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اجــرای حکــم ،آخریــن مرحله در فرآیند یک دادرســی اســت کــه نتیجه رأی بــرای محکو ٌم
لــه محقــق خواهــد شــد .به عبــارت دیگــر ،اگــر مرحله اجــرای حکم بــه خوبــی محقق نگــردد ،همه
مراحــل دیگــر بینتیجــه خواهــد بــود .مقصــود از ثالــث ،همــه اشــخاص حقیقــی یا حقوقی هســتند
کــه در دادخواســت اصلــی ،عنوانــی از خواهــان و خوانــده ندارنــد .ثالث اگــر برای خود ،مســتق ً
ال حقی
قائــل باشــد یــا خــود را در محــق شــدن یکــی از اصحــاب دعــوای اصلــی ،ذینفــع بدانــد ،میتوانــد
قبــل از ختــم دادرســی در مرحلــه بــدوی یــا تجدیــد نظــر دخالت کنــد .در مرحلــه اجــرای حکم در
دادرسـیها اعــم از کیفــری ،حقوقــی و اداری نیــز ثالــث حــق ورود و دخالــت دارد ،بــه ایــن صــورت
کــه گاهــی ثالــث دارای حقوقــی در ایــن مرحلــه اســت و گاهــی نیــز قهــراً موضــوع و مخاطــب قــرار
میگیــرد .ایــن امــر در صورتــی اســت کــه ثالــث در مرحلــه اجــرای حکــم ،تکالیفــی داشــته باشــد.
مقــررات موجــود و رویــه قضایــی در نظــام حقوقــی ایــران نشــان میدهــد کــه در محاکــم حقوقــی،
مباحــث مربــوط بــه حقــوق و تکالیف ثالث ابهــام کمتری دارد ،امــا در خصوص نقش ثالــث در مرحله
اجــرای احــکام در دیــوان عدالــت اداری ،مــواد  107تــا  109قانون تشــکیالت و آیین دادرســی دیوان
عدالــت اداری بــه صــورت پراکنــده بــه موضوعاتی اشــاره کــرده اســت .روش تحقیق در ایــن پژوهش،
از نــوع توصیفــی و تحلیلــی اســت و در گــردآوری منابــع از روش کتابخانهای اســتفاده شــده اســت.
کلیدواژهها :حقوق ،تکالیف ،ثالث ،اجرای احکام مدنی ،دیوان عدالت اداری ،اعتراض.
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در محاکــم حقوقــی و دیوان عدالت اداری

مقدمه
ّ
بــر اســاس اصــل  34قانــون اساســی ،دادخواهــی ،حــق مســلم هــر فــرد اســت و هــر کــس
میتوانــد بــرای دادخواهــی بــه دادگاههــای صالــح رجــوع کنــد و هــدف اصلــی دادخواهــی ،تحصیــل
حکــم قطعــی و اجــرای آن اســت .بــه عبــارت دیگــر ،غایــت دادرســی ،اجــرای حکــم اســت .شــخصی
کــه حــق او تضییــع شــده و بــرای احقــاق حــق بــه دادگاه مراجعــه کــرده اســت ،میخواهــد حــق
خــود را بســتاند و صــرف دریافــت بــرگ حکــم ،مقصــود او را تأمیــن نمیکنــد 1.بیتردیــد ،در هــر
نظــام قضایــی ،اجــرای درســت و کامــل احــکام قضایــی ،مهمتــر از فرآینــد دادرســی و فصــل خصومــت
2
اســت .اجــرای حکــم ،اصلــی ضــروری در فرآینــد دادرســی مطلــوب و تأمیــن عدالــت اســت.
بــه عبــارت دیگــر ،غایــت و هــدف دادرســی اجــرای حکــم اســت .صــرف اخــذ برگــه حکــم مقصــود
او را تامیــن نمیکنــد و حکمــی کــه اجــرا نگــردد ارزشــی نخواهــد داشــت .بنابرایــن ،میتــوان گفــت
اجــرای حکــم مهمتــر از صــدور حکــم اســت کــه حــق دادخــواه از غاصــب ســتانده میشــود.
بــه طــور کلــی ،اصــل نســبیت در روابــط حقوقــی حاکــم اســت .در نتیجــه ،آثــار روابــط حقوقــی
اصــوالً دامنگیــر رابطــه میشــود .در حقــوق موضوعــه بــر ایــن اصــل تأکیــد شــده اســت .بــر ایــن
اســاس ،دعــوا در یــک مفهــوم ،وضعیــت ناشــی از نوعــی عــدم قطعیــت حقوقــی بیــن طرفیــن آن اســت
کــه در مرجــع دادخواهــی مطــرح شــده اســت .اشــخاصی کــه خــود یــا نماینــده قانونــی آنــان در نقــش
3
یکــی از طرفیــن دعــوا در آن دخالتــی ندارنــد ،بــه عنــوان ثالــث شــناخته میشــوند.
دخالــت شــخص ثالــث بــرای اجــرای حکــم و آرای مدنــی ،یکــی از موضوعــات مهــم در رویــه
قضایــی و دکتریــن حقوقــی اســت .بســیاری از مســائل جدیــد در ایــن حــوزه اتفــاق میافتــد کــه
ذهــن قضــات شــاغل در اجــرای احــکام مدنــی و مســئوالن اجــرای اســناد را بــه خــود مشــغول
میکنــد .در کتابهــای موجــود در زمینــه آییــن دادرســی مدنــی ،اجــرای احــکام مدنــی و اجــرای
اســناد رســمی الزماالجــرا ،پرســشهایی وجــود دارد کــه پاســخی بــرای آنهــا نمیتــوان یافــت.
قانــون اجــرای احــکام مدنــی و قوانیــن ثبتــی و آییننامــه اجــرای مفــاد اســناد رســمی الزماالجــرا نیــز
4
موضــوع را بــه طــور کلــی و بــدون پرداختــن بــه جزئیــات طــرح کردهانــد.
 .1بمهاجری ،علی ،شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی ،تهران :فکرسازان ،چاپ دوم ،1386 ،ج  ،2ص .9

 .2مقــدادی ،محمدمهــدی و نســرین نکوجــوی« ،راهکارهــای مؤثــر اجــرای احــکام مدنــی در ایــران و فرانســه» ،مجلــه
حقــوق تطبیقــی ،دوره ســیزدهم ،1396 ،شــماره  ،108ص .130
 .3رســتمی ،ولــی و کیومــرث ســپهری « ،اجــرای احــکام مدنــی علیــه اشــخاص حقوقــی حقــوق عمومــی ،موانــع و
راهکارهــا» ،مجلــه دانشــکده حقــوق و علــوم سیاســی دانشــگاه تهــران ،دوره  ،40شــماره  ،1389 ،2ص 160

 .4محســنی ،حســن و همایــون رضایینــژاد« ،شــکایت ثالــث از عملیــات اجرایــی در مقایســه بــا اعتــراض ثالــث بــه
رأی» ،مجلــه حقــوق خصوصــی ،دوره هشــتم ،1390 ،شــماره  ،1ص .85
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حکــم دادگاه فراتــر از اصحــاب دعــوا ،قائــم مقامهــای عــام و خــاص و بســتانکاران ،نســبت بــه
دیگــران بیاثــر اســت .از نظــر ماهــوی ،ثالــث بــودن نســبت بــه حکــم بــا ثالــث بــودن نســبت بــه
قــرارداد تفاوتــی نــدارد؛ زیــرا در هــر دو مــورد ،اثــر حکــم و قــرارداد نســبی اســت و بــه ثالــث توجهــی
نــدارد .بنــا بــر ایــن ،هــر گاه حکمــی بــه زیــان یکــی از مالــکان مــال مشــاع صــادر شــود ،ایــن حکــم
1
بــرای دیگــر شــرکای آن مــال بیاثــر اســت.
بــه بیــان دیگــر ،از نظــر آییــن دادرســی مدنــی ،افــرد بــه ســه دســته تقســیم میشــوند :گــروه
اول و دوم (خواهــان و خوانــده) ،اصحــاب دعــوا را تشــکیل میدهنــد .گــروه ســوم کــه خــارج از شــمول
اصحــاب دعــوا هســتند ،در برابــر دو گــروه قبلــی ،عنــوان «شــخص ثالــث» را دارنــد .قلمــرو اصلــی ورود
شــخص ثالــث ،دعــاوی مدنــی اســت کــه بــه لحــاظ طبیعــت ویــژه خــود ،عــاوه بــر طرفیــن دعــوای
اصلــی بــه حقــوق و منافــع شــخص یــا اشــخاص ثالــث مربــوط اســت .یکــی از مــواردی کــه ممکــن
اســت در جریــان دادرســی پیــش آیــد ،دخالــت اشــخاص ثالــث اســت و منظــور از شــخص ثالــث ،همــه
اشــخاص حقیقــی یــا حقوقــی هســتند کــه در دادخواســت اصلــی ،عنوانــی غیــر از خواهــان و خوانــده
دارنــد.
دخالــت شــخص ثالــث در دعوایــی کــه بیــن دو طــرف (اصحــاب دعــوای اصلــی) طــرح شــده ،بــه دو
روش اســت :روش اول ،دخالــت بــه صــورت اختیــاری اســت کــه شــخص ثالــث بــه صرافــت طبــع بــرای
حفــظ حقــوق خــود بــه دعوایــی وارد میشــود کــه دیگــران اقامــه کردهانــد کــه قانــون آن را ورود
شــخص ثالــث نامیــده اســت .روش دوم ،دخالــت اجبــاری اســت کــه شــخص ثالــث را بــدون اینکــه
درخواســت کــرده باشــد ،دو طــرف دعــوا بــه دعوایشــان وارد و او را در گفتوگــوی خــود شــریک
2
میکننــد .ایــن طریــق در قانــون ،جلــب شــخص ثالــث نامیــده شــده اســت.
حالــت ســومی نیــز وجــود دارد کــه از آن بــه عنــوان «اعتــراض ثالــث» نــام میبرنــد و آن ،اعتــراض
شــخصی غیــر از طرفیــن دعــوا نســبت بــه حکــم یــا قــراری اســت کــه بیــن اصحــاب دعــوای اصلــی
بــدون دخالــت او صــادر شــده و قطعیــت یافتــه و بــه ادعــای او یــا نماینــده قانونـیاش خلــل وارد کــرده
اســت .هــدف از هــر ســه نــوع مداخلــه ،احقــاق حــق ثالــث اســت بــا ایــن تفــاوت کــه زمــان مداخلــه
ثالــث چــه بــه عنــوان وارد ،جالــب یــا معتــرض ،مختلــف اســت .همچنیــن شــرایط طــرح آن بــا توجــه
بــه نــوع آن بــر اســاس قانــون آییــن دادرســی مدنــی ایــران ،مختلــف خواهــد شــد.
بــا وجــود نقــش مؤثــر اشــخاص ثالــث در اجــرای حکــم بــه صــورت ایجابــی ،متأســفانه بــه لحــاظ
ســکوت یــا اجمــال قانــون اجــرای احــکام مدنــی ،از ایــن موضــوع مهــم غفلــت شــده اســت .گاهــی
دیــده میشــود کــه مأمــوران اجــرا بــه ایــن موضــوع بیتوجهــی میکننــد و عملیــات اجرایــی
 .1صالحــی ذهابــی ،جمــال« ،اصــل نســبی بــودن رأی حقوقــی» ،مجلــه حقوقــی دادگســتری ،دوره هفتــاد و چهــارم،
 ،1389شــماره  ،71ص .64
 .2متین دفتری ،احمد ،آیین دادرسی مدنی و بازرگانی ،تهران :مجد ،1387 ،ص .123

