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چکیده
اجــرای حکــم، آخریــن مرحله در فرآیند یک دادرســی اســت کــه نتیجه رأی بــرای محکوٌم   
لــه محقــق خواهــد شــد. به عبــارت دیگــر، اگــر مرحله اجــرای حکم بــه خوبــی محقق نگــردد، همه 
مراحــل دیگــر بی نتیجــه 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، مســتقاًل حقی 
قائــل باشــد یــا خــود را در محــق شــدن یکــی از اصحــاب دعــوای اصلــی، ذی نفــع بدانــد، می توانــد 
قبــل از ختــم دادرســی در مرحلــه بــدوی یــا تجدیــد نظــر دخالت کنــد. در مرحلــه اجــرای حکم در 
دادرســی ها 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 
می گیــرد. ایــن امــر در صورتــی اســت کــه ثالــث در مرحلــه اجــرای حکــم، تکالیفــی داشــته باشــد. 

مقــررات موجــود و رویــه قضایــی در نظــام حقوقــی ایــران نشــان می دهــد کــه در محاکــم حقوقــی، 
مباحــث مربــوط بــه حقــوق و تکالیف ثالث ابهــام کم تری دارد، امــا در خصوص نقش ثالــث در مرحله 
اجــرای احــکام در دیــوان عدالــت اداری، مــواد 107 تــا 109 قانون 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 کتاب خانه ای اســتفاده شــده اســت.
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مقدمه
ــس  ــر ک ــت و ه ــرد اس ــر ف ــّلم ه ــق مس ــی، ح ــی، دادخواه ــون اساس ــل 34 قان ــاس اص ــر اس   ب
می توانــد بــرای دادخواهــی بــه دادگاه هــای صالــح رجــوع کنــد و هــدف اصلــی دادخواهــی، تحصیــل 
حکــم قطعــی و اجــرای آن اســت. بــه عبــارت دیگــر، غایــت دادرســی، اجــرای حکــم اســت. شــخصی 
ــه کــرده اســت، می خواهــد حــق  ــه دادگاه مراجع ــاق حــق ب ــرای احق ــع شــده و ب کــه حــق او تضیی
ــر  ــد، در ه ــد.1 بی تردی ــن نمی کن ــم، مقصــود او را تأمی ــرگ حک ــت ب خــود را بســتاند و صــرف دریاف
نظــام قضایــی، اجــرای درســت و کامــل احــکام قضایــی، مهم تــر از فرآینــد دادرســی و فصــل خصومــت 

اســت. اجــرای حکــم، اصلــی ضــروری در فرآینــد دادرســی مطلــوب و تأمیــن عدالــت اســت.2
بــه عبــارت دیگــر، غایــت و هــدف دادرســی اجــرای حکــم اســت. صــرف اخــذ برگــه حکــم مقصــود 
او را تامیــن نمی کنــد و حکمــی کــه اجــرا نگــردد ارزشــی نخواهــد داشــت. بنابرایــن، می تــوان گفــت 

اجــرای حکــم مهم تــر از صــدور حکــم اســت کــه حــق دادخــواه از غاصــب ســتانده می شــود. 
بــه طــور کلــی، اصــل نســبیت در روابــط حقوقــی حاکــم اســت. در نتیجــه، آثــار روابــط حقوقــی 
ــن  ــر ای ــن اصــل تأکیــد شــده اســت. ب ــر ای اصــواًل دامن گیــر رابطــه می شــود. در حقــوق موضوعــه ب
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 

یکــی از طرفیــن دعــوا در آن دخالتــی ندارنــد، بــه عنــوان ثالــث شــناخته می شــوند.3
ــه  ــم در روی ــات مه ــی از موضوع ــی، یک ــم و آرای مدن ــرای حک ــرای اج ــث ب ــت شــخص ثال دخال
ــه  ــد ک ــاق می افت ــوزه اتف ــن ح ــد در ای ــی اســت. بســیاری از مســائل جدی ــن حقوق ــی و دکتری قضای
ــغول  ــود مش ــه خ ــناد را ب ــرای اس ــئوالن اج ــی و مس ــکام مدن ــرای اح ــاغل در اج ــات ش ــن قض ذه
ــی و اجــرای  ــی، اجــرای احــکام مدن ــن دادرســی مدن ــه آیی ــد. در کتاب هــای موجــود در زمین می کن
ــت.  ــوان یاف ــا نمی ت ــرای آن ه ــخی ب ــه پاس ــود دارد ک ــش هایی وج ــرا، پرس ــمی الزم االج ــناد رس اس
قانــون اجــرای احــکام مدنــی و قوانیــن ثبتــی و آیین نامــه اجــرای مفــاد اســناد رســمی الزم االجــرا نیــز 

ــد.4 ــات طــرح کرده  ان ــه جزئی ــن ب ــدون پرداخت ــی و ب ــه طــور کل موضــوع را ب
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ــه  ــبت ب ــتانکاران، نس ــاص و بس ــام و خ ــای ع ــم مقام ه ــوا، قائ ــاب دع ــر از اصح ــم دادگاه فرات حک
ــه  ــودن نســبت ب ــث ب ــا ثال ــه حکــم ب ــودن نســبت ب ــث ب ــر اســت. از نظــر ماهــوی، ثال دیگــران بی اث
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 

ــر اســت.1 ــال بی اث ــرای دیگــر شــرکای آن م ب
ــه ســه دســته تقســیم می شــوند: گــروه  ــه  بیــان دیگــر، از نظــر آییــن دادرســی مدنــی، افــرد ب ب
اول و دوم )خواهــان و خوانــده(، اصحــاب دعــوا را تشــکیل می دهنــد. 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، عــالوه 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 
ــون آن را ورود  ــه قان ــد ک ــه کرده ان ــران اقام ــه دیگ ــی وارد می شــود ک ــه دعوای ــوق خــود ب ــظ حق حف
شــخص ثالــث نامیــده اســت. روش دوم، دخالــت اجبــاری اســت کــه شــخص ثالــث را بــدون این کــه 
ــریک  ــود ش ــوی خ ــان وارد و او را در گفت وگ ــه دعوایش ــوا ب ــرف دع ــد، دو ط ــرده باش ــت ک درخواس

می کننــد. ایــن طریــق در قانــون، جلــب شــخص ثالــث نامیــده شــده اســت.2
حالــت ســومی نیــز وجــود دارد کــه از آن بــه عنــوان »اعتــراض ثالــث« نــام می برنــد 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 قانونــی اش 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. هم چنیــن 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 
ــی، از ایــن موضــوع مهــم غفلــت شــده اســت. گاهــی  ــون اجــرای احــکام مدن ــا اجمــال قان ســکوت ی
ــی  ــات اجرای ــد و عملی ــی می کنن ــوع بی توجه ــن موض ــه ای ــرا ب ــوران اج ــه مأم ــود ک ــده می ش دی

ــارم،  ــاد و چه ــی دادگســتری، دوره هفت ــه حقوق ــی«، مجل ــودن رأی حقوق ــبی ب ــل نس ــی، جمــال، »اص 1. صالحــی ذهاب

1389، شــماره 71، ص 64.

2. متین دفتری، احمد، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، تهران: مجد، 1387، ص 123.
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شکســت می خــورد. نقشــی کــه در تبصــره مــاده 34 قانــون اجــرای احــکام مدنــی پیش بینــی شــده، 
ــی دارد؛  ــی گام برم ــات اجرای ــتای عملی ــث در راس ــخص ثال ــه ش ــت ک ــی اس ــا ایجاب ــت ی ــش مثب نق
حرکتــی انتخابــی و داوطلبانــه از ســوی شــخص ثالــث بــرای وصــول محکــوٌم  بــه کــه شــرایط اجــرای 
حکــم را فراهــم می کنــد. در خصــوص اجــرای احــکام در دیــوان عدالــت اداری، بــا دو مــاده 57 و 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.
عــالوه بــر مــوادی کــه در قانــون دیــوان عدالــت اداری در خصــوص شــرایط دادخواســت، وکالــت، 
دعــاوی ثالــث، اســتماع شــهادت شــهود، رّد دادرس و نحــوه ابــالغ و توقیــف و ضبــط متخلــف بــه آییــن 
دادرســی مدنــی ارجــاع شــده، در مــواردی هم چــون پیوســت ها، تعــدد شــکایات در یــک دادخواســت 
و رفــع نقــص نیــز در آییــن دادرســی دیــوان، هم ســویی حداکثــری بــا آییــن دادرســی مدنــی در نظــر 
گرفتــه شــده  اســت.1 بنــا بــر ایــن، بــه نظــر می رســد 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 
ــی از  ــاوی ناش ــی دع ــی و فراوان ــات اجرای ــث در عملی ــش ثال ــت نق ــود اهمی ــا وج ــت. ب ــی داراس مدن
ــع و  ــی جام ــر، تحقیق ــش حاض ــوع پژوه ــه موض ــون در زمین ــا کن ــث، ت ــخاص ثال ــت اش ــش مثب نق
ــی  ــث اجرای ــراض ثال ــه اعت ــای انجام شــده در زمین ــز پژوهش ه ــه اســت. تمرک مســتقل صــورت نگرفت
و پراکندگــی تحقیــق در مــورد دیگــر نقش هــای ثالــث در زمینــه اجــرای احــکام، اهمیــت انجــام ایــن 
تحقیــق را آشــکار می ســازد؛ زیــرا بــا انجــام ایــن تحقیــق و اســتفاده از نتایــج آن می تــوان بــه بهبــود 
ــه نقــش ایجابــی اشــخاص ثالــث ارتبــاط پیــدا  حــل  و فصــل پرونده هــای مطــرح امیــدوار بــود کــه ب
می کنــد.  هم چنیــن 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 
ــن  ــود آیی ــی ســکوت کــرده اســت. نب ــوارد اجرای مالحظــه می  شــود کــه قانون گــذار در بســیاری از م
دادرســی مشــخص و تشــّتت رویه هــای قضایــی موجــب شــده اســت کــه ســلیقه های متفــاوت موجــب 
ــا اســتفاده از رویه هــای مناســب در مراجــع  ــا ب اختــالل در حقــوق اشــخاص شــود. ضــروری اســت ت
قضایــی و نظریه هــای مشــورتی، راه  حلــی مناســب بــرای هــر یــک از مســائل مطــرح ارائــه شــود تــا از 
تشــّتت آرا در ایــن زمینــه جلوگیــری گــردد. بــر همیــن اســاس، تحقیــق حاضــر درصــدد پاســخ گویی 
بــه ایــن پرســش اســت کــه ثالــث در مرحلــه اجــرای احــکام چــه حقــوق و تکالیفــی دارد؟ روش تحقیــق 

1. آگاه، وحیــد، »تأملــی انتقــادی بــر الیحــه آییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری«، مجلــه پژوهش هــای حقوقــی، 

دوره هشــتم، 1388، شــماره 16، ص 426.
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ــه ای  ــع از روش کتاب خان ــردآوری مناب ــت و در گ ــی اس ــی و تحلیل ــوع توصیف ــش، از ن ــن پژوه در ای
اســتفاده شــده اســت. 

