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مقدمه مولف 

اش��خاص مختلفی از جمله متهم، بزه دیده، ش��اهد و...در یک دعوی کیفری دخالت و 
حضور دارند. حمایت از بزه دیده و متهم همچنین یکی از مس��ائلی اس��ت که همواره ذهن 
حقوقدانان و قانونگذاران در عرصه حقوق کیفری را به خود معطوف داشته است، که طرفین 
اصلی دعوی کیفری هس��تند، در قانون آیین دادرس��ی کیفری، برای هر دو طرف دعوی، 
حقوقی مشخص شده است؛ اما ممکن است در جریان رسیدگی، شخص ثالثی، حقوق خود 

را در معرض تضییع دیده و خواستار ورود به جریان رسیدگی شود. 

همچنی��ن این احتم��ال وجود دارد که طرفین دعوی احقاق ح��ق خود را در گرو ورود 
ش��خص دیگری به جریان رسیدگی بدانند. پیداس��ت که باید در مقررات آیین دادرسی به 
این امر توجه ش��ود و پیش بینی های الزم برای احقاق حقوق همه اطرافی که ممکن است 
در موضوع یا دعوای واحد، مدعی حقی باش��ند به عمل آید. در دعاوی که طرفین مختلفی 
وجود دارد و همچنین در جایی که دعوایی بین دو طرف مطرح اس��ت آیین دادرس��ی باید 
راه را برای ورود و دخالت ش��خص یا اش��خاص ثالثی که خود را در آن دعوی محق یا ذی 
نف��ع میدانند، یا یکی از اطراف دعوی نفع خود را در وارد س��اختن ثالث در دعوی می داند 
باز و زمینه را برای استماع همه ادعاهای مرتبط و رسیدگی به دالیل ابرازی فراهم آورد. 

 ب��ه موجب ماده 130 قانون آیین دادرس��ی مدنی : »هرگاه ش��خص ثالثي در موضوع 
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دادرسی اصحاب دعوی اصلی برای خود مستقال حقی قائل باشد و یا خود را در محق شدن 
یکی از طرفین ذینفع بداند، می تواند تا وقتی که ختم دادرس��ی اعالم نش��ده اس��ت، وارد 
دع��وا گردد« و همچنین اصحاب دعوا نیز میتوانند در حین رس��یدگی تقاضای جلب ثالث 
را بنمایند. موضوع یاد ش��ده، در هنگام رسیدگی و پیش از خاتمه دعوی امکان پذیر است؛ 
چراکه بعد از قطعی ش��دن دعوی، موضوع از اعتبار امر مختوم برخوردار میباش��د و امکان 
ورود به آن وجود ندارد مگر تحت ش��رایط فرجام خواهی یا اعاده دادرسی. با توجه به ماده 
130 قانون آیین دادرسی مدنی برای اینکه درخواست اعتراض ثالث شخصی پذیرفته شود، 
او )ش��خص ثالث( باید دارای چند ویژگی باشد؛ معترض باید ثالث باشد؛ همان طور که در 
باال هم اش��اره شد، شخص معترض نباید یکی از اصحاب دعوا باشد که در دادرسی دخالت 
داشته است. معترض باید ذی نفع باشد؛ رأی دادگاه در صورتی می تواند مورد اعتراض واقع 
شود که به حقوق ثالث خللی وارد شده باشد. مانند هر دعوای حقوقی دیگر، فرد در صورتی 
می تواند به دادگاه مراجعه کند که در پرونده، نفعی برای او متصور باش��د، وگرنه هر کس��ی 

نمی تواند نسبت به هر رأیی اعتراض ثالث کند. 

همچنین مطابق ماده ی 418 قانون آیین دادرس��ی مدنی، شخص ثالث می تواند به هر 
رأی صادره از دادگاه های عمومی، دادگاه انقالب و تجدیدنظر اعتراض کند. بنابراین اعتراض 
ثالث نس��بت به همه ی آرای صادره از دادگاه ها قابل طرح است. این امر حتی در خصوص 
آرای داوری نیز صادق اس��ت و اش��خاصی که در تعیین داور شرکت نداشته اند، می توانند 
به رأی داوری به عنوان شخص ثالث اعتراض کنند. نکته ی حائز اهمیت در مورد اعتراض 
ثالث این است که برخالف سایر روش های شکایت از رأی، محدود به مهلت خاصی نیست. 
بنابراین آرای دادگاه ها برای اشخاص ثالثی که خللی به حقوق آن ها وارد شده است، بدون 
محدودیت زمانی خاصی قابل اعتراض هستند. همچنین باید توجه داشت که اعتراض ثالث 
باید به دادگاهی ارائه شود که رأی مورد اعتراض را صادر کرده است. همان گونه که اشاره 
ش��د، در مقررات آیین دادرس��ی مدنی شخص ثالثی که در دادرس��ی منجر به صدور رأی 
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حضور و مداخله نداشته است، می تواند نسبت به حکم یا قراری )مانند قرار تامین خواسته 
و...( که به ضرر او صادر ش��ده مطابق مق��ررات ق.آ.د.م، اعتراض نماید. اما برخالف مقررات 
حقوق��ی، در ام��ور کیفری جز در موارد اندک در مورد اعت��راض ثالث، مقرراتی پیش بینی 
نشده است؛ در برخی موارد به صورت ضمنی و در برخی موارد اندک مانند قانون مبارزه با 
قاچاق مواد مخدر، به صراحت به اعتراض ثالث اشاره شده است. سکوت قانون گذار در این 
زمینه باعث ش��ده که بسیاری از دادگاه ها از اس��تماع شکایت شخص ثالث نسبت به حکم 

کیفری خودداری کنند. این رویه در مواردی نتایجی ناعادالنه به بار می آورد. 