277

حقوق و تکالیف ثالث در مرحله اجرای احکام

در محاکــم حقوقــی و دیوان عدالت اداری

شکســت میخــورد .نقشــی کــه در تبصــره مــاده  34قانــون اجــرای احــکام مدنــی پیشبینــی شــده،
نقــش مثبــت یــا ایجابــی اســت کــه شــخص ثالــث در راســتای عملیــات اجرایــی گام برمــیدارد؛
حرکتــی انتخابــی و داوطلبانــه از ســوی شــخص ثالــث بــرای وصــول محکــو ٌمبــه کــه شــرایط اجــرای
حکــم را فراهــم میکنــد .در خصــوص اجــرای احــکام در دیــوان عدالــت اداری ،بــا دو مــاده  57و 116
قانــون تشــکیالت و آییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری مواجــه هســتیم کــه نخســتین مــاده ،ناظــر
بــر اعتــراض ثالــث اصلــی و مــاده دوم ،ناظــر بــر اعتــراض ثالــث اجرایــی اســت.
عــاوه بــر مــوادی کــه در قانــون دیــوان عدالــت اداری در خصــوص شــرایط دادخواســت ،وکالــت،
دعــاوی ثالــث ،اســتماع شــهادت شــهود ،ر ّد دادرس و نحــوه ابــاغ و توقیــف و ضبــط متخلــف بــه آییــن
دادرســی مدنــی ارجــاع شــده ،در مــواردی همچــون پیوس ـتها ،تعــدد شــکایات در یــک دادخواســت
و رفــع نقــص نیــز در آییــن دادرســی دیــوان ،همســویی حداکثــری بــا آییــن دادرســی مدنــی در نظــر
گرفتــه شــدهاســت 1.بنــا بــر ایــن ،بــه نظــر میرســد کــه در مــوارد ســکوت قانــون دیــوان بایــد بــه
قانــون آییــن دادرســی مدنــی بــه عنــوان قانــون عــام رجــوع کــرد.
هــدف اصلــی ایــن تحقیــق ،بررســی حقــوق و تکالیفــی اســت کــه ثالــث در رونــد اجــرای احــکام
مدنــی داراســت .بــا وجــود اهمیــت نقــش ثالــث در عملیــات اجرایــی و فراوانــی دعــاوی ناشــی از
نقــش مثبــت اشــخاص ثالــث ،تــا کنــون در زمینــه موضــوع پژوهــش حاضــر ،تحقیقــی جامــع و
مســتقل صــورت نگرفتــه اســت .تمرکــز پژوهشهــای انجامشــده در زمینــه اعتــراض ثالــث اجرایــی
و پراکندگــی تحقیــق در مــورد دیگــر نقشهــای ثالــث در زمینــه اجــرای احــکام ،اهمیــت انجــام ایــن
تحقیــق را آشــکار میســازد؛ زیــرا بــا انجــام ایــن تحقیــق و اســتفاده از نتایــج آن میتــوان بــه بهبــود
ل و فصــل پروندههــای مطــرح امیــدوار بــود کــه بــه نقــش ایجابــی اشــخاص ثالــث ارتبــاط پیــدا
حـ 
میکنــد .همچنیــن نتایــج ایــن پژوهــش بــه ایجــاد نظــام شــفاف و انضبــاط در اجــرای احــکام مدنــی
کمــک شــایانی خواهــد کــرد.
بــا توجــه بــه ابهــام و اجمــال موجــود در مقــررات مربــوط بــه ثالــث در قانــون اجــرای احــکام مدنــی
مالحظــه میشــود کــه قانونگــذار در بســیاری از مــوارد اجرایــی ســکوت کــرده اســت .نبــود آییــن
دادرســی مشــخص و تشـ ّتت رویههــای قضایــی موجــب شــده اســت کــه ســلیقههای متفــاوت موجــب
اختــال در حقــوق اشــخاص شــود .ضــروری اســت تــا بــا اســتفاده از رویههــای مناســب در مراجــع
قضایــی و نظریههــای مشــورتی ،راهحلــی مناســب بــرای هــر یــک از مســائل مطــرح ارائــه شــود تــا از
تشـ ّتت آرا در ایــن زمینــه جلوگیــری گــردد .بــر همیــن اســاس ،تحقیــق حاضــر درصــدد پاسـخگویی
بــه ایــن پرســش اســت کــه ثالــث در مرحلــه اجــرای احــکام چــه حقــوق و تکالیفــی دارد؟ روش تحقیــق
 .1آگاه ،وحیــد« ،تأملــی انتقــادی بــر الیحــه آییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری» ،مجلــه پژوهشهــای حقوقــی،
دوره هشــتم ،1388 ،شــماره  ،16ص .426
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در ایــن پژوهــش ،از نــوع توصیفــی و تحلیلــی اســت و در گــردآوری منابــع از روش کتابخانــهای
اســتفاده شــده اســت.

گفتــار اول ـ مبانــی حضــور ثالــث در اجــرای احــکام مدنــی و دیوان
عدالت اداری
امــکان حضــور ثالــث در دادرســی ،در فرآینــد رســیدگی و مرحلــه اجــرای احــکام ناشــی از مفهــوم
دادرســی منصفانــه و نیــز حــق دسترســی شــهروندان بــه دادگاه صالــح اســت .کســی کــه در مراحــل
اصلــی دادرســی حضــور نداشــته و حقــوق او بــر اثــر رأی صادرشــده بــه عنــوان نتیجــه دادرســی تحــت
تأثیــر قــرار گرفتــه اســت ،بایــد بتوانــد بعــد از اطــاع از مفــاد رأی ،از حقــوق خــود بــه صــورت مقتضــی
دفــاع کنــد .همچنیــن در مراحــل پــس از صــدور رأی و ختــم دادرســی ،هنــگام اجــرای حکــم ممکــن
اســت عملیــات اجرایــی آرای قضایــی بــر حقــوق مالــی و غیــر مالــی اشــخاص ثالــث اثــر بگــذارد،
بــدون آنکــه اصــل رأی در خصــوص ایشــان ،موجــد حــق یــا تکلیــف باشــد 1.عــاوه بــر آن ،حضــور
ثالــث در مرحلــه اجــرای حکــم گاهــی بــرای اســتیفای حقــوق محکــو ٌم لــه پرونــده صــورت میگیــرد.
پــس حضــور ثالــث در اجــرای احــکام ،ابعــاد متعــددی دارد .گاهــی شــخص ثالــث ،مخاطــب تکلیفــی
در اجــرای حکــم اســت و گاهــی بــه عنــوان ذیحــق بــا ادعــای تضییــع حقــوق خــود در مقــام مدعــی
قــرار میگیــرد.

بند اول ـ حق دادخواهی

حــق دادخواهــی و بــه رســمیت شــناختن ایــن حــق بــرای هــر فــرد ،صــرف نظــر از هــر گونــه
ویژگــی نــژادی ،جنســی ،قومــی ،قبیل ـهای و مذهبــی کــه بتوانــد در صــورت لــزوم بــه دادگاه صالــح
رجــوع کنــد ،از جملــه حقوقــی اســت کــه جــزو حقــوق و آزادیهــای فــردی محســوب میشــود و
آن را میتــوان ضامــن حراســت از دیگــر حقــوق و آزادیهــای فــردی و اجتماعــی قلمــداد کــرد 2.ایــن
حــق از جملــه حقــوق اولیــه همــه افــراد بــه شــمار مـیرود تــا در مــواردی کــه حقــوق و آزادیهایشــان
3
پایمــال شــود ،بــرای احیــای آن ،امــکان مراجعــه بــه مراجــع صالــح قضایــی را داشــته باشــند.
 .1رســتمی ،ولــی و حســن خســروی« ،الگــوی مناســب بــرای تدویــن قانــون آییــن دادرســی اداری در ایــران و

ضــرورت آن؛ نظــام فرانســوی یــا انگلیســی؟» ،مجلــه پژوهشهــای حقــوق تطبیقــی ،ســال هفدهــم ،1392 ،شــماره
 ،2ص .251
 .2مهرپور ،حسین ،نظام بینالمللی حقوق بشر ،تهران :اطالعات ،چاپ ششم ،1394 ،ص .78

 .3هاشمی ،سید محمد ،حقوق اساسی و آزادیهای اساسی ،تهران :میزان ،1384 ،ص .294
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جلوگیــری از صــدور احــکام متعــارض در موضوعــات مرتبــط ،یکــی از مبانــی مشــترک طــرح
اعتــراض ثالــث اســت .قانونگــذار بــا تأســیس مقــررات ورود شــخص ثالــث ،امتیــازی اســتثنایی و
ویــژه بــرای اشــخاص خــارج از دادرســی و بیگانــه از دعــوا قائــل شــده اســت تــا بتواننــد بــا احســاس
ذینفعــی یــا بیــم ضــرر حاصــل از دعــوای مطرحشــده ،بــرای جلوگیــری از تضییــع حقــوق و ضــرر ،بــا
1
میــل و اختیــار مداخلــه کننــد.
جلوگیــری از تشــکیل پروندههــای متعــدد در دادگســتری یکــی دیگــر از مبانــی مشــترک طــرح
اعتــراض ثالــث اســت .بــا نگاهــی بــه آمــار ســاالنه پروندههــای تشکیلشــده در محاکــم و بررســی
اصحــاب دعــوا و خواســتههای مطــرح مشــخص میشــود کــه تعــداد زیــادی از پروندههــا بــا هــم
ارتبــاط دارنــد .یــک جــا مطــرح شــدن پروندههــا موجــب کاهــش آمــار پروندههــا میشــود .در ضمــن،
تشــکیل پروندههــای متعــدد بــرای دادگســتری موجــب تراکــم کار ،کاهــش اوقــات رســیدگی متعــدد از
جانــب محاکــم ،نفــی صرفهجویــی اقتصــادی از جانــب طرفیــن یــا ثالــث و دســتگاه قضایــی در انــرژی
محیطــی و انســانی ،رفتوآمــد ،رســیدگی و ابالغهــای متعــدد و اعتراضهــای متعــدد میشــود.

بند دوم ـ اعتراض ثالث ،استثنایی بر اصل نسبی بودن آرای قضایی

بــا صــدور رأی دادگاه و الزماالجــرا شــدن آن در روابــط قضایــی طرفیــن ،نوعــی دگرگونــی بــه وجــود
میآیــد کــه پیــش از آن وجــود نداشــته اســت 2.اصــل نســبی بــودن رأی دادگاه کــه مدلــول خــروج از
وضعیــت طبیعــی اســت ،نشــانه ورود بــه وضعیــت مدنــی و قلمــروی حاکمیــت قضایــی قانــون اســت 3و
ظاهــراً پشــتوانه اخالقــی نیــز دارد .ایــن اصــل در متنــی قانونــی منصــوص نشــده اســت ،امــا بیتردیــد،
مبنــای بســیاری از قواعــد موجــود بــه ویــژه در حقــوق دادرســی خصوصــی اســت .بــرای توجیــه بنیــاد
آن ،گاهــی آن را بــه قراردادهــا ماننــد کــرده و زمانــی بــه ضــرورت حفــظ منافــع اشــخاص بیــرون از
دادرســی و ســرانجام بــه اصــل بیطرفــی دادرس متوســل شــدهاند 4.مقصــود از اثــر رأی در اصــل نســبی
بــودن ،اثــر مســتقیم آن بــر اصحــاب دعواســت بــه ایــن معنــی کــه حکــم اوالً و بالــذات در دارایــی
دادباختــه و دادبــرده مؤثــر باشــد ،حقــوق و الزامــات آنــان را افزایــش دهــد یــا از آن بکاهــد .التزامــات
ناشــی از حکــم ،بــدون واســطه بــر دادباختــه تحمیــل میشــود و در مقابــل ،دادبــرده ،منتفــع اصلــی
و نخســتین از ایــن رأی اســت 5.امــکان اعتــراض ثالــث ،راهــی بــرای گــذر از ایــن اصــل قانونــی اســت.
 .1متین دفتری ،پیشین ،ص .323
 .2جعفری لنگرودی ،محمدجعفر ،مبسوط در ترمینولوژی حقوق ،تهران :گنج دانش ،چاپ چهارم ،1383 ،ج  ،1ص .14
 .3مالوری ،فیلیپ ،اندیشههای حقوقی ،ترجمه :مرتضی کالنتریان ،تهران :آگاه ،چاپ اول ،1383 ،ص .200
 .4کاتوزیان ،ناصر ،اثبات و دلیل اثبات ،تهران :میزان ،چاپ اول ،1383 ،ج  ،2ص .186

 .5صفایــی ،ســید حســین ،دوره مقدماتــی حقــوق مدنــی :قواعــد عمومــی قراردادهــا ،تهــران :میــزان ،چــاپ ششــم،1387 ،
ج  ،2ص .250
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بند سوم ـ اعتراض ثالث ،استثنایی بر اصل تغییرناپذیری اصحاب دعوا

یکــی از اصــول دادرســی عادالنــه ،اصــل تغییرناپذیــری دعــوای حقوقــی اســت کــه بــه موجــب
آن ،هنگامــی کــه دادرســی آغــاز میشــود ،عناصــر و چارچــوب آن نبایــد تغییــر کنــد .بنــا بــر ایــن،
نمیتــوان شــخص ثالثــی را جایگزیــن یکــی از طرفیــن دعــوا کــرد یــا ســمت او را تغییــر داد یــا
موضــوع دعــوای اولیــه را بــا طــرح جدیــد تغییــر داد؛ زیــرا تقاضــای رســیدگی (دادخواســت) ،قلمــروی
دعــوا را از نظــر عناصــر ســازنده ،اطــراف ،موضــوع و ســبب دعــوا مشــخص میکنــد .حفــظ ارتبــاط
میــان ادعــا و دفــاع ،یکــی از آثــار اصــل تغییرناپذیــری دعــوای حقوقــی و الزمــه اســتمرار ســالم جریــان
1
دادرســی اســت.
در حقــوق رم ،اصــل تغییرناپذیــری اصحــاب دعــوا و ثبــات و پایــداری موضــوع ،نخســت بــه دلیــل
اصــل ثبــات و پایــداری موضــوع دعــوا پذیرفتــه نمیشــد .اصــل ثبــات و پایــداری عناصــر دعــوا بــه
ایــن معناســت کــه دعــوا هنگامــی کــه آغــاز شــود ،دیگــر طرفهــای آن و ادعاهایــی کــه مطــرح اســت،
نبایــد تغییــر نکنــد و بایــد ثابــت و پایــدار بمانــد.

