اعـم از  ( دادگـاهي  ق.آ.د.م. 19مـاده   بـه موجـب  ، البته در صورت ارتباط دو دعوي
، كه رسيدگي آن منوط بـه تعيـين تكليـف در دادگـاه ديگـر اسـت      ) بدوي يا تجديدنظر

  .باشد ميمكلف به توقف رسيدگي 
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ـ يه خارج از صالحك يطار يدر مورد دعاو ق.آ.د.م. 19ماده  كمال عمل به  يت ذات
 يسـندگان حقـوق  ياز نو يد برخـ ييمورد تأ، است ياصل يننده به دعواك يدگيدادگاه رس

  ).120ص همان،( واقع شده است
قانونگـذار اجـازه   اينكـه   ،دعواي متقابل در واخواهي گفته شد دربارهبرخالف آنچه 
با در نظر گرفتن تفاوت درجه و صـالحيت  ، تجديدنظر را نداده است دعواي متقابل در

 رسـد و از ايـن جهـت حتـي     مـي  منطقي و قابل دفاع به نظر، دادگاه بدوي و تجديدنظر
كه دعواي جلب ثالث در مرحله تجديدنظر را اجـازه   ق.آ.د.م.135ماده  توان بر حكم مي

عواي جلب ثالث نيز اجـازه اقامـه آن   خرده گرفت و بهتر بود قانونگذار در د، داده است
  .داد نمي را در مرحله تجديدنظر

ورود ثالـث و  ، اجازه اقامه دعاوي طاري ماننـد جلـب ثالـث   ، الزم است توجه شود
 هـاي  نسبت بـه صـالحيت ذاتـي دادگـاه     باعث ايجاد استثنامتقابل در مرحله تجديدنظر 

اوي در مراحـل بـدوي و   بدوي و تجديدنظر و به هم زدن سير عادي رسـيدگي بـه دعـ   
شود  مي دادرسي) مرحله بدوي( اصحاب دعوي از يك مرحلهشدن  تجديدنظر و محروم

الزم اسـت از چنـين كـاري    ، ناپذيري اقتضا نمايد و جز در مواردي كه ضرورت اجتناب
  .ممانعت شود

اقدام قانونگذار در پذيرفتن ورود شخص ثالث در مرحله تجديدنظر مبتني بر چنـين  
حـق دارد  ، اطالع بـوده  از جريان دعوا بي بسا چهچون شخص ثالث كه . است ضرورتي

اما در . حتي اگر پرونده در مرحله تجديدنظر باشد، وارد شود، پس از اطالع از دادرسي
  .شود مورد دعاوي متقابل و جلب شخص ثالث چنين ضرورتي احساس نمي

پـذيرفتن   ؛ زيرااوت استوضعيت دعواي متقابل با جلب ثالث نيز متف، با وجود اين
توان چنين توجيـه كردكـه چـون     دعواي جلب شخص ثالث در مرحله تجديدنظر را مي

دخالت اشخاصي ، ممكن است در مرحله تجديدنظر و در جريان تبادل لوايح آن مرحله
گونـه از دخالـت    قانونگذار به طرفي كـه ايـن  ، ديگر در موضوع مورد دعوا آشكار شود

در اين مرحله نسـبت بـه جلـب شـخص     ، حق داده است، شود اشخاص ثالث مطلع مي
  .ثالث اقدام كند
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  دعواي جلب شخص ثالث در واخواهي و تجديدنظر. 2
به امكان اقامه دعواي جلب ثالـث در   136و  135در قانون آيين دادرسي مدني در مواد 

ده ش باعثتفاوت بيان قانونگذار  ولي ؛مرحله تجديدنظر و واخواهي تصريح شده است
  .جلب در واخوهي و در تجديدنظر محل بحث و تأمل باشد دربارهي هاي است تفاوت

  جلب شخص ثالث در واخواهي. 2ـ1
ن تـري  مهم، در مورد جلب شخص ثالث در واخواهي ق.آ.د.م. 136ماده  با در نظرگرفتن

مـذكور  ماده  مهلت مقررشده در: از اند عبارت ،مطالبي كه نياز به بررسي و مطالعه دارند
  .و چگونگي دادخواست جلب ثالث به همراه واخواهي