در این کتاب برای جلوگیری از تحمیل ضرر و زیان به ش��خص ثالث در دادرس��ی های 
کیفری راه حل ارائه ش��ده اس��ت. علیرغم سکوت قانون و وجود اصولی مانند اصل شخصی 
بودن جرایم و مجازات ها با اس��تناد به برخی اصول و مواد قانونی ازجمله اصل چهلم قانون 
اساسی، اصل 167 قانون اساسی و اطالق ماده 418 ق.آ.د.م زمینه پذیرش ورود و اعتراض 
ثالث در امر کیفری فراهم می شود. همچنین تشریفات و شرایط اعتراض شخص ثالث مقرر 
شده در ق.آ.دم تا جایی که با اصول دادرسی کیفری در تزاحم نباشد، در خصوص اعتراض 

ثالث به آراء کیفری نیز قابل اعمال است. 

 پرویز شاه محمدی بهار 1398 
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۱7

مبحث اول- مفهوم شناسی

در این مبحث مفاهیم مرتبط با موضوع کتاب مورد بحث و بررس��ی قرار داده میش��ود 
تا خواننده گرامی این کتاب، ضمن آش��نایی با مفاهیم و ریش��ه های لغوی و حقوقی آن، به 
راحتی بتواند به فهم مطالب ارائه ش��ده که از پیچیدگی خاصی برخوردار است، دست پیدا 

کند. 

گفتار اول- شخص ثالث 

در خصوص تعریف لفظ ثالث، فرهنگهای زبان فارس��ی، تعابیر نس��بتأ مشترکی را برای 
آن لحاظ کرده اند و بنا بر تعاریف ارائه شده، ثالث را بیشتر »سوم« و »شخص سوم« تلقی 
نموده اند.1 در تعریف دیگری از ثالث گفته ش��ده: نعت فاعلی از ثلث، س��وم، س��ه کننده، 
ش��خص خارجی 2 در زبان انگلیس��ی "Third Party” در معنای »کسی که طرف قرارداد با 
معامله ای نیس��ت، ولی امکان دارد حقی در ارتباط با آن پیدا کند آمده اس��ت و هم چنین 

در معنای شخصی است غیر از طرفین اصلی دعوا که در رسیدگی وارد میشود. 3 

۱. عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، تهران: نشر راه رشد، چ 40، ۱۳۸۹، ص ۳۸۵
2. دهخدا، علی اکبر، لغتنامه دهخدا، تهران: نشر دانشگاه تهران، ج 2، چ ۵، ۱۳77، ص 726

3. Garner, B. (2014). Black's Law Dictionary, , 10thed,United States: West Group., p 112
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همان طور که مالحظه می شود واژه ثالث در زبان فارسی در اکثر موارد به معنای سوم 
به کار رفته است. در برخی فرهنگ لغتهای زبان فارسی، به تعریف حقوقی ثالث هم اشاره 
ش��ده اس��ت؛ اما این تعاریف جام��ع و مانع نبوده و به طور دقیق معن��ای ثالث در اصطالح 
حقوقی را نمی رسانند. بر این اساس تعریف اصطالحی ثالث از منظر حقوقی، ضروری است. 

مفه��وم ثالث از منظر حقوق��ی با تعاریف لغوی خود، تفاوت چندان��ی ندارد و عمدتا به 
معنای ش��خصی غیر از طرفین دعوی به کاریرده شده اس��ت. در تعریفی از ثالث این گونه 
بیان ش��ده است که شخصی که نس��بت به امور طرفینی، مانند تعهدات ناشی از ضمانات، 
مسئولیت مدنی و نیز دعاوی شخصی، بیگانه نسبت به این امور است. در بیان مفهوم ثالث 
تعریف دیگری نیز وجود دارد که بیان می دارد : کسی که از دیدگاه حقوق یکی از دو طرف 
عقد یا قائم مقام او نیست«. در خصوص تعریف ثالث در جای دیگر نیز گفته شده است که 
در هر دعوای مدنی، اشخاصی که خود یا نماینده آنان در دعوا به عنوان خواهان یا خوانده 

دخالت ندارند، ثالث نامیده میشود. 1 

گفتار دوم- مفهوم دعوای طاری

ط��اری در لغ��ت به معنای ناگاه و درآینده و ناگاه روی داده و... اس��ت. دعوای طاری یا 
هم��ان امور اتفاقی به مجموعه رفتاری در دادرس��ی گفته می ش��ود که ب��دون انتظار و در 
جریان دادرس��ی و یا در ارتباط با آن ایجاد می گردد و صدور رأی قطعی را منوط و موکول 

به تصمیم گیری نسبت بدان موضوع می نماید. 