بند چهارم ـ مبنای قانونی پذیرش ثالث در دادرسی

بــه صــورت کلــی ،حضــور ثالــث در اجــرای احــکام میتوانــد بــه صــورت ارادی یــا غیــر ارادی
واقــع شــود .نــوع اول ،ارادی اســت و بــه خواســت ثالــث اتفــاق میافتــد .شــکل دوم کــه خــارج از اراده
اوســت ،بنــا بــر تکالیــف قانونــی در فرآینــد اجــرا قــرار میگیــرد .نقــش ثالــث در فرآینــد دادرســی،
شــبیه ورود ثالــث اســت کــه بــه اراده شــخص ثالــث وابســته اســت یــا شــبیه جلــب ثالــث کــه ناشــی
از خواســت اصحــاب دعــوای اصلــی اســت 2.در ایــن میــان ،طبیعیتریــن طریــق ورود ثالــث ،ورود
اختیــاری ثالــث اســت ،بــه ایـن صــورت کــه شــخصی بــه جــز محکــو ٌم علیــه و محکــو ٌم لــه و متعهــد و
ـد لــه بــا طیــب خاطــر و بــا میــل و رغبــت در اجــرای احــکام و اســناد مداخلــه میکنــد و اعــام
متعهـ ٌ
م ـیدارد کــه حاضــر بــه اجــرای حکــم یــا تعهــدی اســت کــه دیگــری ،محکــو ٌم علیــه یــا متعهــد آن
3
اســت.
همچنیــن ورود ثالــث در اجــرای احــکام مدنــی و اجــرای اســناد در برخــی مــوارد ممکــن اســت
قهــری و بــه حکــم قانــون باشــد .ضمــن ایــن کــه مقصودمــان از ورود ثالــث بــه مفهومــی نیســت کــه
 .1محســنی ،حســن و محمــد پورطهماســبی فــرد« ،اصــل تســلط طرفیــن دعــوا بــر جهــات و موضوعــات دعــوا»،

نشــریه کانــون وکالی دادگســتری مرکــز ،دوره بیســت و یکــم ،1384 ،شــماره  ،190ص .74
 .2پوراســتاد ،مجیــد و اعظــم ایمانیــان« ،مالکیــت خواهــان بــر دعــوای مدنــی» ،فصلنامــه تحقیقــات حقوقــی تطبیقــی
ایــران و بینالملــل ،دوره چهــارم ،1390 ،شــماره  ،14ص .44
 .3بابایــی ،محمــود« ،حقــوق و تکالیــف دارنــده چــک در حقــوق ایــران و کنوانســیون ژنــو» ،پایاننامــه کارشناســی
ارشــد ،رشــته حقــوق عمومــی ،دانشــکده معــارف اســامی و حقــوق ،دانشــگاه امــام صــادق (ع) ،1388 ،ص .12
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در محاکــم حقوقــی و دیوان عدالت اداری

در آییــن دادرســی و در مــواد  130بــه بعــد ق.ا.ا.م ذکــر شــده ،بلکــه منظــور ،دخالــت ثالــث در اجــرای
احــکام مدنــی و اجــرای اســناد اســت کــه مقیــد بــه تشــریفات منــدرج در آییــن دادرســی مدنــی نیســت.
قوانیــن مربــوط بــه اجــرای احــکام دیــوان عدالــت اداری بــر خــاف اجــرای احــکام مدنــی کــه
دارای نــص صریــح و نســبتاً مشــخصی اســت ،متأســفانه بــه صــورت پراکنــده در مــواد  107تــا 119
قانــون دیــوان اشــاره شــدهاســت .اجــرای حکــم ،غایــت نهایــی دادرســی اســت و اجــرای عدالــت بــا
اجــرای دقیــق حکــم دادگاه تبلــور مییابــد 1.مســلّم اســت کــه همــه افــراد بایــد در برابــر قانــون،
حقــوق و اختیاراتــی یکســان داشــته باشــند و در عمــل ،در دس ـتیابی اشــخاص حقیقــی و حقوقــی
بــه ضمانتهــای اجــرای قانونــی و اســتفاده از ابــزار و قــدرت پیشبینیشــده در قانــون بــرای احقــاق
2
حــق نبایــد تفاوتــی میــان آنهــا باشــد.
قانــون اجــرای احــکام مدنــی از نظــر چگونگــی و زمــان اجــرای حکــم میــان اشــخاص محکــو ٌم
علیــه اعــم از شــخص حقیقــی یــا حقوقــی حقــوق خصوصــی بــا شــخص حقوقــی حقــوق عمومــی هیــچ
تفاوتــی قائــل نشــده اســت 3.دعــاوی مطــرح در دیــوان عدالــت اداری بــا دیگــر دعــاوی مطــرح در نظــام
قضایــی متفــاوت اســت .در دعــاوی مدنــی و کیفــری ،رابطـهای در حــوزه حقــوق خصوصــی یــا حقــوق
کیفــری پدیــدار میشــود ،ولــی در دعــاوی مطــرح در دیــوان عدالــت اداری ،رابطـهای در حــوزه حقــوق
عمومــی مطــرح میشــود و بــه طــور طبیعــی ،از نظــر اصحــاب دعــوا نیــز متفــاوت بــا دعــاوی مدنــی
و کیفــری اســت .در دعــاوی دیــوان عدالــت اداری ،یکــی از اصحــاب دعــوا الزامـاً مقــام عمومــی اســت؛
4
چــون فلســفه تشــکیل دیــوان عدالــت اداری ،رســیدگی بــه شــکایت شــهروندان علیــه دولــت اســت.
رســیدگی در دیــوان عدالــت اداری از نظــر ماهیــت بــا دادرســیهای مدنــی و کیفــری متفــاوت
اســت .مجموعــه دادرســی قضایــی ،دادرســی اداری و دادرســی محاســباتی ،نظامــی ویــژه را در جمهوری
اســامی ایــران شــکل میدهــد کــه شــیوه انتظــام و ارتبــاط آنهــا بــا یکدیگــر و شــیوه دادرســی هــر
یــک ،از جملــه دادرســی اداری ،نظــام حقوقــی منحصــر بــه فــردی ایجــاد کــرده اســت .دادرســی اداری
را نمیتــوان واجــد ماهیــت صــرف حقــوق عمومــی دانســت .بنــا بــر ایــن ،در امــوری ،همــان دادرســی
5
مدنــی بــر دعــاوی علیــه اداره حاکــم اســت و در بیشتــر امــور ،هویــت خــاص خــود را دارد.
 .1باغبــان ،روحاللــه« ،تحلیلــی بــر اجــرای احــکام مدنــی و قانــون دیــوان عدالــت اداری از منظــر عدالــت
اجرایــی» ،فصلنامــه جســتارهای حقــوق عمومــی ،ســال دوم ،1397 ،شــماره  ،4ص .124
 .2دهقــان منشــادی ،محســن و ولــی رســتمی« ،قواعــد حقوقــی حاکــم بــر وصــول مطالبــات دولــت از اشــخاص؛
تحلیــل مــواد  47و  48قانــون محاســبات عمومــی کشــور» ،مجلــه حقوقــی دادگســتری ،دوره هشــتاد و ســوم،1398 ،
شــماره  ،108ص .52
 .3رســتمی ،ولــی و حســن خســروی« ،الگــوی مناســب بــرای تدویــن قانــون آییــن دادرســی اداری در ایــران و ضــرورت
آن؛ نظــام فرانســوی یــا انگلیســی؟» ،مجلــه پژوهشهــای حقــوق تطبیقــی ،ســال هفدهــم ،1392 ،شــماره  ،2ص .278
 .4محمودی ،جواد ،بررسی تحلیلی دادرسی اداری در حقوق ایران ،تهران :جنگل ،1393 ،ص .23
 .5ســوادکوهی ،ســام« ،آییــن دادرســی اداری در تشــکیالت قضایــی جمهــوری اســامی ایــران» ،پژوهشنامــه
حقــوق خصوصــی ،ســال اول ،1391 ،شــماره  ،1ص .10
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یکــی از مشــکالت اساســی در حقــوق اداری ایــران ،نبــود آییــن عــام دادرســی اســت .بــه گفتــه
یکــی از پژوهشــگران ،فلســفه وجــودی دیــوان عدالــت اداری میتوانــد یکــی از ایــن دو فــرض باشــد
کــه یــا نهــادی بــرای مهــار قــدرت اســت یــا نهــادی تخصصــی اســت کــه بــرای حــل موضوعــی
تخصصــی بــه وجــود آمــده اســت 1.هــر کــدام از ایــن دو فــرض را بپذیریــم ،بایــد قبــول کــرد کــه ایــن
نهــاد ،قواعــدی ویــژه میطلبــد؛ زیــرا زمانــی کــه قواعــد و اصــول حقــوق اداری بــا قواعــد و اصــول
مدنــی و کیفــری متفــاوت باشــد ،آییــن دادرســی آنهــا نیــز متفــاوت خواهــد بــود .چــون حقــوق
عمومــی بــا حقــوق خصوصــی سرشــتی متفــاوت دارد و دارای اصــول و قواعــد مخصــوص بــه خود اســت،
دادگاههــای اداری نیــز بــا دادگاههــای حقوقــی و کیفــری ماهیتــی متفــاوت دارنــد و قواعــد متفاوتــی
بــر آنهــا حاکــم اســت .از ایــن رو ،عجیــب نیســت کــه دادرســی آنهــا نیــز تفــاوت داشــته باشــد.
بــه گفتــه برخــی صاحبنظــران ،اداره ،حقــوق ویــژه خــود را میطلبــد و ایــن حقــوق ویــژه ،دادگاه
2
مخصــوص خــود را میخواهــد و آن دادگاه ،آییــن دادرســی ویــژه خــود را دارد.
قانونگــذار در مــوادی از قانــون تشــکیالت و آییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری ،ورود ثالــث
را پیشبینــی کــرده اســت .مــاده  57ایــن قانــون ،ناظــر بــر اعتــراض ثالــث اصلــی و مــاده  116آن،
ناظــر بــر اعتــراض ثالــث اجرایــی اســت .یکــی از روشهــای مداخلــه ثالــث در یــک پرونــده ،اعتــراض
ثالــث اســت .بــر اســاس مــاده  57همیــن قانــون ،اگــر آرای شــعب دیــوان عدالــت اداری کــه بــدون
دخالــت فــرد ثالــث ذینفــع در مرحلــه دادرســی صــادر شــده اســت ،بــه حقــوق شــخص ثالــث خللــی
وارد کنــد ،ظــرف دو مــاه از تاریــخ اطــاع از حکــم قابــل اعتــراض اســت .ایــن مــاده از عبــارت «حکــم
آرای شــعب» اســتفاده کــرده ،ولــی منظــور از آن ،هــر رأیــی نیســت ،بلکــه رأی بایــد قطعــی باشــد تــا
قابــل اعتــراض ثالــث باشــد .ثالــث مدعــی حــق در خصــوص آرای غیــر قطعــی میتوانــد در قالــب ورود
ثالــث اقــدام کنــد کــه رأی موضــوع مــاده  57نیــز اعــم از قــرار و حکــم اســت .البتــه مشــخص نیســت
3
ثالــث در چــه مــواردی میتوانــد نســبت بــه یــک قــرار اعتــراض کنــد.
در خصــوص شــناخت ثالــث در دیــوان عدالــت اداری ،نکاتــی چنــد قابــل توجــه اســت :در مــاده 57
قانــون یادشــده ،ســخن از اشــخاصی اســت کــه بــه عنــوان ثالــث ،مدعــی وارد شــدن خلل به حقوقشــان
در آرای قطعــی شــعب هســتند .در نــگاه اول میتــوان گفــت کــه ثالــث ،هــر شــخصی اســت کــه در
دعــوا (پرونــده) حضــور نداشــته اســت .اشــخاصی کــه میتواننــد بــه واســطه شــاکی اصلــی در دعــوا
حضــور داشــته باشــند ،ثالــث محســوب نمیشــوند .در نتیجــه ،قائــم مقــام شــاکی کــه در بندهــای
«پ» و «چ» مــاده  18و مــاده  22بــه آن اشــاره شــده اســت ،ثالــث محســوب نمیشــوند .پرسشــی
 .1صدرالحفاظــی ،نصراللــه ،نظــارت قضایــی بــر اعمــال دولــت در دیــوان عدالــت اداری ،تهــران :شــهریار ،چــاپ اول،
 ،1372ص .157
 .2طباطبایی مؤتمنی ،منوچهر ،حقوق اداری تطبیقی ،تهران :سمت ،چاپ سوم ،1387 ،ص .120
 .3استوار سنگری ،کوروش ،حقوق دادرسی اداری ،تهران :داتیک ،1400 ،ص .98
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در محاکــم حقوقــی و دیوان عدالت اداری