  مهلت. 2ـ1ـ1
متقاضي جلب واخـواه  اينكه  براي جلب ثالث در واخواهي به تناسب ق.آ.د.م. 136ه ماد

  .متفاوتي مقرر كرده است هاي مهلت، يا واخوانده باشد
بـا   بايـد دادخواسـت جلـب را   « :به اين بيان كه در مورد واخواه مقـرر كـرده اسـت   

بنابراين مهلت اقامه دعواي جلـب   ؛»دادخواست اعتراض توأماً به دفتر دادگاه تسليم كند
مـاده   ثالث نسبت به واخواه با مهلت واخـواهي يكسـان اسـت و همـان مهلتـي كـه در      

  .شود مي شامل جلب ثالث توسط واخواه نيز، براي واخواهي مقرر شده ق.آ.د.م.  306
همـان   135مـاده   ماننـد  ق.آ.د.م. 136مـاده   ،خوانـده جلب ثالث توسط وا بارهاما در

بـر ايـن   . اظهار در جلسه و تقديم دادخواست ظرف سه روز را مقرر كرده است، قانون
 واخوانده در مرحله واخواهي مانند خواهان يا خوانده در مرحله بـدوي دعـوي   ،اساس

يـا در جلسـه    ،كنـد تواند تا پايان جلسه اول دادرسي دادخواست جلب ثالث تقـديم   مي
  .دادخواست تقديم كند، از جلسهپس اظهار كند و تا سه روز 

در مقايسـه بـا    ،مقرر كرده ق.آ.د.م. 136ماده  مهلتي كه قانونگذار براي واخوانده در
؛ قابـل انتقـاد اسـت    ،آن قانون براي خواهان يا خوانده مقرر شده 135ماده  مهلتي كه در

 ،در جلسه و تقديم دادخواست ظرف سه روز را مقرر كرده اظهار 135ماده  اگر در زيرا
خواهاني است كه بـراي  ، طرفي كه متقاضي جلب ثالث است شايدخاطر است كه  بدين
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ـ  يننخست شـنود و در   مـي  اظهـارات او را  ،رو شـده  هبار در جلسه دادرسي با خوانده روب
  .شود مي رحمط ،شخص ديگري كه در موضوع دعوي دخالت داشته، اظهارات خوانده

از خواهان به ياز خوانده به استماع مطالب خواهان در جلسه و نين ،حقوقدانان يبرخ
جلـب ثالـث را فلسـفه وضـع      يبراشدن  استماع مدافعان خوانده در جلسه جهت آماده

م دادخواست ظـرف سـه روز اعـالم    يل اظهار در جلسه و تقدكمهلت جلب ثالث به ش
  ).13، ص1370، يواحد( اند ردهك

امكان تقديم دادخواسـت جلـب ثالـث تـا     ، خواهان ،طبيعي است در چنين شرايطي
تهيـه مقـدمات و تنظـيم     د و الزم است بـه او فرصـت كـافي بـراي    پايان جلسه را ندار

  .دادخواست داده شود
 اظهارات طـرف خـود   طرفي است كه يك بار)، له حكم غيابي محكوم( اما واخوانده

از جلسـه   پـيش ، را به موجب دادخواست واخـواهي ) يعليه حكم غياب محكوم :واخواه(
ين بـار در  گونه نيست كه براي نخست دريافت كرده و اين، دادرسي مرحله واخواهي اول

بنابراين آنچه فلسفه وضع مهلت بـه   ؛جلسه مذكور با واخواه و اظهارات او مواجه شود
جود ندارد و نيـازي  و جلب ثالث توسط واخوانده درباره ،بوده 135ماده  شكل مقرر در

تعيـين   گونـه  و ايـن  نيستواخوانده  درباره 136ماده  به وضع مهلت به شكل مذكور در
  .قابل توجيه نيست ،مهلت

توانست به وضع مهلت براي واخوانده به صـورت لـزوم    مي 136ماده  قانونگذار در
  .كند اكتفا، تقديم دادخواست تا پايان جلسه اول دادرسي مرحله واخواهي

ن اسـت در  كـ واخـواه مم اينكـه   ن است گفته شود بـا توجـه بـه   كمم ،نيبا وجود ا
 يند و در جلسه اول مرحله واخـواه كهمه مطالب خود را اظهار ن يدادخواست واخواه

