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 جزوه آیین دادرسی مدنی سه
 جزوه آیین دادرسی مدنی سه

مختلف و استقبال  هایدانشگاه در 3آیین دادرسی مدنی  درس یساله چندین تدریس به هتوج با
 دچار آن فراگیریِ برای داوطلبانکه )برای این درس  تصمیم گرفتم که حقوقی، داوطلبان و دانشجویان

 (شوندمی منابع تَشَتُّتِ درگیرِ بعضاً و نداشته دسترسی فهمساده و جامع منبع به متأسفانه و بوده مشکل
 کنار در جامعیت که شده آن بر سعی. داشته باشد بیانی ساده و ی کاملی رو تهیه کنم که شرحِ روانجزوه

 یمطالعه. نشود تبدیل سردرگمی به آن منطقیِ  نظمِ که شود تدوین نحوی به مطالب و بنشیند اختصار
 مانند حقوقی تخصصیِ هایآزمون در شرکت داوطلبان الخصوصعلی و دانشجویان به جزوه این

 .شودمی توصیه سردفتری، و قضاوت وکالت، مثلهایی آزمونو دکتری و حتی  ارشد کارشناسی هایآزمون
 های اخیرِ حقوقی بر مبنای قوانین خاصِِّ مرتبط با آیین دادرسی مدنی،نظر به طراحیِ سؤاالتِ آزمون

 افزوده جزوه متنِ به جدید هاینامهآیین و  خاصِ جدیدقوانینِ نکتۀ مهم در تألیف این جزوه این است که 
دیگرِ  جزواتِ  دریافتِ تجه ضمناً ی بروز و خوبی را در دست دارید.. خالصه اینکه جزوهاست شده

 .فرمایید مراجعه جزوه ذکرشده در اینترنتی هاینشانی شدۀ حقیر بهتألیف

 دکتر امید مالکریمی

دانشگاه و عضو هیأت علمیمدرس ، وکیل پایه یک دادگستری  

1402جزوه:  ی ربوزرسان  ن ی آخر   

 :یتساوب
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ِ ِسِاِِجزوات  باMollaKarimi.irِِِِیت  هایِهرِسال،ِبهِروزِِهایِآزمونتستِِوِِقوانینِِتغییراتِِوِآخرینِِجدیدِِهایتوّجهِبهِسرفصلِِوِحّتیِاینِنوشتهِدائمًاِ
ضمنًاِماِکارگاهیِداریمِکهِمتفاوتِازِِِ.شدۀِجزوهِروِدرِدستِداریدِبهترهِمجددًاِازِسایت،ِنسخۀِبهِروزِروِدانلودِکنیدشهِوِچنانچهِپی.دی.افِیاِنسخۀِچاپمی

ِما،ِ»کارگاهبقیۀِکارگاه ِکارگاه  ِاسم  ِاستِکهِمیِِمحتوایِِتولیدِِهاست! ِاینستاگرامِِ)توِنحقوقی« ِماِ)vekalatyar@ید ِتلگرام  (omidmollakarimiِِ@(ِو
ِخوبِروِمشاهدهِوِدریافتِکنیدِ.روِدنبالِکنیدِتاِکّلیِمحتوا ِیِحقوقی 

ِِِهاِوِمؤسساتدانشگاهِدرِتدریسِ:ِاینِجزوهِبرایتوّجه ِبردارینسخهِوِوِتکثیِرِنداشتهِانتفاعیِوِجنبۀِشدهِتکثیِرِوِتهیهِمعلمِ)امیدِمالکریمی(آموزشیِتوسط 
ِِنظراتِ،ِکهِبودِخواهدِِخوانندگانیِِسپاسگزارِ ِگارنده،ِنِاست.ِآورضمانِقانوناًِِصورت،ِاینِغیِرِباشد،ِدرمیِِمجازِِ«منبعِذکرِباِتنهِا»ِوِسودجوییِقصدِبدونِآن،ِاز

ِِ.فرماینِدِبیانِ«mollakarimi.omid@gmail.comهایِفوقِیاِایمیلِ»اینِنوشتارِازِراهِپیرامونِراِخوِدِانتقاداتِوِپیشنهادها
ِآیینِدادرسیِمدنیِراِآموزشِخواهیمِدادِبهِگونه ِیکِسوپِمرغِبهِصورتِشیواِوِرساِآنِراِبفهمید.ِِبهِصورتِچریکی،ِکل ّ ِخوردن  مفاهیمِِایِکهِبهِسادگی 

ِحقوقیِِحقوقِمدنی ِاوونِسختِاستِِاگرِبدونِمثالِِوِهمینطورِآیینِدادرسیِمدنیِوِدیگرِدروس  هایِسادهِتوضیحِدادهِبشهِمثلِیکِقورباغۀِزشت،ِتحّمل 
تابایِمرحومِکاتوزیانِروِمعرفیِِکنیمِکهِاینِقورباغهِراِببوسید.ِماِاوونِقدیماِکهِدانشجویِکارشناسیِبودیم،ِاستادامونِبهمونِِکاماِدرِاینِنوشته،ِکاریِمی

ِایشونِروِدستکردند.ِوقتیِکتابمی ِیکمونِمیهای ِبا ِفقهیِوِحقوقیِمواجهِمیسریِاصطالحاتِقلمبهگرفتیم ر  ِنمیسلمبۀِچق  ِازشِچیزی فهمیدیمِِشدیمِکه
فهمیدیم،ِِهایِدورۀِکارشناسیِنمیونِاصطالحاتِروِدرِسالشدیم؛ِالبتهِبایدِگفتِکهِمشکلِازِخودمونِبودِکهِاِورفتِوِزدهِمیمونِسرِمیوِنهایتًاِحوصله

ِداستانیِوِباِمثالچونِمفاهیمِپایهِروِنمی ِِهایِروشنِبرامونِقّصهِمیدونستیمِوِیکیِبایدِاّولِبهِزبون  ِاصطالحات  ،ِِثقیلِوِدشوارگفتِوِبعد،ِبرامونِخواندن 
ِعمدۀِاینِشبکههایِاجتماهایِاخیرِکهِ»شبکهشد!ِدرِسالمثلِخوردنِهلوِمی هاِِهاِوِهشتادیها،ِدههِهفتادیعی«،ِادبیاتِعامیانهِروِترویجِدادنِوِمخاطب 

ِمعّلمیِیعنیِ»ساده ِحقوقِبایدِبهِزبونِاینستاگرامیِبرایِاوونهاِتدریسِکنه!ِاصاًلِهنر  گمِوِشماِِگویی«؛ِخالصهِاینکه،ِمدنیِروِبهِطورِکاملِمیهستند،ِمعلم 
ِخودِم  دم!کنم؛ِقولِمیمیِروِمعتادِبهَِروش 

ِتدوینتبلیِغ خودم  ِیکِدادگستریِوِهمینطور ِامیدِمالکریمیِهستمِمدرسِدانشگاه،ِعضوِهیأتِعلمیِوِوکیلِپایه ِآزمون! خوامِِهایِحقوقی.ِمیکنندۀِجزوات
هایِصوتیِیاِجزواتِِضایِمجازیِفایلیهِداستانِجالبِبراتونِتعریفِکنم،ِیادمهِزمانیِکهِمدرکِکارشناسیمِروِگرفتمِخبِاوونِموقعِمثلِاالنِاینجوریِدرِف

ِکالسِجزواتیِراِکهِاساتی گفتنِروِِدِمیدرِدسترسِنبود؛ِیهِدوستیِداشتمِکهِتویِکالسایِیکیِازِمؤسساتِآموزشیِکهِتویِتهرانِبودِشرکتِکردهِبودِوِسر 
ِشرکتِدرِاوونِکالِس ِاونهاِروِدرِاختیارمِبگذاره،ِِهاِدرِاونِزماُنِنباِیهِخطِخیلیِبدیِنوشتهِبود؛ِخالصهِمنِهمِکهِتوان  داشتمِازشِخواهشِکردمِکهِکپی 

خونمِوِدسترسیِوِامکانِتهیۀِکپیِندارم؛ِگفتِکهِبروِفالنِآدرسِتویِِایِکهِدرِشهرستانِدارمِوِبرایِآزمونِوکالتِمیبهمِگفتِکهِمنِاوومدمِتویِیهِخونه
ِانتشاراتشِو ِتکثیرِیاِهمونِواحدِِِِتهرانِ)کهِآدرسِهمونِمؤسسۀِآموزشیِبود(ِبروِواحد  ّنیِتویِقسمت  َخر!ِخوشحالِشدمِوِرفتمِاونجا،ِیهِآقایُِمس  جزواتِروِب 
ِتاِگفتمِجزوۀِفالنِاساتیدِروِمی ِبودِو ِنشسته ِاونِمؤسسه ِیهِمؤسسهِِانتشارات ِببینِپسرِجون!ِاینجا ِبهمِگفتِدانشجویِمؤسسهِهستی؟ِگفتمِکهِنه!ِگفت خوام

انجامِِ تجاریِ ِ کار  دارهِ یهِجزوۀِِمیاستِکهِ استادِ مثاًلِ اینجوریِکهِ کهِِصفحه200ِِدهِ مؤسسهِ دانشجوهایِهمینِ بهِ َدمِ ب  وِ کنمِ تکثیرِ منِکهِ بهِ میدهِ ایِ
ِخاصکالِس هاِروِبهِمنِبدین؟«؛ِتونمِخواهشِکنمِکهِهمینِجزوهروِشرکتِکردن؛ِحرفشِروِقطعِکردمِبهشِگفتم:ِ»میِِهایِاوونِاستادِدرِاوونِدرس 

ِتایپیِراِدرِاختیارِدانشجوهاِقرارِدادهِِصفحه200ِِگفت:ِ»وایساِهنوزِحرفمِتمومِنشده!«؛ِگفتم:ِ»ببخشید،ِبفرمایید!«ِادامهِدادِکهِ»اونِاستادهِکهِجزوۀِِ ای 
دهِبهِدستِمنِکهِتکثیرِشه!«ِادمهِدادِکه:ِ»همونِاستادِبهِبچهاینجوریِنیستِکهِک ِقبولیِروِب  ِکلیدِیاِفرمولِیاِدستورالعمل 
ّ
ِکالسِجزوهِهمِمیگهِِل  هاِسر 

هاِمیگهِِبچهِشدهِهمِایراداتیِوجودِدارهِکهِسرکالسِبهترِاینکهِدرِهمینِجزوۀِتایپشهِمکملِاینِجزوۀِتایپیِوِگفتِجالبنویسِمیکهِبنویسنِوِجزوۀِدست
مالیِدارنِقبولِبشن،ِِکهِاصالحشِکنن!«ِادامهِداد:ِ»بعلهِاینجوریاس!«؛ِخیلیِناراحتِشدمِازِاینکهِچراِبایدِاوونهاییِکهِبهِاینِکالساِدسترسیِدارنِیاِتوانِ

ِکاریِکهِباهامِانجامِدادهِبودِشد،ِخواستِِازِطرفِدیگهِهمِازِاونِدوستمِناراحتمِشدمِکهِچراِمنوِپیچوند!ِزنگِزدمِبهشِگفتمِماجراِازِاینِقراره؛ِمت وّجه 
خواستِِدم!ِشایدِحقِداشتِچونِهزینهِکردهِبودِوِنمیهاِروِمیبرداریِکن،ِالبتهِبازمِنگفتِکهِبهتِکپیجبرانِکنه،ِبهمِگفتِپاشوِبیاِاینجاِوِازِجزواتُِنت

کوبیدمِرفتمِاونجا؛ِپنجِساعتِتویِراهِبودمِوِخالصهِبهمِمحبتِکردِوِسهِشبانهِروزِِِیهِرقیبِاضافهِبشه!ِمنمِکهِ»ُمصرِبودن«ِوِ»پیگیرِبودن«َِاَصنِتوِذاتمه
ِبرگشتِِازمِپذیراییِکردِوِیکِدونهِازِاینِمیزهاییِکهُِماّلهاِدارنِبهمِدادِکهِبنشینمِوِیادداشت برداریِکنم؛ِبعدِازِاینکهِکاَرمِتمومِشدِوِباِاتوبوسِدرِمسیر 

ِراستمِکهِکبودِشدهِبودِ)اینقدرِکهِنوشتهِبودم!(ِنگاهِمیبودمِدرِحالیِکهِداشتمِبهِان کردمِتویِاینِفکرِبودمِکهِاگهِیکیِاینِرفیقیِکهِمنِِگشتِبزرگۀِدست 
رِوِِشدِکهِفقموندِوِالبتهِنتیجه،ِاینِمیهاِروِهمِبهِجهتِعدمِتواناییِمالیِنداشتِمسّلماِازِپیشرفتِبازِمیداشتمِروِنداشتِوِامکانِحضورِدرِاینِکالِس

دوننِِشه،ِالبتهِبگذریمِکهِمعدودِاساتیدیِهمِهستندِکهِهمهِچیزِروِدرِمادیاتِمیهایُِمستعدِمیکردنِتویِنقاطِدورافتادهِوِمحرومِباعثِبازِموندنِآدمزندگی
مِیادمِاومد،ِگفتهِبودِکه:ِ»اگرِباِخداِِهاهایِمستعدِمسؤولند؛ِتوِهمینِفکرِبودمِکهِیهوِیهِجملهِازِیکیِازِمعلموِاونهاِهمِدرِخصوصِعدمِپیشرفتِاینِآدم

عًاِخیرِکنیِجوابِخوبیِمی َتَبرُّ باباِ)»خدا«ِروِِگیری«،ِخالصهِبهِاونِبزرگوعدهِکنیِکهِیهِبخشیِازِکار تِروِدرِآیندهِبهِاونهاییِکهِنیازِبهِخدمتِتوِدارنِ
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ِحاصلهِازِوکالتِیاِقضاوگم(ِقولِدادمِکهِاگهِقبولِبشمِِمی ِپول  ِرایگانِاختصاصِبدم؛ِاینجوریِِِمدهمِازِزمانیکوِهمینطورِِتیکِبهَِده  ِجزوات  روِبهِتدوین 
ِقبولیمِروِبعدِازِمادرم،ِبهِخودشِ)یعنیِخدا(ِدادمِوِگفتمِبهشِکه:ِ»ازِفردا،ِاجرایَِوعده ِشیرین  ِبعدش،ِخبر  سالِازَِِِدِهکنمِاالنِِمِروِشروعِمیشدِکهِسال 

ِاونِروزِمی ِجزوات  ِنیازِبرایِقبولیِدرِآزمونِِگذرهِوِمنِتمام  ِماَلمِوِوقتمِروِبهِاینِِمورد  هایِحقوقیِروِکاملِکردم؛ِالبتهِبگمِکهِمنَِنهِیکِبهَِده؛ِبلکهُِنهِبهَِده 
ِراهمِگذاشتِکهِبهمِکمکِکردنِوِوجودشونِمایۀِرحمتِبود؛ِخالصهِاینکهِبههاِآدممهمِاختصاصِدادمِوِالبتهِخداِدرِتمامِاینِسال گفتهِقرآنِِِِهاییِروِسر 

خونیدُِخرسندمِازِاینکهِجزواتمِروزانهِهایِاوِراِدرِکلیۀِامورمِدیدم؛ِامروزِکهِاینِمتنِراِبرایِاولینِبارِمی»رحمتِخداِبهِنیکوکارانِنزدیکِاست!«ِوِمنِدست
کنن؛ِمنِتردیدِندارمِکهِمطالعۀِجزواتمِبرایِموفقیتِِهاِصحبتِمیبودنِاوننقصبودنِوِبیشودِوِخداِراِشاکرمِکهِداوطلبانِازِکاملمرتبهِدانلودِمیِِهزاران

شه(ِوِیهِخواهشِازِشماِدارمِکهِفقطِیکیِازِجزواتِروِِهاِ)البتهِدرِکنارِخواندنِِقانون(ِکافیِاست.ِاینِجزواتِکاماًلِرایگانِاستِ)وِدائمًاِبروزِمیدرِآزمون
یِبردینِاوندانلودِکنیدِوِاگهِبهِمعجزۀِاون ِخیرِبهِکمکِشماِنیازِدارم؛ِبدونِوجودِشماَِمحالهِِستانهاِروِبهِدوهاِپ  ِاینِکار  تونِمعرفیِکنین،ِمنِبرایِگسترش 

ِگردهِ!شماِهمِبهتونِبرمیِخیرِ ِِکهِبهِاینِمنابعِکنکوریِدستِپیداِکنند.ِالبتهِبدونیدِاینِکارِ 

 !؛ تقدیم هب گمناماناه تقدیم نشده است حال هیچ هب آنتقدیم هب تمام کسانی که اتهب
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ِ
ِمقدمِه

خوانده«ِوِبخشِدومِ»َطواریِدادرسی«ِاختصاصِیافتهِوِِهایِِکنید.ِبخشِاّولِبهِ»دفاعِبهِپاسخبخشِراِمشاهدهِمی4ِِاگهِبهِنمودارِباالِنگاهیِبیاندازیدِِ
برمی معنایِحوادثِ بهِ »َطواری«ِ کلمۀِ ازِ کهِ اموریهمانطورِ مدنیِِآید،ِ دادرسیِ آیینِ درِدرسِ آنِ دادرسیِکهِشرحِ ِ عادی  ِ درِجریان  کهِ اتفاق2ِِِِاندِ گذشتِ

واِیاِاشخاصِثالثِوِیاِحّتیِوقایعِطبیعیِهمچونِیکیِازِاصحابِدعواستِبرِِنتیجۀِامورِغیرعادیِکهِمربوطِبهِاصحابِدعِِواقعِاینِحوادثِدِرِِافتند.ِدِرنمی
ِدعواِعارضِمی ِعادی  افتندِوِدرِبسیاریِازِمواردِنیزِِدهند.َِطواریِدادرسیِدرِخیلیِازِمواردِبهِحقِدرِدادرسیِاتفاقِمیگردندِوِآنِراِتحتِتأثیرِقرارِمیجریان 

آنانِبدست یاِوکالیِ وِ آنِقرارِمیهآویزِاصحابِدعواِ ِ انحراف  یاِ وِ اطالۀِدادرسیِ امورِدرِتمامِدادرسیمنظورِ ازِ اینِدستهِ بنابراین،ِگرچهِ بهِچشمِِگیرند؛ِ هاِ
اندرکارانِامرِقضاءِاعمِازِقضاتِوِوکالِوِنیزِدانشگاهیان،ِاگرِبیشترِازِجریانِعادیِدادرسیِنباشد،ِِخورند،ِلیکنِاهمّیتِآشناییِباِاینِامورِبرایِدستنمی
ِترِازِآنِنیستِ.کم

ِگیردِ..ِسازش(ِموردِبررسیِقرارِمی4.ِتأمینِدلیلِو3ِ.ِتأمینِخواسته؛2ِِ.ِدستورِموقت؛1ِِهایِویژهِِ)درِبخشِسوم،ِآیین
آنانِتبیینِگرددِوِمعلومِِگیردِتاِشیوۀِحلِوِفصلِاختالفاتِخصوصیِمردمِبهدرِبخشِچهارم،ِداوریِموردمطالعهِقرارِمی ِ ِخود  ِمنتخب  گرددِوسیلۀِقضات 

گیرد،ِآیینِرسیدگیِدرِداوریِبهِچهِشرحیِاست،ِضمانتِاجرایِآراءِصادرهِازِسویِداوریِکدامِاستِوِدرِنهایتِمیزانِدخالتِقضاتِِچگونهِداوریِشکلِمی
ترِشده،ِِدرسیِروزِبهِروزِپررونقوِمراجعِقضاییِدرِتشکیلِداوری،ِابالغِوِاجراءِآراءِوِنیزِرسیدگیِبهِآراءِداوریِدرِچهِحدیِاست.ِمباحثیِکهِدرِنظامِنوینِدا

ِکارآمدیِآنِبرایِحلِوِفصلِاختالفاتِمردمِوِکاهشِدعاویِدرِدادگستریِبیشترِگردیدهِاستِ.
ِ

آیین دادرسی مدنی سه

دفاع یا پاسخ های 
خوانده

ایرادات

ایراداتی که اثر پذیرش آنها تغییر مرجع رسیدگی است

ایراداتی که در رسیدگی به دعوا مانع موقتی ایجاد می کند

ایراداتی که در رسیدگی به دعوا مانع دائمی ایجاد می کند

سایر ایرادات
دفاع به معنای اخص

دعوای متقابل

طواری
طواری مربوط به ادله

هطواری غیر مربوط به ادل

طواری ناشی از دعاوی طاری

دعوای اضافی

دعوای متقابل

دعوای ورود شخص ثالث

دعوای جلب شخص ثالث

طواری مربوط به 
جریان دادرسی

اویتوأم و تفکیک نمودن دع

توقیف دادرسی

زوال دادرسی و دعوا

استرداد دادخواست

استرداد دعوا

ی صرف نظر کردن کلّ
از دعوا

آیین های ویژه

دستور موقت

تأمین خواسته

تأمین دلیل

سازش

سازش پیش از اقامۀ دعوا 
(درخواست سازش)

سازش پس از اقامۀ دعوا
سازش در دادگاه

سازش خارج از دادگاه

داوری
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 های خوانده بخش اول: دفاع به پاسخ
 . ایرادات1

 ایراداتیِکهِاثرِپذیرشِآنهاِتغییرِمرجعِرسیدگیِاسِت •
 ایرادِعدمِصالحیتِذاِت .1
سبیِِ .2  )محّلیِ(ایرادِعدمِصالحیتِن 
 ایرادِامرِمطروِح .3

 کنِدایراداتیِکهِدرِرسیدگیِبهِدعواِمانعِموقتیِایجادِمی •
 ایرادِعدمِاهلیِت .1
َمِت .2  ایرادِعدمِاحرازِس 

 کنِدایراداتیِکهِدرِرسیدگیِبهِدعواِمانعِدائمیِایجادِمی •
 ایرادِعدمِتوّجهِدعوِا .1
 شدهایرادِامرِقضاوت .2
 ایرادِبیِنفعیِخواهان .3
 قانونیِبهِدعواایرادِعدمِترتبِآثارِ .4
 ایرادِعدمِمشروعیتِموردِدعوِا .5
 ایرادِجزمیِنبودنِدعوِا .6
 ایرادِبهِزمانِاقامۀِدعوِا .7

 ِ:سایرِایرادات •
 ایرادِردِدادرس .1
 ایرادِتأمینِدعوایِواهِی .2
 ایرادِتأمینِاتباعِبیگانِه .3

 . دفاع به معنای اخص 2
 . دعوای متقابل 3

 های خوانده دفاع یا پاسخ - بخش اول
 ایرادات  -فصل اول
ِِایِکهِمعمواًلِخوانده،ِبهِکارِمیعبارتِاستِازِوسیلهِِایرادِدرِاصطالحکردن.ِِگرفتن،ِاعتراضگرفتن،ِخرده:ِبهانهایرادِدرِلغت گیردِتاِازِمبارزهِدرِاصلِوِماهّیت 

ِموردِاّدعا،ِدوریِنمایدِوِیاِآنِراِباِتأخیرِروبه آنکهِپاسخِبهِاّدعایِاوِدهد،ِباِدستُِتهیِازِمیدانِبهِدرکردهِوِیاِپیروزیِاوِراِباِموانعِِروِکردهِوِخواهانِرا،ِبیحق ّ
ِِنمایدِکهِدادگاهیِکهِدرِآنِدعواِاقامهروِکند.ِمثال:ِخواندهِدرِدفاع،ِایرادِمییشتریِروبههرچهِِب َمت  شدهِصالحِنیستِیاِخواهانِنفعیِدرِاینِدعواِنداردِیاِس 

ِشخصیِکهِبهِنمایندگیِازِخواهانِاقامۀِدعواِنموده،ِمحرزِنیستِ.
 ایراداتی که اثر پذیرش آنها تغییر مرجع رسیدگی است: 

ِدیگریِفرستادهِمیایراداتِاگرِپذیرفتهِشوندِدعواِردِنمیِاین ِشودِتاِبهِآنِرسیدگیِکندِ.شودِبلکهِپروندهِبهِمرجع 
ِاّولینِخواندهِمیِِ:(84مادۀ1ِِِِایرادِعدمِصالحیتِذاتیِ)بندِِ .1 تواندِضمنِپاسخِبهِماهّیتِدعوا،ِایرادِعدمِصالحیتِدادگاهِنماید.ِاینِایرادِبایدِتاِپایان 

ِِصادرِمیِقرارِعدمِصالحیترسی،ِبهِعملِآید.ِدادگاهِدرِصورتِپذیرشِاینِایراد،ِجلسۀِداد کندِوِاگرِایرادِراِواردِنداندِوِمانعِدیگریِهمِدرِرسیدگی 
یاِِِتجدیدنظرِاستاندادگاهِکند.ِرأیِصادرهِازِدادگاهیِکهِصالحیتِذاتیِندارد،ِحسبِموردِدرِماهویِوجودِنداشتهِباشد،ِنسبتِبهِدعواِرسیدگیِمی

ِشود،ِحتیِاگرِخواندهِایرادِننمودهِباشدِ.فسخِوِنقضِمیِِدیوانِعالیِکشور
سبیِیاِمحّلیِ)بندِِ .2 قرارِعدمِِ(:ِاینِایرادِبایدِتاِپایانِاّولینِجلسۀِدادرسیِبهِعملِآید.ِاگرِدادگاهِاینِایرادِراِواردِبداند84ِِماّده1ِِِِایرادِعدمِصالحیتِن 

ِِِبهِدادگاهِ کندِوِِصادرِمیِِصالحیت سبی،ِبرِخالفِصالحیتِذاتی،ِازِِداندِمیمحّلیِکهِخودِصالحِمیِِعمومی  فرستد.ِقواعدِمربوطِبهِصالحیتِن 
ِاصحابِدعواِمی ِازِحقوق ُِمخّیرهِو ِبنابراینِدرصورتیقواعد  ِدادگاهیِکهِصالحیتِِباشد، ِایرادِکند،ِرسیدگی  ِازِفرجۀِقانونی ِیاِخارج ِننماید ِایراد کهِخوانده
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ِمحلِّ شود؛ِاماِچنانچهِخواندهِدرِفرجۀِقانونیِایرادِنماید،ِِ،ِنقضِنمیدر دیوان عالی کشور چنینِدادگاهی،ِبهِاینِعّلتِِِیِنداردِبالمانعِاستِوِرأی 
ِدادگاهِمکّلفِاستِنسبتِبهِصدورِقرارِعدمِصالحیتِاقدامِکندِ.

شدهِبینِاصحابِِ(ِزمانیِکهِخواندۀِدعواِاعالمِنمایدِدعوایِاقامه84مادۀ2ِِِندِ:ِ)ِب(ایرادِامرِمطروحهِ)رسیدگیِتوأم،ِامتناعِازِرسیدگیِوِاحالۀِپرونده .3
کهِِشدهِوِدرِحالِرسیدگیِاست.ِاینِایرادِدرصورتیِِآن،ِسابقًاِدرِهمینِدادگاهِیاِدادگاهِدیگریِکهِازِحیثِدرجهِباِاینِدادگاهِمساویِاست،ِمطرح

طرحِاست.ِدادگاهِدرِصورتِپذیرشِایراد،ِاگرِدعواِدرِباِآنِارتباطِکاملِداشتهِباشدِنیزِقابلِشدۀِقبلیِنبودهِاّمادعوایِمطروحه،ِهمانِدعوایِاقامه
نمایدِوِاگرِدعواِدرِشعبۀِدیگریِازِهمینِِکندِوِبهِتمامِدعاویِیکجاِرسیدگیِمیصادرِمیِِقرارِرسیدگیِتوأمانهمینِدادگاهِ)شعبه(ِمطرحِباشد،ِِ

ِتوأم،ِباِتعیینِرئیسِشعبۀِاّول،ِبهِشعبهگیِصادرِمیدادگاهِمطرحِباشد،ِقرارِامتناعِازِرسیِد ایِکهِدعواِدرِآنِمطرحِاست،ِاحالهِِکندِوِبرایِرسیدگی 
ِمی وِهمچنینِدرِصورتِوجودِیکیِازِِِِایرادِامرِمطروحهِِشود.ِصدورِقرارِامتناعِازِرسیدگیِوِاحالۀِپروندهِبهِشعبهِیاِدادگاهِدیگر،ِدرِصورتِپذیرش 

ِمجتهدِنمیِِجهاتِرّدِدادرِس ِخود،ِقانونِراِخالفِشرعِِممکنِاستِرویِدهد.ِدادرس  ِاجتهادی  تواندِبرخالفِقانونِرأیِدهدِحّتیِاگرِبناِبهِنظر 
ِبداندِ.

تی ایجاد می
ّ
ِِ:نمایدایراداتی که در رسیدگی به دعوا مانع موق

ِشودِاّماِدرِصورتِمنتفیباِپذیرشِایراد،ِاگرچهِقرارِرّدِدعواِصادرِمی ِسبب  ِشودِ.طرحِوِرسیدگیِمیِایراد،ِهمینِدعواِدوبارهِقابلشدن 
ِاموالِدر .1 ِتصرفِدر ِاز ِیاِممنوعیت َغر،ِعدمِرشد،ِجنون ِازِقبیلِص  ِازِجهاتِقانونی ِبهِجهتی ِاهلیت:ِچنانچهِخواهان نتیجۀِحکمِورشکستگی،ِِِِایرادِعدم

ِاوِحسبِمورد،ِولیِقیِّ ِنمایندۀ ِباشد، ِنداشته ِاقامۀِدعوا ِبرای ِاقامۀِدعواِکند.ِطبقِمادۀِِاهلیتِقانونی ِباید ِتصفیه ِادارۀ ِیا ِتصفیه کهِِ:ِدرصورتی86م،ِمدیر
،ِدادسراِراِبرایِصدور قرار توقیف دادرسیتواندِازِپاسخِدرِماهیتِدعواِامتناعِکند.ِدرِاینِصورتِدادگاهِبایدِباِِخوانده،ِاهلّیتِنداشتهِباشدِمی

گاهِنمایدِیاِاگرِخوانده،ِنمایندۀِق ِقّیمِیاِ...(ِداردِاوِراِبرایِدفاعِدعوتِکندِ.ِ،انونیِ)ولِیتعیینِقّیمِآ
َمت:ِاینِایراِد .2 ِِزمانیِقابلِ،ایرادِعدمِاحرازِس  َمت  طرحِوِرسیدگیِاستِکهِدادخواستِراِشخصیِغیرِازِمّدعیِبهِنمایندگیِازِاوِتقدیمِنمودهِباشدِوِس 

ِدعواِراِدادهِاستِیِکهِبهق.آ.د.م:ِخواهانِحقِداردِنسبتِبهِکس85ِِاوِمحرزِنباشد.ِطبقِمادۀِِ عنوانِوکالتِیاِوالیتِیاِقیمومتِیاِوصایتِپاسخ 
ِاوِمحرزِنباشد،ِاعتراضِنمایدِ.درصورتی َمت  ِکهِس 

ِِ:نمایدایراداتی که در رسیدگی به دعوا مانع دائمی ایجاد می
تواندِِفهمدِکهِاگرچهِدعواِراِمیشودِوِهمِخواهانِمیشدهِباِقرارِرّدِروبروِمیاقامهایِازِایراداتِ)ازِجانبِخوانده(ِاگرِموردپذیرشِقرارِبگیرند،ِهمِدعوایِدسته

شده؛ِ.ِایرادِامرِقضاوت2.ِایرادِعدمِتوّجهِدعوا؛1ِِشود؛ِمانند:ِِمانعِدائمیِدرِبرابرِاوِایجادِمی،ِِنتیجهِِشود،ِدردوبارهِاقامهِکندِولیِدوبارهِباِهمانِقرارِروبروِمی
ِ.ِایرادِبهِزمانِاقامۀِدعواِ.7نبودنِدعوا؛ِ.ِایرادِجزمی6.ِایرادِعدمِمشروعّیتِموردِدعوا؛5ِ.ِایرادِعدمِترّتبِآثارِقانونیِبهِدعوا؛4ِخواهان؛ِنفعیِِ.ِایرادِبی3

ِادِّ .1 ِمورد 
ّ
ِخواندهِنباشد،ِخواندهِمیایرادِعدمِتوّجهِدعوا:ِاگرِحق  باشدِاماِِِِ«ب»کهِمتعهدِشخصِِنمایدِمانندِزمانیِِایرادِعدمِتوّجهِدعواتواندِِعا،ِعلیه 

ِدعواِصادرِمیِ«جِ»دعواِعلیهِشخصِ ِرد ّ  کندِ.اقامهِشدهِباشد.ِدادگاهِدرِصورتِپذیرشِاینِایراد،ِقرار 
نزاعِوِاختالفِطرفینِِدادنِبهِِاقامۀِدعوا،ِرسیدگیِدادگاهِوِصدورِحکمِقطعی،ِبهِجهتِاجرایِعدالتِوِپایانِِ:(84مادۀ6ِِشدهِ)بندِِایرادِامرِقضاوت .2

هِیاِموردِدعواِبهرهَلهِ)=خواهانِیاِخوانده(ِباِقطعیتِحکم،ِبتواندِازِمحکوم ِاستِتاِمحکوم ِ برداریِوِازِحکمِصادرهِاستفادهِنماید.ِباِصدورِحکمِوِب 
ِموردِاختالفِرسیدگیِشده،ِهمِدعواِپایانِمی ِموضوع  ِدوبارهِبهِچنینِدعواییِیابدِوِهمِراقطعیتِآن،ِچونِبهِماهّیتِیعنیِاصل  هِاقامهِوِرسیدگی 

مقامِآنانِهستند،ِرسیدگیِشدهِوِنسبتِبهِآنِحکمِشدهِسابقًاِبینِهمانِاشخاصِیاِاشخاصیِکهِاصحابِدعواِقائمشود.ِهرگاهِدعوایِطرحبستهِمی
کند.ِحکمِدادگاهِتِپذیرشِایراد،ِقرارِرّدِدعواِصادرِمیتواندِضمنِپاسخِبهِماهّیتِدعواِایرادِنمایدِوِدادگاهِدرِصوِرقطعیِصادرِشدهِباشد،ِخواندهِمی

ِحکمِاستِ.االصولِغیرممکنِمیشود،ِرسیدگیِدوبارهِبهِآنِاختالفِراِعلیکهِدربارۀِاختالفیِصادرِمی ِاصلی  ِنمایدِوِاینِخصوصیت 
گذارِصراحتًاِبهِآرایِآنهاِچنینِِزِمراجعیِکهِقانونآرایِآنِدستهِاِِشدهِفقطِمختّصِشده:ِاعتبارِامرِقضاوتمراجعِمشمولِقاعدۀِاعتبارِامرِقضاوت

گیرد؛ِالبتهِمشروطِبهِاینکهِدرِمحدودۀِصالحیتِخودِرسیدگیِکردهِباشند.ِِشودِبلکهِآرایِسایرِمراجعِقضاوتیِراِنیزِدربرمیاعتباریِبخشیدهِنمی
ِعمومیِاستِرأییِکهِصادرِمیبرایِنمونه،ِهرگاهِهیئتِحّلِاختالفِکارگرِوِکارفرماِبهِدعواییِرسیدگیِکردهِکهِ نمایدِاعتبارِامرِِدرِصالحیتِدادگاه 

ِطرحِوِرسیدگیِاستِ.شدهِراِنداردِوِدعوایِمزبورِدرِدادگاهِعمومیِقابلقضاوت
قاعده:ِِ دادگاه1آرایِمشمولِ احکامِ ِ.ِِ ترافعیِِِِ.2ها امورِ درِ دادگاهِ بندِِِِ.3تصمیماتِ درِ 6ِِِِحکمِقطعیِ اعتِب84ِِمادۀ قاعدۀِ امرِِق.آ.د.مِمشمولِ ارِ

شدهِبرخوردارِنیست.ِدرِحقوقِماِدرِصورتِصدورِقرارِرّدِدعوا،ِبهِهرِِباشند.ِتصمیماتِدادگاهِدرِامورِحسبی،ِازِاعتبارِامرِقضاوتشدهِمیقضاوت
ِباشدِ.پذیرشِنمیشدهِقابلتوانِدعواِراِدوبارهِاقامهِنمودِوِایرادِامرِقضاوتجهت،ِمی
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.ِاسبابِموّجهۀِحکم.ِمثال:ِدرِحکمِمحکومیتِخواندهِبهِپرداخت3ِِِِیاِنتیجۀِرأیِ؛.ِمنطوق2ِِِِ؛.ِمقّدمه1هایِمختلفِرأیِوِاعتبارِقاعده:ِِبخش
هِِدارد:ِباِتوّجِخساراتِواردهِبهِاتومبیلِخواهان،ِدادگاهِمعمواًلِپسِازِذکرِمقّدمهِ)مشخصاتِطرفین،ِخالصۀِاّدعاها،ِدفاعّیاتِوِادّلۀِآنها(ِاعالمِمی

ضِماندهِمحرزِاستِوِطبقِنظرِکارشناسِبهِخودرویِمزبورِِبهِمالکّیتِخواهانِنسب میلیون200ِِِِتِبهِخودروِبهِاستنادِسندِرسمیِکهِمصونِازَِتَعرُّ
ِخواهانِصادرِوِاعالم200ِِِشدهِوِخسارتِناشیِازِتقصیرِخواندهِاست،ِحکمِمحکومیتِخواندهِبهِپرداختِِِِریالِخسارتِوارد میلیونِریالِدرِحق ّ

ِخواهانِنسبتِبهِخودرو،ِورودِخسارتِوِمیزانِآنِوِتقصیرِخواندهِشود.ِدرِاینِمثاِلمی استِوِمسؤولِبودنِخواندهِِِِ«اسبابِموّجهۀِحکم»،ِمالکّیت 
ِاست.ِآیاِخواندهِمیِِ«منطوقِحکم»وِمحکومّیتِاوِبهِپرداختِمبلغِمعّینیِبابتِخسارتِِ ِخواهان  تواندِپسِازِمحکومّیتِدرِدعوایِخسارت،ِعلیه 

ِنسبتِبهِهمانِخودروِکندِبی ِامرِقضاوتدعوایِخسارت،ِاقامۀِدعوایِمالکّیت ِایراد ِبتواند ِاینِدعواِ)خواهانِدعوایِخسارت( ِبنماید؟ِِآنکهِخواندۀ شده
ِِ وِممنوعّیتِرسیدگیِدوبارهِبهِدعواییِکهِباِحکمِقطعیِمختومهِشده،ِمبتنیِبرِاینِاستِکهِشدهِِق.آ.د.م،ِاعتبارِامرِقضاوت89ِِو84ِِِِطبقِمواد ّ

ِحق،ِاقامۀِدعواِنمایدِوِحکمِقطعیِصادرِشود،ِازِحّقِمراجعۀِخودِبهِمراجعِقضاییِاستفادهِکردهِوِاینِحقِ)دعوا(ِپسِازِصد ورِحکمِهرگاهِمّدعی 
ِاختالفِ)مسؤولهِِعواییِکهِقباًلِاقامشود؛ِبنابراینِچونِخواهانِدرِدقطعیِزایلِمی ِمورد  بودنِخوانده(ِراِدرِدادگاهِمطرحِوِبهِِشده،ِتنهاِموضوع 

توانِتمامیِدعاویِدیگرِِقضاوتِآنِواگذارِنمودهِوِدادگاهِهمِوجودِیاِعدمِچنینِحقِوِتکلیفیِراِنسبتِبهِطرفین،ِدرِحکمِصادرهِاعالمِنموده،ِنمی
ِحکمِراِتشکیلِمیراِکهِموضوعِموردِاختالفِآنهاِِ ِموضوعی  ِرسیدگیِوِمحکومِبهِردِشمرد.دهد،ِغیرقابلجهات 

دهدِکهِدعوایِجعلّیتِمستندِحکمیِراِاقامهِنمایدِکهِدادگاهِبرِاساسِآن،ِاسبابِموجّهۀِآنِحکمِهرِحکمیِاجازهِمیَِِعلیهِ بهِمحکوم 84ِِمادۀ6ِِبندِِ
ِراِاحرازِنمودهِاستِ.

ِمقامانِآنهاستِوِنسبتِبهِاشخاصِثالثِاثریِنداردِ.شدهِتنهاِنسبتِبهِاصحابِدعواِوِقائمتبارِامرِقضاوتشده:ِاعقلمروِاعتبارِامرِقضاوت
قضاوت امرِ اعتبارِ شمولِ شرایطِ هنگامیسایرِ دعوا(:ِ دوِ )وحدتِ قضاوتشدهِ امرِ ایرادِ راِکهِ امرِ اینِ بایدِ دادگاهِ گردد،ِ مطرحِ خواندهِ توسطِ شدهِ

شدهِهمانِدعواییِاستِکهِدرِگذشتهِاقامهِشدهِوِنسبتِبهِآنِحکمِقطعیِصادرِشدهِاستِیاِخیر.ِدوِدعواِیِاقامهموردبررسیِقرارِدهدِکهِآیاِدعوا
ِشودِکهِ"اصحاب"ِو"موضوع"ِو"سبب"ِآنهاِواحدِباشدِ.درِصورتیِواحدِشمردهِمی

شدهِوِبهِحکمِقطعیِانجامیده،ِیکیِباشد.ِِِِمهشدهِباِاصحابِدعواییِکهِدرگذشتهِاقِاوحدتِاصحابِدوِدعوا:ِبدینِمعنیِکهِاصحابِدعوایِاقامه
ِِِ«ب»علیهِِِِ«الف»برایِنمونهِِ امانتِکهِبهِموجبِقراردادِایجادِگردیده،ِِِِبهِخواستۀِتحویلِیکِتختهِفرشِباِمشخصاتِمعّین،ِبهِسببِرابطۀِحقوقی 

دوبارهِاقامهِکند،ِِِِ«ِب»اِباِهمانِموضوعِوِسببِعلیهِهمانِدعواِِرِ«الف»درِگذشتهِاقامۀِدعواِنمودهِوِدعواِبهِصدورِحکمِقطعیِانجامیدهِاست.ِاگرِ
ِدعواِصادرِمیایرادِامرِقضاوت شود.ِاصحابِدوِدعواِبایدِواحدِباشندِوِواحدبودنِیاِنبودنِنمایندۀِهرِیکِازِطرفین،ِدرِدوِدعواِشدهِپذیرفتهِوِقرارِرد ّ

ِائممقامِعامِمانندِوراثِوِِقمقامِاصحابِدعواِ)قائمتأثیرِاست.ِقائمبی لیه(.ِدرِکلیۀِاختیاراتِوِحقوقِمالیِتاجرِورشکستهِکهِمقامِخاصِمانندِمنتقل  ا 
ِاوِمیاستفادهِازِآنِمؤّثرِدرِتأدیۀِدیونِاوِباشد،ِمدیرِتصفیه،ِقائم ِقانونی  ِباشدِ.مقام 

هِوِبهِحکمِقطعیِانجامیده،ِواحدِباشد.ِِشدهِباِموضوعِدعواییِکهِدرِگذشتهِاقامهِشدوحدتِموضوعِدوِدعوا:ِبدینِمعنیِکهِموضوعِدعوایِاقامه
ِبرایِنمونه:ِموضوعِدعوایِسابقِمالکیتِعرصۀِملک.ِموضوعِدعوایِدومِمالکیتِاعیانیِ.