کــه مطــرح میشــود ،ایــن اســت کــه وکیــل یــا نماینــده کــه از طــرف شــاکی در دعــوا حضــور داشــته
اســت و بعــداً بــه طریقــی در خصــوص موضــوع نیــز دارای حقــی مســتقل از شــاکی شــود ،میتوانــد
بــه عنــوان ثالــث اعتــراض کنــد؟در پاســخ بــه ایــن پرســش بایــد گفــت کــه ظاهــراً حضــور آنهــا بــه
عنــوان وکیــل یــا نماینــده بــا شــأن حقوقــی ثالــث دارای حــق مســتقل متفــاوت اســت ،ولــی اگــر بــه
عنــوان قائــم مقــام شــاکی (مثــل خریــدار ملــک و آرای پرونــده در کمیســیون مــاده  100شــهرداری)
باشــند ،در ایــن جــا ثالــث محســوب نمیشــوند .بنــا بــر ایــن ،ثالــث بایــد شــخصی باشــد کــه حقــی
مســتقل از اصحــاب دعــوا و قائــم مقــام آنهــا در یــک پرونــده داشــته باشــد .مث ـ ً
ا در فرضــی کــه
هیئــت حــل اختــاف کارگــر و کارفرمــا علیــه کارفرمــا حکمــی صــادر و کارفرمــا در شــعب دیــوان
طــرح دعــوا کنــد و رأی بــه نفــع کارفرمــا نقــض شــود ،کارگــر بــه عنــوان شــخص ثالــث میتوانــد بــه
1
رأی قطعــی دیــوان اعتــراض کنــد.
بحــث مهــم در خصــوص ثالــث شــناختن دســتگاههای دولتــی اســت .اگــر حکــم قطعــی علیــه یــک
دســتگاه دولــت (مثــل وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی) در شــعب دیــوان صــادر شــود ،آیــا دســتگاه
دولتــی دیگــر (مثــل وزارت جهــاد کشــاورزی) میتوانــد بــه عنــوان ثالــث در دیــوان نســبت بــه آن
رأی اعتــراض کنــد؟ صــرف نظــر از طــرح مباحثــی دربــاره اینکــه دســتگاههای دولتــی نمیتواننــد
در شــعب دیــوان بــه عنــوان شــاکی حضــور داشــته باشــند ،بــه نظــر نویســنده ،چــون وزارتخانههــا
شــخصیت حقوقــی مســتقل ندارنــد و همگــی بخشــی از پیکــره شــخصیت حقوقــی واحــد دولــت
محســوب میشــوند و در دیــوان عدالــت اداری نیــز دولــت (در اینجــا بــه لحــاظ اینکــه وزارتخانــه،
طــرف دعواســت ،بــه مفهــوم قــوه مجریــه) در دعــوای اصلــی ،طــرف دعواســت و وزارتخانــه بــه عنــوان
نماینــده دولــت از آن دفــاع کــرده اســت ،بخــش دیگــری از دولــت نمیتوانــد ثالــث محســوب شــود و
بــه عنــوان ثالــث بــه آن حکــم اعتــراض کنــد.
ً
برخــی شــارحان قانــون دیــوان عدالــت اداری معتقدنــد کــه اساسـا دســتگاههای دولتــی میتواننــد
دردیــوان بــه عنــوان ثالــث وارد دعــوا شــوند و اعتــراض ثالــث ،طــرح دعــوای ابتدایــی توســط دســتگاه
دولتــی نیســت کــه طبــق آرای وحــدت رویــه دیــوان عدالــت اداری منــع شــده اســت .بــه نظــر میرســد
کــه جهتگیــری قانــون دیــوان عدالــت اداری بــا ایــن تفســیر همــراه اســت.

گفتــار دوم ـ حالتهــای ورود ثالــث در اجــرای احــکام مدنــی و
دیــوان عدالــت اداری
ورود ثالــث در مرحلــه اجــرای احــکام ممکــن اســت بــه صــورت ارادی یــا قهــری صــورت گیــرد .بــر
ایــن اســاس ،بســته بــه نــوع ورود ثالــث ،قوانیــن و مقــررات مختلفــی بــر موضــوع حاکــم خواهــد بــود.
 .1همان ،ص .99
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بند اول ـ ورود ارادی در اجرای احکام مدنی و دیوان عدالت اداری

مــاده  57قانــون تشــکیالت و آییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری ،ورود ارادی ثالــث را چنیــن
پیشبینــی کــرده اســت« :آرای شــعب دیــوان کــه بــدون دخالــت فــرد ثالــث ذینفــع در مرحلــه
دادرســی صــادر شــده ،در صورتــی کــه بــه حقــوق شــخص ثالــث خلــل وارد نمــوده باشــد ،ظــرف دو
مــاه از تاریــخ اطــاع حکــم قابــل اعتــراض اســت .ایــن اعتــراض در شــعبه رســیدگیکننده بــه پرونــده
مطــرح میشــود و شــعبه مزبــور بــا بررســی دالیــل ارائهشــده ،مبــادرت بــه صــدور رأی مینمایــد».

بند دوم ـ ورود قهری در اجرای احکام مدنی

همــان گونــه کــه گفتــه شــد ،دخالــت ثالــث در اجــرای احــکام مدنــی و اجــرای اســناد همــواره بــه
طــور ارادی صــورت نمیپذیــرد ،بلکــه در برخــی مــوارد ،ورود ثالــث بــه طــور قهــری یــا بــه حکــم
قانــون تحقــق مییابــد .بــرای مثــال ،هــر گاه محکــو ٌم علیــه بعــد از صــدور حکــم قطعــی و در مرحلــه
اجــرای حکــم فــوت کنــد ،ایــن امــر مانــع از اجــرای حکــم نخواهــد شــد و در صــورت فــوت متعهــد
ســند نیــز بــه همیــن روال ،مــال یــا وجــه مــورد تعهــد از ترکــه متوفــی پرداخــت خواهــد شــد .در هــر
دو صــورت ،محکــو ٌم بــه بایــد از ترکــه متوفــی اخــذ شــود (مگــر اینکــه اجــرای حکــم و موضــوع
ســند ،قائــم بــه شــخص محکــوم یــا متعهــد باشــد کــه از ایــن مــورد در محــل خــود بحــث میشــود).
در ایــن صــورت ،دخالــت ورثــه بــرای اجــرای حکــم و موضــوع ســند را میتــوان بــه صــورت قهــری و
1
بــه حکــم قانــون دانســت.
شــاید گفتــه شــود کــه چــون اراده ورثــه در قبــول ترکــه موجــب میشــود بعــد از فــوت محکــو ٌم
علیــه و متعهــد ســند ،ورثــه در اجــرای حکــم دخالــت کننــد ،دخالــت آنــان بــه طــور قهــری نیســت،
بلکــه بــه اراده آنــان وابســته اســت و نوعــی ایقــاع اســت .بــا اندکــی تأمــل ،خــاف ایــن ادعــا قابــل
اثبــات اســت؛ چــون آنچــه بــر عهــده وارثــان پــس از قبــول ترکــه بــرای اجــرای حکــم یــا مدلــول
ترکــه قــرار میگیــرد ،بــه تبعیــت از تملــک دارایــی اســت و ورود آنــان ارادی نیســت .در مــاده 10
ق.ا.ا.م مقــرر شــده اســت« :اگــر محکــو ٌم علیــه قبــل از ابــاغ اجراییــه ،محجــور یــا فــوت شــود ،اجراییــه
حســب مــورد بــه ولــی ،قیــم ،امیــن ،وصــی ،ورثــه یــا مدیــر ترکــه او ابــاغ میگــردد و هــر گاه حجــر
یــا فــوت محکــو ٌم علیــه بعــد از ابــاغ اجراییــه باشــد؛ مفــاد اجراییــه و عملیــات انجامشــده بــه وســیله
ابــاغ اخطاریــه بــه آنهــا اطــاع داده خواهــد شــد».
بنــا بــر ایــن ،ابــاغ اجراییــه یــا مفــاد اجراییــه و عملیــات انجامشــده بــه ورثــه نشــان میدهــد
کــه ورود ورثــه در اجــرای احــکام بــه حکــم قانــون اســت کــه بیشتــر جنبــه قهــری دارد تــا ارادی.
همچنیــن بــر اســاس مــواد  119 ،60 ،19 ،3و  120آییننامــه اجــرای مفــاد اســناد رســمی ،چگونگــی
 .1مدنی ،سید جاللالدین ،آیین دادرسی مدنی ،تهران :میزان ،1392 ،ص .405
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دخالــت ورثــه متعهــد ســند در مراحــل مختلــف اجــرای ســند بیــان شــده اســت کــه بــه ترتیــب نقــل
میشــود:
ماده  3ـ تقاضانامه طبق فرم مخصوص تنظیم میشود و باید شامل نکات زیر باشد:
الــف) نــام ،نــام خانوادگــی ،شــماره شــناسنامه ،محــل صــدور آن ،نــام پــدر ،تاریــخ تولــد ،کــد
ملــی ،محــل اقامــت درخواسـتکننده اجراییــه یــا نماینــده قانونــی او و شــماره دفترخانـهای کــه ســند
در آن ثبــت شــده و یــا قبــوض اقســاطی صــادر گردیــده اســت.
ب) نــام ،نــام خانوادگــی ،شــماره شــناسنامه ،محــل صــدور ،نــام پــدر ،تاریــخ تولــد ،کــد ملــی،
محــل اقامــت متعهــد و در صــورت فــوت متعهــد ،نــام و مشــخصات ورثــه او .هــر گاه بیــن ورثــه،
محجــور یــا غایــب وجــود داشــته باشــد ،بایــد نــام و مشــخصات نماینــده قانونــی محجــور یــا غایــب
ـد لــه یــا نماینــده قانونــی او موظــف اســت ورثــه متعهــد را معرفــی و در ایــن مورد،
معیــن گــردد و متعهـ ٌ
ـد لــه از معرفــی ورثــه،
احتیاجــی بــه تســلیم گواهــی حصــر وراثــت نیســت .در صــورت عجــز متعهـ ٌ
1
دفترخانــه و اجــرای ثبــت تکلیفــی نخواهــد داشــت.
مــاده 19ـ هــر گاه متعهــد قبــل از صــدور اجراییــه فــوت شــود و درخواســت صــدور اجراییــه علیــه
ورثــه بــه عمــل آیــد ،اجراییــه در اقامتــگاه مــورث بــه آنــان ابــاغ واقعــی میگــردد. ...
تبصــره ـ در صورتــی کــه متعهــد پــس از صــدور اجراییــه و قبــل از ابــاغ فــوت کنــد ،طــرز ابــاغ
بــه ورثــه بــه ترتیــب مزبــور خواهــد بــود».
مــاده  60ـ در اجــرای اســناد ذمـهای علیــه ورثــه متوفــی ،بازداشــت امــوال ورثــه بــا رعایــت مــاده
 226قانــون امــور حســبی جایــز اســت ،مگــر اینکــه وارث ترکــه را رد کــرده باشــد و رد ترکــه بــا
رعایــت مادتیــن  249و  250قانــون امــور حســبی محــرز و انجــام شــده باشــد.
همیــن امــر را در مراحــل دادرســی بــدوی و تجدیدنظــر هــم میتوانیــم مالحظــه کنیــم .مــواد
 337 2 ،105و  338ق.آ.د.م بــر ورود قهــری ورثــه در مراحــل دادرســی و طــرف دعــوا قــرار گرفتــن
آنهــا داللــت دارد .مــاده  31ق.ا.ا.م نیــز مقــرر م ـیدارد« :هــر گاه محکــو ٌم علیــه فــوت یــا محجــور
شــود ،عملیــات اجرایــی حســب مــورد تــا زمــان معرفــی ورثــه ،ولــی ،وصــی ،قیــم محجــور یــا امیــن و
مدیــر ترکــه متوقــف میگــردد و قســمت اجــرا بــه محکــو ٌم لــه اخطــار میکنــد تــا اشــخاص مذکــور را
 .1احمــدی ،خلیــل« ،تأملــی در دعــوای جلــب شــخص ثالــث در حقــوق ایــران و قواعــد آییــن دادرســی مدنــی
فــدرال امریــکا» ،فصلنامــه پژوهشهــای حقــوق تطبیقــی ،دوره بیســت و دوم ،1398 ،شــماره  ،3ص .48

