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چکیده
ها در دعاوي بین اشخاص متعدد داراي نفع مشترك، صدور حکم به ضرر یکی از این خواهان

همین دلیل، نیازي به اعتراض ثالث شود و بهها نمیبه حقوق دیگر خواهان» خلل«باعث واردشدن 
در دعاوي بین خواندگان داراي نفع مشترك، اگر حکم به ضرر یکی از خواندگان صادر . نیست

ها به حقوق آن» خلل«شود و از نتیجۀ آن حکم به ضرر دیگر خواندگان استفاده شود، واردشدن 
به دلیل . ن اعتراض ثالث شودبایست نسبت به آوارده، می» خلل«بردن محقق شده و براي ازبین

اعتراض توسط ثالث شود، قرارها قابلبه اشخاص ثالث وارد نمی» خللی«اینکه از صدور قرارها 
.نیست

به دلیل اینکه . است» حکم«صورت در صورت پذیرفتن ادعاي ثالث، تصمیم دادگاه همیشه به
ایراد شکلی به دعواي اصلی صورت قرار نقض کند، امکانتواند دعواي اصلی را بهدادگاه نمی

.توسط معترض ثالث وجود ندارد

اعتراض شخص ثالث، حکم دادگاه، دعاوي مرتبط:کلیدواژگان

اهواز                                     چمرانشهیداستادیار دانشگاهkhalilahmadi65@gmail.com
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مقدمه
به دلیل . طرح از آراي صادره، اعتراض شخص ثالث استهاي قابلیکی از انواع شکایت

» خللی«اشتند،اینکه ممکن است از رأي صادره، به حقوق اشخاصی که در آن دعوا حضور ند
با توجه به . بینی کرده استوارد شود، قانونگذار، حق اعتراض ثالث را براي این اشخاص پیش

اینکه دادگاه بعد از بررسی مدارك و دفاعیات طرفین، اقدام به صدور رأي کرده است، در 
یدگی دعواي اعتراض ثالث، دادگاه باید مجدداً با توجه به به موضوع ادعاهاي معترض ثالث رس

دانان، موارد و موضوعات مبهم و رغم بررسی دعواي اعتراض ثالث توسط حقوقعلی. کند
مقاله حاضر در صدد بررسی .دقت، مطالعه و بررسی نشده استبحثی وجود دارد که بهقابل

.صورت کاربردي و نگاه متفاوت به این نوع شکایت استاعتراض ثالث به
این . ست او باید شرایطی داشته تا به دعواي او رسیدگی شوددر دعواي بدوي، خواهان و دادخوا

توان مقاله در صدد بررسی این موضوعات است که چه اشخاصی حق اعتراض ثالث را دارند؟ آیا می
توان اعتراض ثالث کرد؟ خواسته مند کرد؟ از چه آرایی میبندي و ضابطهنوعی دستهاین اشخاص را به

گیري نسبت به آن چگونه است؟درنهایت، رسیدگی و تصمیمدعواي اعتراض ثالث چیست؟ 

شرایط دعواي اعتراض ثالث. 1
اگر در خصوص دعوایی، رأیی صادره شود «:داردم در این خصوص مقرر می.د.آ.ق417ماده 

که به حقوق شخص ثالث، خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رأي 
براي . »تواند نسبت به آن اعتراض نمایدان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، میعنوشده است به

و » بودن تصمیم دادگاهحکم«، »واردشدن خلل به حقوق ثالث«اقامه دعواي اعتراض ثالث، سه شرط
.در صورت تحقق این شرایط، ثالث حق اعتراض دارد. الزم است» بودن معترضثالث«

ه حقوق معترض ثالثب» خلل«شرط واردشدن . 1-1
براي بررسی این شرط، با توجه به اینکه ممکن است خواسته دعوا مالی یا غیرمالی باشد، 

.شودمیصورت جداگانه بررسی به حقوق ثالث در این دو نوع دعوا به» خلل واردشده«

غیرمالیدعاوي. الف
مالی از غیرمالی باید در تشخیص دعاوي . قانونگذار، دعاوي غیرمالی را تعریف نکرده است
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حق غیرمالی امتیازي است که هدف آن، رفع «. تمایز حق مالی از غیرمالی مشخص شود
ارزش . موضوع این حق، روابط غیرمالی اشخاص است. هاي عاطفی و اخالقی انسان استنیازمندي

). 106: 1،جلد1376کاتوزیان،.(»طور مستقیم، قابل ارزیابی به پول نیستدادوستد را ندارد و به
گونه قانونگذار در مواردي بعضی از دعاوي را که ذاتاً مالی بوده، غیرمالی اعالم نموده و به این

باید گفت هرچند ). 388: 1،جلد1381شمس،.(دعاوي، دعاوي غیرمالی اعتباري گفته شده است
به حکم دعاوي غیرمالی، از حیث آثار، تابع دعاوي غیرمالی هستند، ولی شرایط اعتراض ثالث 

ها به شیوه صادره در خصوص این دعاوي، مثل دعاوي غیرمالی نبوده و معیار اعتراض ثالث به آن
. گیرددعاوي مالی مالك عمل قرار می

شود که به این حقوق غیرمالی تجاوز واردشده در صورتی محقق می» خلل«در دعاوي غیرمالی، 
که صاحب حق، اقامه دعوا کرده یا طرف بودن دعاوي مذکور، درصورتیبا توجه به شخصی. شود

به حقوق ثالث » خللی«دعوا قرار گیرد، امکان اقامه دعوا توسط ثالث و اعتراض به آن وجود ندارد زیرا 
ناحق مدعی این حق غیرمالی شده شود مگر اینکه این حقوق، متعلق به ثالث بوده و خواهان بهوارد نمی

ه خانمی دعواي اثبات رابطه زوجیت اقامه کرده و حکم گرفته طور مثال، شخص خواهان علیبه. باشد
اگر ثالث، مدعی ازدواج با این خانم قبل از این تاریخ باشد، حق اعتراض ثالث دارد ولی ورثه . باشد

یابد، به ها از ترکه کاهش میاالرث آنتوانند با این استدالل که با اثبات رابطه زوجیت، سهمشوهر نمی
دعواي اثبات نسب و ) ب(علیه شخص ) الف(در مثال دیگر، شخص . اض ثالث کننداین حکم اعتر

ورثه آن شخص نمی. رابطه پدر و فرزندي اقامه کرده و حکم بر اثبات رابطه بنوت صادر شده است
توانند به این حکم اعتراض ثالث کرده و مدعی شوند که این شخص با اثبات رابطه فرزندي خود، بعد 

وارد شده است زیرا در این دعوا، » خلل«ها برد و به همین دلیل به حقوق آنارث میاز فوت مورث،
اگر این رابطه علیه شخص اصلی و اصیل اثبات شود، . اعتنا نیستامور مالی جنبه فرعی داشته و قابل

خود بر این، حقی براي ورثه در زمان اقامه دعوا علیه مورثعالوه . دیگران حق اعتراض ثالث ندارند
به بیان دیگر، اگر بعد از صدور حکم، موضوع دعوا . متصور نیست تا بتوانند به این حکم اعتراض کنند

مقام، حق اعتراض ندارد زیرا با صدور حکم، حقی براي عنوان قائمالیه بهبه شخصی منتقل شود، منتقل
مقامیِ ورثه بعد از صدور ه اینکه قائمدر این مورد نیز با توجه ب. مقام منتقل شوداو وجود ندارد تا به قائم

.حکم و فوت مورث است، حق اعتراض ثالث ندارند

دعاوي مالی . ب
وارده به حقوق اشخاص ثالث، باید انواع دعاوي بین » خلل«در دعاوي مالی براي تشخیص 
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ها براي معترض ثالث، حق یک از این حالتاشخاص متعدد بررسی شده تا معلوم شود کدام
. آورده دعواي اعتراض ثالث را به وجود میاقام

بر ). 11: 1393احمدي،.(امکان دارد بین اشخاص مختلف، دعاوي متعددي مطرح شود
واردشدن «اساس دعاوي بین اشخاص مختلف، قابلیت اعتراض ثالث و به عبارت دیگر، بحث 

.به حقوق ثالث نیز بررسی خواهد شد» خلل

ن اشخاص مختلف بودن دعاوي متعدد بیمرتبط) 1
ممکن است دعاوي بین اشخاص مختلف به این نحو باشد که اشخاص مختلف نسبت به 
موضوع دادرسی داراي نفعی متفاوت از دیگر اشخاص بوده و به عبارت دیگر، هرکدام مدعی 

که اشخاص مختلف نسبت به موضوع دادرسی، مدعی حق مستقل درصورتی. نفع مستقل باشند
ه اینکه دعواي ورود ثالث، یکی از مصادیق دعاوي طاري بوده و در دعواي باشند، با توجه ب

این است که اشخاص مختلف » بودنمرتبط«الزم بوده، در این مورد، » بودنمرتبط«طاري، شرط 
» مرتبط«بنابراین با توجه به اینکه در دعواي . نسبت به موضوع دادرسی، نفع مستقل داشته باشند

کدام مدعی حق مستقلی براي خود در موضوع دادرسی هستند، بین اشخاص مختلف، هر
که حکم صادر شود و ثالثی مدعی حق مستقلی براي خود باشد، بحث واردشدن درصورتی

طور مثال، به. تواند به این رأي اعتراض ثالث کندبه حقوق ثالث محقق شده و ثالث می» خلل«
. کندید اقامه میي مالکیت یا خلعنسبت به مال معینی دعوا) ب(علیه شخص ) الف(شخص 