کهِعالوهِبرِوحدتِاصحابِدوِدعواِوِاّتحادِموضوعِدوِدعوا،ِسببِآنِدوِدعواِنیزِواحدِباشد،ِِوحدتِسببِدوِدعواِوِتفاوتِسببِباِدلیل:ِدرصورتی

ِصدورِ  ِرّدِدعواِبهِسببِاعتبارِامرِقضاوتِِموجب  متفاوتِاست.ِسبب،ِرابطۀِحقوقیِبرِمبنایِعملِحقوقیِِِِادّلۀِاثباتِدعواباِِِِسببشود.ِِشدهِمیقرار 
لِِست.ِدلِی)عقود،ِایقاعات(ِیاِواقعۀِحقوقیِ)اتالف،ِتسبیب،ِغصبِوِ...(ِیاِبرِمبنایِقانونِاست.ِادّلۀِاثباتِدعواِبرایِاثباتِجهاتِموضوعیِسببِا

ِشودِکهِسببِجدیدیِراِثابتِنمایدِ)مانند:ِبیعِجدید(ِ.جدیدِدرِصورتیِموجبِحّقِتجدیدِدعواِمی
ِادعاشده،ِعلیهِخواندهِاحرازِِنفعیِیاِبینفعیِخواهان:ِدادگاهِدرِبررسیِذیایرادِبی .3 ِخواهانِبایدِپاسخِاینِپرسشِراِجستجوِکندِکهِچنانچهِحق ّ نفعی 

کندِوِرسیدگیِِنفعِدانستهِوِایرادِراِردِمیگردد؟ِاگرِپاسخِمثبتِباشد،ِدادگاهِخواهانِراِذیقانونًاِنفعیِنصیبِخواهانِمیوِحکمِعلیهِاوِصادرِشود،ِآیاِِ
ِدعواِصادرِمیکندِوِاگرِپاسخِمنفیِباشدِایرادِراِمیبهِماهیتِراِشروعِمی  کندِ.پذیردِوِقرارِرد ّ

ق.آ.د.م:ِاگرِدعواِبرِفرضِثبوت،ِاثرِقانونیِنداشتهِباشدِازِقبیلِوقفِوِهبۀِبدونِقبض،84ِِِِمادۀ7ِِِِایرادِعدمِترّتبِآثارِقانونیِبهِدعوا:ِطبقِبندِِ .4
ِاّدعایِهبۀِبدونِقبض،ِچونِنفعیِبهِخواهانِنمیخواندهِمی ِاثبات  ِباشدِ.نفعِنمیرسد،ِذیتواندِایرادِنماید.ِپسِحتیِدرِصورت 

ِتواندِایرادِنمایدِ.کهِموردِدعواِمشروعِنباشد،ِخواندهِمیورتیصِ:ِدر84مادۀ8ِِِایرادِعدمِمشروعّیتِدعوا:ِطبقِبندِ .5
حّقیِخود،ِقاطعِوِاستوارِباشدِبنابراینِاگرِتنهاِاحتمالِدهدِکهِحّقِاوِِ(ِمّدعیِبایدِدرِمقامِاّدعا،ِنسبتِبهِذی84مادۀ9ِِِنبودنِدعوا:ِ)بندِِایرادِجزمی .6

ِتضییعِوِیاِانکارِشده،ِچنینِشرطیِوجودِنداردِ.
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تواندِایرادِنماید.ِاینِایرادِدرِمواردیِق.آ.د.م:ِاگرِدعواِخارجِازِموعدِقانونیِاقامهِشدهِباشد،ِخواندهِمی84ِِمادۀ11ِِِِزمانِاقامۀِدعوا:ِطبقِبندِِِِایرادِبه .7
ِحقِراِمکّلفِنمودهِباشدِکهِدرِموعدِمعّینیِاقامۀِدعواِنمایدِ.طرحِوِپذیرشِاستِکهِقانونقابل ِگذار،ِمّدعی 

ِ:سایر ایرادات
.ِایرادِتأمینِاتباعِبیگانه.ِهرِدفاعیِکهِدارایِآثارِایرادِباشد،3ِِ.ِایرادِدعوایِواهی؛2ِِ.ِایرادِرّدِدادرس؛1ِِشدهِمانند:ِِبینیایراداتِدیگریِدرِسایرِمواّدِقانونِپیش

ِداندِ.استماعِمیراِباطلِوِدعاویِراجعِبهِآنِراِغیرقابلق.م:ِقمارِوِگروبندی654ِِِشود.ِبرایِمثال:ِمادۀِِحّتیِاگرِمستندِبهِسایرِمقّرراتِباشد،ِایرادِشمردهِمی
 ایراد رّد دادرس

ِدادرسِازِبی ِخروج  طرفی،ِاوِراِردِنمایندِتاِدادرسِدیگریِبهِدعواِرسیدگیِکند.ِدادرسِنیزِرأسًاِبایدِازِِهرِیکِازِاصحابِدعواِحقِدارندِبهِجهاتیِمانندِبیم 
ِدیگریِرسیِد ِگیِکندِ.رسیدگیِامتناعِکندِتاِدادرس 

 ایراد رد دادرس: 
 استِ.طرفیِقاضیِضامنِحفظِبیاینِایرادِِ .1
 خواندهِ.واردِشودِوِهمِازِجانبِِخواهانتواندِهمِازِجانبِِاست؛ِیعنیِمیِطرفهدوایرادیِ .2
 کندِ.ِِرسیدگیِامتناع،ِازِجهاتِردِدادرِسبایدِدرِصورتِوجودِِقاضیدارد؛ِیعنیِحتیِاگرِطرفینِایرادِنکنند،ِبازِهمِِجنبۀِامریایرادِردِدادرس،ِِ .3
گسترشِنیست؛ِزیراِعدمِرسیدگیِدادگاهِبهِیکِپرونده،ِامریِِداردِوِبهِموجبِقیاسِقابلِِحصریِِشده،ِجنبۀِِق.آ.د.مِذکر91ِِجهاتِردِدادرسِکهِدرِمادۀِِ .4

 زِهمینِرو،ِقابلِقیاسِنیستِ.استثنائیِاستِوِا
ِِایراداتِتاِپایانِجلسۀِاولتوانِمهلتِبیانِاینِایرادِراِنیز،ِمانندِسایرِِدرِقانون،ِمهلتِخاصیِبرایِبیانِایرادِمقررِنشده،ِاماِبهِقیاسِباِسایرِایراداتِمی .5

 دانستِ.
داندِِزِورودِدرِماهیت،ِنسبتِبهِآنِبیانِنظرِکند؛ِیعنیِاگرِآنِراِواردِمیاستِقبلِاِِمکلفِقاضیاگرِتاِپایانِجلسۀِاولِدادرسی،ِایرادِردِدادرسِبیانِشود،ِِ .6

 کندِ.مجلسِآنِراِردِمیکردهِوِدرِصورتِعدمِقبولِاینِایراد،ِباِدرجِدرِصورتِامتناعازِرسیدگیِ
راِادامهِدهد؛ِاماِاگرِآنِراِواردِنداند،ِنیازِِِرسیدگیِقضیه،ِنبایدِماهیتِامریآنِراِواردِبداند،ِبهِدلیلِقاضیِِازِمهلتِبیانِشودِوخارجِاگرِایرادِردِدادرس،ِ .7

 نیستِکهِجدایِازِماهیتِبهِایرادِمزبورِپاسخِدهدِ.
 استِ.ِصدورِقرارِامتناعِازِرسیدگیحادثِشود،ِبازهمِقاضیِمکلفِبهِِموجباتِردِدادرِسیکیِازِِِدرِجریانِدادرسیاگرِ .8
؛ِیعنیِاگرِدرِزمانِتقدیمِدادخواستِیکیِازِموجباتِردِدادرسِبرقرارِباشد؛ِِزمانِتقدیمِدادخواستِِ،ِنهزمانِرسیدگیِمالکِعملِاسِتدرِایرادِردِدادرس،ِِ .9

 کندِوِبایدِرسیدگیِراِادامهِدهدِ.ِامتناعشود،ِدادرسِنبایدِازِرسیدگیِِبرطرفجهتِردِدادرسِقبلِازِتشکیلِجلسۀِاولِدادرسیِاماِتاِِ
 است،ِنهِسایرِمقامات،ِمانندِرئیسِحوزۀِقضایی.ِیقاِض،ِباِخودِتشخیصِوجودِیاِعدمِوجودِجهاتِدادرِس .10
است.ِالبتهِاگرِباِوجودِجهاتِدادرس،ِِِفرجامیاِِِتجدیدنظردرِِنقضِرأی،ِبهِپروندهِرسیدگیِکند،ِاینِامرِموجبِجهاتِردِدادرِساگرِقاضیِبرخالفِوجودِ .11

خویشانِیاِعلیهِخادمِیاِمباشرِخودِرأیِدهدِیاِآنکهِبهِنفعِشخصیِِقاضیِعلیهِشخصیِکهِبهِنحویِبهِاوِوابستهِاست،ِرأیِدادهِباشد،ِبرایِمثال،ِعلیهِِ
ِِتأثیِرِِ؛ِچراِکهِجهاتِمزبورِدرِرأیِدادگاهشودنقضِنمیرأیِدهدِکهِباِقاضیِدارایِاختالفِبوده،ِدرِاینِصورت،ِرأیِصرفًاِبهِدلیلِوجودِجهاتِردِدادرسِِ

ِنگذاشتهِاستِ.
 جهات رد دادرس: 

 وجودِداشتهِباشد.ِدرِاینِموردِنکاتِذیلِبایدِلحاظِشودِ:ِاصحابِدعواباِیکیِازِِقاضیبینِِهرِطبقهازِِِدرجۀِسومتاِِبیبََِسِیاِِبیَسِقرابتِنَِ .1
نوۀِعمویِشود.ِبرایِمثال،ِاگرِیکیِازِطرفین،ِِباِاوِسنجیدهِمیِِرابطۀِاصحابِدعواگیردِوِِقرارِمیِِمحور،ِِقاضی،ِِتعیینِدرجهِوِطبقۀِقرابتبرایِِ ▪

؛ِزیراِقاضیِازِرسیدگیِممنوعِنیستیکیِازِطرفینِباشد،ِِنوۀِعموی؛ِاماِاگرِقاضی،ِقاضیِازِرسیدگیِممنوعِاست(ِباشد،3ِِبقۀِازِط3ِ)درجۀِِِقاضی
 درِاینِصورت،ِشخصِمزبورِپسرعمویِپدرِقاضیِاستِوِپسرعمویِپدر،ِدرِشمارِطبقاتِقرابتِنیستِ.

 اوِباشد.ِدرِاینِموردِنکاتِذیلِبایدِلحاظِشود:ِِهمسریاِِقاضیِِِامورِِمتکفلیاِِِمباشرفین،ِِ)رئیس(ِیکیِازِطرفینِباشدِوِیاِیکیِازِطِرِِمخدومیاِِِِقیم،ِِقاضِی .2
 هایِشخصیِراِمباشرِگویندِ.مدیرِاموالِیاِمدیرِامورِوِبرنامه ▪
 دوستیِقاضیِباِیکیِازِطرفین،ِازِموجباتِردِدادرسِنیستِ. ▪

 باشدِ.ِاصحابِدعوایکیِازِِِوارثاو،ِِفرزندیاِِِهمسریاِِقاضی .3
 کردهِباشدِ.ِِاظهارنظرِگواهیاِِِکارشناسیاِِِداوریاِِدادرِسعنوانِ،ِبهشدهدعوایِاقامهقاضی،ِسابقًاِدرِموضوعِ .4
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است؛ِبنابراین،ِاگرِدادگاهِدرِخصوصِهمانِدعوا،ِقباًلِقرارِردِدعواِیاِقرارِابطالِدادخواستِصادرِکردهِباشد،ِِِِاظهارنظرِماهویمنظورِازِاظهارنظر،ِِ ▪
 تواندِبهِآنِپروندهِرسیدگیِکندِ.درِصورتِطرحِمجددِدعوا،ِمی

گرِدرِماهیتِپروندهِاظهارنظرِکردهِباشد.ِدرِِایِیکِقرار،ِمانندِقرارِردِدعواِصادرِکردهِباشد؛ِاماِازِطرفِدیگاهِممکنِاستِدادگاهِدرِخصوصِپرونده ▪
؛ِآنِصورتِنیزِدادگاهِازِرسیدگیِمجددِبهِآنِموضوع،ِممنوعِاست.ِبرایِمثال،ِدرِدعوایِخلعِید،ِقاضیِاظهارِداردِکهِگرچهِخواندهِغاصبِاست

شود.ِدرِاینِحالت،ِدرستِاستِکهِقاضیِِادرِمیاماِبهِدلیلِعدمِطرحِدعواِطبقِقانونِوِعدمِرعایتِتشریفاتِطرحِدعوا،ِقرارِعدمِاستماعِدعواِص
 بودنِخواندهِاشارهِداردِوِاینِیکِنظرِماهویِاستِ.یکِقرارِصادرِکرده؛ِاماِدرِمتنِرأیِخودِبهِغاصب

گذشتهِِنِِدوِسالِِصدورِحکمِقطعیبودهِوِازِتاریخِِِِمطرحِِسابقمطرحِباشدِیاِدرِِِِجزایییاِِِِحقوقیاوِدعوایِِِِفرزندیاِِِِهمسریاِِِِطرفینوِیکیِازِِِِقاضیمیانِِ .5
 باشد.ِدرِاینِموردِنکاتِذیلِبایدِلحاظِشودِ:

 ِ.موجباتِردِدادرسِنیستازِِشکایتِانتظامیِازِقاضی ▪
ِ.قاضیِیاِهمسرِیاِفرزندِاوِدارایِنفعِشخصیِدرِموضوعِمطروحهِباشنِد .6

بهِدادرسانِکدامِِقضات مشمول رد دادرس: ایرادِردِدادرسِراجعِ ازِمراجعِقضاییِاعمالِمیسؤالِآنِاستِکهِ اینِخصوص،ِنکاتِذیلِِیکِ شود.ِدرِ
ِتوجهِاستِ:قابل
 قضاتِذیلِممکنِاستِبهِدلیلِوجودِموجباتِردِدادرسِازِرسیدگیِممنوعِباشندِ: .1

 هایِعمومی؛قضاتِدادگاه ▪
 هایِانقالب؛قضاتِدادگاه ▪
 هایِتجدیدنظرِ.دادگاهقضاتِ ▪

122ِِدۀِِردِدادرسِدرِدیوانِعدالتِنیزِتابعِقانونِآیینِدادرسیِمدنیِاست؛ِبنابراین؛ِجهاتِردِدادرسِشاملِقضاتِدیوانِعدالتِاداریِنیزِهست.ِ)ما .2
 ق.ت.آ.د.د.ع.اِ(

رسیدگِی .3 بهِ اقدامِ کشورِ عالیِ دیوانِ قضاتِ زیراِ نیست؛ِ کشورِ عالیِ دیوانِ قضاتِ شاملِ دادرس،ِ ردِ نمیِِجهاتِ پروندهِ اصلِ بهِ درِِماهویِ البتهِ کنند.ِ
ق.آ.د.کِکهِدیوانِعالیِکشورِبعدِازِاعالمِرئیسِقوۀِقضاییهِمبنیِبرِاینکهِرأیِخالفِشرعَِبّینِاست،ِاقدامِبهِرسیدگی477ِِِهایِمشمولِمادۀِِرسیدگی

 کند.انِعالیِکشوِاقدامِبهِرسیدگیِماهویِمیکند،ِقضاتِدیوانِعالیِکشورِمشمولِجهاتِردِدادرسِهستند؛ِزیراِدرِاینِفرضِدیِومجددِمی
قضاتِدادگاهِِگرچهِدرِدادگاهِخانواده،ِرعایتِتشریفاتِآیینِدادرسیِالزمِنیست؛ِولیِاصولِکلیِحاکمِبرِآیینِدادرسیِمدنیِبایدِرعایتِشود؛ِبنابراین،ِِ .4

ولِجهاتِردِدادرسِنیست؛ِزیراِنظرِاو،ِمشورتیِاستِوِاوِاقدامِبهِِاند؛ِاماِقاضیِمشاورِزنِدرِدادگاهِخانواده،ِمشمخانوادهِنیزِمشمولِجهاتِردِدادرِس
 کندِ.انشایِرأیِوِاتخاذِتصمیمِقضاییِدرِماهیتِپروندهِنمی

اند؛ِاماِِباِتوجهِبهِاینکهِقاضیِشورایِحلِاختالف،ِملزمِبهِرعایتِقواعدِآیینِدادرسیِاست،ِقضاتِشوراهایِحلِاختالفِنیزِمشمولِایرادِردِدادرِس .5
 ورا،ِبهِدلیلِعدمِبرخورداریِازِپایهِوِسمتِقضایی،ِمشمولِایرادِردِدادرسِنیستندِ.اعضایِش

 کنندۀِمراجعِغیرِدادگستریِنیست؛ِچراکهِمراجعِغیرِدادگستریِتابعِق.آ.د.مِنیستندِ.جهاتِردِدادرس،ِشاملِاعضایِرسیدگی .6
ِ

ِکندِ:کندِوِبهِشرحِذیلِاقدامِمیصادرِمیاعِازِرسیدگیِقرارِامتنِقاضیدرِاینِحالت،ِجریان پرونده در صورت وجود جهات رد دادرس: 
 استِ.ِالبدلعهدۀِدادرسِعلیبرِِرسیدگِی:ِداشتهِباشدِالبدلشعبۀِمزبورِدادرسِعلیاگرِ .1
 شودِ.ارسالِمیِرئیسِحوزۀِقضاییبهِشعبۀِدیگر،ِبهِنزدِِارجاع:ِپروندهِبرایِالبدلِنداشتهِباشددادرسِعلیاگرِشعبۀِمزبورِِِ .2
شود.ِتوجهِداشتهِباشیدِکهِدرِِفرستادهِمیِِهایِقضاییِمجاورحوزهازِِِِعرضهمِِترینِدادگاهنزدیکپروندهِبهِِ  اگرِحوزۀِقضاییِشعبۀِدیگریِنداشتهِباشدِ: .3

 ِ.مالکِعملِاست،ِچهِدادگاهِمزبورِدرِهمانِاستانِیاِاستانِدیگریِباشدِعرضدادگاهِهمِترینزدیکاینِخصوص،ِصرفًاِن
 

 ایراد تأمین دعوای واهی: 
شودِتاِدرِصورتِشکستِاوِدرِدعوا،ِخساراتِدادرسیِواردهِبهِِتأمینیِاستِکهِازِخواهانِیکِدعوایِواهی،ِبهِنحوِامانتِدریافتِمیتأمین دعوای واهی:  

ِشودِ.الزحمۀِکارشناسِوِ...ِازِمحلِآنِجبرانِالوکالۀِوکیل،ِهزینۀِایابِوِذهاب،ِحقخوانده،ِمانندِحق
هایِمربوطِبهِامورِحسبیِبهِاستثنایِمواردیِکهِقانونِِقِآ.د.م:ِدرِکّلیۀِدعاویِمدنیِاعّمِازِدعاویِاصلیِیاِطاریِوِدرخواست109ِمواردِگرفتنِتأمین:ِمادۀِ
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الوکالهِکهِممکنِاستِخواهانِمحکومِشودِِحّقِتواندِبرایِتأدیۀِخساراتِناشیِازِهزینۀِدادرسیِوِِامورِحسبیِمراجعهِبهِدادگاهِراِمقّررِداشتهِاست،ِخواندهِمی
کند.ِتأمینِمزبور،ِاختصاصِبهِدعاویِخاّصیِندارد.ِخواندهِِکهِتقاضایِتأمینِراِموّجهِبداند،ِقرارِتأمینِصادرِمیازِدادگاهِتقاضایِتأمینِنماید.ِدادگاهِدرصورتی

کندِکهِخواهانِمعادلِِکهِدادگاهِدعواِراِواهیِتشخیصِدهد،ِقراریِصادرِمیوِدرصورتیتواندِازِدادگاهِدرخواستِکندِکهِقرارِتأمینِدعوایِواهیِصادرِکندِمی
ِخساراتِدادرسیِکهِممکنِاستِبهِخواندهِواردِشود،ِتأمینِدهدِتاِدرِاینِصورتِبهِدعوایِاوِرسیدگیِشود.

ِهای تأمین دعوای واهی:ویژگی
است.ِاینِتأمینِازِواردِثالثِِِدرخواستِقابلعمِازِاضافی،ِمتقابل،ِورودِثالثِوِجلبِثالث(ِ)ادعوایِطاریِوِهمِدرِِدعوایِاصلیِهمِدرِتأمینِدعوایِواهیِِ .1

 قابلِدریافتِاست؛ِچهِورودِثالثِاوِاصلیِباشدِیاِتبعیِ.
بهِِ .2 ِِِِایرادِدعوایِواهیصدورِقرارِتأمینِدعوایِواهی،ِمنوطِ ِِِِتأمینیچنینِِِِرأساًِتواندِِمیِنِِقاضیازِجانبِخواندهِاست. نابراین،ِاینِایرادِجنبۀِِکند؛ِبمقررِِرا

ِخصوصیِداردِ.
 شدهِنیزِقابلِأخذِاستِ.تأمینِدعوایِواهیِدرِخصوصِدادخواستِضررِوِزیانیِکهِتوسطِشاکیِکیفریِبرایِجبرانِخسارتِناشیِازِجرمِداده .3
 همِقابلِأخذِاستِ.ِامورِحسبیهایِمربوطِبهِاینِتأمینِدرِدرخواست .4
 نیستِ.ِمسموعاست.ِبعدِازِآن،ِاینِایراد،ِِیتاِپایانِجلسۀِاولِدادرسمهلتِاینِایرادِ .5
 استِ.ِبهِنظرِقاضی،ِبستهِپذیرشِاینِایراِد .6
 شودِ.صادرِمیِقرارِتأمینِدعوایِواهی،ِِصورتِپذیرشِاینِایراددرِ .7
 نیستِ.ِاعتراضوِِقابلِشکایتقرارِتأمینِدعوایِواهی،ِ .8
الوکالۀِوکیلِدرِمرحلۀِبدویِتعیینِشود.ِباِتوجهِبهِاینکهِهزینۀِدادرسیِِهزینۀِدادرسیِوِحقاست.ِالبتهِمیزانِآنِبایدِمعادلِِنظرِقاضیِِبستهِبهِِمیزانِتأمینِِ .9

 الزحمۀِکارشناسِوِ...ِاستِ.هایِاحتمالیِخواندهِبرایِدفاع،ِمانندِحقپردازد،ِمنظورِازِهزینۀِدادرسیِدرِاینِخصوص،ِهزینهبدویِراِخواهانِمی
 باشدِ.ِغیرنقدیاِِنقدتواندِاینِتأمینِمی .10
 استِ.ِبهِنظرِقاضی،ِبستهِِمهلتِسپردنِتأمیِن .11
 شودِ.،ِمتوقفِمیقرارِتوقیفِدادرسِی،ِبهِموجبِرسیدگیِبهِدعوا،ِمهلتِسپردنِتأمیندرِ .12
 شودِ.صادرِمیِقرارِردِدادخواست،ِدرخواستِخوانده،ِبهِمهلتِمقرردرِِِعدمِسپردنِتأمیندرِصورتِ .13

 
ِشودِ:قرارِتأمینِدعوایِواهیِصادرِنمیدرِمواردِذیلِاستثنائات قرار تأمین دعوای واهی: 

گذارِدرِاینِخصوص،ِازِواخواستِشدنِیاِنشدنِاینِاسنادِسخنِنگفتهِِ)چک،ِسفتهِوِبرات(ِتوجهِداشتهِباشیدِکهِقانوندعاویِمستندِبهِاسنادِتجاریِِ .1
ِراهِنداردِ.الذکرِنیزِتأمینِدعوایِواهیِاست؛ِبنابراین،ِدرِدعاویِمستندِبهِاسنادِواخواستِنشدۀِفوق

 دعاویِمستندِبهِاسنادِرسمِی .2
 )دعاویِعلیهِتاجرِورشکستهِ(دعاویِعلیهِمتوقفِ .3
؛ِمانندِدرخواستِصدورِگواهیِحصرِوراثت،ِدرخواستِتحریرِترکه،ِدرخواستِمهرِوِمومِِمواردیِکهِقانونِامورِحسبیِمراجعهِبهِدادگاهِراِمقررِداشتهِاست .4

 ترکهِوِرفعِمهرِوِمومِترکهِ.
 

 اتباع بیگانه ایراد تأمین 
ِطرحِاستِکهِخواهان،ِتبعۀِدولتِخارجیِوِخوانده،ِتبعۀِایرانِباشدِ.اینِایرادِزمانیِقابل

بهِدرخواستِخوانده،ِتأمینیِازِخواهانِبهِنحوِِبعدِازِاحرازِشرایطِِبایدِِاگرِخواهانِخارجی،ِعلیهِخواندۀِایرانیِطرحِدعواِکند،ِِتأمین دعوای اتباع بیگانه:  
الزحمۀِکارشناسِوِ...ِازِِالوکالۀِوکیل،ِهزینۀِایابِوِذهاب،ِحقدریافتِشودِتاِدرِصورتِشکستِاوِدرِدعوا،ِخساراتِدادرسیِواردهِبهِخوانده،ِمانندِحقامانتِ

ِآنِمحلِجبرانِشودِ.
 شرایط اخذ تأمین: 

ِنِبرشمردِ:توانِچنیقانونِآیینِدادرسیِمدنیِمی148ِتا144ِِِشرایطِاخذِاینِتأمینِباِعنایتِبهِموادِ
ِدعواِتبعۀِایرانِنباشدِ؛ .1 ِخواهان 
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ِخواندهِتبعۀِایرانِباشدِ؛ .2
ِتواندِرأسًاِتأمینِاخذِکند؛ِ)خواندهِبایدِایرادِکندِ(دادگاهِنمی .3
ِأخذِتأمینِبایدِتاِپایانِجلسۀِاّولِدادرسیِدرخواستِشودِ. .4

ِدعواِاستِمیبدینِترتیب،ِازآنجایی ِطرفین  ِآیینی  ِبرابری  استفادهِخواندهِآنِراِمنوطِبهِدرخواستِخواندۀِِمنظورِجلوگیریِازِسوءینیمِمقّننِبهِبکهِاینِمادهِمخالف 
ِایرانیِتاِپایانِجلسۀِاّولِدادرسیِنمودهِاست.

دادرسیِِکهِتأمینِدادهِنشدهِاستِنفعِ»دادگاهِمکلفِاستِنسبتِبهِدرخواستِرسیدگیِوِمقدارِوِمهلتِسپردنِآنِراِتعیینِنمایدِوِتاِوقتیپسِازِدرخواستِذی
تواندِحّتیِدرِفرضیِکهِاوضاعِوِمتوقفِخواهدِماند«.ِبدینِترتیب،ِبایدِگفتِدادرسِچنانچهِشرایطِمذکورِفراهمِباشدِموظفِاستِتأمینِراِاخذِنمایدِوِنمی

ِاحوالِدعواِحاکیِازِپیروزِشدنِخواهانِاستِازِاینِتکلیفِسربازِزندِ.
نظرِِ(،َِصرف147)مادۀِِِِبیگانهِبخواهِدِِتجدیدنظرخواهِ تواندِچنینِتأمینیِراِدرِبرابرِِخواندهِمیتجدیدنظِریستِوِِِنِِمرحلۀِبدویمخصوصِرسیدگیِدرِِِِاخذِاینِتأمین

ِِازِاینکهِاوِدرِمرحلۀِبدویِتأمینِسپردهِباشدِیاِخیرِکهِدرِصورتِسپردن،ِاوِمکلفِاستِنسبتِبهِهزینه این147ِِِِو146ِِِِهایِاینِمرحلهِتأمینِبدهدِ)مواد ّ
کنندۀِاعادهِدادرسیِوِمعترضِثالث(ِبیگانهِسایرِطرقِشکایتِازِآراءِنیزِتسّریِِخواهِدرخواستبهِخواهانِ)فرجام144ِِتوانِباِتوّجهِبهِمادۀِِحکمِراِمیقانون(.ِاینِِ

ِِداد.ِباِوجودِاین،ِدربارۀِواخواهِنمی نخستینِخواندهِبودهِاستِوِرعایتِِتوانِچنینِحکمِکرد؛ِچه،ِمرحلۀِواخواهیِادامۀِمرحلۀِنخستینِبودهِوِواخواهِدرِدادرسی 
ِکندِکهِنتوانِازِویِموردبحثِراِاخذِنمودِ.گونهِایجابِمیحقوقِدفاعیِویِاین

ِدادرسیِاغلبِثابتِنیستِازِاینِرو،ِدادگاهِمیجریانِدادرسیِوِهزینه تواندِمیزانِجدیدِتأمینِراِمعّینِکردهِوِازِتبعۀِخارجیِِهایِطرفینِدعواِازِآغازِتاِانجام 
ق.آ.د.م(.ِدرِاینِمادهِازِعبارتِ»چنانچهِبرِدادگاهِمعلومِشودِ]...[«ِاستفادهِکرده148ِِِاهدِآنِراِبسپاردِوِدرِغیرِاینِصورتِدادخواستِویِراِردِنمایدِ)مادۀِِبخِو

ومِدرخواستِخواندهِسخنِگفتهِوِبهِدادگاهِاینِقانونِکهِازِلز144ِِشدنِپسِازِدرخواستِخواندهِباشد؛ِچه،ِباِتوّجهِبهِمادۀِِاستِکهِمقصودِازِآن،ِبهِنظر،ِمعلوم
نبودنِدادگاهِدرِاینِامور،ِاصلِبرِتسّلطِطرفینِدرِقلمروِنفعبودنِماهیتِدعوایِمدنیِوِذیرأسًاِاجازهِتمّسکِبهِاینِتأمینِراِندادهِاستِوِباِعنایتِبهِخصوصی

ِموضوعیِاستِ.
ِهای تأمین دعوای اتباع بیگانه: ویژگی

ِباشدِ.ِایرانی،ِخواندهوِخارجیِ،ِِخواهانشودِکهِاینِتأمینِفقطِدرِصورتیِصادرِمی .1
ِتابعیتِایراِندرِصورتیِکهِدرِجریانِدادرسی،ِ .2  استِ.ِقابلِاستماعشودِوِاوِتغییرِتابعیتِدهد،ِبازهمِاینِایرادِِِسلبخواهانِی 
 شود.میِِبازگرداندهشدهِوِبهِاوِِِِمنتفیکند،ِاینِتأمینِِِِکسبِِتابعیتِایرانیدرِجریانِرسیدگی،ِِِِخواهانِخارجیبرِهمینِاساسِبایدِچنینِاستنباطِشودِکهِاگرِِ .3
تابعیتِخارجیِکسبِکند،ِخواندۀِِِِ.ِالبته،ِاگرِدرِجریانِدادرسی،ِخواهان،مسموعِنیست،ِاینِایراد،ِِبعدِازِآناست.ِِِِتاِپایانِجلسۀِاولِدادرسیمهلتِاینِایرادِِ .4

 کندِ.ِتقاضایِتأمین،ِبعدِازِکسبِتابعیتتواندِدرِاولینِجلسۀِایرانیِمی
 تواندِرأسًاِچنینِتأمینیِراِمقررِکند؛ِبنابراین،ِاینِایرادِجنبۀِخصوصیِدارد.است.ِقاضیِنمیِمنوطِبهِدرخواستِخواندهایرادِدعوایِاتباعِبیگانه،ِ .5
 ؛ِبلکهِجزِدرِبرخیِاستثنائات،ِقاضیِبایدِاینِایرادِراِپذیرفتهِوِقرارِمقتضیِراِصادرِکندِ.میلِقاضیِنیستایرادِبهِِِایِنِپذیرشِیاِعدمِپذیرِش .6
ِِشخصِحقیقِیتصورِاست؛ِچهِاینِخواهانِیاِتجدیدنظرخواهِخارجی،ِِقابلِِتجدیدنظرخواهِخارجیوِهمِدرِخصوصِِِِانِخارجیاینِتأمینِهمِدرِخصوصِخواه .7

 ِ.شخصِحقوقیباشندِیاِ
ورودِِ،ِِدعاویِاضافِی،ِیعنیِِدعوایِطاریتصورِاستِوِهمِدرِخصوصِِشود،ِقابلکهِازِجانبِخواهانِخارجیِطرحِمیِِدعوایِاصلیاینِتأمینِدرِخصوصِِ .8

 ِ.جزِدرِدعوایِمتقابلشود،ِطرحِمیِخواهانِخارجیکهِازِجانبِِِِجلبِثالثوِِثالث
 ِ.تبعیِباشدِیِاِاصلِیلثِاو،ِاستِچهِورودِثاِقابلِاخذنیزِِِِواردِثالثِخارجیاینِتأمینِازِ .9
 شدهِنیز،ِقابلِاخذِاستِ.ِتأمینِدعوایِاتباعِبیگانهِدرِخصوصِدادخواستِضررِوِزیانیِکهِتوسطِشاکیِخارجیِبرایِجبرانِخساراتِناشیِازِجرمِداده .10
 شودِ.اگرِاینِایرادِواردِباشد،ِقرارِتأمینِدعوایِاتباعِصادرِمی .11
 یستِ.ِنِاعتراضوِقرارِقابلِشکایتِاینِ .12
 استِ.ِنظرِقاضی،ِبستهِبهِانِتأمینمیز .13
میزانِتأمینِنیزِتاِقبلِازِآنکهِخواهان،ِمبلغِمازادِِِِافزایشیست.ِدرِِِنِِقابلِکاهشاست،ِاماِِِِافزایشقابل،ِدرِطولِدادرسیِازِطرفِقاضیِِمیزانِتأمینِاتباِع .14

 ماندِ.میِدادرسیِمتوقفتأمینِراِپرداختِنکند،ِ
 باشد.ِِِغیرنقدیاِنقدِتواندِاینِتأمینِمی .15
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 استِ.ِنظرِقاضی،ِبستهِبهِمهلتِسپردنِتأمیِن .16
 شودِ.میِمتوقفِِقرارِتوقیفِدادرسی،ِرسیدگیِبهِدعواِبهِموجبِِمهلتِسپردنِتأمیندرِ .17
 شودِ.صادرِمیقرارِردِدادخواستِ،ِدرخواستِخواندهشود،ِبهِنِمهلتِمقررِسپردهدرِِِتأمیناگرِ .18
شود.ِبرایِمثال،ِِمیِِتأمینِأخذِِخواهانِخارجی،ِازِِدرخواستِخواندۀِایرانیشود،ِبهِِِِمنتفیِِاتباعِِموجباتِمعافیتِازِتأمینِدعوایاگرِدرِجریانِرسیدگی،ِِ .19

ِبه گر ِا ِاست.ِحال ِباشد.ِدعاویِمتقابلِازِسپردنِتأمینِمعاف ِیکِدعوایِمتقابل ِایرانی، ِیکِخواندۀ دلیلی،ِِِِفرضِکنیدِدعوایِمطروحۀِشخصِخارجیِعلیه
 تواندِتقاضایِتأمینِکندِ.گیرد.ِدرِاینِصورت،ِخواندۀِایرانیِمیعنوانِیکِدعوایِاصلیِموردِرسیدگیِقرارِمیبهدعوایِاصلیِساقطِشود،ِدعوایِمتقابلِ

ِدرِاینِمواردِامکانِأخذِتأمینِنیستِ:استثنائات قرار تأمین اتباع بیگانه: 
گذارِدرِاینِخصوص،ِازِواخواستِشدنِیاِنشدنِاینِاسنادِسخنِنگفتهِاست؛ِبنابراین،ِدرِدعاویِِ)چک،ِسفتهِوِبرات(:ِقانونِِدعاویِمستندِبهِاسنادِتجاری .1

ِمستندِبهِاسنادِواخواستِنشدۀِفوقِنیز،ِتأمینِدعوایِاتباعِراهِنداردِ.
 دعاویِمستندِبهِاسنادِرسمِی .2
گهیِرسمیِاقامهِمی .3 گهیِدرِروزنامه،ِازِاشخاصِدعوتِمیِ:ِیعنیشوددرِمواردیِکهِدعواِبرِاثرِآ شودِکهِدعوایِخودِراِاقامهِِدرِمواردیِکهِبهِموجبِنشرِآ

 کنند،ِمانندِاعتراضِبهِثبتِملکِ.
 :ِتوجهِداشتهِباشیدِکهِسایرِدعاویِطاریِازِاینِتأمینِمعافِنیستندِ.درِدعوایِمتقابل .4
،ِاتباعِایرانیِبهِهرِترتیبیِ)برِاثرِقانون،ِمعاهدهِیاِرویۀِعملی(ِازِسپردنِتأمینِمعافِِیعنیِاگرِدرِکشورِمتبوعِآنِخواهانِخارجی  :درِصورتِرفتارِمتقابل .5

 باشندِ.
 

 مسائل مشترک ایرادات
ِمادهِمقّررِمی84ِِگانۀِمادۀِِبیشترِایراداتِدرِبندهایِیازده ایرادِکند.ِزمانِِِِضمنِپاسخِنسبتِبهِماهّیتِدعواتواندِِدارد:ِدرِمواردِزیرِخواندهِمیآمدهِاست.ِصدر 

ِطرحِایراداتِوِاعتراضاتِتاِپایانِجلسۀِاّولِدادرسیِاستِجزِدرِمواردیِکهِسببِایرادِبعدًاِحادثِشودِ.
ِتصمیمِمی88ِطبقِمادۀِِ ِنمایدِ.ق.آ.د.م:ِدادگاهِقبلِازِورودِدرِماهّیتِدعوا،ِنسبتِبهِایراداتِوِاعتراضاتِواردهِاّتخاذ 

 دفاع به معنای اخص  - فصل دوم 
ِمّدعیِاستِ)توسطِخواندهِعلیهِخواهان(ِ. ِاّدعایی 

ّ
ِحق  ِدفاعِبهِمعنایِاخصِ)دفاعِماهوی(=ِنفی 

ِاّدعایی:ِخواندهِِراه ِحق ّ .ِتعّرضِبه6ِِ.ِسقوطِتعهد؛5ِِالذّمه؛ِِمافی.ِمالکیت4.ِابراء؛3ِِ.ِدعواِراِباطلِیاِمنفسخِاعالمِکند؛2ِِدعواِراِتکذیبِنماید؛ِِ.1ِِهایِنفی 
ِخواهانِ.7اصالتِاسنادِموردِاستنادِخواهانِ ِگواهان  ِ.ِجرح 

 شود.دعوای متقابل: این مبحث در قسمت دعاوی طاری ذکر می - فصل سوم 
 بخش دوم: طواری: 

هفصل ا 
ّ
ِِ:ول: طواری دادرسی طواری مربوط به ادل
ه

ّ
ِشودِ:بهِدوِدستۀِکّلیِتقسیمِمیِفصل دوم: طواری )اّتفاقات( غیرمربوط به ادل

ِ.ِطواریِمربوطِبهِجریانِدادرسِی2.ِطواریِناشیِازِدعاویِطاری1ِ
 دعاوی طاری 

ِدعاویِطاریِبرِچهارِقسمِاستِ:اقسام دعاوی طاری: 
 دعوایِمجدِخواهانِعلیهِخواندِهِدعوای اضافی: .1
 دعوایِخواندهِعلیهِخواهانِدعوای متقابل: .2
 دعوایِهرِیکِازِمتداعیینِیاِهرِدویِایشانِعلیهِثالِثِجلب ثالث: .3
 دعوایِشخصِثالثِعلیهِطرفینِدعواِیاِیکیِازِایشاِنِورود ثالث: .4

 مبحث اّول: َطواری دادرسی ناشی از طرح دعوای جدید بین اصحاب دعوا
گویندِ)بندِنخست(ِوِگاهِاینِاقدامِِمیِِدعوایِاضافیتواندِباِطرحِدعواِطبقِشرایطِقانونیِمقّررِشدهِبهِقلمروِدعوایِاصلیِخودِبیافزایدِکهِبهِآنِِخواهانِمی

ِپردازیمِ.گویندِ)بندِدّوم(ِوِماِذیاًلِبهِآنهاِمیمیِِدعوایِمتقابلگیردِکهِبهِآنِتوسطِخواندهِصورتِمی
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 هایِذیلِاست:؛ِکهِدارایِویژگیدعوایِمجددِخواهانِعلیهِخواندهِاستای اضافی: بند نخست: دعو 
 شودِ.ِرسیدگیِتوأمانباشدِتاِباِدعوایِاصلیِبهِنحوِِبرقراردرِآنِِشروطِدعوایِطاریاست؛ِبنابراین،ِبایدِدعوایِطاریِاینِدعوا،ِیکِ .1
 قابلِطرحِاستِ.ِدادخواستدعوایِاضافی،ِباِ .2
 طرحِاستِ.دعوایِاضافی،ِقابلِِمرحلۀِبدویفقطِدرِ .3
ِق.آ.د.مِ(143ِِو98ِ،135ِِدعوایِاضافیِبایدِطرحِشود.ِ)مالکِموادِِِتاِپایانِجلسۀِاولِدادرسی .4

القاعدهِبایدِوجودِِقانونِآیینِدادرسیِمدنی(ِوِعلی17ِِشودِ)مادۀِِمحسوبِشدهِکهِازِسویِخواهانِطرحِمیِِدعاویِطاریاگرچهِدعوایِاضافیِنیزِیکیِازِِ
ِِیکیِازِد ق ارتباط میان دعوای  اینِقانونِبرایِپذیرشِاینِدعواِهم98ِِِِبرایِپذیرشِآنِکفایتِکندِولیِمطابقِمادۀِِِِاّتحادِمنشأیاِِِِارتباطِکامِلوِشرط 

ّ
تحق

ِقانونِعملِنمودِبایدِگفتِکهِمادۀِِِِداشتن منشاء واحد وِهمِِِِاضافی و    اصلی ّ
ازِسویِمقننِالزمِدانستهِشدهِاست.ِدرِاینِوضعیت،ِازآنجاکهِبایدِبهِنص 

خاصِاستِوِدایرهِشمولِمادۀِقبلیِباِمادۀِاخیرِتخصیصِخوردهِوِمحدودِبهِسایرِدعاویِطاریِشدهِاست.ِازِاینِروِبایدِقائلِبهِاینِشدِکه98ِِِِعامِوِمادۀ17ِِِ
رفًاِِدرِاینِدعواِِ ِاخیرِمادۀِِِِاّتحاد منشاءوِِِِوجود ارتباطص  اینِقانونِباشد.ِتوضیح141ِِِِالزمِدانستهِشدهِاستِوِالزمِنیستِنوعِارتباطِکاملِبهِمعنایِشق ّ

ِِعنوانِمثااینکهِمطابقِاینِمادهِ»]...[ِبینِدوِدعواِوقتیِارتباطِکاملِموجودِاستِکهِاتخاذِتصمیمِدرِهرِیکِمؤثرِدرِدیگریِباشد«.ِبه ل،ِشخصیِدادخواست 
ِمستأجرهِراِمی ِدادرسیِِدهدِوِمستأجرِبهتخلیۀِعین  کند.ِطبیعیِاستِرسیدگیِِراِارائهِمیِِدادخواستِالزامِبهِتنظیمِسندِرسمیعنوانِدعوایِتقابلِدرِجلسۀِاّول 

دگیِبهِهرِیکِازِاینِدعاویِدرِدعوایِدیگرِمؤثرِاست؛ِشودِوِبهِعبارتِبهترِرسِیبهِدعوایِتقابلِوِصدورِحکمِبهِآنِموجبِانتفایِرسیدگیِبهِدعوایِاصلیِمی
ِاضافیِقانون ِافزایشِخواسته،ِِراماِدرِدعوای ِیا ِنحوۀِدعوا ِاستِچهِلزومًاِدرِتغییر ِارتباطِقناعتِکرده ِوجود  رف  ِبهِص  ِندانستهِو ِارتباطِراِالزم ِاز ِاینِحد سیدگیِِگذار

ِ رف  ِتواندِکافیِباشدِ.ِارتباطِمیدرِیکیِازِاینِدعاویِمؤثرِدرِدعوایِدیگرِنیستِوِص 
رو،ِهرگاهِسببِدوِدعواِ)عملِحقوقیِیاِواقعۀِحقوقیِمبنایِآن(،ِیکسانِباشدِمنشأِآنِدوِدعواِازِسویِدیگر،ِمنشأِدعواِهمانِسببِیاِجهتِدعواِاست.ِازِاین

ِفسخِِععنوانِمثالِدرِدعواییِکهِدرِآنِموجرِخواستارِمطالبۀِاجورِمعوقهِشدهِاستِبهیکیِاست.ِبه ِحق ّ نوانِدعوایِاضافیِتخلیهِموردِاجارهِراِنیزِبهِاستناد 
ِکند.ِدرِاینجاِسببِدعوایِاصلیِوِاضافیِقراردادِاجارهِمیانِاوِوِمستأجرِاستِ.شدهِدرِآنِقرارداد،ِازِدادگاهِتقاضاِمیبینیپیش

ِ
 تفاوت دعوای اضافی و افزایش خواسته: 

،ِنیازِبهِتقدیمِدادخوستِوِرعایتِتشریفاتِنیستِوِصرفًاِبهِموجبِِافزایشِخواستِهرعایتِشود؛ِاماِدرِِتشریفاتتقدیمِوِِدادخواست،ِبایدِدعوایِاضافیدرِ .1
 آیدِ.،ِکتبیِیاِشفاهیِبهِعملِمیدرخواستِسادۀِقضایِییکِ

 .هایِخودِبیفزایِدخواستهبهِِعنوانِجدیدیخواهدِدعوایِاضافی،ِدرِفرضیِقابلِتصورِاستِکهِخواهانِمی .2
تقدیمِکند.ِچونِِبرایِمثال،ِخواهانِدادخواستِتأییدِفسخِقراردادِتقدیمِکردهِوِقصدِداردِکهِدادخواستِاستردادِثمنِپرداختیِناشیِازِآنِقراردادِراِنیزِِ

است،ِهرچندِکهِباِدعوایِقبلیِمرتبطِاست؛ِاماِبایدِدرِقالبِدادخواستِجدیدی،ِبهِنامِدعوایِاضافیِطرحِشود؛ِاماِافزایشِِاینِعنوان،ِعنوانِجدیدیِِ
سکهِبه80ِِِایِکهِداشته،ِبیفزاید؛ِمانندِآنکهِمیزانِخواستۀِدعوایِخودِراِازِِخواهدِبرِحجمِهمانِخواستهخواسته،ِناظرِبهِحالتیِاستِکهِخواهانِمی

 فزایشِدهدِ.سکهِا100ِ
ِ

 بند دّوم: دعوای متقابل 
ِاست.ِِِخواهاندعوایِاصلیِعلیهِِخواندۀازِجانبِِطرحِدعواِبهِمعنایِدعوای متقابل: 

شده،ِخواندۀِدعوایِاصلی،ِدعوایِمتقابلیِبهِخواستۀِاعالمِبطالنِهمانِقراردادِطرحِِبهِعنوانِمثال،ِدرِدعواییِکهِبهِخواستۀِمطالبۀِثمنِیکِقراردادِطرح
کندِوِباِآنِارتباطِکاملِیاِوحدتِمنشأِداردِدعوایِِمنظورِرسیدگیِتوأمانِدرِپیِدعوایِخواهانِطرحِمیکند.ِدرِضمنِتعریفیِدیگرِبهِدعواییِکهِخواندۀِدعواِبه

تواندِدعوایِلِدرِبرابرِخواهانِنداردِوِمیاینِقانون(.ِخوانده،ِالزامیِبهِطرحِدعوایِمتقاب141ِِقانونِآیینِدادرسیِمدنیِناظرِبهِمادۀ17ِِِِگویندِ)مادۀِِمتقابلِمی
گرددِواجدِمزایاییِِکهِدعوایِمتقابلِموجبِعدولِازِصالحیتِمحّلی،ِرسیدگیِتوأمانِوِسرعتِدرِاحقاقِحقِمیموردنظرِخودِراِبعدهاِاقامهِکندِولیِازآنجایی

ِآنِراِبیشترِمی ِطرح  ِخودِراِکهِدرِکاشانِواقعِشدهِاستِوِدرِجهتِِعنوانِمثال،ِمالکِکهِمقیمِاصفهانِاکند.ِبهاستِکهِرغبت  ِاستیجاری  ستِتخلیۀِملک 
ِاستیجاریِانجامِدادهِاستِمیمقابل،ِمستأجر،ِهزینه رسدِچه،ِاگرِخوانده،ِِنماید.ِخواندهِباِطرحِاینِدعواِدرواقعِزودترِبهِنتیجۀِموردنظرِخودِمیهاییِراِدرِمحل ّ