گفتــار اولـ  مبانــی حضــور ثالــث در اجــرای احــکام مدنــی و دیوان 
اداری عدالت 

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 اطــالع از مفــاد رأی، از حقــوق خــود بــه صــورت مقتضــی 
دفــاع کنــد. هم چنیــن در مراحــل پــس از صــدور رأی و ختــم دادرســی، هنــگام اجــرای حکــم ممکــن 
ــذارد،  ــر بگ ــث اث ــی اشــخاص ثال ــر مال ــی و غی ــوق مال ــر حق ــی ب ــی آرای قضای ــات اجرای اســت عملی
بــدون آن کــه اصــل رأی در خصــوص ایشــان، موجــد حــق یــا تکلیــف باشــد.1 عــالوه بــر آن، حضــور 
ثالــث در مرحلــه اجــرای حکــم گاهــی بــرای اســتیفای حقــوق محکــوٌم لــه پرونــده صــورت می گیــرد. 
پــس حضــور ثالــث در اجــرای احــکام، ابعــاد متعــددی دارد. گاهــی شــخص ثالــث، مخاطــب تکلیفــی 
در اجــرای حکــم اســت و گاهــی بــه عنــوان ذی حــق بــا ادعــای تضییــع حقــوق خــود در مقــام مدعــی 

ــرد. ــرار می گی ق

بند اول ـ حق دادخواهی
ــه  ــرد، صــرف نظــر از هــر گون ــرای هــر ف ــن حــق ب ــه رســمیت شــناختن ای حــق دادخواهــی و ب
ــح  ــه دادگاه صال ــزوم ب ــد در صــورت ل ــژادی، جنســی، قومــی، قبیلــه ای و مذهبــی کــه بتوان ویژگــی ن
ــردی محســوب می شــود و  ــای ف ــوق و آزادی ه ــه جــزو حق ــی اســت ک ــه حقوق ــد، از جمل رجــوع کن
آن را می تــوان ضامــن حراســت از دیگــر حقــوق و آزادی هــای فــردی و اجتماعــی قلمــداد کــرد.2 ایــن 
حــق از جملــه حقــوق اولیــه همــه افــراد بــه شــمار مــی رود تــا در مــواردی کــه حقــوق و آزادی هایشــان 

ــح قضایــی را داشــته باشــند.3 ــه مراجــع صال ــرای احیــای آن، امــکان مراجعــه ب پای مــال شــود، ب

ــران و  ــی اداری در ای ــن دادرس ــون آیی ــن قان ــرای تدوی ــب ب ــوی مناس ــی و حســن خســروی، »الگ 1. رســتمی، ول

ــا انگلیســی؟«، مجلــه پژوهش هــای حقــوق تطبیقــی، ســال هفدهــم، 1392، شــماره  ضــرورت آن؛ نظــام فرانســوی ی

2، ص 251.

2. مهرپور، حسین، نظام بین المللی حقوق بشر، تهران: اطالعات، چاپ ششم، 1394، ص 78.

3. هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی و آزادی های اساسی، تهران: میزان، 1384، ص 294.
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ــرح  ــترک ط ــی مش ــی از مبان ــط، یک ــات مرتب ــارض در موضوع ــکام متع ــدور اح ــری از ص جلوگی
ــتثنایی و  ــازی اس ــث، امتی ــخص ثال ــررات ورود ش ــیس مق ــا تأس ــذار ب ــت. قانون گ ــث اس ــراض ثال اعت
ویــژه بــرای اشــخاص خــارج از دادرســی و بیگانــه از دعــوا قائــل شــده اســت تــا بتواننــد بــا احســاس 
ذی نفعــی یــا بیــم ضــرر حاصــل از دعــوای مطرح شــده، بــرای جلوگیــری از تضییــع حقــوق و ضــرر، بــا 

میــل و اختیــار مداخلــه کننــد.1
ــی مشــترک طــرح  جلوگیــری از تشــکیل پرونده هــای متعــدد در دادگســتری یکــی دیگــر از مبان
ــی  ــم و بررس ــده در محاک ــای تشکیل ش ــاالنه پرونده ه ــار س ــه آم ــی ب ــا نگاه ــت. ب ــث اس ــراض ثال اعت
ــم  ــا ه ــا ب ــادی از پرونده ه ــداد زی ــه تع ــود ک ــخص می ش ــرح مش ــته های مط ــوا و خواس ــاب دع اصح
ارتبــاط دارنــد. یــک جــا مطــرح شــدن پرونده هــا موجــب کاهــش آمــار پرونده هــا می شــود. در ضمــن، 
تشــکیل پرونده هــای متعــدد بــرای دادگســتری موجــب تراکــم کار، کاهــش اوقــات رســیدگی متعــدد از 
جانــب محاکــم، نفــی صرفه جویــی اقتصــادی از جانــب طرفیــن یــا ثالــث و دســتگاه قضایــی در انــرژی 

ــود.  ــدد می ش ــای متع ــدد و اعتراض ه ــای متع ــیدگی و ابالغ ه ــد، رس ــانی، رفت وآم ــی و انس محیط

بند دومـ  اعتراض ثالث، استثنایی بر اصل نسبی بودن آرای قضایی
بــا صــدور رأی دادگاه و الزم االجــرا شــدن آن در روابــط قضایــی طرفیــن، نوعــی دگرگونــی بــه وجــود 
می آیــد 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 اســت3 و 
ظاهــراً پشــتوانه اخالقــی نیــز دارد. ایــن اصــل در متنــی قانونــی منصــوص نشــده اســت، امــا بی تردیــد، 
مبنــای بســیاری از قواعــد موجــود بــه ویــژه در حقــوق دادرســی خصوصــی اســت. بــرای توجیــه بنیــاد 
ــه ضــرورت حفــظ منافــع اشــخاص بیــرون از  ــی ب ــه قراردادهــا ماننــد کــرده و زمان آن، گاهــی آن را ب
دادرســی و ســرانجام بــه اصــل بی طرفــی دادرس متوســل شــده اند.4 مقصــود از اثــر رأی در اصــل نســبی 
ــی  ــذات در دارای ــه حکــم اواًل و بال ــی ک ــن معن ــه ای ــر اصحــاب دعواســت ب ــر مســتقیم آن ب ــودن، اث ب
دادباختــه و دادبــرده مؤثــر باشــد، حقــوق و الزامــات آنــان را افزایــش دهــد یــا از آن بکاهــد. التزامــات 
ــرده، منتفــع اصلــی  ــل، دادب ــر دادباختــه تحمیــل می شــود و در مقاب ــدون واســطه ب ناشــی از حکــم، ب
و نخســتین از ایــن رأی اســت.5 امــکان اعتــراض ثالــث، راهــی بــرای گــذر از ایــن اصــل قانونــی اســت.

1. متین دفتری، پیشین، ص 323.

2. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران: گنج دانش، چاپ چهارم، 1383، ج 1، ص 14.

3. مالوری، فیلیپ، اندیشه های حقوقی، ترجمه: مرتضی کالنتریان، تهران: آگاه، چاپ اول، 1383، ص 200.

4. کاتوزیان، ناصر، اثبات و دلیل اثبات، تهران: میزان، چاپ اول، 1383، ج 2، ص 186.

5. صفایــی، ســید حســین، دوره مقدماتــی حقــوق مدنــی: قواعــد عمومــی قراردادهــا، تهــران: میــزان، چــاپ ششــم، 1387، 

ج 2، ص 250.
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ـ اعتراض ثالث، استثنایی بر اصل تغییرناپذیری اصحاب دعوا بند سوم 
ــه موجــب  ــه، اصــل تغییرناپذیــری دعــوای حقوقــی اســت کــه ب یکــی از  اصــول دادرســی عادالن
ــر ایــن،  آن، هنگامــی کــه دادرســی آغــاز می شــود، عناصــر و چارچــوب آن نبایــد تغییــر کنــد. بنــا ب
ــا  ــر داد ی ــمت او را تغیی ــا س ــرد ی ــوا ک ــن دع ــی از طرفی ــن یک ــی را جای گزی ــخص ثالث ــوان ش نمی ت
موضــوع دعــوای اولیــه را بــا طــرح جدیــد تغییــر داد؛ زیــرا تقاضــای رســیدگی )دادخواســت(، قلمــروی 
ــاط  ــد. حفــظ ارتب ــوا مشــخص می کن ــوا را از نظــر عناصــر ســازنده، اطــراف، موضــوع و ســبب دع دع
میــان ادعــا و دفــاع، یکــی از آثــار اصــل تغییرناپذیــری دعــوای حقوقــی و الزمــه اســتمرار ســالم جریــان 

دادرســی اســت.1
در حقــوق رم، اصــل تغییرناپذیــری اصحــاب دعــوا و ثبــات و پایــداری موضــوع، نخســت بــه دلیــل 
ــه  ــداری عناصــر دعــوا ب ــات و پای ــه نمی شــد. اصــل ثب ــداری موضــوع دعــوا پذیرفت ــات و پای اصــل ثب
ایــن معناســت کــه دعــوا هنگامــی کــه آغــاز شــود، دیگــر طرف هــای آن و ادعاهایــی کــه مطــرح اســت، 

نبایــد تغییــر نکنــد و بایــد ثابــت و پایــدار بمانــد. 