به عبارت دیگر هرگاه با وجود ش��رایطی و در جریان رسیدگی به دعوای اصلی، خوانده، 
دعوای��ی علی��ه خواهان اقامه نماید و ی��ا اینکه خواهان اقدام به ط��رح دعوایی جدید علیه 
خوان��ده نماید و همچنین اگر ش��خص ثالثی به دعوای مورد نظر وارد ش��ود و یا اینکه هر 

۱. قهرمانی، نصراهلل، مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی، تهران انتشارات خرسندی، ج ۱، چ 2، سال ۱۳۹0، ص ۹۹



۱۹لوا ا ف: کییاف   هفاییک

یک از طرفین دعوا اقدام به جلب ش��خص ثالثی نمایند در این صورت دعوای طاری مطرح 
می گردد.1 

با عنایت به اینکه دعوای طاری در جریان رس��یدگی به دعوای اصلی مطرح می ش��وند 
و طرح آنها حتمی نمیباش��د و به صورت اتفاقی ص��ورت می پذیرد و به صورت معمول نیز 
تصمیم گیری نسبت به دعوای اصلی می بایست پس از روشن شدن دعوای مورد نظر باشد، 

دعوای طاری توصیف شده اند. 

به طور کلی دعوای طاری در ماده 17 قانون آیین دادرسی مدنی مورد پیش بینی قرار 
گرفته است بدین شرح که: هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از :2 

طرف خواهان دعوای اضافی. 1

 از طرف خوانده دعوای تقابل. 2

 از طرف شخص ثالث ورود ثالث. 3

از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود جلب ثالث دعوای طاری نامیده می شود. . 4

ح��ال چنانچ��ه این دعوا با دعوای اصلی »مطروحه« مرتبط یا دارای یک منش��أ باش��د 
بایس��تی در دادگاهی اقامه گردد که دعوای اصلی در آن اقامه ش��ده است.نکته قابل توجه 
اینکه عناوینی همچون احتس��اب، تهاتر و یا هر اظهاری که دفاع محسوب می گردد دعوای 

طاری نیست و از شمول این ماده خارج است. 

۱. حسن زاده، مهدی؛ اقامه دعاوی طاری در خارج از مهلت، مجله: پژوهش حقوق خصوصی، پاییز ۱۳۹2 - شماره 4، ص ۳۹
2. حسن زاده، مهدی؛ اثر ارتباط دعاوی در دادرسی مدنی، مجله: مطالعات حقوقی، بهار ۱۳۹4، دوره هفتم - شماره ۱، ص۱2۵
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گفتار سوم- اعتبار قضیه محکوُم به

از آنج��ا که اصطالح امر مختوم در فرهنگهای لغت بصورت کامل ترجمه نش��ده در این 
قس��مت واژگان یک به یک بررس��ی ش��ده و سپس بر حس��ب تعریف واژگان، اصطالح امر 
مختوم نیز بررس��ی میش��ود. اعتبار در لغت به معانی قول، اعتماد و اطمینان آمده است. 1 
لفظ مختوم هم در یکی از فرهنگهای زبان فارسی به معنای، به آخر رسانیده شده و انجام 

یافته است.

اعتبار امر مختومه در اصطالح حقوقی به معنای این اس��ت که وقتی مس��ئله ای مورد 
رس��یدگی قرار گرفت و در خصوص آن رای قطعی صادر شد، امکان رسیدگی دوباره به آن 

در صورت وجود شرایطی که مخصوص این قاعده است وجود ندارد.2 

در اصطالح التین res juidicata به این معنی اس��ت که وقتی تصمیمی توس��ط دادگاه 
صالح گرفته ش��د و حکم قطعیت یافت، همان ادعا با همان اشخاص دوباره نمیتواند مطرح 
شود و مورد رسیدگی قرار گیرد.حال این شرایط در دو دعوای مدنی و کیفري متفاوت بوده 

و شرایط و آثار متفاوتی نیز دارند.3 

در امور مدنی برابر با بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرس��ی مدنی، چنانچه دعوای طرح 
ش��ده سابقا بین همان اشخاص یا اش��خاصی که قائم مقام هستند، رسیدگی شده و نسبت 
به آن حکم قطعی صادر ش��ده باش��د، دادگاه مجددا وارد رس��یدگی ماهوی نخواهد شد و 
بر اس��اس قاعده اعتبار امر مختوم می باید اقدام به صدور قرار رد دعوا نماید. اما اعتبار امر 
مختوم کیفری در اصطالح حقوقی عبارت اس��ت از صحت و اعتبار نتیجه دعوا و رس��یدگی 
کیف��ری که در خص��وص آن حکم یا قرار قطعی صادر گردیده، به نحوی که دیگر نمی توان 

۱. دهخدا، پیشین، ص ۳۹02
2. عمید، پیشین، ص ۱067

3. Res judicata | Wex Legal Dictionary / Encyclopedia/ https://www.law.cornell.edu/wex/res_judicata