ِاستیجاریِراِتخلیهِمیکردِابتداِباینِدعوایِمتقابلِراِطرحِنمی ِمطالبۀِخودِراِمیایدِمحل ّ ِخواهانِ)اصفهان(ِدادخواست  ِاقامت  ِدادِ.نمودِوِسپسِدرِمحل ّ
شود.ِِشودِدرواقعِحملهِتلقیِمیسوِدفاعِمحسوبِشدهِوِازِسویِدیگرِچونِدرِقالبِیکِدعواِطرحِمیاینِدعواِدارایِماهیتِدوگانهِاستِبدینِمعناِکهِازِیک
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ِتهاجمیِگفتهِروِبهازاین ِدفاعِباِدعوایِتقابلِچیست؟ِدفاعِمتضمنِاظهاریِاستِکهِهدفِآنِآنِدفاع  ِمیان  ِتمایز  الک  وِِِدفاعِدرِمقابلِدعوایِاصلیاند؛ِاماِم 
ِآن ِِمیِِرد ّ سیِمدنیِمقّررِشدهِاست.ِبهِِقانونِآیینِدادِر18ِِو142ِِِِباشدِوِاحتیاجیِهمِبهِدادخواستِجدیدِنداردِمانندِاحتساب،ِتهاتر،ِصلحِوِفسخِکهِدرِمواد ّ

ِخواستهِوِامثالِآنکهِبرایِدفاعِازِدعوایِاصلیِاظهارِِموجبِاینِموادِ»دعوایِمتقابلِبهِموجبِدادخواستِاقامهِمی شودِلیکنِدعاویِتهاتر،ِصلح،ِفسخ،ِرد ّ
،ِتهاترِیاِهرِاظهاریِکهِدفاعِمحسوبِشود،ِدعوایِطاریِشودِوِنیازِبهِتقدیمِدادخواستِجداگانهِندارد«ِوِ»عنوانِاحتساِبشودِدعوایِمتقابلِمحسوبِنمیمی

ِمادۀِِ 48ِِو142ِِنخواهدِبود«؛ِاماِدعوایِمتقابلِممکنِاستِعالوهِبرِردِاّدعایِاصلی،ِاّدعایِجدیدیِراِعنوانِکندِکهِلزومًاِباِتوّجهِبهِمواد17ِِِنبوده،ِمشمول 
ِ»ب«ِِقانونِآیینِدادرسیِمدنیِنیازمندِتقدیمِدادخواستِاست؛ِمانندِِ ِ»الف«ِبهِموجبِیکِرسیدِمّدعیِشوندِکهِفرد  ِفرد  میلیونِریالِبه600ِِِِموردیِکهِوراث 
ِنوشته ِمطالب  ِ»ب«ِنیزِبهِاستناد  ِخواهانشدهِدرِرسیدیِدیگرِاظهارِمیاوِمدیونِاستِوِدرِمقابل،ِفرد  ِموّرث  هاِدرِِکندِکهِبهِهمانِاندازهِبهِیکیِازِفرزندان 

ِویِآموزشِوِِ ِویِتعیینِکردهِاست.ِدرِاینجاِبهِدلیلِتحققِِهاِدرِرسیدیِجداگانهِحّقِدرسِدادهِاستِوِموّرثِخواهانزمانِحیات  ین  ِد  التدریسِاوِراِمعادل 
ِِتهاترِقراردادیِخواندهِنیازمندِدادخواستِدادنِنیست.ِازِاین نظرِِنانِماِاتفاقاالشعارِمقّررِشدهِحقوقدِاقانونِفوق142ِِو18ِِِِرو،ِدربارۀِعنوانِتهاترِکهِدرِمواد ّ

شود؛ِبنابراین،ِاگرِاظهارِوِاّدعاِبهِنحویِباشدِکهِعالوهِبرِِدارندِکهِشاملِتهاترِقضایی،ِیعنیِنوعیِازِتهاترِکهِنیازمندِرسیدگیِقضاییِوِاثباتِاّدعاِاستِنمی
ِدعوا،ِخواندهِبخواهدِکهِدادگاهِدرِموردِدیگریِهمِتصمیمِبگیردِبایدِدعوایِتقابلِط شودِقائلِبهِاینِِرحِکند.ِماهیتِدوگانۀِدعوایِمتقابلِموجبِمیدفاعِوِرد ّ

ِدعواِفوتِمیدیدگاهِشویمِکهِاگرِدعوایِاصلیِتوقیفِشودِاینِدعواِبهِدلیلِاینکهِدفاعِنیزِمحسوبِمی کندِهرِدوِدعواِشودِتوقیفِشود.ِمثاًلِدرجاییِکهِطرف 
گرددِچونِماهیتِدعواِراِهمِدارد.ِاینِحکمِازِِرِدعوایِاصلیِردِشودِوِازِبینِبرودِاینِدعواِردِنمیقانونِآیینِدادرسیِمدنی(؛ِاماِاِگ105ِِشودِ)مادۀِِتوقیفِمی

ِمادۀِ ِاخیر 
ّ
ق  عنوانِمثالِفردِالفِکهِمستأجرِاستِعلیهِموجرِِشود.ِبهداردِاگرِدعواِمتقابلِنباشدِجداگانهِرسیدگیِمینیزِقابلِاستنباطِاستِکهِبیانِمی141ِِش 

کندِوِسندِعادیِِکند.ِمستأجرِازِدعوایِخودِگذشتِمینمایدِدرِمقابلِمؤجرِبهِدلیلِنیازِشخصیِدرخواستِتخلیهِمیظیمِسندِاجارهِراِمطرحِمیدعوایِالزامِتن
یوانِمبنیِبرِاینکهِدعوایِتواندِدعوایِخودِراِفارغِازِدعوایِاصلیِپیگیریِکند؛ِبنابراین،ِاینِرأیِدکندِوِمیداندِاماِمؤجرِبرِاّدعایِخودِپافشاریِمیراِکافیِمی

ِمربوطِبهِدعوایِاصلیِوِِمتقابلِازِسنخِدعاویِطاریِاستِکهِباِدعوایِاصلیِرسیدگیِمی ِدادخواست  ِاسترداد  ِبهِدعوایِاصلیِبهِعّلت  ِرسیدگی  شودِوِباِانتفاء 
ِِشودِوِموجبیِبرایِاظهارنظرِمصدورِقرارِابطالِدادخواست،ِرسیدگیِبهِدعوایِطاریِهمِمنتفیِمی اهویِدرِدعوایِطاریِوجودِنداردِبدونِتوّجهِبهِماهیت 

ِتواندِصحیحِباشدِ.شدهِوِنمیدوگانهِاینِدعواِارائه
ِ

ِتشریفات دعوای متقابل: 
 استِ.تقدیمِدادخواستِاینِدعوا،ِنیازمندِ .1
 تنظیمِشود.عالوۀِیکِنسخهِهاِبهتعدادِطرفِخواهاندادخواستِبایدِبهِِ .2
 استِ.پایانِجلسۀِاولِدادرسیِِتامهلتِتقدیمِاینِدادخواستِفقطِ .3
است؛ِبنابراین،ِهریکِازِایشانِدرِخصوصِدعوایِمتقابلِازِِِِخواندۀِدعوایِمتقابل،ِِخواهانِدعوایِاصلیوِِِِخواهانِدعوایِمتقابل،ِِخواندۀِدعوایِاصلی .4

 برخوردارِهستندِ.ِیاِخواندهِحقوقِوِتکالیفِخواهان
 نسبتِبهِبهایِخواستۀِدعوایِمتقابلِاعتراضِکندِوِنسبتِبهِدعوایِمتقابلِایراداتِشکلیِبیانِکند.ِِتوانِدبرایِمثال،ِخواهانِاصلیِ)خواندۀِمتقابل(ِمی

 طرحِدعواِکندِ.ِهایِاصلیبرخیِازِخواهانیاِفقطِعلیهِِهایِاصلیخواهانممکنِاستِخواندهِ)خواهانِدعوایِمتقابل(ِعلیهِهمۀِ .5
دانانِدعوایِمتقابلِراِازِجانبِمجلوبِثالثیِکهِصرفًاِبرایِتقویتِموضعِیکیِِالبتهِبرخیِازِحقوقطرحِدعوایِمتقابلِازِجانبِمجلوبِثالثِممکنِاست.ِِ .6

 اند.ازِطرفینِجلبِشدهِوِادعایِمستقلیِعلیهِاوِمطرحِنیست،ِنپذیرفته
ِثالثِمی .7 ِازِحقوقخواندۀِدعوایِورود ِبرخی ِالبته ِثالث،ِدعوایِمتقابلِطرحِکند. ِبرابرِوارد ِنپذیرفتهدانانِطِرتواندِدر ِتبعی، ِثالث  اند.حِدعوایِمتقابلِراِعلیهِوارد
 توانِدعوایِمتقابلِطرحِکردِ.درِبرابرِدعوایِاضافیِنیزِمی .8
دعوایِِاند؛ِاماِباِتوجهِبهِآنکهِدرِقانونِمنعیِبرایِطرحِدعوایِمتقابلِدرِبرابرِِدانانِطرحِدعوایِمتقابلِراِدرِبرابرِدعوایِمتقابلِنپذیرفتهبرخیِازِحقوق .9

ِاندِ.متقابلِمقررِنشده،ِبرخیِدیگرِچنینِدعواییِراِپذیرفته
 روند امکان طرح دعوای متقابل:

 ممکنِاستِ.مرحلۀِبدویِطرحِدعوایِمتقابلِدرِِ .1
ِاِز .2 ِبرخی ِبدویِ)واخوانده(،ِقانونِساکتِاست ِبدویِ)واخواه(ِعلیهِخواهان ِازِجانبِخواندۀ دانان،ِِحقوقِِدرِخصوصِطرحِدعوایِمتقابل،ِدرِمرحلۀِواخواهی،

اندِکهِدرِمرحلۀِواخواهی،ِدعوایِمتقابلِممکنِاست؛ِزیراِمرحلۀِواخواهیِامتدادِمرحلۀِبدویِاستِوِفرصتیِاستِبرایِخواندۀِِازِاینِسکوتِنتیجهِگرفته

https://www.mollakarimi.ir/
https://www.instagram.com/vekalatyar/
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://t.me/OmidMollaKarimi


 ! دی ارسال کن هارسانامیپ قیتان را از طر درخواست ای د یبده ام یپ 09352213175به  ی حقوق یهاجزوات آزمون افتیجهت در  /دکتر امید مالکریمی 3جزوه آیین دادرسی مدنی 
mollakarimi.irweb:  @vekalatyarInstagram:  mollakarimi.omid@gmail.commail: -E @OmidMollakarimiTelegram:  

14 

دانانِدعوایِرِدانست.ِبرخیِدیگرِازِحقوقغایبِتاِازِحقوقِخودِدفاعِکند؛ِبنابراین،ِبایدِاوِراِازِتمامِحقوقِمرحلۀِبدوی،ِمانندِطرحِدعوایِمتقابلِبرخوردا
 اندِ.متقابلِراِدرِمرحلۀِواخواهیِنپذیرفته

فقطِِِِدعوایِمتقابلبینیِنشدهِاستِوِبنابراین،ِممکنِنیست؛ِبنابراین،ِطرحِِخواهی،ِطرحِدعوایِمتقابلِدرِقانونِپیشدرِمرحلۀِتجدیدنظرخواهیِوِفرجام .3
 استِ.ِخواهانِبدوی،ِعلیهِخواندۀِبدویمختصِ
ِِ.توانندِاقدامِبهِطرحِدعوایِمتقابلِکنندنمیِخواندهفرجاموِِتجدیدنظرخوانده،ِِواخوانده

 موارد عدم نیاز به دادخواست متقابل: 
ندارد.ِدفاعیاتیِبایدِدرِقالبِدعوایِمتقابلِطرحِِِِدعوایِمتقابل)دفاعِبهِمعنایِأخص(ِاست،ِنیازِبهِطرحِدرِقالبِِِِدفاعیاتِماهویدفاعیاتیِکهِدرِزمرۀِِ .1

کهِآثارِاثباتِآنِواقعه،ِصرفًاِمحدودِِنحویایِباشد؛ِبهشودِکهِخوانده،ِعالوهِبرِدفاعِدرِدعوایِاصلی،ِبهِدنبالِالزامِطرفِمقابلِبهِموضوعیِیاِاثباتِواقعه
 بهِدعوایِفعلیِنباشدِوِدرِامورِدیگریِمؤثرِباشدِ.

تواندِباِاثباتِاینکهِزنِمرتکبِنشوزِشدهِوِزندگیِمشترکِراِترکِکرده،ِیعنیِباِِبرایِمثال،ِاگرِزنیِعلیهِشوهرشِدادخواستِمطالبۀِنفقهِدهد،ِمردِمی
ابلِندارد؛ِاماِِاثباتِعدمِتمکینِزن،ِازِتأدیهِنفقهِمعافِشود.ِاثباتِعدمِتمکینِدرِاینِحالت،ِصرفًاِیکِدفاعِماهویِاستِوِنیازِبهِتقدیمِدادخواستِمتق

 نِوِمعافیتِازِتأدیهِنفقه،ِزنِراِمکلفِبهِرجوعِبهِمنزلِخودِکند،ِبایدِدعوایِالزامِبهِتمکینِطرحِکندِ.اگرِمردِبخواهدِعالوهِبرِاثباتِعدمِتمکینِز
دیگر،ِاگرِخواهانِبرِمبنایِِعبارتمستندِادعایِخواهانِدارد،ِنیازِبهِطرحِدرِقالبِدعوایِمتقابلِندارد؛ِبهِِقرارداِدِِبطالنیاِِِانحالِلدفاعیاتیِکهِداللتِبرِِ .2

قرارداد،ِمعافِشود،ِِیکِقرارداد،ِدعواییِطرحِکندِوِخواندهِبخواهدِانحاللِیاِبطالنِآنِقراردادِراِبرایِدادگاهِثابتِکندِتاِازِانجامِتعهداتِمندرجِدرِآنِِ
 دعوایِمتقابلِنیستِ.ِنیازِبهِطرح

دارد،ِمانندِایفایِتعهد،ِابراءِیاِتهاتر،ِنیازِبهِطرحِدعوایِمتقابلِِِِسقوطِتعهدبیانِکندِکهِداللتِبرِِِِدفاعیاتیاگرِخواندهِبخواهدِدرِبرابرِادعایِخواهان،ِِ .3
 ابرازِکند.ِقالبِدفاعِماهوینیست.ِکافیِاستِدفاعیاتِخودِراِصرفًاِدرِ

مِوِقطعیبِدعوایِمتقابلِندارد.ِالبتهِتهاتریِکهِیکِِنیازِبهِطرحِدرِقالِِتهاتر .4 یاِمستندِبهِاسنادِرسمیِیاِموردِقبولِطرفِمقابلِاست،ِنیازِبهِِِتهاترُِمسلَّ
ِِدیگر،ِتهاتریِکهِصرفًاِیکِادعاِیعبارتطرحِدرِقالبِدعوایِمتقابلِندارد.ِدرِغیرِاینِصورت،ِدعوایِتهاترِبایدِدرِقالبِدعوایِمتقابلِطرحِشود؛ِبه

ِاثباتِنشدهِباشدِوِدرنتیجه،ِنیازمندِرسیدگیِقضاییِباشد،ِبایدِدرِقالبِدعوایِمتقابلِطرحِشودِ.
ِرسیدگی توأمان به دعوای اصلی و متقابل: 

 گیردِکهِحداقلِیکیِازِاینِدوِشرط،ِنسبتِبهِآنهاِموجودِباشدِ:درِصورتیِاینِدوِدعواِموردِرسیدگیِتوأمانِقرارِمی .1
ِ؛ِیعنیِسببِهرِدو،ِیکِعملِحقوقیِیاِیکِواقعۀِحقوقیِباشدِیِایکِمنشاءِباشدهرِدوِدعواِناشیِازِـِ
 ؛ِیعنیِاتخاذِتصمیمِدرِیکیِدرِدیگریِمؤثرِباشدِ.بینِآنهاِارتباطِکاملِباشدـِ

 کندِ.میوِدرِصورتِصالحیت،ِجداگانهِبهِآنهاِرسیدگیِِجداِکردهیکِازِدوِشرطِفوق،ِموجودِنباشد،ِدادگاهِدوِدعواِراِازِهمِِاگرِهیچ .2
شودِتاِدرِجلسۀِدادرسیِدعوایِاصلی،ِدعوایِمتقابلِِپسِازِوصولِدادخواستِمتقابل،ِدادخواستِمزبورِوِضمایمِآنِبهِخواندۀِدعوایِمتقابلِابالغِمی .3

 نیزِموردِرسیدگیِقرارِگیردِ.
روز،ِنباشدِوِخواندۀِدعوای5ِِِِهلتِکافی؛ِیعنیِحداقلِِاگرِازِزمانِابالغِدادخواستِمتقابلِبهِخواندۀِدعوایِمتقابلِ)خواهانِاصلی(ِتاِجلسۀِدادرسی،ِِم .4

 شود.متقابلِنیزِبهِدلیلِعدمِرعایتِحداقلِفاصلۀِزمانی،ِحاضرِبهِدفاعِنباشد،ِوقتِدادرسیِدیگریِتعیینِمی
 

 مبحث دّوم: َطواری دادرسی ناشی از طرح دعوای جدید با دخالت شخص ثالث 
شودِکهِِدرِحالِرسیدگیِدخالتِکنند.ِاینِدخالتِگاهِبهِابتکارِاصحابِدعوایِدرِجریانِرسیدگیِایجادِمیاشخاصِثالثِممکنِاستِباِطرحِدعواِدرِدعوایِِ

ِگویندِ.)بندِدّوم(ِمیِِورودِثالثگویندِ)بندِنخست(ِوِگاهِممکنِاستِدعواییِبهِابتکارِشخصِثالثیِواردِگسترۀِدعوایِدیگرانِشودِکهِبهِآنِِمیِِجلبِثالثبهِآنِِ
 بند نخست: دعوای جلب شخص ثالث 

رضِکنیدِکهِشخصیِباِسندِعادیِملکیِِاقامۀِدعواِازِجانبِیکیِازِاصحابِدعوا،ِعلیهِشخصِثالثِراِجلبِثالثِگوییم.ِبرایِمثالِفجلب شخص ثالث:  
تِوِفروشندهِنیزِِراِبهِدیگریِبفروشدِوِخریدار،ِعلیهِفروشنده،ِدادخواستِالزامِبهِتنظیمِسندِرسمیِبدهد؛ِولیِمعلومِشودِکهِسندِملکِبهِنامِفروشندهِنیِس

کند؛ِزیراِنهایتًاِسندِِکهِسندِبهِنامِاوست،ِاقدامِبهِجلبِثالثِمیِنامۀِعادیِخریداریِکردهِاست.ِدرِاینِحالت،ِخواهانِنسبتِبهِشخصیخود،ِملکِراِباِمبایعه
ِشخصیِک هِدرِدعواِرسمیِبایدِتوسطِاوِتنظیمِشود؛ِوِدرِضمنِتعریفیِدیگر،ِدعوایِجلبِثالثِدعواییِاستِکهِازِناحیۀِهرِیکِازِاصحابِدعواِبهِطرفیت 

https://www.mollakarimi.ir/
https://www.instagram.com/vekalatyar/
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://t.me/OmidMollaKarimi
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دارد:ِ»هرِیکِازِاصحابِدعواِکهِجلبِِبارهِمقّررِمیقانونِآیینِدادرسیِمدنیِدراین135ِادۀِگردد.ِمشودِمطرحِمیدخالتیِنداردِوِاصطالحًاِثالثِمحسوبِمی
ِدادرسیِجهاتِوِدالیلِخودِراِاظهارِکردهِوِظرفِسهِروزِپسِازِجلسهِباِتقدیمِدادخواستِازِدادگاهِدرخواستِِجثالثیِراِالزمِبداند،ِمی لبِِتواندِتاِپایانِجلسۀِاّول 
رو،ِاگرِجلبِثالثِعلیهِکسیِطرحِشودِکهِامکانِجلبِاوِدرِمرحلهِبدویِنیزِوجودِداشتهِِواِدرِمرحلۀِنخستینِباشدِیاِتجدیدنظر«.ِازِایناوِراِبنماید،ِچهِدع
ِشودِ.هِمینامیدِمجلوبِثالثوِخواندهِِجالبِثالثتواندِبهِاینِبهانهِدادخواستِجلبِثالثِراِردِکند.ِدرِدعوایِجلبِثالثِخواهانِاصطالحًاِِاستِدادگاهِنمی

ِدعوایِاصلیِمطرحِشودِوِیاِازِسویِخوانده.ِهمچنینِممکنِاستِجلبِثالثِب منظورِِهبناِبهِمراتبِفوقِدعوایِجلبِثالثِممکنِاستِیاِازِسویِخواهان 
ِمطالبۀِحّقیِمستقلِانجامِشودِوِیاِاینکهِهدفِآنِتقویتِاحتمالِپیروزیِدرِدعوایِاصلیِوِیاِتسهیلِاثباتِاّدعایِآنِباشدِ.

ِثالثِاستِمیکهِخواهان،ِمطرحبنابراین،ِهنگامی ِشخص  خواهدِدعواییِراِبهِانجامِِتواندِازِطرحِدعواِدوِهدفِراِدنبالِکند؛ِیکِاینکهِمیکنندۀِدعوایِجلب 
ِِبرساندِکهِخواسته ِِِِخواندۀِدعوایِاصلیاشِمحکومیت  خواهدِشخصِِوِهمِمیاستِیعنیِهمِبهِدنبالِمحکومیتِخواندۀِاصلیِاستِِِِمجلوبِثالِثبهِهمراه 

ِتجاری،ِفرد،ِابتداِعلیهِِثالثِراِمحکومِنماید.ِبه شودِازِاوِِکهِمتوّجهِمیکند،ِاماِهنگامیدعواِمطرحِمیِِصادرکنندۀِسندِتجارِیعنوانِمثال،ِدرِدعاویِاسناد 
ِخودِراِوصولِکندِنمی ِتجاریتواندِطلب  ِآنِسند  ِتِضراِبهِدادرسیِجلبِمیِظهرنویس  ِآنهاِراِازِدادگاهِمیکندِوِمحکومیت  خواهد.ِدّومِاینکهِدرِنظرِداردِباِِامنی 

بردنِدعواِیابدِبدونِمداخلۀِشخصِثالثِپیشافتدِکهِخواهانِدرمیجلبِیکِشخصِثالث،ِاثباتِدعوایِخودِراِتسهیلِکند.ِاینِحالتِهنگامیِاتفاقِمی
ِاجارهِراِبهِدیگریِِقانونِآیینِدادرسیِمدنیِنیزِهمان135ِِممکنِنیستِکهِموردِتجویزِمادۀِِ ِمورد  طورِکهِآمد،ِقرارِگرفتهِاست؛ِمانندِموردیِکهِمالک،ِعین 

ِمنتقلِمی لیهِ)مالکِجدید(ِپسِازِانقضایِمّدتِاجاره،ِتقاضایِتخلیۀِآنِراِمیکندِوِمنتقل  شودِکهِِنماید.ِدرِاینجاِمستأجرِبهِموجبِدعوایِمتقابلِمّدعیِمیا 
رو،ِباِِمیلیونِریالِسرقفلیِپرداختِکردهِاست،ِازِاین500ِِطیِقراردادیِجداگانهِبهِمالکِقبلیِمبلغ1376ِِِِرِمصوبِسالِِمطابقِقانونِروابطِموجرِوِمستأج

ِقبلیِجهتِاثباتِاّدعایِخودِاقدامِمی ِمالک  ِکندِ.طرحِدعوایِجلبِثالثِبهِطرفیت 
ِویِباشد.ِبهشودِیکیِازِاینِددرِفرضیِهمِکهِدعوایِجلبِشخصِثالثِازِناحیۀِخواندهِمطرحِمی ِنظر  عنوانِمثال،ِ»الف«ِمّدعیِِوِهدفِممکنِاستِمنظور 

ِطفلِدرِنگهداریِاوِقصورِکردهِوِکودکِبهِویِخسارتِزدهِاست،ِدرِمقابل،ِولیِمّدعیِاستِکهِطفلِبهِتحریکِشخصِدیگریِِ ِقهری  اقدامِبهِاستِکهِولی ّ
َِاقویِازِمباشرِبودهِفلذاِدعوایِِج ِطفلِاقامهِمیاینِکارِنمودهِاستِوَِسَبب  ک  ّ

ُِمَحر  ایِشخصِ»ب«ِبهِنمایندگیِِکند؛ِوِیاِدرِقضیهلبِشخصِثالث،ِعلیه 
ِِخسارتِتأخیِروِِِِتأدیۀِمابقیِثمنماهِدعواییِبهِخواستۀ6ِِِِفروشد.ِ»الف«ِپسِازِگذشتِِمیلیونِتومانِبهِشخصِ»ج«ِمی580ِِشخصِ»الف«ِملکیِراِبهِمبلغِِ

نمودِقرارِبرِاینِشدِکهِمابقیِثمنِراِیکِسالِبعدِازِتاریخِِشودِکهِوقتیِملکِراِازِشخصِ»ب«ِخریداریِمیکند.ِشخصِ»ج«ِمّدعیِمیعلیهِ»ج«ِمطرحِمی
ِدعوایِ»الف«،ِدعوایِجلبِشخصِثالثِراِعلیهِشخصِ»ج«ِمطرحِمی ِنمایدِ.خریدِبدهدِوِبیعِازِابتداِنسیهِبودهِاست؛ِدرواقع،ِبهِجهتِرد ّ

قانونِآیینِدادرسی17ِِِِدعواِنیزِالزمِاست؛ِدعوایِجلبِثالثِیکیِازِدعاویِطاریِاستِبهِاینِجهت،ِوفقِمادۀِِرعایتِشرایطِعمومیِدعاویِطاریِدرِاینِِ
ِصورتِجداگانهِرسیدگیِگرددِ.مدنیِبایدِباِدعوایِاصلیِارتباطِداشتهِوِیاِازِیکِمنشأِناشیِشدهِباشدِدرِغیرِاینِصورت،ِاگرِباِدعوایِاصلیِارتباطِنداردِبایدِبه

تواندِدادخواستِجلبِثالثِراِازِدادخواستِاصلیِتفکیکِِطرحِشدهِاستِمیِِمنظورِتأخیرِرسیدگیبههرگاهِدادگاهِاحرازِنمایدِکهِجلبِشخصِثالثِِدرهرحال،ِِ
ِقانونِآیینِدادرسیِمدنی(ِ.139ِِنمودهِوِبهِهرِیکِجداگانهِرسیدگیِکندِ)مادۀِ

ِ
ِتشریفات دعوای جلب ثالث: 

 ممکنِاستِ.ِِدادخواستباِتقدیمِ .1
 باشدِ.عالوۀِیکِنسخهِتعدادِاصحابِدعوایِاصلیِبهوِمنضماتِآنِبایدِبهِِدادخواستِجلبِثالث .2
هاتِوِدالیلِجلبِراِبیانِکندِوِسپسِظرفِِتاِپایانِجلسۀِاولِدادرسیبایدِنهایتًاِِِِمتقاضیِجلبِثالِثاست.ِِِزمانِخاصیتقدیمِاینِدادخواست،ِمحدودِبهِِ .3 ،ِج 

 قابلِتقدیمِاستِ.روزِبعدِازِجلسۀِاول3ِِِ
 استِ.ِخواندۀِجلبِثالث،ِیکِشخصِثالثوِِِمتقاضیِجلبِثالث،ِِیکیِازِطرفینِدعوایِاصلی .4
 گویندِ.ِِمجلوبِثالث،ِشخصیِکهِبهِدادرسیِجلبِشدِهوِبهِِجالبِثالثراِِمتقاضیِجلبِثالث .5
 ِ.درجِشونِدِخواندگانِجلبِثالثعنوانِ،ِبهاصحابِدعوایِاصلیکهِِالزمِنیستِدرِدعوایِجلبِثالثِ .6
ِ

 جایگاه مجلوب ثالث در دعوای مطروحه: 
ِخواندهِنسبتِبهِاوِجاریِاست.ِبرایِمثالِ:ِِآثارمحسوبِشدهِوِتمامِِخواندهشخصِثالثِبعدِازِجلب،ِنسبتِبهِدعوایِمطروحه،ِ

 کندِ.ِبهایِخواستهِاعتراضکند؛ِنسبتِبهِِاظهارِانواعِایراداِتطرحِکند؛ِاقدامِبهِِِدعوایِمتقابلتواندِمی .1
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ِبودنِرأغیابیکندِیاِدرِصورتِِِِاعادۀِدادرسییاِِِِخواهیفرجام،ِِتجدیدنظِرتواندِنسبتِبهِرأیِصادره،ِدرخواستِِمی .2 ِِواخواهِیصادرهِعلیهِاو،ِنسبتِبهِآنِِِِی 
 کندِ.

 تواندِنسبتِبهِرأیِصادرهِدرِدعوایِاصلی،ِاعتراضِثالثِکندِ.باِتوجهِبهِبندِفوق،ِنمی .3
ِ

ِاستِ.ِممکنِتجدیدنظِروِِواخواهِی،ِبدوِینکته:ِجلبِثالثِدرِمراحلِدرِمراحلِ
بهِهیچِترتیبیِراهِندارد؛ِچهِدرِخودِدیوانِعالیِکشورِوِچهِدرِدادگاهِبدویِیاِتجدیدنظریِکهِپسِازِنقضِرأیِدرِِِِجلبِثالث،ِِخواهیفرجامنکته:ِدرِمرحلۀِِ

 شودِ.تادهِمیدیوانِعالی،ِپروندهِبرایِرسیدگیِمجددِبهِآنجاِفرس
ِراهِنداردِ.ِجلبِشخصِثالِث،ِاعتراضِثالثوِِاعادۀِدادرسینکته:ِدرِ

ِمقاطعیِازِدادرسیِکهِجلبِثالثِدرِآنِممکنِاستِ.مقاطع امکان جلب ثالث:  
تواندِنهایتًاِتاِپایانِجلسۀِاولِدادرسی،ِجهاتِوِدالیلِخودِراِِ:ِهرِیکِازِاصحابِدعواِکهِجلبِشخصِثالثیِراِالزمِبداند،ِمیتجدیدنظروِِبدویدرِمراحلِ .1

 روزِپسِازِجلسۀِاول،ِدادخواستِجلبِثالثِراِتقدیمِکند.3ِِِاظهارِکردهِوِنهایتًاِظرفِ
تواندِِتوانِدادخواستِجلبِثالثِداد.ِبرایِمثال،ِمتقاضیِجلبِثالثِمینیزِمیِِاینِمهلت،ِآخرینِموعدِتقدیمِدادخواستِجلبِثالثِاست.ِقبلِازِآِن •

 قبلِازِتشکیلِجلسۀِاولِدادرسی،ِدادخواستِجلبِثالثِراِتقدیمِکندِ.
یِتقدیمِِدادگاهِتجدیدنظر،ِمکلفِبهِتشکیلِجلسۀِدادرسیِنیست؛ِبنابراین،ِبهترِاستِکهِشخصیِکهِقصدِجلبِثالثِدرِمرحلۀِتجدیدنظرِراِدارد،ِبرِا •

 دادخواستِجلبِثالثِخود،ِمنتظرِجلسۀِاولِدادرسیِمرحلۀِتجدیدنظرِنماندِ.
 :ِبستگیِبهِآنِداردِکهِواخواهِاقدامِبهِجلبِثالثِکندِیاِواخوانده؛ِبدینِنحوِکهِ:واخواهیدرِمرحلۀِ .2

 رتِتوأمان،ِتقدیمِدادگاهِکندِ.صوجلبِثالثِازِجانبِواخواه:ِواخواهِبایدِدادخواستِجلبِثالثِوِدادخواستِواخواهیِراِباِهمِبه •
مهلتِواخواندهِبرایِجلبِثالث،ِمانندِهمانِاستِکهِدرِمرحلۀِبدویِوِتجدیدنظرِبیانِشد؛ِیعنیِواخواندهِِِِ،جلبِثالثِازِجانبِواخوانده:ِدرِاینِحالِت •

 ازِجلسۀِاول،ِدادخواستِجلبِثالثِراِتقدیمِکندِ.ِروزِپس3ِبایدِنهایتًاِتاِپایانِجلسۀِاولِدادرسی،ِجهاتِوِدالیلِخودِراِاظهارِکردهِوِنهایتًاِظرفِِ
روزِبعدِازِتقدیمِدادخواستِاصلی،ِجلبِثالثِنمایدِوِخوانده30ِِتواندِضمنِدادخواستِاصلیِیاِنهایتًاِظرفِ:ِخواهانِمیجلبِثالثِدرِدیوانِعدالتِاداری .3

ِتواندِهمراهِباِپاسخِبهِدعوایِاصلی،ِجلبِثالثِنمایدِ.نیزِمی
 به دعوای اصلی و دعوای جلب ثالث:  رسیدگی توأمان

 گیردِکهِحداقلِیکیِازِاینِدوِشرطِنسبتِبهِآنهاِموجودِباشدِ:درِصورتیِاینِدوِدعوا،ِموردِرسیدگیِتوأمانِقرارِمی .1
ِ؛ِیعنیِسببِهرِدو،ِیکِعملِحقوقیِیاِیکِواقعۀِحقوقیِباشد؛ِیِاهرِدوِدعوا،ِناشیِازِیکِمنشاءِباشدـِ
 ؛ِیعنیِاتخاذِتصمیمِدرِیکیِدرِدیگریِمؤثرِباشدِ.کاملِباشدبینِآنهاِارتباطِـِ

 کندِ.وِدرِصورتِصالحیت،ِجداگانهِبهِآنهاِرسیدگیِمیِدوِدعواِراِازِهمِجداِکردهِدادگاهیکِازِاینِدوِشرطِفوق،ِبرقرارِنباشد،ِاگرِهیچ .2
صورتِجداگانهِِ،ِبهصورتِصالحیِتتواندِآنِراِازِدعوایِاصلیِجداِکردهِوِدرِِمنظورِتبانیِیاِتأخیرِدرِرسیدگیِاست،ِمیاگرِدادگاهِاحرازِکندِکهِجلبِثالثِبه .3

 رسیدگیِکندِ.
ِثالث،ِِ .4 ِثالثپسِازِوصولِدادخواستِجلب ِبهِِِِوِضمایمِآنِِدادخواستِجلب ِاصلیِوِنیز ِاصحابِدعوای ِتاِدرِجلسۀِدادرسیِِمیِِابالِغِِثالِثِِمجلوِببهِسایر شود

 دعوایِاصلی،ِدعوایِجلبِثالثِنیزِموردِرسیدگیِقرارِگیردِ.
ِِِابالغِوقتِدادرسیِدعوایِاصلیپسِازِِ .5 ِِبهِمجلوبِثالثِوِسایرِاصحابِدعوایِاصلیِوِابالغ  ِِدادخواست  ثالثِبهِمجلوبِثالثِوِاصحابِدعوا،ِاگرِازِِِجلب 

روزِنباشدِوِاصحابِدعوای5ِِِلثِوِسایرِاصحابِدعوایِاصلیِتاِجلسۀِدادرسی،ِمهلتِکافی؛ِیعنیِحداقلِزمانِابالغِدادخواستِجلبِثالثِبهِمجلوبِثا
 شودِ.اصلیِوِمجلوبِثالثِنیزِبهِدلیلِعدمِرعایتِحداقلِفاصلۀِزمانی،ِحاضرِبهِدفاعِنباشد،ِوقتِدادرسیِمجددِتعیینِمی

ِ
 رد دعوای جلب ثالث در مرحلۀ بدوی: 

یِِمرحلۀِبدوی،ِدعوایِجلبِثالثِباِیکیِازِقرارهایِقاطعِدعوا،ِمانندِقرارِردِدعواِیاِردِدادخواستِمواجهِشود،ِدرِاینِفرضِشخصیِکهِمتقاِضدرِصورتیِکهِدرِ
ِتواندِاقداماتِذیلِراِبهِعملِآوردِ:جلبِثالثِاست،ِمی

مجددًاِدادخواستِجلبِثالثِراِبهِهمانِدادگاهِبدویِتقدیمِِ،ِِکهِموجبِصدورِقرارِمزبورِشدهِِکردنِایرادیضمنِبرطرفتواندِِمیِِشخصِمتقاضیِجلبِثالث .1
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زِجلسۀِاولِدادرسیِتقدیمِشود؛ِکهِدرِعمل،ِچنینِاتفاقیِبهِندرتِِاروز3ِِِِ.ِالبتهِاینِفرضِدرِصورتیِممکنِاستِکهِدادخواستِمجددِنیزِنهایتًاِظرفِکنِد
 قابلِوقوعِاستِ.

 دًاِدرخواستِجلبِثالثِراِتقدیمِکندِ.تواندِدرِمرحلۀِتجدیدنظر،ِمجدمیِمتقاضیِجلبِثالث، .2
کند.ِاگرِدادگاهِتجدیدنظر،ِقرارِصادرهِراِِِِتجدیدنظرخواهی،ِِاصلِدعوادرِخصوصِِِِهمراهِباِرأیِصادره،ِِقرارِصادرهتواندِازِِمیِِشخصِمتقاضیِجلبِثالث .3

خالفِقرارِِِِدعوایِجلبِثالث،ِبرِِداشتهِباشیدِکهِقرارِردِّهِِصورتِیکجاِوِتوأمانِرسیدگیِخواهدِشد.ِتوّجِنقضِکند،ِدعوایِجلبِثالث،ِیاِدعوایِاصلیِبه
بهِِردِّ نیست؛ِ تجدیدنظرِ قابلِ مستقلِ طورِ بهِ ثالث،ِ ورودِ قابلیتِِعبارتدعوایِ تابعِ ثالث،ِ جلبِ دعوایِ درِ صادرهِ قرارِ ازِ تجدیدنظرخواهیِ قابلیتِ دیگر،ِ

 تجدیدنظرخواهیِازِدعوایِاصلیِاستِ.
 

 بند دّوم: دعوای ورود شخص ثالث
ِبهِمعنایِاقامۀِدعواِازِجانبِشخصیِخارجِازِدادرسی،ِعلیهِتمامِیاِبرخیِازِاصحابِدعوایِاصلیِاستِ.ثالث:   ورود

قانونِآیین130ِِِِگویند.ِمادۀِِِِدعوایِورودِثالثیاِضمنِتعریفیِدیگر؛ِدعوایِمطروحهِازِجانبِشخصِثالثِبهِطرفیتِاصحابِدعوایِدرِجریانِرسیدگیِراِِ
ِیاِخودِراِدرِمحققّررِمیبارهِمدادرسیِمدنیِدراین ِباشدِو ِبرایِخودِمستقاًلِحّقیِقائل ِاصلی ِدعوای ِاصحاب  ِدادرسی  شدنِِدارد:ِ»هرگاهِشخصِثالثیِدرِموضوع 

تجدیدنظر...«ِِِکهِختمِدادرسیِاعالمِنشدهِاستِواردِدعواِگرددِچهِاینکهِرسیدگیِدرِمرحلۀِبدویِباشدِیاِدرِمرحلۀتواندِتاِوقتینفعِبداندِمیذیِ،یکیِازِطرفین
خودِِِطورِکهِدرِدعوایِجلبِثالثِتبیینِگردیدِاینِدعواِنیزِدوِنوعِاست؛ِممکنِاستِواردِثالثِمستقاًلِبرایِخودِحّقیِقائلِشودِوِیاِممکنِاستبنابراینِهمان

کندِوِمّدعیِاستِِبهِتنظیمِسندِرسمیِمطرحِمیدعواییِعلیهِ»ب«ِبهِخواستۀِالزامِِِِشخصِ»الف«عنوانِمثالِِنفعِبداند.ِبهذیِِ،شدنِیکیِازِطرفیِنراِدرِمحق
عنوانِواردِِبهِشخصِ»ج«باشد.ِدرِجریانِرسیدگی،ِبهِویِفروختهِاستِاماِحاضرِبهِتنظیمِسندِرسمیِبرایِویِنمی1400ِِ/1ِ/5ملکیِراِدرِِِِشخصِ»ب«کهِ

ِدعوایِثالثِدرِآنِدعواِحاضرِمی خواهانِتنظیمِسندِِِشخصِ»ب«شودِباِاینِاّدعاِکهِ»ب«ِاینِملکِراِقباًلِبهِویِفروختهِبودهِاستِبهِاینِدلیل،ِعالوهِبرِرد ّ
ِاصلیِاست(ِشودرسمیِبهِنامِخودشِمی ِثالث  رو،ِِداندِازِایننفعِمیازِطرفینِ)الفِوِب(ِذیِشدنِیکیخودِراِدرِمحقِشخصِ»ج«؛ِوِیاِدرِموردیِ)این،ِورود 
ایِِاندِادارهکردهایِازِزارعانِدرِآنِزراعتِمیعنوانِمثالِملکیِراِکهِعدهگویند؛ِبهشود؛ِبهِاینِنوعِدعوایِورودِثالث،ِتقویتیِیاَِتَبعیِمیواردِدعوایِایشانِمی

ِریشهِمطرحِمیِِِ،زارعانتمّلکِکردهِاست.ِِبودنبهِدلیلِمواتشدنِدرِپیِمّلیِاعالم ِآنِادارهِدعواییِبهِخواستۀِمطالبۀِحق ّ کنند.ِشخصِدیگریِکهِخودِِعلیه 
ِزمینِمی ِملک،ِاقامتِنداشتهِمّدعیِمیراِمالک  ِوقوع 

ّ
ِریشهِبودهِوِدرِنتیجِهداندِوِمّدتیِدرِمحل  دایرِبودهِاست.ِدرِاینِِِ،زمیِنِ،شودِزارعانِدرِآنجاِدارایِحق ّ

ِ ِثالثِازِبرندهشود.ِازِاینِرو،ِمالکِبهبودنِآنِمیریشۀِزارعانِموجبِاحرازِدایرِبودنِزمینِوِنفیِمواتدعواِاثباتِحق ّ ِزارعانِحمایتِمیعنوانِوارد  ِکندِ.شدن 
طاریِبودهِوِدرِصورتیِقانونِآیینِدادرسیِمدنیِازِدعاوی17ِِِِدعوایِورودِثالثِتابعِشرایطِعمومیِدعاویِطاریِاست؛ِازِسویِدیگرِاینِدعواِوفقِمادۀِِ

منظورِتبانیِوِیاِتأخیرِرسیدگیِِحال،ِهرگاهِدادگاهِاحرازِنمایدِکهِدعوایِثالثِبهپذیرشِاستِکهِباِدعوایِاصلیِمرتبطِوِیاِازِیکِمنشأِناشیِشدهِباشد.ِبااینقابل
کندِِزِدعوایِاصلیِتفکیکِنمودهِوِبهِهرِیکِجداگانهِرسیدگیِمیباشدِدعوایِثالثِراِااستِوِیاِرسیدگیِبهِدعوایِاصلیِمنوطِبهِرسیدگیِبهِدعوایِثالثِنمی

ِاینِقانون(ِ.133ِ)مادۀِِ
ِ

 اقسام ورود ثالث: 
؛ِمانندِآنکهِدعواییِدرِخصوصِمالکیتِملکیِبینِدوِشخصِبرقرارِاستِوِشخصِثالثیِکهِخودِِاستِِیِقائِلمستقاًلِبرایِخودِحقِّاصلی:ِشخصِثالثِ .1

 کندِ.منظورِاثباتِمالکیتِخود،ِاقدامِبهِورودِثالثِمیبهداند،ِراِمالکِآنِملکِمی
ق؛ِبلکهِخودِراِدرِمُِنیستِیِقائلمستقاًلِبرایِخودِحقِّشخصِثالثِ عی:بَِتَِ .2  داندِ.نفعِمییکیِازِاصحابِدعوایِاصلیِذیِشدنح 

اینِِمانندِآنکهِدعواییِدرِخصوصِمالکیتِملکیِبینِدوِشخصِبرقرارِاست.ِسابقًاِشخصِثالثیِحقِارتفاقِآنِملکِراِازِیکیِازِایشانِخریدهِاست،ِِِ
منتهیِِِشود؛ِچراکهِشکستِآنِطرف،ِبهِبطالنِحقِارتفاقِویشخصِثالثِبرایِتقویتِموضعِآنِطرفیِکهِحقِارتفاقِراِبهِاوِواگذارِکرده،ِواردِدعواِمی

 شودِ.می
.ِازِهمینِرو،ِنفعِاوِدرِدعوایِمطروحهِتمامِشرایطِیکِدعوایِتمامِعیارِرعایتِشود،ِبایدِورودِثالثِاصلِی:ِدرِتفاوتِنفعِدرِورودِثالثِاصلیِوِتبعینکتۀِمهم:ِ

ِاستِ.ِنفعیِغیرمستقیم،ِنفعِشخصِثالث،ِورودِثالثِتبعیاست؛ِاماِدرِِنفعیِمستقیمنیز،ِِ
 دعوای ورود ثالث: تشریفات 

 تقدیمِشودِ.ِدادخواسِتدرِدعوایِورودِثالثِبایدِ .1
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 باشدِ.ِعالوۀِیکِنسخههاِوِخواندگانِدعوایِاصلیِبهخواهانوِمنضماتِآنِبایدِبهِتعدادِِِدادخواستِورودِثالث .2
 تقدیمِاینِدادخواست،ِمحدودِبهِزمانِخاصیِنیستِوِتاِقبلِازِختمِدادرسیِممکنِاستِ. .3
ِگوییمِ.دامِبهِطرحِدعوایِورودِثالثِکرده،ِواردِثالثِمیبهِشخصِثالثیِکهِاِق .4

 خواندگان دعوای ورود ثالث: 
هاِوِخواندگانِدعوایِاصلی(ِاقامهِشود؛ِچراکهِواردِثالثِبرایِخود،ِمستقاًلِحقِقائلِِورودِثالثِاصلی:ِبایدِبهِطرفیتِتمامِاصحابِدعواِاصلیِ)خواهان .1

 استِ.
ورودِثالثِتبعیِبرایِتقویتِموضعِیکیِازِاصحابِدعواِاست؛ِبنابراین،ِبایدِبهِطرفیتِطرفِدیگرِاقامهِشودِوِازِهمینِرو،ِالزمِِآنجاِکهِِاز ورودِثالثِتبعی: .2

 عنوانِخواندهِدرجِشودِ.نیستِکهِنامِشخصیِکهِواردِثالثِبرایِتقویتِموضعِاوِواردِشده،ِبه
 جایگاه وارد ثالث در دعوای مطروحه: 

ِمحسوبِشدهِوِتمامِآثارِخواهانِنسبتِبهِاوِجاریِاست.ِبرایِمثالِ:ِخواهانبعدِازِورودِدرِدعواِنسبتِبهِدعوایِمطروحه،ِِشخصِثالِث
ثالثِتبعی،ِِطرحِنیست؛ِزیراِواردِِتوانِدرِبرابرِاوِاقدامِبهِطرحِدعوایِمتقابلِکرد.ِدرِبرابرِواردِثالثِتبعی،ِدعوایِمتقابلِقابلاگرِاوِواردِثالثِاصلیِباشد،ِمی .1

 برایِخودِمستقاًلِحقیِقائلِنیستِکهِبتوانِعلیهِاوِدادخواستِمتقابلِتقدیمِکردِ.
 توانندِنسبتِبهِاوِانواعِایراداتِراِبیانِکنندِ.خواهانِوِخواندۀِدعوایِاصلیِمی .2
 دادرسیِکندِ.ۀِفرجامِیاِاعادِتواندِنسبتِبهِرأیِصادره،ِدرخواستِتجدیدنظر،شود،ِمیباِتوجهِبهِآنکهِدرِشمارِاصحابِدعواِمحسوبِمی .3
ِتواندِبهِرأیِصادرهِدرِدعوایِاصلی،ِاعتراضِثالثِکندِ.باِتوجهِبهِبندِفوق،ِنمی .4

ِورودِثالثِدرِمراحلِذیلِممکنِاستِ:مراحل امکان ورود ثالث:  
 ؛ِراهِدارد.تجدیدنظروِِواخواهی،ِبدویدرِمراحلِ .1
 داردِ.ن،ِراهِاعتراضِثالثوِِاعادۀِدادرسیدرِ .2
کند؛ِاماِاگرِِخواهی،ِزمانیِکهِپروندهِدرِدیوانِعالیِکشورِتحتِرسیدگیِاست،ِورودِثالثِممکنِنیست؛ِزیراِدیوانِعالی،ِصرفًاِرسیدگیِشکلیِمیفرجامدرِِ .3

ِدیوان،ِرأیِراِنقضِوِپروندهِراِبرایِرسیدگیِمجددِبهِدادگاهِبدویِیاِتجدیدنظرِبفرستد،ِدرِآنِمرجع،ِورودِثالثِممکنِاستِ.
ممکنِِتاِقبلِازِختمِدادرسیِِنیزِِدیوانِعدالتِاداری،ِممکنِاست.ِوِهمچنینِدرِتاِقبلِازِاعالمِختمِدادرسی،ِدرِتمامِمراحلِدادرسِیِورودِثالثِهم:نکتۀ م

ِباشدِ.می
 رسیدگی توأمان به دعوای اصلی و ورود ثالث: 

نتیجۀِدعوایِورودِگیردِکهِرسیدگیِبهِدعوایِاصلیِمنوطِبهِرسیدگیِبهِدعوایِورودِثالثِباشد؛ِیعنیِِقرارِمیِِموردِرسیدگیِتوأماندرِصورتیِاینِدوِدعوا،ِِ .1
 باشدِ.ِمؤثرِدعوایِاصلیدرِِثالث

 کند.،ِجداگانهِبهِآنهاِرسیدگیِمیدرِصورتِصالحیتدرِغیرِاینِصورت،ِدادگاهِدوِدعواِراِازِهمِجداِکردهِوِ
صورتِجداگانهِرسیدگیِِمنظورِتبانیِیاِتأخیرِدرِرسیدگیِاست،ِآنِراِازِدعوایِاصلیِجداِکردهِوِدرِصورتِصالحیتِبهورودِثالثِبهاگرِدادگاهِاحرازِکندِکهِ .2

 کندِ.می
 شودِ.میِِبالغنیزِاِواردِثالث،ِبهِِوقتِرسیدگیِبهِدعوایِاصلیپسِازِوصولِدادخواستِورودِثالث،ِ .3

شودِتاِدرِجلسۀِدادرسیِدعوایِاصلی،ِدعوایِورودِثالثِنیزِموردِِ،ِبهِهمۀِاصحابِدعوایِاصلیِابالغِمیازِطرفِدیگر،ِدادخواستِورودِثالثِوِضمایمِآن
 رسیدگیِقرارِگیردِ.