این ادعاها با توجه به اینکه به نفع . نیز نسبت به این مال مدعی مالکیت است) ج(شخص ثالث 
» مرتبط«اشخاص دیگر نیز مؤثر است، دعواي ) دعواي(هرکدام اثبات شود، نسبت به ادعاي

تواند به آن می) ج(ص صادر شود، شخ) ب(و ) الف(بنابراین اگر رأیی بین . شودمحسوب می
.اعتراض ثالث کند

دعواي بین اشخاص مختلف داراي نفع مشترك ) 2
حالت دیگري که امکان دارد دعاوي متعددي بین اشخاص مختلف مطرح شود این است 

.ها یا خواندگان، نفع مشترك در اقامه دعوا یا دفاع از دعوا وجود داشته باشدکه بین خواهان
در این . هاي متعدد، نفع مشترك در اقامه دعوا داشته باشندارد خواهانامکان د.فرض اول

ها مشترك خصوص در صورتی بین اشخاص متعدد، نفع مشترك وجود دارد که سبب دعوا بین آن
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در حقوق ایران در هیچ حالتی الزم نیست که اشخاصِ داراي نفع مشترك با همدیگر و در . باشد
توانند ها میبه همین جهت، هرکدام از خواهان. طرح کنندیک دادخواست، دعواي خود را م

. صورت مستقل و جداگانه دعواي خود را مطرح کرده یا اینکه اصالً دعواي خود را اقامه نکنندبه
که بعضی از اشخاص در دعواي خود، سهم نیست ولی درصورتی» مرتبط«هرچند دعوا به این نحو 

بنابراین . شودمحسوب می» مرتبط«این حالت به نحوي دعواي نفع را مطالبه کنند،دیگر اشخاص ذي
بایست اثري داشته در این مورد، هرچند طبق مقررات قانون مدنی از مصادیق ایفاي ناروا بوده و نمی

موجب حکم دادگاه، استحقاق خواهان به اثبات رسیده، شخص ثالث باید فقط باشد، به دلیل اینکه به
.، دعواي خود را مطرح کنددر چارچوب اعتراض ثالث

ها اقامه دعوا هاي داراي نفع مشترك، یکی از آنکه از بین خواهانهرحال، درصورتیبه
شده، کرده و این شخص در این دعوا برنده شود، با توجه به شرایط اعتبار امر قضاوت

همچنین اگر . هاي دیگر باید براي احقاق حق خود، دعواي مستقل و جداگانه اقامه کنندخواهان
. شودها نمیخواهان در دعوا شکست بخورد، به ضرر دیگر شرکا نبوده و مانع اقامه دعواي آن

به حقوق ثالث در این حالت نیز منتفی بوده و به همین جهت، » خلل«بنابراین بحث واردشدن 
.پذیر نیستاعتراض ثالث نیز امکان

متعدد با نفع مشترك بوده و بعد از اقامه هاي به بیان دیگر، در این نوع دعوا اگر خواهان
به . ها نیستها به نفع یا به ضرر او حکم صادر شود، به نفع یا ضرر دیگر خواهانیکی از خواهان

هاي دیگر، حق اعتراض ثالث همین جهت، در صورت صدور حکم به ضرر خواهان، خواهان
در این . به نفع ایشان صادر شودها کل آن طلب را مدعی شده و حکمندارند مگر اینکه خواهان

ها حق اعتراض ثالث صورت، چون در حکم صادره، حقوق اشخاص ثالث نیز مطالبه شده، آن
.دارند

آید این است که اگر یکی از این اشخاص، کل طلب را در دادخواست سؤالی که پیش می
د، آیا دیگر براي خودش مطالبه کرده و دادگاه، هیچ حقی براي ایشان به رسمیت نشناس

نفع باید به این حکم اعتراض ثالث کنند یا بدون توجه به این حکم، حق خود را در اشخاص ذي
دعواي مستقل مطالبه کنند؟ باید گفت در این مورد، حقی براي خواهان به اثبات نرسیده و 

ن که حکم به ضرر خواهان صادر شود، ایشود، درصورتیطور که بعداً توضیح داده میهمان 
شود زیرا در این حالت، ها نمینفع نبوده و مانع اقامه دعواي آنحکم به ضرر دیگر اشخاص ذي

.حقی خواهان اثبات شده و حقی براي خوانده به اثبات نرسیده استتنها بی



14
1395تابستان، پانزدهم، شماره چهارمصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال ف

. ممکن است بین خواندگان متعدد، نفع مشترك در دفاع از دعوا وجود داشته باشد.فرض دوم
).16: 1393احمدي،.(دعوا بین خواندگان، مشترك باشد» منشأ«که این هم در صورتی است

مثل دعواي الزام به انتقال (نکته مهم در خصوص دعاوي بین خواندگانِ داراي نفع مشترك
تواند دعوا را در یک این است که خواهان می) سند رسمی خریدار علیه فروشندگان متعدد
صورت جداگانه و مستقل علیه هرکدام از ا اینکه بهدادخواست علیه همه خواندگان اقامه کرده ی

بنابراین با توجه به . ها اقامه دعوا کرده یا اینکه اصالً علیه بعضی از خواندگان دعوا اقامه نکندآن
داند، اگر شده که وحدت اصحاب دعوا را شرط میاین ویژگی و شرایط اعتبار امر قضاوت

فروشندگان، منجر به محکومیت آن فروشنده به انتقال به شدة خریدار، علیه یکی ازدعواي اقامه
نیاز از اقامه دعواي مستقل علیه فروشنده میزان سهم او شود، صدور این حکم، خریدار را بی

مانده، علیه فروشندگان دیگر، دعواي مستقل کند و باید خریدار براي انتقال سهام باقیدیگر نمی
.اقامه کند

یدار صادر شود، صدور این حکم، مانع اقامه دعواي خریدار علیه اگر هم حکم به ضرر خر
توانند به حکم سابق استناد کرده و به دلیل حکم سابق، از ها نمیدیگر فروشندگان نیست و آن

شده که وحدت اصحاب دادگاه درخواست رد دعوا را بکنند زیرا شرایط اعتبار امر قضاوت
استناد استناد نیست زیرا وقتی که منطوق آن قابلم قابلعنوان دلیل هبه. دعواست فراهم نیست

طور مثال، اگر به. استناد نیستنیست، اسباب موجهه آن در دعواي دیگر علیه شخص دیگر قابل
عنوان خریدار علیه یکی از فروشندگان، دعواي الزام به انتقال سند اقامه کند و خوانده به

ادعاي جعل مطرح کند و ادعاي جعل ) خریدار(واهانفروشنده، نسبت به مدرك مورد استناد خ
ادعاي مجدد ها از طرحرد شود، در اقامه دعواي بعدي خریدار علیه دیگر فروشندگان، آن

.اندجعل منع نشده
بنابراین اگر این حالت محقق شود و حکم به نفع خواهان صادر شود، با توجه به اینکه این 

نیست، به ضرر ثالث نبوده و به همین دلیل، بحث واردشدن اجرا حکم علیه اشخاص ثالث قابل
تنها ایرادي که بر این . خلل به حقوق ثالث نیز محقق نشده تا حق اعتراض ثالث داشته باشد

اثبات دعوا به طرفیت «:داردقانون امور حسبی است که مقرر می233تفسیر وجود دارد، ماده 
تواند است و وارث دیگر که طرف دعوا نبوده میبعضی از ورثه نسبت به سهم همان بعض مؤثر

با توجه به تفسیري که شده، . »بر حکمی که به طرفیت بعضی از ورثه صادر شده اعتراض نماید
بایست دیگر وراث حق اعتراض ثالث اجرا نیست، نمیبه دلیل اینکه حکم علیه دیگر وراث قابل

.تفسیر استکه ماده مذکور، برخالف اینداشته باشند، درحالی
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رغم اینکه بیان کرده نسبت به سهم همان بعض مؤثر است ولی باید گفت ماده مذکور، علی
قانون مدنی تصریح دارد حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق دارد 869به جهت اینکه ماده 

پیشباید قبل از تقسیم آن ادا شود، به استناد ماده مذکور، حق اعتراض ثالث براي دیگر ورثه 
به، بین ورثه بینی شده است زیرا بر طبق مواد قانون مدنی، چون ترکه بعد از پرداخت محکوم

نوعی باعث کاهش کل ترکه شده و به همین جهت به حقوق دیگر شود، این امر بهتقسیم می
.شودوراث هم ضرر وارد می

نا بوده و فقط ناظر به قانون امور حسبی استث233آید این است که آیا ماده سؤالی که پیش می
اعتراض اجرا نبوده، قابلترکه متوفی است و در بقیه موارد، به دلیل اینکه علیه دیگر اشخاص قابل

توان یک قاعده استنباط کرد و آن هم این است ها هم نیست؟ باید گفت از این ماده میتوسط آن
اجرا ت خوانده بوده قابلکه درست است در چنین دعاوي حکم علیه دیگر اشخاص که در موقعی

توانند از کلیه طرق دفاعی علیه خود می» له حکم سابقمحکوم«نیست و حتی در مقابل دعواي جدید 
علیه حکم سابق با این اشخاص، مشترك استفاده کنند، ولی به دلیل اینکه سبب دعوا بین محکوم

استناد است ها قابلسابق در مقابل آننوعی نفع مشترك در دفاع از دعوا داشتند، نتیجه حکم بوده و به
طور مثال، به. نفع استفاده کندتواند از نتیجه حکم سابق به ضرر دیگر اشخاص ذيله میو محکوم

