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مقدمه
معموالً رویه عملی دادگاهها در اسوتنباط از قووانین و مقوررات در جهوت
انطبا با مصادیق واقعی توا حودودی بوا آندوه در کوال هوای تووریوک
دانشگاه ها به دانشجویان حقو آموزش داده میشود متفاوت است البتوه
روند آموزشی و طریق ارائه مطالب در کال های درسوی هوم بوه شوکلی
است که برای طی مراحل تحصیلی صورف مطالعوه و پاسوه بوه سوؤاالت
بهصورت تووری و بدون تطبیق با مصادیق عملی کفایت میکند .بوه ایون
ترتیب معموالً چون امکان انجام کوار عملوی حوین تحصویل در دانشوگاه
برای دانشجویان این رشته وجود ندارد فارغالتحصیالن وقتی مشوغول بوه
کار می شوند با کمبود آگاهی و اطالعات از رویه قضائی و شیوه اسوتدالل
و استنباط عملی دادگاه ها مواجه هستند؛ لیکن اهمیوت آگواهی از رویوه
قضائی با اشتغال به کار و فعالیت بر هیچ فارغالتحصیل حقووقی پوشویده
نیست .بیتردید تنها منبع آموزش عملی وکالوت ،قضواوت و بوهطوورکلی
رشته حقو  ،قبول از حضوور عملوی در دادگواههوا و جلسوات رسویدگی،
رویههای قضائی میباشد؛ به عبارت دیگر ،مطالعوه تصومیمات ،پرسوش و
پاسهها و اختالفنظرهای کسانی که هور روز بوهصوورت عملوی در حوال
انطبا قوانین با مصادیق واقعی هسوتند مویتوانود اطالعوات کواربردی و
عملی را در اختیار خوانندگان قرار دهد.
اگرچه فارغ التحصیالن حقو بیش از سوایرین بوه مطالعوه رویوه قضوائی
نیازمند هستند؛ اما هیچ قشوری از جامعوه بوزرش رشوته حقوو قضوائی
بی نیاز از مطالعه و تحقیق و تفحص در این حوزه علمی نمویباشود؛ زیورا
رویه قضائی در واقع محرک رشته حقو است که دائم در حوال تغییور و
تحول میباشد و غفلت از این حوزه موجب عقوبمانودگی از علوم واقعوی
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حقو و جامعه حقوقدانان خواهد شد .از ایون رو ناشوران تخصصوی ایون
حوزه ،هرکدام به طریقی نسبت به جمعآوری و انسجامبخشی به مطالوب
و موضوعات راجع به رویه قضائی اقدام میکنند که انتشارات چراغ دانش
نیز در همین راستا و برای انجام بخشی از وظایف فرهنگی خوود در نظور
دارد نسبت به تدوین و جمع بندی مطالب رویه قضائی بهصورت مونظم و
منحصربه فرد با ویژگی های مخصوص بورای هور دعووا طوی یوک کتواب
جداگانه به صورت کاربردی و با دسترسی آسان به مطالب هر دعووا اقودام
نماید لذا در راستای تأمین این هدف ،مجموعهای از کتابها تحت عنوان
کلی «دعوای ...در رویه دادگاهها» که شامل موارد زیر است تودوین و
تألیف خواهد شد:
 .۸آراء وحدت رویه؛
 .1آرای اصراری؛
 .۵آراء شعب دیوانعالی کشور
 .۱آراء دادگاههای بدوی و تجدیدنظر؛
 .۳نشستهای قضائی؛
 .6نظریههای مشورتی؛
 .7قوانین و مقررات مرتبط با موضوع؛
 .۱نمونه دادخواست و معرفی دعوا.
در این مجموعه سعی شده است رویه قضائی کشور در خصوص هر دعووا
بهصورت منسجم و منظم گردآوری شوود توا وکوال ،حقوقودانان و قضوات
محترم در مراجعه به رویه قضوائی در کمتورین زموان بوه بهتورین وجوه
مطالب مطلوب خود را یافته و استفاده نمایند .با توجه به تعدد بسیار آراء
دادگاهها (دادگاه بدوی و تجدیدنظر) در برخی موارد حداکثر سعی بور آن
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بوده از موارد متفاوت آراء صادره در موضوع نمونوه در قسومت رأی آورده
شود و همدنین در سایر موارد؛ مثل آراء وحودت رویوه ،آراء دیووانعوالی
کشور ،موارد مرتبط به موضوع ذکر شده است تا با توجه به اهمیوت ایون
آراء مورد استفاده خوانندگان و مراجعهکنندگان عزیز قرار گیرد.
مختصر ویژگیهای کتاب:
 .۸تدوین و گردآوری منظم و منسجم تمام مطالب مربوط به دعوا؛
 .1تقسیمبندی موضوعی برای هرکدام از مطالب؛
 .۵ارائه معرفی دعوا و نمونه دادخواست در اول مجموعه؛
 .۱ذکر عنوان برای هر مطلب بهصورت خالصه در فهرست؛
 .۳دسترسی سهل و آسان به مطلب دلخواه در کمترین زمان.
«گروه پژوهشی» انتشارات مفتخر خواهد شد از تجربیوات ،آراء و سوایر
مطالب حقوقی موجود نزد اساتید ،وکال ،حقوقدانان و سوایر همکواران در
راستای مفیدتر شدن مجموعه در چاپهوای بعودی اسوتفاده نمایود .لوذا
موجب خرسندی خواهد بود کوه خواننودگان عزیوز از هور صونف ضومن
ارسال انتقادات و پیشنهادات خود در مورد هرکدام از موضوعات بهصورت
(کتبی یا از طریق ایمیل یا تلفنی) ما را در پربار کوردن مجموعوه حاضور
یاری فرمایند.
مدیر مسئول انتشارات
یک هزار و سیصد و نود و شش

