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مقدمه
معموالً رویه عملی دادگاههلا در اسلتنباا از قلوانین و مقلررات در جهلت
انطباق با مصادیق واقعی تلا حلدودی بلا آندله در کلالس هلای تووریلک
دانشگاه ها به دانشجویان حقوق آموزش داده میشود متفاوت اسلت البتله
روند آموزشی و طریق ارائه مطالب در کالس های درسلی هلم بله شلکلی
است که برای طی مراحل تحصلیلی صلرف مطالعله و پاسلخ بله سل االت
به صورت تووری و بدون تطبیق با مصادیق عملی کفایت میکند .بله ایلن
ترتیب معموالً چون امکان انجام کار عملی حین تحصیل در دانشگاه برای
دانشجویان این رشته وجود ندارد فارغالتحصیالن وقتلی مشلغول بله کلار
می شوند با کمبود آگاهی و اطالعات از رویله قضلائی و شلیوه اسلتدالل و
استنباا عملی دادگاه ها مواجله هسلتندل للیکن اهمیلت آگلاهی از رویله
قضائی با اشتغال به کار و فعالیت بر هیچ فارغالتحصلیل حقلوقی پوشلیده
نیست .بی تردید تنها منبع آموزش عملی وکاللت ،قضلاوت و بلهطلورکلی
رشته حقوق ،قبلل از حضلور عمللی در دادگلاه هلا و جلسلات رسلیدگی،
رویه های قضائی می باشدل به عبارت دیگر ،مطالعله تصلمیمات ،پرسلش و
پاسخ ها و اختالف نظرهای کسانی که هلر روز بلهصلورت عمللی در حلال
انطباق قوانین با مصادیق واقعی هسلتند ملی توانلد اطالعلات کلاربردی و
عملی را در اختیار خوانندگان قرار دهد.
اگرچه فارغالتحصیالن حقوق بلیش از سلایرین بله مطالعله رویله قضلائی
نیازمند هستندل اما هیچ قشلری از جامعله بلزرش رشلته حقلوق قضلائی
بینیاز از مطالعه و تحقیق و تفحص در این حوزه علملی نملیباشلدل زیلرا
رویه قضائی در واقع محرک رشته حقوق است که دائلم در حلال تغییلر و
تحول می باشد و غفلت از این حوزه موجب عقلبمانلدگی از عللم واقعلی
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حقوق و جامعه حقوقدانان خواهد شلد .از ایلن رو ناشلران تخصصلی ایلن
حوزه ،هرکدام به طریقی نسبت به جمعآوری و انسجامبخشی به مطالب و
موضوعات راجع به رویه قضائی اقدام میکنند که انتشلارات چلراغ دانلش
نیز در همین راستا و برای انجام بخشی از وظایف فرهنگلی خلود در نظلر
دارد نسبت به تدوین و جمعبندی مطالب رویه قضائی بهصلورت ملنظم و
منحصربه فرد با ویژگی های مخصلوص بلرای هلر دعلوا طلی یلک کتلاب
جداگانه بهصورت کاربردی و با دسترسی آسان به مطالب هلر دعلوا اقلدام
نماید لذا در راستای تأمین این هدف ،مجموعهای از کتابها تحت عنلوان
کلی «دعوای ...در رویه دادگاهها» که شامل موارد زیر اسلت تلدوین و
تألیف خواهد شد:
۸
 .۸آراء وحدت رویهل
 .9آرای اصراریل
 .۵آراء شعب دیوانعالی کشورل
 .۱آراء دادگاههای بدوی و تجدیدنظرل
 .۳نشستهای قضائیل
 .6نظریههای مشورتیل
 .7قوانین و مقررات مرتبط با موضوعل
 .۱نمونه دادخواست و معرفی دعوا.
در این مجموعه سعی شده است رویه قضائی کشور در خصوص هلر دعلوا
به صورت منسجم و منظم گردآوری شلود تلا وکلال ،حقوقلدانان و قضلات
محترم در مراجعه به رویه قضائی در کمترین زمان به بهترین وجه مطالب