بند چهارم ـ مبنای قانونی پذیرش ثالث در دادرسی
ــر ارادی  ــا غی ــورت ارادی ی ــه ص ــد ب ــکام می توان ــرای اح ــث در اج ــور ثال ــی، حض ــورت کل ــه ص ب
واقــع شــود. نــوع اول، ارادی اســت و بــه خواســت ثالــث اتفــاق می افتــد. شــکل دوم کــه خــارج از اراده 
ــث در فرآینــد دادرســی،  ــرار می گیــرد. نقــش ثال ــی در فرآینــد اجــرا ق ــر تکالیــف قانون ــا ب اوســت، بن
شــبیه ورود ثالــث اســت کــه بــه اراده شــخص ثالــث وابســته اســت یــا شــبیه جلــب ثالــث کــه ناشــی 
ــث، ورود  ــق ورود ثال ــن طری ــان، طبیعی تری ــن می ــت.2 در ای ــی اس ــوای اصل ــاب دع ــت اصح از خواس
اختیــاری ثالــث اســت، بــه ایــن  صــورت کــه شــخصی بــه جــز محکــوٌم علیــه و محکــوٌم لــه و متعهــد و 
متعهــٌد لــه بــا طیــب خاطــر و بــا میــل و رغبــت در اجــرای احــکام و اســناد مداخلــه می کنــد و اعــالم 
مــی دارد کــه حاضــر بــه اجــرای حکــم یــا تعهــدی اســت کــه دیگــری، محکــوٌم علیــه یــا متعهــد آن 

اســت.3
ــن اســت  ــوارد ممک ــناد در برخــی م ــرای اس ــی و اج ــکام مدن ــرای اح ــث در اج ــن ورود ثال هم چنی
قهــری و بــه حکــم قانــون باشــد. ضمــن ایــن کــه مقصودمــان از ورود ثالــث بــه مفهومــی نیســت کــه 

ــر جهــات و موضوعــات دعــوا«،  1. محســنی، حســن و محمــد پورطهماســبی فــرد، »اصــل تســلط طرفیــن دعــوا ب

ــم، 1384، شــماره 190، ص 74. ــز، دوره بیســت و یک ــون وکالی دادگســتری مرک نشــریه کان

2. پوراســتاد، مجیــد و اعظــم ایمانیــان، »مالکیــت خواهــان بــر دعــوای مدنــی«، فصل نامــه تحقیقــات حقوقــی تطبیقــی 

ــل، دوره چهــارم، 1390، شــماره 14، ص 44.  ــران و بین المل ای

3. بابایــی، محمــود، »حقــوق و تکالیــف دارنــده چــک در حقــوق ایــران و کنوانســیون ژنــو«، پایان نامــه کارشناســی 

ارشــد، رشــته حقــوق عمومــی، دانشــکده معــارف اســالمی و حقــوق، دانشــگاه امــام صــادق )ع(، 1388، ص 12.
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در آییــن دادرســی و در مــواد 130 بــه 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.

ــی کــه  ــر خــالف اجــرای احــکام مدن ــت اداری ب ــوان عدال ــه اجــرای احــکام دی ــوط ب قوانیــن مرب
دارای نــص صریــح و نســبتًا مشــخصی اســت، متأســفانه بــه صــورت پراکنــده در مــواد 107 تــا 119 
قانــون دیــوان اشــاره شــده  اســت. اجــرای حکــم، غایــت نهایــی دادرســی اســت و اجــرای عدالــت بــا 
ــون،  ــر قان ــد در براب ــراد بای ــه اف ــه هم ــت ک ــّلم اس ــد.1 مس ــور می یاب ــم دادگاه تبل ــق حک ــرای دقی اج
ــی  ــی یکســان داشــته باشــند و در عمــل، در دســت یابی اشــخاص حقیقــی و حقوق حقــوق و اختیارات
بــه ضمانت هــای اجــرای قانونــی و اســتفاده از ابــزار و قــدرت پیش بینی شــده در قانــون بــرای احقــاق 

حــق نبایــد تفاوتــی میــان آن هــا باشــد.2
ــان اشــخاص محکــوٌم  ــان اجــرای حکــم می ــی از نظــر چگونگــی و زم ــون اجــرای احــکام مدن قان
 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، رابطــه ای در حــوزه حقــوق خصوصــی یــا حقــوق 
کیفــری پدیــدار می شــود، ولــی در دعــاوی مطــرح در دیــوان عدالــت اداری، رابطــه ای در حــوزه حقــوق 
عمومــی مطــرح می شــود 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 الزامــًا مقــام عمومــی اســت؛ 

چــون فلســفه تشــکیل دیــوان عدالــت اداری، رســیدگی بــه شــکایت شــهروندان علیــه دولــت اســت.4
ــاوت  ــری متف ــی و کیف ــا دادرســی های مدن ــت ب ــت اداری از نظــر ماهی ــوان عدال رســیدگی در دی
اســت. مجموعــه دادرســی قضایــی، دادرســی اداری و دادرســی محاســباتی، نظامــی ویــژه را در جمهوری 
اســالمی ایــران شــکل می دهــد کــه شــیوه انتظــام و ارتبــاط آن هــا بــا یکدیگــر و شــیوه دادرســی هــر 
یــک، از جملــه دادرســی اداری، نظــام حقوقــی منحصــر بــه فــردی ایجــاد کــرده اســت. دادرســی اداری 
را نمی تــوان واجــد ماهیــت صــرف حقــوق عمومــی دانســت. بنــا بــر ایــن، در امــوری، همــان دادرســی 

مدنــی بــر دعــاوی علیــه اداره حاکــم اســت و در بیش تــر امــور، هویــت خــاص خــود را دارد.5

ــت  ــر عدال ــت اداری از منظ ــوان عدال ــون دی ــی و قان ــکام مدن ــرای اح ــر اج ــی ب ــه، »تحلیل ــان، روح الل 1. باغب
اجرایــی«، فصل نامــه جســتارهای حقــوق عمومــی، ســال دوم، 1397، شــماره 4، ص 124.

ــخاص؛  ــت از اش ــات دول ــول مطالب ــر وص ــم ب ــی حاک ــد حقوق ــی رســتمی، »قواع ــان منشــادی، محســن و ول 2. دهق
تحلیــل مــواد 47 و 48 قانــون محاســبات عمومــی کشــور«، مجلــه حقوقــی دادگســتری، دوره هشــتاد و ســوم، 1398، 

ــماره 108، ص 52. ش
3. رســتمی، ولــی و حســن خســروی، »الگــوی مناســب بــرای تدویــن قانــون آییــن دادرســی اداری در ایــران و ضــرورت 

آن؛ نظــام فرانســوی یــا انگلیســی؟«، مجلــه پژوهش هــای حقــوق تطبیقــی، ســال هفدهــم، 1392، شــماره 2، ص 278.
4. محمودی، جواد، بررسی تحلیلی دادرسی اداری در حقوق ایران، تهران: جنگل، 1393، ص 23.

ــه  ــران«، پژوهش نام ــامی ای ــوری اس ــی جمه ــکیات قضای ــی اداری در تش ــن دادرس ــام، »آیی ــوادکوهی، س 5. س
ــماره 1، ص 10. ــال اول، 1391، ش ــی، س ــوق خصوص حق
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ــه گفتــه  ــران، نبــود آییــن عــام دادرســی اســت. ب یکــی از مشــکالت اساســی در حقــوق اداری ای
ــد یکــی از ایــن دو فــرض باشــد  یکــی از پژوهشــگران، فلســفه وجــودی دیــوان عدالــت اداری می توان
ــی  ــل موضوع ــرای ح ــه ب ــت ک ــی اس ــادی تخصص ــا نه ــت ی ــدرت اس ــار ق ــرای مه ــادی ب ــا نه ــه ی ک
تخصصــی بــه وجــود آمــده اســت.1 هــر کــدام از ایــن دو فــرض را بپذیریــم، بایــد قبــول کــرد کــه ایــن 
ــد و اصــول  ــا قواع ــوق اداری ب ــد و اصــول حق ــه قواع ــی ک ــرا زمان ــد؛ زی ــژه می طلب ــاد، قواعــدی وی نه
ــوق  ــود. چــون حق ــد ب ــاوت خواه ــز متف ــا نی ــن دادرســی آن ه ــاوت باشــد، آیی ــری متف ــی و کیف مدن
عمومــی بــا حقــوق خصوصــی سرشــتی متفــاوت دارد و دارای اصــول و قواعــد مخصــوص بــه خود اســت، 
دادگاه هــای اداری نیــز بــا دادگاه هــای حقوقــی و کیفــری ماهیتــی متفــاوت دارنــد و قواعــد متفاوتــی 
ــز تفــاوت داشــته باشــد.  ــن رو، عجیــب نیســت کــه دادرســی آن هــا نی ــر آن هــا حاکــم اســت. از ای ب
ــژه، دادگاه  ــوق وی ــن حق ــد و ای ــژه خــود را می طلب ــوق وی ــه برخــی صاحب نظــران، اداره، حق ــه گفت ب

ــود را دارد.2 ــژه خ ــی وی ــن دادرس ــد و آن دادگاه، آیی ــود را می خواه ــوص خ مخص
ــث  ــت اداری، ورود ثال ــوان عدال ــی دی ــن دادرس ــکیالت و آیی ــون تش ــوادی از قان ــذار در م قانون گ
ــی و مــاده 116 آن،  ــث اصل ــر اعتــراض ثال ــون، ناظــر ب ــن قان را پیش بینــی کــرده اســت. مــاده 57 ای
ناظــر بــر اعتــراض ثالــث اجرایــی اســت. یکــی از روش هــای مداخلــه ثالــث در یــک پرونــده، اعتــراض 
ــدون  ــون، اگــر آرای شــعب دیــوان عدالــت اداری کــه ب ــر اســاس مــاده 57 همیــن قان ثالــث اســت. ب
دخالــت فــرد ثالــث ذی نفــع در مرحلــه دادرســی صــادر شــده اســت، بــه حقــوق شــخص ثالــث خللــی 
وارد کنــد، ظــرف دو مــاه از تاریــخ اطــالع 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 می توانــد در قالــب ورود 
ثالــث اقــدام کنــد کــه رأی موضــوع مــاده 57 نیــز اعــم از قــرار و حکــم اســت. البتــه مشــخص نیســت 

ثالــث در چــه مــواردی می توانــد نســبت بــه یــک قــرار اعتــراض کنــد.3
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 
ــگاه اول می تــوان گفــت کــه ثالــث، هــر شــخصی اســت کــه در  در آرای قطعــی شــعب هســتند. در ن
دعــوا )پرونــده( حضــور نداشــته اســت. اشــخاصی کــه می تواننــد بــه واســطه شــاکی اصلــی در دعــوا 
ــای  ــه در بنده ــام شــاکی ک ــم مق ــث محســوب نمی شــوند. در نتیجــه، قائ حضــور داشــته باشــند، ثال
ــث محســوب نمی شــوند. پرسشــی  ــاره شــده اســت، ثال ــه آن اش ــاده 22 ب ــاده 18 و م »پ« و »چ« م

1. صدرالحفاظــی، نصراللــه، نظــارت قضایــی بــر اعمــال دولــت در دیــوان عدالــت اداری، تهــران: شــهریار، چــاپ اول، 

1372، ص 157.

2. طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، حقوق اداری تطبیقی، تهران: سمت، چاپ سوم، 1387، ص 120.

3. استوار سنگری، کوروش، حقوق دادرسی اداری، تهران: داتیک، 1400، ص 98.
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کــه مطــرح می شــود، 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، می توانــد 
بــه عنــوان ثالــث اعتــراض کنــد؟در پاســخ بــه ایــن پرســش بایــد گفــت کــه ظاهــراً حضــور آن هــا 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 100 شــهرداری( 
باشــند، در ایــن جــا ثالــث محســوب نمی شــوند. بنــا بــر ایــن، ثالــث بایــد شــخصی باشــد کــه حقــی 
ــه  ــاًل در فرضــی ک ــده داشــته باشــد. مث ــک پرون ــا در ی ــام آن ه ــم مق ــوا و قائ مســتقل از اصحــاب دع
ــوان  ــا در شــعب دی ــا حکمــی صــادر و کارفرم ــه کارفرم ــا علی ــر و کارفرم ــالف کارگ ــت حــل اخت هیئ
طــرح دعــوا کنــد و رأی بــه نفــع کارفرمــا نقــض شــود، کارگــر بــه عنــوان شــخص ثالــث می توانــد بــه 

رأی قطعــی دیــوان اعتــراض کنــد.1
بحــث مهــم در خصــوص ثالــث شــناختن دســتگاه های دولتــی اســت. اگــر حکــم قطعــی علیــه یــک 
دســتگاه دولــت )مثــل وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی( در شــعب دیــوان صــادر شــود، آیــا دســتگاه 
ــه آن  ــوان نســبت ب ــث در دی ــوان ثال ــه عن ــد ب ــاد کشــاورزی( می توان ــل وزارت جه ــی دیگــر )مث دولت
ــد  ــی نمی توانن ــه دســتگاه های دولت ــاره این ک ــی درب ــد؟ صــرف نظــر از طــرح مباحث ــراض کن رأی اعت
در شــعب دیــوان بــه عنــوان شــاکی حضــور داشــته باشــند، بــه نظــر نویســنده، چــون وزارت خانه هــا 
ــت  ــد دول ــی واح ــخصیت حقوق ــره ش ــی از پیک ــی بخش ــد و همگ ــتقل ندارن ــی مس ــخصیت حقوق ش
محســوب می شــوند و در دیــوان عدالــت اداری نیــز دولــت )در این  جــا بــه لحــاظ این کــه وزارت خانــه، 
طــرف دعواســت، بــه مفهــوم قــوه مجریــه( در دعــوای اصلــی، طــرف دعواســت و وزارت خانــه بــه عنــوان 
نماینــده دولــت از آن دفــاع کــرده اســت، بخــش دیگــری از دولــت نمی توانــد ثالــث محســوب شــود و 

بــه عنــوان ثالــث بــه آن حکــم اعتــراض کنــد. 
برخــی شــارحان قانــون دیــوان عدالــت اداری معتقدنــد کــه اساســًا دســتگاه های دولتــی می تواننــد 
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 می رســد 

کــه جهت گیــری قانــون دیــوان عدالــت اداری بــا ایــن تفســیر همــراه اســت. 

ــی و  ــکام مدن ــرای اح ــث در اج ــای ورود ثال ــار دوم ـ حالت ه گفت
ــت اداری ــوان عدال دی

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.

1. همان، ص  99.

حقوق و تکالیف ثالث در مرحله اجرای احکام
 در محاکــم حقوقــی و دیوان عدالت اداری
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بند اول ـ ورود ارادی در اجرای احکام مدنی و دیوان عدالت اداری
ــن  ــث را چنی ــت اداری، ورود ارادی ثال ــوان عدال ــن دادرســی دی ــون تشــکیالت و آیی ــاده 57 قان م
ــه  ــع در مرحل ــث ذی نف ــرد ثال ــت ف ــدون دخال ــه ب ــوان ک ــعب دی ــت: »آرای ش ــرده اس ــی ک پیش بین
دادرســی صــادر شــده، در صورتــی کــه بــه حقــوق شــخص ثالــث خلــل وارد نمــوده باشــد، ظــرف دو 
مــاه از تاریــخ اطــالع حکــم قابــل اعتــراض اســت. ایــن اعتــراض در شــعبه رســیدگی کننده بــه پرونــده 
ــد«. ــه صــدور رأی می نمای ــادرت ب ــل ارائه شــده، مب ــا بررســی دالی ــور ب مطــرح می شــود و شــعبه مزب

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 
ــه حکــم  ــا ب ــری ی ــه طــور قه ــث ب ــوارد، ورود ثال ــرد، بلکــه در برخــی م طــور ارادی صــورت نمی پذی
قانــون تحقــق می یابــد. بــرای مثــال، هــر گاه محکــوٌم 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 
ــوع  ــم و موض ــرای حک ــه اج ــر این ک ــود )مگ ــذ ش ــی اخ ــه متوف ــد از ترک ــه بای ــومٌ  ب ــورت، محک دو ص
ســند، قائــم بــه شــخص محکــوم یــا متعهــد باشــد کــه از ایــن مــورد در محــل خــود بحــث می شــود(. 
در ایــن صــورت، دخالــت ورثــه بــرای اجــرای حکــم و موضــوع ســند را می تــوان بــه صــورت قهــری و 

بــه حکــم قانــون دانســت.1
شــاید گفتــه شــود کــه چــون اراده ورثــه در قبــول ترکــه موجــب می شــود بعــد از فــوت محکــوٌم 
علیــه و متعهــد ســند، ورثــه در اجــرای حکــم دخالــت کننــد، دخالــت آنــان بــه طــور قهــری نیســت، 
ــا اندکــی تأمــل، خــالف ایــن ادعــا قابــل  ــان وابســته اســت و نوعــی ایقــاع اســت. ب ــه اراده آن بلکــه ب
ــول  ــا مدل ــرای اجــرای حکــم ی ــر عهــده وارثــان پــس از قبــول ترکــه ب اثبــات اســت؛ چــون آن چــه ب
ــاده 10  ــان ارادی نیســت. در م ــی اســت و ورود آن ــک دارای ــت از تمل ــه تبعی ــرد، ب ــرار می گی ــه ق ترک
ق.ا.ا.م مقــرر شــده اســت: »اگــر محکــوٌم علیــه قبــل از ابــالغ اجراییــه، محجــور یــا فــوت شــود، اجراییــه 
حســب مــورد بــه ولــی، قیــم، امیــن، وصــی، ورثــه یــا مدیــر ترکــه او ابــالغ می گــردد و هــر گاه حجــر 
یــا فــوت محکــوٌم علیــه بعــد از ابــالغ اجراییــه باشــد؛ مفــاد اجراییــه و عملیــات انجام شــده بــه وســیله 

ابــالغ اخطاریــه بــه آن هــا اطــالع داده خواهــد شــد«. 
ــه نشــان می دهــد  ــه ورث ــات انجام شــده ب ــه و عملی ــاد اجرایی ــا مف ــه ی ــالغ اجرایی ــن، اب ــر ای ــا ب بن
ــا ارادی.  کــه ورود ورثــه در اجــرای احــکام بــه حکــم قانــون اســت کــه بیش تــر جنبــه قهــری دارد ت
هم چنیــن بــر اســاس مــواد 3، 19، 60، 119 و 120 آیین نامــه اجــرای مفــاد اســناد رســمی، چگونگــی 

1. مدنی، سید جالل الدین، 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 
می شــود:

ماده 3 ـ تقاضانامه طبق فرم مخصوص تنظیم می شود و باید شامل نکات زیر باشد:
ــد  ــد، ک ــخ تول ــدر، تاری ــام پ ــام خانوادگــی، شــماره شــناس نامه، محــل صــدور آن، ن ــام، ن ــف( ن ال
ملــی، محــل اقامــت درخواســت کننده اجراییــه یــا نماینــده قانونــی او و شــماره دفترخانــه ای کــه ســند 

در آن ثبــت شــده و یــا قبــوض اقســاطی صــادر گردیــده اســت.
ــی،  ــد، کــد مل ــخ تول ــدر، تاری ــام پ ــام خانوادگــی، شــماره شــناس نامه، محــل صــدور، ن ــام، ن ب( ن
ــه،  ــن ورث ــر گاه بی ــه او. ه ــخصات ورث ــام و مش ــد، ن ــوت متعه ــورت ف ــد و در ص ــت متعه ــل اقام مح
محجــور یــا غایــب وجــود داشــته باشــد، بایــد نــام و مشــخصات نماینــده قانونــی محجــور یــا غایــب 
معیــن گــردد و متعهــٌد لــه یــا نماینــده قانونــی او موظــف اســت ورثــه متعهــد را معرفــی و در ایــن مورد، 
ــه،  ــه از معرفــی ورث ــت نیســت. در صــورت عجــز متعهــٌد ل ــه تســلیم گواهــی حصــر وراث احتیاجــی ب

ــه و اجــرای ثبــت تکلیفــی نخواهــد داشــت.1 دفترخان
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 ابــالغ واقعــی می گــردد... .
 تبصــره ـ در صورتــی کــه متعهــد پــس از صــدور اجراییــه و قبــل از ابــالغ فــوت کنــد، طــرز ابــالغ 

