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  ورود شخص ثالث و جلب شخص ثالث
  

مبحث پنجم از فصل ھشتم از باب سوم قانون آئین دادرسي مدني بھ ورود شخص ثالث و مبحث ششم از ھمین فصل و 
دعاوي ناشناختھ اي است كھ در قانون آئین باب بھ جلب شخص ثالث اختصاص داده شده دعاوي ورود و جلب ثالث از 

دادرسي مدني ذكر شده است ناشناختھ نھ از این حیث كھ براي محكمھ و یا اصحاب دعوا نا آشنا باشد بلكھ از این بابت 
یعني جمعًا در  ٢٨٣تا  ٢٧٠كھ چگونگي طرح این دعاوي بر مردم روشن نیست بھ ویژه این كھ قانون ھم از ماده 

آن را عنوان نموده است بھ ھمین جھت بحث و گفتگو در اطراف آن شاید بتواند كمي از معضالت و سیزده ماده 
پیچیدگیھاي آن را بگشاید بنابراین تا آنجا كھ ممكن بود سعي شده مطلب با زباني ساده و دور از چھارچوب مواد خشك 

  .قانون و یا كلمات نامأنوس بیان گردد 
  زیم ببینیم كیست ؟ و بھ چھ كسي اطالق مي شود ؟ابتدا بھ تعریف ثالث مي پردا

در دعاوي مدني و پرونده ھاي مربوط علي االصول خواھان و خوانده شركت دارند كھ بھ آنان طرفین اصلي دعوا گفتھ 
مي شود اما گاھي غیر از طرفین اصلي دعوا شخص دیگري ھم در دعوي حقوقي شركت و مداخلھ مي نماید كھ چنین 

  .ث گویند كھ ممكن است شخص حقیقي یا حقوقي باشد شخصي را ثال
شخص ثالث گاه رأسًا خود در دعواي اصلي دخالت مي نماید و زماني بدون میل و اراده خویش بھ عبارت دیگري یكي 
از اصحاب دعوا او را بھ دادرسي مي خواند حالت اول را ورود ثالث و حالت دوم را جلب ثالث مي گویند بنابراین چون 

د ثالث و جلب ثالث از اموري ھستند كھ در جریان رسیدگي بھ دعوا پیش مي آیند آنان را در ردیف امور اتفاق مثل ورو
ایرادات و تأمین خواستھ و غیره دانستھ اند اكنون كھ از تعریف ثالث فراغت حاصل شد مطلب را تحت دو عنوان كلي 

  .ورود ثالث و جلب ثالث بررسي مي نمائیم 
  

  . )م . د . آ . ق  ٢٧۴تا ٢٧٠مواد ( ورود ثالث  مبحث اول ـ
  

ھر شخصي اعم از حقیق یا حقوقي كھ خود را در دعواي حقوقي بین دو نفر ذیحق بداند یا در حاكم شدن یكي از طرفین 
تحت دو بنابراین وارد ثالث . خود را ذینفع بداند مي تواند با تقدیم دادخواست قبل از اعالم ختم رسیدگي وارد دعوا شود 

  :عنوان مي تواند در دعوا دخالت نماید 
شخص ثالث براي خود مستقًال حقي قائل است مثل این است كھ در دعواي مدني مھ بین طرفین اصلي راجع : حالت اول 

بھ مالكیت خانھ اي مطرح است شخص ثالث مدعي شود كھ خانھ مورد بحث متعلق بھ اوست و دعواي خواھان برخوانده 
  .ت بي مورد اس
شخص ثالث مستقًال حقي براي خود قائل مستقًال حقي براي خود قائل نیست بلكھ خود را ذینفع در محق شدن : حالت دوم 

یكي از طرفین اصلي دعوا مي داند مثًال در دعواي خلع ید از ملكي كھ در تصرف خوانده است و خواھان و خوانده ھر 
براي اثبات مالكیت خوانده و كمك بھ او وارد دعوا شود و یا احتمًال از  یك خود را مالك آن مي دانند شخص ثالث بخواھد

دعوي ورود ثالث از این دو حالت خارج نیست یعني شخص ثالث . خواھان حمایت نموده و براي كمك بھ او وارد شود 
  .یا ادعاي حقي براي خود دارد یا بھ نفع یكي از طرفین وارد دعوا مي شود 

