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مقدمه
معموالً رویه عملی دادگاهها در اس تنباط از ق وانین و مق ررات در جه ت
انطباق با مصادی واقعی ت ا ح دودی ب ا آند ه در ک السه ای تئوری ک
دانشگاه ها به دانشجویان حقوق آموزش داده میشود متفاوت است البت ه
روند آموزشی و طری ارائه مطالب در کالسهای درس ی ه م ب ه ش کلی
است که برای طی مراحل تحصیلی ص رف مطالع ه و پاس خ ب ه س االت
بهصورت تئوری و بدون تطبی با مصادی عملی کفایت میکند .ب ه ای ن
ترتیب معموالً چون امکان انجام ک ار عمل ی ح ین تحص یل در دانش گاه
برای دانشجویان این رشته وجود ندارد فارغالتحصیالن وقتی مش ول ب ه
کار می شوند با کمبود آگاهی و اطالعات از رویه قضائی و شیوه اس تدالل
و استنباط عملی دادگاه ها مواجه هستند؛ لیکن اهمی ت آگ اهی از روی ه
قضائی با اشت ال به کار و فعالیت بر هیچ فارغالتحصیل حق وقی پوش یده
نیست .بیتردید تنها منبع آموزش عملی وکال ت ،قض اوت و ب هط ورکلی
رشته حقوق ،قب ل از حض ور عمل ی در دادگ اهه ا و جلس ات رس یدگی،
رویههای قضائی میباشد؛ به عبارت دیگر ،مطالع ه تص میمات ،پرس ش و
پاسخها و اختالفنظرهای کسانی که ه ر روز ب هص ورت عمل ی در ح ال
انطباق قوانین با مصادی واقعی هس تند م یتوان د اطالع ات ک اربردی و
عملی را در اختیار خوانندگان قرار دهد.
اگرچه فارغ التحصیالن حقوق بیش از س ایرین ب ه مطالع ه روی ه قض ائی
نیازمند هستند؛ اما هیچ قش ری از جامع ه ب زرش رش ته حق وق قض ائی
بی نیاز از مطالعه و تحقی و تفحص در این حوزه علمی نم یباش د؛ زی را
رویه قضائی در واقع محرک رشته حقوق است که دائم در ح ال ت یی ر و
تحول میباشد و غفلت از این حوزه موجب عق بمان دگی از عل م واقع ی

مقدمه

01

حقوق و جامعه حقوقدانان خواهد شد .از ای ن رو ناش ران تخصص ی ای ن
حوزه ،هرکدام به طریقی نسبت به جمعآوری و انسجامبخشی به مطال ب
و موضوعات راجع به رویه قضائی اقدام میکنند که انتشارات چراغ دانش
نیز در همین راستا و برای انجام بخشی از وظایف فرهنگی خ ود در نظ ر
دارد نسبت به تدوین و جمع بندی مطالب رویه قضائی بهصورت م نظم و
منحصربه فرد با ویژگی های مخصوص ب رای ه ر دع وا ط ی ی ک کت اب
جداگانه به صورت کاربردی و با دسترسی آسان به مطالب هر دع وا اق دام
نماید لذا در راستای تأمین این هدف ،مجموعهای از کتابها تحت عنوان
کلی «دعوای ...در رویه دادگاهها» که شامل موارد زیر است ت دوین و
تألیف خواهد شد:
 .4آراء وحدت رویه؛

۸

 .3آرای اصراری؛
 .3آراء شعب دیوانعالی کشور؛
 .4آراء دادگاههای بدوی و تجدیدنظر؛
 .8نشستهای قضائی؛
 .6نظریههای مشورتی؛
 .7قوانین و مقررات مرتبط با موضوع؛
 .9نمونه دادخواست و معرفی دعوا.
در این مجموعه سعی شده است رویه قضائی کشور در خصوص هر دع وا
بهصورت منسجم و منظم گردآوری ش ود ت ا وک ال ،حقوق دانان و قض ات
محترم در مراجعه به رویه قض ائی در کمت رین زم ان ب ه بهت رین وج ه
 .1در مورد موضوع این مجموعه رأی وحدت رویهای وجود ندارد.

00

دعوای جلب ثالث در رویه دادگاه ها

مطالب مطلوب خود را یافته و استفاده نمایند .با توجه به تعدد بسیار آراء
دادگاهها (دادگاه بدوی و تجدیدنظر) در برخی موارد حداکثر سعی ب ر آن
بوده از موارد متفاوت آراء صادره در موضوع نمون ه در قس مت رأی آورده
شود و همدنین در سایر موارد؛ مثل آراء وح دت روی ه ،آراء دی وانع الی
کشور ،موارد مرتبط به موضوع ذکر شده است تا با توجه به اهمی ت ای ن
آراء مورد استفاده خوانندگان و مراجعهکنندگان عزیز قرار گیرد.
مختصر ویژگیهای کتاب:
 .4تدوین و گردآوری منظم و منسجم تمام مطالب مربوط به دعوا؛
 .3تقسیمبندی موضوعی برای هرکدام از مطالب؛
 .3ارائه معرفی دعوا و نمونه دادخواست در اول مجموعه؛
 .4ذکر عنوان برای هر مطلب بهصورت خالصه در فهرست؛
 .8دسترسی سهل و آسان به مطلب دلخواه در کمترین زمان.
«گروه پژوهشی» انتشارات مفتخر خواهد شد از تجربی ات ،آراء و س ایر
مطالب حقوقی موجود نزد اساتید ،وکال ،حقوقدانان و س ایر همک اران در
راستای مفیدتر شدن مجموعه در چاپه ای بع دی اس تفاده نمای د .ل ذا
موجب خرسندی خواهد بود ک ه خوانن دگان عزی ز از ه ر ص نف ض من
ارسال انتقادات و پیشنهادات خود در مورد هرکدام از موضوعات بهصورت
(کتبی یا از طری ایمیل یا تلفنی) ما را در پربار ک ردن مجموع ه حاض ر
یاری فرمایند.
مدیر مسئول انتشارات
یک هزار و سیصد و نود و شش