دعواي فسخ قرارداد مذکور را به استناد خیار ) الف. (خریداري کرد) ج(و ) ب(مالی از ) الف(
نسبت به سهم ) الف(کم فسخ به نفع اقامه کرده و ح) ب(علیه یکی از فروشندگان » غبن«

بخواهد همان دعوا را به استناد همان سبب یعنی ) الف(اگر . صادر و قطعی شد) ب(علیه محکوم
شدن در براي برنده) له حکم سابقمحکوم(اقامه کند، خواهان) ج(علیه فروشنده دیگر» غبن«خیار 

ستناد کند و باید دوباره همه شرایط فسخ تواند به حکم سابق علیه فروشنده دیگر ادعواي جدید نمی
علیه فروشنده » تبعض صفقه«را در این دعوا اثبات کند ولی اگر دعواي فسخ را به سبب خیار 

اقامه کرده و مستند دعواي خود را حکم سابق قرار دهد، چون خواهان به نتیجه حکم ) ج(دیگر
عنوان ثالث استناد است، خوانده بهه و قابلسابق استناده کرده و نتیجه حکم سابق به ضرر خوانده بود

بنابراین در دعواي بین اشخاص داراي نفع . تواند به نتیجه حکم سابق، اعتراض ثالث کندمی
نفع استفاده شود، اعتراض که از نتیجه آن حکم به ضرر دیگر اشخاص ذيمشترك، فقط درصورتی

ی ازجمله عدم استفاده خواهان از آن نتیجه، شود ولی اگر نتیجه حکم سابق به دالیلثالث الزم می
.نفع نباشد، این اشخاص، حق اعتراض ثالث ندارنداستناد در مقابل دیگر اشخاص ذيقابل

طور قانون امور حسبی که حق اعتراض دیگر ورثه را به233به همین دلیل، در خصوص ماده 
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استناد بوده و باعث دیگر ورثه قابلمطلق بیان کرده، باید گفت چون این نتیجه همیشه در مقابل 
بینی کرده، ولی اگر در موارد دیگر غیر صورت مطلق، حق اعتراض را پیششود، بهکاهش ترکه می

طور مثال، اگر در مثال مذکور، به. اعتراض هم نیستاستناد نباشد، قابلاز بحث ترکه، نتیجه قابل
به انتقال سند علیه فروشندگان دیگر اقامه کرد، جاي دعواي فسخ، دعواي الزامله بهخواهان محکوم

وجود ندارد، بلکه حتی ) دیگر فروشندگان(تنها حق اعتراض ثالث به حکم سابق توسط خواندگاننه
.توانند به حکم سابق فسخ، استناد کنندخواندگان براي رد دعواي الزام به انتقال سند نمی

تجزیه و تفکیک دعواي غیرقابل) 3
، همان دعواي اشخاص متعدد داراي نفع مشترك بوده، »تجزیه و تفکیکغیرقابلدعواي «

تواند علیه تنها تفاوت این دو دعوا این است که در دعاوي داراي نفع مشترك، خواهان می
مانند دعواي مالک علیه یکی از (بعضی از خواندگان اقامه دعوا کرده و علیه بعضی دیگر نکند

تجزیه و که در دعواي غیرقابل، درحالی)ر علیه یکی از وراث بدهکارغاصبین یا دعواي طلبکا
مثل دعواي خواهان براي بطالن سند رسمی علیه فروشنده و خریدار یا دعواي مالک (تفکیک

باید کلیه خواندگان، طرف دعوا قرار گیرند ) براي اثبات حق ارتفاق علیه مالکین ملک مجاور
علیه بعضی از خواندگان پذیرفته شود، در فرض ) تجزیهرقابلغی(زیرا اگر اقامه این نوع دعوا

صدور حکم به نفع خواهان در این دعوا با حقوق اشخاص دیگر که طرف دعوا قرار نگرفتند 
.دهدتأثیر قرار میها را بدون اینکه از خود دفاع کنند، تحتتعارض داشته و حقوق آن

یکی از مصادیق دعاوي داراي نفع مشترك » کتجزیه و تفکیدعواي غیرقابل«به بیان دیگر، 
باید همه خواندگان طرف دعوا قرار » تجزیهدعواي غیرقابل«تنها تفاوتش این است که در . است

. گیرند
فقط نسبت به خواندگان و در مقام » تجزیه و تفکیکدعواي غیرقابل«بنابراین باید گفت

محقق » تجزیهدعواي غیرقابل«ام خواهان ها و در مقشود و نسبت به خواهانخوانده محقق می
ها طرف دعوا قرار نگرفتند، قرار عدم استماع شود زیرا برخالف خواندگان که اگر همه آننمی

ها با همدیگر اقامه دعوا کنند بلکه هرکدام شود، در حقوق ایران الزم نیست خواهانصادر می
وقت نسبت به هیچ» دعوا«ر این اساس، ب. طور مستقل دعواي خود را اقامه کنندتوانند بهمی

.ندارد» تجزیه و تفکیکغیرقابل«ها عنوان خواهان
جاي اینکه علیه همه خواندگان اقامه کند، علیه بعضی از خواندگان اگر خواهان، دعوا را به

مطرح کرد و دادگاه نیز متوجه این امر نشود و حکم به نفع خواهان صادر شود، به دلیل اینکه 
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به حقوق ثالث محقق بوده و به » خلل«اجراست، بحث واردشدن کم علیه ثالث نیز قابلاین ح
.همین جهت، ثالث حق اعتراض ثالث به این حکم را دارد

بینی م که قبالً بیان شد، اصطالح رأي را براي قابلیت اعتراض ثالث پیش.د.آ.ق417ماده 
صورت جداگانه مطالعه رار است، این دو بهبا توجه به اینکه رأي، اعم از حکم و ق. کرده است

.شودمی

صدور حکم . 1-2
.که خواهان دعوایی اقامه کند، ممکن است حکم به ضرر یا به نفع او صادر شوددرصورتی

صدور حکم به نفع خواهان . الف
درموردي که حکم به نفع خواهان صادر شود، در دعاوي غیرمالی بحث خاصی وجود 

.شودي مالی به شرح ذیل بررسی میندارد ولی دعاو
اي که ثالث، مدعی نفع مستقل در دعاوي مرتبط بین اشخاص متعدد یعنی دعاوي.الف

تواند احقاق است، براي اینکه ثالث از حقوق خود دفاع کند، تنها از طریق اعتراض ثالث می
پذیر اعتراض ثالث امکانوارده، تنها با اقامه دعواي » خلل«بردن به عبارت دیگر، ازبین. حق کند

.است
در خصوص دعاوي بین اشخاص متعدد با نفع مشترك، با توجه به اینکه فرض بر این .ب

است که حکم به نفع خواهان صادر شده، منظور از این حالت، نفع مشترك بین خواندگان 
مه کرده و طور مثال، خریدار دعواي الزام به انتقال علیه یکی از فروشندگان اقااگر به. است

اجرا نیست که حکم علیه دیگر وراث قابلصادر شود، ازآنجایی) خریدار(حکم به نفع خواهان
ها خللی وارد نشده و حق اعتراض ثالث نیز ندارند مگر اینکه از نتیجه حکم سابق به حقوق آن

.در مقابل دیگر فروشندگان استفاده و به آن استناد شود
متعدد با منافع مشترك، اگر حکم به نفع خواهان صادر همچنین در دعواي بین اشخاص 

له، کل آن طلب را مطالبه کرده و دادگاه نسبت به کل آن که خواهانِ محکومشود، درصورتی
ولی . اعتراض توسط ثالث استبه نفع خواهان حکم صادر کرده باشد، حکم مذکور قابل

و حکم به نفع ایشان صادر شود به نفع که خواهان تنها سهم خود را مطالبه کرده باشددرصورتی
.ها نیستو به ضرر دیگر خواهان
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با توجه به اینکه فقط بین خواندگان این حالت » تجزیه و تفکیکدعواي غیرقابل«در .ج
وجود دارد، در صورتی به ضرر اشخاص دیگر است که خواهان چنین دعوایی را اقامه کرده، 

. ها را طرف دعوا قرار دهدان اقامه کند، فقط بعضی از آنجاي اینکه علیه همه خواندگولی به
که این حکم به نفع خواهان صادر شده و علیه اشخاصی که در موقعیت خوانده بوده، ازآنجایی

اجراست، اشخاصی که در موقعیت خوانده بوده، ولی ولی طرف دعوا قرار نگرفتند نیز قابل
.این حکم را دارندطرف دعوا قرار نگرفتند حق اعتراض ثالث به

صدور حکم به ضرر خواهان . ب
دعاوي غیرمالی) 1

آثار بعضی از دعاوي غیرمالی ازجمله دعاوي راجع به احوال شخصیه، محدود به روابط 
ش بیش از کننده روابط اشخاص در جامعه است، آثارشود، بلکه به دلیل اینکه تنظیمخصوصی نمی

طور مثال، خواهان دعواي اعالم محجوریت شخصی اگر بهسؤال این است . روابط خصوصی است
ها را اقامه کرده و دادگاه این دعوا را رد کرده باشد، اشخاص ثالث که این حکم با حقوق آن

تعارض دارد، باید به این حکم اعتراض ثالث کنند یا به دلیل اینکه حکم به ضرر خواهان بوده، نیازي 
دون توجه به این حکم، باید دعواي مستقل براي اعالم حکم حجر ها ببه اعتراض ثالث نبوده و آن

اقامه کنند؟ بعضی از استادان حقوق بعد از ذکر مثال مربوط به اقامه یکی از برادران و رد دعواي آن 
منتها . این حکم مانع از آن نیست که برادر دیگر نیز به نسب اعتراض کند«برادر، استدالل کردند که 