  
  ورود ثالث و تشریفات رسیدگي چگونگي اقامھ دعوي

دعوي شخص ثالث باید بھ موجب دادخواست اقامھ شود و مرجع تسلیم دادخواست دادگاھي است كھ دعوي اصلي در آن 
مطرح است در ستون خواھان نام ثالث قید مي شود و طرفین دعوي اصلي نامشان در ستون خوانده خواھد بود و دعوي 

د بود خواستھ دعواي ورود ثالث یا ھمان خواستھ دعوي اصلي است یا كمتر از آن ولي وارد ثالث بھ طرفیت آنان خواھ
ھیچ گاه خواستھ بیشتر از خواستھ دعوي اصلي یا مغایر با آن نمي تواند باشد بدین تویض كھ اگر ثالث خود را ذینفع در 

خواستھ دعوي ثالث با خواستھ دعوي  محق شدن یكي از طرفین بداند یا نسبت بھ تمام خواستھ اصلي اداعاي حقي نماید
اصلي مساوي و بي تفاوت است ولي اگر ثالث نسبت بھ یك قسمت از خواستھ اصلي ادعاي حقي نماید در این صورت 

وارد ثالث چون عنوان خواھان را دارد بایستي تشریفاتي را در . میزان خواستھ كمتر از خواستھ دعوي اصلي است 
ت نماید بدین معنا كھ بھ مأخذ و میزان خواستھ تنبر التصاق نماید و دادخواست و مستندات آن موقع تقدیم دادخواست رعای

جریان دعوا از حیث . بھ تعدادخواندگان بھ اضافھ یك نسخھ باشد و رونوشت یا فتوكپي مستندات را مصداق نماید 
ھ دعوا بھ طور اختصاري رسیدگي دادرسي عادي و اختصاصي تابع دادرسي ھمان محكمھ است یعني در دادگاه بخش ك

مي شود بھ دعواي وارد ثالث ھم اختصاري رسیدگي مي شود و در دادگاه شھرستان تابع دادرسي اصلي و در مرحلھ 
  .پژوھش بھ صورت مبادلھ لوایح است 

  
  



  ورود شخص ثالث و جلب شخص ثالث: عنوان مقالھ 
  

  ھوشنگ احمدیان  :نویسنده
  
  
 

  موعد تقدیم دادخواست ورود ثالث
است در ھریك از مراحل بدوي یا پژوھشي بھ  دادخواست ورود ثالث را مي توان تا مادام كھ اعالم ختم رسیدگي نشده

دادگاه نخستین یا پژوھش كھ دعواي اصلي در آن مطرح است تقدیم نمود اقامھ دعوي وارد ثالث در مرحلھ پژوھشي 
مي گوید در رسیدگي ماھیتي بھ ھر . م . د . آ . ق  ٧استثنائي است برقاعده اصلي دو درجھ بودن دادرسي كھ ماده 

قانون مذكور صراحت دارد كھ ھیچ دعوائي نمي توان در درجھ  ٨٠ھ پژوھشي نخستین دارد وماده دعوائي دو درج
پژوھش رسیدگي نموده مادھم كھ در درجھ نخستین در آن باب حكمي صادر نشده است مگر در واردي كھ قانونًا استثناء 

داء در مرحلھ پژوھشي عنوان نموده اما در شده باشد و دعواي وارد ثالث یكي از آن موارداستثنائي است كھ مي شود ابت
صراحت دارد غیر از طرفین دعوي شخص دیگري بھ ھیچ عنوان . م . د . آ . ق  ۶اعاده دادرسي ھمان طوري كھ ماده 

  .بنابراین شخص ثالث نمي تواند در اعاده دادرسي شود . نمي تواند داخل در دعوي شود 
  

  ابطال دادخواست ورود ثالث
ت ورود ثالث ناقص باشد و پس از اخطار رفع نقض از جانب مدیر دفتر تكمیل نشود قرار رد آن صادر اگر دادخواس

مي گردد یا این كھ ثالث براي توضیح دعوت ، ولي حاضر نگردد قرار ابطال دادخواست صادر مي شود یا براثر محرز 
ا رد دعوي ثالث مانع ورود او در مرحلھ نبودن سمت خواھان قرار رد دعوا صادر مي گردد رد یا ابطال دادخواست ی