مهلـت  ، ديـ نما يمعرف ،ندا ه با پرونده مرتبطكرا  يسانكان مطالب بپردازد و يبه ب الًيتفص
  .ه استيقابل توج، واخوانده يبرا 136ماده  مقرر در

  ثالث و دادخواست اعتراضبودن دادخواست جلب شخص  توأم. 2ـ1ـ2
دادخواست جلب ثالث توسط واخواه و دادخواسـت  بودن  بر توأم ق.آ.د.م. 136ماده  در

  .اعتراض به حكم غيابي تصريح و تأكيد شده است
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 ؛ مثالًقابل بررسي است هايي پرسش ،ماده در اين »بودن توأم«مقصود از در خصوص 
 ،آنهـا نباشـد   ميانكه هيچ تقدم و تأخري  اي به گونه آيا منظور همزماني دو دادخواست

  ؟توان تفسير ديگري ارائه كرد مي يا تهس
و د ميانكه تقدم و تأخر زماني اي  معناي همزماني به گونه، هنگاه ساده به عبارت ماد

  زد.سا متبادر ميدادخواست نباشد را به ذهن 
از دادخواسـت   توانـد دادخواسـت جلـب ثالـث را پـيش      نمي واخواه، اين اساس بر

تقـديم   ـ حتي در صورتي كه مهلت واخواهي هنوز سپري نشده ـ از آن پساعتراض يا 
دادخواسـت جلـب ثالـث را نيـز     ، بلكه بايد به هنگام تقديم دادخواسـت اعتـراض  ، كند

  .تقديم نمايد
، هيچ اثر و فايـده منطقـي و قابـل قبـولي     ؛ زيراقابل خدشه و ايراد است معنااما اين 

كه ايجاد چنين محـدوديت و تضـييقي    ، در حاليكند نمي لزوم چنين همزماني را توجيه
نياز به پشتوانه فلسـفي قابـل توجـه دارد و الزم     ،)واخواه( براي يكي از اصحاب دعوي

  .م تضييقي را توجيه نمايدچنين حك، اثر و فايده محسوس و معقولي است
اين اسـت كـه    مذكورماده  دو دادخواست دربودن  منظور از توأم رسد مي به نظر

 ؛دعواي جلب ثالث به صورت يك دعواي تبعي نسبت به واخواهي مطرح شود ،اوالً
شود كـه يـا پـيش از     پذيرفته مي، در صورتي دعواي جلب ثالث توسط واخواه يعني

نسبت به حكم غيابي اعتـراض كـرده يـا پـس از جلـب و در      جلب يا همزمان با آن 
جلـب  ، در صورت عـدم اعتـراض   ،به عبارت ديگر ؛اعتراض نمايد، مهلت واخواهي

وضعيت دعواي جلب ثالث نسبت به واخواهي ، در اين حالت. ثالث نيز منتفي است
 خواهي تبعي است نسبت به فرجام خـواهي اصـلي   وضعيت فرجام، از نظر وابستگي

  ).به بعد ق.آ.د.م.  413  ده(ما
اين تفسير . جلب ثالث توسط واخواه بايد در همان مهلت واخواهي انجام شود ،ثانياً
عملـي و   هـاي  مبتني بـر ضـرورت  ، دو دادخواست جلب ثالث و واخواهيبودن  از توأم

دعواي جلب ثالث از دعاوي طاري اسـت و دعـواي    از سويي ؛ زيراداليل منطقي است
طاري در صورتي به عنوان طاري قابل طرح است كـه دعـواي اصـلي مـورد رسـيدگي      

دهنده دعواي اصلي اسـت كـه اقامـه     واخواهي تشكيل، مــــورد بحث مسئلهدر . باشد
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  .عنوان جلب ثالث منوط به آن است ذيلدعواي طاري 
مطالـب خـود را در   ، خواهـان اينكـه   شـده و  جـام با توجه بـه دادرسـي ان   همچنين،

واخـواه فرصـتي محـدود     الزم اسـت ، دادخواست و پرونده موضوع اعتراض بيان كرده
، براي جلب ثالث داشته باشد و قانونگذار اين فرصت را در حد همان فرصت واخواهي

  .و نيازي به فرصت بيشتر نديده استدانسته  مناسب
 هاي دادخواست ،رسد در صورتي كه واخواه مي به نظر ،گفته مطالب پيشبا توجه به 