بــه ورثــه بــه ترتیــب مزبــور خواهــد بــود«.
مــاده 60 ـ در اجــرای اســناد ذمــه ای علیــه ورثــه متوفــی، بازداشــت امــوال ورثــه بــا رعایــت مــاده 
ــا  ــه ب ــرده باشــد و رد ترک ــه را رد ک ــه وارث ترک ــر این ک ــز اســت، مگ ــور حســبی جای ــون ام 226 قان

رعایــت مادتیــن 249 و 250 قانــون امــور حســبی محــرز و انجــام شــده باشــد.
ــواد  ــم. م ــم مالحظــه کنی ــم می توانی ــدوی و تجدیدنظــر ه ــر را در مراحــل دادرســی ب ــن ام همی
ــرار گرفتــن  ــوا ق ــه در مراحــل دادرســی و طــرف دع ــر ورود قهــری ورث 105، 2 337 و 338 ق.آ.د.م ب
ــا محجــور  ــوت ی ــه ف ــز مقــرر مــی دارد: »هــر گاه محکــوٌم علی ــاده 31 ق.ا.ا.م نی ــت دارد. م آن هــا دالل
شــود، عملیــات اجرایــی حســب مــورد تــا زمــان معرفــی ورثــه، ولــی، وصــی، قیــم محجــور یــا امیــن و 
مدیــر ترکــه متوقــف می گــردد و قســمت اجــرا بــه محکــوٌم لــه اخطــار می کنــد تــا اشــخاص مذکــور را 

1. احمــدی، خلیــل، »تأملــی در دعــوای جلــب شــخص ثالــث در حقــوق ایــران و قواعــد آییــن دادرســی مدنــی 

ــماره 3، ص 48. ــی، دوره بیســت و دوم، 1398، ش ــوق تطبیق ــای حق ــه پژوهش ه ــکا«، فصل نام ــدرال امری ف

2. مــاده 105 قانــون آییــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی و انقــالب 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 اعــالم مــی دارد. پــس از تعییــن جانشــین و درخواســت ذی نفــع، جریــان 

دادرســی ادامــه می یابــد، مگــر این کــه 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( می توانــد بــه درخواســت محکــوٌم لــه، معــادل محکــوٌم بــه از ترکــه متوفــی یــا امــوال محجــور 

توقیــف کنــد«.
ــث در  ــری ثال ــا ورود قه ــه آی ــن اســت ک ــه مطــرح می شــود، ای ــرض، ســؤالی ک ــن ف ــا ای حــال ب
اجــرای احــکام و اســناد را بایــد محــدود بــه ورثــه کــرد یــا می توانیــم مصادیقــی دیگــر بــرای آن پیــدا 
ــث در  ــت قهــری ثال ــی از دخال ــاده 44 ق.ا.ا.م را مصداق ــوان موضــوع م ــا می ت ــال، آی ــرای مث کنیــم؟ ب
اجــرای حکــم دانســت؟ مــاده 44 ق.ا.ا.م مقــرر مــی دارد: »اگــر عیــن محکــوٌم  بــه در تصــرف کســی غیــر 
از محکــوٌم علیــه باشــد، ایــن امــر مانــع اقدامــات اجرایــی نیســت، مگــر این کــه متصــرف، مدعــی حقــی 
از عیــن یــا منافــع بــوده و دالیلــی هــم ارائــه نمایــد. در ایــن صــورت، دادورز )مأمــور اجــرا( یــک هفتــه 
بــه او مهلــت می دهــد تــا بــه دادگاه صالحیــت دار 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«.
مــواد 74 تــا 78 آیین نامــه اجــرای مفــاد اســناد رســمی مقــرر کــرده اســت: »هــر گاه متعهــٌد لــه 
اظهــار نمایــد کــه وجــه نقــد یــا امــوال منقــول متعهــد نــزد شــخص ثالثــی اســت، آن امــوال و وجــوه 
ــد، بازداشــت می شــود و  ــری کن ــی براب ــای اجرای ــد و ســایر هزینه ه ــن متعه ــا دی ــه ب ــدازه ای ک ــا ان ت
بازداشــت نامه بــه شــخص ثالــث، ابــالغ واقعــی و نیــز بــه متعهــد هــم طبــق مقــررات ابــالغ می شــود، 
ــن او حــال باشــد  ــه دی ــم از این ک ــی و اع ــا حقوق ــی ی ــث، شــخصی حقیق ــم از این کــه شــخص ثال اع

یــا مؤجــل«.
ــد ق.ا.ا.م و  ــه بع ــواد 87 ب ــث را کــه در م ــت ثال ــف دخال ــرض و فرض هــای مختل ــن ف بی شــک، ای
مــواد 78 بــه بعــد آیین نامــه اجــرای مفــاد اســناد رســمی آمــده اســت، نمی تــوان جــزو هیــچ یــک از 
مــوارد ورود ارادی یــا قهــری ثالــث در اجــرای حکــم دانســت. فرض هــای مطرح شــده، ناظــر بــه اجــرای 
حکــم و اجــرای تعهــد از امــوال محکــوٌم علیــه و متعهــدی اســت کــه ایــن امــوال بــه نام هــای مختلــف 
در یــد اشــخاص ثالــث قــرار دارد و واحــد اجــرای احــکام و اجــرای ثبــت بــرای اجــرای حکــم یــا مفــاد 
ســند و پرداخــت محکــوٌم بــه  بــه محکــوٌم لــه و پرداخــت متعهــٌد بــه بــه متعهــٌد لــه، امــوال محکــوٌم 
ــث را  ــخص ثال ــوان ش ــا نمی ت ــن فرض ه ــس در ای ــرد. پ ــث می گی ــخاص ثال ــد را از اش ــه و متعه علی

مجــری حکــم یــا ســند دانســت تــا نوبــت بــه بحــث قهــری یــا ارادی بــودن دخالــت او برســد.1
ــب صــادر می شــود و در  ــه غای ــومٌ ٌ علی ــت محک ــر محکومی ــر ب ــی دای ــم غیاب ــه حک ــواردی ک در م
مــورد حکــم حضــوری کــه محکــومٌ ٌ علیــه بــرای اجــرای موضــوع حکــم حاضــر نشــود، دادگاه، نماینده ای 
بــرای اجــرای حکــم بــه جــای محکــوٌم علیــه ممتنــع تعییــن می کنــد. در ایــن مــورد نیــز نمی تــوان 
ــده  ــه نماین ــد، بلک ــدام می کن ــم اق ــرای حک ــرای اج ــه ب ــی دانســت ک ــده دادگاه را شــخص ثالث نماین

1. نوکنده ای، عزیز، تفسیر قضایی آیین دادرسی مدنی، تهران: نگار، 1390، ص 109.
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ــه  ــود ک ــرض می ش ــس ف ــد. پ ــرا می کن ــم را اج ــع، حک ــه ممتن ــوٌم علی ــینی از محک ــه جانش دادگاه ب
محکــوٌم علیــه حکــم را اجــرا کــرده اســت. بــرای مثــال، می تــوان مــوردی را نــام بــرد کــه شــخصی  بــه 
تنظیــم ســند بــه طــور غیابــی یــا حضــوری محکــوم شــده اســت. در ایــن مــورد، اگــر محکــوٌم علیــه 
از حضــور در دفتــر اســناد رســمی بــرای انتقــال ســند خــودداری کنــد، دادگاه، نماینــده ای بــه جــای 
محکــوٌم علیــه امتناع کننــده بــرای امضــای ســند انتقــال بــه دفترخانــه از بــاب قاعــده »الحاکــم، ولــّی 

ــد. ــی می کن ــع« معرف الممتن

گفتــار ســوم ـ حقــوق ثالــث در مرحلــه اجــرای احــکام مدنــی و 
دیــوان عدالــت اداری

ــوب  ــان محس ــود، خواه ــوا می ش ــت و وارد دع ــل اس ــی قائ ــود حق ــرای خ ــث ب ــه ثال ــی ک هنگام
ــد از: ــوق عبارتن ــن حق ــن ای ــت. مهم تری ــی اس ــد وی دارای حقوق ــردد و مانن می گ

بند نخست ـ اعتراض به حکم در اجرای احکام مدنی
ــان  ــا پای ــروع و ت ــرا، ش ــتور اج ــخ صــدور دس ــه از تاری ــی اســت ک ــه اقدامات ــرا، هم ــور از اج منظ
عملیــات اجرایــی انجــام می گیــرد. 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، 
ــرای  ــد، متضــرر می شــوند. ایــن جاســت کــه قانون گــذار ب ــه تقصیــری ندارن اشــخاصی کــه هیــچ گون
ــه  ــه ب ــوق خــود و مراجع ــع حق ــری از تضیی ــاع و جلوگی ــرای دف ــی ب ــده، راه ــث زیان دی اشــخاص ثال

ــت.1 ــرده اس ــی ک ــتری پیش بین دادگس
از دیگــر حقوقــی کــه بــرای ثالــث پیش بینــی شــده، اعتــراض بــه حکــم اســت. در تعریــف اعتــراض 
ثالــث آمــده اســت: »هــر گاه در حیــن اجــرای یــک اجراییــه دادگاه یــا اجراییــه ثبتــی و ماننــد آن هــا، 
مالــی بــه عنــوان مــال متعهــد یــا محکــوٌم 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 
ــدارد، بلکــه شــامل  ــا اجــرای حکــم ن ــه امــوال غیــر منقــول ی ثالــث اجرایــی می نامنــد و اختصــاص ب

امــوال منقــول و اجــرای قــرار هــم می باشــد«.
بــر اســاس مــواد 146 و 147 قانــون 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، 

ــی«،  ــون اجــرای احــکام مدن ــی در قان ــث اجرای 1. پرویــن، رســول، امیــن پاهکیــده و الهــه اعتمــادی، »اعتــراض ثال

ــماره 31، ص 142. ــانزدهم، 1396، ش ــی، دوره ش ــای حقوق ــه پژوهش ه مجل
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فصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری
ســال چهارم / شمـــاره یازدهم / تابستان 1401