  .پژوھش نخواھد بود 
  

  ایراد بھ ورود ثالث
ھریك از طرفین دعواي اصلي مي توانند بھ ورود شخص ثالث ایراد نمایند مثًال چنان چھ شخص ثالث نفعي از ذیحق 

مورد دادگاه مكلف قبل از شدن یكي از طرفین دعوا ندارد یا اعداي او با خواستھ دعواي اصلي مغایر باشد در این 
رسیدگي بھ دعوا تكلیف ایراد مذكور را معین نمایند یعني اگر ایراد را وارد بداند قرار رد دعواي ثالث را مي دھد و 

ذكر شده بھ . م . د . آ . ق  ۴٧٨ماده  ۵ادعاي وارد ثالث را قبول نمي كند و این قرار رد برخالف اصل كلي كھ در شق 
نون مذكور قطعي است چھ از جملھ قرارھائي كھ بھ تنھائي قابل پژوھش است قرار رد دعوي یا عدم قا ٢٧١موجب ماده 

ولي قرار رد . استماع آن است لیكن در مورد قرار رد دعوي وارد ثالث قابل تعمیم نیست و قرار مذكور قطعي است 
گر قرار از دادگاه نخستین صادر شده باشد در دعواي ثالث مانع از این نیست كھ شخص ثالث دعوا جداگانھ اقامھ كند یا ا

  .مرحلھ پژوھش دادخواست بدھد و وارد دعوا شود 
  
  تفكیك دعوي ثالث از دعوي اصلي 

ھر گاه بر دادگاه ثابت شود كھ دعوي ثالث بھ قصد تأخیر و اطالھ دادرسي یا تباني با طرف اقامھ شده مثل این كھ شخص 
یا حتي خارج از ایران تعیین كند كھ امر ابالغ بھ تأخیر افتد دادگاه مي تواند دعوي ثالث نشاني خود را در حوزة دیگر 

اصلي را از ثالث جدا نماید و اگر و اگر شخص ثالث محكوم بھ بي حقي یا بطالن دعوي شود دادگاه ضمن صدور حكم 
  .او را بھ تأدیھ دو برابر ھزینھ دادرسي بھ نفع صندوق دولت محكوم مي نماید 

  
  د ثالث در دعوي تصرف عدوانيورو

قانون آئین دادرسي  ٢٧٠اگر دعواي تصرف عدواني در دادگاه مطرح شده باشد منعي براي ورود ثالث نیست چھ ماده 
مدني تقریبًا صراحت بر این امر ھم دارد كھ ھرگاه شخص ثالث در موضوع دادرسي اصحاب دعوي اصلي برخود 

اما چنان چھ تصرف عدواني در دادسرا مطرح باشد . اند وارد دعوا شود مي تو………… مسقًال حقي قائل باشد یا 
ظاھرًا شخص ثالث نمي تواند وارد دعوي گردد چھ از ماده دوم قانون جلوگیري از تصرف عدواني چنین بر مي آید كھ 

ظامات عمومي ھرگاه كسي مال غیر منقول را كھ در تصرف غیر بوده است عدوانًا تصرف كرده باشد مأمورین حفظ انت
باید با حكم كتبي دادستان محل ، مال مزبور را بھ تصرف شاكي بدھند كھ از روح این ماده دانستھ مي شود كھ قانون 
طرز جلوگیري از تصرف عدواني قانون خاصي است و رسیدگي دادسرا وضع خاصي دارد و مقررات عمومي 

در این جا یك رأي از . در رسیدگي دادسرا صدق نمي كند )  كھ از جملھ آنھا دعوي وارد ثالث است( رسیدگي دادگاھھا 
در مرحلھ پژوھش از حكم دادسرا شخص ثالث مي : صادر شده نقل مي گردد  ٣٩شعبھ اول دیوانعالي كشور كھ در سال 