 .2مــاده  105قانــون آییــن دادرســی دادگاههــای عمومــی و انقــاب در امــور مدنــی« :هــر گاه یکــی از اصحــاب دعــوا فــوت نمایــد
یــا محجــور شــود یــا ســمت یکــی از آنــان کــه بــه موجــب آن ســمت ،داخــل دادرســی شــده ،زایــل گــردد ،دادگاه ،رســیدگی را
بــه طــور موقــت ،متوقــف و مراتــب را بــه طــرف دیگــر اعــام مـیدارد .پــس از تعییــن جانشــین و درخواســت ذینفــع ،جریــان
دادرســی ادامــه مییابــد ،مگــر اینکــه فــوت یــا حجــر یــا زوال ســمت یکــی از اصحــاب دعــوا تأثیــری در دادرســی نســبت بــه
دیگــران نداشــته باشــد کــه در ایــن صــورت ،دادرســی نســبت بــه دیگــران ادامــه خواهــد یافــت».
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بــا ذکــر نشــانی و مشــخصات کامــل معرفــی نمایــد و اگــر مالــی توقیــف نشــده باشــد ،دادورز (مأمــور
اجــرا) میتوانــد بــه درخواســت محکــو ٌم لــه ،معــادل محکــو ٌم بــه از ترکــه متوفــی یــا امــوال محجــور
توقیــف کنــد».
حــال بــا ایــن فــرض ،ســؤالی کــه مطــرح میشــود ،ایــن اســت کــه آیــا ورود قهــری ثالــث در
اجــرای احــکام و اســناد را بایــد محــدود بــه ورثــه کــرد یــا میتوانیــم مصادیقــی دیگــر بــرای آن پیــدا
کنیــم؟ بــرای مثــال ،آیــا میتــوان موضــوع مــاده  44ق.ا.ا.م را مصداقــی از دخالــت قهــری ثالــث در
اجــرای حکــم دانســت؟ مــاده  44ق.ا.ا.م مقــرر مـیدارد« :اگــر عیــن محکــو ٌمبــه در تصــرف کســی غیــر
از محکــو ٌم علیــه باشــد ،ایــن امــر مانــع اقدامــات اجرایــی نیســت ،مگــر اینکــه متصــرف ،مدعــی حقــی
از عیــن یــا منافــع بــوده و دالیلــی هــم ارائــه نمایــد .در ایــن صــورت ،دادورز (مأمــور اجــرا) یــک هفتــه
بــه او مهلــت میدهــد تــا بــه دادگاه صالحیـتدار مراجعــه کنــد و در صورتــی کــه ظــرف پانــزده روز از
تاریــخ مهلــت مذکــور ،قــراری دایــر بــر تأخیــر اجــرای حکــم بــه قســمت اجــرا ارائــه نگــردد ،عملیــات
اجرایــی ادامــه خواهــد یافــت».
ـد لــه
مــواد  74تــا  78آییننامــه اجــرای مفــاد اســناد رســمی مقــرر کــرده اســت« :هــر گاه متعهـ ٌ
اظهــار نمایــد کــه وجــه نقــد یــا امــوال منقــول متعهــد نــزد شــخص ثالثــی اســت ،آن امــوال و وجــوه
تــا انــدازهای کــه بــا دیــن متعهــد و ســایر هزینههــای اجرایــی برابــری کنــد ،بازداشــت میشــود و
بازداش ـتنامه بــه شــخص ثالــث ،ابــاغ واقعــی و نیــز بــه متعهــد هــم طبــق مقــررات ابــاغ میشــود،
اعــم از اینکــه شــخص ثالــث ،شــخصی حقیقــی یــا حقوقــی و اعــم از اینکــه دیــن او حــال باشــد
یــا مؤجــل».
بیشــک ،ایــن فــرض و فرضهــای مختلــف دخالــت ثالــث را کــه در مــواد  87بــه بعــد ق.ا.ا.م و
مــواد  78بــه بعــد آییننامــه اجــرای مفــاد اســناد رســمی آمــده اســت ،نمیتــوان جــزو هیــچ یــک از
مــوارد ورود ارادی یــا قهــری ثالــث در اجــرای حکــم دانســت .فرضهــای مطرحشــده ،ناظــر بــه اجــرای
حکــم و اجــرای تعهــد از امــوال محکــو ٌم علیــه و متعهــدی اســت کــه ایــن امــوال بــه نامهــای مختلــف
در یــد اشــخاص ثالــث قــرار دارد و واحــد اجــرای احــکام و اجــرای ثبــت بــرای اجــرای حکــم یــا مفــاد
ـد لــه ،امــوال محکــو ٌم
ـد بــه بــه متعهـ ٌ
ســند و پرداخــت محکــو ٌم ب ـ ه بــه محکــو ٌم لــه و پرداخــت متعهـ ٌ
علیــه و متعهــد را از اشــخاص ثالــث میگیــرد .پــس در ایــن فرضهــا نمیتــوان شــخص ثالــث را
1
مجــری حکــم یــا ســند دانســت تــا نوبــت بــه بحــث قهــری یــا ارادی بــودن دخالــت او برســد.
در مــواردی کــه حکــم غیابــی دایــر بــر محکومیــت محکــو ٌمٌ علیــه غایــب صــادر میشــود و در
مــورد حکــم حضــوری کــه محکــو ٌمٌ علیــه بــرای اجــرای موضــوع حکــم حاضــر نشــود ،دادگاه ،نمایندهای
بــرای اجــرای حکــم بــه جــای محکــو ٌم علیــه ممتنــع تعییــن میکنــد .در ایــن مــورد نیــز نمیتــوان
نماینــده دادگاه را شــخص ثالثــی دانســت کــه بــرای اجــرای حکــم اقــدام میکنــد ،بلکــه نماینــده
 .1نوکندهای ،عزیز ،تفسیر قضایی آیین دادرسی مدنی ،تهران :نگار ،1390 ،ص .109
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دادگاه بــه جانشــینی از محکــو ٌم علیــه ممتنــع ،حکــم را اجــرا میکنــد .پــس فــرض میشــود کــه
محکــو ٌم علیــه حکــم را اجــرا کــرده اســت .بــرای مثــال ،میتــوان مــوردی را نــام بــرد کــه شــخصیبــه
تنظیــم ســند بــه طــور غیابــی یــا حضــوری محکــوم شــده اســت .در ایــن مــورد ،اگــر محکــو ٌم علیــه
از حضــور در دفتــر اســناد رســمی بــرای انتقــال ســند خــودداری کنــد ،دادگاه ،نماینــدهای بــه جــای
ـی
محکــو ٌم علیــه امتناعکننــده بــرای امضــای ســند انتقــال بــه دفترخانــه از بــاب قاعــده «الحاکــم ،ولـ ّ
الممتنــع» معرفــی میکنــد.

گفتــار ســوم ـ حقــوق ثالــث در مرحلــه اجــرای احــکام مدنــی و
دیــوان عدالــت اداری
هنگامــی کــه ثالــث بــرای خــود حقــی قائــل اســت و وارد دعــوا میشــود ،خواهــان محســوب
میگــردد و ماننــد وی دارای حقوقــی اســت .مهمتریــن ایــن حقــوق عبارتنــد از:

بند نخست ـ اعتراض به حکم در اجرای احکام مدنی

منظــور از اجــرا ،همــه اقداماتــی اســت کــه از تاریــخ صــدور دســتور اجــرا ،شــروع و تــا پایــان
عملیــات اجرایــی انجــام میگیــرد .بــدون شــک ،ایــن اقدامــات قانونــی نبایــد بــه کســی ضــرر و زیانــی
برســاند .گاهــی دیــده شــده اســت کــه بــه دالیــل گوناگــون از جملــه نداشــتن حســن نیــت و اشــتباه،
اشــخاصی کــه هیــچ گونــه تقصیــری ندارنــد ،متضــرر میشــوند .ایــن جاســت کــه قانونگــذار بــرای
اشــخاص ثالــث زیاندیــده ،راهــی بــرای دفــاع و جلوگیــری از تضییــع حقــوق خــود و مراجعــه بــه
1
دادگســتری پیشبینــی کــرده اســت.
از دیگــر حقوقــی کــه بــرای ثالــث پیشبینــی شــده ،اعتــراض بــه حکــم اســت .در تعریــف اعتــراض
ثالــث آمــده اســت« :هــر گاه در حیــن اجــرای یــک اجراییــه دادگاه یــا اجراییــه ثبتــی و ماننــد آنهــا،
مالــی بــه عنــوان مــال متعهــد یــا محکــو ٌم علیــه یــا مدیــون توقیــف شــود و شــخص ثالثــی ،آن را مــال
خــود یــا متعلــق بــه حــق خــود دانســته و بــه عمــل اجــرا معتــرض باشــد ،ایــن اعتــراض را اعتــراض
ثالــث اجرایــی مینامنــد و اختصــاص بــه امــوال غیــر منقــول یــا اجــرای حکــم نــدارد ،بلکــه شــامل
امــوال منقــول و اجــرای قــرار هــم میباشــد».
بــر اســاس مــواد  ۱46و  ۱47قانــون اجــرای احــکام مدنــی ،پــس از صــدور حکــم قطعــی و آغــاز
مراحــل اجرایــی مدلــول حکــم و اجراییــه آن یــا در زمــان اجــرای قرارهایــی ماننــد تأمیــن خواســته،
 .1پرویــن ،رســول ،امیــن پاهکیــده و الهــه اعتمــادی« ،اعتــراض ثالــث اجرایــی در قانــون اجــرای احــکام مدنــی»،
مجلــه پژوهشهــای حقوقــی ،دوره شــانزدهم ،1396 ،شــماره  ،31ص .142
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ـی علیــه توقیــف
مــال منقــول یــا غیــر منقــول یــا وجــه نقــدی بــه عنــوان امــوال محکــومٌ علیــه یــا مدعـ ٌ
میشــود .در ایــن میــان ،اگــر شــخص ثالــث کــه خــارج از طرفیــن پرونــده اســت ،بــه هــر دلیــل،
آن مــال را متعلــق بــه خــود بدانــد و توقیــف امــوال را معــارض بــا مالکیــت یــا حقــوق مالــی خــود
بشــمارد ،بــه توقیــف انجامشــده ،معتــرض میشــود و از آن شــاکی میگــردد .وی بــا اظهــار خواســته
و اعتــراض ،ادعــای حقــوق خــود را مطــرح میســازد و دالیــل و مســتندات ادعــای حــق خــود را ارائــه
میکنــد تــا واحــد اجــرای احــکام و دادگاهــی کــه حکــم زیــر نظــر آن اجــرا میشــود ،بــا بررســی
آن ،در خصــوص ادعــای طرحشــده تعییــن تکلیــف کنــد .حــال اگــر اظهــار حــق و ادعــای شــخص
ثالــث ،مســتند بــه حکــم قطعــی یــا ســند رســمی باشــد کــه تاریــخ آن ،مقــدم بــر توقیــف مــال مــورد
ادعــا باشــد ،توقیــف رفــع میشــود .در غیــر ایــن صــورت ،بــه شــکایت شــخص ثالــث بــدون رعایــت
1
تشــریفات آییــن دادرســی مدنــی و هزینــه دادرســی رســیدگی میشــود.
از خــواص روشهــای فوقالعــاده شــکایت از احــکام ایــن اســت کــه اصــوالً اجــرای حکــم قطعــی
را بــه تأخیــر نمیانــدازد .ایــن خاصیــت در اعتــراض ثالــث محفــوظ اســت .در نهایــت ،مــواردی پیــش
میآیــد کــه ممکــن اســت از اجــرای حکــم معتـ ٌ
ـرض علیــه ،خطــر یــا ضــرری واقــع شــود کــه جبــران
ٌ
معتــرض
آن در آینــده امــکان نداشــته باشــد .قانــون بــه صــورت اســتثنایی اجــازه داده اســت اگــر
علیــه چنیــن امــری را ثابــت کنــد ،دادگاهــی کــه دعــوای اعتــراض در آن اقامــه شــده اســت ،بعــد از
تحصیــل تأمیــن از شــخص معتــرض ،مطابــق بــا مقــررات راجــع بــه تأمیــن خواســته ،در تأخیــر اجــرای
حکــم معتـ ٌ
ـرض علیــه ،بــه قــراری بــه مــدت معینــی حکــم دهــد .تشــخیص وجــود خطــر یــا ضــرر و
همچنیــن تعییــن مــدت تأخیــر اجــرا بــه نظــر قضایــی دادگاه وابســته اســت( .مــاده  ۵۸9قانــون آییــن
دادرســی مدنــی)
بند دوم ـ اعتراض ثالث اجرایی در دیوان عدالت اداری
طبــق مــاده  ۱۱۶قانــون دیــوان عدالــت اداری« :در مــواردی کــه اجــرای حکــم قطعــی از اختیــار
محکــو ٌم علیــه ،خــارج یــا موکــول بــه تمهیــد مقدماتــی از ســوی مرجــع دیگــری غیــر از محکــو ٌم علیــه
باشــد و مرجــع اخیــر در جریــان دادرســی وارد نشــده باشــد ،ظــرف یــک مــاه از تاریــخ اعــام مرجــع
یادشــده میتوانــد بــه رأی صــادره اعتــراض کنــد ».بنــا بــر ایــن ،ایــن اعتــراض در مرحلــه اجــرای
حکــم قطعــی شــعب دیــوان موضوعیــت دارد کــه از نظــر ظاهــری شــبیه اعتــراض ثالــث دادرســی
مدنــی موضــوع بنــد «ب» مــاده  ۴۱۹قانــون آییــن دادرســی مدنــی اســت.

 .1یوســفی ،احمــد و ســعید مجیدیفــر« ،تفــاوت اعتــراض ثالــث اجرایــی بــا عناویــن مشــابه» ،فصلنامــه تحقیقــات
حقــوق خصوصــی و کیفــری ،دوره ســیزدهم ،1396 ،شــماره  ،3ص .38
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در محاکــم حقوقــی و دیوان عدالت اداری