289

مــال منقــول یــا غیــر منقــول یــا وجــه نقــدی بــه عنــوان امــوال محکــومٌ علیــه یــا مدعــٌی علیــه توقیــف 
ــل،  ــر دلی ــه ه ــده اســت، ب ــن پرون ــارج از طرفی ــه خ ــث ک ــر شــخص ثال ــان، اگ ــن می می شــود. در ای
ــی خــود  ــا حقــوق مال ــا مالکیــت ی ــد و توقیــف امــوال را معــارض ب ــه خــود بدان ــق ب آن مــال را متعل
بشــمارد، بــه توقیــف انجام شــده، معتــرض می شــود و از آن شــاکی می گــردد. وی بــا اظهــار خواســته 
و اعتــراض، ادعــای حقــوق خــود را مطــرح می ســازد و دالیــل و مســتندات ادعــای حــق خــود را ارائــه 
ــا بررســی  ــر نظــر آن اجــرا می شــود، ب ــه حکــم زی ــا واحــد اجــرای احــکام و دادگاهــی ک ــد ت می کن
ــای شــخص  ــار حــق و ادع ــر اظه ــد. حــال اگ ــف کن ــن تکلی ــای طرح شــده تعیی آن، در خصــوص ادع
ثالــث، مســتند بــه حکــم قطعــی یــا ســند رســمی باشــد کــه تاریــخ آن، مقــدم بــر توقیــف مــال مــورد 
ادعــا باشــد، توقیــف رفــع می شــود. در غیــر ایــن صــورت، بــه شــکایت شــخص ثالــث بــدون رعایــت 

ــی و هزینــه دادرســی رســیدگی می شــود.1 تشــریفات آییــن دادرســی مدن
از خــواص روش هــای فوق العــاده شــکایت از احــکام ایــن اســت کــه اصــواًل اجــرای حکــم قطعــی 
را بــه تأخیــر نمی انــدازد. ایــن خاصیــت در اعتــراض ثالــث محفــوظ اســت. در نهایــت، مــواردی پیــش 
می آیــد کــه ممکــن اســت از اجــرای حکــم معتــرٌض علیــه، خطــر یــا ضــرری واقــع شــود کــه جبــران 
ــرٌض  ــر معت ــازه داده اســت اگ ــه صــورت اســتثنایی اج ــون ب ــکان نداشــته باشــد. قان ــده ام آن در آین
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 معتــرٌض علیــه، بــه قــراری بــه مــدت معینــی حکــم دهــد. تشــخیص وجــود خطــر یــا ضــرر و 
هم چنیــن تعییــن مــدت تأخیــر اجــرا بــه نظــر قضایــی دادگاه وابســته اســت. )مــاده 589 قانــون آییــن 

دادرســی مدنــی(

بند دوم ـ اعتراض ثالث اجرایی در دیوان عدالت اداری
طبــق مــاده 116 قانــون دیــوان عدالــت اداری: »در مــواردی کــه اجــرای حکــم قطعــی از اختیــار 
محکــوٌم علیــه، خــارج یــا موکــول بــه تمهیــد مقدماتــی از ســوی مرجــع دیگــری غیــر از محکــوٌم علیــه 
باشــد و مرجــع اخیــر در جریــان دادرســی وارد نشــده باشــد، ظــرف یــک مــاه از تاریــخ اعــالم مرجــع 
ــه اجــرای  ــراض در مرحل ــن اعت ــن، ای ــر ای ــا ب ــد.« بن ــراض کن ــه رأی صــادره اعت ــد ب یادشــده می توان
ــث دادرســی  ــراض ثال ــری شــبیه اعت ــه از نظــر ظاه ــت دارد ک ــوان موضوعی ــی شــعب دی حکــم قطع

مدنــی موضــوع بنــد »ب« مــاده 419 قانــون آییــن دادرســی مدنــی اســت. 

1. یوســفی، احمــد و ســعید مجیدی فــر، »تفــاوت اعتــراض ثالــث اجرایــی بــا عناویــن مشــابه«، فصل نامــه تحقیقــات 

حقــوق خصوصــی و کیفــری، دوره ســیزدهم، 1396، شــماره 3، ص 38.
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الف. خارج شدن اجرای حکم از اختیار محکوٌم علیه
نمونــه جالبــی کــه در ایــن خصــوص می تــوان مثــال زد، ایــن اســت  کــه 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 اعــالم مــی دارد کــه ایــن ملــک پــس از صــدور 
حکــم، طبــق تشــخیص ســازمان میــراث فرهنگــی جــزو میــراث فرهنگــی محســوب می شــود 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 

مــاده 5 قانــون تأســیس شــورای عالــی شهرســازی و معمــاری وابســته اســت.1
ــیس  ــون تأس ــاده 5 قان ــیون م ــال دوم، کمیس ــی و در مث ــراث فرهنگ ــازمان می ــال اول، س در مث
ــراض  ــهرداری، اعت ــالم ش ــخ اع ــاه از تاری ــک م ــرف ی ــد ظ ــاری بای ــازی و معم ــی شهرس ــورای عال ش
خــود را بــه شــعبه صادرکننــده رأی قطعــی تســلیم کننــد. نکتــه ایــن جاســت کــه آیــا در مثــال دوم، 
شــهرداری نبایــد رضایــت کمیســیون مــاده 5 را در جریــان رســیدگی بــه دعــوا جلــب می کــرد یــا ایــن 
ــا شــعبه از مراجــع ذی ربــط اســتعالم و ســپس رأی  اســتدالل را در مرحلــه بــدوی مطــرح می کــرد ت

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 
پــالک ثبتــی مشــخصی تقاضــا می کنــد. ایــن در حالــی اســت کــه ایــن پــالک قبــاًل ملــی اعــالم 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 اداره ای بــه 
غیــر از طــرف شــکایت اســت، اداره یادشــده بــه عنــوان ثالــث، ظــرف مهلــت یــک مــاه از تاریــخ اعــالم 

اجــرای رأی، حــق اعتــراض خواهــد داشــت.2

ب. لزوم انجام تمهیداتی از سوی ثالث در خصوص اجرای حکم
در مثال هــای قبلــی ماننــد صــدور حکــم علیــه شــهرداری در خصــوص پروانــه ســاختمانی مســکونی 
ــا صــدور  ــودن آن اســت، اجــرای حکــم توســط شــهرداری ب ــاغ ب در ملکــی کــه شــهرداری، مدعــی ب
ــا ایــن  ــاغ از اختیــار شــهرداری خــارج اســت. ب ــرای احــداث ســاختمان مســکونی در یــک ب ــه ب پروان

1. دالوری، محمدرضا، شرح و تحلیل قانون دیوان عدالت اداری، تهران: جنگل، 1394، ص 594.

2. موالبیگی، غالم رضا، صاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تهران: جنگل، 1393، ص 280.
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حــال، در مــواردی، نفــس اجــرای حکــم توســط محکــوٌم 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، بودجــه ای در ایــن خصــوص تصویــب نکــرده باشــد. 
ــم محکــوم شــده  ــه یــک معل ــای خاصــی ب ــه پرداخــت مزای ــرورش ب ممکــن اســت اداره آمــوزش و پ
باشــد، امــا ســازمان برنامــه و بودجــه، اعتبــاری در ایــن خصــوص در اختیــار آمــوزش و پــرورش قــرار 
نــداده باشــد. ممکــن اســت اداره ای بــه اســتخدام رســمی شــخصی ملــزم شــده باشــد، ولــی ســازمان 
امــور اداری و اســتخدامی، پســت ســازمانی بــرای تخصــص شــخص محکــوٌم لــه در تشــکیالت و ســاختار 
ســازمانی دســتگاه محکــوٌم 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 اعــالم )از طــرف محکــوٌم 

علیــه یــا اجــرای احــکام دیــوان(، اعتــراض خــود را بــه دیــوان تقدیــم کننــد.1

بند سوم ـ شرایط اعتراض ثالث اجرایی در دیوان عدالت اداری
قانون گــذار بــا توجــه بــه تفــاوت میــان مــواد 57 و 116 قانــون تشــکیالت و آییــن دادرســی دیــوان 
ــر  ــی در نظ ــث اجرای ــراض ثال ــی و اعت ــث اصل ــراض ثال ــرای اعت ــی را ب ــرایط متفاوت ــت اداری، ش عدال
ــه  ــر اعتــراض ثالــث در مرحلــه اجــرای حکــم، ب ــه تمرکــز ایــن پژوهــش ب ــا توجــه ب گرفتــه اســت. ب

ــم. ــورد می پردازی ــن م ــرر در همی ــرایط مق ش

الف. رعایت مهلت یک ماهه 
ــا ســازمانی کــه  ــه دســتگاه اجرایــی ی ــرای اجــرا ب تاریــخ مهلــت یــک مــاه از تاریــخ اعــالم رأی ب
طــرف شــکایت نبــوده، ولــی اجــرای رأی بــه تمهیداتــی از ســوی آن اداره موکــول اســت، آغــاز می شــود. 
قانون گــذار در مــاده 57، اعتــراض ثالــث را در مــدت 2 مــاه از تاریــخ اطــالع شــخص ثالــث از صــدور 
ــاه  ــه یــک م ــن مــدت را ب ــی در مــاده 116 ای ــی وارد آورده، ول ــه حقــوق وی خلل رأی دانســته کــه ب
تقلیــل داده اســت. علــت ایــن کار هــم آن اســت کــه ایــن رأی طبــق مــاده 116 بــه دســتگاه ثالــث 
ــی اســت و ظــرف  ــخ اعــالم، قطعــی و یقین ــس اطــالع آن اداره از تاری ــرای اجــرا اعــالم می شــود. پ ب

مهلــت یــک مــاه از ایــن تاریــخ حــق اعتــراض دارد.