ابل دادرسي مدني نبوده و ق ۵٢۴از ماده  ۵تواند وارد شود ولي اگر قرار رد دعواي او صادر شد این قرار مشمول بند
فرجام نیست البتھ این رأي شاید بھ خاطر این موضوع بوده كھ در مرحلھ پژوھش معموًال تشریفات دادگاھي حكم 
فرماست نھ دادسرائي لیكن نظر مخالف آن ھم در دانش نامھ حقوقي آقاي دكتر جعفري لنگرودي مشاھده مي شود بھ ھر 

رود ثالث در دعوي تصرف عدواني است دو رأي زیر بھ تقدیر دیوان عالي كشور آرائي صادر نموده كھ دال بر و
  .از شعبھ دیوان عالي كشور صادر شده است  ١٣١٩عنوان مثال نقل مي شود این دو رأي در سال 
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ـ وارد ثالث اگر مدعي شود كھ اقدامات خوانده اصلي بھ دستور وي بوده و گماشتگي از وي داشتھ تا وقتي كھ استقالل ١ 

  .رف و بطالن ادعاي وارد ثالث محرز نشود باید بھ اظھارات وارد ثالث رسیدگي شودخوانده اصلي در تص
ـ ھرگاه خوانده اصلي خود را در تصرفي كھ نموده مأمور دیگري بداند و آن دیگري ھم بھ عنوان وارد ثالث وارد ٢ 

ي در تصرف وجود نداشتھ باشد دعوا شود و گفتار خوانده اصلي را تصدیق نماید و دلیلي ھم برمستقل بودن خوانده اصل
  .حكم بھ محكومیت خوانده اصلي برخالف اصول است 

  
  خسارت دادرسي ورود ثالث 

  :در مورد خسارت دادرسي دو حالت پیش مي آید  
ـ شخص ثالث اگر مستقًال براي خود حقي قائل باشد و ادعاي حقي نماید و حكم ھم بھ نفع او صادر شود خسارت ١ 

دادرسي را از خواھان و خوانده اصلي كھ بالمناصفھ است مي گیرد و اگر بر بي حقي ثالث حكم صادر شود باید با 
  .ھم بالمناصفھ است محكوم علیھ دیگر خسارت دادرسي محكوم لھ را بپردازد كھ آن 

ـ شخص ثالث اگر بھ حمایت از خواھان یا خوانده دادخواست داده باشد راجع بھ خسارت دادرسي دو عقیده عنوان شده ٢
بعضي گفتھ اند اگر محكوم لھ شود خسارت دادرسي را از محكوم علیھ مي گیرد و چنانچھ محكوم علیھ گردد باید : است 

ھ دعوي اصلي مشتركًا بھ محكوم لھ بپردازد و بعضي دیگر اظھار عقیده نموده اند كھ خسارت دادرسي را با محكوم علی
چون شخص ثالث مستقًال ادعاي حقي نكرده و بھ حمایت یكي از طرفین دعوي اصل وارد شده و در واقع شخصیت 

دھند زیرا خسارت بین مستقلي نیست اگر محكولھ شود نباید خسارت بگیرد و چنان چھ محكوم علیھ باشد نباید خسارت ب
طرفین دعوي اصلي قابل محاسبھ و مطالبھ است و شخص ثالث بھ حمایت یكي از طرفین دعوي اصلي وارد شده و 

  .مستقًال مسئولیتي ندارد رویھ قضائي دادگاھھا نیز معموًال بھ ھمین ترتیب اخیر است 
  

  .)م . د . آ . ق  ٢٨۴الي  ٢٧۴مواد ( مبحث دوم ـ جلب ثالث 
  

ثالث یكي از دعاوي فرعي یا تبعي است كھ مانند ورود ثالث با دعواي اصلي توامًا رسیدگي مي شود دعوي جلب  جلب
  .ثالث تحت دو عنوان ممكن است اقامھ شود 

مستقًال بر ثالث ادعاي حقي نمایند و محكومیت او را در مقابل ) خواھان یا خوانده ( ـ یكي از طرفین دعواي اصلي ١
ثًال كسي خانھ اي را خریده و شخصي بر خریدار خانھ اقامھ دعوي نموده و ادعاي مالكیت نماید و دالیلي خود بخواھد م
خریدار خانھ كھ محكومیت خود را احساس مي نماید مي ) غیر از مواردي كھ ملك بھ ثبت رسیده باشد ( ھم داشتھ باشد 