محکوم علیه
الف .خارج شدن اجرای حکم از اختیار
ٌ
نمونــه جالبــی کــه در ایــن خصــوص میتــوان مثــال زد ،ایــن اســتکــه بــا طــرح دعــوای شــخصی
در دیــوان عدالــت اداری ،علیــه شــهرداری مبنــی بــر الــزام بــه صــدور پروانــه ســاختمانی در ملــک وی
حکــم صــادر شــده باشــد .در مرحلــه اجــرا ،شــهرداری اعــام مـیدارد کــه ایــن ملــک پــس از صــدور
حکــم ،طبــق تشــخیص ســازمان میــراث فرهنگــی جــزو میــراث فرهنگــی محســوب میشــود و صــدور
پروانــه بــرای ایــن ملــک از عهــده شــهرداری خــارج اســت .ممکــن اســت حکــم علیــه شــهرداری در
خصــوص صــدور پروانــه ســاختمانی مســکونی در خصــوص یــک ملــک صــادر شــود ،ولــی شــهرداری
در مقــام اجــرا مدعــی شــود کاربــری ملــک ،بــاغ اســت و تغییــر کاربــری ملــک بــه تصویــب کمیســیون
1
مــاده  ۵قانــون تأســیس شــورای عالــی شهرســازی و معمــاری وابســته اســت.
در مثــال اول ،ســازمان میــراث فرهنگــی و در مثــال دوم ،کمیســیون مــاده  ۵قانــون تأســیس
شــورای عالــی شهرســازی و معمــاری بایــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ اعــام شــهرداری ،اعتــراض
خــود را بــه شــعبه صادرکننــده رأی قطعــی تســلیم کننــد .نکتــه ایــن جاســت کــه آیــا در مثــال دوم،
شــهرداری نبایــد رضایــت کمیســیون مــاده  5را در جریــان رســیدگی بــه دعــوا جلــب میکــرد یــا ایــن
اســتدالل را در مرحلــه بــدوی مطــرح میکــرد تــا شــعبه از مراجــع ذیربــط اســتعالم و ســپس رأی
مقتضــی را صــادر کنــد؟
در برخــی مــوارد ،نتیجــه و آثــار عملیــات اجرایــی حکــم متوجــه شــخص حقوقــی یــا ســازمانی غیــر
از طــرف شــکایت اســت .بــرای مثــال ،شــاکی ،الــزام اداره ثبــت را بــه صــدور ســند مالکیــت در خصــوص
پــاک ثبتــی مشــخصی تقاضــا میکنــد .ایــن در حالــی اســت کــه ایــن پــاک قبـ ً
ا ملــی اعــام شــده
و اداره منابــع طبیعــی آن را بــه عنــوان اراضــی ملــی تصــرف کــرده اســت .بــا صــدور حکــم بــه ورود
شــکایت ،اداره ثبــت ،مکلــف بــه صــدور ســند مالکیــت اســت و در عمــل ،اداره منابــع طبیعــی بایــد از
ملــک موصــوف رفــع یــد کنــد .چــون اجــرای ایــن رأی ،مســتلزم عملیــات اجرایــی از ناحیــه ادارهای بــه
غیــر از طــرف شــکایت اســت ،اداره یادشــده بــه عنــوان ثالــث ،ظــرف مهلــت یــک مــاه از تاریــخ اعــام
2
اجــرای رأی ،حــق اعتــراض خواهــد داشــت.
ب .لزوم انجام تمهیداتی از سوی ثالث در خصوص اجرای حکم
در مثالهــای قبلــی ماننــد صــدور حکــم علیــه شــهرداری در خصــوص پروانــه ســاختمانی مســکونی
در ملکــی کــه شــهرداری ،مدعــی بــاغ بــودن آن اســت ،اجــرای حکــم توســط شــهرداری بــا صــدور
پروانــه بــرای احــداث ســاختمان مســکونی در یــک بــاغ از اختیــار شــهرداری خــارج اســت .بــا ایــن
 .1دالوری ،محمدرضا ،شرح و تحلیل قانون دیوان عدالت اداری ،تهران :جنگل ،1394 ،ص .594

 .2موالبیگی ،غالمرضا ،صالحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ،تهران :جنگل ،1393 ،ص .280
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حــال ،در مــواردی ،نفــس اجــرای حکــم توســط محکــو ٌم علیــه بــه انجــام تمهیداتــی از ســوی مرجــع
دیگــری وابســته اســت .بــرای مثــال ،ممکــن اســت شــهرداری بــه پرداخــت برخــی مزایــای نقــدی بــه
کارمنــدان خــود محکــوم شــود ،ولــی شــورای شــهر ،بودجـهای در ایــن خصــوص تصویــب نکــرده باشــد.
ممکــن اســت اداره آمــوزش و پــرورش بــه پرداخــت مزایــای خاصــی بــه یــک معلــم محکــوم شــده
باشــد ،امــا ســازمان برنامــه و بودجــه ،اعتبــاری در ایــن خصــوص در اختیــار آمــوزش و پــرورش قــرار
نــداده باشــد .ممکــن اســت ادارهای بــه اســتخدام رســمی شــخصی ملــزم شــده باشــد ،ولــی ســازمان
امــور اداری و اســتخدامی ،پســت ســازمانی بــرای تخصــص شــخص محکــو ٌم لــه در تشــکیالت و ســاختار
ســازمانی دســتگاه محکــو ٌم علیــه تصویــب نکــرده باشــد .در ایــن مــوارد ،شــورای شــهر ،ســازمان برنامــه
و بودجــه یــا ســازمان امــور اداری و اســتخدامی بایــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ اعــام (از طــرف محکــو ٌم
1
علیــه یــا اجــرای احــکام دیــوان) ،اعتــراض خــود را بــه دیــوان تقدیــم کننــد.

بند سوم ـ شرایط اعتراض ثالث اجرایی در دیوان عدالت اداری

قانونگــذار بــا توجــه بــه تفــاوت میــان مــواد  57و  116قانــون تشــکیالت و آییــن دادرســی دیــوان
عدالــت اداری ،شــرایط متفاوتــی را بــرای اعتــراض ثالــث اصلــی و اعتــراض ثالــث اجرایــی در نظــر
گرفتــه اســت .بــا توجــه بــه تمرکــز ایــن پژوهــش بــر اعتــراض ثالــث در مرحلــه اجــرای حکــم ،بــه
شــرایط مقــرر در همیــن مــورد میپردازیــم.
الف .رعایت مهلت یکماهه
تاریــخ مهلــت یــک مــاه از تاریــخ اعــام رأی بــرای اجــرا بــه دســتگاه اجرایــی یــا ســازمانی کــه
طــرف شــکایت نبــوده ،ولــی اجــرای رأی بــه تمهیداتــی از ســوی آن اداره موکــول اســت ،آغــاز میشــود.
قانونگــذار در مــاده  ،57اعتــراض ثالــث را در مــدت  2مــاه از تاریــخ اطــاع شــخص ثالــث از صــدور
رأی دانســته کــه بــه حقــوق وی خللــی وارد آورده ،ولــی در مــاده  116ایــن مــدت را بــه یــک مــاه
تقلیــل داده اســت .علــت ایــن کار هــم آن اســت کــه ایــن رأی طبــق مــاده  116بــه دســتگاه ثالــث
بــرای اجــرا اعــام میشــود .پــس اطــاع آن اداره از تاریــخ اعــام ،قطعــی و یقینــی اســت و ظــرف
مهلــت یــک مــاه از ایــن تاریــخ حــق اعتــراض دارد.
ب .لزوم ثبت اعتراض در قالب دادخواست
اعتــراض موضــوع مــاده  116بایــد در قالــب دادخواســت و بــا رعایــت شــرایط اعتراض ثالــث موضوع
مــاده  57قانــون دیــوان باشــد .بنــا بــر ایــن ،صــرف تقاضــا از شــعبه صادرکننــده رأی قطعــی ،وافــی
 .1همان ،ص .282
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بــه مقصــود نیســت .در حــال حاضــر ،در رویــه کنونــی شــعب دیــوان ،برخــی اقدامــات در قالــب یــک
تقاضــا از شــعبه صادرکننــده رأی صــورت میگیــرد ،ماننــد تقاضــای اجــرای حکــم توســط محکــو ٌم
لــه و نیــز تقاضــای اعمــال مــاده  75قانــون دیــوان بــا موضــوع اعــام اشــتباه قاضــی صادرکننــده رأی.
چــون قانونگــذار در مــاده  ،57بــه صراحــت ،اعتــراض ثالــث را در قالــب دادخواســت پذیرفتــه و میــان
اعتــراض ثالــث اجرایــی و اعتــراض ثالــث اصلــی تفکیکــی قائــل نشــده و بــا توجــه بــه اینکــه اصــل
بــر رعایــت تشــریفات شــکلی در فرآینــد دادرســی اســت ،اعتــراض ثالــث اجرایــی در قالــب دادخواســت
قابــل طــرح اســت.
ج .توقف عملیات اجرایی
اعتــراض ثالــث یادشــده موجــب توقــف اجــرای رأی میشــود؛ زیــرا دســتگاهی کــه بایــد مقدمــات
اجــرای رأی را فراهــم آورد ،بــه موضــوع اعتــراض کــرده اســت .قبــل از رســیدگی و صــدور رأی ،تکلیــف
1
دســتگاه یادشــده بــه تمهیــد مقدمــات اجرایــی رأی امــکان نــدارد.

گفتار چهارم ـ تکالیف ثالث در مرحله اجرای احکام مدنی
در ادامــه بحــث شــناخت شــیوه همکاریهــای ثالــث ،در خصــوص نقــش ســلبی و ایجابــی ثالــث
در مرحلــه دادرســی تــا مرحلــه اجــرا بایــد مشــخص شــود کــه آیــا ثالــث در مرحلــه دادرســی نیــز
میتوانــد مانعــی ایجــاد کنــد؟ آیــا امــکان دارد وی بــرای بهبــود رونــد دادرســی همــکاری کنــد؟ ایــن
2
بررســی میتوانــد بــه شــناخت بهتــر مفهــوم ثالــث و جایــگاه آن بــه مــا یــاری برســاند.
موضــوع مــا صرف ـاً بررســی نقــش مثبــت و همــکاری شــخص ثالــث اســت .بــا ایــن حــال ،چــون
قصــد مقایســه دو مرحلــه دادرســی و اجــرای احــکام را داریــم ،بهتــر دیدیــم کــه ایــن مقایســه نســبت
بــه نقــش ســلبی نیــز انجــام شــود تــا مطلــب ناقــص نباشــد .اکنــون ایــن بحــث را در دو قســمت
بررســی میکنیــم.

بند اول ـ نقش (تکلیف) سلبی شخص ثالث در فرآیند دادرسی

در نــگاه نخســت ،شــاید ایــن گونــه بــه نظــر برســد کــه در مرحلــه دادرســی ،نقــش ســلبی بــرای
ثالــث قابــل تصــور نیســت ،بــه ایــن معنــا کــه اگــر ثالثــی بــه دعــوا جلــب یــا وارد دعــوا شــود ،مانــع
از ادامــه رســیدگی نیســت و دادگاه بــا رســیدگی بــه دعــوای طــاری ،در هــر صــورت بــر قبــول یــا
رد دعــوای اصلــی تصمیمگیــری میکنــد ،همــان طــور کــه اگــر دعــوای طــاری عــارض نشــده بــود،
 .1همان ،ص .281
 .2احمدی ،پیشین ،ص .52

292

فصلنامه علمی پژوهشهای نوین حقوق اداری
ســال چهارم  /شمـــاره یازدهم  /تابستان 1401

ایــن نتیجــه در پایــان دادرســی اتفــاق میافتــاد .افــزون بــر ایــن ،تعییــن مهلــت بــرای طــرح برخــی از
دعــاوی طــاری نیــز فرصــت اخــال در دادرســی را از خواهــان دعــوای طــاری میگیــرد.
ایــن ادعــا پذیرفتــه شــده اســت کــه شــخص ثالــث اعــم از مجلــوب یــا وارد ،در رونــد دادرســی
خللــی ایجــاد نمیکنــد .بــا ایــن حــال ،قانونگــذار ،فرضــی را در نظــر گرفتــه اســت کــه طــرح
دعــوای طــاری بــه منظــور تبانــی یــا تأخیــر در رســیدگی باشــد .از ایــن رو ،در مــاده  133قانــون آییــن
دادرســی دادگاههــای عمومــی و انقــاب در امــور مدنــی در خصــوص ورود ثالــث مقــرر داشــته اســت:
«هــر گاه دادگاه احــراز نمایــد کــه دعــوای ثالــث بــه منظــور تبانــی و یــا تأخیــر رســیدگی اســت و یــا
رســیدگی بــه دعــوای اصلــی ،منــوط بــه رســیدگی بــه دعــوای ثالــث نمیباشــد ،دعــوای ثالــث را از
دعــوای اصلــی تفکیــک نمــوده ،بــه هــر یــک جداگانــه رســیدگی میکنــد ».همچنیــن مــاده 139
همیــن قانــون در مــورد جلــب ثالــث حکــم مشــابهی دارد و مقــرر میکنــد« :هــر گاه دادگاه احــراز
نمایــد کــه جلــب شــخص ثالــث بــه منظــور تأخیــر رســیدگی اســت ،میتوانــد دادخواســت جلــب را از
دادخواســت اصلــی تفکیــک نمــوده ،بــه هــر یــک جداگانــه رســیدگی کنــد».
نقــش شــخص ثالــث در دعــاوی طــاری را میتــوان از ایــن زاویــه بــا اثــر ســلبی نقــش ثالــث در
اجــرای احــکام مدنــی مقایســه کــرد کــه در فــرض جلــب یــا ورود ثالــث بــا ادعــای حقــی مســتقل از
ســوی اصحــاب دعــوا بــه نفــع خــود و علیــه شــخص ثالــث یــا ادعــای ثالــث بــه داشــتن حقــی مســتقل
بــرای خــود را بــه لحــاظ تعارضــی کــه بــا دعــوای اصلــی دارد ،بــا اثــر ســلبی نقــش ثالــث در اجــرای
احــکام مدنــی میتــوان تطبیــق داد.