مـاده   موضوعبودن  توأم، جلب ثالث و اعتراض را در مهلت واخواهي تقديم كرده باشد
با تقدم و تأخر زماني چنـدروزه  ها  حتي اگر اين دادخواست، رعايت شده ق.آ.د.م. 136

  .تقديم شده باشند

  عدم لزوم تقديم دادخواست جداگانه. 2ـ1ـ3
بر لزوم تقديم دادخواست جداگانه ، 136ماده  از جمله در، در قانون آيين دادرسي مدني
مـذكور را نيـز كـه    مـاده   عبـارت . تصـريح نشـده اسـت    براي جلب ثالث در واخواهي

 تنهـا  نـه  ،دادخواست جلب ثالث را جـدا از دادخواسـت اعتـراض و در كنـار آن آورده    
 بلكـه چنـين لزومـي از آن فهميـده    ، دو دانسـت  آنبـودن   توان تصريح بر لزوم جدا نمي
 ناظر به حالت غالب اسـت  ،يادشدهماده  عبارت مذكور در توان گفت مي؛ زيرا شود نمي

كننـد و دعـاوي    مـي  كه معموالً افراد از درج چند دعوي در يك دادخواست خـودداري 
  .كنند مي جداگانه اقامه هاي متعدد را در دادخواست
اقامـه  ، روشـني استناد كـرد كـه بـه     ق.آ.د.م. 65ماده  توان به مي در تأييد اين مطلب

اجـازه  ، حتي در مواردي كه ارتباطي نداشـته باشـند   دعاوي متعدد با يك دادخواست را
دادگاه را به رسيدگي به همـه آن دعـاوي بـا همـان يـك      ، داده است و در موارد ارتباط

  .كرده استمكلف آن را به تفكيك دعاوي ، دادخواست و در صورت عدم ارتباط
م يو عــدم لــزوم تقــد يجلــب ثالــث در دادخواســت واخــواه يان اقامــه دعــواكــام

ــه ــد ياز آرا يدر برخــ ،دادخواســت جداگان ــالي ــه رأ( شــورك يوان ع شــماره  ياز جمل
د كيـ د و تأييمورد تأ) شعبه ششم 11/9/1324ـ1534شعبه اول و شماره  31/5/1327ـ880

  ).504، ص1383، زراعت / 329ـ328ص ،1378، يدفتر  نيمت ر.ك:( واقع شده است
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  جلب شخص ثالث در تجديدنظر. 2ـ2
چه دعوا در مرحله نخستين باشـد يـا   « با عبارت 135ماده  قانون آيين دادرسي مدني در

با توجـه  . اقامه دعواي جلب ثالث در مرحله تجديدنظر را مقرر كرده است ،»تجديدنظر
بـه ذكـر    ،به جلب ثالث در مرحله تجديدنظر اختصاص ندادهاي  ماده قانونگذاراينكه  به

و  هـا  پرسـش  اسـت و نيـز   جزئيات آن نپرداخته و به عبارت مختصر مذكور اكتفا كـرده 
چگونگي مهلت ، ن آنتري ه نياز به بررسي دارد و مهمكمطرح است  بارهابهاماتي در اين 

  باشد. ميي جلب ثالث در مرحله تجديدنظر دعوا
ــه در  ــوق فرانس ــاد در حق ــه  ق.آ.د.م. 327ه م ــراحتاً ب ــوا ص ــث  يدع ــب ثال  جل

)L'intervention forcée ( حقوقـدانان . دنظر اجـازه داده شـده اسـت   يـ در مرحلـه تجد 
ــذ ــوايپ ــه تجد  يرش دع ــث در مرحل ــثال ــتلزم ي ــل دو  كدنظر را مس ــذاردن اص نارگ

بـر   يه مبتنـ كاند  ردهكر آن اعالم ب يو در تعارض با آن و استثنا يدگيرسبودن  يا مرحله
شـور در توسـعه آن   كوان يـ اسـت و د ) évolution du Litige( يشـه توسـعه دعـو   ياند

 / Guinchard & Chainais & Ferrand, 2010, p.852( رده اسـت كـ  يريـ گ سـخت 

Uinchard & Ferrand & Chainais, 2009, p.532.(  
چنـد احتمـال قابـل بررسـي      ،مهلت دعواي جلب ثالث در مرحله تجديدنظر درباره