توانند ادعا ناپذیر است، کسانی که در دادرسی شرکت نداشتند نمیخص، تجزیهچون وضع مدنی ش
). 107: 2،جلد1378کاتوزیان،.(»ها هیچ اثري ندارد و اثر آن نسبی استنمایند که حکم درباره آن

در ). به بعد207: 1389کاتوزیان،:ك.ن.(آیددرمورد دعواي ورشکستگی نیز همین سؤال پیش می
.شودئله بررسی میبخش بعد، این مس

دعاوي مالی) 2
.شودصورت مجزا بررسی میدعاوي مالی با توجه به انواع دعاوي بین اشخاص مختلف، به

یعنی دعوایی که اشخاص مختلف نسبت به موضوع دعوا، » مرتبط«اگر در دعواي .الف
گر موجب حکم رد شود، این حکم به ضرر دیمدعی نفع مستقل باشند، دعواي خواهان به

اشخاصِ مدعی نفع مستقل نبوده تا نیاز به اعتراض ثالث باشد زیرا در این حکم، حقی براي 
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بنابراین، اشخاص . حقی خواهان به اثبات رسیده استخوانده به اثبات نرسیده، بلکه فقط بی
ثالث باید براي احقاق حق خود، دعواي مستقل اقامه کرده و خوانده دعواي سابق، در مقابل این 

.تواند به حکم سابق استناد کندص نمیشخ
هاي داراي نفع مشترك ممکن است در دعواي سابق، حکم به ضرر یکی از خواهان.ب

تجزیه غیرقابل«ها حالت در این حالت با توجه به اینکه قبالً گفته شد که بین خواهان. صادر شود
ارد، همچنین با توجه به اینکه متصور نبوده و تنها نفع مشترك در اقامه دعوا وجود د» و تفکیک

صورت مشترك ندارند، اگر حکم به ضرر یکی ها نیازي به اقامه دعوا بهدر این حالت، خواهان
ها صادر شود، به ضرر اشخاص دیگر که در موقعیت خواهان بوده، ولی اقامه دعوا از خواهان

بنابراین با توجه به اینکه .نفع نیستنکردند نبوده و مانع اقامه دعواي مستقل دیگر اشخاص ذي
طور به. پذیر نیستمنتفی بوده، اعتراض ثالث نیز امکان» خلل«در این حالت، بحث واردشدن 

که ) ب(باشند و مدعی حق ارتفاق در پالك ) الف(مثال، اگر دو نفر مالک مشاع پالك 
امه دعوا کند اق) پالك مجاور)(ب(ها علیه مالک پالك تنهایک مالک دارد بوده و یکی از آن

و حکم به رد دعواي او صادر شود، این حکم، مانع اعتراض شریک دیگر براي اثبات حق 
آید که باید براي احقاق حق، اعتراض ثالث به حکم سابق ارتفاق نیست، ولی این سؤال پیش می

کند یا اینکه بدون توجه به حکم سابق، دعواي مستقل اقامه کند؟ باید گفت هرچند براي 
یري از صدور احکام متعارض، شیوه اعتراض ثالث بهتر است ولی در حقوق ایران با توجه جلوگ

ها تکلیفی به اقامه دعواي تجزیه نداشته، آنها اصالً حالت غیرقابلبه اینکه دعوا نسبت به خواهان
که حکم به رد دعواي خواهان صادر شود، بنابراین درصورتی. ضمن یک دادخواست ندارند

علیه باشند براي احقاق حق خود، نیازي به گر که در موقعیت خواهان محکوماشخاص دی
صورت مستقل اقامه اعتراض ثالث ندارند و باید دعواي خود را بدون توجه به حکم سابق، به

.کنند
وارد » خلل«تنها موردي که ممکن است با صدور حکم به ضرر خواهان، به حقوق ثالث، .ج

مطرح باشد؛ بدین معنا که ممکن است خریدار، » للغیربودنمستحق«شود، وقتی است که بحث 
ملکی را از شخصی خریده باشد و بر اساس این خرید، دعوایی علیه شخص دیگر اقامه کند، 

در اینجا چون بحث مراجعه خریدار به . ولی به دلیل مالکیت خوانده، دعواي خریدار رد شود
متضرر ) خریدار(فروشنده از رد دعواي خواهانآید، شاید بتوان گفت کهفروشنده پیش می

قانون 48و 47، 46باید گفت در این مورد اگر مقررات قانون ثبت ازجمله مواد . شده است
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ثبت، مالك عمل قرار گرفته و طبق قانون ثبت، تنها اشخاصی مالک باشند که سند رسمی به نام 
به همین جهت، با . آیدمنقول پیش نمینسبت به اموال غیر» مستحق اللغیربودن«هاست، بحث آن

توجه به اینکه خرید باید با سند رسمی صورت گیرد وگرنه اعتبار ندارد و طبق مقررات ثبت، 
قانون ثبت باید بر اساس قانون ثبت به نفع مالک رسمی رأي صادر شود، 74و 22ازجمله ماده 

اگر هم شخصی . پیش آید»بودنللغیرمستحق«امکان صدور حکم به ضرر خریدار نبوده تا بحث 
در غیر این . مدعی بطالن سند رسمی باشد، باید دعوا به طرفیت فروشنده و خریدار اقامه شود

.شودصورت، قرار عدم استماع صادر می
موجب سند عادي را پذیرفته و قضایی، انتقال مالکیت بههرحال، با توجه به اینکه رویهبه

ال منقول، نیازي به تنظیم سند رسمی ندارد، تنها در صورت همچنین انتقال مالکیت در امو
مستحق اللغیربودن، امکان اعتراض ثالث به حالتی که حکم به ضرر خواهان صادر شود، وجود 

شود، به دلیل اینکه به حقوق اشخاص در موارد دیگر که حکم به ضرر خواهان صادر می. دارد
.اض ثالث نیستکند، نیازي به اعتروارد نمی» خلل«ثالث، 

قرارهاي دادگاه. 1-3
درمورد ماده قبل، شخص ثالث حق دارد به هرگونه رأي «:داردم مقرر می.د.آ.ق418ماده 

هاي عمومی، انقالب و تجدیدنظر اعتراض کند و نسبت به حکم داور نیز صادره از دادگاه
عنوان شخص ثالث ند بهتوانکسانی که خود یا نماینده آنان در تعیین داور شرکت نداشتند می

اعتراض توسط اشخاص ثالث هست در خصوص اینکه آیا قرارهاي دادگاه قابل. »اعتراض کنند
بعضی از استادان حقوق، کلیه قرارهاي صادره . نظر وجود دارددانان اختالفیا خیر، بین حقوق
دیگر، به و بعضی) 499: 2،جلد1381شمس،(داننداعتراض توسط ثالث میاز دادگاه را قابل

براي تشخیص اینکه آیا ). 146: 1390قهرمانی،.(قابلیت اعتراض برخی از قرارها اعتقاد دارند
قرارها قابلیت اعتراص توسط ثالث را دارند، قرارهاي قاطع دعوا و قرارهاي مربوط به تأمین 

.شودصورت مجزا بررسی میخواسته و دستور موقت به

موقتقرار تأمین خواسته و دستور. الف
اعتراض توسط ثالث دانان معتقدند قرار تأمین خواسته و دستور موقت، قابلبعضی از حقوق

افتخارجهرمی .(اعتراض هستبعضی دیگر اعتقاد دارند که قابل). 37: 4،جلد1387مهاجري،.(نیست
د از الزم به ذکر است اثر این قرارها تا قبل از صدور، قطعی است و بع). 265: 2،جلد1393و السان،
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اگر هم حکم به نفع خواهان صادر شود، دیگر بحث اثر حکم . صدور حکم قطعی اثري ندارند
.مطرح بوده نه اثر قرار تأمین خواسته و دستور موقت

. شودباید بررسی کرد از صدور این قرارها چه ضرري به حقوق اشخاص ثالث وارد می
جرا با حقوق ثالث تعارض پیدا کرده و گاهی قرار تأمین خواسته و دستور صادره، در مرحله ا

در این مورد، بحث اعتراض ثالث اجرایی مطرح بوده نه اعتراض . شودمالی از ثالث توقیف می
بنابراین در این مورد اگر در مقام اجرا، مالی از ثالث . ثالث اصلی که موضوع این مقاله است

.کندبه آن اعتراض میقانون اجراي احکام147و 146توقیف شود، ثالث طبق مواد 
در . شودگاهی نیز مال مورد اختالف، خواستۀ دعواي خواهان است و همان مال توقیف می

تواند صرفاً اینجا اگر ثالث مدعی باشد که مال او توقیف شده است، سؤال این است که آیا وي می
راض ثالث کند؟ باید گفت بدون اینکه در دعوا وارد شود، به قرار تأمین خواسته و دستور موقت، اعت

عنوان ثالث باید به. قبول نیستعنوان ثالث وارد شود، قابلاعتراض به این قرار، بدون اینکه در دعوا به
وارد ثالث در دعواي اصلی وارد شده و ادعاي خود را نسبت به آن مال اعالم و بعد از اثبات حقانیت 

ین، اعتراض ثالث بدون ورود در دعواي اصلی بنابرا. خود نسبت به توقیف آن مال، اعتراض کند
عنوان طرف در صورتی هم که وارد دعوا شده، به. شودپذیر نبوده واز آن مال رفع توقیف نمیامکان

قانون 44بر این، قانونگذار در ماده عالوه . شود و دیگر اعتراض ثالث مطرح نیستدعوا محسوب می
حکم راجع به عین معین باشد، علیه ثالث متصرف اجرا بینی کرده، اگر اجراي احکام مدنی پیش