ز لحاظ مسئولیتي كھ بھ عنوان ضمان درك دارد قیمت خانھ تواند فروشنده خانھ را بھ عنوان ثالث بھ دعوا جلب كند تا ا
  .را بھ خریدار بپردازد یعني ثمن معالمھ را مسترد كند 

شخص ثالثي را بھ دعوي جلب نماید تا بھ او كمك كند و بتواند )خواھان یا خوانده ( ـ یكي از اصحاب دعوي اصلي ٢
یا عادي مبلغي بدھكار است و مقداري از بدھي خود را جواب دعوي طرف را بدھد مثًال كسي بھ موجب سند رسمي 

پرداختھ و رسید گرفتھ با این وضع بستانكار بھ موجب صلح نامھ رسمي حقوق خود را راجع بھ سند بدھكار مدیون بھ 
البھ دیگري صلح نموده است و متصالح یعني قائم مقام بستانكار برعلیھ مدیون اقامھ دعوا نموده و تمام مبلغ سند را مط

مي نماید در این حالت مدیون مي تواند بستانكار اولیھ را بھ دعوي جلب نموده و بھ استناد رسیده كھ از او گرفتھ ثابت 
نماید كھ مبلغي از بدھي خود را پرداختھ و صلح حقوق شامل تمام دین اولیھ نبوده است در این مورد دادگاه اگر صحت 

ن را فقط بھ میزان آن مقدار از بدھي كھ باقي مانده است ذیحق خواھد شمرد دعوي را تشخیص دھد متصالح یعني خواھا
ودر مورد آنچھ كھ مدیون قبًال بدان داده است برائت ذمھ او را اعالم مي نماید كھ این نوع دعوي جلب ثالث براي كمك 

وع جلب را جلب تقویتي ھم تقویت مدیون بھ منظور اثبات بي حقي خواھان اصلي در مطالبھ تمام مبلغ سند است این ن
مي گویند كھ معموًال پاره اي از اشخاص را بھ خاطر اطالع آنھا جلب مي كنند ولي این روش كھ از اطالعات مجلوب 
براي كمك بھ خود استفاده مي شود بیشتر شباھت بھ شھادت دارد تا جلب و با شخص مطلع بھتر است معاملھ شاھد را 

  .كرد تا مجلوب 
  

  ثالث دادخوست جلب
ق  ٢٨٠تا  ٢٧۴جلب ثالث بھ ھریك از دو صورت فوق كھ باشد باتقدیم دادخواست اقامھ مي شود واین موضوع از مواد 

شعبھ چھارم دیوانعالي كشور مقرر  ٣٠/٧/١٣١٩ـ ١۴٨٨استناط مي شود با این وصف حكم تمیزي شماره . م . د . آ . 
خواست جلب باید مستقل بوده جلب در آن تصریح شده باشد مي دارد در آئین دادرسي مدني شرط نشده است كھ در

) بھ استناد این كھ تشریفات قانوني از حیث استقالل دادخواست و موجبات جلب اعمال نشده (بنابراین رد درخواست 
دادخواست جلب و جریان آن در ھر مرحلھ تابع مقررات عمومي ھمان . م . د . آ . ق  ٢٧٩طبق ماده . صحیح نیست 

حلھ است یعني از نظر ضمائم كھ بایستي بھ تعداد خواندگان بھ عالوه یك نسخھ باشد و ھمچنین از نظر خواستھ كھ مر



  ورود شخص ثالث و جلب شخص ثالث: عنوان مقالھ 
  

  ھوشنگ احمدیان  :نویسنده
  
  
 

بایستي تقدیم شده و بھ میزان آن تمبر الصاق گردد خواستھ دعوي جلب گاه ھمان خواستھ خواھان اصلي است و زماني با 
واھان یا خوانده وجوابگوئي از دعواي اصلي باشد ھمان آن متفاوت مي باشد اگر جلب بھ منظور كمك و تقویت خ

خواستھ دعوي اصلي است ولي اگر محكومیت شخص ثالث تقاضا شده باشد ممكن است خواستھ تفاوت نماید یا كمتر از 
خواستھ دعواي اصلي باشد لكن خواستھ دعواي جلب بیش از خواستھ دعواي اصلي نیست اما شرط اصلي این است كھ 