بند دوم ـ نقش (تکلیف) ایجابی شخص ثالث در فرآیند دادرسی

شــخص ثالــث در دعــاوی طــاری را از ایــن نظــر بــا اثــر ایجابــی نقــش ثالــث در اجــرای احــکام
مدنــی میتــوان مقایســه کــرد کــه جلــب یــا ورود ثالــث بــرای حمایــت از یکــی از طرفیــن دعــوا باشــد.
در واقــع ،در ایــن نــوع دعــوای طــاری ،دخالــت شــخص ثالــث ،جریــان دعــوا را تغییــر نمیدهــد و
دادرســی در مســیر خــود مطابــق خواســته اصلــی پیــش مـیرود ،بــا ایــن تفــاوت کــه شــخص ثالثــی
بــرای تقویــت یکــی از طرفیــن بــه دعــوا جلــب یــا وارد میشــود .در ایــن شــکل از دخالــت ثالــث بــر
خــاف نــوع ســلبی آنکــه ادعــای مســتقلی در ارتبــاط بــا دعــوای اصلــی مطــرح میشــود ،همــان
دعــوای اصلــی اســت کــه بــه جریــان خــود ادامــه میدهــد و بــا دعــوای طــاری تعارضــی نــدارد.
وجــه اشــتراک دیگــر شــخص ثالــث در فرآیند دادرســی بــا اجــرای احکام ،نقــش دارنــدگان اطالعات
اســت .در هــر دو فرآینــد ،ایــن اشــخاص در مســیر اقدامــات مراجــع قضایــی و اجرایــی همــکاری
میکننــد .البتــه بیــن اطالعــات مربــوط بــه امــوال یــا اســتفاده از ســامانه هوشــمند اســتعالمات مالــی
بــا اطالعــات موضــوع مرکــز ملــی دادههــای قــوه قضاییــه تفاوتــی ظاهــری وجــود دارد ،بــه ایــن صــورت
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کــه از بنــد «الــف» مــاده  117قانــون برنامــه پنجســاله ششــم توســعه اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی
جمهــوری اســامی ایــران چنیــن برداشــت میشــود کــه اســتعالم اطالعــات امــوال محکــو ٌمٌ علیهــم
صرفـاً در مرحلــه اجــرای احــکام و از ســوی قضــات واحــد اجــرای احــکام انجــام میشــود .بــه همیــن
دلیــل ،برخــی صاحبنظــران معتقدنــد کــه منظــور از مراجــع قضایــی صالــح در ایــن بنــد فقــط قضــات
اجــرای احــکام اســت .ایــن تفســیر ناشــی از محــدود شــدن ذهــن مفســر در ایــن بنــد اســت؛ زیــرا بنــد
«ت» همــان مــاده و مــواد  650تــا  652قانــون آییــن دادرســی کیفــری بــر اســتعالمات الکترونیکــی
1
تأکیــد و آن را تکلیــف کــرده اســت.
بــا ایــن وصــف ،مــاده  19قانــون نحــوه اجــرای محکومیتهــای مالــی (مصــوب  )1394مقــرر
داشــته اســت« :همچنیــن دادگاه بایــد بــه درخواســت محکــو ٌم لــه یــا خوانــده دعــوای اعســار بــه
مراجــع ذیربــط از قبیــل ادارات ثبــت محــل و شــهرداریها دســتور دهــد کــه بــر اســاس نشــانی
کامــل ملــک یــا نــام مالــک پــاک ثبتــی ملکــی را کــه احتمــال تعلــق آن بــه محکــو ٌم علیــه وجــود
دارد ،بــرای توقیــف بــه دادگاه اعــام کنــد .ایــن حکــم در مــورد تمامــی مراجعــی کــه بــه هــر نحــو،
اطالعاتــی در مــورد امــوال اشــخاص دارنــد ،نیــز مجــری اســت».
بایــد پذیرفــت کــه دادگاههــا نیــز در صــورت لــزوم میتواننــد از مراجــع دارنــده اطالعــات امــوال
اشــخاص اســتعالم کننــد .بــا ایــن نــگاه ،در دســتورالعمل نحــوه بهرهبــرداری از ســامانه هوشــمند
اســتعالمات مالــی قــوه قضاییــه (مصــوب  )1400/1/24در تعریــف مراجــع صالــح گفتــه شــده اســت:
«قضــات رســیدگیکننده بــه پرونــده ،قضــات اجــرای احــکام ،قضــات شــوراهای حــل اختــاف ،رؤســای
واحدهــای ثبتــی و رؤســا و معاونــان ادارات اجــرا در حــدود مقــررات قانونــی و ضوابــط مذکــور در ایــن
دســتورالعمل جهــت دسترســی بــه ســهام» .بــا ایــن وصــف ،در دادرســی و رســیدگی بــه دعوای اعســار،
ایــن امــکان وجــود دارد کــه بــا اســتعالم از بانکهــای اطالعــات امــوال در مــورد اعســار یــا ایســار
خواهــان تصمیمگیــری کنــد.
در پایــان بایــد گفــت کــه شــخص ارزیــاب را نیــز بـه عنــوان ثالثــی کــه در مرحلــه اجــرا همــکاری
دارد ،بــا کارشــناس رســمی در مرحلــه دادرســی میتــوان مقایســه کــرد .نقــش کارشناســان رســمی
در فرآینــد دادرســی و ارزیــاب در اجــرای احــکام مدنــی از ایــن نظــر بــا یکدیگــر شــباهت دارد کــه در
هــر دو ،امــری تخصصــی بــه آنــان ارجــاع میشــود .نقــش ایجابــی کارشــناس و ارزیــاب در راســتای
حرکــت مراجــع قضایــی و اجرایــی بــرای بــه پایــان رســاندن فرآیندهــای الزم بــرای انجــام دادرســی
یــا اجــرای تصمیمهــای الزماالجراســت .البتــه اگــر هــر کــدام از آنهــا اقدامــی بــر خــاف وظایــف
محولــه از نظــر ماهیتــی و شــکلی انجــام دهنــد ،ممکــن اســت موجــب اطالــه دادرســی یــا اجــرا شــوند
یــا حتــی ایــن امــکان وجــود دارد کــه مســیر دادرســی یــا اجــرای حکــم را بــهطــور ناصحیــح تغییــر
دهنــد و مانعــی بــرای آن شــوند.
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نتیجهگیری
در مقالــه پیــش رو هــدف اصلــی مطالعــه تطبیقــی نقــش ثالــث در اجــرای احــکام در دو مرجــع
دیــوان عدالــت اداری و دادگاه حقوقــی میباشــد .کــه بــا توجــه بــه مختصــر بــودن مقــررات اجــرای
احــکام دیــوان عدالــت و رجــوع بــه قانــون اجــرای احــکام مدنــی آشــنایی بــا نقــاط اشــتراک و افتــراق
هــردو قانــون میتوانــد منشــا آثــار نظــری و کاربــردی باشــد.
بــه صــورت خالصــه میتــوان گفــت :منظــور از شــخص ثالــث ،همــه اشــخاص حقیقــی یــا حقوقــی
هســتند کــه در دادخواســت اصلــی ،عنوانــی از خواهــان و خوانــده ندارنــد .بــا ایــن توضیــح کــه از نظــر
مقــررات مربــوط بــه آییــن دادرســی مدنــی ،افــراد بــه ســه دســته تقســیم میشــوند :گــروه اول و دوم،
خواهــان و خوانــده اصحــاب دعــوا را تشــکیل میدهنــد .گــروه ســوم کــه خــارج از شــمول اصحــاب
دعــوا هســتند ،در برابــر دو گــروه قبلــی ،عنــوان شــخص ثالــث را دارنــد .بنــا بــر ایــن ،در مقــررات
مربــوط بــه آییــن دادرســی مدنــی ،جایگاهــی نیــز بــرای شــخص ثالــث ،بــه جــز اصحــاب اصلــی دعــوا
در نظــر گرفتــه شــده اســت ،بــه گون ـهای کــه وی بــا جمــع شــدن شــرایطی میتوانــد در دادرســی
دخالــت کنــد .قواعــد حضــور ثالــث در دعــاوی دیــوان عدالــت اداری و محاکــم عمومــی متفــاوت اســت.
در خصــوص اجــرای احــکام دیــوان عدالــت اداری بــا توجــه بــه ماهیــت ســازمان و عمومــی بــودن
محکــوم علیــه نقــش ثالــث بــا توجــه بــه تقســیم وظایــف درون و بیــن ســازمانی دســتگاههای اجرایــی
 ،تفکیــک صالحیــت هــا و سلســله مراتــب اداری حضــور پررنــگ تــر و نقــش پیچیــده تــری بــه خــود
میگیــرد .کــه اجــرای رای بــدون حضــور ثالــث را ســخت یــا گاه غیــر ممکــن میســازد.
درهــردو مرجــع گاهــی دخالــت شــخص ثالــث در دادرســی بــه صــورت اختیــاری اســت و آن در
جایــی اســت کــه مطابــق مــاده  ۱۳۰قانــون آییــن دادرســی مدنــی (مصــوب  ،)۱۳۷۹شــخص ثالــث
قبــل از ختــم دادرســی در مرحلــه بــدوی یــا در مرحلــه تجدیــد نظــر ،اگــر بــرای خــود مســتق ً
ال حقــی
قائــل باشــد یــا خــود را در محــق شــدن یکــی از اصحــاب دعــوای اصلــی ،ذینفــع بدانــد ،میتوانــد
دخالــت کنــد .همچنیــن طبــق مــاده  417همــان قانــون ،اگــر پــس از صــدور رأی قطعــی از دادگاه
بــدوی یــا تجدیــد نظــر ،شــخص ثالــث از رأی صادرشــده متضــرر شــود و در جریــان دادرســی دخالــت
نداشــته باشــد ،میتوانــد بــه عنــوان ثالــث نســبت بــه آن رأی اعتــراض کنــد .بــا توجــه بــه ســکوت
قانــون دیــوان عدالــت اداری تســری ایــن مــاده بــه اجــرای احــکام دیــوان از حیــث نظــری تصــور
میباشــد
گاهــی نیــز دخالــت شــخص ثالــث اجبــاری اســت و آن زمانــی اســت کــه مطابــق مــاده  ۱۳۵قانــون
یادشــده ،یکــی از طرفیــن دعــوا ،شــخص ثالثــی را بــه دادرســی جلــب کنــد .بــه طــور کلــی ،بــا توجــه
بــه مرحلــه دخالــت شــخص ثالــث در دعــوا و شــیوه آن بــه لحــاظ ارادی یــا اجبــاری بــودن ایــن
دخالــت ،مــوارد و صورتهــای متعــددی میتوانــد داشــته باشــد؛ چــون همــان دخالــت شــخص ثالــث
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در دادرســی میتوانــد در جریــان دادرســی و قبــل از صــدور حکــم یــا پــس از ختــم دادرســی و حتــی
صــدور حکــم باشــد .در صــورت نخســت ،ایــن دخالــت میتوانــد بــه ابتــکار و اراده خــود شــخص ثالــث
باشــد یــا بــه خواســت یکــی از دو طــرف دعــوا و بــا جلــب ثالــث .دخالــت ارادی در جریــان دادرســی نیز
یــا بــه عنــوان ادعــای حــق و نفعــی اســت یــا بــه صــورت حمایــت از یکــی از طرفیــن کــه شــخص ثالــث
در صــدور حکــم بــه نفــع او ذینفــع اســت .بــا توجــه بــه مــاده  ۱۳۵قانــون آییــن دادرســی مدنــی کــه
جلــب شــخص ثالــث را هــم در مرحلــه رســیدگی بــدوی و هــم در مرحلــه تجدیــد نظــر تجویــز کــرده
اســت ،معلــوم میشــود کــه بعــد از صــدور حکــم و قبــل از قطعیــت یافتــن آن ،دخالــت قهــری شــخص
ثالــث تجویــز شــده اســت.
مطابــق مقــررات آییــن دادرســی مدنــی ،بعــد از مرحلــه صــدور حکــم ،دخالــت ارادی شــخص ثالــث
عنــوان خــاص دارد و بــه دو صــورت بــه عمــل میآیــد:
الــف) تجدیــد نظرخواهــی (شــامل تجدیــد نظرخواهــی و فرجامخواهــی) در صورتــی کــه شــخص
ثالــث در دادرســی بــدوی بــه عنــوان وارد یــا مجلــوب حضــور داشــته و حکــم ک ً
ال یــا بعض ـاً علیــه او
صــادر شــده اســت.
ب) اعتــراض بــه حکــم یــا قــرار در جایــی کــه شــخص ثالــث در دادرســی حضــور و دخالتی نداشــته
اســت کــه ایــن مــورد هــم دو صــورت دارد :یــا ابتدائــا توســط شــخص ثالــث مطــرح میشــود (اصلــی)
یــا در واکنــش بــه اســتناد طــرف او در یــک دعــوا بــه حکمــی کــه در گذشــته در خصــوص دعوایــی
دیگــر از دادگاه صــادر شــده اســت ،بــه عمــل میآیــد (طــاری) .مطابــق بــا مقــررات منــدرج در قانــون
تشــکیالت و آییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری ،اعتــراض ثالــث بــه دو صـ ِ
ـورت اعتــراض ثالــث اصلــی
و اعتــراض ثالــث اجرایــی پیشبینــی شــده اســت .چــون مــواد منــدرج در قانــون دیــوان در خصــوص
اجــرای احــکام مختصــر اســت ،در فــرض ســکوت و اجمــال و ابهــام میتــوان بــه قواعــد عــام دادرســی
مدنــی مراجعــه کــرد.
بــه صــورت کلــی مباحــث راجــع بــه اجــرای احــکام در قانــون تشــکیالت و آییــن دادرســی دیــوان
عدالــت اداری ناقــص بــوده و بــه صــورت مختصــر بیــان شــده قاعدتــا در چنیــن مــواردی میبایســت
قانــون آییــن دادرســی مدنــی و قانــون اجــرای احــکام مدنــی بــه عنــوان قوانیــن مــادر مــورد اســتناد
قــرار گیرنــد لکــن نکتــه حائــز اهمیــت آن اســت کــه موضــوع اجــرای احــکام در دیــوان عدالــت اداری
بــه لحــاظ ماهیــت دعــاوی و نیــز شــخصیت عمومــی و ســازمانی محکــوم علیــه پیچیدگــی مضاعفــی
بــه خــود میگیــرد .حضــور ثالــث در مرحلــه اجــرای احــکام دیــوان از طــرق مختلفــی امــکان پذیــر
اســت نخســت آنکــه ماهیــت ســازمانی محکــوم علیــه و اصــل رعایــت سسلســله مراتــب ســازمانی
یــا تقســیمات داخلــی ادارات اجــرای حکــم را بــه انحــای مختلــف محتــاج دخالــت ثالــث مینمایــد
کــه ایــن ثالــث میتوانــد اعــم از شــخص حقیقــی یــا واحــدی از اداره باشــد .بــه عنــوان مثــال در
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دعــاوی اســتخدامی کــه ادارهای از یــک وزارتخانــه محکــوم علیــه رای میباشــد امــکان اجــرای رای
بــدون تاییــد واحدهــای دیگــر اعــم از مالــی ،حراســت یــا گزینــش مقــدور نمیباشــد بیآنکــه در
جریــان دادرســی واقــع شــده باشــند دوم :اجــرای بســیاری از آرا نیازمنــد دخالــت دو یــا چنــد ارگان
مختلــف اســت موضوعــی کــه در مــاده  116قانــون دیــوان مــورد توجــه واقــع شــده اســت بــه عنــوان
مثــال تبدیــل وضعیــت یــا اســتخدام یــک کارمنــد بــدون دخالــت ســازمان اداری اســتخدامی در صــدور
شناســه کارمنــدی و دخالــت ســازمان برنامــه و بودجــه در تخصیــص ردیــف بودجــه ممکــن نیســت لــذا
بــه نظــر میرســد قانــون فعلــی توجــه چندانــی بــه چنیــن مشــکالت عملــی نداشــته و پیچیدگیهــای
نظــام اداری ایــران را مدنظــر قــرار نــداده اســت کــه رفــع ایــن مشــکل مســتلزم تدویــن مقــررات
مفصــل اجــرای احــکام دیــوان عدالــت اداری میباشــد .گرچــه مــاده  116قانــون تشــکیالت تــاش
نمــوده تــا تکلیــف ادارات ثالــث در اجــرای حکــم را مشــخص نمایــد لکــن توجــه بــه تقســیم وظایــف
درون ســازمانی و بیــن ســازمانی و نیــز سلســله مراتــب اداری در ســازمانها توجــه نشــده اســت ایــن
موضــوع در خصــوص واحدهــای ســازمانی نیروهــای مســلح پیچیدگــی دو چندانــی بــه خــود میگیــرد.
نکتــه دیگــر کــه در خصــوص اجــرای احــکام مالــی مصــداق پیــدا میکنــد موضــوع توجــه بــه
تفکیــک ردیــف اعتبــارات مالــی ادارات و عــدم جــواز اختصــاص در محــل دیگــر اســت ایــن امــر در
کنــار تشــریفات پرداخــت بودجــه دســتگاههای اجرایــی میتوانــد اشــخاصی را بــه عنــوان ذی نفــع و
اشــخاصی را بــه عنــوان طــرف تکلیــف بــه عنــوان ثالــث وارد مرحلــه اجــرای حکــم نمایــد .بــه عنــوان
مثــال برداشــت وجــه محکــوم بــه از محــل اعتبــارات عمرانــی یــا حقــوق کارکنــان یــک اداره میتوانــد
ایــن اشــخاص را بــه عنــوان صاحــب حــق وارد پرونــده نمایــد یــا دســتگاههایی همپــون ســازمان برنامــه
و بودجــه را مکلــف بــه مشــارکت در فرآینــد اجــرای حکــم نمایــد .عــدم توجــه بــه ماهیــت اعتبــارات
دولتــی و آییــن تخصیــص آن نکتــه مغفــول در قانــون تشــکیالت اســت کــه از طریــق اســتناد بــه
قوانیــن اجــرای احــکام مدنــی مرتفــع نخواهــد شــد.
تشــریفات خــاص و گاه بــدون مبنــای قانــون احضــار و اجــرای احــکام در برخــی دســتگاهها از
جملــه نهادهــای نظامــی موضــوع اســت کــه اجــرای احــکام راجــه بــه اشــخاص و اماکــن نظامــی را
مســتلزم دخالــت ســتادکل نیروهــای مســلح و یــا ردههــای فرماندهــی دیگــر بــه عنــوان ثالــث نمــوده
اســت ایــن مســاله یکــی از مهــم تریــن دالیــل اطالــه اجــرای احکامــی از ایــن دســت در دیــوان عدالــت
اداری اســت بــه آنکــه دارای مســتند قانونــی بــوده و یــا تشــریفاتی واضــح و روشــن در خصــوص آن
انتشــار یافتــه باشــد .لــذا تدویــن و انتشــار مقــررات اجــای احــکام اینچنینــی از ضروریــات اصــاح
قانــون تشــکیالت دیــوان عدالــت اداری میباشــد .شــایان ذکــر اســت هیــچ یــک از ایــن مــوارد در
طــرح اصــاح قانــون دیــوان عدالــت اداری مــورد توجــه قــرار نگرفتــه اســت.
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 .1جعفــری لنگــرودی ،محمدجعفــر ،مبســوط در ترمینولــوژی حقــوق (جلــد  ،)1تهــران :گنــج
دانــش ،چــاپ چهــارم.1383 ،
 .2دالوری ،محمدرضا ،شرح و تحلیل قانون دیوان عدالت اداری ،تهران :جنگل.1394 ،
 .3صدرالحفاظــی ،نصراللــه ،نظــارت قضایــی بــر اعمــال دولــت در دیــوان عدالــت اداری،
تهــران :شــهریار ،چــاپ اول.1372 ،
 .4صفایــی ،ســید حســین ،دوره مقدماتــی حقــوق مدنــی :قواعــد عمومــی قراردادهــا
(جلــد  ،)2تهــران :میــزان ،چــاپ ششــم.1387 ،
 .5طباطبایی مؤتمنی ،منوچهر ،حقوق اداری تطبیقی ،تهران :سمت ،چاپ سوم.1387 ،
 .6کاتوزیان ،ناصر ،اثبات و دلیل اثبات (جلد  ،)2تهران :میزان ،چاپ اول.1383 ،
 .7کاتوزیــان ،ناصــر ،اعتبــار امــر قضاوتشــده در دعــوای مدنــی ،تهــران :کانــون وکالی
دادگســتری.1386 ،
 .8مالــوری ،فیلیــپ ،اندیشــههای حقوقــی ،ترجمــه :مرتضــی کالنتریــان ،تهــران :آگاه ،چــاپ
اول.1383 ،
 .9متین دفتری ،احمد ،آیین دادرسی مدنی و بازرگانی ،تهران :مجد.1387 ،
 .10محمودی ،جواد ،بررسی تحلیلی دادرسی اداری در حقوق ایران ،تهران :جنگل.1393 ،
 .11مدنی ،سید جاللالدین ،آیین دادرسی مدنی ،تهران :میزان.1392 ،
 .12موالبیگــی ،غالمرضــا ،صالحیــت و آییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری ،تهــران:
جنــگل.1393 ،
 .13مهاجــری ،علــی ،شــرح جامــع قانــون اجــرای احــکام مدنــی (جلــد  ،)2تهــران:
فکرســازان ،چــاپ دوم.1386 ،
 .14مهرپور ،حسین ،نظام بینالمللی حقوق بشر ،تهران :اطالعات ،چاپ ششم.1394 ،
 .15نوکندهای ،عزیز ،تفسیر قضایی آیین دادرسی مدنی ،تهران :نگار.1390 ،
 .16واحدی ،قدرتالله ،آیین دادرسی مدنی ،تهران :میزان.1388 ،
 .17هاشمی ،سید محمد ،حقوق اساسی و آزادیهای اساسی ،تهران :میزان.1384 ،
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ب) مقاله
 .1احمــدی ،خلیــل« ،تأملــی در دعــوای جلــب شــخص ثالــث در حقــوق ایــران و قواعــد
آییــن دادرســی مدنــی فــدرال امریــکا» ،فصلنامــه پژوهشهــای حقــوق تطبیقــی ،دوره بیســت
و دوم ،1398 ،شــماره .3
 .2آگاه ،وحیــد« ،تأملــی انتقــادی بــر الیحــه آییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری»،
مجلــه پژوهشهــای حقوقــی ،دوره هشــتم ،1388 ،شــماره .16
 .3باغبــان ،روحاللــه« ،تحلیلــی بــر اجــرای احــکام مدنــی و قانــون دیــوان عدالــت اداری
از منظــر عدالــت اجرایــی» ،فصلنامــه جســتارهای حقــوق عمومــی ،ســال دوم ،1397 ،شــماره .4
 .4پرویــن ،رســول ،امیــن پاهکیــده و الهــه اعتمــادی« ،اعتــراض ثالــث اجرایــی در قانــون
اجــرای احــکام مدنــی» ،مجلــه پژوهشهــای حقوقــی ،دوره شــانزدهم ،1396 ،شــماره .31
 .5پوراســتاد ،مجیــد و اعظــم ایمانیــان« ،مالکیــت خواهــان بــر دعــوای مدنــی» ،فصلنامــه
تحقیقــات حقوقــی تطبیقــی ایــران و بینالملــل ،دوره چهــارم ،1390 ،شــماره .14
 .6دهقــان منشــادی ،محســن و ولــی رســتمی« ،قواعــد حقوقــی حاکــم بــر وصــول مطالبــات
دولــت از اشــخاص؛ تحلیــل مــواد  47و  48قانــون محاســبات عمومــی کشــور» ،مجلــه
حقوقــی دادگســتری ،دوره هشــتاد و ســوم ،1398 ،شــماره .108
 .7رســتمی ،ولــی و حســن خســروی« ،الگــوی مناســب بــرای تدویــن قانون آیین دادرســی
اداری در ایــران و ضــرورت آن؛ نظــام فرانســوی یــا انگلیســی؟» ،مجلــه پژوهشهــای حقــوق
تطبیقی ،ســال هفدهــم ،1392 ،شــماره .2
 .8ســوادکوهی ،ســام« ،آییــن دادرســی اداری در تشــکیالت قضایــی جمهــوری اســامی
ایــران» ،پژوهشنامــه حقــوق خصوصــی ،ســال اول ،1391 ،شــماره .1
 .9صالحــی ذهابــی ،جمــال« ،اصــل نســبی بــودن رأی حقوقــی» ،مجلــه حقوقــی دادگســتری،
دوره هفتــاد و چهــارم ،1389 ،شــماره .71
 .10محســنی ،حســن و محمــد پورطهماســبی فــرد« ،اصــل تســلط طرفیــن دعــوا بــر جهــات
و موضوعــات دعــوا» ،نشــریه کانــون وکالی دادگســتری مرکــز ،دوره بیســت و یکــم ،1384 ،شــماره
.190
 .11محســنی ،حســن و همایــون رضایینــژاد« ،شــکایت ثالــث از عملیــات اجرایــی در
مقایســه بــا اعتــراض ثالــث بــه رأی» ،مجلــه حقــوق خصوصــی ،دوره هشــتم ،1390 ،شــماره .1
 .12مقــدادی ،محمدمهــدی و نســرین نکوجــوی« ،راهکارهــای مؤثــر اجــرای احــکام مدنــی
در ایــران و فرانســه» ،مجلــه حقــوق تطبیقــی ،دوره ســیزدهم ،1396 ،شــماره .108
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حقوق و تکالیف ثالث در مرحله اجرای احکام