تاِجلسۀِدادرسی،ِِِِپسِازِابالغِوقتِدادرسیِدعوایِاصلیِبهِواردِثالثِوِابالغِدادخواستِورودِثالثِبهِاصحابِدعوا،ِاگرِازِزمانِابالغِدادخواستِورودِثالث .4
روز،ِنباشدِوِاصحابِدعواِنیزِبهِدلیلِعدمِرعایتِحداقلِفاصلۀِزمانی،ِحاضرِبهِدفاعِنباشند،ِوقتِدادرسیِدیگریِتعیین5ِِِِلتِکافی؛ِیعنیِحداقلِِمه
ِشودِ.می

ردِدعواِیاِردِدادخواستِِدرِصورتیِکهِدرِمرحلۀِبدوی،ِدعوایِورودِثالثِباِیکیِازِقرارهایِقاطعِدعوا،ِمانندِقرارِِرد دعوای ورود ثالث در مرحلۀ بدوی:  
ِتواندِ:میِشخصِثالثمواجهِشود،ِدرِاینِفرضِ

 کندِ.ِِتقدیمِدادگاهِبدویراِبهِهمانِِمجددًاِدادخواستِورودِثالثکهِموجبِصدورِقرارِمزبورِشده،ِِبرطرفِکردنِایرادیتواندِضمنِِمیِشخصِثالِث .1
 بدهدِ.ِدادخواستِورودِثالث،ِمجددًاِمرحلۀِتجدیدنظردرِ .2
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کند.ِاگرِدادگاهِتجدیدنظرِقرارِصادرهِراِنقضِکند،ِبدینِنحوِِِِتجدیدنظرخواهیروزِازِتاریخِابالغ،ِاقدامِبه20ِِِِ،ِظرفِِقرارِصادرِهتواندِازِِشخصِثالثِمی .3
 شودِ:عملِمی

یدگیِماهویِهمراهِباِدعوایِاصلی،ِِباشد:ِدادگاهِتجدیدنظرِپروندۀِورودِثالثِراِبرایِرسدعوایِاصلیِهمچنانِدرِمرحلۀِبدویِتحتِرسیدگیِدرِصورتیِکهِ •
 فرستدِ.میدادگاهِبدویِِبهِ

اکنونِازِآنِرأیِتجدیدنظرخواهیِشدهِباشد:ِِباشد،ِیعنیِدرِدعوایِاصلیِهمِرأیِصادرشدهِوِهمرسیدگیِبهِپروندۀِاصلیِبهِدادگاهِتجدیدنظرِرسیدهِِاگرِِ •
 نیزِرسیدگیِخواهدِکردِ.الثِدعوایِورودِِث،ِبهِهمراهِباِرسیدگیِبهِدعوایِاصلیدادگاهِتجدیدنظر،ِِ

شودِتاِِیکِازِمراحلِبدویِوِتجدیدنظر،ِتحتِرسیدگیِنباشد:ِدعوایِورودِثالثِبهِدادگاهِبدویِارسالِمیباشدِوِدرِهیچدعوایِاصلیِمختومهِشدهِِاگرِِ •
 ،ِرسیدگیِشودِ.یکِدعوایِمستقلعنوانِبه

 ق.آ.د.م«  143تا  130دعاوی طاری »مواد بندی جمع
 شودِ.هرِدعواییِکهِدرِاثنایِدعواییِدیگرِاقامهِشود،ِدعوایِطاریِنامیدهِمی:  دعوای طاریمفهوم 
 دعاوی طاری طرفینی  ✓
 ازِطرفِخواهانِبهِطرفیتِخوانده:ِدعوایِاضافِی •
 ازِطرفِخواندهِبهِطرفیتِخواهان:ِدعوایِتقابل •
 دعاوی طاری ثالثی  ✓

 ورودِثالِثازِطرفِشخصِثالثِبهِطرفیتِمتداعیینِاصلی:ِدعوایِ •
 ازِطرفِمتداعیینِاصلیِبهِطرفیتِشخصِثالث:ِدعوایِجلبِثالِث •

 
 استِ.ِدعوتبهِمعنایِِجلبدرِدادگاهِحقوقی،ِ ✓
✓ ِ ِِطرحِدعوایِتقابلِازِسویِمتداعیین  ِِدعواِبرِواردِ ِاصلی   مجازِاستِ.ِ،ثالث 
واردِدعواِمیشهِدیگهِثالثِمحسوبِنمیشه،ِبلکهِخواهانِیاِخواندۀِدعواِمحسوبِِِِِ،وقتیِثالثِِ؛مهمِاینِاستِکهِنقشِخواندهِوِخواهانِراِداشتهِباشند ✓

 شودِ.می
جهتِتشخیصِدعاویِطاریِوِاصلیِازِهمدیگرِوِقابلیتِطرحِدعاویِطاریِدرِضمنِدعاویِطاریِبایدِاواًلِدعوایِاصلیِوِاصحابِدعوایِاصلیِِ ✓

یدگیِبودهِاست.ِثانیًاِبایدِدعوایِطاریِوِاصحابِدعوایِطاریِراِتشخیصِِراِتشخیصِدهیمِوِمالکِتشخیصِهمانِدعواییِاستِکهِدرِحالِرس
بهِصورتِطرفینیِبینِهمانِِاینِدعوایِطاریِیاِِِِِ،دعواییِبودهِاستِکهِدرِاثنایِدعوایِدرِحالِرسیدگیِاقامهِشدهِاستِکهِحالِِ،دهیمِکهِمالِک

عنوانِدعوایِتقابلِشناختهِِِِاعنوانِدعوایِاضافیِوِازِطرفِخواندهِبِِابشودِبهِنحویِکهِازِطرفِخواهانِِمطرحِمیِِخواهانِوِخواندهِدعوایِاصلی
یاِممکنِاستِدعوایِطاریِباِدخالتِشخصِثالثیِمطرحِشود،ِبهِنحویِکهِاگرِازِطرفِثالثِباشدِباِعنوانِورودِثالثِوِاگرِعلیهِشخصِِِِ؛شودمی

 شودِ.ثالثیِباشدِباِعنوانِجلبِثالثِشناختهِمی
✓ ِ ِهایِواقتَمِحالِاگرِس  ِِعی   دعوایِاصلیِوِطاریِشناساییِشود،ِطرحِدعوایِطاریِدیگریِضمنِآنِدعوایِطاریِمجازِخواهدِبودِ.ِِاصحاب 
 قابلِرسیدگیِنیست،ِبلکهِحتمًاِبایدِدرِاثنایِدعوایِاصلیِباشدِ.ِِبعدِازِصدورِرأیِدرِدعوایِاصلیِوِِقبلِازِدعوایِاصلِیدعوایِطاریِ ✓
 بعیِ.دعوایِتَِِ≠ِدعوایِطاری ✓
 ورودِثالِثِِ≠ثالثِِدعوایِاعتراض ✓
 جلبِثالِثِِ≠ِدعوایِاعتراضِثالث ✓
عیِحدوثًاِوِِبَِشودِوِرسیدگیِوِصدورِرأیِآنِنیزِتابعِدعوایِاصلیِاست.ِیعنیِدرِدعوایِتَِعِدعوایِاصلیِاقامهِمیبَِ،ِدعواییِاستِکهِبهِتَِعِیبَِدعوایِتَِ ✓

دعوایِاصلیِوِسقوطِدعوایِاصلی؛ِسببِردِوِسقوطِدعوایِِِدعوایِاصلی،ِردِّبقائًاِ)همِطرحِوِهمِرسیدگیِآن(ِتابعِدعوایِاصلیِاست.ِلذاِاستردادِِ
 شودِ.عیِنیزِمیبَِتَِ
شودِولیکنِ،ِدعواییِاستِکهِصرفًاِازِحیثِطرحِوِاقامه،ِآنِهمِبهِشرطِوجودِوحدتِمنشأِیاِارتباطِکاملِباِدعوایِاصلیِطرحِمیدعوایِطاریاماِ ✓

ایِاصلیِنیست،ِلذاِدرِدعوایِاصلیِباِسقوطِدعوایِاصلیِیاِابطالِدعوایِاصلیِالزامًاِردِوِسقوطِِرسیدگیِبهِآنِوِاتخاذِتصمیمِدرِآنِتابعِدعِو
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 ابطالِدعوایِطاریِراِدربرندارد.ِِ
 کند.»الف«ِعلیهِ»ب«ِدعوایِاثباتِمالکیتِوِاستردادِخودروِطرحِمی ✓
 )دعوایِطاریِ(ِ=ِِ)ورودِثالث(ِ.شوِد»ج«ِواردِدعواِمی •
 )دعوایِطاریِ(ِ=ِ)جلبِثالث(ِ.شوِدمی»ج«ِجلبِبهِدعواِِ •
 کند.ِ)اعتراضِثالثِ(»ج«ِپسِازِصدورِرأیِبهِرأیِاعتراضِمی •
 کند.ِ)اعتراضِثالثِاجراییِ(بعدِازِاجراییهِاعتراضِمی •

 
 ق.آ.د.م« 130ورود ثالث »مادۀ 

 یِبرایِخودِقائلِاست:ِاستقاللی:ِخواهاِنشخصِثالثِمستقاًلِحقِّ ✓
 تابعِآنِطرفِدعواِاستِکهِبهِتبعِاوِواردِشدهِاستِ.ِِ:(َتَبعی)ِِیِقائلِاست:ِتقویتیقِّشخصِثالثِبرایِیکیِازِطرفینِِح ✓

 جلب ثالث »دکترین«  
 استقاللِی ✓
 عیِ)تقویتیِ(بَِتَِ ✓

  
شود.ِ)درِِباشد،ِدرِحالتِاصلی،ِواردِثالثِخواهانِوِمجلوبِثالثِخواندهِمحسوبِمیِعیبَِتَِوِیاِِِِاصلیِ)استقاللی(تواندِپسِورودِثالثِوِجلبِثالثِمی ✓

 حالتِمطلقِنیزِچنینِاست.ِ(
 اندِ.عی،ِنقشِآنهاِتابعِشخصیِاستِکهِبرایِتقویتِاو،ِواردِیاِجلبِشدهبَِاماِدرِحالتِتَِ ✓

 
 مجازِاستِ.ِِ»خواهان«واردِثالثِاصلیِِبرِِمتداعیینِاصلیِ»خوانده«توسطِِِطرحِدعوایِتقابل ✓
 مجازِاستِ.ِِمتداعیینِدعوایِاصلیِ»خوانده«علیهِِِواردِثالثِاصلیِ»خواهان«توسطِِِطرحِدعوایِاضافی ✓
 مجازِاستِ.ِِمتداعیینِاصلیِدعواِ»خواهان«علیهِِِمجلوبِثالثِاصلیِ»خوانده«توسطِِِطرحِدعوایِتقابل ✓
 مجازِاستِ.ِ»خوانده«ِمجلوبِثالثعلیهِِمتداعیینِاصلیِ»خواهان«توسطِِِطرحِدعوایِاضافی ✓

 
 طرحِدعوایِتقابلِتوسطِمجلوبِثالثِعلیهِاصحابِاصلیِ...ِِ •

 مجازِاستِ.
ِغیرمجازِاستِ.

ِمجازِاست،ِاگرِمجلوبِثالثِاصلیِباشدِ. ✓
ِمجازِاست،ِحتیِاگرِمجلوبِثالثِاصلیِنباشدِ.

 تشریح دعاوی طاری 
ِباشدِ.واردِثالثِنقشِخواهانِراِدارد،ِبهِشرطِآنِکه،ِواقعًاِخواهانِ ✓
 بودنِورودِثالثِیاِجلبِثالثِاستِ.اصلِبرِاصلیِ،درِصورتِاطالِقِ ✓
 عیِنیازِبهِتصریحِداردِ.بَِورودِثالثِیاِجلبِثالثِتَِ ✓
 واردِثالثِوِمجلوبِثالثِ)مطلق(ِمسامحتًاِخواهانِوِخواندهِهستندِ.ِواردِثالثِاصلیِوِمجلوبِثالثِاصلیِواقعًاِخواهانِوِخواندهِهستند. ✓
نفعیِاستِکهِبرایش،ِثالثِدخالتِکرده،ِممکنِاستِخواهانِباشدِوِیاِخواندهِقشِآنهاِتابعِآنِنقشِذینِِعِیبَِمجلوبِثالثِتَِوِِِِعِیبَِواردِثالثِتَِ ✓

 باشدِ.
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اّدعایِِِدرِدعوایِتقابلِبهِواسطۀِیکِدعوایِتمامِعیارِبهِنوعیِانقالبِدعواِصورتِگرفتهِوِخواهانِدرِنقشِخواندهِظاهرِوِبایدِدفاعِکندِاماِدر ✓
یکِدعوایِتمامِعیارِنیست،ِبلکهِبهِواسطۀِیکِدفاعِماهویِِبهِواسطۀِاینِدهد،ِلکندرستِاستِکهِیکِانقالبِدعواِرخِمیِتهاتروِِاحتساب
ِمالکریمیِخودمِزمانیِکهِاینِمادۀِِِِاست. ِدعوایِِگم:ِدرفهمیدمِاماِاالنِقضیهِروِباِیکِمثالِسادهِمیخوندمِنمیق.آ.د.مِروِمی142ِِمن 

ِاضافِه142ِِمادهِمتِنِِدرِحالِعیِنِدرِباشدِداشتهِکامِلِارتباِطِآنِبِاِیاِبودهِمنشأِِیکِاِزِناشیِاصلِیِدعوایِِبِاِبایِدِِدعوایِتقابلِخواستِۀِمتقابلِ،
ِِِبهِِنیازِِوِِشودنمیِِمحسوبِِمتقابلِِدعوایِِشودمیِِاظهارِِاصلیِِدعوایِِازِِدفاعِِبرایِِآنِکهِِامثالِِو...ِِِِوِِصلحِِتهاتر،ِِدعاویِِشده ِِِتقدیم  ِدادخواست 

ِیکِِاِزِِناشیِِاصلِیِِدعوایِِخواستِۀِِباِِتهاترِِموضوِعِِاینکهِِازِِتعهداتِمعرفیِشدهِاعمِِسقوطِِطرقِِاِزِِیکیِِعنوانِِتهاترِدرِمدنیِبِهِِندارد.ِِجداگانِه
ِِِاست،ِِنقدِِاصلی،ِمطالبۀِوجهِ ِِدعوایِِمثال:ِخواستۀنداشتهِباشد.ِِِِیاِِباشدِِداشتهِِکاملِِارتباطِِآنِِباِِیاِِباشدِیاِنباشد؛ِِمنشأ ِبِاَِِعَلیهخواندهِیاِمدعی 
ِِِآنِِشرِحِِبهِِکِهِِدادگاهِیِِیافتِۀقطعیتِِحکمِِارایۀ ِاعالمِِدفاعاًِِِشدهِِمحکومِِدعواِِاینِِخواندۀِِحّقِِِدِرِِِنمعیِِِّمبلغِِپرداخِتِِبهِِاصلِیِِدعواِیِِخواهان 
ِِِازِِقسمتِیِِیاِِتمامِِکندمی ِِِطلب  ِِِدِرِِاصلیِِدعوایِِخواهان  ِِِموجبِِبهِِکهِِاِوِِبدهیِِقبال  ِِِحکم  ِچنیِنِِدرِِکهِِاستِِشدِهِِتهاتِرِِشدهِِپایدارِِدادگاهِِقطعی 

ِنمودِِخواهدِصادرِِنمایندمیِِمعادلهِِکهِحدیِِتاِِدینِِدوِِتهاترِِبرِِاعالمیِِحکمِِخواندهِِدفاعِِوِِخواهانِِدعوایِِصحتِِاحرازِِصورتِِدرِِدادگاهِِصورتی
ِِِازِِمبلغِیِِاگِرِِو ِِِبِهِِفقطِِرِاِِخواندهِِماندِِباقیِِخواهانِِعاِیادِِِّموضوع ِِِطلب  ِِِوِِماندهباقیِِپرداخت  ِخواهِدِِمحکومِِباشِدِِشدِهِِمطالبهِِاگِرِِمربوطِِخسارات 

نیست.ِاصاًلِاینِموضوعِِِمهمِِتهاترِِزمینهِِدرِِخواندهِِدفاعِِوِِدعواِِخواستۀِِبینِِکاملِِارتباطِِوِِمنشاءِِوحدتِِ.ِپسِدرِدعوایِتهاتر،ِموضوع ِکرد
ِِِاستِِممکنمطرحِنیست،ِمثاًلِِ ِِِلکنِِباشِدِِمعوقهِِبهاِیاجارهِِبهِِمربوطِِشدهِِدعواِِاقامۀِِآنِِوصولِِبرایِِکهِِخواهانِِطلب  ِخواندِهِِشدۀثابتِِطلب 

ِاِزِِدینِِدوِِموضوعِِکهِِاستِِاینِِگیردِِقرارِِدادگاهِِتوّجهِِموردِِبایدِِوِِاستِِمهمِِکهِِآنچهِِباشدِِقرضِِازِِناشیِِاستِِکردهِِتهاترِِاعالمِِآنِِاساِسِِبرِِکه
ِدعواِیِِتهاتر،ِِوِِاحتسابِِاّدعایِِمدنیِِدادرسیِِآیینِِقانون142ِِِِو18ِِِِموادِِصراحِتِِاِزِِپسِمستنبطِِ.باشنِدِِشدهِِحالِِدوِِهرِِوِِباشدِِجنسِِیک

ِِبهِتواندمیِدادگاهِِوِشودنمیِمحسوبِطاریِوِمتقابل رف  ِکِهِاستِدادهِاذنِقانونشدهِِنظرِموردِمقولۀِواردِدفاعِیکِعنوانِبهِخواندهِاّدعایِص 
ِتهاتِرِِتهاتر،ِِانواعِِازِِداشت.ِیکیِِخواهدِِپیِِدرِِراِِادعاِِاینِِاستماعِِتکلیفِِدادگاهِِبرایِِاذنِِاینِِاستِِبدیهیِِبکنِدِِتهاترِِوِِاحتسابِِاّدعایِِخوانده
ِاِزِِپسِِِوِِنمایدِِرسیدگیِِطرفیِنِِاّدعایِِبهِِبایِدِِدادگاهِِموردِِایِنِِدِرِِاستِِشدهِِیادِِاحتساِبِِبهِِآِنِِازِِمدنِیِِدادرسیِِآییِنِِقانوِنِِدِرِِکِهِِاسِتِِقضایِی
 ِ.دهِدمیِِتهاترِبهِحکمِحیتِذاتیِ()ازِجملهِصالِِقانونیِشرایطِسایرِوجودِصورتِدرِاحراز،

 : تشریفات
باشندِوِتشریفاتِآنهاِتابعِدادخواستِاصلیِدرِِآیند،ِپسِمستلزمِتقدیمِدادخواستِوِرعایتِتشریفاتِمیتمامیِدعویِطاری،ِیکِدعوایِتمامِعیارِبهِشمارِمی

 آنِمرحلهِدرِحالِرسیدگیِاستِوِهزینۀِدادرسیِآنِمعادلِدعوایِاصلیِدرِهمانِمرحلهِاست.ِِ
موادِِ
130ِِ،
131ِِ،
134ِِ،
135ِِ،
137ِ وِِ
143ِِ

ِق.آ.د.ِم
دعوایِ
اضافیِِ

باِِ بایدِ
دعوایِ

ق.آ.د.مِیکِدعواِبهِشمار98ِِِِاصلیِیاِارتباطِکاملِداشتهِباشدِیاِباِدعوایِاصلیِدارایِیکِمنشأِباشد.ِاینِدرِحالیِاستِکهِافزایشِخواستهِمذکورِدرِمادۀِِ
ِنمی ِآیدِوِبهِص  ِنیازمندِتقدیمِدادخواستِنیستِ.ِِآیدِیعنیدرخواستِبهِعملِمیِرف 

ایِاصلیِابالغِِپسِازِطرحِدعوایِطاری،ِدادگاهِبایدِاواًلِوقتِدعوایِاصلیِراِبهِمتقاضیِطاریِوِثانیًاِدادخواستِوِضمائمِدعوایِطاریِراِبهِاصحابِدعِو
ِنمایدِ.

اضافیتقابلجلب ثالثورود ثالثدعاوی طاری

++++دادخواست

تشریفات تابع دعوایتشریفات
اصلی در آن مرحله

تشریفات تابع دعوای 
اصلی در آن مرحله

تشریفات تابع دعوای
اصلی در آن مرحله

تشریفات تابع دعوای 
اصلی در آن مرحله

تا ختم دادرسیمقطع
تا پایان جلسۀ اول اظهاِر 

روز تقدیم 3جهات و ظرف 
دادخواست

تا پایان جلسۀ اولتا پایان جلسۀ اول

-واخواهی-بدویمرحله
تجدیدنظر

-واخواهی-بدوی
فقط بدویفقط بدویتجدیدنظر
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ِ ق.آ.د.م،ِتبانی،133ِِِبهِموجبِمادۀِِِنماید.هِرأسًاِوقتِراِتغییرِوِابالغِمیروزِباشد،ِدادگا5ِدعوایِطاریِکمترِازِِِچنانچهِوقتِرسیدگیِازِتاریخِابالغِبهِمتقاضی 
همگیِِق.آ.د.مِعدمِتقابلِدرِدعوایِمتقابل141ِِِِق.آ.د.مِتأخیرِدرِجلبِثالثِوِبهِموجبِمادۀ139ِِِِتأخیر،ِعدمِمالزمهِدرِدعوایِورودِثالثِوِبهِموجبِمادۀِِ
ِاستِ.ِجداگانهسببِتفکیکِدعوایِطاریِازِدعوایِاصلیِوِرسیدگیِ

 
 . طواری مربوط به جریان دادرسی:2

آنکهِانتظارِآنِرود،ِدرِارتباطِباِدادرسیِوِدرِجریانِآن،ِممکنِاستِبروزِنمایدِوِمعمواًلِِشودِکهِمعمواًلِبیهاییِگفتهِمیطواریِدادرسیِ)امورِاّتفاقی(،ِبهِپدیده
:ِخواندهِنسبتِبهِصالحیتِدادگاهِایراد1ِِشود؛ِمانندِاینکهِدرِدعوایِ»الف«ِعلیهِ»ب«،ِِیگیریِنسبتِبهِآنهاِِمصدورِرأیِقاطعِدرِدعواِموکولِبهِتصمیم

ِخواندهِقرارگرفتهِاّدعایِجعلِمی3شود؛ِ:ِشخصِثالثیِواردِمی2نماید؛ِمی ِاستناد  ِنمایدِ.:ِخواهانِنسبتِبهِسندیِکهِمورد 
ِدادرسیِِراینِاحتمالِوجودِداردِکهِدرِدادرسی،ِهیچ ِساده،ِمبادرتِبهِرسیدگیِپروندهِوِصدورِرأیِنمایدِ.یکِازِطواری  ِدادرسی  ِخِندهدِوِدادگاهِدرِپی 

ِِنفعیِوِذیشودِکهِابتداِدادگاهِصالحیتِخودِراِاحرازِنماید،ِنسبتِبهِذیکهِدادگاهِباِطواریِروبروِگردد،ِصدورِرأیِقاطعِموکولِبهِاینِمیهنگامی ِوارد  حّقی 
ِتعّرضِبرایِاوِروشنِشودِدرِنتیجۀِدادرسیِمی ِمورد  ِسند  درِمرجعِِوجبِشودِکهِحسبِموردِدادرسیِِتواندِمثالثِبهِنتیجۀِمشّخصِبرسدِوِاصالتِوِیاِمجعولّیت 

 ِ.زایلِشودوِحّتیِِمتوّقفِگردد،ِپیچیدهِشوِد،ِبهِتأخیرِافتِد،ِدیگریِادامهِیابد
 مبحث اول: توأم و تفکیک نمودن دعاوی

ِورزدِ.میتوأمِنمودنِدعاویِاقدامیِاستِکهِدرهرحالِپسِازِطرحِدعاویِطاریِدرِصورتِوجودِشرایطِقانونی،ِدادگاهِبهِآنِمبادرتِِ
ِِهایِمتعّددیِبهِیکِدادگاهِدادهِشودِکهِبینِآنهاِارتباطِکاملِوجودِداشتهِباشدِکهِاّتخاذِتصمیمِدرِهرِیکِمؤثرِدرِدیگریِباشد،ِدادگاهکهِدادخواستدرصورتی

وایِدّومِدرِقالبِدعوایِمتقابلِوِدرِزمانِمقّررِگیریِشودِ)البّتهِاگرِدعکندِتاِازِصدورِآرایِمعارضِوِناهماهنگِپیشآنِدعاویِراِتوأمِباِیکدیگرِرسیدگیِمی
ِشود(.ق.آ.د.م،ِتوأمًاِرسیدگیِمی141ِاقامهِشود،ِهرِدوِدعواِطبقِماّدۀِِ

ِدعاویِطاری(:ِاگرِدعاویِدیگریِکهِارتباطِکاملِباِدعوایِطرح103ِِطبقِماّدۀِِ ِطرح  شدهِدارندِدرِهمانِِق.آ.د.مِ)راجعِبهِتوأمِنمودنِدعاویِدرِغیرِمورد 
ِیکد ِتمامیِآنها ِبه ِیکنمایدِوِچنانچهِدرِچندِشعبهِمطرحجاِرسیدگیِمیادگاهِمطرحِباشد،ِدادگاه ِاّول ِشعبۀ ِرئیس  ِتعیین  ِازِشعبِبا ِیکی ِباشدِدر جاِرسیدگیِِشده

هایِمتعّددِاّماِِدعاوی،ِحّتیِاگرِدرِدادگاهِ،ِتوأمِنمودن84مادۀ2ِِاندِازِدعاویِمربوط،ِدادگاهِراِمستحضرِنمایند.ِدرِبندِِخواهدِشد.ِوکالِیاِاصحابِدعواِمکّلف
ِهمِاقامهِشدهِباشد،ِدرِپیِایراد،ِپیشهم ِبینیِشدهِاستِ.عرض 

ِشرطِتوأمِنمودنِدعاوی،ِارتباطِکاملِآنهاِباِیکدیگرِاستِ.
ِدعاویِاست.ِمادۀِِ ِتوأمِنمودن  تجزیهِباشدِوِفقطِقسمتیِِکهِدعواِقابلیق.آ.د.م:ِدرصورت298ِِتفکیکِدعاویِ)دعاویِمتعددِدرِیکِدادخواست(:ِترتیبیِعکس 

ِرأیِباشدِباِدرخواستِخواهان،ِدادگاهِمکّلفِبهِانشایِرأیِنسبتِبهِهمانِقسمتِبودهِوِنسبتِبهِقسمتِدیگرِرسیدگیِراِادامه ِصدور  خواهدِداد.ِِِِمقتضی 
ِناشیِازِتأخیرِدرِانجامِتعّهدِراِنیزِضمنِدادخواستِیاِدرِاثنایِدادرسیِِمثال:ِاگرِخواستۀِدعواِالزامِبهِانجامِتعّهدِباشدِوِبهِتجویزِاینِماّده،ِخواهان،ِخسا رات 

تِِتواندِاگرِآنِقسمتِازِپروندهِکهِمربوطِبهِالزامِبهِانجامِتعّهدِاست،ِآمادۀِصدورِرأیِباشد،ِنسبتِبهِصدورِرأیِاقدامِوِنسبتِبهِخسارامطالبهِنماید،ِدادگاهِمی
ِمعمواًلِمستلزمِکارشناسیِاستِرسیدگیِراِادامهِدهدِ.ناشیِازِتأخیرِدرِانجامِتعّهدِکهِ

 مبحث دوم: توقیف دادرسی
یابد.ِپسِازِاقامۀِدعوا،ِرخدادهاییِممکنِاستِموجبِتوقیفِدادرسیِشود.ِتوقیفِدادرسیِِدادرسیِمعمواًلِپسِازِشروعِادامهِیافتهِوِباِصدورِحکمِپایانِمی

ِیعنیِ»ازِحرکتِبازداشتنِدادرسی«ِ.
ِ(ِ:106و105ِِِدادرسیِناشیِازِوضعیتِاصحابِدعواِیاِنمایندگانِآنانِ)ماّدۀِمواردِتوقیفِ

ِبینیِکردهِاستِ.مواردیِکهِقانونِصریحًاِیاِتلویحًاِپیش
ِیکیِازِآنانِکهِبهِموجبِِ َمت  َمت،توقیفِدادرسیِناشیِازِوضعّیتِاصیلِیاِنماینده:ِهرگاهِیکیِازِاصحابِدعواِفوتِنمایدِیاِمحجورِشودِیاِس  ِِِِآنِس  داخل 

ِیکیِازِاصحابِدعواِتأثیریِدرِدادرسیِنسبتِبهِطورِموّقتِمتوّقفِمیدادرسیِشدهِزایلِگرددِدادگاهِرسیدگیِراِبه َمت  ِس  داردِمگرِاینکهِفوتِیاِحجرِیاِزوال 
ِدیگرانِنداشتهِباشدِکهِدرِاینِصورتِدادرسیِنسبتِبهِدیگرانِادامهِخواهدِیافتِ.

ِانتقالِباشدِ.یِموجبِتوقیفِدادرسیِاستِکهِدعوایِموردِرسیدگیِقابلفوتِیکیِازِاصحابِدعواِدرِصورِت
ِیکیِازِاصحابِدعواِدرِصورتیِموجبِتوقیفِدادخواستِاستِکهِدرِدادرسیِنسبتِبهِدیگرانِمؤثرِباشد.ِمثال:ِاِگ َمت  ِس  رِخواندگانِدرِِفوتِیاِحجرِیاِزوال 

َمتِرخِدهد،ِدادرسیِنسبتِبهِاینِشخصِمتوّقفِمیمتعّددِباشندِوِیکیِازِخواندگانِفوتِنمایدِِِِدعوایِخلعِید ِس  شودِاّماِنسبتِبهِِیاِمحجورِشودِیاِزوال 
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ِهاِوِفوتِیکیِازِآنهاِنیزِنتیجهِهمانِاستِ.یابد؛ِدرِصورتِتعّددِخواهاندیگرانِادامهِمی
ِیکیِازِخواهانهاِوِیاِخواندگانِمتعّددِباشند،ِفوت،ِحجتجزیهِباشدِوِخواهاندرِتمامِمواردیِکهِدعواِقابل َمت  ِس  هاِیاِیکیِازِخواندگانِتنهاِموجبِِرِوِزوال 
ِشودِ.توقیفِدادرسیِنسبتِبهِاوِمی

ِضروری،ِموجبِتوقیفِدادرسیِنمیتوقیفِیاِزندانی ِدولتیِیاِمسافرت  ِنظامیِیاِمأمورّیت  ِمأمورّیت  شودِولیِدادگاهِشدنِیکیِازِاصحابِدعواِیاِعزیمتِبهِمحل ّ
ِدهدِ.بهِآنانِمیِتعیینِوکیلمهلتِکافیِبرایِ

ِمفقوداالثرِصادرِنشده،ِدادرسیِنسبتِبهِاوِمتوّقفِنمی ِغایب  ِفرضی  ِموت  ِشودِ.تاِزمانیِکهِحکمِقطعی 
ِشرایطِتوقیف:ِتوقیفِدادرسیِبایدِباِصدورِ»قرارِتوقیفِدادرسی«ِاعالمِوِدرِپروندهِضبطِشودِ.

ِاشدِدادگاهِبایدِنسبتِبهِصدورِرأیِاقدامِکندِزیراِدادرسیِجریانیِنداردِتاِتوقیفِشودِ.اگرِدرِزمانیِکهِدادرسیِبهِمرحلۀِصدورِحکمِرسیدهِب
کند،ِدادگاهِتاِرفعِتوقیفِِطورِموّقت«ِمتوّقفِمیق.آ.د.م:ِدادگاهِرسیدگیِراِ»به105ِِشودِوِطبقِماّدهِِآثارِتوقیف:ِتوقیفِدادرسیِموجبِفراغِدادرسِنمی

ِمیِدادرسیِهرِوقتِبهِطولِانجامدِمشغول ِبارز  ِدادرسیماندِوِاین،ِتفاوت  ِآنباِِتوقیف  ِاستِ.ِزوال 
ِمتوّفاِمعّرفیِشوندِ.رفعِتوقیف:ِاگرِدادرسیِبهِسببِفوتِیکیِازِاصحابِدعواِتوقیف ِدادرسیِمستلزمِآنِاستِکهِازِجملهِوّراث  ِشدهِباشد،ِادامۀِجریان 

ِشدهِباشد،ِرفعِتوقیفِمستلزمِمعّرفیِنمایندۀِقانونیِاوِاستِ)مانندِقّیم(ِ.توقیفهرگاهِدادرسیِبرِاثرِحجرِیکیِازِاصحابِدعواِ
ِشخصیِکهِِ َمت  ِس  ِآنِسمتاگرِبرِاثرَِزوال  ِدادرسیِشده،ِدادرسیِتوقیفِِبهِموجب  ِشخصیِاستِکهِبعدًاِدارایِِداخل  شدهِباشد،ِرفعِتوقیفِمستلزمِمعّرفی 

َمتِگردیدهِاستِ. ِس 
 توقیفِدادرسیِناشیِازِ:ِ:سایر موارد توقیف دادرسی

ِطاری .1 ِثالث  ِطاریوِِاعتراض  ِِ.اعادۀِدادرسی 
ِِ.عدمِتهّیۀِوسایلِاجرایِقرارِ .2
 ِ.ارجاعِدعواِبهِداورِی .3
 شودِ.شودِدادرسیِتوقیفِمیدرِمّدتیِکهِبرایِدادنِتأمین،ِبهِخواهانِمهلتِدادهِمیِتأمینِاتباعِبیگانهوِِتأمینِدعوایِواهی:ِدرِتکلیفِدادنِتأمین .4
ناطه .5 ازِمرجعِِ:ِهرگاهِرسیدگیِبهِدعواِمنوطِبهِاثباتِاّدعاییِباشدِکهِرسیدگیِبهِآنِدرِصالحیتِدادگاهِدیگریِاست،ِرسیدگیِبهِدعواِتاِاّتخاذِتصمیمِِا 

ِدادرسیِتاِتصمیمِشود.ِدرِاینِصورت،دارِمتوّقفِمیصالحّیت ِتوقیف  ِصالحّیتقرار  ِمرجع  ِشودِ.دار،ِصادرِمیگیری 
 مبحث سوم: زوال دادرسی و دعوا

ِایِکهِخواهانِباِاقامۀِدعواِموجبِشروعِآنِشدهِاستِ.زوالِدعواِبهِمفهومِاعم:ِزایلِشدنِدادرسی
ِصالح،ِالزامًاِزایلِ ِمراجعهِبهِمراجع 

ّ
ِشودِ.نمیزوالِدعواِبهِمفهومِاخص:ِیعنیِحق 

 بند اول: استرداد دادخواست
تواندِتاِاّولینِجلسۀِدادرسی،ِدادخواستِخودِراِمستردِکند.ِدرِاینِصورتِدادگاهِقرارِِاستردادِدادخواستِبهِمعنایِاعراضِازِآثارِدادخواستِاست.ِخواهانِمی

ِپسِخواهانِمی107ِِنمایدِ)ماّدۀِِابطالِدادخواستِصادرِمی ِآق.آ.د.م( ِاّولینِجلسۀِدادرسی ِتا ِتقدیمِدادخواست ِپسِاز ِاستردادِدادخواست،ِِتواند ِبا ِپسِبگیرد. نِرا
ِنمایدِ.راِصادرِمیِقرارِابطالِدادخواستدادگاهِ

بینیِشدهِاست:ِچنانچهِهرِیکِازِطرفینِدعواِدادخواستِتجدیدنظرِخودِراِمستردِنمایند،ِمرجعِتجدیدنظرِِپیش363ِِاستردادِدادخواستِتجدیدنظرِدرِماّدۀِِ
ِکندِ.یراِصادرِِمِقرارِابطالِدادخواستِتجدیدنظر

ِباشدِ.ق.آ.د.مِمی363ِبینیِننموده؛ِمالک،ِماّدۀِگذارِاستردادِدادخواستِفرجامیِراِپیشقانون
ِباشد(ِ.ق.آ.د.مِمی363ِنشدهِ)مالکِدرِاینِموردِنیز،ِماّدهِِِبینیاستردادِدادخواستِواخواهیِنیزِپیش

ِنخستینِاستِ.ق.آ.د.مِمشمولِمقّرراتِمِر420ِاستردادِدادخواستِاعتراضِثالثِطبقِماّدهِ ِدادخواست  ِبوطِبهِاسترداد 
ِمادۀِ ِق.آ.د.مِتعیینِشودِ.363ِاحکامِوِآثارِاستردادِدادخواستِاعادۀدادرسیِبایدِباِتوّجهِبهِمالک 

 بند دوم: استرداد دعوا 
ِق.آ.د.م(ِ.107ِکهِدادرسیِتمامِنشده،ِدعوایِخودِراِمستردِنمایدِ)ماّدهِِتواندِمادامیخواهانِمی

خواهانِِ،ِِخواهانِاصلیشود،ِبنابراینِهرِیکِازِِشودِکهِاحکامِخواهانِبرِاوِبارِمیبهِمعنایِاعمِنیزِتنهاِازِسویِخواهانِوِطرفیِپذیرفتهِمیاستردادِدعواِِ
ِتوانندِدعوایِخودِراِمستردِنمایندِ.میِِواردِثالثوِِدعوایِمتقابل
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پایانِدادرسی،ِتحتِهیچِشرطیِ)حّتیِرضایتِخوانده(ِاستردادِدعواِ)دادرسی(ِپذیرفتهِِشود.ِپسِازِِکهِدادرسیِتمامِنشده«ِپذیرفتهِمیاستردادِدعواِ»مادامی
ِنخواهدِشدِ.