عوي جلب و دعوي اصلي متحد المنشاء باشند مثًال در دعواي مالكیت خانھ كھ مطرح شده بود اگر فروشنده خواستھ د
خانھ براي ثمن معاملھ بھ عوا جلب شود خواستھ دعوي جلب ثالث پول است كھ با خواستھ اصلي كھ مالكیت خانھ است 

  .ھ است تفاوت دارد ولي داراي منشاء واحد ھستند كھ آن منشاء معاملھ خان
  

  موعد دعوي جلب ثالث
ھر یك از اصحاب دعوي مي تواند در مرحلھ نخستین یا پژوھش ارتجاًال و یا پس از طرح دعوي داد خواست جلب ثالث 
تقدیم نمایند یعني جالب بایستي در مرحلھ نخستین دردادرسي اختصاري تا آخرین الیحھ كھ خواھان و خوانده مي دھند و 

سھ اول مووع جلب ثالث را اظھار و كرده و ظرف سھ روز دادخواست جلب را بھ دفتر دادگاه در دادرسي تا آخر جل
تسلیم نماید اگر حكم غیابي صادر شده باشد محكوم علیھ غایب باید دادخواست جلب ثالث را با دادخواست اعتراض توأمًا 

از نظر . اند دادخواست جلب تقدیم مي نماید بھ دفتر دادگاه بدھد و واخونده تا موعدي كھ براي جواب دادن دارد مي تو
دادرسي دعوي جلب ثالث تابع جریان دعواي اصلي است یعني اگر دعواي اصلي در مرحلھ بدوي اختصاري بوده 
دعواي جلب ثالث ھم اختصاریست و اگر عادي باشد دعواي جلب ھم عادي و در مرحلھ پژوھش نیز دعواي جلب بھ 

  .د صورت تبادل لوایح خواھد بو
  

  رد دادخواست جلب ثالث
اگر دعوي جلب ثالث قانونًا عنوان جلب را نداشتھ باشد مثل این كھ در دعواي خواھان بر خوانده بھ مالكیت خانھ خوانده 
ھم ثالثي را بھ دعوا جلب و بھ استناد یك برگ سفتھ محكومیت او را تقاضا نماید كھ چون ثالث برآن اطالق نمي شود 

دادخواست جلب ثالث را صادر مي نماید یا اگر دادخواست جلب خارج از موعد داده شده باشد قرار رد دادگاه قرار رد 
دادخواست صادر مي شود این قرار مستقًال قابل پژوھش نیست بلكھ محكوم علیھ مي تواند ضمن پژوھشخواھي از حكم 

را فسخ كند بھ دعواي جلب ثالث ھم از قرار رد دادخواست جلب ھم پژوھشخواھي نمید و مرجع پژوھش اگر قرار 
  .ماھیتًا با دعواي اصلي رسیدگي مي نماید 

دعوي جلب ثالث ممكن است در مرحلھ نخستین یا پژوھش اقامھ شود بنابراین اگر در مرحلھ نخستین اقامھ شود و حكم 
رحلھ پژوھش دعواي دادگاه قابل پژوھش باشد در مرحلھ پژوھش ھم بھ ماھیت دعوا رسیدگي مي شود ولي اگر در م

جلب ثالث اقامھ فقط دریك درجھ رسیدگي مي شود واین استثنائي است بر اصل دو درجھ بودن رسیدگي ماھوي بھ 
  .حضوري یا غیابي بودن حكم در دعوي جلب ثالث . م . د . آ . ق  ٧دعاوي موضوع ماده 

است النھایھ اگر مجلوب ثابت پاسخ دعوي حكم دادگاه در دعوي جلب راجع بھ حضوري و غیابي بودن تابع حكم اصلي 
را ندھد یا در دادرسي اختصاري حاضر نشود كسي كھ دعوي جلب ثالث را اقامھ نموده مي تواند با ھمان دادخواستي كھ 
داده رسیدگي بھ دعوا را مستقًال بھ خواھد و این امر اختصاص بھ زماني دارد كھ محكومیت مجلوب ثالث تقاضا شده 

چنانچھ جلب ثالث بھ منظور كمك و تقویت باشت رسیدگي مستقل اثري ندارد چھ مجلوب ثالث خوانده باشد وگرنھ 
محسوب مي شود و چھ بسا ایراداتي كھ درشأن خوانده است مي نماید یا بخواھد دفاع مؤثري كند كھ با رسیدگي مستقل 