، مقرر شـده اسـت   ق.آ.د.م. 135ماده  دعواي جلب ثالث دراينكه  با توجه به ،: اولاست
برخـي  . را شامل جلـب ثالـث در تجديـدنظر هـم بـدانيم     ماده  همان مهلت مقرر در آن

و مهلـت دعـواي جلـب ثالـث را در مرحلـه       انـد  حقوقدانان اين احتمال را تأييد كـرده 
دعـواي  ، انند مرحله بدوي دانسته كه جالب بايد حداكثر تا پايان جلسه اولتجديدنظر م

ــه    ــس از جلس ــه روز پ ــا س ــار و ت ــث را اظه ــب ثال ــد  ،جل ــديم نماي ــت تق  دادخواس
  ).71، ص1386 / همو، 51ص، 3ج، 1384 ،شمس(

شود اينكـه در مرحلـه    مي پرسشترديد و  باعثولي آنچه  ؛موجه است، اين احتمال
كند  مي جلسه در اختيار دادگاه است كه در صورت لزوم به آن اقدام تشكيل ،تجديدنظر

آيا با چنين وضعيتي . تشكيل نشوداي  و ممكن است دادگاه جلسه را الزم نداند و جلسه
مـاده   مهلـت مقـرر در  بـه ايـن نكتـه قائـل شـد كـه       تـوان   مي باز، در دادگاه تجديدنظر

در صورت شـمول و عـدم تشـكيل    ؟ دشو مي نيزشامل مرحله تجديدنظر  ق.آ.د.م. 135
  ؟تكليف چيست ،جلسه
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يادشده را شامل جلب ثالث ماده  همين مطلب مورد توجه كساني كه مهلت مقرر در
 زيـرا ؛ انـد  حـل اعـالم كـرده    براي ارائـه راه  ،قرار گرفته ،اند در مرحله تجديدنظر دانسته
 طرفين ناچارنـد ، نگرانيبراي رفع اين  .جلسه تشكيل نشود ،ممكن است در تجديدنظر

دعواي جلب ثالـث را  ، زمان تقديم دادخواست تجديدنظر يا اليحه جوابيه، حسب مورد
  ).71، ص1386 / همو، 51، ص1384، همو( اظهار نمايند

ماده  ه مهلت مقرر دركشود  يده مين فهميز چنين يسندگان حقوقينو ياز سخن برخ
ه اگـر در  كـ ح ين توضـ يبا ا ،دانند يهم مدنظر يرا شامل جلب ثالث در مرحله تجد 135
اگـر   يول ؛شود ياجرا م يهمانند مرحله بدو وركمذماده  ،ل شودكيجلسه تش دنظريتجد

 شـود  يرفتـه مـ  يپذ يجلب ثالث تا زمان اعالم ختم دادرسـ  يدعوا، ل نشودكيجلسه تش
  ).500، ص1383، زراعت(

ش از اعالم يدنظر تا پيو تجد يجلب ثالث در مرحله بدو يدعوا، در حقوق فرانسه
بـه  ، ير انـداختن اعـالم خـتم دادرسـ    يشود و دادگاه با به تـأخ  يرفته ميپذ يختم دادرس

 ,Guinchard & Chainais & Ferrand, 2010( نـد ك يمـ  يدگيجلب ثالـث رسـ   يدعوا

p.274 / Guinchard & Ferrand & Chainais, 2009, p.445.(  
اصـل در دادگـاه   اينكـه   آنچه گفتـه شـد و  رسد با توجه به  مي به نظر، در حقوق ما

 مهلت مقرر در، مگر ضرورتي اقتضا نمايد ،تجديدنظر اين است كه جلسه تشكيل نشود
فلسـفه  . شود نمي شامل مرحله تجديدنظر بوده،ناظر به مرحله بدوي  ق.آ.د.م. 135ماده 

، جلسه دادرسـي  نخستينچنين مهلتي در مرحله بدوي اين است كه اصحاب دعوي در 
 دربـاره اظهـارات و توضـيحات خـود     ،كنند و بـه بيـان مطالـب    مي در دادرسي شركت