نماید.ِاستردادِدعواِممکنِاستِکتبیِوِیاِشفاهیِباشد؛ِیعنیِدرِجلسۀِِاستردادِدعواِمستلزمِوجودِقصدِوِاعالمِارادۀِشخصیِاستِکهِدعواِراِاستردادِمی
ِشدهِوِخواهانِآنِراِامضاِنمایدِ.مجلسِنوشتهرتدادرسیِیاِرسیدگیِاعالمِوِدرِصو

 زمان استرداد دعوا 
ِباشدِ.درِاستردادِدعواِ»قبلِازِختمِمذاکراتِاصحابِدعوا«ِنیازیِبهِرضایتِخواندهِنمی ✓
ِخودِراِباِِجانبه،ِدعواِبهِمعنایِاعمِ)دادرسی(ِراِمستردِِصورتِیکتواندِبه»پسِازِختمِمذاکراتِاصحابِدعوا«ِخواهانِنمی ✓ نماید.ِاگرِخوانده،ِموافقت 

ِیابدِ.کندِوِاگرِاعالمِننمایدِرسیدگیِادامهِمیاستردادِاعالمِنمود،ِدادگاهِقرارِرّدِدعواِصادرِمی
هِبرخوردارِنیستِوِشدکند.ِقرارِرّدِدعواِازِاعتبارِامرِقضاوتدرِصورتِاستردادِدعواِدرِمرحلۀِنخستینِوِحصولِشرایطِآن،ِدادگاه،ِقرارِرّدِدعواِصادرِمی ✓

ِتواندِدوبارهِاقامۀِدعواِکندِ.خواهانِمی
ِاندِ.اثرِاستردادِدعواِوِقرارِرّدِدعواِقهقراییِاستِوِآنِقرارگرفتنِاصحابِدعواِدرِموقعّیتیِاستِکهِپیشِازِاقامۀِدعواِداشته ✓

ی« از دعوا بند سوم: َصرف
ّ
 نظرکردن »کل

کند.ِهرگاهِخواندهِنگرانیِِدعوایِخودِراِمستردِنماید،ِاگرِخواندهِراضیِباشدِدادگاهِقرارِرّدِدعواِصادرِمی،ِِپسِازِختمِمذاکراتِاصحابِدعواهرگاهِخواهانِِ
باِاستردادِدعواِموافقتِنمی باشد،ِمعمواًلِ داشتهِ بهِشکستِرقیبِ ِزیادیِ امید  وِ باشدِ وِدرِهمینِدعواِنداشتهِ ازِخواهانِگرفتهِ راِ قواِ تاِفرصتِتجدیدِ نمایدِ

ِاوِراِتمامِکند.ِدرِچنینِصورتیِدوِراهِبرایِخواهانِوجودِدارد:ِیاِدعواِراِادامهِدادهِوِمنتظرِنتیجۀِآنِشودِیاِازِدعوایِخودِبهِ)دادرسی(ِکا نظرِکندِِکّلیَِصرفر 
پوشیِکند؛ِزیراِِیِخودِبهِکّلیِچشمصادرِخواهدِکرد.ِقرارِسقوطِدعواِتنهاِدرِصورتیِبایدِصادرِشودِکهِخواهانِازِدعواِِقرارِسقوطِدعواکهِدرِاینِصورتِدادگاهِِ

شودِوِاگرِخواندهِموافقتِخودِِهرگاهِپسِازِختمِمذاکرات،ِخواهان،ِاستردادِدعوایِخودِراِاعالمِکندِوِخواندهِرضایتِخودِراِاعالمِنماید،ِقرارِرّدِدعواِصادرِمی
شود.ِِنظر(ِنمایدِکهِدرِاینِصورتِقرارِسقوطِدعواِصادرِمیپوشیِ)َصرفّلیِچشمراِاعالمِنکندِدادگاهِبایدِبهِرسیدگیِادامهِدهدِمگرِخواهانِازِدعوایِخودِبهِک

ِاوِدرِدعواستِبلکهِازِاینِحیثِهمانِاعتباریِراِِآیدِزیراِدرِصورتِقطعّیت،ِنهباِقرارِسقوطِدعواِخطیرترینِوضعّیتِبرایِخواهانِبهِوجودِمی ِشکست  تنهاِسند 
شدهِراِداردِیعنیِخواهانِدیگرِامکانِطرحِمجددِِقرارِسقوطِدعوا،ِاعتبارِامرِقضاوت حاصلِاست.آنِدعواِنیزِبرایِاوِبیِداردِکهِاحکامِدارندِیعنیِاقامۀِدوبارۀ

ِآنِدعواِراِنخواهدِداشتِ.
ِتاِاّولینِجلسۀِدادرسِیِ/قرار ابطال دادخواستاستردادِدادخواست:ِ .1
ِکهِدادرسیِتمامِنشدِهمادامیِِ/قرار رّد دعوازوالِدادرسیِوِدعوا؛ِاستردادِدعواِ)دادرسی(:ِ .2
ِ»کّلی«ِازِدعوا:َِصرف .3 ِپسِازِختمِمذاکراتِاصحابِدعوِاِ/قرار سقوط دعوا نظرکردن 

 
 های ویژه: »دستور موقت ـ تأمین خواسته ـ تأمین دلیل ـ سازش«بخش سوم: آیین

 فصل اول: دستور موقت 
اگرِشخصیِدرِخصوصِموضوعی،ِطرحِدعواِکندِتاِصدورِرأیِبهِنفعِاوِوِقطعیتِرأیِصادرهِوِدرِنتیجه،ِاجرایِرأی،ِروندیِ  ورِموقتِ)دادرسیِفوری(:دست

بهِانواعِوِاقسامِِِِانجامد.ِممکنِاستِخوانده،ِبرایِایجادِمانعِبرِسرِراهِخواهانِوِجلوگیریِازِاحقاقِحقِخواهان،چندینِماههِیاِگاهِچندینِسالهِبهِطولِمی
رِآیندهِبهِنفعِِهایِبهِظاهرِقانونیِمتوسلِشودِیاِآنکهِدرِجریانِرسیدگی،ِازِجانبِخواندهِیاِشخصِثالث،ِاتفاقیِافتدِکهِاینِاتفاق،ِاجرایِرأیِراِکهِدروِش

کندِتاِباِاینِدستورِموقت،ِحقوقِِضایِدستورِموقتِمیشود،ِغیرممکنِسازد.ِدرِاینِحالتِخواهانِبرایِجلوگیریِازِاینِرویداد،ِازِدادگاهِتقاخواهانِصادرِمی
ِیابد،ِمحفوظِنگاهِداردِ.خودِراِکهِبهِموجبِرأیِآتیِدادگاه،ِرسمیتِمی

سندِِنامهِبهِدیگریِبفروشدِوِازِتنظیمِسندِرسمیِبهِنامِاوِامتناعِکند.ِخریدارِدادخواستِالزامِبهِتنظیمِِبرایِمثال،ِفرضِکنیدِشخصی،ِملکِخودِراِباِمبایعه
کند.ِممکنِاستِفروشندهِدرِجریانِرسیدگیِدادگاه،ِملکِراِبهِنامِدیگریِمنتقلِکندِتاِدرِصورتِصدورِحکمِازِسویِدادگاهِمبنیِبرِتنظیمِِرسمیِطرحِمی

تورِموقتیِمبنیِبرِمنعِنقلِِتواندِدرخواستِصدورِدسکند،ِمیسندِرسمی،ِاینِحکمِقابلِاجراِنباشد.ِخریدارِبرایِدعوایِالزامِبهِتنظیمِسندِرسمیِکهِطرحِمی
ندِهمچنانِبهِنامِِوِانتقالِملکِنیزِمطرحِکندِتاِفعاًلِدرِقالبِدستورِموقت،ِنقلِوِانتقالِاینِملکِراِمتوقفِکندِتاِدرِصورتِصدورِحکمِبهِنفعِخواهان،ِس

ِانتقالِبهِخریدارِباشدِ.خواندۀِدعواِ)فروشنده(ِباشدِوِاینِسندِبهِراحتی،ِقابل
ِور موقت: های دستویژگی
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ِ»اصلِدعوا«ِدرخواستِمی .1  شودِمثاًلِدرِمثالیِکهِگفتیم:دستورِموّقتِاقدامیِاستِکهِبهَِتَبع 
ِاصلِدعوا:ِالزامِبهِتنظیمِسندِرسمِی

ِموضوعِدستورِموّقت:ِمنعِخواندهِازِنقلِوِانتقالِملِک
 باشدِ.ِطرحقابلیاِِِشدهمطرحاصلِدعواِبایدِ .2
استِوِمحاکمِنیزِآنِراِدرِِِقرارِتأمینینشده،ِاماِماهیتِآنِیکِِبینیاست.ِگرچهِدرِقانون،ِصدورِدستورِموقتِدرِقالبِقرار،ِپیشِقرارماهیتًاِِِِدستورِموقتِ .3

 کنندِ.قالبِقرار،ِقرارِصادرِمی
 موضوعِدستورِموقت،ِممکنِاستِیکیِازِسهِعنوانِذیلِباشدِ: .4

ِالفِـِتوقیفِمالِ؛
ِها(ِ؛مکررِقانونِتملکِآپارتمان10ِِدرِمادۀِِبِـِانجامِعملِ)مانندِدستورِموقتِمندرج

 جِـِامتناعِازِانجامِعملِ)مانندِتوقفِعملیاتِساختمانی(ِ.
.ِموضوعِدستورِموقت،ِراجعِبهِامورِفرعیِوِتبعیِدعواِاست.ِبرایِمثال،ِوقتیِخواستۀِاصلیِِتواندِباِخواستۀِدعوا،ِیکسانِباشِدموضوعِدستورِموقتِنمی .5

تواندِ»منعِنقلِوِانتقالِملک«ِِتواندِالزامِبهِتنظیمِسندِرسمیِباشد؛ِبلکهِموضوعِآنِمیرسمیِاست،ِموضوعِدستورِموقتِنمیِِدعوا،ِالزامِبهِتنظیمِسند
 باشدِ.

کهِِتواندِمتضمنِامریِهمیشگیِوِدائمی،ِمانندِتنظیمِسند،ِتحویلِمبیع،ِانجامِتعمیرات،ِپرداختِدینِوِ...ِباشد؛ِبلاستِوِنمیِاقدامِموقتِیدستورِموقت،ِ .6
 بایدِامورِموقتی،ِمانندِجلوگیریِموقتیِازِتخریبِبنا،ِتوقیفِموقتِوِجلوگیریِازِنقلِوِانتقالِیاِ...ِباشدِ.

؛ِمگرِاینکهِماَندالقاعدهِپابرجاِمیتاِصدورِرأیِنهاییِعلیشودِبلکهِِدستورِموّقتِباِصدورِرأیِمرحلۀِنخستینِحّتیِاگرِعلیهِخواهانِباشد،ِمنتفیِنمی .7
ِدیدنظرِباِاعتراضِطرفِفسخِشودِ.درِدادگاهِتِج

 آثار دستور موقت: 
است.ِهمچنینِهرگونهِقراردادِیاِتعهدیِکهِبعدِازِتوقیفِمال،ِِِباطلِوِبالاثرشدهِ،ِنسبتِبهِمالِتوقیفرهنِیوِِشرطیوِِِقطعی،ِاعمِازِنقلِوِانتقالِیهرگونهِ .1

 ق.ا.ا.مِ(57ِو56ِِ.ِ)موادِِلهِکتبًاِرضایتِدهدمگرِاینکهِمحکوم ِلهِمنعقدِشود،ِنافذِنیست؛ِشده،ِبهِضررِمحکوم ِنسبتِبهِمالِتوقیف
 کندِ.نمیِحقِتقدمتِبهِآنِمالِایجادِِباشد،ِنسِبِتوقیفِمالِوِممنوعیتِنقلِوِانتقالِمالی،ِبرِمبنایِدستورِموقِتحتیِاگرِ .2
شودِیاِِِِحقیبیِِبهمحکوم ِرغمِصدورِاینِقرارِازِسویِقاضی،ِخواهانِدرِاصلِدعواِِصدورِدستورِموقت،ِتأثیریِدرِاصلِدعواِندارد؛ِیعنیِممکنِاستِعلی .3

ِصادرکنندۀِقرارِِعواِرسیدگیِمیبالعکس.ِبنابراینِهرگاهِدرخواستِدستورِموّقتِپذیرفتهِوِقرارِصادرِشودِدادگاهیِکهِبهِاصلِد کند،ِحّتیِاگرِهمانِدادگاه 
ِدعوا،ِعدمِاستماعِدعواِوِ...ِصادرِنماید.ِدرِمقابل،ِپذیرفتهِنشدنِِتواندِدرِاصلِدعوا،ِدرخواستباشد،ِمی کنندهِراِدرِماهّیتِدعواِمحکومِنمودهِوِیاِقرارِرد ّ

ِدستورِموّقتِنیزِتأثیریِدرِاصلِدعواِنداردِ ِخواهانِدرِاصلِدعواِنمیدرخواست  ِحتمی   باشد.وِنشانۀِشکست 
ِشرایط صدور قرار دستور موقت:  

 استِ.ِقابلِصدوِردرِتمامِدعاوی،ِِقراراینِ .1
 باشد،ِتاِصدورِدستورِموقتِصادرِشود.ِحاِلبایدِتعهدِموردِادعایِخواهان،ِِ .2
ِاینِصورت،ِِشرایطِطرحِدعوادرِدرخواستِدستورِموقتِِ .3 ِبایدِرعایتِشود.ِدرِغیر ...ِ ِنبودنِدعواِو ِاهلیت،ِتنجیزِدعوا،ِمختومه قرارِردِدرخواستِِ،ِمانندِسمت،

 استِ.ِقرارِقطعیشود.ِاینِِصادرِمیِدستورِموقِت
 استِ.ِتوسطِدادگاهِفوریتِامرصدورِدستورِموقت،ِمنوطِبهِاحرازِِ .4
اعمِازِآنکهِاینِورودِثالث،ِورودِثالثِاصلیِیاِورودِثالثِتبعیِباشدِکهِبهِنفعِخواهان،ِورودِثالثِنیزِممکنِاست؛ِِواردِثالثِِِِتقاضایِدستورِموقتِازِجانب .5

طورِکهِخودِخواندهِنیزِِتواندِتقاضایِدستورِموقتِکند،ِهمانکردهِاست.ِبدیهیِاستِکهِاگرِواردِثالث،ِبهِنفعِخوانده،ِورودِثالثِتبعیِکردهِباشد،ِنمی
ِوقتِکندِ.تواندِتقاضایِدستورِمنمی

 مفهوم، معیار و مصادیق فورّیت در قرار دستور موقت 
ِشود.کندِارزیابیِمیکند.ِاینِفورّیتِدرِارتباطِباِضرریِکهِوجودِداشتهِیاِاوِراِتهدیدِمیِِاثباِتامرِراِِِِفورّیتنمایدِابتداِبایدِِشخصیِکهِدرخواستِدستورِموّقتِمی

ِدستور،ِخساِرِِمفهومِفورّیت: ِموّقتِپذیرفتهِنشود،ِپیشِازِاینکهِحکمِدرِاصلِدعواِصادرِشودِبهِمتقاضی  ِدستور  تیِِفورّیتِوقتیِوجودِداردِکهِاگرِدرخواست 
ِالوقوعِاستِواردِخواهدِشدِ.یِیاِقریبجبرانِکهِفوِرخطیرِوِغیرقابل
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ِوضعّیتِاعالمِعواملِموّثرِدرِتشخیصِفورّیت: ِشده:ِاقدامیِکهِفورّیتِداردِاقدامیِاستِکهِ»بدونِمهلت«ِبایدِانجامِشودِ.فورّیتِوِقدمت 
 تشریفات رسیدگی به درخواست دستور موقت: 

 دِرأسًاِآنِراِصادرِکندِ.خواهانِاستِوِدادگاهِنباِیِدرخواستصدورِدستورِموقت،ِمستلزمِ .1
 ایِمعادلِدعاویِغیرمالیِدارد.درخواستِدستورِموقت،ِنیازِبهِتأدیهِهزینه .2
 صدورِدستورِموقت،ِهمیشهِمنوطِبهِسپردنِتأمینِ)تودیعِخسارتِاحتمالی(ِتوسطِخواهانِاستِ. .3
 رسیدگیِوِدعوتِازِخواندهِدارد؛ِیعنیِنیازِبهِتعیینِوقتِداردِ.االصولِنیازِبهِتعیینِوقتِ،ِرسیدگیِبهِدرخواستِدستورِموقت،ِعلیامورِفوریجزِدرِ .4
 باشدِ.ِخارجِازِنوبت،ِدرِصورتِنیازِبهِتعیینِوقتِوِدعوتِازِطرفین،ِاینِوقتِبایدِِفوریتِدستورِموقتباِتوجهِبهِِ .5
 تقدیمِشود.عالوۀِیکِنسخهِتعدادِطرفِدعواِبهدرخواستِدستورِموقتِبهِ .6
شود؛ِزیراِاینِدرخواست،ِِدادخواستِرعایتِنشدهِباشد،ِدرِاینِصورت،ِاخطارِرفعِنقصِصادرِنمیِِشرایطِشکلیموقت،ِِِِدرِصورتیِکهِدرِدرخواستِدستوِر .7

 کند.ِاینِقرارِقطعیِاستِ.راِصادرِمیِدادگاهِقرارِردِدرخواستیکِدعواِنیست؛ِبلکهِ
ِخارجِازِدادگاِهرِصورتِفوریتِامر،ِممکنِاستِدادگاه،ِاینِدرخواستِِهمِازِقاضیِقابلِدرخواستِاستِوِدِِخارجِازِدادگاهدرِمواردِضروری،ِدستورِموقتِدرِِ .8

 راِاجابتِکندِ.
اهِاینِِدرِمواردِضروری،ِدستورِموقت،ِدرِخارجِازِوقتِاداریِوِحتیِاوقاتِتعطیلِهمِقابلِدرخواستِازِقاضیِاستِوِدرِصورتِفوریت،ِممکنِاستِدادِگ .9

ِ،ِاجابتِکندِ.خارجِازِوقتِاداریتقاضاِراِ
 یدگی به درخواست دستور موقت: صالحیت رس

 است.ِتابعِاصلِدعوا،ِِصالحیتِذاتیرسیدگیِبهِدرخواستِدستورِموقتِازِحیثِ .1
 واقعِاستِ.ِدرِحوزۀِآنِموضوعِدستورِموقت،ِدرِصالحیتِدادگاهیِاستِکهِصالحیتِمحلیرسیدگیِبهِدرخواستِدستورِموقت،ِازِحیثِ .2
کند؛ِزیراِاینِدرخواست،ِیکِدعواِنیست؛ِبلکهِِیتِنشود،ِدادگاهِقرارِعدمِصالحیتِصادرِنمیاگرِدرِطرحِدرخواستِدستورِموقت،ِقواعدِصالحیتِرعا .3

 کند.ِاینِقرارِقطعیِاستِ.دادگاه،ِقرارِردِدرخواستِصادرِمی
 بینیِنشدهِاستِ.درِداوریِداخلی،ِدرِقانون،ِصدورِدستورِموقتِتوسطِداورِوِصدورِدستورِموقتِتوسطِدادگاهِپیش .4
ِبینیِشدهِاستِ.پیشِدادگاهبینیِنشدهِاست؛ِاماِصدورِدستورِموقتِتوسطِ،ِپیشتوسطِداورِصدورِدستورِموقت،ِِالمللتجاریِبینداوریِِدرِقانونِ .5

 های درخواست دستور موقت: روش
 کندِ.میِِدرخواستِدستورِموقت،ِشخص،ِقبلِازِطرحِدعوایِاصلی .1

هایِمخصوصِِبرگهباِوجودِاینکهِتقاضایِدستورِموقت،ِماهیتًاِدرخواستِاستِوِنهِدعوا؛ِاماِدرِاینِحالت،ِدرخواستِدستورِموقت،ِحتمًاِبایدِرویِِ •
 هاِارجاعِشودِوِبهِهمینِدلیل،ِنیازمندِبرگۀِدادخواستِاستِ.نوشتهِشود؛ِزیراِبایدِبهِیکیِازِشعبهِدادخواست

روزِازِتاریخِصدورِدستورِموقتِتقدیمِکندِوِگواهیِآنِراِبهِدادگاهِصادرکنندۀِدستورِموقتِتقدیم20ِِِعِبهِاصلِدعواِراِظرفِخواهانِبایدِدادخواستِراج •
 کندِ.

 کندِ.میِِرفعِاثراگرِخواهانِبهِتکلیفِمقررِدرِبندِفوقِعملِنکند،ِدادگاهِبهِتقاضایِخوانده،ِازِدستورِموقتِ •
 ایِارجاعِشودِکهِپروندۀِدستورِموقتِارجاعِشدهِاستِ.کند،ِالزمِنیستِبهِهمانِشعبهوقت،ِطرحِمیدعواییِکهِخواهانِبعدِازِصدورِدستورِم •

 شود.،ِدرجِمیدرِهمانِدادخواستِدعوایِاصلیدرخواستِدستورِموقت،ِ .2
 کندِ.،ِصدورِدستورِموقتِراِتقاضاِمیجریانِدادرسیخواهانِدرِِ .3

بنابراین،ِنیازِبهِدرجِدرِبرگۀِدادخواستِندارد؛ِمگرِآنکهِبناِبرِقواعدِصالحیت،ِدرخواستِدستورِِصورتِکتبیِیاِشفاهیِباشد؛ِِتواندِبهاینِدرخواستِمی •
 کند،ِبهِعملِآیدِکهِدرِاینِصورتِبایدِدرِبرگۀِدادخواستِتنظیمِشودِ.موقتِازِدادگاهیِغیرِازِدادگاهیِکهِبهِاصلِدعواِرسیدگیِمی

 طرحِاستِکهِهنوزِدرِمرحلۀِمزبور،ِختمِدادرسیِنشدهِاستِ.زمانیِقابلِِتاِتجدیدنظریاِِبدوِیهایِِاینِدرخواست،ِدرِدادگاه •
 توانِتقاضایِدستورِموقتِکردِ.درِطولِتوقیفِدادرسیِنیزِمی •
کندِِمیخواهیِمنتفیِاست؛ِچراکهِدیوانِعالیِکشورِاقدامِبهِمطابقتِرأیِصادرهِباِقانونِدرخواستِدستورِموقتِازِدیوانِعالیِکشور،ِدرِمرحلۀِفرجام •

توانِازِآنِمرجعِِکند؛ِاماِدرِصورتِنقضِرأیِدرِدیوانِوِاعادۀِپروندهِبهِمرجعِبدویِیاِتجدیدنظرِبرایِرسیدگیِمجدد،ِمیوِبهِاصلِدعواِرسیدگیِنمی
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ِدرخواستِدستورِموقتِکردِ.
.ِسپردنِاینِتأمینِبرایِاینِاستِکهِِاستصدورِدستورِموقتِهمیشهِمنوطِبهِسپردنِتأمینِتوسطِخواهانِِِِسپردن تأمین )تودیع خسارت احتمالی(:

ِواسطۀِدستورِموقتِبهِخواندهِواردشده،ِجبرانِشودِ.حقِشناختهِنشود،ِخساراتیِراِکهِبهاگرِخواهانِدرِاصلِدعواِذی
 شدهِباشدِ.صادرِشود،ِکهِدستورِموقتِخسارتِاحتمالیِدرِصورتیِتودیعِمی .1
 اعتراضِنیستِ.استِوِهمچنینِازِجانبِهیچِیکِازِخواهانِیاِخواندهِقابلِقاضیبستهِبهِنظرِِمیزانِخسارتِاحتمالِی .2
است؛ِاگرِمهلتیِکهِدادگاهِبرایِتودیعِخسارتِاحتمالی،ِتعیینِکرده،ِتمامِشودِوِخواهان،ِِِِقاضی،ِبستهِبهِنظرِِسپردنِخسارتِاحتمالِیخواهانِبرایِِِمهلت .3

 کندِ.راِصادرِمیورِموقتِقرارِردِدرخواستِدستخسارتِاحتمالیِراِنپردازد،ِدادگاهِ
ِِِِنقدتواندِِتأمینِمزبورِمی .4 عنوانِخسارتِاحتمالیِِتواندِبهنامۀِبانکیِمیباشد؛ِبنابراین،ِاموالِمنقولِیاِغیرمنقول،ِاسنادِتجاری،ِسهامِیاِضمانتِِغیرنقدیا

 استفادهِشود،ِالبتهِباِموافقتِدادگاه.
ِیستندِ.ن،ِمانندِمعسرینِنیز،ِازِسپردنِخسارتِاحتمالیِمعافِاشخاصِمعافِازِهزینۀِدادرسی .5

ِطریقۀ ابالغ و اجرای دستور موقت: 
 شودِ.ِاجراوِسپسِخواندهِابالغِدستورِموقتِبایدِفورًاِبهِِ .1
 شودِ.میِاجرا،ِقبلِازِابالغِبهِخوانده،ِاینِقرارِِفوریِدرِموارد .2
 نیستِ.ِخواهاندستورِموقتِبهِابالغِِنیازِبه .3
 محلِاجراِاستِ.تأییدِرئیسِحوزۀِقضاییِ،ِمنوطِبهِموقتِاجرایِدستور .4
 اعتراضِنیستِ.قابل،ِِتأییدِدستورِموقتتأییدِیاِعدمدرِنظرِرئیسِحوزۀِقضاییِ .5
ِِتأییِدییِآنِراِِکند؛ِبنابراین،ِدرِهرِزمانِکهِرئیسِحوزۀِقضِامیاجراِِِِغیرِقابلکند؛ِبلکهِصرفًاِآنِراِِنمیِِباطل،ِدستورِموقتِراِِتأییدِرئیسِحوزۀِقضاییعدمِِ .6

 شود.میاجراِِدستورِموقتِقابلِکند،ِ
ِِ.نیستِاجراییه،ِنیازمندِصدورِِاجرایِدستورِموقت .7

ِاعتراض به دستور موقت: 
 یستِ.نِِاعتراضقابل،ِدادگاهِصادرکنندۀِقراِریکِازِطرفینِدرِاعتراضِبهِقرار:ِدستورِموقتِیاِردِآن،ِازِجانبِهیچ .1
صورتِمستقلِقابلِتجدیدنظرِنیست.ِدرِاینِموردِنکاتِذیلِبایدِِآن،ِهمراهِباِاصلِدعوا،ِقابلِتجدیدنظرِاست؛ِاماِبهتجدیدنظرخواهی:ِدستورِموقتِیاِردِِ .2

 لحاظِشودِ:
تجدیدنظرخوانده(،ِِشودِ)ازِجانبِِاینِاعتراضِبایدِضمنِتجدیدنظرخواهیِ)ازِجانبِتجدیدنظرخواه(ِیاِضمنِپاسخیِکهِبهِتجدیدنظرخواهیِدادهِمی •

 صورتِگیردِ.
 کندِ.کند،ِیاِآنکهِازِدستورِموقتِصادرهِرفعِاثرِمیاگرِدادگاهِتجدیدنظر،ِاعتراضِراِواردِبداند،ِخودِاقدامِبهِصدورِدستورِموقتِمی •

 خواهی:ِدستورِموقتِیاِردِآنِقابلِفرجامِنیست؛ِچهِبهِطورِمستقلِوِچهِهمراهِباِاصلِدعواِ.فرجام .3
ِاعتراضِثالثِباشدِ.تواندِقابللِاعادۀِدادرسیِنیست؛ِاماِمیدستورِموقتِقاِب .4

 ِ:پایان دستور موقت
نمایدِوِاگرِاصلِدعواِدرِدادگاهِمطرحِباشد،ِدادگاهِِمیِِلغِوآنِراِِِِدادگاهِصادرکنندۀِدستورِموّقتشود،ِِِِمرتفعشدهِاستِِِِموجبِدستورِموّقتهرگاهِجهتیِکهِِ .1

لغوِشود؛ِِکننده،ِدستورِراِلغوِخواهدِنمود؛ِبنابراینِاگرِدستورِموّقتِبرایِپیشگیریِازِامریِصادرِشدهِباشدِوِآنِامرِرخِدهد،ِدستورِموقتِبایدِِرسیدگی
ِساختمانیِبه ِزمینیِدرِمجاورت  ِِصورتِغیراصولیِگومانندِآنکهِمالک  ِساختمان،ِدادگاه،ِقرارِدستورِموّقتِمبنیِبرِتوّقف  دبرداریِکندِوِبهِدرخواستِمالک 

ِحّفاریِصادرِکند.ِحالِاگرِدرِهمینِحالت،ِساختمانِخرابِشود،ِبقایِدستورِموّقتِبی ِزمین،ِالغاِمیعملّیات  شودِوِعملیاتِِاثرِبودهِوِبهِدرخواستِمالک 
یابد.ِهمچنینِِحّفاریِمی ِِتواندِادامهِ باِانجامِاقداماتِالزم،ِساختمانِمجاورِراِازِخطر  ِزمین،ِپسِازِصدورِدستورِموّقت،ِ درِهمینِمثال،ِهرگاهِمالک 

 شودِ.تخریبِخارجِنمایدِوِدادگاهِباِجلبِنظرِکارشناس،ِرفعِخطرِراِتأییدِنماید،ِقرار،ِالغاِوِادامۀِعملّیاتِحّفاریِممکنِمی
ِدعواِِدرصورتی .2 ِموقتِباشد،ِدادگاهِدرِصورتِِِِبدهدِکهِِتأمینیکهِطرف  ِدستور  ازِدستورِموّقتِرفعِاثرِخواهدِنمود؛ِمانندِاینکهِِِِمصلحِتمتناسبِباِموضوع 

ِِمصلحتصورتِِِِدستورِموّقتِمبنیِبرِمنعِانتقالِخواندهِازِنقلِوِانتقالِمالیِصادرِشودِوِخواندهِحاضرِشودِمعادلِارزشِآنِمال،ِتأمینِدهد،ِدادگاهِدر
 کندِ.میِرفعِاثرازِدستورِموّقتِِباِگرفتنِتأمین،
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نفعِمکّلفِاستِظرفِبیستِروزِازِتاریخِصدورِقرار،ِاقامۀِدعواِکندِوِدرِغیرِاینِِهرگاهِدستورِموّقتِپیشِازِاقامۀِدعواِدرخواستِوِصادرِشدهِباشد،ِذی .3
ِصادرکنندۀِدستورِموّقتِبهِ  کندِ.میِرفعِاثرطرف،ِازِآنِِدرخواستصورت،ِدادگاه 

 شود.شود،ِازِقرارِرفعِاثرِمیِقرارِفسخقرارِدستورِموّقتِشکایتِشودِ)تجدیدنظر،ِاعتراضِثالث(ِوِِِاگرِنسبتِبه .4
ِذی .5 ق.آ.د.مِبایدِرأییِباشدِکهِنهایی324ِِِِشود.ِالبتهِرأیِمزبورِبهِداللتِمادۀِِبینیِنشده،ِموجبِلغوِقرارِمینفعِدرِدعواِنیزِاگرچهِصریحًاِپیششکست 

 شمردهِشود.
ِدعواِوِسقوطِدعواِراِدرِپیِخواهدِداشت،ِِِِانصرافِکّلیِازِدعواوِیاِِِِدعوا،ِِواسِتاستردادِدادخ .6 ِقرارِابطالِدادخواست،ِرد ّ توسطِخواهانِکهِبهِترتیب،ِصدور 

 شودِ.میِدرخواستِطرف،ِبهِلغوِقرارِدستورِموقِتموجبِ
 شودِ.میِلغوِقرارِدستورِموقتازِدستورِموقت،ِموجبِانصرافِخواهانِ .7
ِشود.)اعمِازِحکمِیاِقرار(ِعلیهِخواهان،ِتوجهِداشتهِباشیدِکهِدستورِموقتِباِصرفِصدورِرأیِبدویِعلیهِخواهان،ِمرتفعِنمیِصدورِرأیِنهایی .8

تواندِازِِاگرِخوانده،ِتأمینیِبسپاردِکهِمتناسبِباِموضوعِدستورِموقتِباشد،ِدادگاهِمیرفع اثر از دستور موقت به دلیل دادن تأمین از سوی خوانده:  
ِرِموقت،ِرفعِاثرِکند.ِرفعِاثرِازِدستورِموقت،ِمنوطِبهِشرایطِذیلِاست:دستو

 باشدِ.ِمتناسبِباِموضوعِدستورِموقتبسپاردِکهِِِتأمینی،ِِخوانده .1
 استِ.ِنظرِقاضی،ِبستهِبهِِمیزانِاینِتأمیِن .2
ِاست؛ِیعنیِقاضیِبایدِمصلحتِراِدرِرفعِاثرِازِدستورِموقتِبسنجدِ.ِنظرِقاضِیازِدستورِموقت،ِمنوطِبهِِرفعِاثِر .3

تواندِدرخواستِخوِمبنیِبرِدستورِموقتِراِمستردِکند؛ِچهِدستورِموقتِصادرِشدهِباشدِیاِصادرِنشدهِباشدِِخواهانِمیانصراف خواهان از دستور موقت:  
ِدارایِآثارِذیلِاستِ:وِچهِاینِقرار،ِاجراِشدهِباشدِیاِاجراِنشدهِباشد.ِاینِانصرافِ

کردهِِِِخسارتِاحتمالیِتودیِعوِدرِصورتیِکهِخواهان،ِِِِشودلغوِمی،ِدرخواستِدستورِموقت،ِِخواهانِازِآنِمنصرفِشده،ِِتاِقبلِازِصدورِدستورِموقتاگرِِ .1
 شودِ.میِِبازگرداندهباشد،ِبهِاوِ

 شود.میِِبازگرداندهکرده،ِبهِاوِِِِتودیعکهِخواهان،ِِِِخسارتِاحتمالیوِِشودِِمیلغوِِ،ِدستورِموقت،ِِخواهانِازِآنِمنصرفِشدِهِِتاِقبلِازِاجرایِدستورِموقت،اگرِِ .2
شودِتاِدرِِنمیِبازگرداندهکرده،ِبهِاوِِِِتودیِعکهِاوِِِِخسارتِاحتمالی؛ِولیِِشودلغوِمی،ِدستورِموقت،ِِخواهانِازِآنِمنصرفِشده،ِِبعدِازِاجرایِدستورِموقتاگرِِ .3

 شده،ِجبرانِشودِ.خساراتِواردهِبهِخوانده،ِازِمبلغِتودیع،ِاصلِدعوادرِِشکستِخواهانصورتِ
اگرِخواهان،ِمطالبۀِدستورِموقتِکندِوِدستورِموقت،ِصادرِشود؛ِاماِنهایتًاِدرِدعوایِاصلی،ِشکستِِِِجبران خسارت ناشی از اجرای دستور موقت:

ِست.ِبرایِمطالبۀِخسارتِبایدِشرایطِذیلِموجودِباشدِ:بخورد،ِخساراتیِکهِازِناحیۀِاجرایِقرارِمزبورِبهِخواندِواردشده،ِقابلِجبرانِا
 شدهِباشدِ.ِواردِخسارتیباشدِوِبهِموجبِاجرا،ِبهِخواندهِِاجراِشدهبایدِدستورِموقت،ِ .1
ِِ.باشدِقرارهایِقاطعِدعوایاِهرِیکِازِِحقیِخواهانحکمِبهِبیتواندِ،ِدرِدعواِشکستِبخورد.ِاینِرأیِنهاییِمیموجبِرأیِنهایِیخواهانِبهِِ .2

اگرِبهِدرخواستِخواندهِوِبهِدلیلِسپردنِتأمینِتوسطِاوِوِموافقتِقاضی،ِازِدستورِموقت،ِرفعِاثرِشودِِجبران خسارت ناشی از رفع اثر دستور موقت: 
ثرِازِدستورِموقت،ِبایدِِتواندِخسارتِخودِراِمطالبهِکند.ِبرایِمطالبۀِخسارتِناشیِازِرفعِاوِبهِواسطۀِاینِرفعِاثر،ِبهِخواهانِخسارتِواردِشود،ِخواهانِمی

ِشرایطِذیلِبرقرارِباشدِ:
 واردِشدهِباشدِ.ِخواهانِخسارتیشدهِباشد.ِوِبهِموجبِاینِرفعِاثر،ِبهِِِرفعِاثرِدستورِموقت،ِازِسپردنِتأمینِتوسطِخواندهِوِبهِدلیلِدرخواستِخواندهبهِ .1
ِدرِدعوا،ِمحکومِشودِ.ِرأیِنهاییخوانده،ِبهِموجبِ .2

.ِخسارتِناشیِازِرفعِاثرِدستورِموقت(،ِبایدِبهِنحوِذیل2ِِ.ِخسارتِناشیِازِدستورِموقتِو1ِِالذکرِ)برایِمطالبۀِدوِخسارتِفوقطریقۀ مطالبۀ خسارت:  
ِعملِشودِ:

 صورتِگیردِ.مطالبۀِخسارتِ،ِِیکِماهِازِابالغِرأیِنهاییظرفِ .1
 استِوِتابعِتشریفاتِدادرسیِاست؛ِبنابراین،ِنیازِبهِتقدیمِدادخواست،ِتأدیهِهزینۀِدادرسیِوِتعیینِوقتِرسیدگیِداردِ.ِطرحِدعوااینِدرخواست،ِمستلزمِ .2
قِقواعدِِباِتوجهِبهِاینکهِمطالبۀِخسارت،ِیکِدعوایِمستقلِاست؛ِبنابراین،ِازِحیثِصالحیتِنیزِدعواییِمستقلِاستِوِدرِصالحیتِدادگاهیِاستِکهِطب .3

 االصولِدادگاهِمحلِاقامتِخواندۀِدعوایِمطالبۀِخسارتِاستِ.تِرسیدگیِبهِاینِدعواِراِدارد؛ِیعنیِعلیصالحیت،ِصالحِی
شده،ِمقررِکند.ِاگرِخسارتِوارده،ِِترِازِتأمینیِراِکهِسپردهترِیاِکمتواندِدرِخصوصِخسارتِوارده،ِمبلغیِبیشرسیدگیِبهِدعوایِمطالبۀِخسارت،ِدادگاهِمی .4

 شده،ِبقیۀِمبلغِبهِموجبِصدورِاجراییه،ِازِاموالِطرفِمقابل،ِقابلِوصولِاستِ.باشدِکهِسپردهبیشِازِمبلغِتأمینیِ
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ِگردد.التفاوتِمبلغِتأمینِمستردِمیشده،ِمابهترِازِمبلغِتأمینیِباشدِکهِسپردهاگرِمبلغِخساراتیِکهِشخصِمتقاضیِخسارتِمطالبهِکرده،ِکم .5
ایم.ِمنظور،ِمواردیِازِدستورِموقتِاستِکهِاحکامِوِآثارِآنِتابعِقواعدِِهایِخاصِدستورِموقتِمواجهدرِبرخیِمواردِباِصورتهای خاص:  دستور موقت

ِهایِخاصِعبارتِاستِازِ:ق.آ.د.مِنیستِوِتابعِاحکامِخاصِخودِاست.ِمواردیِازِاینِصورت325ِتا310ِِِِدستورِموقتِمندرجِدرِموادِ
تواندِقبلِازِصدورِرأیِدرِخصوصِِ(ِدرِدعاویِخانوادگی،ِدادگاهِمی1391ق.ح.خِ)مصوب7ِِِِبِمادۀِِدستورِموقتِصادرهِازِجانبِدادگاهِخانواده:ِبهِموِج .1

 کندِ.اصلِدعوا،ِدرِاموریِمانندِحضانت،ِمالقاتِطفل،ِنفقۀِزنِوِنفقۀِمحجورِکهِتعیینِتکلیفِدرِآنهاِفوریتِدارد،ِاقدامِبهِصدورِدستورِموقتِ
 قانونِآیینِدادرسیِمدنی،ِنیازمندِسپردنِتأمینِوِتأییدِرئیسِحوزۀِقضاییِنیستِ.ِاینِدستورِموقتِبرخالفِدستورِموقتِمقررِدر •
 الذکر،ِجهتِصدورِدستورِموقت،ِتمثیلیِاستِوِحصریِنیستِ.مواردِفوق •
 شودِ.فعِاثرِمیاینِدستورِموقتِمقیدِبهِزمانِاست؛ِیعنیِاگرِدادگاهِظرفِششِماهِراجعِبهِاصلِدعواِاتخاذِتصمیمِنکند،ِدستورِموقتِلغوِوِازِآنِِر •

 هایِصنعتیِوِعالئمِتجاریِ:دستورِموقتِصادرهِدرِدعاویِراجعِبهِاختراعات،ِطرح .2
 بینیِنشدهِاستِ.درِخصوصِاینِدستورِموقتِنیز،ِدرِقانون،ِسپردنِتأمینِوِتأییدِرئیسِحوزۀِقضاییِپیش •

 دستورِموقتِصادرهِازِدیوانِعدالتِاداری.ِِِ .3
دولتیِدرِدیوانِعدالتِاداریِیاِپسِازِآن،ِمدعیِشودِکهِاجرایِاقداماتِیاِتصمیماتِیاِآرایِقطعیِیاِِِِاگرِشخصیِضمنِطرحِشکایتِازِدستگاه •

تواندِازِدیوانِعدالتِیاِمتعسرِاست،ِمیِِخودداریِازِانجامِوظیفهِتوسطِاشخاصِوِمراجعِدولتی،ِسببِورودِخسارتیِاستِکهِجبرانِآنِغیرممکن
 اداری،ِتقاضایِصدورِدستورِموقتِکندِ.

بینیِنشدهِاست.ِالبتهِاگرِدستورِموقتِازِشعبِتجدیدنظرِِدرِخصوصِاینِدستورِموقتِنیزِدرِقانون،ِسپردنِتأمینِوِتأییدِرئیسِحوزۀِقضاییِپیش •
 ییدِرئیسِدیوانِعدالتِاستِ.دیوانِعدالتِاداریِصادرِشدهِباشد،ِاجرایِآن،ِنیازمندِتِأ

 گانۀِتصرفِ.دستورِموقتِصادرهِدرِدعاویِسه .4
 صدورِاینِدستورِموقت،ِنیازِبهِسپردنِتأمینِنداردِ. •
 اجرایِاینِدستورِموقت،ِنیازمندِتأییدِرئیسِحوزۀِقضاییِنیستِ. •
بطالِدادخواستِیاِقرارِردِدعوایِخواهان(،ِاینِِدرِصورتِصدورِرأیِبدویِمبنیِبرِردِدعوایِخواهانِ)چهِحکمِبهِردِدعوایِخواهانِوِچهِقرارِا •

 دستورِموقتِنیزِمرتفعِخواهدِشدِ.
 ها.ِدستورِموقتِصادرهِدرِخصوصِاستفادهِازِخدماتِمشترکِساختمانِ .5

امتناعِکند،ِمدیرِِِِهایِمشترککنندهِازِپرداختِسهمِخودِازِهزینه(ِاگرِمالکِیاِاستفاده1359هاِ)اصالحیِِمکررِقانونِتملکِآپارتمان10ِِبناِبرِمادۀِِ •
روزِازِتاریخِابالغِاظهارنامهِبدهیِخودِراِنپردازد10ِِِِکند.ِاگرِویِظرفِِایِباِذکرِمبلغِبدهیِوِصورتِریزِآنِبرایِاوِارسالِمیساختمان،ِاظهارنامه

هِخودداریِکنندِوِاگرِهمچنانِاقدامِبهِِتوانندِازِدادنِخدماتِمشترکِازِقبیلِشوفاژ،ِتهویهِمطبوع،ِآبِگرم،ِبرق،ِگازِوِغیِرمدیرِیاِهیئتِمدیرانِمی
شدهِاجراییهِصادرِخواهدِِتسویهِحسابِننمایندِادارۀِثبتِمحلِوقوعِآپارتمانِبهِتقاضایِمدیرِیاِمدیرانِبرایِوصولِوجهِمزبورِبرِطبقِاظهارنامهِابالغ

اعتراضِاست.ِدادگاهِخارجِازِِدادگاهِبدویِمحلِوقوعِآپارتمانِقابلروزِپسِازِابالغِاظهارنامهِبهِمالکِدر10ِِِِانِظرفِِِرکرد.ِنظرِمدیرِیاِهیئتِمدی
دهد.ِاینِرأیِقطعیِاست.ِاگرِطبقِمادۀِفوقِتصمیمِبهِقطعِخدماتِِنوبتِوِبدونِرعایتِتشریفاتِآیینِدادرسیِمدنیِبهِموضوعِرسیدگیِوِرأیِمی
محضِوصولِاعتراضِاگرِدالیلِراِقویِتشخیصِدهدِدستورِبرقراریِمشترکِاتخاذِشدهِباشدِوِرسیدگیِسریعِبهِاعتراضِممکنِنباشد،ِدادگاهِبهِِ

 خدماتِمشترکِراِتاِصدورِرأیِخواهدِدادِ.
 بینیِنشدهِاستِ.درِخصوصِاینِدستورِموقت،ِدرِقانون،ِسپردنِتأمینِوِتأییدِرئیسِحوزۀِقضاییِپیش •

ِ
 تأمین خواسته: 

 مفهوم تأمین خواسته 
ِشودِ.تعریفِ)یک(ِوِسپسِماهیتِ)دو(ِآنِبررسیِمیدرِاینِبندِابتداِتأمینِخواستهِ

 تعریف تأمین خواسته .۱
وِیاِقبلِازِمحکومیتِِروشنِاستِهموارهِاینِاحتمالِوجودِداردِکهِخواندهِدرِاثنایِدادرسیِیاِپسِازِصدورِحکمِوِقبلِازِاجراِقادرِباشدِخواستهِراِتلفِنمودهِِ
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ِخودِراِبهِنامِِ ین،ِکّلیۀِاموال  ِد  رو،ِالزمِاستِتدبیریِاندیشیدهِشودِتاِحقوقِخواهانِمحفوظِوِخواستۀِاوِتأمینِشود.ِتأمینِکردنِِدیگرانِکند،ِازِاینبهِپرداخت 
گویند.ِتقاصِدرِاصطالحِبهِعملِِترینِنوعِتأمین،ِتأمینِشخصیِاستِکهِدرِفقهِبهِآنِتقاصِیاِمقاصهِمیدیونِدرِادوارِگذشتهِنیزِوجودِداشتهِاست؛ِابتدایی

مالِِِِشودِکهِدرِذّمۀِدیگریِمالیِداشتهِباشدِوِمدیون،ِدینِخودِراِانکارِکندِیاِازِپرداختِآنِامتناعِورزدِوِاوِمستقاًلِدرِصورتِدسترسیِبههِمیشخصیِگفت
ِخودِراِبردارد.ِفاعلِاینِ ِطلبکارِنباشد،ِپسِازِفروشِآنِحق ّ ِحق ّ ِمدیونِازِجنس  ِخودِراِبگیردِوِاگرِمال 

ّ
ِشودِ.کارِمقاصِنامیدهِمیمدیونِازِآنِمالِحق 

ِشخصی،ِامروزِوِدرِحقوقِکنونیِمّیسرِنیستِچراِکهِاساسًاِقواعدِحقوقیِوِآیین ِحق ّ منظورِنفیِدادرسیِشخصیِوِخصوصیِتدوینِِهایِدادرسیِبهاحقاق 
ِقانونیِمانندِدفاعِمشروع.ِازِسویِدشده ِمنصوص  یگر،ِممکنِاستِانجامِتقاصِباِتوّجهِبهِقواعدِوِِاندِوِدرِحالِحاضرِتقاصِامکانِعملیِنداردِمگرِدرِموارد 

ِمقّرراتِکیفریِموجودِمستوجبِمسؤولیتِکیفریِمرتکبِشودِ.
ِحقِبهِطورِشخصیِوجودِداردِکهِاقدامیِقراردادیِاست.ِدائنِازِمدیونِمی ِخودِراِبهِرهنِویِبدهدِوِیاِِنوعِدیگریِازِتأمین  خواهدِبرایِتأمینِدین،ِملک 

دادِمکلفِبودِِایِانجامِمیکهِاگرِشخصیِمعاملۀِنسیهنحویماید.ِچنینِتأمینیِدرِبازارهایِمکارهِدرِحقوقِسنتیِغربِایجادِشدهِبودِبهاینکهِضامنیِفراهمِن
ِتأمینِمناسبیِبسپاردِ.