ب. لزوم ثبت اعتراض در قالب دادخواست
اعتــراض موضــوع مــاده 116 بایــد در قالــب دادخواســت و بــا رعایــت شــرایط اعتراض ثالــث موضوع 
مــاده 57 قانــون دیــوان باشــد. بنــا بــر ایــن، صــرف تقاضــا از شــعبه صادرکننــده رأی قطعــی، وافــی 

1. همان، ص 282.
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بــه مقصــود نیســت. در حــال حاضــر، در رویــه کنونــی شــعب دیــوان، برخــی اقدامــات در قالــب یــک 
ــد تقاضــای اجــرای حکــم توســط محکــوٌم  ــرد، مانن ــده رأی صــورت می گی تقاضــا از شــعبه صادرکنن
لــه و نیــز تقاضــای اعمــال مــاده 75 قانــون دیــوان بــا موضــوع اعــالم اشــتباه قاضــی صادرکننــده رأی. 
چــون قانون گــذار در مــاده 57، بــه صراحــت، اعتــراض ثالــث را در قالــب دادخواســت پذیرفتــه و میــان 
اعتــراض ثالــث اجرایــی و اعتــراض ثالــث اصلــی تفکیکــی قائــل نشــده و بــا توجــه بــه این کــه 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 می شــود؛ زیــرا دســتگاهی کــه بایــد مقدمــات 
اجــرای رأی را فراهــم آورد، بــه موضــوع اعتــراض کــرده اســت. قبــل از رســیدگی و صــدور رأی، تکلیــف 

دســتگاه یادشــده بــه تمهیــد مقدمــات اجرایــی رأی امــکان نــدارد.1

گفتار چهارم ـ تکالیف ثالث در مرحله اجرای احکام مدنی

در ادامــه بحــث شــناخت شــیوه همکاری هــای ثالــث، در خصــوص نقــش ســلبی و ایجابــی ثالــث 
ــا ثالــث در مرحلــه دادرســی نیــز  ــه اجــرا بایــد مشــخص شــود کــه آی ــا مرحل در مرحلــه دادرســی ت
می توانــد مانعــی ایجــاد کنــد؟ آیــا امــکان دارد وی بــرای بهبــود رونــد دادرســی همــکاری کنــد؟ ایــن 

ــه مــا یــاری برســاند.2 ــه شــناخت بهتــر مفهــوم ثالــث و جایــگاه آن ب ــد ب بررســی می توان
موضــوع مــا صرفــًا 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 
ــن بحــث را در دو قســمت  ــون ای ــص نباشــد. اکن ــب ناق ــا مطل ــز انجــام شــود ت ــه نقــش ســلبی نی ب

ــم. ــی می کنی بررس

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 
ــا  ــول ی ــر قب ــوای طــاری، در هــر صــورت ب ــه دع ــا رســیدگی ب ــه رســیدگی نیســت و دادگاه ب از ادام
رد دعــوای اصلــی تصمیم گیــری می کنــد، همــان طــور کــه اگــر دعــوای طــاری عــارض نشــده بــود، 

1. همان، ص 281.

2. احمدی، پیشین، ص 52.
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ایــن نتیجــه در پایــان دادرســی اتفــاق می افتــاد. افــزون بــر ایــن، تعییــن مهلــت بــرای طــرح برخــی از 
دعــاوی طــاری نیــز فرصــت اخــالل در دادرســی را از خواهــان دعــوای طــاری می گیــرد. 

ــد دادرســی  ــا وارد، در رون ــث اعــم از مجلــوب ی ایــن ادعــا پذیرفتــه شــده اســت کــه شــخص ثال
ــرح  ــه ط ــت ک ــه اس ــر گرفت ــی را در نظ ــذار، فرض ــال، قانون گ ــن ح ــا ای ــد. ب ــاد نمی کن ــی ایج خلل
دعــوای طــاری بــه منظــور تبانــی یــا تأخیــر در رســیدگی باشــد. از ایــن رو، در مــاده 133 قانــون آییــن 
دادرســی دادگاه هــای عمومــی و انقــالب 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 
ــه دعــوای ثالــث نمی باشــد، دعــوای ثالــث را از  ــه رســیدگی ب ــه دعــوای اصلــی، منــوط ب رســیدگی ب
ــاده 139  ــن م ــد.« هم چنی ــه رســیدگی می کن ــک جداگان ــر ی ــه ه ــوده، ب ــک نم ــی تفکی ــوای اصل دع
ــر گاه دادگاه احــراز  ــد: »ه ــرر می کن ــث حکــم مشــابهی دارد و مق ــب ثال ــورد جل ــون در م ــن قان همی
نمایــد کــه جلــب شــخص ثالــث بــه منظــور تأخیــر رســیدگی اســت، می توانــد دادخواســت جلــب را از 

دادخواســت اصلــی تفکیــک نمــوده، بــه هــر یــک جداگانــه رســیدگی کنــد«.
ــا اثــر ســلبی نقــش ثالــث در  نقــش شــخص ثالــث در دعــاوی طــاری را می تــوان از ایــن زاویــه ب
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 

ــوان تطبیــق داد. ــی می ت احــکام مدن

بند دوم ـ نقش )تکلیف( ایجابی شخص ثالث در فرآیند دادرسی
ــی نقــش ثالــث در اجــرای احــکام  ــر ایجاب ــا اث شــخص ثالــث در دعــاوی طــاری را از ایــن نظــر ب
مدنــی می تــوان مقایســه کــرد کــه جلــب یــا ورود ثالــث بــرای حمایــت از یکــی از طرفیــن دعــوا باشــد. 
ــد و  ــر نمی ده ــوا را تغیی ــان دع ــث، جری ــت شــخص ثال ــاری، دخال ــوای ط ــوع دع ــن ن ــع، در ای در واق
دادرســی در مســیر خــود مطابــق خواســته اصلــی پیــش مــی رود، بــا ایــن تفــاوت کــه شــخص ثالثــی 
بــرای تقویــت یکــی از طرفیــن بــه دعــوا جلــب یــا وارد می شــود. در ایــن شــکل از دخالــت ثالــث بــر 
ــی مطــرح می شــود، همــان  ــوای اصل ــا دع ــاط ب ــای مســتقلی در ارتب ــه ادع ــوع ســلبی آن ک خــالف ن

دعــوای اصلــی اســت کــه بــه جریــان خــود ادامــه می دهــد و بــا دعــوای طــاری تعارضــی نــدارد.
وجــه اشــتراک دیگــر شــخص ثالــث در فرآیند دادرســی بــا اجــرای احکام، نقــش دارنــدگان اطالعات 
ــکاری  ــی هم ــی و اجرای ــع قضای ــات مراج ــیر اقدام ــخاص در مس ــن اش ــد، ای ــر دو فرآین ــت. در ه اس
می کننــد. البتــه بیــن اطالعــات مربــوط بــه امــوال یــا اســتفاده از ســامانه هوشــمند اســتعالمات مالــی 
بــا اطالعــات موضــوع مرکــز ملــی داده هــای قــوه قضاییــه تفاوتــی ظاهــری وجــود دارد، بــه ایــن صــورت 
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کــه از بنــد »الــف« مــاده 117 قانــون برنامــه پنج ســاله ششــم توســعه اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی 
ــران چنیــن برداشــت می شــود کــه اســتعالم اطالعــات امــوال محکــومٌ ٌ علیهــم  جمهــوری اســالمی ای
صرفــًا در مرحلــه اجــرای احــکام و از ســوی قضــات واحــد اجــرای احــکام انجــام می شــود. بــه همیــن 
دلیــل، برخــی صاحب نظــران 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 650 تــا 652 قانــون آییــن دادرســی کیفــری بــر اســتعالمات الکترونیکــی 

تأکیــد و آن را تکلیــف کــرده اســت.1
ــرر  ــوب 1394( مق ــی )مص ــای مال ــرای محکومیت ه ــوه اج ــون نح ــاده 19 قان ــف، م ــن وص ــا ای  ب
ــه  ــار ب ــوای اعس ــده دع ــا خوان ــه ی ــوٌم ل ــت محک ــه درخواس ــد ب ــن دادگاه بای ــت: »هم چنی ــته اس داش
ــانی  ــاس نش ــر اس ــه ب ــد ک ــتور ده ــهرداری ها دس ــت محــل و ش ــل ادارات ثب ــط از قبی ــع ذی رب مراج
کامــل ملــک یــا نــام مالــک پــالک ثبتــی ملکــی را کــه احتمــال تعلــق آن بــه محکــوٌم علیــه وجــود 
دارد، بــرای توقیــف بــه دادگاه اعــالم کنــد. ایــن حکــم در مــورد تمامــی مراجعــی کــه بــه هــر نحــو، 

ــد، نیــز مجــری اســت«.  ــی در مــورد امــوال اشــخاص دارن اطالعات
بایــد پذیرفــت کــه دادگاه هــا نیــز در صــورت لــزوم می تواننــد از مراجــع دارنــده اطالعــات امــوال 
ــمند  ــامانه هوش ــرداری از س ــوه بهره ب ــتورالعمل نح ــگاه، در دس ــن ن ــا ای ــد. ب ــتعالم کنن ــخاص اس اش
اســتعالمات مالــی قــوه قضاییــه )مصــوب 1400/1/24( در تعریــف مراجــع صالــح گفتــه شــده اســت: 
»قضــات رســیدگی کننده بــه پرونــده، قضــات اجــرای احــکام، قضــات شــوراهای حــل اختــالف، 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، 
ــا ایســار  ــورد اعســار ی ــوال در م ــات ام ــای اطالع ــا اســتعالم از بانک ه ــه ب ــکان وجــود دارد ک ــن ام ای

ــد.  ــری کن ــان تصمیم گی خواه
در پایــان بایــد گفــت کــه شــخص ارزیــاب را نیــز بــه  عنــوان ثالثــی کــه در مرحلــه اجــرا همــکاری 
ــوان مقایســه کــرد. نقــش کارشناســان رســمی  ــا کارشــناس رســمی در مرحلــه دادرســی می ت دارد، ب
در فرآینــد دادرســی و ارزیــاب در اجــرای احــکام مدنــی از ایــن نظــر بــا یکدیگــر شــباهت دارد کــه در 
ــان ارجــاع می شــود. نقــش ایجابــی کارشــناس و ارزیــاب در راســتای  ــه آن هــر دو، امــری تخصصــی ب
حرکــت مراجــع قضایــی و اجرایــی بــرای بــه پایــان رســاندن فرآیندهــای الزم بــرای انجــام دادرســی 
ــر خــالف وظایــف  ــا اجــرای تصمیم هــای الزم االجراســت.  البتــه اگــر هــر کــدام از آن هــا اقدامــی ب ی
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 بــه  طــور ناصحیــح تغییــر 

دهنــد و مانعــی بــرای آن شــوند.