، پردازند كه بسيار محتمل است در چنين اظهارات و توضيحـــــاتي  مي موضوع دعوي
، اند اشخاص ديگري نيز كه در موضوع دعوي دخالت دارند و طرف دعوي قرار نگرفته

امكان را فراهم كرده كه در قالـب جلـب    در چنين شرايطي قانونگذار اين. مطرح شوند
  .آن افراد به دعوي فراخوانده شوند، ثالث

با وجود جلسات متعددي كـه   ؛ زيراچنين فلسفه و مبنايي در تجديدنظر منتفي است
شود و طرفين دعوي در جلسات متعدد به بيـان توضـيحات    مي در مرحله بدوي برگزار

ل نيز تقديم شـود  ممكن است لوايح كتبي مفصپردازند و  مي موضوع دعوي دربارهخود 
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، كنـد  مـي  ل تقديماليحه مفص، و تجديدنظرخواه به همراه دادخواست تجديدنظرخواهي
بــا وجــود چنــين  .دهــد مــي ل پاســخمفصــ، تجديدنظرخوانــده نيــز در اليحــه جوابيــه

بسـيار بعيـد اسـت مطلبـي ناگفتـه بمانـد تـا در جلسـه         ، ي براي بيان مطالبهاي فرصت
 ص ديگري در دعوي باشد تا الزم آيـد شخشدن  ديدنظر مطرح شود و حاوي مطرحتج

  .از جلب ثالث استفاده شود
دعواي جلب ثالث در  لزوم جلوگيري از اطاله بيشتر در دعواي اصلي نيز اقتضا دارد

همزمـان  ، زودتر اقامه شود و رسيدگي به دعواي اصلي و جلب ثالث، مرحله تجديدنظر
 را شامل جلـب ثالـث در تجديـدنظر نيـز     135ماده  لي كه اگر مهلتدر حا ،شروع شود

الزم اسـت دعـواي   ، شود نمي در مواردي كه در مرحله تجديدنظر جلسه تشكيل، بدانيم
 تجديـدنظر جلب ثالث در مرحله تجديدنظر تا پيش از پايـان رسـيدگي و صـدور رأي    

  .دادرسي دعواي اصلي شوداطاله بسيار زياد باعث تواند  مي پذيرفته شود و اين مطلب
بـراي واخـواه كـه در مرحلـه     ، جلب ثالث در واخواهي بارهكه در ق.آ.د.م.136ه ماد

مهلتي معادل مهلت واخواهي و نه بيشتر قائـل شـده و بـه او امكـان     ، بدوي غايب بوده
اقامه دعواي جلب ثالث تا پايان جلسه اول يـا اظهـار در جلسـه و تقـديم دادخواسـت      

د اين است كه به طريق اولي نبايد براي تجديـدنظرخواه  مؤي، نداده استظرف سه روز 
مهلتـي بـيش از مهلـت     ،انـد  كه در مرحله بدوي حضـور داشـته  اي  و تجديدنظرخوانده

  .تجديدنظرخواهي و پاسخ نسبت به آن قائل شد
در برخـي آراي   ،)1318مصوب ( در زمان حاكميت قانون آيين دادرسي مدني سابق

عمومي ديـوان عـالي    هيئت 22/5/1341ـ1440رأي اصراري شماره ( كشور ديوان عالي
اسـت:   اعـالم شـده  گونـه   ايـن ) فعلي ق.آ.د.م. 136 (ماده 277ماده  با استناد به ،)كشور

دادخواست جلب ثالث از طرف پژوهشخواه بايد همراه دادخواسـت پژوهشـي تقـديم    «
بنابراين ديـوان عـالي    )؛113، ص1383، حسيني/  501ص ،1383، زراعت ر.ك:» (شود

را شـامل  ) فعلـي  ق.آ.د.م. 135 (مـاده  سـابق  ق.آ.د.م. 276مـاده   كشور مهلت مقـرر در 
  .خواه ندانسته است دعواي جلب ثالث توسط پژوهش

اين است كه بـا   تجديدنظرمهلت دعواي جلب ثالث در مرحله  بارهاحتمال ديگر در
دعـواي جلـب ثالـث در     بارهدر ق.آ.د.م. 136ماده  مهلت مقرر در، كمك وحدت مالك
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توانـد همـراه    مـي  واخواهي را به مورد بحث تسري دهيم و قائل شويم تجديـدنظرخواه 
توانـد تـا    مـي  تجديدنظرخواهي دادخواست جلب ثالث تقديم كند و تجديدنظرخوانـده 