بینیِشدِوِدرِقوانینِِرانسهِپیشسّومینِشکلِتأمینِکهِامروزهِرایجِاستِتأمینِخواستهِتوسطِمراجعِقضاییِاستِکهِاّولینِبارِدرِقانونِآیینِدادرسیِمدنیِف
ِ ِپردازدِ.بهِاینِعنوانِمی۱۳۷۹ِقانونِآیینِدادرسیِمدنیِمصوب۱۲۹ِِِتا۱۰۸ِِکنونیِوِسابقِآیینِدادرسیِمدنیِماِنیزِبازتابِیافت.ِمواد ّ

ِخواستهِارائهِنکردهِوِدرِمادۀِِ ایِازِحقوقدانانِمنقولِوِغیرمنقولِتلقیِکردهِاست.ِعدهخودِراِبهِمعنایِتوقیفِاموالِاعمِاز۱۲۱ِِِِقانونگذارِتعریفِخاّصیِازِتأمین 
ِتأمینِخواستهِراِوثیقهِوِتضمینیِدانسته خواهد.ِبهِنظرِماِبهِنحوِموجزَِِعلیهِقبلِازِصدورِحکمِبهِنفعِخویشِازِطریقِدادگاهِمیاندِکهِمّدعیِازِاموالِمّدعی 

شود«ِوِضمنِتعریفیِدیگر:ِ»تأمینِخواستهِبدینِِمنتهیِبهِتوقیفِاموالِطرفِمقابلِمیِِتأمینِخواستهِعبارتِاستِازِ»اقدامِقضاییِجهتِحفظِخواستهِکِه
زِاموالِخوانده،ِِمعنیِاستِکهِشخصیِبرایِدستیابیِبهِمال،ِاعمِازِعینِمعینِیاِکلی،ِاقدامِبهِطرحِدعواِکرده،ِپیشاپیشِمالِموضوعِدعواِیاِمعادلِآنِراِا

 بهِراِوصولِکند.«ِتأمینِخواستهِدارایِاوصافِزیرِاستِ:شده،ِمحکوم ِمطروحه،ِازِمحلِتوقیفتوقیفِکندِتاِدرِصورتِپیروزیِدرِدعوایِ
ِماهیتًاِقرارِاستِ. .1
 یکِقرارِتأمینیِاستِ. .2
ِموضوعِتأمینِخواسته،ِباِخواستۀِدعواِیکسانِاست. .3
 ماهیت تأمین خواسته  .۲

نهاییِمقدماتی،َِتَبعیِوِموقتیِبودنِآنِاست؛ِبنابراین،ِاگرِاّدعایِخواهانِردِِِِباشدِوِفصلِآنِازِتصمیماتقرارِتأمینِخواستهِازِجنسِتصمیماتِقضاییِمی
ِخواستهِقانونِآیینِدادرسیِمدنی(ِوِمقننِاشخاصِراِمکلفِمی۱۲۰ِرودِ)مادۀِنیزِازِبینِمیِقرارِتأمینِخواستهشودِ کندِدرِزمانِخاّصیِپسِازِتقاضایِتأمین 

ِشودِ.باشدِازِسایرِتصمیماتِمقدماتیِدادگاهِجداِمیحال،ِازآنجاکهِاینِقرارِرأسًاِقابلِاجراِمیاینِقانون(.ِباِاین۱۱۲ِطرحِدعواِنمایندِ)مادۀِِ
ِِ متقاضیِصادرِِِِحفظِموقعیتِفوریوِدّومیِبرایِِِِحفظِخواستهبهِبعدِاینِقانون(ِدرِاینِاستِکهِاّولیِبرای۱۳۰ِِِِتفاوتِتأمینِخواستهِوِدستورِموقتِ)مواد ّ

نونِادواریِبودهِوِدرِماهِِشودِکهِپدرِاوِمبتالِبهِجعنوانِمثال،ِبرِاساسِحکمِدادگاهِحضانتِطفلِبهِعهدۀِپدرِاوِاستِلکنِمادرِویِمّدعیِمیشود.ِبهمی
اثباتِاّدعا،ِطفلِبهِیکیِازِمراکزِدرمانیِکودکانِسپردهِشود.ِدرحالیشودِلذاِتقاضایِدستورِموقتِمیآیندهِجنونِبرِویِعارضِمی تاِزمانِ کهِتأمینِِکندِ

ِشودِکهِمبیعِراِبایدِدرِسهِماهِدیگرِتحویخواستهِناظرِبهِحفظِمالِاستِمانندِآنکهِفردیِمّدعیِمی َعلیهِوجودِِلِبگیردِلکنِچونِاحتمالِتلفِآنِازِجانبِمّدعی 
ِنمایدِ.داردِتقاضایِتأمینِآنِراِمی

ِتأمینِخواستهِدرِصورتیِقابلِصدورِاستِکه:ِشرایط صدور قرار تأمین خواسته:
نفعِکسیِاستِکهِدرِِانونِآیینِدادرسیِمدنی(.ِذیق۲ِِتواندِرأسًاِچنینِقراریِصادرِنمایدِ)مادۀِِنفعِبایدِتأمینِخواستهِراِدرخواستِکندِوِدادگاهِنمیذی .1

ِِشودِوِدرِعملِمعمواًلِتأمینِخواستهِراِبهِهمراهِدادخواستِاصلیِمیدعوایِاصلی،ِخواهانِمحسوبِمی دهدِواالِمکلفِاستِظرفِدهِروز،ِدادخواست 
ِم۱۱۲ِاصلیِراِتقدیمِدادگاهِکندِ)مادۀِِ ین  ِدعواِحالِنباشدِولیِبهِموجبِمادۀِقانونِآیینِدادرسیِمدنی(.ِگاهِممکنِاستِد  قرارِتأمینِصادرِشده۱۱۴ِِِورد 

ِشودِکهِدعواِقابلِطرحِاستِ.ازِزمانیِمحاسبهِمی۱۱۲ِروزهِمقّررِدرِمادۀ۱۰ِِِباشدِدرِاینِصورتِمهلتِِ
شد.ِتقاضایِتأمینِبهِدوِشیوهِقابلِتوجیهِِکنندهِباقابلیتِتوجیهِتأمین:ِقابلِتوجیهِبودنِتأمینِبدینِمعناستِکهِتقاضایِتأمینِخواستهِبایدِمدللِوِمجاب .2

ِشودِ:می
شدهِ)بندهایِِداندِکهِعبارتندِازِخواستۀِمستندِبهِسندِرسمیِیاِسندِتجاریِواخواستخودِموّجهِمییکِاینکهِگاهِمقّننِتأمینِبرخیِموضوعاتِراِخودبه

تشکیالتِتنظیمِاسنادِرسمیِحمایتِازِصاحبانِآنهاِاستِوِصاحبِسندِرسمیِموردِِقانونِآیینِدادرسیِمدنی(.ِچراِکهِهدفِازِایجاد۱۰۸ِِالفِوِجِمادۀِ
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ایِازِاسنادِراِکهِبهِِباشد.ِدستهباشد.ِوانگهی،ِاحتمالِشکستِخوردنِدرِدعواییِکهِخواستۀِآنِمتکیِبهِسندِرسمیِاستِبسیارِکمِمیاحترامِمقّننِمی
خودِقابلِتوجیهِِگیرندِتقاضایِتأمینِخودبهاجرایندِبهِاینِدلیلِوقتیِمستندِتأمینِخواستهِقرارِمیبلخودِقاگویندِخودبهاالجراِمیآنهاِاسنادِرسمیِالزم

ِباشدِ.می
مجردِِِِاسنادِتجاریِمانندِچک،ِبراتِوِسفتهِاگرِواخواستِشدهِباشندِتأمینِخواستهِآنهاِقابلِتوجیهِاست.ِ»پسِازِاقامۀِدعواِمحکمهِمکلفِاستِبه

براتیِک ِتقاضایِدارندۀِ اموالِمّدعی  ازِ راِ براتِ اعتراضِشدهِاستِمعادلِوجهِ تأدیهِ بهِعّلتِعدمِ بههِ نماید«ِ)مادهَِِعلیهِ توقیفِ تأمینِ قانون۲۹۲ِِِِعنوانِ
ِِ نِمادهِِدربارهِسفتهِنیزِناظرِاست.ِباِوجودِاین،ِدربارهِبراتِوِسفتهِبایدِتوّجهِداشتِکهِای۳۰۷ِِدرِموردِچکِوِمادۀ۳۱۴ِِِِو۳۱۰ِِِِتجارت(.ِاینِحکمِبهِمواد ّ

برایِچکِِِگواهیِعدمِتأدیهتواندِازِآنِاستفادهِکند.ِفقطِمربوطِبهِواخواستِعدمِتأدیهِاستِوِمّدعیِدربارهِواخواستِنکولِوِیاِامتناعِازِقبولِوِنکولِنمی
ِشدهِاستِ.ِجایگزینِواخواست۱۰/1369ِِِ/7_۵۳۶جهتِباِتوّجهِبهِرأیِوحدتِرویۀِشمارۀِنیزِازاین

شودِوِیاِازِسویِخواهان؛ِتواندِبرایِتقاضایِتأمینِخواستهِقابلیتِتوجیهِایجادِنماید.ِاینِکارِیاِازِسویِخواندهِانجامِمیواِمیدوِاینکهِعملِاصحابِدع
ِخودِگذرنامهِدریافتِوِبهِخارجِازِکشورِفرارِک ِمال  اینِماده(ِِندِ)بندِبِِاگرِخوانده،ِخواستهِراِموردِتضییعِوِیاِتفریطِقرارِدهدِمانندِاینکهِپسِازِفروش 

ِافتدِ.کهِازِحیثِاثباتِمشکلِاستِکمترِدرِمحاکمِاتفاقِمیشود.ِاینِنوعِتوجیهِازآنجاییتقاضایِتأمینِخواستهِتوجیهِمی
واستهِِدیگر،ِدرِدعاویِکهِخواستۀِآنهاِیکِمالِقابلِتوقیفِاست،ِقرارِتأمینِخعبارتبرایِصدورِاینِقرارِبایدِموضوعِادعایِخواهان،ِمطالبۀِمالِباشد؛ِبه .3

انجامِیکِعمل ازِ یاِخودداریِ تنظیمِسند(ِ بهِ الزامِ )مانندِ یکِعملِ انجامِ بهِ الزامِ آنها،ِ درِدعاویِکهِخواستۀِ بنابراین،ِ است؛ِ منعِِِِقابلِصدورِ )مانندِ
ِاستفادهِکردِ.ِتوانِدرِاینِدعاویِازِنهادِ»دستورِموقت«برداریِازِیکِاختراع(ِباشد،ِقرارِتأمینِخواسته،ِقابلِصدورِنیست.ِهرچندِمیکپی

نباشد،ِدادگاهِِتواند،ِعینِمعین،ِمانندِوجهِنقدِباشد؛ِاماِاگرِمالِکلیِباشد،ِبایدِمیزانِآنِمعلومِباشد؛ِبنابراین،ِاگرِمال،ِکلیِوِمیزانِآنِمعلومِِاینِمالِمی .4
میزانِخواستهِمعلومِنیست،ِقرارِتأمینِخواستهِقابلِِِالمثل،ِازآنجاکهتواندِچنینِقراریِصادرِکند.ِبرایِمثال،ِدرِدعوایِمطالبۀِخسارت،ِنفقهِوِاجرتنمی

 صدورِنیستِ.
االصولِدرِدعاویِمالیِقابلِصدورِاست؛ِاماِدرِمواردِاستثنائی،ِدرِآنِدستهِازِدعاویِغیرمالیِنیزِکهِخواستۀِآنِیکِشیءِاست،ِِقرارِتأمینِخواسته،ِعلی .5

هایِخانوادگیِاست.ِگرچهِاینِدعوا،ِغیرمالیِاست؛ِهایِخصوصیِوِعکساستردادِنامهِقابلِصدورِاست؛ِمانندِتأمینِخواستهِدرِدعواییِکهِخواستۀِآن،
 مالیِاستِ.اماِصدورِقرارِتأمینِخواستهِدرِآنِممکنِاست،ِبهِدلیلِآنکهِموضوعِاینِدعوایِغیرمالی،ِشیئیِاستِکهِدرِرابطۀِطرفینِدعوا،ِدارایِارزشِِ

 نیستِ.ِفوریتِِ،ِمنوطِبهصدورِقرارِتأمینِخواستِه .6
توانِدرخواستِصدورِقرارِتأمینِخواستهِکرد؛ِمگرِدرِبرایِصدورِقرارِتأمینِخواسته،ِبایدِطلبِموردِادعایِخواهان،ِحالِباشد،ِبرایِطلبِمؤجلِنمی .7

 حالتیِکهِطلبِمستندِبهِسندِرسمیِوِخواستهِنیزِدرِمعرضِتضییعِیاِتفریطِباشدِ.
زِدعوا،ِمختومهِنبودنِدعواِوِ...ِبایدِدرِدرخواستِتأمینِخواستهِنیزِرعایتِشود.ِدرِغیرِاینِصورت،ِقراِِشرایطِطرحِدعوا،ِمانندِسمت،ِاهلیت،ِنفع،ِتنجی .8

 شود.ِاینِقرارِقطعیِاستِ.ردِدادخواستِصادرِمی
ِدیدِدادگاهِنیستِ.درِصورتِاجماعِشرایطِفوق،ِصدورِقرارِتأمینِخواستهِالزامیِاستِوِوابستهِبهِصالح .9

 آثار تأمین خواسته 
شخصیِکهِمالیِراِبهِموجبِتأمینِخواستهِتوقیفِکرده،ِازِتاریخِتوقیفِآنِمال،ِنسبتِبهِآنِمالِحقِتقدمِپیداِِ  کندِ:نِخواستهِحقِتقدمِایجادِمیتأمِی .1

رانِِکند؛ِیعنیِبایدِابتداِمطالباتِآنِشخصِازِمحلِعینِآنِمالِیاِحاصلِفروشِآنِمال،ِوصولِشودِوِسپس،ِاگرِچیزیِباقیِبماند،ِسایرِطلبکامی
 توانندِازِمحلِآنِمال،ِطلبِخودِراِوصولِکنند.ِدرِاینِموردِنکاتِذیلِبایدِلحاظِشودِ:شخصِمدیونِمی

 کندِ.کند،ِبلکهِاجرایِقرارِتأمینِخواستهِوِتوقیفِمالِاستِکهِحقِتقدمِایجادِمیصدورِقرارِتأمینِخواسته،ِحقِتقدمِایجادِنمی •
معینِنیستِیاِآنکهِعینِمعینِاست؛ِولیِتوقیفِهمانِعینِمعینِممکنِنیست،ِمعادلِبهایِخواستهِازِاموالِِدرِمواردیِکهِخواستۀِخواهان،ِیکِعینِِ •

یابدِوِبابتِبقیۀِمطالباتِخودِکهِبرایِآنِمالیِِشده،ِحقِتقدمِمیشود.ِدرِاینِصورت،ِخواهانِبهِمیزانِهمانِمبلغیِکهِبازداشتخواندهِتوقیفِمی
 کارنِبدونِحقِوثیقهِاستِ.بازداشتِنکرده،ِمانندِسایرِطلب

شود.ِِدِمیاگرِاشخاصی،ِمالِواحدیِراِدرِازایِچندِطلبِبهِترتیبِتوقیفِکردهِباشند،ِبهِهمانِترتیبِتاریخِتوقیفِآنِمال،ِبرایِایشانِحقِتقدمِایجا •
 گویندِ.بهِاینِامر،ِتوقیفِمازادِ)توقیفِمکرر(ِمی

شده،ِباطلِوِِهرگونهِنقلِوِانتقال،ِاعمِازِقطعیِوِشرطیِوِرهنیِنسبتِبهِمالِتوقیف  وعیتِاست:نقلِوِانتقالِاموالِتوقیفیِبرِاثرِتأمینِخواسته،ِممن .2
لهِلهِمنعقدِشود،ِنافذِنیست؛ِمگرِاینکهِمحکوم ِشده،ِبعدِازِتوقیف،ِبهِضررِمحکوم ِبالاثرِاست.ِهمچنینِهرگونهِقراردادِیاِتعهدیِکهِنسبتِبهِمالِتوقیف
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 قانونِاجرایِاحکامِمدنیِ(57ِِِِو56ِکتبًاِرضایتِدهد.ِ)موادِِ
حقیِِبهِبیرغمِصدورِاینِقرارِازِسویِقاضی،ِخواهانِدرِاصلِدعوا،ِمحکوم ِصدورِقرارِتأمینِخواستهِتأثیریِدرِاصلِدعواِندارد:ِیعنیِممکنِاستِعلی .3

ِشودِیاِبالعکسِ.
 تشریفات رسیدگی به درخواست تأمین خواسته: 

ِتواندِرأسًاِآنِراِصادرِکندِ.استِوِدادگاهِنمیِدرخواستِخواهانصدورِقرارِتأمینِخواسته،ِمستلزمِ .1
 شعبهِبرساندِ.ِنظرِقاضیراِبهِِدرخواستِتأمینِخواستهبایدِفورًا،ِِمدیرِدفتر .2
 ،ِتنظیمِشودِ.درِیکِنسخهشودِوِبنابراین،ِکافیِاستِکهِنمیِابالغِدرخواستِتأمینِخواستهِبهِطرفِمقابل .3
 نیازِبهِتعیینِوقتِرسیدگیِوِدعوتِازِخواندهِنداردِ.رسیدگیِبهِدرخواستِتأمینِخواسته،ِ .4
 استِ.ِخواهانتوسطِِِخواندهِِتودیعِخسارتِاحتمالِیمنوطِبهِِاالصولعلیصدورِقرارِتأمینِخواسته،ِ .5
درخواستِوِ...ِرعایتِنشدهِباشد؛ِدرِاینِصورت،ِِِِباشدِوِشرایطِآنِازِحیثِنامِوِمشخصاتِخواهان،ِپرداختِهزینۀِِناقصِِاگرِدرخواستِتأمینِخواسته، .6

کند.ِاینِِصادرِمیِِ،ِقرارِردِدرخواستشود؛ِزیراِدرخواستِتأمینِخواستهِدعواِنیست.ِبلکهِدرِصورتِنقص،ِدادگاهِنسبتِبهِآناخطارِرفعِنقصِصادرِنمی
 قرارِقطعیِاستِ.

 طرفین درخواست تأمین خواسته: 
ِطرحِاستِ.قابلِعلیهِخواندهِجانبِخواهاناینِدرخواستِازِ .1
 ،ِتقاضایِتأمینِخواستهِکندِ.خواستۀِدعوایِمتقابِلتواندِنسبتِبهِ)خواندۀِدعوایِاصلی(ِمیِِخواهانِدعوایِمتقابل .2
تواندِتقاضایِِمی،ِواردِدعواِشدهِباشد،ِِحمایتِوِتقویتِخواهاننیز،ِاگرِبرایِِِِواردِثالثِتبعیکند.ِهمچنینِِِِتقاضایِتأمینِخواستهتواندِِمیِِواردِثالثِاصلی .3

 تأمینِخواستهِکندِ.
 کردِ.ِتقاضایِتأمینِخواستهتوانِمیِعلیهِمجلوبِثالث .4

 صالحیت رسیدگی به درخواست تأمین خواسته: 
ِکنندهِبهِاصلِدعواِاستِ.،ِدرِصالحیتِدادگاهِرسیدگیرسیدگیِبهِدرخواستِتأمینِخواستِه .1
کند؛ِزیراِدرخواستِتأمینِخواستهِدعواِنیست؛ِبلکهِدادگاهِصادرِنمیِِقرارِعدمِصالحیتگاهِِاگرِدرِطرحِدرخواستِتأمینِخواسته،ِصالحیتِرعایتِنشود،ِداِد .2

 کندِ.نسبتِبهِآن،ِقرارِردِدرخواستِصادرِمی
 الزمِنیستِکهِپروندهِراجعِبهِدرخواستِتأمینِخواستهِوِپروندهِراجعِبهِاصلِدعوا،ِدرِیکِشعبۀِدادگاهِتحتِرسیدگیِباشدِ. .3
هایِدوِیاِچندِشهرِمراجعهِکردِ)مانندِدعاویِِ،ِدرِصالحیتِدوِیاِچندِدادگاهِباشد؛ِیعنیِبرایِرسیدگیِبهِآنِدعواِبتوانِبهِدادگاهاگرِرسیدگیِبهِیکِدعوا .4

ق.آ.د.م(ِدرِاینِصورت،ِممکنِاستِدرخواستِتأمینِخواستهِدرِیکِحوزۀِقضاییِوِاصلِدعواِدرِیکِحوزۀِقضاییِدیگر،ِطرح23ِِِِو13ِِ،16ِِِِموضوعِموادِِ
 شود.

ِهای درخواست تأمین خواسته:روش
 کندِ.،ِشخصِدرخواستِتأمینِخواستهِمیقبلِازِطرحِاصلِدعوا .1

هایِمخصوصِدادخواستِتنظیمِِباِاینکهِتقاضایِتأمینِخواسته،ِماهیتًاِدرخواستِاستِوِنهِدعوا؛ِاماِدرخواستِتأمینِخواسته،ِحتمًاِبایدِرویِبرگه •
 شود.

 روزِازِتاریخِصدورِقرارِتأمینِخواسته،ِتقدیمِکندِ.10ِاصلِدعواِراِظرفِخواهانِباید،ِدادخواستِراجعِبهِ •
 کندِ.اگرِخواهانِبهِتکلیفِمقررِدرِبندِفوقِعملِنکند،ِدادگاهِبهِتقاضایِخوانده،ِقرارِتأمینِخواستهِراِلغوِمی •
 ارجاعِشودِکهِپروندۀِتأمینِخواستهِارجاعِشدهِاستِ.ایِکندِالزمِنیستِبهِهمانِشعبهدعواییِکهِخواهانِبعدِازِصدورِقرارِتأمینِخواسته،ِطرحِمی •

 شود.،ِدرجِمیدرِهمانِدادخواستِدعوایِاصلیدرخواستِتأمینِخواسته،ِ .2
 کندِ.،ِصدورِقرارِتأمینِخواستهِراِتقاضاِمیدرِجریانِدادرسیخواهانِ .3

 ادخواستِنیستِ.صورتِکتبیِیاِشفاهیِباشد؛ِبنابراین،ِنیازِبهِدرجِدرِبرگۀِدتواندِبهاینِدرخواست،ِمی •
 هایِبدویِیاِتجدیدنظرِکهِپروندهِدرِآنجاِتحتِرسیدگیِاست،ِطرحِشودِ.تواندِازِهرِیکِازِدادگاهاینِدرخواست،ِمی •
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 تواند،ِتقاضایِتأمینِخواستهِکندِ.خواهانِبدویِدرِمرحلۀِواخواهیِنیز،ِمی •
 واقعِنشدهِباشدِ.ِطرحِاستِکهِهنوزِدرِمرحلۀِمزبور،ِختمِدادرسیاینِدرخواستِتاِزمانیِقابل •
توانِتقاضایِتأمینِخواستهِکرد.ِنسبتِبهِدعاویِکهِموضوعِآن،ِانجامِعملِیاِخودداریِازِانجامِعملِاست،ِصدورِِدرِطولِتوقیفِدادرسیِنیز،ِمی •

 قرارِتأمینِخواسته،ِموضوعًاِمنتفیِاستِ.
دیوانِعالیِکشورِصرفًاِاقدامِبهِبررسیِمطابقتِیاِعدمِمطابقتِرأیِِِدرخواستِتأمینِخواستهِدرِمرحلۀِفرجامِازِدیوانِعالیِکشورِمنتفیِاست؛ِچراِکه •

کند؛ِاماِدرِصورتِنقضِرأیِدرِدیوانِوِاعادۀِپروندهِبهِمرجعِبدویِیاِتجدیدنظرِبرایِرسیدگیِِکندِوِبهِاصلِدعواِرسیدگیِنمیصادرهِباِقانونِمی
 توانِازِآنِمرجع،ِدرخواستِتأمینِخواستهِکردِ.مجدد،ِمی

االصولِصدورِقرارِتأمینِخواسته،ِمنوطِبهِتودیعِخسارتِاحتمالیِتوسطِخواهانِاست.ِتودیعِاینِخسارتِاحتمالیِبرایِاینِِعلیتودیع خسارت احتمالی:  
ساراتِاحتمالیِِواسطۀِتأمینِخواستهِبهِخواندهِواردشده،ِجبرانِشود.ِدرِخصوصِِخحقِشناختهِنشود،ِخساراتیِکهِبهاستِکهِاگرِخواهانِدرِاصلِدعوا،ِذی

 بایدِتوجهِداشتِکهِ:
ِشودِ.درِصورتِصدورِقرارِتأمینِخواستهِخسارتِاحتمالیِتودیعِمی .1
 عنوانِخسارتِاحتمالیِاستفادهِشود.تواندِبهنامۀِبانکیِوِ...ِنمی.ِاموالِمنقولِیاِغیرمنقول،ِاسنادِتجاری،ِسهام،ِضمانتخسارتِاحتمالی،ِهمیشهِنقدِاست .2
 اعتراضِنیستِ.احتمالی،ِبستهِبهِنظرِقاضیِاستِوِازِجانبِخواهانِوِخواندهِقابلمیزانِخسارتِ .3
 مهلتِخواهانِبرایِسپردنِخسارتِاحتمالی،ِبستهِبهِنظرِقاضیِاستِ. .4
صادرِِِستِتأمینِخواستهقرارِردِدرخوا،ِدادگاهِخسارتِاحتمالیِراِنپردازداگرِمهلتیِکهِدادگاهِبرایِتودیعِخسارتِاحتمالیِتعیینِکرده،ِتمامِشودِوِخواهان،ِ .5

 کندِ.می
 ستندِ.نیازِهزینۀِدادرسی،ِمانندِاشخاصِمعسرِنیزِازِسپردنِخسارتِاحتمالیِمعافِِاشخاصِمعافِ .6

شود،ِاینِمواردِِدرِمواردِزیرِقرارِتأمینِخواستهِبدونِتودیعِخسارتِاحتمالیِصادرِمیموارد صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی:  
ِتِازِ:عبارتِاس

 باشد:ِیعنیِدلیلِعمدهِوِاصلیِدعوا،ِیکِسندِرسمیِباشد.ِدرِاینِموردِنکاتِذیلِبایدِلحاظِشودِ:ِدعوا،ِمستندِبهِسندِرسمیدرِصورتیِکهِ .1
دهِیاِسندِعادیِِِشاندِ)مانندِسندِعادیِکهِاصالتِآنِدرِدادگاهِاثباتاینِبند،ِفقطِناظرِبهِاسنادِرسمیِاستِوِاسنادِعادیِراِکهِاعتبارِسندِرسمیِیافته •

ِگیردِ.کهِامضایِآنِگواهیِشدهِاست.(ِراِدرِبرنمی
 :ِدرِاینِموردِنکاتِذیلِبایدِلحاظِشودِ:خواستهِدرِمعرضِتضییعِیاِتفریطِباشداگرِِ .2

 تعدیِوِتفریطِمانندِرهاِکردنِمالِبدونِحفاظتِکاملِازِآنِیاِقصدِخارجِکردنِمالِازِکشورِیاِقصدِتلفِمالِاستِ. •
ِِخواسته،ِعینِمعّینِاستِمیدرِمواردیِکهِِ • تواندِدادگاهِراِمتقاعدِنمایدِکهِخواستهِدرِمعرضِتضییعِیاِتفریطِاستِاماِهرگاهِخواستهِکّلیِباشد،ِباِانجام 

ِمزبورِنسبتِبهِاموالِخوانده،ِعلی نقلِوِانتقالِِِِگیرد؛ِبنابراینِاگرِبرایِمثالِخواستهِوجهِنقدِباشد،القاعدهِخواستهِدرِمعرضِتضییعِقرارِنمیَاعمال 
ِآنِنیزِِتواندِسببِتضییعِیاِتفریطِخواستهِشود؛ِزیراِباِانتقالِمال،ِبهایِآنِدرِاختیارِخواندهِقرارِمیالقاعدهِنمیاموالِخواندهِعلی گیردِکهِازِمحل ّ

هِقابلِوصولِخواهدِبودِ.محکوم ِ ِب 
 اثباتِاستِ.ملهِشهادتِشهود،ِتحقیقِمحّلی،ِمعاینۀِمحلِوِامارات،ِقابلشود،ِباِهرِدلیلیِازِجاّدعایِاعمالیِکهِسببِتضییعِیاِتفریطِخواستهِمی •

 ق.ت(ِدرِاینِموردِنکاتِذیلِبایدِلحاظِشود:292ِ:ِ)مادۀِاگرِدعوا،ِمستندِبهِسندِتجاریِواخواستِشدهِباشد .3
 منظورِازِواخواستِدرِاینِبند،ِعدمِتأدیهِاست،ِنهِواخواستِنکولِ. •
ماهِدرِچک(،ِواخواستِشدهِباشدِوِدرِمهلتِقانونیِنیزِطرح4ِِِِروز45ِِِِروزِیا15ِِِروزِدرِبراتِوِسفتهِوِحسبِمورد10ِِِقانونیِ)اگرِسندِتجاریِدرِمهلتِِ •

توانِهمِعلیهِصادرکنندهِوِهمِعلیهِظهرنویسان،ِطرحِدعواِکردِوِعلیهِدعواِصورتِگیردِ)حسبِموردِیکِسالِیاِدوِسالِازِتاریخِواخواست(،ِمی
 ونِنیازِبهِتودیعِخسارتِاحتمالی،ِقرارِتأمینِخواستهِصادرِخواهدِشدِ.تمامِایشان،ِبد

15ِِروزِدرِبراتِوِسفتهِو10ِِِِاگرِدارندۀِسندِتجاری،ِبهِهریکِازِتکالیفِقانونیِخودِعملِنکردهِباشد،ِبرایِمثال،ِسندِتجاریِراِخارجِازِمهلتِمقررِ) •
االصولِصادرکنندۀِسندِتجاری(ِطرحِدعواِکندوِِندِعلیهِمتعهدِاصلیِسندِتجاریِ)علیتواروزِدرِچک(،ِواخواستِکردهِباشد،ِدرِاینِصورت،ِفقطِمی

ق.تِوِبندِ»ج«292ِِِِفقطِعلیهِهمانِمتعهدِاصلیِسندِتجاری،ِقرارِتأمینِخواستهِبدونِنیازِبهِسپردنِخسارتِاحتمالیِصادرِخواهدِشد.ِدرِمادۀِِ
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 ازِبهِسپردنِخسارتِاحتمالی،ِانجامِواخواستِظرفِمهلتِخاصیِالزمِدانستهِنشدهِاستِ.ق.آ.د.مِبرایِصدورِقرارِتأمینِخواستهِبدونِنِی108ِمادۀِ
شویمِکهِصدورِقرارِتأمینِخواستهِبهِموجبِاینِبند،ِمنوطِبهِِشده،ِمتوجهِمیق.تِازِعبارتِ»پسِازِاقامۀِدعوا«ِاستفاده292ِِباِتوجهِبهِآنکهِدرِمادۀِِ •

دیگر،ِتقاضایِتأمینِخواستهِراجعِبهِاسنادِتجاری،ِقبلِِعبارتاصلیِیاِدرِجریانِدعوا،ِتقاضاِشود؛ِبهِآنِاستِکهِتأمینِخواسته،ِهمراهِباِدادخواست
 ازِطرحِدعوا،ِازِتودیعِخسارتِاحتمالیِمعافِنیستِ.

دادگاهِکیفری،ِدادخواستِِتواندِبرایِجبرانِخساراتِناشیِازِجرم،ِبهِِ:ِشاکیِمیشودایِکهِبرایِجبرانِضررِوِزیانِناشیِازِجرمِصادرِمیتأمینِخواسته .4
ق.آ.د.ک(ِاینِقرارِتأمینِخواسته،ِنیازِبهِتودیعِخسارتِاحتمالیِندارد.ِدرِاین107ِِِضررِوِزیانِتقدیمِکندِوِدرخواستِصدورِقرارِتأمینِخواستهِکند.ِ)مادۀِ

 موردِنکاتِذیلِبایدِلحاظِشودِ:
تواندِدرِمرحلۀِتحقیقاتِمقدماتیِ)درِدادسرا(ِازِدادیارِیاِبازپرس،ِصدورِِد،ِشاکیِمیتواندِقرارِتأمینِخواستهِصادرِکنعالوهِبرِآنکهِدادگاهِکیفریِمی •

 قرارِتأمینِخواستهِراِتقاضاِکندِ.
می • کرده،ِ طرحِ کیفریِ شکایتِ چکی،ِ بهِ نسبتِ کهِ اوِکسیِ ازِ اگرِ اماِ کند؛ِ خواستهِ تأمینِ تقاضایِ کیفری،ِ دادرسیِ آیینِ قانونِ استنادِ بهِ تواندِ

عنوانِتأمینِکیفریِأخذِشدهِباشد،ِدرِاینِصورت،ِتوقیفِاموالِمتهمِبرایِتأمینِخواسته،ِجایزِنیستِوِوجهِچکِازِِنامهِبهالضمانِیاِضمانتوجه
 قانونِصدورِچکِ(18ِشود.ِ)تبصرۀِمادۀِنامهِوصولِمیالضمانِیاِضمانتهمانِوجه

 مکررِقانونِمدنی(ِدرِاینِخصوصِبایدِتوجهِداشتِکهِ:18ِ:ِ)مادۀِداگرِبدهکارِبرایِفرارِازِتأدیهِدیونِخود،ِقصدِفروشِاموالِخودِراِداشتهِباش .5
گیرد؛ِاماِبرخیِِتنهاِقصدِفروش،ِبلکهِصلح،ِوقف،ِمعاوضه،ِهبهِیاِهرِمعاملۀِناقلِملکیتِراِدربرمیدانان،ِاینِبندِنهبناِبرِنظرِمنطقیِبرخیِحقوق •

اگرِبدهکارِبرایِفرارِازِتأدیهِدیون،ِبرایِمثال،ِقصدِهبهِیاِصلحِاموالشِراِداشتهِِِدانان،ِآنِراِفقطِناظرِبهِفروشِدانستهِوِدرنتیجهِ،دیگرِازِحقوق
 دانندِ.باشد،ِصدورِقرارِتأمینِخواستهِراِمنوطِبهِتودیعِخسارتِاحتمالیِمی

 توانِبهِاستنادِاینِبندِتقاضایِتأمینِخواستهِکردِکهِطلب،ِحالِشدهِباشدِ.درِصورتیِمی •
شویمِکهِصدورِقرارِتأمینِخواستهِبهِموجبِاینِبند،ِمنوطِبهِِشده،ِمتوجهِمیمکررِق.مِازِعبارتِ»دادخواست«ِاستفاده218ِباِتوجهِبهِآنکهِدرِمادۀِ •

دیگر،ِتقاضایِتأمینِخواستهِمستندِبهِاینِبند،ِِعبارتآنِاستِکهِتأمینِخواسته،ِهمراهِباِدادخواستِدعوایِاصلیِیاِدرِجریانِدعواِتقاضاِشود؛ِبه
 وا،ِازِتودیعِخسارتِاحتمالیِمعافِنیستِ.قبلِازِطرحِدع

شود؛ِولیِِ:ِرسیدگیِبهِدعاویِراجعِبهِترکهِیاِدیونِمتوفی،ِدرِمدتِتحریرِترکهِمتوقفِمیبهِترکۀِمتوفیِدرِمدتِتحریرِترکهتأمینِخواستهِدرِدعاویِراجعِ .6
ق.ا.م(ِدرِاینِخصوص221ِِِِشود.ِ)مادۀِِخسارتِاحتمالیِصادرِمیِِشود.ِاینِقرارِبدونِنیازِبهِسپردنبهِدرخواستِخواهان،ِقرارِتأمینِخواستهِصادرِمی

 بایدِتوجهِداشتِکهِ:
 ماندِ.اینِتأمینِخواستهِتاِختمِتحریرِترکهِوِخارجِشدنِدعوایِراجعِبهِشخصِمتوفیِازِحالِتوقف،ِبهِقوتِخودِباقیِمی •
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قراردادهایِبانکی،ِصدورِقرارِتأمینِخواسته،ِنیازمندِسپردنِخسارتِاحتمالیِِ:ِدرِدعاویِمستندِبهِِتأمینِخواستهِدرِدعاویِمستندِبهِقراردادهایِبانکی .7
 (ِ(1386قانونِتسهیلِاعطایِتسهیالتِبانکیِ)مصوِب7ِ(ِوِمادۀ1365ِق.ع.ب.ب.رِ)اصالحی15ِِنیست.ِ)مادۀِ

 

تأمینِدهد.ِدرِاینِحاالت،ِخواهان،ِخساراتیِکهِممکنِاستِِگذارِدرِغیرِازِمواردِفوقِبهِخواهانِاجازهِدادهِاستِکهِقرارِتأمینِخواستهِبگیرد،ِولیِبایدِِقانون
تواندِبدونِگرفتنِِگانۀِمورداشارهِنباشد،ِدادگاهِنمییکِازِبندهایِهفتبهِطرفِمقابلِواردِآیدِنقدًاِبهِصندوقِدادگستریِبپردازد.ِچنانچهِموردِمشمولِهیچ

ِتواندِبهِعّلتِقویِبودنِادلۀِخواهان،ِاوِراِازِدادنِتأمینِمعافِکندِ.دادگاهِنمیتأمینِازِخواهان،ِقرارِتأمینِخواستهِصادرِکند.ِمثاًلِرئیسِ
ِصدور قرار تأمین خواسته برای طلب مؤجل: 

ِصدورِقرارِتأمینِخواستهِجهتِطلبِمؤجل،ِمنوطِبهِوجودِتوأمانِاینِدوِشرطِاستِ: .1
 ـِطلبِمستندِبهِسندِرسمیِباشدِ؛

ِـِخواستهِدرِمعرضِتضییعِیاِتفریطِباشدِ.
 درِاینِحالت،ِصدورِقرارِتأمینِخواستهِمنوطِبهِتودیعِخسارتِاحتمالیِنیستِ. .2
،ِدرِخصوصِاصلِدعواِدادخواستِدهد؛ِدرِغیرِاینِصورت،ِدادگاهِبهِدرخواستِخوانده،ِقرارِِروزِازِحالِشدنِطلب10ِِظرفِِدرِاینِحالت،ِخواهانِبایدِِ .3

 کندِ.تأمینِخواستهِراِلغوِمی
ِقرار تأمین خواسته: طریقۀ ابالغ و اجرای  

ایِاداریِوِفارغِِکهِدرخواستِتأمینِشدهِباشدِمدیرِدفترِمکلفِاستِپروندهِراِفوریِبهِنظرِدادگاهِبرساندِوِدادگاه،ِقرارِتأمینِخواستهِراِدرِجلسهدرصورتی .1
ِق.آ.د.مِ(115ِکندِ)مادۀِازِتشریفاتِوِاخطارِبهِطرفِمقابلِصادرِمی

ِاالصولِابالغِآنِبرایِاجرایِآنِمقدمِاستِ.فورًاِبهِخواندهِابالغِشودِوِسپسِاجراِشود؛ِبنابراین؛ِعلیقرارِتأمینِخواسته،ِبایدِ .2
شود؛ِبنابراین،ِاجرایِقرارِتأمینِِاگرِابالغِفوری،ِممکنِنباشدِوِتأخیرِاجرا،ِموجبِتضییعِیاِتفریطِخواستهِشود،ِاینِقرارِقبلِازِابالغِبهِخوانده،ِاجراِمی .3

 ابالغِآن،ِمنوطِبهِوجودِتوأمانِاینِدوِشرطِاست:ِیکیِاینکهِابالغِفوریِممکنِنباشدِوِدیگرِاینکه،ِتأخیرِاجراِموجبِتضررِخواهانِشودِ.خواستهِقبلِازِِ
 نیازیِبهِابالغِاینِقرارِبهِخواهانِنیست. .4
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ِاجرایِتأمینِخواستهِنیازمندِصدورِاجراییهِنیستِ. .5
 آثار قرار تأمین خواسته پس از اجرا 

ِخواستهِهرگاهِاجراِشودِدارایِآثاریِنسبتِبهِخواهان،ِخواندهِوِشخصِثالثِاستِ.قرارِتأمینِِ
ِِ:نسبتِبهِخواهانالف:ِ

ترینِاثرِتأمینِخواستهِیعنیِبازداشتِمال،ِایجادِحّقِتقّدمِبرایِخواهانیِاستِکهِتأمینِبهِنفعِاوِانجامِشدهِاست.ِاجرایِقرارِتأمینِِایجادِحّقِتقّدم:ِمهم
ها(ِبهِمیزانِخواستهَِِلهمِ)بستانکاران،ِخواهانشودِکهِخواهانِدرِاستیفایِطلبشِازِمالِموردِتأمین،ِبرِسایرِمحکوم ِوالِخواندهِموجبِمیخواستهِوِتأمینِام

ه(ِتاِحّدیِکهِبازداشتِنمودهِحّقِتقّدمِپیداِکند.ِحّقِتقّدمِبرایِبستانکاریِکهِقرارِتأمینِخواستهِگرفتهِوِاجراِکردهِاستِدر)محکوم ِ آیدِکهِِصورتیِبهِوجودِمیِِب 
ِکنندهِباشدِ.شدهِموردِاّدعایِبازداشتشدهِعینِمعّینِباشدِ)وِنهِکّلی(ِوِعینِبازداشتمالِبازداشت

ِِ::ِنسبتِبهِخواندهب
شدهِباطلِوِبالاثرِاست.ِِشده:ِهرگونهِنقلِوِانتقالِاعّمِازِقطعیِوِشرطیِوِرهنیِنسبتِبهِمالِتوقیف.ِاثرِحتمی:ِممنوعّیتِنقلِوِانتقالِاموالِبازداشت1

ِلهِکتبًاِرضایتِدهِدَلهِمنعقدِشودِنافذِنخواهدِبودِمگرِاینکهِمحکوم ِشدهِبعدِازِتوقیفِبهِضررِمحکوم ِهرگونهِقراردادِیاِتعّهدیِکهِنسبتِبهِمالِتوقیف
ِاجرا:ِهرگاهِدرِدعواییِکهِخواستۀِآنِِ .2 ِناشیِاز ِمطالبۀِخسارت  ِاستحقاق  ِاحتمالی: ِبازداشتِِاثر ِاز ِناشی ِباِشکستِروبروِشود،ِخسارات ِاستِخواهان تأمینِشده

بهِخواندهِحقِدادهِاستِکهِضررِوِزیانِناشیِازِاجرایِقرارِتأمینِخواستهِراِمطالبهِوِدریافتِنماید.ِطبقِاینِماّده120ِِِِاموالِراِبایدِخواهانِتحّملِکند.ِماّدهِِ
ِدعواِشودِوِیاِحّقیِبرایِاوِبهِاثباتِنرسد،ِخواندهِحقِداردِظرفِبیستِروزِِِِکهِقرارِتأمینِاجراِگرددِوِخواهانِبِهدرصورتی موجبِرأیِقطعیِمحکومِبهِبطالن 

ِازِتاریخِابالغِحکمِقطعی،ِخسارتیِراِکهِازِقرارِتأمینِبهِاوِواردِشدهِاستِباِتسلیمِدالیلِبهِدادگاهِصادرکنندۀِقرار،ِمطالبهِکندِ.
القاعدهِمستلزمِگرفتنِآنِازِخواندهِوِدادنِآنِبهِحافظِاستِدرِنتیجه،ِمالیِکهِدرِاجرایِقرارِِازداشتِاموالِمنقولِعلیمصونّیتِمالِازِتضییعِوِتفریط:ِب .3

ِخواندهِمصونِمیتأمینِخواستهِبازداشتِمی ِاحتمالی  ِماندِ.شودِعماًلِازِتضییعِوِتفریط 
ِِ:نسبتِبهِشخصِثالثج:ِ

تواندِطلبیِراِکهِخودِازِخواندهِدارد،ِِشدهِحقِنداردِآنِمالِراِبهِخواندهِیاِشخصِدیگریِبدهد،ِخودِاوِنیزِنمیازداشتافزونِبرِآنکهِثالثیِکهِمالِخواندهِنزدِاوِب
ِآنِمالِبرداشتِوِوصولِنمایدِ.  ازِمحل ّ

 اعتراض به قرار تأمین خواسته: 
اعتراضِاست.ِبرایِمثال،ِدرِمواردیِکهِدادگاهِدادگاهِصادرکنندۀِقرار،ِقابلازِجانبِخوانده:ِقرارِتأمینِخواسته،ِازِجانبِخواندهِدرِهمانِِِِاعتراضِبهِقرار .1

اعتراضِِبلبرایِصدورِقرارِتأمینِخواسته،ِخسارتِاحتمالیِدریافتِکند،ِاگرِبدونِدریافتِخسارتِاحتمالی،ِقرارِتأمینِخواستهِصادرِکند،ِاینِقرارِقا
 استِ.

 اعتراضِنیستِ.ینِخواسته،ِازِجانبِخواهانِقابلازِجانبِخواهان:ِردِدرخواستِتأِمِاعتراضِبهِقرار .2
 قرارِتأمینِخواستهِیاِردِآنِقابلِتجدیدنظرِنیست؛ِچهِبهِطورِمستقلِوِچهِهمراهِباِاصلِدعواِ. .3
 قرارِتأمینِخواستهِیاِردِآنِقابلِفرجامِنیست؛ِچهِبهِطورِمستقلِوِچهِهمراهِباِاصلِدعوا. .4
 اعتراضِثالثِاستِ.ولیِاینِقرار،ِقابلِنسبتِبهِاینِقرار،ِاعادۀِدادرسیِممکنِنیست؛ .5

ِتوجهِاستِ:درِخصوصِاینِاعتراضِمواردِزیرِقابلطریقۀ اعتراض به قرار تأمین خواست از جانب خوانده: 
ِداردِ.ِنِهزینهوِِِتشریفاتِخاصاینِاعتراضِنیازِبهِِ .1
 بهِاوستِ.ِروزِازِتاریخِابالغِقرار10ِ،ِِمهلتِخواندهِبرایِاعتراض .2
 استِ.ِدادگاهِصادرکنندۀِقراراعتراض،ِهمانِمرجعِرسیدگیِبهِاینِ .3
 آیدِ.شود،ِبهِعملِمیایِکهِبعدِازِاعتراضِبرایِرسیدگیِبهِدعوایِاصلیِتشکیلِمیرسیدگیِبهِاینِاعتراض،ِدرِاولینِجلسه .4
 استِ.ِقطعینظرِدادگاهِدرِخصوصِاینِاعتراض،ِ .5
 شودِ.شود.ِهمچنینِدرِصورتِاعتراض،ِاجرایِقرارِمتوقفِنمیقرار،ِمتوقفِنمیاینِاعتراض،ِاثرِتعلیقیِندارد؛ِیعنیِدرِمهلتِاعتراض،ِاجرایِاینِ .6
 شودِ.اگرِبهِموجبِاعتراض،ِدادگاهِقرارِتأمینِخواستهِراِلغوِکند،ِاجرایِقرارِنیزِمتوقفِمی .7

ِشودِ:قرارِتأمینِخواستهِبهِموجبِمواردِذیلِلغوِمیلغو قرار تأمین خواسته: 
آنکهِمالیِکهِدرِمعرضِتضییعِیاِتفریطِبوده،ِازِمعرضِتضییعِیاِتفریطِخارجِشودِیاِمانندِآنکهِتحریرِترکۀِمتوفیِخاتمهِِِِ:ِماننِدبرطرفِشدنِموجباتِتأمین .1
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ِِنامِقرارِرفعِتأمینِِیابدِوِدرِنتیجه،ِدعاویِراجعِبهِترکۀِمتوفیِازِتوقفِخارجِشود.ِدرِاینِصورت،ِموجباتِتأمینِبرطرفِشدهِوِازِهمینِرو،ِدادگاهِقراریِبه
ِکندِ.صادرِمی

:ِدرِمواردیِکهِدرخواستِتأمینِخواستهِقبلِازِطرحِدعوایِاصلیِطرحِشدهِاستِوِروزِازِتاریخِصدورِقرارِتأمینِخواسته10ِعدمِطرحِدعوایِاصلیِظرفِ .2
 بهِدلیلِعدمِطرحِدعواِدرِموعدِمقرر،ِخواندهِتقاضایِلغوِتأمینِخواستهِراِبهِعملِآوردِ.