1. متین دفتری، پیشین، ص 149.
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نتیجه گیری
ــه پیــش رو هــدف اصلــی مطالعــه تطبیقــی نقــش ثالــث در اجــرای احــکام در دو مرجــع  در مقال
ــودن مقــررات اجــرای  ــه مختصــر ب ــا توجــه ب ــوان عدالــت اداری و دادگاه حقوقــی می باشــد. کــه ب دی
احــکام دیــوان عدالــت و رجــوع بــه قانــون اجــرای احــکام مدنــی آشــنایی بــا نقــاط اشــتراک و افتــراق 

ــردی باشــد. ــار نظــری و کارب ــد منشــا آث ــون می توان هــردو قان
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 می شــوند: گــروه اول و دوم، 
ــده اصحــاب دعــوا را تشــکیل می دهنــد. گــروه ســوم کــه خــارج از شــمول اصحــاب  خواهــان و خوان
ــررات  ــن، در مق ــر ای ــا ب ــد. بن ــث را دارن ــوان شــخص ثال ــی، عن ــروه قبل ــر دو گ ــوا هســتند، در براب دع
مربــوط بــه آییــن دادرســی مدنــی، جایگاهــی نیــز بــرای شــخص ثالــث، بــه جــز اصحــاب اصلــی دعــوا 
ــد در دادرســی  ــا جمــع شــدن شــرایطی می توان ــه ای کــه وی ب ــه گون ــه شــده اســت، ب در نظــر گرفت
دخالــت کنــد. قواعــد حضــور ثالــث در دعــاوی دیــوان عدالــت اداری و محاکــم عمومــی متفــاوت اســت. 
ــودن  ــی ب ــازمان و عموم ــت س ــه ماهی ــا توجــه ب ــت اداری ب ــوان عدال در خصــوص اجــرای احــکام دی
محکــوم علیــه نقــش ثالــث بــا توجــه بــه تقســیم وظایــف درون و بیــن ســازمانی دســتگاه های اجرایــی 
، تفکیــک صالحیــت هــا و سلســله مراتــب اداری حضــور پررنــگ تــر و نقــش پیچیــده تــری بــه خــود 

ــر ممکــن می ســازد. ــا گاه غی ــث را ســخت ی ــدون حضــور ثال ــرد. کــه اجــرای رای ب می گی
درهــردو مرجــع گاهــی دخالــت شــخص ثالــث در دادرســی بــه صــورت اختیــاری اســت و آن در 
جایــی اســت کــه مطابــق مــاده 130 قانــون آییــن دادرســی مدنــی )مصــوب 1379(، شــخص ثالــث 
قبــل از ختــم دادرســی در مرحلــه بــدوی یــا در مرحلــه تجدیــد نظــر، اگــر بــرای خــود مســتقاًل حقــی 
ــد  ــد، می توان ــی، ذی نفــع بدان ــا خــود را در محــق شــدن یکــی از اصحــاب دعــوای اصل ــل باشــد ی قائ
ــون، اگــر پــس از صــدور رأی قطعــی از دادگاه  ــت کنــد. هم چنیــن طبــق مــاده 417 همــان قان دخال
بــدوی یــا تجدیــد نظــر، شــخص ثالــث از رأی صادرشــده متضــرر شــود و در جریــان دادرســی دخالــت 
ــه ســکوت  ــا توجــه ب ــه آن رأی اعتــراض کنــد. ب ــه عنــوان ثالــث نســبت ب ــد ب نداشــته باشــد، می توان
ــث نظــری تصــور  ــوان از حی ــکام دی ــرای اح ــه اج ــاده ب ــن م ــت اداری تســری ای ــوان عدال ــون دی قان

می باشــد
گاهــی نیــز دخالــت شــخص ثالــث اجبــاری اســت و آن زمانــی اســت کــه مطابــق مــاده 135 قانــون 
یادشــده، یکــی از طرفیــن دعــوا، شــخص ثالثــی را بــه دادرســی جلــب کنــد. بــه طــور کلــی، بــا توجــه 
ــن  ــودن ای ــاری ب ــا اجب ــاظ ارادی ی ــه لح ــیوه آن ب ــوا و ش ــث در دع ــخص ثال ــت ش ــه دخال ــه مرحل ب
دخالــت، مــوارد و صورت هــای متعــددی می توانــد داشــته باشــد؛ چــون همــان دخالــت شــخص ثالــث 
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در دادرســی می توانــد در جریــان دادرســی و قبــل از صــدور حکــم یــا پــس از ختــم دادرســی و حتــی 
صــدور حکــم باشــد. در صــورت نخســت، ایــن دخالــت می توانــد 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 ذی نفــع اســت. بــا توجــه بــه مــاده 135 قانــون آییــن دادرســی مدنــی کــه 
جلــب شــخص ثالــث را هــم در مرحلــه رســیدگی بــدوی و هــم در مرحلــه تجدیــد نظــر تجویــز کــرده 
اســت، معلــوم می شــود 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 می آیــد: 
الــف( تجدیــد نظرخواهــی )شــامل تجدیــد نظرخواهــی و فرجام خواهــی( در صورتــی کــه شــخص 
ثالــث در دادرســی بــدوی بــه عنــوان وارد یــا مجلــوب حضــور داشــته و حکــم کاًل یــا بعضــًا 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 می شــود )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 می آیــد )طــاری(. مطابــق بــا مقــررات منــدرج در قانــون 
تشــکیالت و آییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری، اعتــراض ثالــث بــه دو صــورِت اعتــراض ثالــث اصلــی 
و اعتــراض ثالــث اجرایــی پیش بینــی شــده اســت. چــون مــواد منــدرج در قانــون دیــوان در خصــوص 
اجــرای احــکام مختصــر اســت، در فــرض ســکوت و اجمــال و ابهــام می تــوان 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 می بایســت 
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 
ــه خــود می گیــرد. حضــور ثالــث در مرحلــه اجــرای احــکام دیــوان از طــرق مختلفــی امــکان پذیــر  ب
ــازمانی  ــب س ــله مرات ــت سسلس ــل رعای ــه و اص ــوم علی ــازمانی محک ــت س ــه ماهی ــت آنک ــت نخس اس
ــد  ــث می نمای ــت ثال ــاج دخال ــه انحــای مختلــف محت ــی ادارات اجــرای حکــم را ب ــا تقســیمات داخل ی
ــال در  ــوان مث ــه عن ــد. ب ــدی از اداره باش ــا واح ــی ی ــخص حقیق ــم از ش ــد اع ــث می توان ــن ثال ــه ای ک
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ــکان اجــرای رای  ــه رای می باشــد ام ــه محکــوم علی ــک وزارتخان ــه اداره ای از ی ــاوی اســتخدامی ک دع
ــه در  ــد بی آنک ــدور نمی باش ــش مق ــا گزین ــت ی ــی، حراس ــم از مال ــر اع ــای دیگ ــد واحده ــدون تایی ب
جریــان دادرســی واقــع شــده باشــند دوم: اجــرای بســیاری از آرا نیازمنــد دخالــت دو یــا چنــد ارگان 
مختلــف اســت موضوعــی کــه در مــاده 116 قانــون 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 پیچیدگی هــای 
ــررات  ــن مق ــتلزم تدوی ــکل مس ــن مش ــع ای ــه رف ــت ک ــداده اس ــرار ن ــر ق ــران را مدنظ ــام اداری ای نظ
ــالش  ــون تشــکیالت ت ــاده 116 قان ــت اداری می باشــد. گرچــه م ــوان عدال مفصــل اجــرای احــکام دی
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 ســازمان ها توجــه نشــده اســت ایــن 
موضــوع در خصــوص واحدهــای ســازمانی نیروهــای مســلح پیچیدگــی دو چندانــی بــه خــود می گیــرد. 
ــه  ــد موضــوع توجــه ب ــدا می کن ــی مصــداق پی ــه در خصــوص اجــرای احــکام مال ــر ک ــه دیگ نکت
ــن امــر در  ــی ادارات و عــدم جــواز اختصــاص در محــل دیگــر اســت ای تفکیــک ردیــف اعتبــارات مال
کنــار تشــریفات پرداخــت بودجــه دســتگاه های اجرایــی می توانــد 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 می توانــد 
ایــن اشــخاص را بــه عنــوان صاحــب حــق وارد پرونــده نمایــد یــا دســتگاه هایی همپــون ســازمان برنامــه 
و بودجــه را مکلــف بــه مشــارکت در فرآینــد اجــرای حکــم نمایــد. عــدم توجــه بــه ماهیــت اعتبــارات 
ــه  ــتناد ب ــق اس ــه از طری ــون تشــکیالت اســت ک ــول در قان ــه مغف ــص آن نکت ــن تخصی ــی و آیی دولت

قوانیــن اجــرای احــکام مدنــی مرتفــع نخواهــد شــد.
ــتگاه ها از  ــی دس ــکام در برخ ــرای اح ــار و اج ــون احض ــای قان ــدون مبن ــاص و گاه ب ــریفات خ تش
ــه اشــخاص و اماکــن نظامــی را  ــه نهادهــای نظامــی موضــوع اســت کــه اجــرای احــکام راجــه ب جمل
مســتلزم دخالــت ســتادکل نیروهــای مســلح و یــا رده هــای فرماندهــی دیگــر بــه عنــوان ثالــث نمــوده 
اســت ایــن مســاله یکــی از مهــم تریــن دالیــل اطالــه اجــرای احکامــی از ایــن دســت در دیــوان عدالــت 
ــا تشــریفاتی واضــح و روشــن در خصــوص آن  ــوده و ی ــی ب ــه آنکــه دارای مســتند قانون اداری اســت ب
ــات اصــالح  ــی از ضروری ــررات اجــای احــکام اینچنین ــن و انتشــار مق ــذا تدوی ــه باشــد. ل انتشــار یافت
ــوارد در  ــن م ــک از ای ــچ ی ــر اســت هی ــایان ذک ــد. ش ــت اداری می باش ــوان عدال ــون تشــکیالت دی قان

طــرح اصــالح قانــون دیــوان عدالــت اداری مــورد توجــه قــرار نگرفتــه اســت.
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Examining the rights and duties of third parties in the 
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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 par-
ties 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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