با توجه به این ماده، حکم . شود، مگر اینکه قرار تأخیر اجراي حکم در مهلت مقرر صادر شودمی
در خصوص قرار تأمین . شود مگر اینکه قرار تأخیر اجراي حکم صادر شودعلیه ثالث اجرا می

عین، قانونگذار، موردي براي توقیف اجرا و صدور خواسته و دستور موقت نسبت به توقیف مال م
عنوان ثالث در دعواي اصلی وارد شده و نفع بهبینی نکرده و باید اشخاص ثالث ذيقرار تأخیر پیش

خاطر این امر نیست که قرارها چون به ضرر گونه واردشدن به دعوا بهاین. ادعاي خود را مطرح کنند
شدن بودن ثالث در دعواي ورود و به تبع، برندهحقشود، بلکه در صورت ذيثالث است نقض می

بنابراین با توجه به این مطالب، باید گفت . در دعواي ورود ثالث، ممکن است قرارها نقض شود
.اض در چارچوب دعواي اعتراض ثالث نیستاعترقرارهاي مذکور، قابل

قرارهاي قاطع دعوا. ب
» هرگونه رأي«م که اصطالح .د.آ.ق418دانان اعتقاد دارند با توجه به ظاهر ماده بعضی از حقوق

، درمقابل، )499: 2،جلد1381شمس،.(اعتراض توسط ثالث هستندرا به کار برده، قرارها نیز قابل



22
1395تابستان، پانزدهم، شماره چهارمصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال ف

وارد » خللی«شده نداشته، به حقوق ثالث دلیل اینکه اعتبار امر قضاوتبعضی معتقدند قرارها به 
بعضی دیگر از ). 265: 2،جلد 1393افتخارجهرمی و السان،.(اعتراض باشندکنند که قابلنمی

دانان، بین قرارها از حیث قابلیت اعتراض توسط ثالث، قایل به تفکیک شدند و بعضی از حقوق
).146: 1،جلد1390قهرمانی،.(انداعتراض دانستهعضی دیگر را غیرقابلاعتراض و بقرارها را قابل
اعتراض توسط ثالث نباشند زیرا اوالً، قرارها در حقوق ایران اعتبار امر رسد قرارها قابلبه نظر می

تواند همان دعوا را اقامه کند، از صدور قرارها که خواهان مجدداً میازآنجایی. شده ندارندقضاوت
طور مثال، که دعواي خواهان بهطور که گفته شد، درصورتیهمان ،ثانیاً. شودبه ثالث وارد نمی»خللی«

موجب حکم رد شود، این حکم، مالکیتی براي خوانده ید، به دلیل عدم مالکیت خواهان بهدعواي خلع
توجه به این حکم با توجه به اینکه تنها مالکیت خواهان به اثبات نرسیده، ثالث بدون. کنداثبات نمی

ید دعواي خلع) خوانده دعواي سابق(براي احقاق حق خود، باید در دعواي مستقل دیگر علیه متصرف
) ازجمله قرار سقوط دعوا(شده براي قرارهادرمورد قرارها، حتی در فرض اعتبار امر قضاوت. اقامه کند

طور که بعضی ً همان ،ثالثا. ث داشته باشداین قرار به ضرر ثالث نیست تا نیاز به اقامه دعواي اعتراض ثال
شده در قانون، از صدور قرارها خللی به ثالث بینیاز نویسندگان بیان کردند، با مالحظه قرارهاي پیش

در ،رابعاً).4:46،جلد1387مهاجري،(.شود تا اینکه نیاز باشد ثالث به آن اعتراض نمایدوارد نمی
از درآمدهاي دولت، تنها میزان هزینه دادرسی اعتراض ثالث به مقررات مربوط به قانون وصول بخشی

بینی به دلیل بیاین عدم پیش. بینی نشده استبینی شده و هزینه اعتراض ثالث به قرار پیشحکم پیش
در ماده ،خامساً. تواند به قرار اعتراض کندتوجهی قانونگذار نبوده، بلکه به این دلیل است که ثالث نمی

این . بینی نشده استبینی شده و اعتراض به قرار داور پیشم تنها اعتراض به حکم داور پیش.د.آ.ق418
. اعتراض باشدتواند به حق ثالثی خلل وارد کند تا قابلامر بیانگر این نکته است که صدور قرار نمی

علیه ه و محکوملم اشاره شده دعواي اعتراض ثالث باید به طرفیت محکوم.د.آ.ق420سادساً، در ماده 
قانون مذکور تصریح شده اگر اعتراض ثالث، وارد تشخیص داده شود، حکم 425اقامه شود و در ماده 

هرگونه رأي «بنابراین باید گفت هرچند قانونگذار، اشاره به . شود و اشاره به قرار نکرده استنقض می
به حقوق ثالث است و از » خلل«که شرط مهم اعتراض ثالث، وجود کرده، ولی ازآنجایی» صادره

.شود، قرار قابلیت اعتراض ثالث را نداردبه ثالث وارد نمی» خللی«صدور قرار، 

معترض باید ثالث باشد. 1-4
. دعواي اعتراض ثالث، مختص اشخاصی است که در دعواي سابق، جزء طرفین دعوا نبودند

.در این خصوص، نکات ذیل مورد توجه است
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نفعی کم مربوط به دعواي سابق، دعواي وارد ثالث به دلیل عدم ذياگر در ح.نکته اول
عنوان ثالث به این حکم، تواند با همان شرایط بهموجب قرار رد شود، آیا وارد ثالث میبه

شده نداشته و از اعتراض ثالث کند؟ از طرفی، قرارها ازجمله قرار رد دعوا، اعتبار امر قضاوت
عنوان اصحاب دعوا دخالت سی که منتهی به رأي شده، بهطرف دیگر، این شخص در دادر

تواند اعتراض ثالث کند؟ شاید بتوان گفت آیا این شخص با همان شرایط سابق می. داشته است
م اختصاص به خواهان دعواي اصلی داشته و .د.آ.ق84ماده 10نفعی، بند در خصوص عدم ذي

» قرار«جاي به» حکم«ثالث، امکان صدور شامل وارد ثالث نیست و در این صورت براي وارد
توان در مقابل نص اجتهاد کرد و دعواي وارد ثالث به دلیل عدم وجود داشته باشد، ولی نمی

در این مورد، اختالف در این است که قرارها اعتبار امر . شودنفعی، با قرار رد مواجه میذي
شده نداشته باشند، مجدداً به همان وتحتی اگر اعتبار امر قضا. شده دارند یا ندارندقضاوت

.شودجهت دعواي ایشان رد می
در مواردي ممکن است مالکین مشاع بدون تفکیک قانونی، ملک را طی قطعات .نکته دوم

قانون 147و 146خریدار نیز این ملک را طبق مواد . تر به اشخاص دیگر بفروشندکوچک
سؤال این است اگر یکی از . دهدر نوبت ثبت قرار مید) االجرابودن این مواددر زمان الزم(ثبت

مالکین مشاع به این تقاضا اعتراض کند، در فرض رد دعواي معترض، آیا دیگر مالکین مشاع، 
حق اعتراض ثالث به این حکم را دارند یا اینکه چون مهلت اعتراض گذشته و درخواست

لّ ابطال سند اقامه کنند؟ باید گفت کننده، سند دریافت کرده، اشخاص دیگر باید دعواي مستق
،امکان اعتراض ثالث وجود ندارد و ثالث باید دعواي مستقل ابطال سند اقامه کند زیرا اوالً

همان طور که قبالً توضیح داده شد، در صورت رد دعواي خواهان، این حکم به ضرر دیگر 
به عبارت . قل اقامه کننداشخاصِ داراي موقعیت خواهان، نیست و این اشخاص باید دعواي مست

این حکم، ضرري . حقی او باشددیگر، ممکن است عدم اثبات دعواي معترض ثالث، به دلیل بی
با توجه به اینکه اعتراض مهلت دارد و بعد از انقضاي مهلت و صدور ،ثانیاً. رساندبه ثالث نمی

ردي است که اشخاص در سند، امکان اقامه دعواي ابطال سند وجود دارد، این مورد هم مثل مو
.بنابراین، نیازي به اعتراض ثالث به حکم صادره نیست. اندموعد مقرر اعتراض نکرده

سؤال دیگر این است که اگر معترض در این اعتراض برنده شود، فروشنده حق اعتراض به 
د و شوموجب این حکم، سند به نفع خریدار صادر نمیاین حکم را دارد؟ با توجه به اینکه به

رود و این امر به ضرر فروشنده صورت مفروز، غیرقانونی به شمار مینحوي فروش ملک بهبه
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.ملک است، امکان اعتراض ثالث وجود دارد
امکان دارد بعد از اقامه دعوا و در حین رسیدگی، موضوع دعوا از طرف خوانده .نکته سوم

اگر در دعواي مذکور، . دامه پیدا کندالیه ابه شخص دیگري منتقل شده و دعوا به طرفیت منتقل
للغیردرالیه صادر شود، آیا خواندة اولیه به دلیل مستحقخواهان برنده شده و حکم علیه منتقل

رود تا تواند اعتراض ثالث کند؟ به بیان دیگر، آیا خواندة اولیه، ثالث به شمار میآمدن می
ن سؤال تابع این نکته است که اگر چنین بتواند به حکم مذکور اعتراض ثالث کند؟ پاسخ به ای

حالتی در حین رسیدگی اتفاق افتد، رسیدگی به طرفیت چه شخصی و چگونه ادامه پیدا می
رسد اگر دعوا به طرفیت هر کند؟ بسته به این امر، پاسخ به سؤال متفاوت است ولی به نظر می