 ِ؛خواستهِتوسطِخواهاناستردادِدرخواستِتأمینِِ .3
 شود.خودِمرتفعِمی:ِبهِمحضِاستردادِدعواِیاِدادخواستِدعوایِاصلی،ِتأمینِخواستهِخودبهاستردادِدادخواستِیاِدعوایِاصلیِتوسطِخواهان .4
 شود.خودِمرتفعِمی:ِدرِصورتِصدورِحکمِقطعیِعلیهِخواهان،ِتأمین،ِخودبهصدورِحکمِقطعیِعلیهِخواهان .5

ِهِصدورِرأیِبدوی،ِموجبِمرتفعِشدنِتأمینِنیست.توجهِداشتهِباشیدِک
تواندِدرخواستِخودِمبنیِبرِتأمینِخواستهِراِمستردِکند؛ِچهِقرارِتأمینِخواستهِصادرِشدهِباشدِیاِِخواهانِمیانصراف خواهان از قرار تأمین خواسته:  

ِشود:فِبهِنحوِذیلِعملِمیصادرِنشدهِباشدِوِچهِاینِقرار،ِاجراِشدهِباشدِیاِاجراِنشدهِباشد.ِدرصورتِانصرا
 شود.شودِوِبایگانیِمیاگرِتاِقبلِازِصدورِقرارِتأمینِخواسته،ِخواهانِازِآنِمنصرفِشود،ِبهِدرخواستِاوِمبنیِبرِتأمینِخواسته،ِرسیدگیِنمی  .1
قرارِتأمینِخواستهِلغوِشدهِوِخسارتِاحتمالیِکهِتودیعِِاگرِبعدِازِصدورِقرارِتأمینِخواستهِوِتاِقبلِازِاجرایِآن،ِخواهانِازِقرارِتأمینِخواستهِمنصرفِشود،ِِ .2

 شودِ.کرده،ِبهِاوِبازگرداندهِمی
شود؛ِولیِخسارتِاحتمالیِکهِاوِتودیعِکرده،ِبهِِاگرِبعدِازِاجرایِقرارِتأمینِخواسته،ِخواهانِازِقرارِتأمینِخواستهِمنصرفِشود،ِقرارِتأمینِخواستهِلغوِمی .3

 رتِشکستِخواهانِدرِاصلِدعوا،ِبهِتقاضایِخوانده،ِخساراتِواردهِبهِوی،ِازِمحلِتودیعِجبرانِشودِ.شودِتاِدرِصواوِبازگرداندهِنمی
 اعتراضِنیستِ.شود،ِلغوِتأمینِخواسته،ِقابلنکتهِمهم:ِپسِازِلغوِقرارِتأمینِخواسته،ِاموالِخواندهِازِتوقیفِخارجِمی

ِایم:درِتأمینِخواستهِباِحاالتِذیلِمواجهِِدرِخصوصِانواعِاموالِقابلمال مورد توقیف در تأمین خواسته: 
کنیم؛ِمگرِآنکهِبهِخواسته،ِدسترسیِنداشتهِباشیمِوِدرِنتیجه،ِخواسته،ِقابلِتوقیفِنباشدِکهِدرِاینِِِِخودِآنِراِتوقیف:ِبایدِِاگرِخواسته،ِعینِمعینِباشد .1

ِشودِ.صورت،ِمعادلِآنِازِسایرِاموالِخواندهِتوقیفِمی
 آنِتعیینِشودِوِمعادلِقیمتِواقعیِآن،ِازِاموالِخواندهِتوقیفِشودِ.ِقیمتِواقعی:ِبایدِِاگرِخواسته،ِعینِمعینِنباشد .2

ِایمِ:درِخصوصِقابلِتوقیفِبودنِاموالیِکهِدرِشمارِمستثنیاتِدینِاست،ِباِحاالتِذیلِمواجهیت توقیف مستثنیات دین: ممنوع
ِشده،ِعینِمعینِموردِادعایِخواهانِاست:ِدرِاینِصورت،ِمالِمزبورِقابلِتوقیفِاست؛ِحتیِاگرِدرِشمارِمستثنیاتِدینِباشدِ.مالِتوقیف .1
ِتوقیف .2 ِنیست:شده،ِعینِمعینِِمال ِادعایِخواهان ِالبتهِدرِاینِخصوصِِ  مورد ِنباشد. ِاموالیِقابلِتوقیفِاستِکهِدرِشمارِمستثنیاتِدین ِاینِصورت،ِفقط در

 بایدِتوجهِداشتِکهِ:
 طورکلیِقابلِتوقیفِندانستهِاستِ.قانون،ِمستثنیاتِدینِراِبه •
بدانیمِکهِبازداشتِآنِمال،ِموجبِخارجِشدنِآنِمالِازِتصرفِخواندهِِباوجوداین،ِحقِآنِاستِکهِبازداشتِمستثنیاتِدینِرا،ِفقطِدرِصورتیِممنوعِِ •

شودِ)مانندِبازداشتِامالک(،ِبازداشتِمالِهرچندِکهِدرِشمارِِشود؛ِولیِدرِمواردیِکهِبازداشتِمالِموجبِخارجِشدنِمالِازِتصرفِخواندهِنمی
 مسنثنیاتِدینِباشد،ِمجازِاستِ.

 استِ.ِممنوعهاِولتیِوِاموالِشهرداریصدورِقرارِتأمینِخواستهِنسبتِبهِاموالِد •
ِجایِآنِمالِدیگریِتوقیفِشود.ِتبدیلِتأمینِمنوطِبهِشرایطِذیلِاست:شدهِوِبهتبدیلِتأمین،ِیعنیِمالِموردِتوقیفِازِتوقیفِخارجتبدیل تأمین: 

53ِِبینیِنکردهِاست.ِ)مالکِمادۀِِگذارِدرِخصوصِآنِشرایطِخاصیِراِپیشپذیرفتهِاست.ِقانونِِباِریکدرخواستِتبدیلِتأمینِازِسویِخواهان:ِفقطِبرایِِِ
ِق.ا.ا.م(ِولیِبایدِتوجهِداشتِکه:

نیازِبهِرضایتِخواندهِنیزِدارد؛ِچونِباِوجودِِِِدرِاینِصورتِتبدیلِتأمینِبهِدرخواستِخواهانِِشده،ِعینِمعینِموردِادعایِخواهانِباشد:مالِتوقیف •
 توانِمالِدیگریِازِاموالِخواندهِراِتوقیفِکردِ.عینِمعینِنمی

 :ِتبدیلِتأمینِبهِدرخواستِخواهانِباِمحدودیتِخاصیِمواجهِنیستِ.شده،ِعینِمعینِموردِادعایِخواهانِنباشدمالِتوقیف •
 پذیرفتهِاست.ِتبدیلِتأمینِازِجانبِخوانده،ِمنوطِبهِشرایطِذیلِاستِ:ِباریکِدرخواستِتبدیلِتأمینِازِسویِخوانده:ِفقطِبرای

 استِ.ِرضایتِخواهانشده،ِعینِمعینِموردِادعایِخواهانِاست:ِدرِاینِصورت،ِتبدیلِتأمینِبهِدرخواستِخوانده،ِمنوطِبهِمالِتوقیف •
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مالِِشدهِازِِنِبهِدرخواستِخوانده،ِمنوطِبهِآنِاستِکهِمالِمعرفیشده،ِعینِمعینِموردِادعایِخواهانِنیست:ِدرِاینِصورت،ِتبدیلِتأمیمالِتوقیف •
شدهِازِحیثِقیمتِوِسهولتِفروشِبهترِبودهِیاِِشدهِازِمالِمعرفی،ِکمترِنباشد؛ِیعنیِمالِتوقیفحیثِسهولتِفروشوِازِِحیثِقیمتِازِِِشدهتوقیف

 آنکهِباِآنِمساویِباشدِ.
 رسیدگیِبهِاینِدرخواستِتابعِشرایطِذیلِاستِ:رسیدگی به درخواست تبدیل تأمین: 

ِاستِ.ِدادگاهِصادرکنندۀِقرارِتأمینِخواستهرسیدگیِبهِآن،ِباِ .1
 ازِتاریخِدرخواستِتبدیلِتأمین،ِبهِاینِدرخواستِرسیدگیِکندِ.ِروز2ِظرفِدادگاهِبایدِ .2
 کندِ.راِصادرِمیِمینقرارِتبدیلِتأدادگاهِدرِصورتِپذیرشِاینِدرخواست،ِ .3
 استِ.ِقطعیتصمیمِدادگاهِدرِاینِخصوص،ِ .4

اگرِخواهان،ِمطالبۀِتأمینِخواستهِکندِوِقرارِتأمینِخواسته،ِصادرِوِاجراِشود؛ِاماِنهایتًا،ِخواهانِدرِدعوایِجبران خسارت ناشی از تأمین خواسته:  
ِواردشده،ِقابلِجبرانِاست.ِبرایِمطالبۀِخسارتِبایدِشرایطِزیرِموجودِباشدِ:اصلیِشکستِبخورد،ِخسارتیِکهِازِناحیۀِاجرایِقرارِمزبورِبهِخواندهِِ

ِواردِشدهِباشدِ.ِخسارتیباشدِوِبهِموجبِاجرایِقرارِتأمینِخواسته،ِبهِخواندهِِاجراشدهقرارِتأمینِخواسته،ِ .1
 نِیاِهریکِازِقرارهایِقاطعِدعواِباشدِ.حقیِخواهاتواند،ِحکمِبهِبی،ِدرِدعواِشکستِبخورد.ِاینِرأیِقطعیِمیرأیِقطعِیخواهانِبهِموجبِ .2

ِخواندهِبایدِ..ِ.طریقۀ مطالبۀ خسارت از اجرای تأمین خواسته: 
ِخسارتِکندِ.ِمطالبۀ،ِابالغِرأیِقطعِیازِِروِز20ِظرفِ .1
 شودِ.،ِطرحِمیصادرکنندۀِقرارِتأمیندرخواستِمطالبۀِخسارتِدرِهمانِدادگاهِ .2
 آیدِ.وِرعایتِتشریفاتِدادرسیِندارد؛ِبنابراینِبهِموجبِیکِدرخواستِسادهِبهِعملِمیِنداردتنظیمِدادخواستِاینِدرخواست،ِنیازِبهِ .3
 أدیهِهزینۀِدادرسیِنداردِ.اینِدرخواستِنیازِبهِت .4
 روزِمهلتِداردِ.10ِشودِوِاوِبرایِپاسخگویی،ِمیِابالغدرخواستِخواندهِبرایِجبرانِخسارت،ِبهِخواهانِ .5
 کندِ.گیریِمی،ِنسبتِبهِجبرانِخسارتِتصمیمالعادهفوقپسِازِمهلتِمزبور،ِدادگاهِدرِوقتِِ .6
 گیریِدرِخصوصِخسارت،ِنیازِبهِتشکیلِجلسۀِدادرسیِوِدعوتِازِاصحابِدعواِنداردِ.تصمیم .7
 خواندهِمقررِکندِ.عنوانِخسارتِواردهِبهِِشدهِرا،ِبهترِازِخسارتِاحتمالیِتودیعترِیاِکمتواندِمبلغیِبیشدادگاهِمی .8
کندِوِِازِخسارتِاحتمالیِباشدِکهِخواهانِتودیعِکرده،ِدادگاهِدرِرأیِخود،ِخواهانِراِبهِکلِمبلغِخساراتِمحکومِمیِِاگرِخسارتِواردهِبهِخوانده،ِبیش .9

 تواندِبرایِوصولِبقیۀِخسارات،ِتقاضاِکندِکهِاجراییهِصادرِوِخسارتِازِاموالِخواهان،ِوصولِشود.خواندهِمی
 استِ.ِاعتراضغیرقابلوِِقطعیأیِدادگاهِدرِخصوصِجبرانِخسارت،ِِِر .10
سیِرأیِاگرِخواهانِبهِموجبِرأیِقطعی،ِشکستِبخوردِوِخوانده،ِخساراتِناشیِازِتأمینِخواستهِراِدریافتِکندِوِسپسِبهِموجبِفرجامِیاِاعادۀِدادِر .11

اول،ِقراریِعلیهِخواهانِصادرِشدهِباشدِوِسپسِبرِاثرِطرحِمجددِدعوا،ِحکمیِبهِِمزبورِنقضِشودِوِحکمِبهِنفعِخواهانِصادرِشودِیاِآنکهِدرِدعوایِِ
گیرد.ِاینِامرِنیازمندِطرحِدعواِعنوانِخسارتِازِاوِدریافتِکردهِاست،ِبازپستواندِمبالغیِراِکهِخواندهِبهنفعِویِصادرِشود،ِدرِاینِصورت،ِخواهانِمی

 استِ.
ِ

 فصل سوم: تأمین دلیل: 
کردنِهمانِمعنایِلغویِمذکور،ِبهِِمعنایِ»ایمنِکردن«،ِ»آرامِکردن«ِوِ»حفظِکردن«ِآمدهِاست.ِدرِاصطالحِحقوقیِنیزِمقصودِازِتأمینِِتأمینِدرِلغتِبه

د.ِتأمینِِشوانجامِمیِِدرِبرابرِدعوایِاتباعِبیگانهوِیاِِِِدعوایِواهِی،ِِدالیل،ِِخواستِهویژهِ»ایمنِکردن«ِوِ»درِامنّیتِقرارِدادن«ِاستِکهِحسبِموردِنسبتِبهِِ
صورت یعنیِ وقتیدلیل:ِ آینده،ِ درِ استفادهِ بریِ موجودِ ادلۀِ ازِ شد.ِِبرداریِ خواهدِ )دشوار(ِ ُمَتَعّسرِ یاِ )غیرممکن(ِ ُمَتَعّذرِ آیندهِ درِ ادله،ِ آنِ بهِ دسترسیِ کهِ

ِشدیدِکعبارتبه ِدلیلیِاستِکهِوجودِدارد.ِمثاًلِمنِماشینمِتصادف  ِحادثه،ِخسارتِنمیدیگر؛ِتأمینِدلیل،ِدرِامنّیتِقرارِدادن  ده؛ِحاالِمنِمجبورمِِردهِوِمقصر 
تونهِتویِاینِوضعیتِبمونهِوِبایدِِحال،ِماشینمِنمیبرمِدادخواستِبدم؛ِاماِتاِجلسۀِرسیدگیِتعیینِبشهِوِدادگاهِکارشِتمومِشهِممکنهِکّلیِطولِبکشه؛ِبااین

ِدیگه،ِاگهِدرستشِکنمِتاِروزِدادگاهِدیگهِبرآوردِ  خسارتِممکنِنیستِبرایِهمینِبایدِبرایِپیروزیِدرِدعوا،ِورودِخسارتِبهِماشینِروِِِدرستِبشه؛ِازِطرف 
بخورم.ِدرواقع،ِمنِباِتأمینِِِاثباتِکنمِبنابراینِبایدِتأمینِدلیلِکنم.ِاگهِتأمینِدلیلِنکنمِیاِبایدِازِتعمیرِماشینِخودداریِکنمِوِیاِتعمیرِکنمِوِتووِدعواِشکست

ِِو ِخسارت  ِمنِاستِراِتوسطِکارشناسِصورتدلیل،ِمیزانِوِنوع  کندِِبهِدعوایِخسارتِرسیدگیِمیکنمِوِبعدِدرِمرجعیِکهِِبرداریِمیاردهِبهِماشینِروِکهِدلیل 
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وتِِایِحقوقیِبرایِنمونه،ِشاهدیِوجودِداشتهِباشدِکهِاحتمالِرودِازِکشورِخارجِشده،ِفکنم.ِهمچنینِاگرِبرایِاثباتِعملِیاِواقعهارائهِوِبهِآنِاستنادِمی
ِاوِراِتأمینِکردِ.نمودهِیاِ...،ِمی ِتوانِشهادت 

شود،ِدرِمحّلیِکهِمشخصِِشدهِمعاینهِمیبرداریِوِحفظِدالیلِاست؛ِبنابراینِدرِتأمینِدلیلِبرایِمثال،ِمحّلیِکهِمشخصمقصودِازِتأمینِدلیل،ِتنهاِصورت
گردد.ِپسِدرِاجرایِقرارِتأمینِِبرداریِمیهایِمربوطِدفاترِتجاریِصورتسمتشود،ِاّطالعِمّطلعینِکسب،ِنظرِکارشناسانِاستعالم،ِازِقگردیدهِتحقیقِمی

ود،ِزیراِعالوهِبرِِتوانِطرفِمقابلِراِمکّلفِبهِانجامِامرِوِیاِخودداریِازِانجامِامریِنمودِوِیاِمالِوِیاِوجهیِازِاوِگرفتهِوِیاِحّتیِمالیِبازداشتِنِمدلیل،ِنمی
ِمزبور،ِاقداماتیِازِای ّ

ِنص  ِوسیلۀِنهادهایِدیگریِمانندِدستورِموّقتِوِتأمینِخواستهِانجامِشودِ.نِقبیلِبایدِبهصراحت 
ِِدرِمواردیِکهِاشخاصِذی ِنظر  نفعِاحتمالِدهندِکهِدرِآیندهِاستفادهِازِدالیلِوِمدارکِدعوایِآنانِازِقبیلِتحقیقِمحّلیِوِکسبِاّطالعِازِمّطلعینِوِاستعالم 

توانندِازِدادگاهِِفادهِازِقراینِوِاماراتِموجودِدرِمحلِوِیاِدالیلیِکهِنزدِطرفِدعواِیاِدیگریِاست،ِمتعّذرِیاِمتعّسرِخواهدِشد،ِمیکارشناسانِیاِدفاترِتجاریِیاِاست
ِدرخواستِتأمینِآنهاِراِبنمایندِ.

 های تأمین دلیل: ویژگی
 شودِ.صادرِمیِقرارِِاستِوِنتیجۀِآنِدرِقالبِیکِدرخواستماهیتًاِِ .1
گیرد؛ِبنابراین،ِتأمینِدلیل،ِارزشِخودِدلیلِراِنداردِوِِتأمینِدلیل،ِباِقاضیِاستِکهِنتیجۀِتأمینِدلیل،ِدرِبرابرِاوِموردِاستنادِقرارِمیِِارزِشتشخیصِدرجۀِِ .2

 ارزشِآنِدرِحدِامارۀِقضاییِاستِ.
ِازِآنِاستفادهِکندِ.ِخواندهعنوانِیاِبهِخواهانعنوانِِخواهدِبهتأمینِدلیل،ِممکنِاستِازِجانبِکسیِتقاضاِشودِکهِدرِدعاویِآتیِمی .3

 مرجع صالح برای تأمین دلیل: 
قانونِشوراهایِحلِاختالف،ِدر9ِِِاست؛ِاماِِبهِاستنادِبندِ»چ«ِمادۀِِِدادگاهِعمومِیق.آ.د.مِتأمینِدلیلِدرِصالحیت14ِِِِ،ِبناِبرِمادۀِصالحیتِذاتِیازِحیثِِ .1

است.ِدرِحالِحاضر،ِبناِبرِقانونِشوراهایِحلِاختالفِکهِقانونِِِصالحیتِشورایِحلِاختالفمناطقیِکهِشورایِحلِاختالفِوجودِداشتهِباشد،ِدرِِ
 شودِ.مؤخرِاست،ِعملِمی

 ،ِدرِحوزۀِآنِواقعِشدهِاستِ.دلیلِموردِتأمیِنکهِ،ِدرِصالحیتِآنِمرجعیِاستِِصالحیتِمحلِیازِحیثِ .2
کند.ِِصادرِمیِِقرارِردِدادخواسِتکند؛ِبلکهِدادگاه،ِِرعایتِنشود،ِدادگاهِقرارِعدمِصالحیتِصادرِنمیِِقواعدِصالحیِتاگرِدرِطرحِدرخواستِتأمینِدلیل،ِِ .3

 اینِقرارِقطعیِاستِ.
 شرایط شکلی درخواست تأمین دلیل:

 ممکنِاستِکتبیِیاِشفاهیِباشدِ.درخواستِتأمینِدلیل،ِِ .1
 طرحِشودِ.ِطورِمستقلبهازِاقامۀِدعواِوِِقبلبهِیکِدعواِیاِِِجریانِرسیدگیدرخواستِتأمینِدلیلِممکنِاستِدرِ .2
واستِاست؛ِرخاگرِتقاضایِتأمینِدلیل،ِدرِجریانِیکِدعواِطرحِنشودِوِبهِطورِمستقلِطرحِشود،ِچونِنیازِبهِارجاعِبهِیکِشعبهِدارد،ِگرچهِماهیتًاِیکِد .3

 تنظیمِشودِ.ِبرگۀِدادخواستِمخصوصاماِبایدِرویِ
؛ِیعنیِکسیِکهِقرارِاست،ِاینِتأمینِدلیل،ِدرِآیندهِعلیهِاوِمشخصاتِطرفِمقابلوِِِِدهندهمشخصاتِشخصِدرخواستبرایِدرخواستِتأمینِدلیل،ِبایدِِ .4

 تعیینِاوِاقدامِبهِتأمینِدلیلِکردِ.ِتوانِبدوناستفادهِشود،ِدرجِشود.ِالبتهِاگرِتعیینِطرفِمقابلِممکنِنباشد،ِمی
تأمینِدلیلِشده،ِِِِاوضاعِوِاحوالیِکهِموجبِدرخواستشودِوِِبرایِدرخواستِتأمینِدلیل،ِبایدِموضوعِدعواییِکهِبرایِاثباتِآنِدرخواستِتأمینِدلیلِمی .5

 نیزِذکرِشودِ.
 استِ.ِقرارِقطعیکند.ِاینِصادرِمیِقرارِردِدرخواستِاینِدرخواستِرعایتِنشدهِباشد،ِدادگاهِشرایطِشکلیاگرِدرِدرخواستِتأمینِدلیل،ِ .6
ِِقرارِردِدرخواستمانندِسمت،ِاهلیت،ِتنجیزِدعوا،ِصالحیتِدادگاهِوِ...ِبایدِدرِدرخواستِتأمینِدلیلِنیزِرعایتِشود.ِدرِغیرِاینِصورت،ِِِشرایطِطرحِدعوا .7

ِشود.ِاینِقرارِقطعیِاستِ.صادرِمی
ِاست.ِدرِاینِخصوصِبایدِتوجهِداشتِکهِ:ِبرداریِازِادلهصورتمنظورِازِاجرایِاینِقرار،ِاجرای تأمین دلیل:  

قانونِشوراهایِحل22ِِِِواگذاریِاست؛ِاماِطبقِمادۀِِنیزِقابلِِمدیرِدفتریاِِِِالبدلدادرسِعلیشعبهِاستِوِبهِِِِقاضیق.آ.د.مِاجرایِاینِقرارِبا153ِِِِبناِبرِمادۀِِ .1
 استِ.ِیِحلِاختالفاجرایِاینِقرارِباِشورااختالف،ِ

 شودِ.درِحالِحاضرِطبقِقانونِشوراهایِحلِاختالفِکهِقانونِمؤخرِاست،ِعملِمی
سًاِتأمینِدلیلِراِِاگرِقرارِتأمینِدلیلِدرِجریانِرسیدگیِبهِاصلِدعوا،ِدرخواستِشدهِباشدِوِفقطِنتیجۀِتأمینِدلیلِمبنایِحکمِدادگاهِباشد،ِبایدِقاضی،ِرأ .2
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 گزارشِتأمینِدلیلِموردِوثوقِاوِباشدِ.اجراِکندِیاِآنکهِ
گیرد.ِبهِِباشد،ِطبیعیِاستِکهِبخشیِازِاجرایِتأمینِدلیلِبرِعهدۀِکارشناسِقرارِمیِنظریۀِکارشناِساگرِموضوعِدلیلیِکهِشخصِدرِپیِتأمینِآنِاست،ِ .3

 «ِگوییمِ.درخواستِتأمینِدلیلِباِجلبِنظرِازِکارشناِساینِحالتِ»
ِاجرایِقرار .4 ِتوسطِکارشناسِیاِشخصِِِِاگرِشخصیِدرِمسیر ِبازِکردنِدربِملکِبرایِمعاینۀِملک، ِبرایِمثال،ِمتصرفِملکِاز ِایجادِکند، تأمینِدلیل،ِمانعی

 اجراِاستِ.قابلِِمأمورینِانتظامیِوِباِکمکِقهراًِاجراکنندۀِقرارِتأمینِدلیلِخودداریِکند،ِاینِقرارِِ
ِیستِ.ِنِصدورِاجراییه،ِنیازمندِاجرایِتأمینِدلیِل .5

 طرف مقابل برای تأمین دلیل: حضور  
؛ِبنابراین،ِدرخواستِتأمینِدلیلِبهِطرفِاحضارِطرفِمقابلِنیست،ِنیازِبهِِگیریِدرِخصوصِدرخواستِتأمینِدلیلِوِصدورِقرارِتأمینِدلیِلتصمیمبرایِِ .1

 شودِ.نمیِابالِغمقابلِ
االصولِبایدِبهِدعوتِِ؛ِبنابراین،ِتأمینِدلیلِعلیجزِدرِامورِفورِی؛ِِبلِاستاحضارِطرفِمقا،ِنیازِبهِِبرداریِازِادلهصورت،ِیعنیِِاجرایِقرارِتأمینِدلیِلبرایِِ .2

 ازِطرفِمقابلِصورتِگیردِ.
ِشودِ.اوِاجراِمیِعدمِحضورنیستِوِتأمینِدلیل،ِحتیِدرِصورتِِمانعِاجرایِقرارِتأمینِدلیل،ِعدمِحضورِاودرِصورتِدعوتِازِطرفِمقابل،ِ .3

ِقابلیت اعتراض به تأمین دلیل:
توانِبهِقرارِتأمینِدلیلِاعتراضِداشتِوِنقضِآنِراِازِهمانِمرجعِصادرکنندهِیاِمرجعِباالترِدرخواستِِیست.ِنمینِِتجدیدنظریاِِِِاعتراضقابلِِدلیلِِقرارِتأمین .1

 کردِ.
 نیستِ.تجدیدنظرِیاِِاعتراضقابلنیز،ِِقرارِردِدرخواستِتأمینِدلیل .2
تواندِبهِنتیجۀِآنِاعتراضِکند.ِبرایِمثال،ِاگرِنظریۀِِاست؛ِیعنیِشخصیِکهِتأمینِدلیلِعلیهِاوِموردِاستنادِقرارگرفته،ِمیِِقابلِاعتراِض،ِِنتیجۀِتأمینِدلیِل .3

صیِکهِتأمینِِکارشناس،ِموردِتأمینِدلیلِقرارِگرفتهِباشدِوِسپسِاینِنظریۀِکارشناسیِکهِتأمینِشده،ِدرِدعواییِعلیهِشخصیِموردِاستنادِقرارِگیرد،ِشخ
ِتواندِبهِنتیجۀِآنِاعتراضِکندِوِدرخواستِکارشناسیِمجددِراِبنماید.شده،ِمیعلیهِاوِموردِاستنادِواقعِدلیل

ِصورت ِتأمینِدلیلِشنیدهِمیآیاِاّدعایِخالفِمندرجاتِوِمحتویات  مجلسِراِباِدالیلِدیگرِاثباتِِتوانِخالفِمدعایِصورتاثباتِاست؟ِمیشودِوِقابلمجلس 
مجلسِتأمینِدلیلِسندیِاستِِرِگواهانِبرِسبقِتصّرفِگواهیِدادهِباشند،ِپذیرشِاّدعایِخالفِآنِاگرِمدّللِباشدِمجازِاست.ِاّماِصورتنمود.ِبرایِمثالِاِگ

تِِحالِاثبانکهِمأمورِمجریِقرارِکهِمأمورِرسمیِاستِدرِحدودِصالحیتِخودِوِباِتوّجهِبهِمقرّراتِقانونِتنظیمِنمودهِوِدرنتیجهِسندیِرسمیِاست.ِدرعی
ِدلیلِممکنِاستِ.اشتباهِمأمورِاجراکنندۀِقرارِدرِتنظیمِصورت ِتأمین  ِمجلس 

 فصل چهارم: سازش: 
ِگذارِدرِقانونِآیینِدادرسیِمدنی،ِبینِسازشِوِدرخواستِآنِقائلِبهِتفصیلِشده؛ِبدینِنحوِکهِ:قانون سازشِوِدرخواستِآن:

کنندِوِآنِراِبهِسازشِخاتمهِِِسازشوِِِِصلِحکهِدرِحالِحاضرِدرِدادگاهِدرِجریانِرسیدگیِاست،ِنسبتِبهِآنِِِِطرفینِدعواییسازش:ِمنظورِآنِاستِکهِِ .1
 دهندِ.

کهِهنوزِآنِاختالف،ِِمنظورِآنِاستِکهِیکیِازِطرفینِاختالف،ِازِطریقِدادگاهِدرخواستِسازشِباِطرفِمقابلِراِبهِعملِآورد؛ِدرحالی  درخواستِسازشِ: .2
 نشدهِاستِ.ِمنجردرِدادگاهِِاقامۀِدعوابرخالفِحالتِقبل،ِبهِ

شدهِنمنجرِِِِطرحِدعوااستِکهِهنوزِبهِِِِاختالفیناظرِبهِِ«ِِدرخواستِسازِشاستِوِ»تحتِرسیدگیِِ«،ِناظرِبهِدعواییِاستِکهِدرِمحاکمِِسازِشبنابراینِ»
ِاستِ.

ِدرِخصوصِصلحِوِسازشِدعوایِباِحاالتِذیلِروبروِهستیم:اقسام سازش: 
 شودِ:کهِبهِدوِروشِانجامِمیِسازش با دخالت دادگاه: .1

ِاوِراِبرایِسازشِِخستینِبهتواندِدرِموردِهرِاّدعاییِازِدادگاهِِنق.آ.د.م:ِ»هرِکسِمی186ِ:ِمادۀِقبلِازِاقامۀِدعواالفِـِِ طورِکتبیِدرخواستِنمایدِکهِطرف 
ِاختالف،ِصالحیتِمذاکرهِبه ِدعوتِکند«.ِالبتهِبایدِگفتِکهِامروزه،ِشورایِحل ّ منظورِایجادِسازشِبینِطرفینِراِدرِکّلیۀِامورِمدنیِراِبرِعهدهِدارد.ِطرف 

کهِدادگاهِِ.ِدرصورتیحاضرشدهِوِازِسازشِخودداریِنمایدوِیاِِِسخِدهدِکهِحاضرِبهِسازشِنیستطورِکتبیِپابهوِیاِِازِحضورِخودداریِنمایِدتواندِمقابلِمی
مجلسِنوشتهِوِبهِامضایِهرِیکِازِطرفینِکهِحاضرِباشندِِبهِهرِیکِازِعللِمزبورِموّفقِبهِسازشِنگردد،ِتحقیقاتِاحتمالیِوِعدمِموفقّیتِراِدرِصورت

ِاختالفِاست[ِمراتبِراِدرِصورترساندِوِهرگاهِیکیِازِطرفینِیاِهرِِمی مجلسِِدوِطرفِنخواهندِامضاِنمایند،ِدادگاهِ]االنِمنظورِازِ»دادگاه«ِشورایِحل ّ
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ِنمایدِ.کهِدادگاهِاحرازِنمایدِطرفینِحاضرِبهِسازشِنیستندِآنهاِراِاگرِحاضرِباشند،ِارشادِبهِاقامۀِدعواِمینماید.ِدرصورتیقیدِمی
ق.آ.د.مِ»درِهر178ِِِِرسند.ِبهِموجبِمادۀِِاقامۀِدعوا،ِمعمواًلِباِتشویقِدادگاهِوِهمکاریِوکال،ِطرفینِگاهیِبهِسازشِمی:ِپسِازِِپسِازِاقامۀِدعوابِـِِ

ِازِدادرسیِمدنیِطرفینِمی ِازِآنهاِمیمرحله ِاصحابِدعواِمتعّددِباشندِهرکدام ِبهِطریقِسازشِخاتمهِدهند«.ِهرگاه ِازِسایرینِِتوانندِدعوایِخودِرا توانندِجدا
ِباِطرفِخودِسازشِنمایند.ِسازشِپسِازِاقامۀِدعواِممکنِاستِدرِدادگاهِیاِخارجِازِدادگاهِواقعِشودِ.

یعنیِآنکهِسازشِدرِنزدِقاضیِصورتِگیرد،ِاعمِازِآنکهِسازشِدرِجلسۀِدادرسیِصورتِگیردِیاِآنکهِدرِزمانِاجرایِقرارِتحقیقِمحلیِِ سازشِدرِدادگاه: .1
 مشغولِاجرایِقرارِاست،ِطرفینِاقدامِبهِصلحِوِسازشِکنند.ِدرِاینِحالت:ِیاِمعاینۀِمحل،ِدرِنزدِقاضیِکه

رسد.ِهرِدوِطرفِدعواِکهِدادگاهِدارایِچندِقاضیِباشد،ِبهِامضایِهمۀِایشانِمیموضوعِسازشِدرِجلسه،ِقیدِوِبهِامضایِقاضیِیاِدرصورتی •
 نیزِبایدِآنِراِامضاِکنندِ.

 خواندگان،ِممکنِاستِبینِبرخیِازِآنانِسازشِحاصلِشودِ.هاِوِدرِصورتِتعددِخواهان •
 کندِ.دادگاهِبناِبرِمفادِسازشِطرفین،ِگزارشِاصالحیِصادرِمی •
شود،ِصرفًاِصلحِوِسازشِراجعِبهِهمانِدعواِباشدِیاِآنکهِموضوعِآن،ِسایرِممکنِاستِموضوعِگزارشِاصالحیِکهِدرِیکِدعواِتنظیمِمی •

راِنیزِدرِبرگیرد؛ِبنابراین،ِطرفینِممکنِاستِدرِتنظیمِگزارشِاصالحیِازِاختالفاتِموضوعِدعوایِحاضرِدعاویِموجودِیاِآتیِبینِطرفینِِ
 فراترِروندِ.

 اجرایِگزارشِاصالحی،ِتابعِقواعدِاجرایِاحکامِمدنیِاستِ. •
 ِِسازشِخارجِازِدادگاه: .2
حضورِدرِدفترِاسنادِرسمی،ِاقدامِبهِسازشِنسبتِبهِدعوایِموجودِدرِمحاکمِدرِاینِحالت،ِطرفینِضمنِِ  ِ:سازشِخارجِازِدادگاهِدرِدفاترِاسنادِرسمیالف.ِِ
 کنند.ِدرِاینِحالتِ:می

 شودِ.نامۀِرسمیِبینِطرفینِتنظیمِمیسازِش •
 کندِ.نامۀِرسمی،ِرسیدگیِراِخاتمهِدادهِوِگزارشِاصالحیِصادرِمیدادگاهِبرِمبنایِاینِسازِش •
 آیدِ.االجراِازِطریقِاداراتِثبتِاسنادِبهِعملِمیالزمِِنامۀِرسمی،ِمانندِسایرِاسناداجرایِاینِسازِش •
 نامۀِرسمیِتوسطِاداراتِثبت،ِمنافاتیِباِاجرایِآنِازِطریقِرجوعِبهِدادگاهِنداردِ.امکانِاجرایِسازِش •

اقدامِبهِسازشِنسبتِبهِدعوایِموجودِدرِِدرِاینِحالت،ِطرفینِخارجِازِدادگاهِوِبدونِحضورِدرِدفاترِاسنادِرسمی،ِ طورِعادی:سازشِخارجِازِدادگاهِبه ِ.ب
 کنند.ِدرِاینِحالتِ:محاکمِمی

نامهِاقرارِکنند؛ِدرِغیرِاینِصورت،ِدادگاهِبدونِتوجهِباِآنِسازش،ِرسیدگیِخودِراِِطرفینِبایدِدرِدادگاهِحاضرِشوندِوِبهِصحتِسازِش •
 دهدِ.ادامهِمی

ایِکهِشویمِکهِاینِاقرارِبایدِدرِدادگاهِصورتِگیردِوِاقرارِبهِموجبِالیحهیقانون،ِحضورِطرفینِراِالزمِدانستهِاست؛ِبنابراین،ِمتوجهِِم •
 دهند،ِکافیِنیستِ.طرفِیاِنمایندگانِطرفینِبهِدادگاهِارائهِمیتوسطِنمایندۀِیک

ِکندِ.شده،ِگزارشِاصالحیِتنظیمِمیدادگاهِبناِبرِمفادِسازشِطرفینِکهِصحتِآنِازِسویِآنهاِموردِاقرارِواقع
کنند،ِبدونِاینکهِبهِدادگاهِمراجعهِکنندِوِیاِدادگاهِدخالتیِدرِامرِِدرِاینِنوعِسازشِطرفینِاختالفِاقدامِبهِسازشِمیِِسازش بدون دخالت دادگاه: .2

 سازشِآنانِداشتهِباشدِ.

سازش
با دخالت دادگاه

قبل از اقامۀ دعوا

پس از اقامۀ دعوا

در دادگاه

خارج از دادگاه
یدر دفاتر اسناد رسم

به طور عادی بدون دخالت دادگاه
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ِ
قانونِذکرِنشدهِاست؛ِبنابراین،ِِدرِاینِخصوصِکهِدرِکدامِمراحلِدادرسی،ِصلحِوِسازشِممکنِاست،ِمحدودیتیِدرِِصلح و سازش در مراحل دادرسی:  

ِصلحِوِسازشِدرِتمامِمراحلِدادرسیِبهِشرحِزیرِممکنِاستِ:
 کندِ.صادرِمیِگزارشِاصالحیممکنِاستِوِدادگاهِِِتجدیدنظرخواهیوِِواخواهی،ِبدویدرِمراحلِ .1
صلحِوِسازش،ِدیوانِعالیِکشور،ِپروندهِراِبرایِِنیزِصلحِوِسازشِممکنِاست؛ِبهِاینِصورتِکهِپسِازِاعالمِآمادگیِطرفینِبرایخواهیِِفرجامِِدرِمرحلۀ .2

 فرستدِ.خواستهِمیصدورِگزارشِاصالحی،ِبهِدادگاهِصادرکنندۀِرأیِفرجام
ِ،ممکنِاستِ.تاِقبلِازِختمِدادرسیدرِهریکِازِمراحلِفوق،ِسازشِ .3

ِدرخواست سازش: 
 راِدارد.اصلِموضوعِبهِِصالحیتِرسیدگی،ِاینِدرخواستِبایدِبهِدادگاهیِتقدیمِشودِکهِصالحیتِذاتیازِحیثِ .1
پروندهصرف .2 درِ پرونده،ِجزِ ریالیِ مبلغِ ازِ بهنظرِ کهِ قابلهیچهاییِ برایِسازشِِوجهِ توافقِطرفین،ِشوراِ نیست،ِدرِصورتِ اختالفِ درِشورایِحلِ طرحِ

 حیتِذاتیِشورایِحلِاختالفِباشدِوِچهِنباشدِ.صالحیتِعامِدارد؛ِچهِرسیدگیِبهِاصلِدعواِدرِصال
،ِمحدودیتیِدرِخصوصِدادگاهِصالحِنیست؛ِچراکهِاینِدرخواست،ِدعواِمحسوبِنشدهِوِنیازِبهِرسیدگیِقضاییِندارد؛ِبنابراین،ِِصالحیتِمحلِیازِحیثِِ .3

 هاییِکهِدارایِصالحیتِذاتیِاست،ِتقدیمِکندِ.تواندِدرخواستِخودِراِبهِکلیۀِدادگاهشخصِمی
 هایِدادخواستِتنظیمِشود؛ِاماِرسیدگیِبهِدرخواستِسازش،ِمستلزمِرعایتِتشریفاتِدادرسیِنیسِتصورتِکتبیِوِرویِبرگهاینِدرخواست،ِحتماِبایدِبه .4
 طرحِاستِ.قابلِِهزینۀِدادرسیِدعاویِغیرمالیدرخواستِسازشِباِپرداختِ .5
د.ِمخاطبِمکلفِبهِحضورِنیست.ِدرِصورتِعدمِحضورِمخاطبِیاِعدمِسازشِبینِِکِندادگاهِباِتعیینِوقت،ِطرفینِراِبرایِمذاکرهِوِسازشِدعوتِمی .6

 مابین،ِطرحِدعواِکنند.توانندِدرِخصوصِاختالفاتِفیشدهِوِطرفینِمیطرفین،ِدرخواستِسازشِبایگانی
ندِقرارِتأمینِخواستهِوِقرارِدستورِموقتِِهاِکهِنتیجۀِآنهاِصدورِیکِقرار،ِماننتیجۀِدرخواستِسازشِتنظیمِگزارشِاصالحیِاست،ِبرخالفِسایرِدرخواست .7

ِوِ...ِاستِ.
ِِ.است قابل صلح و سازش االصول همۀ امورعلیِموضوعات قابل صلح و سازش:

 امور غیرقابل صلح و سازش: 
 ؛ِمانندِاثباتِنسب،ِوالیتِقهریِوِبطالنِنکاحِ.تواندِموردِصلحِوِسازشِقرارِگیردنمیِاموریِکهِقابلِاسقاطِنیست، .1
 برخوردارِاست،ِقابلِسازشِنیستِ.ِجنبۀِعمومیبهِدلیلِآنکهِازِِِورشکستگیدعوایِ .2
 دارند،ِمانندِحکمِحجر،ِنصبِقیم،ِحکمِرشدِوِعزلِولیِ.ِِماهیتِحمایتیندارد،ِبلکهِِماهیتِترافعیکهِِِامورِحسبی .3
 استِ.ِقابلِصلحِوِسازِشِِجنبۀِخصوصیِجرمقابلِصلحِوِسازشِنیست؛ِاماِِِِجنبۀِعمومیِجرم .4

 محدودِوِمقیدِاستِبهِشروطِزیرِ:ِِسازش دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی:صلح و 
 تصویبِهیئتِوزیرانِ؛ •
 اطالعِمجلسِشورایِاسالمیِ؛ •
ِدرِامرِمهمِوِاموریِکهِطرفِدعواِخارجیِاست،ِصرفِاطالعِمجلسِکافیِنیستِوِتصویبِمجلسِالزمِاستِ. •

ِنقش نماینده در صلح و سازش: 
 شدهِباشدِ.ِتصریِحِاوِبهِاینِحقِنامۀوکالتِداردِکهِدروکیلِدرِصورتیِحقِصلحِ .1
 ِ.تصویبِدادستان،ِمگرِباِنداردراِِعلیهشخصِمولیقیمِحقِصلحِدعاویِراجعِبهِ .2
 طبقِقانونِهیچِمحدودیتیِبرایِولیِقهریِ)پدرِوِجدِپدری(ِوِوصیِمنصوبِازِجانبِایشانِبرایِاختیارِصلحِوجودِنداردِ. .3
،ِحقِصلحِراجعِبهِتاجرِورشکستهِراِدارد.ِالبتهِدادگاهِنیزِبایدِچنینِصلحیِراِتأییدِوِتصدیقِِتجویزِعضوِناظِرصورتِِِِمدیرِتصفیهِاشخاصِورشکستهِدِر .4

 کندِ.
 تواندِدعاویِراجعِبهِشرکتِراِبهِصلحِسازشِخاتمهِدهد.ِِهایِسهامیِمدیرِتصفیهِمیدرِشرکت .5
 دادهِباشدِ.ِحقیبهِاوِچنینِمجمعِعمومیِشرکاِیاِِِاساسنامهدرِشرکتِتعاونیِمدیرِتصفیهِدرِصورتیِحقِصلحِدعاویِراجعِبهِشرکتِراِداردِکهِ .6
ِدادهِباشندِ.ِِحقیبهِاوِچنینِِشرکایِضامنیاِِاساسنامههایِتجاریِمدیرِتصفیهِدرِصورتیِحقِصلحِدعاویِراجعِبهِشرکتِراِداردِکهِدرِسایرِشرکت .7
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ِآثار مذاکرات صلح و سازش: 
ِِمعلقِبهِحصولِسازِشهاِوِتعهدات،ِکردهِباشند.ِاینِگذشتِهاییگذشتوِِِتعهداتدرِجریانِمذاکراتیِکهِطرفینِبرایِصلحِوِسازشِدارند،ِممکنِاستِ .1

 استِ.
 تیِدرِصورتیِکهِصلحِوِسازشِصورتِنگیردِ.ماند؛ِِحخودِباقیِمیِِقوتاگرِطرفینِدرِجریانِمذاکراتِصلحِوِسازش،ِاقراریِکردهِباشند،ِاینِاقرارهاِبهِ .2

 ماهیت و اوصاف گزارش اصالحی: 
 شودِ.میمکتوبِشدهِوِِبرداریصورت؛ِبلکهِمفادِقراردادِوِتراضیِطرفینِاستِکهِتوسطِقاضیِگزارشِاصالحیِرأیِنیست

کندِوِحقِدرجِمطلبیِبهِمیلِوِارادۀِِطرفینِراِمکتوبِمیِتوافقاتوِِاظهاراتکند.ِاوِفقطِراِایفاِمیِسردفتِر،ِنقشِمقامِکتابتِگزارشِاصالحِیدرِِقاضِی .1
 خودِنداردِ.