 .1در مورد موضوع این مجموعه رأی وحدت رویهای وجود ندارد.
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مطلوب خود را یافتله و اسلتفاده نماینلد .بلا توجله بله تعلدد بسلیار آراء
دادگاهها (دادگاه بدوی و تجدیدنظر) در برخی موارد حداکثر سعی بلر آن
بوده از موارد متفاوت آراء صادره در موضوع نمونله در قسلمت رأی آورده
شود و همدنین در سایر مواردل مثل آراء وحلدت رویله ،آراء دیلوانعلالی
کشور ،موارد مرتبط به موضوع ذکر شده است تا با توجه بله اهمیلت ایلن
آراء مورد استفاده خوانندگان و مراجعهکنندگان عزیز قرار گیرد.
مختصر ویژگیهای کتاب:
 .3تدوین و گردآوری منظم و منسجم تمام مطالب مربوا به دعوال
 .5تقسیمبندی موضوعی برای هرکدام از مطالبل
 .9ارائه معرفی دعوا و نمونه دادخواست در اول مجموعهل
 .4ذکر عنوان برای هر مطلب بهصورت خالصه در فهرستل
 .6دسترسی سهل و آسان به مطلب دلخواه در کمترین زمان.
«گروه پژوهشی» انتشارات مفتخر خواهد شلد از تجربیلات ،آراء و سلایر
مطالب حقوقی موجود نزد اساتید ،وکال ،حقوقلدانان و سلایر همکلاران در
راستای مفیدتر شدن مجموعه در چاپ هلای بعلدی اسلتفاده نمایلد .للذا
موجب خرسندی خواهد بود که خوانندگان عزیز از هر صنف ضمن ارسال
انتقادات و پیشنهادات خود در مورد هرکدام از موضوعات بهصورت (کتبی
یا از طریق ایمیل یا تلفنی) ما را در پربلار کلردن مجموعله حاضلر یلاری
فرمایند.
مدیر مسئول انتشارات
یک هزار و سیصد و نود و شش

فصلاول

معرفی و نمونه دادخواست
دعوای تقابل

معرفیدعوایتقابل
در مقابل دعوای اصلی ،دعاوی طاری قرار دارند .در تعریف دعلاوی طلاری
مقنن مطابق ماده  ۸7قانون آیین دادرسلی ملدنی مقلرر ملی دارد« :هرر
دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از طرف خواهان یرا
خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالرث اقامره
شود ،دعوای طاری نامیده می شود .این دعوا اگر با دعروای اصرلی
مرتبط یا دارای یک منشأ باشد ،در دادگاهی اقامه مری شرود کره
دعوای اصلی در آنجا اقامه شده است ».مطابق مواد بعدی قانون آیین
دادرسی مدنی دعاوی طاری دارای انواع مختلف است کله بله ترتیلب بله
توضیح اختصاری آنها میپردازیم:
 .3دعوای ورود ثالث :هرگاه شخص ثالثی در موضلوع دادرسلی اصلحاب
دعوای اصلی برای خود مستقالً حقی قائلل باشلد و یلا خلود را در محلق
شدن یکی از طرفین ذی نفع بداند ،می تواند تا وقتلی کله خلتم دادرسلی
اعالم نشده است ،وارد دعوا گردد ،چه اینکله رسلیدگی در مرحلله بلدوی
باشد یا در مرحله تجدیدنظر در این صورت نامبرده باید دادخواسلت خلود
را به دادگاهی که دعوا در آنجا مطرح است تقدیم و در آن خواسلته خلود
را به طور صریح اعالم نماید .دادخواسلت ورود شلخص ثاللث و رونوشلت
مدارک و ضمائم آن ،باید به تعداد اصحاب دعلوای اصللی بله علالوه یلک
۸
نسخه باشد و شرایط دادخواست اصلی را دارا خواهد بود.
 .5دعوای جلب ثالث :هریک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثلالثی را
الزم بداند ،می تواند تا پایان جلسه اول دادرسلی جهلات و دالیلل خلود را
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اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقلدیم دادخواسلت از دادگلاه
درخواست جللب او را بنمایلد ،چله دعلوا در مرحلله نخسلتین باشلد یلا
تجدیدنظر.
دادخواست جلب شخص ثالث و رونوشت مدارک و ضمائم باید بله تعلداد
اصحاب دعوا به عالوه یک نسخه باشلد .جریلان دادرسلی در ملورد جللب
شخص ثالث ،شلرایط دادخواسلت و نیلز ملوارد رد یلا ابطلال آن هماننلد
۸
دادخواست اصلی خواهد بود.
 .9دعوای اضافی :در مقررات آیین دادرسی مدنی مقرراتلی در خصلوص
دعوای اضافی برخالف دیگر دعاوی طاری (ورود و جلب ثالث ،متقابل) بله
چشم نمیخورد.
 .4دعوای متقابل :دعوای تقابل را باید یکلی از طلرق دفلاعی خوانلده
محسوب کردل چرا که در این روش ،خوانده در مقام دفاع از دعوای اصلی،
دعوای جداگانهای مطرح میکند و خواسته این دعلوا (تقابلل) در تنلاق
آشکارا با خواسته خواهان دعوای اصلی و مبتنی بر رد دعوای اصلی است.
از مزایای دعوای متقابل می تلوان بله صلرفهجلویی در زملان و هزینله،
جلوگیری از اصدار دادنامه هلای متنلاق
رسیدگی توأمان به این دو دعوا اشاره کرد.

و معلارض توسلط دادگلاه هلا و

موضوع نوشته حاضر ،به دعوای تقابل اختصلاص یافتله اسلتل بنلابراین
سعی خواهد شد تا به صورت مبسلوا و گسلترده ارکلان تشلکیلدهنلده
دعوای تقابل و تشریفات طلرح آن و نحلوه رسلیدگی بله آن و  ...ملورد
بررسی قرار گیرد.
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