  .دادخواست تقديم نمايد ،جلب ثالث را اظهار و ظرف سه روز ،پايان جلسه اول
ولـي در   ؛پذيرفتني و قابل قبول اسـت ، تجديدنظرخواه بارهدراين مطلب بخش اول 
  .قابل قبول نيست، تجديدنظرخوانده خصوصبخش دوم در 

معقول و منطقي ، موضوع بحث به تجديدنظرخواه دربارهشمول وضعيت واخواه 
 وقتي قانونگذار براي جلب ثالث توسط واخـواه كـه در دادرسـي غيـابي     ؛ زيرااست

با وحدت مـالك و  ، مهلتي بيش از مهلت واخواهي مقرر نكرده است، نداشتهحضور 
بـا قيـاس   ، بلكه در مواردي كه تجديـدنظرخواه در دادرسـي بـدوي حضـور داشـته     

مهلتـي بيشـتر از مهلـت    ، نبايد بـراي جلـب ثالـث توسـط تجديـدنظرخواه      اولويت
  .تجديدنظرخواهي مقرر نمايد

توان براي جلب ثالث  نمي ده متفاوت است واما وضعيت واخوانده و تجديدنظرخوان
مـاده   چـون در تجديـدنظرخواهي بـه موجـب     ؛توسط آنها مهلـت يكسـاني قائـل شـد    

بايـــد دادخواســـت و ضـــمائم بـــه تجديدنظرخوانـــده ابـــالغ شـــود و  ق.آ.د.م. 346
توانـد ظـرف ده روز اليحـه جوابيـه تقـديم نمايـد و دادخواسـت         مي تجديدنظرخوانده
در  ؛ ولـي شـود  مـي  خ تجديدنظرخوانده به دادگـاه تجديـدنظر ارسـال   تجديدنظر با پاس

پاسـخ واخوانـده بـه واخـواهي و ابـالغ       مسـئله واخواهي چنين مراحلي وجود ندارد و 
بلكه پاسخ واخوانده  ،ظرف ده روز مطرح نيست ،دادخواست به خوانده به منظور پاسخ

  .شود ميگرفته در جلسه دادرسي 
بـرخالف تجديـدنظرخواهي كـه در آن تجديدنظرخوانـده در اليحـه       بر اين اساس،

، كنـد  مـي  كند و اظهارات خود را بيان مي پاسخ به تجديدنظرخواهي در دادرسي شركت
  .مشاركت واخوانده در جلسه اول دادرسي است نخستين، در واخواهي

ا مهلت جلب ثالث توسط واخوانده تا جلسـه اول دادرسـي ر   تواند مي همين تفاوت
امكان مشـاركت تجديدنظرخوانـده در   شدن  در حالي كه با توجه به فراهم ،توجيه نمايد

اعطـاي مهلـت   ، دادرسي مرحله تجديدنظر به صورت تقديم اليحه پاسخ ظـرف ده روز 
منطقي و معقول نيست و بـراي جلـوگيري از اطالـه    ، جلب ثالث به او تا جلسه دادرسي
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به همان مهلـت   ،دنظرخوانده براي جلب ثالثفرصت تجدي الزم است، دليل دادرسي بي
  .محدود باشدگويي به تجديدنظرخواهي  پاسخ

توان همانند وضعيت تجديدنظرخواه  مي وضعيت تجديدنظرخوانده رابر اين اساس، 
دادخواسـت  ، تواند همراه با پاسخ نسبت بـه تجديـدنظرخواهي   مي و واخواه دانست كه

  .جلب ثالث تقديم كند
رسد حق با ديدگاهي است كه جلب ثالث توسط تجديـدنظرخواه   مي ربنابراين به نظ

را همراه با تجديدنظرخواهي و جلب ثالث توسط تجديدنظرخوانده را همراه با پاسخ به 
  ).106، ص1386، قهرماني( تجديدنظرخواهي دانسته است

الزم نيست ، جلب ثالث در واخواهي گفته شد دربارهكه  گونه است همانشايان ذكر 
دادخواستي جداگانـه باشـد و ضـرورت    ، دنظرخواهيدادخواست جلب ثالث توسط تجد