در محاکــم حقوقــی و دیوان عدالت اداری

 .13یوســفی ،احمــد و ســعید مجیدیفــر« ،تفــاوت اعتــراض ثالــث اجرایــی بــا عناویــن
مشــابه» ،فصلنامــه تحقیقــات حقــوق خصوصــی و کیفــری ،دوره ســیزدهم ،1396 ،شــماره .3
ج) پایاننامه
 .1بابایــی ،محمــود« ،حقــوق و تکالیــف دارنــده چــک در حقــوق ایــران و کنوانســیون
ژنــو» ،پایاننامــه کارشناســی ارشــد ،رشــته حقــوق عمومــی ،دانشــکده معــارف اســامی و حقــوق،
دانشــگاه امــام صــادق (ع).1388 ،
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Examining the rights and duties of third parties in the
execution phase of judgments in general courts and the
Court of Administrative Justice
Abdolhossein Jokar *
Mohammadmehdi Meghdadi**
Abstract:
Execution of the sentence is the last step in a trial process in which the result of the
verdict will be realized for the convict. In other words, all other steps will be ineffective
if the execution step is not carried out well. The third party refers to all natural or legal
persons who do not have the title of plaintiff and defendant in the main petition. A third
party can intervene before the end of the trial in the preliminary or appellate stage if
he / she considers himself / herself to have an independent right or considers himself /
herself a beneficiary in the right of one of the main litigants. In the stage of execution
of the sentence in the proceedings, including criminal, legal and administrative, the
third party also has the right to enter and intervene, so that sometimes the third party
has rights in this stage and sometimes it is forcibly the subject and addressee. That the
third party has duties in the neighborhood of execution of the sentence. Existing rules
and jurisprudence in our legal system show that in legal courts, issues related to the
rights and duties of third parties are less ambiguous, but regarding the role of third parties in the implementation of judgments in the Court of Administrative Justice, Articles
107 to 109 The Law on the Organization and Procedure of the Administrative Court
of Justice has addressed issues sporadically. The research method in this research is
descriptive-analytical and library method has been used in collecting resources.
Keywords: Rights, Duties, Third Party, Enforcement of Civil Judgments, Court of
Administrative Justice, Objection.
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