سیدگي مي شود ولي در موارد زیر استثناء امكان ندارد بنابراین علي االصول بھ دعواي جلب ثالث و دعواي با ھم ر
  :است 

ـ ھرگاه بر دادگاه معلوم شود كھ طرح دعوي جلب بھ منظور تباني و تأخیر در دادرسي در این صورت چنانچھ دعوي ١
جلب بھ منظور تباني باشد در صورت محكومیت جالب دادگاه مكلف است او را عالوه بر خسارات قانوني بھ دو برابر 

  .درسي بھ نفع دادرسي بھ نفع دولت محكوم نماید ھزینھ دا
حاضر نشود ) در دادرسي اختصاري ( پاسخ ندھد یا در روز جلسھ ) تبادل لوایح ( ـ اگر شخص ثالث در موعد مقرر ٢

  .و جالب رسیدگي بھ دعوي را علیھ او مستقًال با ھمان دادخواست جلب خواستار شود 
ر گاه شخص مجلوب در دادگاه بھ داوري با طرفین اصلي موافقت نكند دعواي اصلي ھ. م . د . آ . ق  ۶۵١ـ طبق ماده ٣

  .بھ موافقت طرفین آن بھ داوري ارجاع شده و بھ دعوي جلب مستقًال رسیدگي مي شود 
  

  خسارت دادرسي در دعوي جلب ثالث
گردد خسارت دادرسي اگر در دعوي جلب ثالث محكومیت تقاضا شود در این صورت خواھان جلب اگر ذیحق تشخیص 

را از مجلوب مي گیرد و اگر محكوم علیھ شود باید بھ مجلوب خسارت بدھد ولي اگر دعوي جلب بھ منظور كمك و 
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تقویت باشد مجلوب ثالث با كسي كھ او را جلب نموده و در مقابل طرف اصلي در حكم واحد ھستند و خسارت را طرف 
  .اصلي دعوا باید بھ محكوم لھ بپردازد 

  
  .قایسھ اجمالي در دعوي و ورود ثالث و جلب ثالث م
  

  .در خاتمھ بحث با نگاھي اجمالي جھات اختالف و تشابھ دو دعواي ورود ثالث و جلب ثالث را مرور مي نمائیم 
  

  الف ـ جھات اختالف
اشد لكن دعواي ـ دعوي ورود ثالث در ھر یك از مراحل نخستین و پژوھش مادام كھ ختم دادرسي نشده قابل اقامھ مي ب١

  .جلب ثالث در ھر مرحلھ موعد مھین دارد 
ـ وارد ثالث برحسب این كھ بھ كمك خواھان آمده باشد یا خوانده گاه خواھان و گاه خوانده است و اگر مستقًال حقي ٢

  .براي خود قائل باشد خواھان محسوب مي شود اما مجلوب ثالث ھمیشھ خوانده تلقي مي گردد 
  

  ب ـ جھات تشابھ
  .ـ دعاوي جلب ثالث و ورود ثالث ھر دو از دعاوي فرعي یا تبعي ھستند كھ با دعواي اصلي توأمًا رسیدگي مي شود ١
  .ـ براي ھر دو دعوي دادخواست رسمي و پرداخت ھزینھ دادرسي تشریفات رسیدگي الزم است ٢
ممكن است فقط در . م . م . آ . ق  ٧ـ دعوي ورود ثالث و جلب ثالث داراي این خصوصیات ھستند كھ بر خالف ماده ٣

  .یك مرحلھ مورد رسیدگي ماھوي قرار گیرند 
  .ـ چنان چھ دعاوي مذكور بھ قصد تباني یا تأخیر در رسیدگي باشد بھ آنھا جداگانھ رسیدگي مي شود ۴
  .ـ در ھر دو دعوا خواستھ از خواستھ اصلي بیشتر نیست ۵
  .ي معموًال پیش نمي آید ـ در ھر دو دعوي موضوع صالحیت ذاتي و نسب۶
  
  )دادرس دادگاه بخش كرمانشاه(  ھوشنگ احمدیان: یسندهنو
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