.دو ادامه داشته باشد، امکان اعتراض ثالث وجود ندارد

شریفات رسیدگی به دعواي اعتراض ثالثت. 2
-الف: اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است«:م مقرر شده است.د.آ.ق419در ماده 

. گیرداعتراض ثالث اصلی عبارت است از اعتراضی که ابتدا از طرف شخص ثالث صورت می
ابقاً عبارت است از اعتراض یکی از طرفین دعوا به رأیی که س) غیراصلی(اعتراض طاري-ب

در یک دادگاه صادر شده و طرف دیگر براي اثبات مدعاي خود، در اثناي دادرسی آن را ابراز 
قبل از بررسی شرایط . قانونگذار، اعتراض ثالث را به دو قسم تقسیم کرده است. »نموده است

دادخواست اعتراض ثالث از حیث خواسته و سبب دعوا باید این امر بررسی شود که معترض 
یک از خواهان یا خوانده را در دعواي اصلی داراست؟موقعیت کدامثالث، 

با توجه به توضیحات سابق، معترض ثالث در مواردي موقعیت خواهان و در مواردي 
ید خواهان علیه خوانده در دعواي طور مثال، اگر در دعواي خلعبه. موقعیت خوانده را دارد

لث بسته به اینکه متصرف باشد یا نباشد، موقعیت به باشد، ثااصلی، ثالث مدعی مالکیت محکوم
به باشد، صرفاً در صدد اگر ثالث متصرف، محکوم. خواهان و خوانده دعواي اصلی را دارد

نقض آن حکم است و موقعیت خوانده دعواي اصلی را دارد ولی اگر متصرف آن مال نباشد، 
. ید طرفین را نیز دارداست خلعتنها مدعی نقض حکم به دلیل مالکیت خود است بلکه درخونه

عنوان بایست بهدر این مورد، اگر هنوز حکمی صادر نشده بود، این شخص در دعواي اصلی می
.کردخواهان احقاق حق می

هاي مختلف رغم اینکه ممکن است معترض ثالث در واقعِ امر، موقعیتهرحال، علیبه
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عوا حکمی صادر شده و وضعیت جدیدي داشته باشد، ولی به دلیل اینکه در خصوص موضوع د
با این حکم ایجاد شده، ثالث حتی اگر در موقعیت خوانده باشد، در دعواي اعتراض ثالث براي 

موجب به بیان دیگر، به دلیل اینکه به. عنوان خواهان، دعواي خود را مطرح کندنقض آن باید به
در حقوق خود » خلل«عی ورود حکم دادگاه نسبت به موضوع، تعیین تکلیف شده و ثالث، مد

عنوان خواهان، دعواي خود را در چارچوب اعتراض بایست بهموجب این حکم است، میبه
.ثالث مطرح کند و بر این اساس در دعواي مذکور، همیشه موقعیت خواهان را دارد

خواسته دعواي اعتراض ثالث. 1- 2
تواند راض ثالث چیست؟ آیا ثالث میشود این است که خواسته دعواي اعتسؤالی که مطرح می

ید یا مطالبه یا هر خواسته در ضمن درخواست نقض حکم سابق، خواسته دیگري تحت عنوان خلع
دیگري مطرح کند؟ در مواردي خواستۀ متعرض ثالث، تنها نقض حکم سابق است و خواسته 

ه خواسته دیگري نیز تنها خواسته او نقض حکم سابق است بلکدیگري ندارد، ولی در مواردي نه
طور مثال، در حکم راجع به مال معین به هنگام اجراي این حکم، اگر در تصرف ثالث باشد، به. دارد

قانون اجراي احکام مدنی، تنها خواسته نقض حکم را دارد ولی اگر ثالث 44ثالث بر طبق ماده 
در . ضوع دعوا نیز هستید و گرفتن مال مومتصرف نباشد، خواسته او عالوه بر نقض حکم، خلع

شده، علیه خوانده، دعواي مطالبه اقامه مثال دیگر، مالک مشاعی نسبت به کل قیمت مال مشاع تلف
عنوان اگر دیگر مالک مشاع به. کرد و دادگاه نسبت به کل قیمت مال مشاع، خوانده را محکوم کرد

ت نقض حکم نسبت به خود، تواند در ضمن درخواسثالث به این حکم اعتراض ثالث کند، آیا می
درخواست محکومیت خوانده و به تبع آن، محکومیت خواهان نسبت به استرداد سهم معترض ثالث 

تواند ضمن رد دعواي خواهان اصلی و را مطرح کند؟ در دعواي ورود ثالث، وارد ثالث می
بودن، قحمحکومیت خوانده دعواي اصلی، ادعاي همان خواسته را مطرح کرده و در صورت ذي

دانان اعتقاد دارند که ثالث در بعضی از حقوق. دهددادگاه، همان خواسته را به نفع او حکم می
باید ). 195: 1389کاتوزیان،.(انتخاب هرکدام از این دو دعواي ورود و اعتراض ثالث اختیار دارد

تواند همان میبودن مطرح است، ثالث نفعگفت با توجه به اینکه در دعواي ورود ثالث، بحث ذي
مطرح بوده و به دلیل » خلل«که در دعواي اعتراض ثالث، بحث خواسته را مطرح کند، درحالی

اي اضافه بر تواند خواستهتواند نقض حکم سابق بوده و نمیصدور حکم، خواسته ثالث، تنها می
مه نماید عنه، دعواي مستقلی اقانقض حکم درخواست نماید بلکه باید بعد از نقض حکم معترض
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. م تنها به نقض حکم سابق اشاره کرده است.د.آ.ق425ماده ،زیرا اوالً) 164: 2،جلد 1390قهرمانی،(
موجب اعتراض ثالث قانون اجراي احکام مدنی اشاره دارد که اگر حکم سابق به39در ماده ،ثانیاً

در این ماده، . شودمینقض شد، عملیات اجرایی به حالت سابق یعنی به خوانده دعواي اصلی مسترد
این امر به این دلیل است که خواستۀ معترض . شوداشاره نشده است که به معترض ثالث داده می

اي اضافه بر توانست در همین دعوا، خواستههرچند اگر ثالث می. ثالث، تنها نقض حکم سابق است
شدن مسیر رسیدن نینقض حکم سابق مطرح کند براي جلوگیري از اقامه دعواي متعدد و طوال

مجدداً این نکته را باید متذکر شد که در مواردي ثالث، موقعیت . اشخاص به حقوق خود، بهتر بود
قانون اجراي احکام نقض شد به خود 44طور مثال در چارچوب ماده خوانده را دارد و اگر به

.شودمعترض ثالث مسترد می

سبب دعواي اعتراض ثالث. 2-2
واحد » منشأ«هاي دعوا تنها به استناد ن علیه خوانده، خواسته یا خواستهدر دعواي خواها

تواند از کلیه طرق دفاعی در جهت رد اقامه است ولی خوانده در مقابل دعواي خواهان میقابل
شود این است که در دعواي اعتراض ثالث، سبب باید سؤالی که مطرح می. دعوا استفاده کند

خوانده در دعواي اصلی باید از کلیه طرق دفاعی براي نقض حکم واحد باشد یا اینکه مثل
تواند با تغییر سبب دعوا، بعد از یک بار استفاده کند؟ به عبارت دیگر، آیا معترض ثالث می

رسد با توجه به اعتراض ثالث، مجدداً به همان حکم و با سبب جدید اعتراض کند؟ به نظر می
صادر شده و از صدور این حکم، به حقوق ثالث، اینکه در خصوص موضوع دعوا، حکم 

وارد شده است، ثالث باید در دعواي اعتراض ثالث براي نقض حکم سابق از کلیه طرق » خلل«
.تواند براي نقض حکم، دوباره به آن اعتراض ثالث کنددفاعی استفاده کند و نمی

گیري در دعواي اعتراض ثالثنحوه تصمیم. 2-3
آیا معترض . آیداي اعتراض، سؤاالت و ابهامات متعددي به وجود میدر رسیدگی به دعو

تواند به صالحیت دادگاه، اعم از صالحیت تواند به بهاي خواسته اعتراض کند؟ آیا میثالث می
صرف عدم صالحیت، درخواست نقض حکم را بکند؟ اگر ذاتی و محلی اعتراض کرده و به

طور مثال، هزینه دادرسی را پرداخت نکرده باشد دادخواست دعواي اصلی ناقص باشد و به
طور مثال صرف این مورد، درخواست نقض حکم را بکند؟ بهتواند به آن اعتراض کند و بهمی
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تجزیه و تفکیک علیه همه خواندگان اقامه نشده باشد ولی باوجود اگر دعوا در دعواي غیرقابل
صرف این ایراد، درخواست نقض ند بهتوااین نقص، حکم صادر شده باشد، معترض ثالث می

تواند حکم را قرار حکم سابق را مطرح کند؟ در رسیدگی فرجامی و تجدیدنظر، دادگاه می
تلقی و براي رسیدگی ماهوي به دادگاه تالی ارسال کند، آیا در دعواي اعتراض ثالث، دادگاه 

د ارسال کند و در این تواند حکم سابق را قرار تلقی و به مرجع تالی جهت رسیدگی مجدمی
صورت، ثالث چه موقعیتی دارد؟ اگر دعواي معترض ثالث پذیرفته شده و حکم به نفع معترض 

رسد پاسخ به ثالث صادر شود، آیا امکان اعتراض ثالث به این مورد وجود دارد؟ به نظر می
اض ثالث، بیشتر این سؤاالت در این نکته باشد که تصمیم دادگاه در رسیدگی به دعواي اعتر