فصلاول

معرفی و نمونه دادخواست
دعوی جلب ثالث

معرفی دعوای جلب ثالث
جلب در ل ت به معنی کشانیدن و آوردن آمده است و ثال ث ب ه معن ای
سوم میباشد .بر این اساس مفهوم ل وی جل ب ثال ث :آوردن و کش اندن
شخص ثالث خواهد بود .در اص طالح حق وقی جل ب ثال ث ،عن وان ی ک
دعوای حقوقی است .اگرچه در آیین دادرسی مدنی تعریفی از جلب ثالث
ارائه نشده ،لیکن مس تنبط از م اده  ۸۵۳ق انون اخیرال ذکر جل ب ثال ث
دعوایی است که طی آن اصحاب دعوا میتوانن د ش خص ث الثی را ب رای
اثبات یا مطالبه ح خود به دعوا بکشانند .اصطالحاً به طرفی که دع وای
جلب ثالث را مطرح میکند «جالب» و به فردی یا افرادی که ب ه دع وای
اصلی فراخوانده میشوند «مجلوب ثالث» گفته م یش ود .جال ب ممک ن
است به دالیل مختلف اقدام به جلب ثالث به دعوا نمای د؛ گ اهی یک ی از
طرفین دعوا صرفاً برای تقویت موقعیت خود در دع وای اص لی اق دام ب ه
ط رح دع وای جل ب ثال ث م یکن د و ه یچ خواس ته از دادگ اه جه ت
محکومیت مجلوب ثالث ندارد؛ اما گاهی ف رد ثال ث ب ه دع وا فراخوان ده
میشود تا محکوم به خواسته خواهان شود یا جالب مستقالً خواستهای را
علیه او مطرح کرده است مانند جایی که فردی ب ه اس ترداد الش ه چ ک
علیه فردی طرح دعوا میکند ،خوانده با این ادعا که چک را به فرزند وی
تحویل داده ،با طرح دعوای جلب ثال ث درخواس ت محکومی ت مجل وب
ثالث به استرداد الشه چک را به نفع خواهان اصلی مطرح میکند.
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معرفی و نمونه دادخواست دعوی جلب ثالث

مبحث اول :شرایط پذیرش دعوای جلب ثالث
دعوای جلب ثالث که جزء دعاوی طاری محسوب میشود دارای شرایطی
است که مقنن در قانون آیین دادرس ی م دنی در م واد  ۸۵۳ت ا  ۸۱0در
مورد آن بحث میکند که ما ذیالً به تشریح آنها میپردازیم.
گفتار اول :تقدیم دادخواست تا سه روز از اولین جلسه دادرسی
هرکدام از طرفین دعوا که قصد و نیت طرح دعوای جلب ثال ث را دارن د
بایس تی ت ا پای ان جلس ه اول دادرس ی دالی ل خ ود مبن ی ب ر تق دیم
دادخواست جلب ثالث را به دادگاه اعالم دارند و در نهایت ت ا س ه روز از
جلسه دادرسی ،اقدام به تقدیم دادخواست جلب ثالث نمایند .مفهوم ماده
روشن است؛ بنابراین ،هرکدام از ط رفین م ی توانن د قب ل از جلس ه اول
دادرسی نیز دادخواست جلب ثالث خود را تق دیم نماین د ،ول ی آخ رین
مهلت تقدیم دادخواست در مرحله اولیه رسیدگی سه روز پ س از جلس ه
اول دادرسی است مشروط بر اینکه جالب ثالث ادله و اراده خود مبنی ب ر
تقدیم دادخواست جلب ثالث را به دادگاه ارائه و اظهار کرده باشد.
از آنجا که آخرین مهلت تقدیم دادخواست جلب ثالث مطاب م اده ۸۵۳
قانون آیین دادرسی مدنی پایان جلسه اول دادرس ی ذک ر ش ده ،مفه وم
جلسه اول دادرسی بسیار حائز اهمیت است و چون جلس ه اول دادرس ی
در قانون تعریف نشده است الجرم به رویه قضائی رجوع میکن یم؛ روی ه
قضائی جلسه اول دادرسی را جلسهای میداند ...« :ک ه موجب ات ق انونی
طرح و اس تماع دع وای ط رفین ف راهم ش ده باش د» ۸بن ابراین ،اول ین
جلسه ای که برای رس یدگی تعی ین ش ده ب ه خ ودی خ ود جلس ه اول
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