فصلاول

معرفی و نمونه دادخواست
دعوای ورود ثالث

معرفیدعوایورودثالث
ورود ثالث عنوان دعوایی است که طی آن فردی غیور از طورفین اصولی
وارد دعوایی میشود کوه در دادگواه در حوال رسویدگی مویباشود .ورود
ثالث و شرایط آن در مواد  ۸۵0تا  ۸۱۵قانون آیین دادرسی مورد توجوه
قانونگذار قرار گرفته و مطابق ماده  ۸۵0قانون یاد شده« :هرگاه شوخص
ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای خود مسوتقالً حقوی
قائل باشد و یا خوود را در محوق شودن یکوی از طورفین ذینفوع بدانود،
می توان تا وقتی که ختم دادرسی اعالم نشوده اسوت وارد دعووا گوردد».
ناگفته پیداست که در دعوای ورود ثالث فردی بوه اختیوار در دادرسوی
بین اشخاص دیگر وارد می شود تا به حاکم شدن فردی که صودور حکوم
علیه وی حقو احتمالی او را تضییع مویکنود کموک نمایود یوا اگور در
موضوع دعوا مدعی حق مستقلی بورای خوود اسوت .محکومیوت یکوی از
طرفین را نسبت به خواسته خود از دادگاه مطالبه کند .در هرحال دعوای
ورود ثالث با این انگیزه مطرح میشود که خواهان وارد ثالث از صودور
حکمی که به نحوی به حقوو او خلول وارد مویکنود جلووگیری نمایود.
اگرچه به طورکلی در صورتی که فردی از صدور رأیی در محکمه متضورر
شود میتواند از طریق اعتراض ثالث به دفاع از حق و حقو خود بپردازد
که در داوری شرکت نداشته بواز اسوت؛ اموا افوراد جامعوه بیشوتر سوعی
میکنند که از صدور چنین آرائی جلوگیری نمایند تا اینکه بعد از صودور
رأی نسبت به اعتراض به آن اقدام کنند.
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معرفی و نمونه دادخواست دعوای ورود ثالث

مبحثاول:شرایطدعوایورودثالث
برای ورود ثالث محسوب شدن یک دعوا مطابق ماده  ۸۵0قوانون آیوین
دادرسی مدنی ،شرایطی وجود دارد که در صورت وجود این شرایط دعووا
وارد ثالث محسوب خواهد شد و امتیوازی کوه نسوبت بوه یوک دعووای
مستقل پیدا میکند رسیدگی همزمان با دعوای اصلی است که به حفو
حقو وارد ثالث کمک خواهد کرد و با دعوای اصلی یوکجوا رسویدگی
خواهد شد.
 .3دعوای اصلی مطرح و در جریان رسیدگی
یکی از شرایط دعوای ورود ثالث وجود دعووایی اسوت کوه قوبالً مطورح
شده و در جریوان رسویدگی مویباشود مفهووم مواده  ۸۵0قوانون آیوین
دادرسی مدنی حاکی از آن است که باید دعوای اصلی وجود داشته باشود
و عبارت ...« :تا وقتی که ختم دادرسی اعالم نشوده اسوت »... ،مبوین آن
است که باید دعوا هنووز در جریوان رسویدگی یعنوی ،مرحلوه بودوی یوا
تجدیدنظر باشد تا دعوای مطروحه با سوایر شورایط دعووای ورود ثالثث
محسوب شود.
 .5وجود حقی مستقل یا ذینفع بثودن در مقثش شثدن یاثی ا
طرفین
برای اینکه فردی بتواند بهعنوان وارد ثالث به دعوایی وارد شوود مطوابق
صراحت ماده  ۸۵0بایستی ارتباطی به موضوع دعوا و طرفین دعوا داشته
باشد آن هم نه هر ارتباطی ،بلکه یا باید حوق مسوتقلی را بورای خوود در
موضوع دعوای مطروحه قائل باشد یا در محق شدن یکی از طرفین خوود