طور گیري کند؟ بهصورت قرار نیز تصمیمتواند بهاست یا اینکه دادگاه می» حکم«صورت به
مثال، در خصوص موضوعی به نفع خواهان حکم صادر شده و ثالث به این حکم اعتراض ثالث 

نفع نبوده، آیا دادگاه ذي) خواهان دعواي اصلی(لهاگر ثالث مدعی باشد که محکوم. کرده است
اید ضمن نقض حکم سابق، قرار رد دعواي خواهان را صادر کند یا اینکه در چارچوب ب
گیري کند؟به حقوق ثالث، تصمیم» خلل«، ضمن احراز »حکم«

چنانچه دادگاه پس از رسیدگی، اعتراض ثالث را وارد «:دارددر این زمینه مقرر می425ماده 
نماید و اگر مفاد حکم، رار گرفته نقض میتشخیص دهد، آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض ق

صراحت در این خصوص اشاره در ماده مذکور به. »تفکیک باشد، تمام آن الغا خواهد شدغیرقابل
آیا تصمیم دادگاه، صرف نقض حکم سابق است یا . نشده که تصمیم دادگاه به چه صورت است

و قرار هم صادر کند؟ باید گفت گیري کرده تواند تصمیمبعد از نقض حکم سابق، دادگاه می
جواب این پرسش در این نکته است که آیا با اعتراض ثالث، حقی براي معترض ثالث به اثبات می

صرف نقض حکم، حتی به رسد؟ به عبارت دیگر، اگر بهرسد یا اینکه براي او حقی به اثبات نمی
خواهان دعواي (لهواي محکومدلیل ایراد شکلی، حقی براي ثالث به اثبات نرسد، ممکن است دع

در این صورت، امکان اقامه دعواي مجدد از طرف او بعد از رفع . موجب قرار رد شودبه) اصلی
نقص شکلی وجود دارد ولی اگر در راستاي اعتراض ثالث، حقی براي معترض ثالث به اثبات برسد 

بر این اساس که . اشدصورت حکم بحق تشخیص داده شود، تصمیم دادگاه باید بهو ثالث، ذي
شود، خواهان دعواي اصلی که حکم به نفع او بوده و بعد از اعتراض ثالث نقض شد، حکم صادر می

اشخاص . تواند حقی را که مجدداً براي ثالث ایجاد شده نقض کندفقط از طریق اعاده دادرسی می
انند، فقط در چارچوب دثالث دیگر هم که صدور حکم در مرحله اعتراض ثالث را به ضرر خود می
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.توانند احقاق حق کننداعتراض ثالث می
رسد اگر ادعاي معترض ثالث پذیرفته شود، حق براي معترض ثالث به اثبات به نظر می

اوالً، براي باشد زیرا» حکم«صورت رسیده و در این صورت، تصمیم دادگاه همیشه باید به
بعد از . ث وارد شده، نیاز به رسیدگی ماهوي داردبه حقوق ثال» خلل«رسیدگی به این امر که آیا 

م .د.آ.ق425در ماده ،ثانیاً. است» حکم«صورت رسیدگی ماهوي هم همیشه تصمیم دادگاه به
به منزله اثبات حق » دادنواردتشخیص«، »اگر اعتراض ثالث را وارد تشخیص دهد«اشاره شده

در ،ثالثاً. اعالم شود» حکم«صورت د بهاثبات حق براي ثالث نیز بای. براي معترض ثالث است
شود و اگر باشد، تمام حکم الغا می» تجزیهمفاد حکم، غیرقابل«ماده مذکور تصریح شده اگر 

از این قسمت می. شودنباشد، فقط آن قسمت از حکم که مورد اعتراض قرار گرفته، نقض می
و خواندة دعواي سابق را از بین تواند رابطه بین خواهانتوان نتیجه گرفت اعتراض ثالث نمی

بنابراین، امکان بیان ایرادات شکلی که رابطه خواهان و . باشد» تجزیهغیرقابل« ببرد مگر اینکه 
قانون اجراي احکام بر این امر تأکید دارد، 39ماده ،رابعاً. برد، وجود نداردخوانده را از بین می

» حکم نهایی«موجب ردد که حکم سابق بهگدر صورتی عملیات اجرایی به حالت قبل برمی
که در ماده مذکور، اعاده عملیات اجرایی حکم سابق فقط باید بنابراین ازآنجایی. نقض شود

توان نتیجه گرفت که در مرحله اعتراض ثالث و اعاده دادرسی نقض شود، می» حکم«موجب به
موجب قرار نقض کرد را بهتوان حکم سابقصورت حکم باشد و نمیگیري فقط باید بهتصمیم

.گرددزیرا با صدور قرار رد دعواي اصلی، عملیات اجرایی به حالت سابق برنمی
:نکات ذیل در این زمینه مورد توجه است

تواند به بهاي خواسته دانان تصریح کردند معترض ثالث میبعضی از حقوق.نکته اول
دادگاه صرفاً به این امر . مسموع نیستکه اعتراض به بهاي خواسته اعتراض کند، درحالی

حق است یا خیر؟ اموري که در راستاي این امر نباشد توسط کند که ثالث ذيرسیدگی می
رسیدگی نیست زیرا مجوز رسیدگی به این موضوع که یک ایراد شکلی است و دادگاه قابل

ت دعوا و احراز به عمل آید، ممکن است بدون واردشدن در ماهی» خلل«باید قبل از احراز 
.نقض کند» قرار«موجب ، حکم سابق را به»خلل«

تواند در دعواي اعتراض ثالث، دعواي اصلی را با این استدالل که دادگاه نمی.نکته دوم
، »تجزیه و تفکیکدعواي غیرقابل«طور مثال، در به. نحو صحیح اقامه نشده بود، نقض کندبه

اگر بعضی از خواندگان، طرف دعواي سابق قرار نگرفته . باید خواندگان طرف دعوا قرار گیرند
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توانند صرفاً به این دلیل که و این اشخاص بخواهند به حکم سابق اعتراض ثالث کنند، نمی
صورت ماهوي نحو صحیح اقامه نشده، درخواست نقض آن را بکنند بلکه باید بهدعواي سابق به

به بیان دیگر، اشخاص ثالث براي . را نقض کنندبه حکم سابق، ایراد وارد کرده و حکم سابق 
صورت ماهوي، دعواي خود را به اثبات به حقوق خود باید بتوانند به» خلل«اثبات واردشدن 

.له را ثابت کنندحقی محکومرسانده و بی
با توجه به مطالب قبل، اعتراض به صالحیت دادگاه که موجب نقض حکم و .نکته سوم

. د، مسموع نیستتغییر مرجع صالح شو
صورت حکم با توجه به اینکه تصمیم دادگاه بعد از پذیرش ادعاي ثالث، به.چهارمنکته

که ممکن شود، هرچند که در این مورد، قانونگذار تصریحی ندارد، ولی ازآنجاییصادر می
له بدون رعایت اصل تناظر از بین برود، ممکن است حکم صادره در است حقوق محکوم

.صورت غیابی صادر شودعتراض ثالث نیز بهدعواي ا
تواند حکم صادره را قرار تلقی و پرونده در رسیدگی فرجامی، دیوان عالی می.نکته پنجم

بینی این اختیار براي رغم عدم پیشعلی. را براي رسیدگی ماهوي به دادگاه تالی ارسال کند
در خصوص . ه تجدیدنظر پذیرفته استقضایی این اختیار را براي دادگادادگاه تجدیدنظر، رویه

اعتراض ثالث باید گفت دادگاه در رسیدگی به اعتراض ثالث از چنین اختیاري برخوردار نیست 
گیري کند زیرا اگر چنین اقدامی انجام دهد، معلوم نیست تصمیم» حکم«صورت و باید به

آید یا خوانده؟ ار میموقعیت معترض ثالث در مرحله بعد از این اقدام چیست؟ خواهان به شم
.بنابراین، دادگاه در دعواي اعتراض ثالث از چنین اختیاري برخوردار نیست

ید باید علیه متصرف اقامه شود وگرنه به دلیل عدم توجه دعوا علیه دعواي خلع.نکته ششم
ید علیه غیرمتصرف اقامه شد و اگر دعواي خلع. شودغیرمتصرف، قرار رد دعوا صادر می

متوجه این امر نشد و حکم به نفع خواهان صادر شود و به هنگام اجراي حکم، ثالث به دادگاه
صرف اینکه حکم مذکور تواند بهقانون اجراي احکام اعتراض ثالث کند، نمی44استناد ماده 

که ازآنجایی. علیه غیرمتصرف صادر شده، نقض حکم و صدور قرار رد دعوا را درخواست کند
آید، ثالث متصرف باید حق صورت حکم به عمل میگیري بهثالث، تصمیمدر مرحله اعتراض

صورت ماهوي اثبات کرده و صرف بیان ایراد شکلی براي نقض حکم کافی نیست، خود را به
شدن عملیات اجرایی، ادعاي مالکیت متصرف مخصوصاً با توجه به اینکه یکی از شرایط متوقف

صرف، ادعاي مالکیت خود را ثابت کند تا اثر حکم مورد به عبارت دیگر، باید مت. ثالث است
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.رودصرف بیان ایراد شکلی، اثر حکم از بین نمیاجرا از بین برود و به
، »تجزیه باشدمفاد حکم غیرقابل«با توجه به توضیحات سابق، منظور از اصطالح .نکته هفتم

تجزیه و رأي غیرقابل«ت نیست و همان معناي عبار» تجزیه و تفکیکرأي غیرقابل«عبارت 
م ممکن است .د.آ.ق359دهد زیرا در ماده م را نمی.د.آ.ق404و 359، 308در مواد » تفکیک