 ندارد دادخواست جلب ثالث همزمان با دادخواست تجديدنظرخواهي يا اليحه پاسخ آن
بلكه آنچه مهم است اينكه دادخواست جلب ثالث توسـط تجديـدنظرخواه    ،تقديم شود

و دادخواسـت جلـب ثالـث توسـط      با تقدم و تأخر گرچها، در مهلت تجديدنظرخواهي
تـر   تأييد اين مطالب در اينجا آسان. گويي تقديم شوند تجديدنظرخوانده در مهلت پاسخ

مـاده   جلب ثالـث در تجديـدنظر عبـارتي شـبيه آنچـه در      دربارهچون قانونگذار  ؛است
  .ندارد، جلب ثالث در واخواهي به كار برده بود بارهدر ق.آ.د.م.  136

عـالوه بـر   ، م تقـديم دادخواسـت جداگانـه بـراي جلـب ثالـث      عدم لـزو  همچنين،
ــدنظرخواهي ــت تجدي ــور ، دادخواس ــالي كش ــوان ع ــي آراي دي ــماره  يرأ( در برخ ش

مـورد تأييـد   ) شعبه چهـارم  30/7/1319ـ2488شعبه ششم و شماره  3/12/1333ـ2725
  ).112، ص1383 ،حسيني/  501، ص1383، زراعت (ر.ك: است واقع شده

  نتيجه
كه دعـاوي متقابـل و جلـب ثالـث در      توان نتيجه گرفت گفته مي موارد پيشبا توجه به 

در حالي كـه دعـواي    ،ندا حقوقي متفاوتي مواجه هاي با وضعيت ،واخواهي و تجديدنظر
 135 مواد( است پذيرفته شده اهي و تجديدنظر در قانون به روشنيجلب ثالث در واخو

ــ .)ق.آ.د.م. 136و  ــدنظر ل در واخــواهي ودر دعــواي متقاب ــانون  ،تجدي ــا ســكوت ق ب
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متفاوتي شـده اسـت كـه بـا توجـه بـه        هاي ارائه تحليلباعث ، يم و اين سكوتا مواجه
اراده قانونگذار بر عدم  ،رسد در مجموع مي به نظر، داليلي كه به تفصيل از آن بحث شد

ايـن ممنوعيـت    ؛ وليامكان دعواي متقابل در واخواهي و تجديدنظر قابل استنباط است
شود قانونگذار دعـواي متقابـل    مي تقابل در واخواهي قابل انتقاد است و پيشنهاد درباره

  .در واخواهي را مجاز نمايد
قانونگـذار بـا وجـود تصـريح بـه      ، در دعواي جلب ثالث در واخواهي و تجديدنظر

مهلـت  . مهلـت آن در تجديـدنظر سـكوت كـرده اسـت      درباره ،مهلت آن در واخواهي
دعواي جلب ثالث توسط واخوانده قابـل تأمـل    خصوص در ،شده در واخواهي ريحتص

مـاده   رسد با استفاده از مـالك  مي به نظر ،تجديدنظرمهلت جلب ثالث در  درباره. است
ايـن مهلـت    كه قائل شويمگونه  اينبايد ، جلب ثالث توسط واخواه درباره ق.آ.د.م. 136

خواهي و براي تجديدنظر خوانده تا پايان يدنظرديدنظر خواه معادل مهلت تجدبراي تج
 شـود  مـي  پيشـنهاد  ،در عين حال. مهلت تقديم اليحه جواب به تجديدنظرخواهي است

  .تعيين تكليف نمايدباره قانونگذار در اين 
نه دادخواست جداگانـه الزم  ، در اقامه دعواي جلب ثالث در واخواهي و تجديدنظر

  .خواستاست و نه همزماني تقديم دو داد
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  منابع
، صـادق ه امـام  مؤسس]: جا بي، [1؛ چالشهادهًْالقضاء و أسس؛ ميرزاجوادتبريزي،  .1

  ق.1415
؛ اللمعـهًْ الدمشـقيهًْ   البهيهًْ في شـرح  هًْالروض؛ الدين زين)، شهيد ثانيعاملي ( جبعي .2

  ق.1403 ،دارالهادي للمطبوعات: قم، 3ج
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