ها و خواندگان داراي نفع مشترك ، ناظر به دعواي بین خواهان»تجزیه و تفکیکرأي غیرقابل«
اعتراض ثالث به حکم که این اشخاص در بیشتر موارد، حقدر اقامه دعوا یا دفاع باشد، درحالی

این، گاهی اشخاصی که مدعی نفع مستقل در موضوع دعوا هستند به بر عالوه. سابق را ندارند
در این خصوص اگر دادگاه، ادعاي معترض را بپذیرد، . کنندحکم صادره اعتراض ثالث می

ظر به ، نا»تجزیه و تفکیکرأي غیرقابل«که مجبور به نقض تمام حکم سابق است، درحالی
.اشخاص متعدد است که نفع مشترك در اقامه دعوا یا دفاع در مقابل آن را دارند

دارد » تجزیه و تفکیکرأي غیرقابل«تر از ، مفهومی عام»تجزیهمفاد حکم غیرقابل«اصطالح 
یعنی اینکه ثالث، (»دعواي مرتبط«، »تجزیه و تفکیکدعواي غیرقابل«که هم شامل مواردي مثل 

بوده و هم شامل این امر است که اگر در حکم مورد اعتراض دو ) ستقل استمدعی نفع م
به حقوق ثالث وارد » خللی«ها به ضرر ثالث بوده و دیگري خواسته مطرح بوده که یکی از آن

بها به عنوان مثال، چنانچه در حکم تخلیه و پرداخت اجارهبه«. نکند، تابعی از خواسته اول است
عنوان ثالث به این حکم اعتراض و ادعا نماید او مالک عین به) ب(ص ، شخ)الف(نفع آقاي 

را ) ب(معترض است، چنانچه دادگاه مالکیت ) الف(مستأجره بوده و به حکم تخلیه به نفع 
مفروض دانست ) ب(توان مالکیت را براي محرز دانست تمام حکم را الغا خواهد کرد زیرا نمی

).77: 4، جلد1387مهاجري،(»...کردتلقی) الف(بها را حق اما اجاره
علیه، قبل از صدور حکم، موضوع دعوا را در مواردي که خواندة محکوم.نکته هشتم

صورت کلی یا جزیی یا حقوق راجع به آن را به اشخاص ثالث واگذار کرده باشد، این اشخاص به
قبل از صدور حکم، طور مثال، اگر خوانده،به. توانند به حکم صادره اعتراض ثالث کنندمی

موضوع دعوا را اجاره داده باشد یا حق ارتفاق در موضوع دعوا را به ثالث واگذار کرده یا 
موضوع دعوا را به ثالث واگذار کرده باشد، این اشخاص، حق اعتراض ثالث دارند زیرا صدور 

قانون 44ده ما. کندوارد می» خلل«دهنده، به حقوق این اشخاص نیز حکم علیه خواندة انتقال
به در تصرف شخصی غیر از محکوماجراي احکام بر این امر تصریح دارد که اگر عین محکوم

سؤالی که در . باشد، حق اعتراض دارد» عین یا منافع«علیه باشد و متصرف مدعی حقی اعم از 
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ي شود این است که در دعواي اعتراض ثالث توسط این اشخاص، اگر دادگاه ادعااینجا مطرح می
بایست حکم سابق را گیري دادگاه به چه نحوي است؟ آیا دادگاه میها را وارد دانست، تصمیمآن

نقض کند؟ به عبارت دیگر، ادعاي این اشخاص در دعواي اعتراض ثالث در چه قالبی باید مطرح 
ها مؤثر نیست یا اینکه کل حکم به دلیل اینکهتوان گفت حکم صرفاً نسبت به آنآیا می. شود

به عبارت دیگر، اعتراض «است باید نقض شود؟ بعضی از استادان تصریح کردند » تجزیهغیرقابل«
تواند وضعیت اصحاب دعواي اصلی رأي مورد اعتراض را تغییر االصول، نمیثالث علی

که خود را مالک معرفی کرده خریداري ) ب(حق عبور از ملکی را از ) ج(براي مثال، ....دهد
در اینجا . شودنسبت به همان ملک محکوم می) الف(در دعواي مالکیت ) ب(کرده است اما 

) الف(مبنی بر مالکیت ) ب(و ) الف(تواند موجب نقض رأیی شود که بین اعتراض ثالث نمی
که اعتراض شود درصورتیصادر می) ج(صادر و قطعی شده است، بلکه رأیی که در پی اعتراض 

اجرا و استناد تواند مقرر کند که حکم مزبور علیه ثالث، قابلرا وارد تشخیص دهد، منحصراً می
کند که رأي مورد اعتراض، درهرحال، اثر خود را تصریح می. ف.م.د.آ.ج.ق591ماده . نیست

بنابراین در حقوق ایران نیز . کندنسبت به اصحاب دعوا، حتی در قسمتی که فسخ شده، حفظ می
منحصراً آن قسمت کمی یا کیفی . ج.ق425در ماده » حکمآن قسمت«باید پذیرفت که منظور از 

هرچند شاید این نظر ). 516: 1381شمس،.(»آورداست که به حقوق شخص ثالث خلل وارد می
م باشد که اصل را بر این گذاشته که اعتراض ثالث، تأثیري بر .د.آ.ق425مطابق با ظاهر ماده 

مفاد حکم «، مشمول قسمت دوم ماده یعنی رابطه طرفین ندارد، ولی باید گفت این موارد
توان تصور کرد که ادعاي ثالث درست است و باید کل حکم نقض شود زیرا نمی» تجزیهغیرقابل

. است و حق ارتفاق او پابرجاست ولی شخصی که این حق را به ثالث واگذار کرد، مالکیت ندارد
مفاد حکم «گفت منظور از به همین دلیل باید. شوداین تفسیر باعث ایجاد تعارض می

نسبت به حقوق ثالث، تنها با نقض کل حکم » خلل«بردن این است که اگر ازبین» تجزیهغیرقابل
.شودگفته می» تجزیهحکم غیرقابل«پذیر است به آن حکم، مورد اعتراض امکان

نتیجه
احراز در دعاوي غیرمالی، اگر علیه صاحب حق غیرمالی، دعوا اقامه شود، صدور حکم .1

ها حق اعتراض ثالث داده شود تا به آنبه حقوق ورثه نمی» خلل«حق غیرمالی، باعث ورود 
واسطه صدور حکم نسبت به حقوق غیرمالی، ضرر مالی به ورثه هرچند ممکن است به. شود
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.شودبودن حقوق مالی، حق اعتراض ثالث ایجاد نمیوارد شود، به دلیل تبعی
تجزیه و تفکیک، اشخاص ثالث، حق اعتراض مرتبط و غیرقابلوي در دعواي مالی، در دعا.2

.ثالث دارند
هاي داراي هاي داراي نفع مشترك، اگر حکم به ضرر یکی از خواهاندر دعاوي بین خواهان.3

هاي داراي نفع مشترك نبوده و نیازي به اعتراض نفع مشترك صادر شود، به ضرر دیگر خواهان
.ثالث هم نیست

ن خواندگانِ داراي نفع مشترك، اگر حکم به ضرر یکی از خواندگانِ داراي در دعاوي بی.4
نفع مشترك صادر شود، اگر از نتیجه آن حکم به ضرر دیگر خواندگان استفاده شود، شرط ورود 

.ها حق اعتراض ثالث دارندبه دیگر خواندگان محقق شده و آن» خلل«
کار برده است، به ا براي اعتراض ثالث بهر» رأي«مدنی، عبارت دادرسی هرچند قانون آیین.5

اعتراض توسط ثالث شود، قرارها قابلبه اشخاص ثالث وارد نمی» خللی«دلیل اینکه از صدور قرارها 
.نیست
تواند عالوه بر نقض معترض ثالث نمی. در اعتراض ثالث، ةعوا صرفاً نقض حکم سابق است.6

ید به نفع خود مطرح کند، بلکه بعد از نقض حکم عحکم سابق، خواسته دیگري را مثل مطالبه یا خل
.تواند دعواي مستقل براي آن خواسته مطرح کندمی

به دلیل . معترض ثالث باید از کلیه طرق دفاعی نسبت به حکم مورد اعتراض استفاده کند.7
اینکه باید از کلیه طرق دفاعی براي نقض حکم سابق استفاده کند، حق ندارد بعد از رد دعواي 

.اعتراض ثالث، با تغییر سبب، دعواي اعتراض ثالث را مجدداً اقامه کند
که در دعواي اعتراض ثالث، دادگاه ادعاي او را در رسیدگی وارد دانست، با درصورتی.8

با توجه به احراز این حق، هر شخص ثالثی که آن را به . شوداحراز این ادعا براي ثالث، حق ایجاد می
. تواند احقاق حق کندر چارچوب اعتراض ثالث میضرر خود بداند، فقط د

. باشد» حکم«صورت با توجه به احراز حق براي معترض ثالث، تصمیم دادگاه باید همیشه به.9
.پذیر نیستصرف ایراد شکلی توسط ثالث امکانامکان نقض حکم مورد اعتراض به

تواند دعواي اصلی را با توجه به اینکه دادگاه در رسیدگی به دعواي اعتراض ثالث نمی.10
واسطه ایرادات شکلی مثل عدم صالحیت، عدم تواند بهنقض کند، دادگاه نمی» قرار«صورت به

، دعواي معترض ثالث را بپذیرد و حکم مورد پرداخت هزینه دادرسی یا عدم اقامه صحیح دعوا
.، دعواي اصلی را رد کند»قرار«اعتراض را نقض و با صدور
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