 فسخِباشدِ.است؛ِبنابراین،ِممکنِاستِبهِدالیلیِمانندِتخلفِازِشروطِمقررِدرِآن،ِقابلِعقدِصلحِمدنیگزارشِاصالحی،ِدارایِاحکامِوِآثارِ .2
مقامِایشانِ)مانندِِدارد،ِبنابراین،ِطبقِاصلِنسبیِبودنِقراردادها،ِمفادِآنِفقطِنسبتِبهِطرفینِوِقائمقراردادیِحی،ِماهیتِباِتوجهِبهِآنکهِگزارشِاصال .3

 وراث(ِمؤثرِاستِ.
ِاستِو190ِِاگرِدرِگزارشِاصالحیِشروطِصحتِعقدِکهِدرِمادۀِِ .4 ِباطل ِباشد،ِگزارشِاصالحی ِنشده ِیاِسایرِقوانینِوِمقرراتِذکرشده،ِرعایت تواندِِمیِِق.م

 موضوعِدعوایِبطالنِقرارِگیردِ.
 : چون گزارش اصالحی رأی نیست

ِدارد؛ِمگرِگزارشِاصالحیِتنظیمیِدرِشورایِحلِاختالفِکهِبایدِبهِاصحابِدعواِابالغِشودِ.نبهِاصحابِدعواِِابالغِوِدادنامهِشدننیازِبهِ .1
 اعمالِنیستِ.دادرسیِوِاعتراضِثالثِنسبتِبهِگزارشِاصالحیِقابلخواهی،ِاعادۀِطرقِشکایتِازِرأیِمانندِتجدیدنظرخواهی،ِفرجام .2
پرونده .3 اگرِدرِخصوصِ البتهِ امرِمختومهِبرخوردارِنیست.ِ اعتبارِ ازِ اینکهِگزارشِاصالحیِرأیِنیست،ِ بهِ بهِآنِگزارشِاصالحیِِباِتوجهِ ایِکهِنسبتِ

حقیِاوِصادرِکندِیاِآنکهِبهِدلیلِتوافقِطرفینِدرِخصوصِِن،ِحکمِبرِبیحقیِخواهاصادرشده،ِمجددًاِاقامۀِدعواِشود،ِقاضیِممکنِاستِبهِدلیلِبی
ِنفعیِاوِدرِطرحِدعوا،ِقرارِردِدعواِصادرِکندِ.طریقۀِاعمالِحقِوِدرنتیجه؛ِعدمِذی

ِهاِاستِ.ادگاهوِطریقۀِاجرایِآنِشبیهِاجرایِاحکامِدِصادرشدهِاجراییهباِاینکهِگزارشِاصالحیِرأیِنیست،ِاماِمانندِاحکامِمحاکم،ِبرایِآنِ .4
 دعوای بطالن گزارش اصالحی:

ایِازِمراحلِدادرسیِِنظرِازِآنکهِسازشِدرِچهِمرحلهدعوایِبطالنِگزارشِاصالحی،ِیکِدعوایِمستقلِاستِوِبایدِدرِدادگاهِبدویِمطرحِشود،ِصرف .1
 صورتِگرفتِه

 استِ.ِموضوعِگزارشِاصالحیاینِدعوا،ِتابعِِغیرمالیِبودنیاِِمالی .2
 استِ.ِموضوعِگزارشِاصالحیاینِدعوا،ِتابعِِِغیرمنقولِبودنیاِِمنقول .3
داند،ِطرحِشود.ِالبتهِِکهِگزارشِاصالحیِراِمخالفِحقوقِخودِمیِِشخصِثالثِییاِازِجانبِِِِهریکِازِطرفینِگزارشِاصالحیاینِدعواِممکنِاستِازِجانبِِ .4

 شودِ.دعوایِشخصِثالثِدرِاینِخصوص،ِاعتراضِثالثِنیست؛ِبلکهِدرِقالبِدعوایِبطالنِگزارشِاصالحیِطرحِمی
استِوِاگرِازِجانبِشخصِثالثِِاگرِدعوایِبطالنِگزارشِاصالحی،ِازِجانبِیکیِازِطرفینِگزارشِاصالحی،ِطرحِشدهِباشد،ِطرفِدیگر،ِخواندۀِدعواِِ .5

 طرحِشدهِباشد،ِهرِدوِطرفِگزارشِاصالحی،ِبایدِخواندگانِدعواِقرارِگیرندِ.
 ق.آ.د.م( 193تا  186بندی سازش )مواد جمع

ِِ 186ِِهِبهِموجبِمواّدِاستِکِِگزارشِاصالحیوِیاِسازشِِ،ِطریقِدیگریِکهِقانونگذار،ِبسیارِمختصرِبهِآنِاشارهِکردهِاست،ِِداورِیوِِِِقضاوتیعالوهِبرِدادرسی 
ِبینیِشدهِاستِ:حالتِکّلیِپیش2ِق.آ.د.مِدر193ِِِتاِ

 سازشِپیشِازِاقامۀِدعوِا .1
 سازشِپسِازِاقامۀِدعوا .2

وِِِِنامهِ»پسِازِدعوا«ِمواجهیمشود.ِپسِدرِسازشِیاِباِسازِشنامیدهِمیِِگزارشِاصالحِیشودِاصطالحًاِسازشیِکهِازِطریقِدادگاهِ»پسِازِاقامۀِدعوا«ِواقعِمی
شود.ِِشودِوِبهِشکلِدادنامهِصادرِنمی،ِرأیِبهِمفهومِخاصِشمردهِنمیگزارشِاصالحیوِِِنامهسازِشیاِباِگزارشِاصالحی.ِبهِهرِحالِنکتهِمهمِاینِاستِکهِِ
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خواهی،ِاعادۀِدادرسیِوِاعتراضِثالثِراِندارد.ِالبتهِِابلِشکایتِچهِازِطریقِواخواهی،ِتجدیدنظرخواهی،ِفرجام،ِاعتبارِامرِمختومِراِندارد؛ِثانیًا،ِقاوالًِدرِنتیجه:
ِتواندِموضوعِدعوایِبطالنِیاِفسخِقرارِگیردِ.طبقِقواعدِعمومیِحقوقِمدنیِمی

آیدِوِِسیِمدنیِ»باِرعایتِاصولِآیینِدادرسیِمدنی«ِبهِعملِمیدرخواستِسازشِازِدادگاهِنخستینِباِهزینۀِدادرسیِغیرمالیِبدونِنیازِبهِتشریفاتِآیینِدادِر
شودِیاِحاضرِشودِوِشودِ)طبقِهمانِمقرراتِابالغِبهِخوانده(.ِاگرِطرفِمقابلِدرِجلسهِحاضرِنشود،ِیاِاعالمِنمایدِکهِحاضرِنمیبهِطرفِمقابلِابالغِمی

گردندِتاِازِطریقِقضاییِاقدامِقانونیِبهِعملِآورند.ِالبتهِِماید،ِطرفینِصرفًاِارشادِمیمجلسِسازشِامتناعِنسازشِننمایدِوِیاِحاضرِشودِوِازِامضایِصورت
ِتوانِمجددًاِدرخواستِسازشِکردِ.بعدهاِنیزِمی

ِ
 بخش چهارم: داوری 

مابینِطرفینِِفیداوریِحلِوِفصلِاختالفاتِتوسطِشخصِیاِاشخاصِثالثیِاستِکهِصالحیتِرسیدگیِبهِاختالفِراِازِقراردادِخصوصیِِِِتعریف داوری:
ِشوندِ.کنند.ِاینِشخصِیاِاشخاصِثالث،ِداورِیاِداورانِنامیدهِمیاختالفِکسبِمی

کندِاوِراِمحکمِگفتهِوِبهِخودِداورِنیزِقاضیِِداوریِدرِاصطالحِقضاییِبهِفعلِداورِگویندِوِدرِفقهِآنِراِتحکیمِیاِحکومتِگویند.ِآنکهِارجاعِبهِداوریِمی
ِخودِراِبهِتراضیِنزدِویِمطرحِکردهِوِتعهدِبهِپذیرشِوِاجرایِنظرِویِمیِِتحکیمِگویند.ِهمچنینِداور ِمنازعه،ِاختالف  کنند.ِباِِبهِکسیِگویندِکهِطرفین 

ِانتخابِوِتراضیِطرفینِنصبِداورِکاملِاستِ.
اینِقانونِصرفًاِبهِنقش454ِِِدهِاست.ِدرِمادۀِِگذارِبوداوریِتعریفِنشدهِاستِوِصرفًاِآثارِوِاحکامِآنِموردِتوّجهِقانون1379ِِدرِقانونِآیینِدادرسیِمدنیِِ

بهِتعریف1376ِِِِالمللیِِقانونِداوریِتجاریِبین1ِِتراضیِدرِداوریِاشارهِشدهِاستِوِگوِاینکهِداوریِاجباریِمغفولِماندهِاست.ِدرِعینِحالِبندِالفِمادۀِِ
ِحقیقیِیاِِینِمتداعیینِدرِخارجِازِدادگاهِبهداوری،ِاختصاصِیافتهِاست.ِبرِاساسِاینِبند:ِ»داوریِعبارتِاستِازِرفعِاختالفِِب وسیلۀِشخصِیاِاشخاص 

ِمرضی هتِِالطرفینِوِیاِانتصابیِ...«.ِبهِنظرِماِاینِتعریفِکاملِنیست؛ِزیراِداوریِدرِوهلهِاّولِصدورِحکمِجهتِحلِوِفصلِمنازعهِاستِنهِتالشیِجحقوقی 
ِبکارِگرفتهِوِصدورِحکمِراِداخلِدرِمعناِبدانیم.رفعِاختالف.ِمگرِآنکهِعبارتِرفعِاختالفِراِدرِمعنایِعامِ

 اوصاف داوری: 
وِاختیاریِِداوری،ِنهادیِقراردادیِاستِوِریشهِدرِتوافقِطرفینِداردِبنابراین،ِپذیرشِداوریِوِتوافقِبرایِحلِاختالفِبهِموجبِداوریِیکِامرِارادیِِ .1

 استِ.
 نامۀِداوریِوِبدونِرضایتِطرفِدیگر،ِبهِدادگاهِرجوعِکندِ.تواندِقبلِازِزوالِموافقتطرفینِنمیآورِاست؛ِیکیِازِداوریِچونِمانندِسایرِقراردادها،ِالزام .2
توانِبهِمعنایِمذاکرهِباِطرفینِوِتشویقِایشانِبهِسازشِدانت؛ِاماِداوری،ِعملیِشبهِقضاییِوِِگریِراِصرفًاِمیگریِتفاوتِدارد.ِمیانجیداوریِباِمیانجی .3

ِدورِرأیِاستِ.متضمنِرسیدگیِبهِاختالفِوِص
 تفاوت مفهوم داوری با مفاهیم مشابه: 

 الف( تمییز قضاوت و داوری: 
رغمِوجودِبرخیِمقّرراتِناظرِبهِداوریِاجباریِوِِداوریِتأسیسیِاستِکهِارتباطیِتامِبهِتوافقِطرفینِوِذوقِآنهاِدارد.ِاساسِداوریِتوافقِطرفینِاستِوِعلی

کهِدرِقضاوتِاینِقانونِاستِکهِصالحیتِمحاکمِوِحاکمِکندِدرحالیستِکهِبهِداوریِوِداورانِصالحیتِاعطاِمیداورانِاجباری،ِهنوزِهمِاینِتوافقِطرفینِا
شمارد.ِدرِداوریِِسازد.ِقانونِاستِکهِمراجعهِبهِمحاکمِراِتجویزِکردهِوِحّتیِگاهیِتوافقِطرفینِمبنیِبرِعدمِمراجعهِبهِدادگستریِراِباطلِمیراِمعّینِمی

ِرسیدگیمیطرفینِهرِلحظهِ ِخودِچنینِاختیاریِمتصورِنیستِ.کنندهِراِتغییرِدهندِدرحالیتوانندِداور  ِمصطلح  ِکهِدرِقضاوتِبهِمفهوم 
کهِدرِخصوصِقاضیِدولتِ)یاِِگذارندِدرحالیرغمِوجودِبرخیِمقّرراتِناظرِبرِصالحیتِداورِدرِنهایتِاینِطرفینِهستندِکهِبرِصالحیتِداورِصّحهِمیعلی

تواندِدرِخصوصِبسیاریِازِمسائلِمانندِموضوعاتِکیفریِاقدامِبهِصدورِرأیِنماید.ِبهِنماید.ِهمچنینِداورِنمیصالحیتِقضاوتِراِاعطاِمیِِشارع(ِاستِکه
ِگونهِموضوعاتِدرِصالحیتِانحصاریِمراجعِقضاییِاست.تعبیریِاین

یاِبهکمِدرِبرخیِمواردِمیرأیِداوریِدست (1376ِِالمللیِِقانونِداوریِتجاریِبین27ِِمادۀ2ِِِِکدخدامنشانهِباشدِ)بندِِِِصورِتتواندِمستندِبهِعدلِوِانصافِ
ِق.آ.د.م(ِ.3ِکهِرأیِقاضیِدرهرحالِمستندِبهِقانون،ِمنابعِمعتبرِاسالمیِیاِاصولِحقوقیِاستِکهِمغایرِموازینِشرعیِنباشدِ)مادۀِدرحالی

تشریفاتِِکهِداورِاصواًلِتکلیفیِدرِرعایتِق.آ.د.م.فرانسه(ِدرحالی1ِهِنمایدِ)رک.ِبهِمادۀِِقاضیِبایدِجریانِدادرسیِراِبرِاساسِقانونِآیینِدادرسیِمربوطهِاداِر
ِراِرعایتِنمایدِ.ِاصولِدادرسیق.آ.د.م(ِوِصرفًاِباید477ِِنداردِ)مادۀِِآیینِدادرسیِمدنی
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 گریب( تمییز داوری از میانجی
ِِداورِرأییِصادرِمی ِمواد ّ االجراست.ِبدینِمعنیِکهِرأیِداورِتاِزمانیِکهِنقضِنشدهِاستِِاالتباعِبودهِوِالزمآ.د.مِالزمق.493ِِو488ِِِِکندِکهِبرِاساسِمفاد ّ

ِمیانجیِبیشترِدرِمقامِصلحِوِِاالجراِبودهِوِمطابقِمقّرراتِقانونیِمربوطِبهِاجرایِاحکامِمحاکمِبهِموقعِاجراِگذاردهِمیالزم شود؛ِولیِدرِمیانجیگری،ِشخص 
تواندِاجرایِنظرِِنفعِنمیبنابراینِاصواًلِصدورِرأیِازِجانبِویِمنتفیِاست.ِبعالوهِنظرِویِفاقدِقدرتِاجراییِبودهِوِطرفِذیسازشِاستِتاِفصلِخصومت؛ِِ

ردِمیانجیگریِِویِراِازِدادگاهِبخواهد.ِبعالوهِداوریِدرِقوانینِموضوعهِیکِنهادِحقوقیِتلقیِشدهِوِدارایِاحکامِوِآثارِخاصِاستِولیِچنینِامریِدرِمو
ِحقوقیِاستِولیِدرِمیانجیگریِتالشِبرِپیداِکردنِراهباشد.ِدرِداوری،ِداورِبیشترِبهِدنبالِیکِراهدقِنمیصا حّلیِاستِکهِموردقبولِهرِدوِطرفِاختالفِِحل ّ

ِباشدِ.
میانجیگریِراِروشیِعمومیِدرِحلِوِِتوانِِبینیِشدهِاستِولیِنمیاگرچهِدرِبرخیِمقّرراتِ)برایِنمونهِدرِمقّرراتِمربوطِبهِطالق(ِنوعیِازِمیانجیگریِپیش

ِِ تواندِِق.آ.د.مِمکلفِاستِتاِطرفینِراِتشویقِبهِصلحِوِسازشِنمایدِولیِدیگرِنمی189ِِو188ِِِِفصلِمنازعاتِدانست؛ِبنابراینِاگرچهِقاضیِبرِطبقِمفادِمواد ّ
ِشخصِثالثیِراِمأمورِاینِامرِنمایدِ.

 اقسام داوری
ِداوریِاست.ِدرواقعِبرِاساسِبندِبِمادۀِِخارجی.ِمعیارِاینِتقسیمداوریِممکنِاستِداخلیِباشدِیاِِ ِطرفین  المللیِِق.د.ت.ب:ِ»...ِداوریِبین1ِِبندیِتابعیت 

ایِِوریالمللیِدانامۀِداوریِبهِموجبِقوانینِایرانِتبعۀِایرانِنباشدِ...«.ِپسِقانونِداوریِتجاریِبینعبارتِاستِازِاینکهِیکیِازِطرفینِدرِزمانِانعقادِموافقت
ِگیریمِ.نامۀِداوری،ِایرانیِباشد.ِباِاینِمقدمه،ِمبحثِحاضرِراِدرِدوِگفتارِپیِمیداندِکهِتابعیتِطرفینِآنِدرِزمانِانعقادِموافقتراِداخلیِمی

 داوری داخلی 
کند:ِ»داوریِتجاریِداخلیِِالمللیِمقّررِمیبیننامۀِنحوۀِارائۀِخدماتِمرکزِداوریِاتاقِایرانِدرِموردِحلِوِفصلِاختالفاتِتجاریِداخلیِوِِآئین1ِِبندِتِمادۀِِ

نامۀِداوریِبهِموجبِقوانینِایران،ِِعبارتِاستِازِاختالفاتِوِدعاویِراجعِبهِروابطِوِمعامالتِتجاریِبینِاشخاصِحقوقیِیاِحقیقیِکهِدرِزمانِانعقادِموافقت
نامۀِداوریِدرِکارِنبودهِوِطرفینِازِطریقِِنیست.ِبرایِنمونه،ِمواردیِکهِموافقتگشاِِالذکرِاگرچهِمفیدِاستِولیِهمیشهِمشکلتبعۀِایرانِباشند«.ِمعیارِفوق
نمایندِبالتکلیفِگذاردهِشدهِاست.ِشایدِبتوانِگفتِدرِاینِمواردِمعیار،ِتابعیتِزمانِارجاعِامرِبهِداوریِاست.ِچونِدادگاهِنیزِاصواًلِدادگاهِبهِداوریِمراجعهِمی
ِضیهِراِبهِداوریِارجاعِنمایدِ.تواندِقدرِصورتِتوافقِطرفینِمی

آنکهِبخواهیمِدرِپیِِبرانگیزِبودهِاست.ِبیهاِهمیشهِازِمسائلِبحثگردد.ِاهلیتِشرکتهاِ)وِکاًلِاشخاصِحقوقی(ِمطرحِمیموضوعِدیگرِدرِخصوصِشرکت
ِپردازیمِ.هاِازِمنظرِموضوعِنوشتۀِحاضرِمینظراتِگذشتهِباشیمِصرفًاِبهِاهلیتِشرکتتکرارِاختالف

ِآنهاست.ِبدینِمعنیِکهِشرکتاقامتگهاِِقانونِتجارت،ِمعیارِتابعیتِشرکت591ِِهاِوِمادۀِِاِتوّجهِبهِمادۀِیکِقانونِثبتِشرکتب هاِتابعیتِکشوریِراِدارندِکهِِاه 
ِاصلی ِاصلیِشرکتیِِمرکز  خارجیِباشد،ِداوریِازِنوعِخارجیِِِِمرِبهِداوریدرِزمانِارجاعِایاِِِِدرِحینِانعقادِتوافقنامۀِداوریشانِدرِآنجاِباشد؛ِبنابراینِچنانچهِمرکز 
ِخواهدِبودِ.

 المللیداوری بین
نامۀِنحوۀِارائۀِخدماتِمرکزِداوریِِآئین1ِالمللیِبودنِداوری،ِخارجیِبودنِحداقلِیکیِازِطرفینِاختالفِاست.ِبرِاساسِبندِتِمادۀِدرِحقوقِایرانِمعیارِبین

نامۀِداوری،ِطبقِِالمللیِآنِاستِکهِیکیِازِآنهاِدرِزمانِانعقادِموافقتالمللی:ِ»داوریِتجاریِبینیِداخلیِوِبیناتاقِایرانِدرِموردِحلِوِفصلِاختالفاتِتجاِر
ِاستِ.ِِتابعیتِطرفینکنندهِقوانینِایرانِتبعۀِایرانِنباشد«.ِدرواقعِمعیارِتعیین

هایِخاصِِالمللیِبودنِداوریِحائزِآثارِچندیِاست.ِنخستِاینکهِداوریِداخلیِاصواًلِمشمولِقانونِآیینِدادرسیِمدنیِوِدرِداوریداخلیِیاِبینِِآثار تفکیک:
المللیِاستِِنالمللیِاصواًلِتابعِقانونِداوریِتجاریِبیهایِخاصِمشمولِقوانینِمربوطهِاستِولیِداوریِبینمشمولِقوانینِآیینِدادرسیِمدنیِوِدرِداوری

ِِ المللیِاست(ِتصویبِمجلسِشورایِاسالمیِنیزِضروریِِق.د.ت.ب(.ِهمچنینِدرِمواردیِکهِطرفِدعواِخارجیِاستِ)وِبنابراینِداوریِنیزِبین36ِِو2ِِِِ)مواد ّ
ِق.آ.د.م.(ِ.457ِاستِ)مادۀِ
گرددِ)اصواًل(ِدادگاهِعمومیِمرکزِاستانیِاستِکهِِلیِمطرحِمیالملینِبجاریِتاوریِددادگاهِصالحِدرِخصوصِاختالفاتیِکهِدرِموردِِبِ.تِ.دق.6ِمطابقِمادۀِِ

ِداخلیِاصواًلِدادگاهِصالحِدادگاهیِاستِکهِصالحیتِرسیدگیِبهِاصلِدعواِراِداردِ)ماد ِداوریِدرِحوزۀِآنِقرارِداردِولیِدرِداوری  ِق.آ.د.م.(ِ.462ِِۀِمقر ّ
نماید.ِتشخیصِارتباط،ِموضوعیتِوِارزشِهرگونهِِن،ِداوریِراِبهِنحوِمقتضیِادارهِوِتصدیِمیباِرعایتِمقّرراتِاینِقانوِِداوِردرِصورتِنبودنِچنینِتوافقیِِ 

.ِداورِبرحسبِقواعدِحقوقیِکهِطرفینِدرِموردِماهیتِاختالف1ِِکند:ِِچنینِمقّررِمی27ِِدلیلِبرِعهدۀِداورِاست.ِدرِموردِقانونِحاکمِبرِماهیتِدعواِنیزِمادۀِ
عنوانِارجاعِبهِقوانینِماهویِآنِکشورِِدِکرد.ِتعیینِقانونِیاِسیستمِحقوقیِیکِکشورِمشخص،ِبهِهرِنحوِکهِصورتِگیرد،ِبهاند،ِاتخاذِتصمیمِخواِهبرگزیده
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ِتعارضِمشمولِاینِحکمِنخواهدِبود،ِمگرِاینکهِطرفینِبهِنحوِدیگریِتوافقِکردهِباشندِ. ِحل ّ ِتلقیِخواهدِشد.ِقواعد 
ِتعارض،ِمناسبِِدرِصورتِعدمِتعیینِقانونِحاکمِازِِ .2 ِحل ّ جانبِطرفین،ِ»داور«ِبرِاساسِقانونیِبهِماهیتِاختالفِرسیدگیِخواهدِکردِکهِبهِموجبِقواعد 

ِتشخیصِدهدِ.
ِصورتِکدخدامنشانهِتصمیمِبگیردِ.تواندِبرِاساسِعدلِوِانصافِیاِبهکهِطرفینِصریحًاِاجازهِدادهِباشند،ِمیداورِدرصورتی .3
برِاساسِشرایطِقراردادِاتخاذِتصمیمِکندِوِعرفِبازرگانیِموضوعِمربوطِراِموردنظرِقرارِدهد.ِولیِدرِداوریِداخلیِاساسًاِچنینِبحثیِِِ.ِداورِبایدِدرِکّلیۀِموارد4

ِمتبوعِراِلحاظِخواهدِکرد.ِاینِموضوعِدرِمادۀِِِماهیتِمنازعهوِهمِدرِِِآیینِداوریگردد.ِداورِهمِدرِِمطرحِنمی ِکشور  ِحقوقی  فِنیزِمطرحِِق.آ.د.م.1494ِنظام 
هایِداخلیِچنینِِکهِاساسًاِدرِداوریگرددِدرحالیتعیینِمیِقانونِحاکمِبرِماهیتِاختالفاصواًلِباِتوّجهِبهِِقانونِحاکمِبرِآیینِداوریشدهِاست.ِبدینِنحوِکهِ

ِقانونِاخیر(ِ.1460ِِبحثیِمطرحِنشدهِوِداورِهمانِاصولِمورداحترامِمحاکمِراِرعایتِخواهدِکردِ)مادۀِِ
ِق.آ.د.م(   496ت غیرقابل داوری: )مادۀ موضوعا

 :ِصدورِحکمِورشکستگی،ِقابلِارجاعِبهِداوریِنیست؛ِاماِدعاویِراجعِبهِشخصِورشکسته،ِقابلِارجاعِبهِداوریِاست.دعوایِورشکستگی .1
 شودِ.:ِکهِشاملِدعاویِاثباتِرابطۀِزوجیت،ِبطالنِنکاحِوِانفساخِنکاحِمیاصلِنکاح .2
 فسخِنکاِح .3
 دعاویِدرخواستِحکمِطالقِوِدرخواستِگواهیِعدمِامکانِسازشِاسِت:ِکهِشاملِطالق .4
 باشدِ.:ِکهِشاملِدعاویِاثباتِنسبِوِنفیِولدِمینسب .5
گریِِگذشت،ِقابلِارجاعِبهِداوریِنیست؛ِاماِضررِوِزیانِناشیِازِجرم،ِقابلِارجاعِبهِداوریِاست.ِنبایدِمیانجی:ِرسیدگیِبهِجرم،ِحتیِجرائمِقابلجرائم .6

84ِِِتا82ِِِِادِِمذکورِدرِمِو گرِصرفًاِِعلیهِبرایِصلحِوِسازشِاستِوِمیانجیق.آ.د.کِراِباِداوریِاشتباهِگرفت.ِآنِاقدام،ِنوعیِوساطتِبینِمتهمِوِمجنی 
 کندِ.کندِوِخودِاقدامِبهِصدورِرأیِنمیبرایِسازشِبینِطرفینِتالشِمی

ِِ.امورِحسبی .7
ِعاویِراجعِبهِاموالِدولتیِوِعمومیِبهِداوریِمنوطِبهِشرایطِذیلِاست:ارجاعِدپذیری دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی: داوری

 تصویبِهیئتِوزیرانِ؛ .1
 اطالعِمجلسِ؛ .2
 درِدوِمورد،ِصرفِاطالعِمجلسِکافیِنیستِوِتصویبِمجلسِالزمِاست:ِ .3

ِـِطرفِدعواِخارجیِباشدِیِا
ِـِدعاویِمهمِ.

القاعدهِممنوعِِیابدِداوریِعلییافت.ِهرجاِکهِآثارِداوریِبهِاشخاصیِغیرِازِطرفینِداوریِسرایتِمیدستتوانِبهِیکِقاعدهِِگونهِدعاویِمیباِنگاهیِبهِاین
اندِوِآید.ِمطابقِاینِماده:ِ»رأیِداورِفقطِدربارهِطرفینِدعواِوِاشخاصیِکهِدخالتِوِشرکتِدرِتعیینِداورِداشتهق.آ.د.کِنیزِبرمی495ِاست.ِاینِمعناِازِمادۀِ

طرحِِنِمعتبرِاستِوِنسبتِبهِاشخاصِدیگرِتأثیریِنخواهدِداشت«.ِدرِمواردِممنوعهِیاِمنافعِاشخاصِثالثِمطرحِاستِیاِآنکهِنفعِعمومیِمانعِازِِمقامِآناقائم
ِاینکهِگفتهدعواِدرِداوریِمی ِنیزِمؤیداتیِدارد.ِازجمله ِنظرِدرِفقه ِاین ِبهِغیرمگردد. ِآثارِآن ِاستِزیرا ِاست،ِداوریِدرِلعانِممنوع ِنیزِسرایتِمیشده ِیابدِ.تالعنین

 طرفین داوری 
 شرایط طرفین: طرفین اختالف در داوری باید شرایطی از قرار ذیل داشته باشند: 

 وجود دو شخص:  .1
َرمِبایدِدوِطرفِداشتهِباشد.ِسؤالیِکهِمطرحِمی تواندِاصالتًاِوِنیابتًاِِمیشودِاینِاستِکهِآیاِشخصیِِداوریِبرایِحلِوِفصلِیکِمنازعهِاست؛ِبنابراینِالج 

بودهِوِدرِسهِدانگِِِِتوافقنامۀِداوریِمنعقدِنمودهِیاِاختالفِراِبهِداوریِارجاعِدهدِیاِآنکهِتعیینِداورِنماید؟ِفرضِکنیمِشخصیِمالکِسهِدانگِیکِقطعهِزمیِن
ِعامِداشتهِبه ِهرگونهِتصرفیِاعمِازِنقلِوِانتقالِبهِهرِکسِحّتیِِنحویدیگرِوکالت  گوییِبهِهرگونهِدعواِوِارجاعِاختالفِبهِِبهِخودِوِنیزِاختیارِپاسخکهِحق ّ

ِتواندِقضیهِراِبهِداوریِارجاعِدهدِ؟داوریِوِتعیینِداوریِدارد.ِحالِچنانچهِبخواهدِجهتِاحقاقِحقوقِاّدعاییِخویشِعلیهِموکلِاقدامیِبنمایدِمی
تواندِاختالفِراِاصالتًاِوِنیابتًاِدرِدادگاهِمطرحِنمایدِِطورِکهِشخصِمیهِجوازِشد.ِبعالوهِهمانشودِوِازِهمینِروِبایدِقائلِبدرِقوانینِکنونیِمنعیِمشاهدهِنمی

توانِِباشد.ِدرِمقابلِمیهایِحلِوِفصلِمنازعهِمیتواندِتعیینِداورِکند.ِچهِهمِطرحِدعواِدرِدادگستریِوِنیزِارجاعِامرِبهِداورِهرِدوِازِراهبهِهمانِترتیبِمی
ِمربوطهِبهِطرفینِداوریِاشارهِشدهِاستِوِگوِاینکهِبرایِقانوِنبهِعدمِجوازِچنِی گذارِوجودِدوِطرفیِکهِمنافعِمتعارضِِنِداوریِنظرِداد؛ِزیراِاّواًلِدرِتمامیِمواد ّ
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ِمربوطِبهِتعیینِداورِسومِوِنیزِشخصیِکهِبهِداوریِویِتراضیِشده ِمواد ّ ِِِِدارندِهمِبدیهیِوِهمِضروریِبودهِاست.ِاینِامرِازِسکوت  460ِِو459ِِِِاستِ)مواد ّ
ِقانونآید؛ِبنابراینَِصرفق.آ.د.م.(ِنیزِبرمی ِسکوت  ِداوریِوِلزومِوجودِتراضیِوِ...ِجملگیِِنظرِازِاعتبار  گذارِدرِخصوصِموضوع،ِاشارۀِچندینِبارهِبهِطرفین 

طرفِوجودِداردِکهِبقایِکارِِدرِدادگستریِنظارتِمرجعیِبیظهورِدرِضرورتِوجودِدوِشخصِدارد.ِدرِموردِقیاسِمراجعهِبهِدادگستریِوِداوریِنیزِبایدِگفتِ
شودِِق.آ.د.م(.ِهمینِحکمِموجبِمی472ِِتوانندِداورِراِعزلِنمایندِ)مادۀِِاوِهیچِارتباطیِباِخواستِطرفینِنداردِولیِدرِداوری،ِطرفینِهرِوقتِکهِبخواهندِمی

ندِداورِراِعزلِنماید.ِالبتهِهمینِامکانِدرِطرحِدعواِدرِدادگستریِنیزِبهِشکلیِدیگرِِکهِشخصِاصیلِ)وِوکیل(ِجریانِداوریِراِبهِزیانِخودِببِیتاِهمین
کمِدرِمواردیِکهِوکالتِعامِاستِولیِبهِاختیارِِ)استردادِدعواِیاِدادخواست(ِوجودِداردِوِاینِایرادِواردِنیست.ِنکتۀِدیگرِموضوعِرعایتِغبطهِموکلِاست.ِدست

تواندِدرِتضادِباِغبطۀِموکلِبهِحسابِآیدِولیِاگرِبهِاینِاختیارِتصریحِشدهِباشدِِهِباشد،ِارجاعِچنینِاختالفیِبهِداوریِمیایِنشدارجاعِامرِبهِداوریِاشاره
ِغبطۀِموکلِدانستِ.نمی ِارجاعِبهِداورِراِخالف  رف  ِتوانِص 

ِکندِ.حقوقیِماِوِمقّرراتِمربوطِبهِداوریِنظرِاّولِراِتأییدِمیِرغمِایراداتِمنطقیِوِنتایجِناگواریِکهِممکنِاستِازِنظرِاّولِبرخیزد،ِنظاِمبهِهرِترتیبِعلی
محجورِِِِاهمّیتِموضوعِپوشیدهِنیست.ِغیرِازِموضوعِطرحِدعواِبهِنیابتِوِبهِاصالت،ِموضوعِاختالفاتِمدیر)ان(ِشخصِحقوقیِباِشخصِحقوقی،ِاختالفات

ِهایِبارزِاینِحالتِاستِ.باِنمایندۀِقانونیِوِ...ِنیزِازِمثال
 صوصی بودن دو طرف: خ .2

ِمادۀِِ اختالفاتِمربوطِبهِِقانونِاساسیِمانعِازِآنِاستِکه139ِِِِق.آ.د.مِوِنیزِاصل457ِِِِطرفینِداوریِبایدِهرِدوِازِاشخاصِخصوصیِباشند.ِدرواقع،ِحکم 
ِاطالعِمجلِِاموالِدولتیِوِعمومی ِارجاعِبهِداوریِتصویبِهیئتِوزیرانِو ِباشد.ِدرواقعِشرط ِبهِداوری ِارجاع ِتصویبِمجلسِِقابل ِاسالمیِوِدرِمواردی سِشورای

ِباشدِ.می
 اهلّیت طرفین:  .3

توانندِباِتراضیِیکدیگرِمنازعهِوِق.آ.د.م:ِ»کّلیۀِاشخاصیِکهِاهلّیتِاقامۀِدعواِدارندِمی454ِِطرفینِداوریِبایدِاهلّیتِطرحِدعواِداشتهِباشند.ِبرِاساسِمادۀِِ
632ِِایِازِرسیدگیِباشد،ِبهِداوریِیکِیاِچندِنفرِارجاعِدهند«.ِمادۀِِشدهِباشدِوِدرِصورتِطرحِدرِهرِمرحلهشدهِیاِنهاِطرحاختالفِخودِراِخواهِدرِدادگاه

ِق.د.ت.بِنیزِبهِاهلّیتِطرفینِاشارهِدارد.2ِماده2ِِِقانونِآیینِدادرسیِسابقِنیزِحاویِحکمِمشابهیِبود.ِبندِِ
درِحقِیاِجهتِاجرایِحقِالزمِاست؛ِبنابراینِاگرِشخصیِاهلّیتِتصرفِدرِمالیِراِنداشتهِباشدِِاهلّیتِالزمِبرایِطرحِدعواِهمانِاهلّیتیِاستِکهِبرایِتصرفِِ

ِاهلّیتِطرحِدعواِوِنیزِاهلّیتِارجاعِامرِبهِداوریِراِدرِخصوصِاختالفاتِراجعِبهِآنِمالِنخواهدِداشتِ.
 حِقّ طرح دعوا:  .4

ِدعواِنیزِداشته ِطرح 
ّ
بایدِحق  ِمراجعهِبهِدادگستریِبهِِطرفینِداوریِعالوهِبرِاهلّیتِ ِدعواِدرواقعِهمانِحق ّ ِطرح 

ّ
کهِاینِمراجعِتکلیفِبهِنحویباشند.ِحق 

ِانصرافِازِِباشد.ِوجودِاینِحق،ِفرعِبرِاحرازِشرایطیِچونِداشتنِنفعِدرِموضوعِمرافعهِمیرسیدگیِداشتهِباشندِمی ِدعواِاصواًلِهمراهِباِحق ّ ِطرح 
ّ
باشد.ِحق 

ِناشیِازِمعاملهباشد.ِممکنِِآنِنیزِمی ِاحتمالی  ِدعواِراِدرِآنِخصوصِازِدستِِاستِطرفین،ِدعاوی  ِطرح 
ّ
ایِراِ)ازِقبلِصلح(ِکردهِباشند؛ِدرِاینِصورتِحق 

ِارجاعِامرِبهِداوریِراِنیزِنخواهندِداشت.ِمگرِآنکهِترتیبِجدیدیِاتخاذِگرددِ. ِخواهندِدادِوِدرِنتیجهِحق ّ
ِتواندِبهِشرحِذیل،ِدعواِراِبهِداوریِارجاعِدهدِ:شخصِنمایندهِمیه: ارجاع اختالفات به داوری توسط نمایند

 تواندِدرِحدودِموضوعِموردِنمایندگیِخود،ِاختالفاتِراِبهِداوریِارجاعِدهندِ.ولیِیاِقیمِیاِوصیِمی .1
صورت،ِازِچنینِحقیِبرخوردارِنیست؛ِحتیِاگرِِنامه،ِحقِارجاعِاختالفِبهِداوریِوِنصبِداورِراِدارد.ِدرِغیرِاینِِوکیلِهمِدرِصورتِتصریحِدرِوکالت .2

 وکیلِدادگستریِباشدِ.
 توانندِاختالفاتِمالیِمرتبطِباِشخصِورشکستهِراِبهِداوریِارجاعِدهندِ.ادارۀِتصفیهِیاِمدیرِتصفیۀِشخصِورشکسته،ِمی .3
 هایِسهامی،ِحقِارجاعِداوریِبهِداورِراِداردِ.مدیرِتصفیۀِشرکت .4
 باِمسئولیتِمحدودِدرِصورتیِحقِارجاعِدعواِبهِداوریِراِداردِکهِاساسنامهِیاِمجمعِعمومیِشرکاِچنینِحقیِبهِاوِدادهِباشندِ.مدیرِتصفیۀِشرکتِتعاونیِوِِ .5
ِهایِتضامنی،ِنسبیِوِمختلطِدرِصورتیِحقِارجاعِبهِداوریِراِداردِکهِشرکایِضامنِاینِحقِراِبهِاوِدادهِباشندِ.مدیرِتصفیۀِشرکت .6

 فینِاختالفِتکالیفیِدارندِکهِبهِقرارِذیلِاستِ:طِرتکالیف طرفین اختالف: 
 تکلیف طرفین اختالف نسبت تعیین داور و شیوۀ نصب داور:   .1

عنوانِپردازد.ِاگرِشخصیِکهِبهعنوانِداور،ِبهِانجامِداوریِمیدرِاینِصورت،ِهمانِشخصِبه  :داورِدرِشرطِداوریِتعیینِشدهِاستِ)شرطِداوریِمقید(الفِـِِ
 شود؛ِمگرِآنکهِطرفینِبهِداوریِشخصِدیگریِتراضیِکنندِ.شده،ِنتواندِیاِنخواهدِداوریِکند،ِشرطِداوریِزایلِمینصبداورِ
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 ِ:طرفینِنصبِداورِراِبرِعهدۀِدادگاهِگذاشتهِباشندبِـِ
ِصالحیتِرسیدگیِبهِاصلِدعوِاِِ،ِدادگاهیِکهعدمِتوافقِطرفیِنشدهِوِدرِصورتِِواقعِِموردِتوافقِطرفین،ِصالحِاستِکهِِنصبِداوردادگاهی،ِبرایِِ •

 راِداردِصالحِاستِ.
 استِ.ِضروریِصالحیتِذاتیتوافقِکنند؛ِاماِرعایتِخالفِقواعدِصالحیتِمحلیِتوانندِِدرِتراضیِنسبتِبهِدادگاهِبرایِنصبِداور،ِطرفینِمی •
خواستِسادهِاست؛ِدادگاهِبایدِدرِوقتِِتواندِازِدادگاهِدرخواستِنصبِداورِکند.ِاینِدرخواست،ِیکِدِرشخصِمتقاضیِدرخواستِنصبِداور،ِمی •

 العاده،ِاقدامِبهِنصبِداورِکندِ.فوق
قیدقرعهِتعیینِنکند،ِانتخابِاینِداور،ِباطلِاستِوِدرنتیجه،ِِشود.ِاگرِدادگاه،ِداورِراِبهِِقیدقرعهِازِبینِحداقلِدوِبرابرِتعدادِداورانِتعیینِمیداورِبهِِ •

 بودهِوِباطلِاستِ.ِق.آ.د.م489ِِمادۀ6ِِِرأیِاوِنیزِمشمولِبندِِ
.ِتاِزمانیِکهِداور،ِداوریِراِقبولِنکرده،ِهنوزِِداورِملزمِبهِقبولِداوریِنیستِِدادگاهِبایدِقبولِداورانِراِأخذِکند.،ِِتعیینِداورِتوسطِدادگاهدرِصورتِِ •

 راِانتخابِکندِ.ِنصبِداورِخاتمهِنیافتهِاست.ِدرِنتیجه،ِدرِصورتِعدمِقبولِداورِتعیینیِدادگاه،ِدادگاهِبایدِداورِدیگری
کندِوِِخودِراِتعیینِمیِِداورِاختصاصیدرِاینِصورت،ِهریکِازِطرفینِکهِخواستارِآغازِداوریِباشد،ِِ  :طرفینِدرِخصوصِنصبِداورِسکوتِکردهِباشندجِـِِ

اختصاصیِخودِراِتعیینِکندِوِنسبتِبهِِِِ،ِداورروز10ِِظرفِِخواهدِِفرستدِوِازِاوِمیایِبرایِطرفِدیگرِمیکند.ِسپسِاظهارنامهراِنیزِانتخابِمیِِداورِمشترک
 تواندِنصبِداورِراِازِدادگاهِبخواهدِ.نیزِباِاوِتوافقِکند.ِدرِصورتِعدمِاقدامِطرفِدیگر،ِشخصِمزبورِمیِداورِمشترِک

مراجعهِکردهِوِازِاوِِِشخصِثالثدرِاینِصورت،ِهریکِازِطرفینِکهِخواستارِآغازِداوریِباشد،ِبایدِبهِِ  اند:طرفینِنصبِداورِراِبرِعهدۀِشخصِثالثِگذاشتهِِدِـ
،ِِامتناعِشخصِثالثِازِنصبِداورباشد،ِدرِصورتِِِِحقوقییاِِشخصِحقیقیِِدارِنصبِداورِاست،ِممکنِاستِِتقاضایِنصبِداورِکند.ِشخصِثالثیِکهِعهده

یست.ِدرِصورتِنصبِداورِتوسطِشخصِثالث،ِِنِِقیدقرعهاست.ِشخصِثالث،ِبرخالفِدادگاه،ِمکلفِبهِنصبِداورِبهِِِِمذکورِدرِبندِقبلتابعِاحکامِِنصبِداورِِ
 بهِاوِچنینِحقیِدادهِباشندِ.ِِطرفینخودِراِبرایِنصبِداور،ِبهِاشخاصِدیگریِواگذارِکند؛ِمگرِآنکهِِاختیارِِتواندِِراِأخذِکند.ِشخصِثالثِنمیقبولیِداورِِِِاوِباید

 توسط طرفین )جرح داور(:رد داور 
 استِ.ِداورِازِجانبِطرفینِقابلِجرح،ِکندداورِراِنصبِمی،ِدادگاهدرِمواردیِکهِ .1
 توانندِداورِراِجرحِکنند.ِِروزِازِآنِجلسه،ِمی10ِِدرِصورتِحضورِطرفینِاختالفِدرِجلسۀِتعیینِداور:ِظرفِ .2
 روزِازِتاریخِابالغِنامِداورِبهِطرفینِاستِ.10ِورِدرِصورتِعدمِحضورِطرفینِاختالفِدرِجلسۀِتعیینِداور:ِمهلتِجرحِدا .3
 تواندِبدونِدلیلِباشد؛ِبلکهِبایدِناشیِازِعدمِرعایتِمواردِممنوعیتِمطلقِیاِنسبیِدرِنصبِداورِباشدِ.جرحِداورِنمی .4
 کندِ.رسیدگیِباِجرحِداورِباِدادگاهِاست.ِاگرِدادگاهِجرحِداورِراِبپذیرد،ِداورِدیگریِتعیینِمی .5
 داور،ِمشغولِرسیدگیِباشد،ِصرفِجرحِداورِتوسطِطرفین،ِموجبِتوقفِرسیدگیِنیست،ِمگرِآنکهِدادگاه،ِجرحِداورِراِبپذیردِ.اگرِ .6
 تصمیمِدادگاهِدرِقبولِیاِعدمِقبولِجرحِداور،ِقطعیِاستِ. .7
وِنظرِاینِداورِممنوع،ِدرِصدورِرأیِمؤثرِبودهِباشد،ِدرِِاگرِدادگاه،ِجرحِداورِراِنپذیرد،ِولیِدرواقعِنسبتِبهِداور،ِجهاتِممنوعیتِوِجرحِداورِبرقرارِباشدِِ .8

ِاینِصورت،ِرأیِچنینِداوریِباطلِاستِ.
 قبولی داور: 

 کند؛ِمگرِآنکهِامرِداوریِراِقبولِکندِ.عنوانِداور،ِبرایِاوِتکلیفیِایجادِنمیانتخابِشخصیِبه .1
 یِداورِراِأخذِکندِ.کنندۀِداورِ)توسطِطرفینِاختالف/ِدادگاهِ/ِشخصِثالث(،ِبایدِقبولانتخاب .2
 الزمِاستِ.ِِداورِمشترِکوِهمِدرِموردِِداورِاختصاصیقبولیِداور،ِهمِدرِموردِ .3
 نیست؛ِحتیِاگرِویِتوسطِدادگاهِانتخابِشدهِباشدِ.ِالزامیقبولِداوریِتوسطِداورِ .4
 تِ.ممکنِاستِقبولیِداور،ِبهِنحوِضمنیِباشد.ِآغازِبهِانجامِداوریِتوسطِداور،ِنوعیِقبولِضمنیِداوریِاِس .5
 تعیین موضوع داوری و اعالم مراتب به داوران:  .2

َرمِمسبوقِبهِتوافقِطرفینِمی باشد.ِصّحتِاینِتوافقِموکولِبرِتعیینِموضوعِآنِاست.ِبعالوهِداورانِبایدِبدانندِکهِدرِچهِخصوصیِاظهارنظرِِداوریِالج 
باِاینِتفاوتِکهِاینِِمیکنند؛ِزیراِاینِتوافقِطرفینِاستِکهِبهِداورانِصالحیتِاظهارنظرِِ دهد.ِهمینِامرِدرِموردِمراجعهِبهِدادگاهِنیزِصادقِاست.ِ

ِدرخواستِخواهانِاستِکهِمحدودۀِصالحیتِدادگاهِراِازِلحاظِاظهارنظرِمشخصِمی ِق.آ.د.م(ِ.426ِوِبندِالفِمادۀ2ِِ،349ِِسازدِ)مفادِمواد ّ
ِِِِازِطرفی،ِنظرِداورانِواجدِوصفِقضاییِاست.ِبهِبیانیِجهتِحل 458ِِوِفصلِیکِاختالفِاست؛ِبنابراینِبایدِموضوعِاختالفِمشخصِباشد.ِمادۀ
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کهِتعیینِداورِبعدِازِِکهِرافعِاشتباهِباشدِتعیینِگردد.ِدرصورتیطوریشودِبایدِموضوعِداوریِبهق.آ.د.مِبهِشرحِذیلِاست:ِ»درِهرِموردِکهِداورِتعیینِمی
نامهِِطورِروشنِمشخصِوِمراتبِبهِداورانِابالغِشود«.ِالزمِبهِذکرِاستِکهِدرِموافقترجاعِشدهِبایدِبهبروزِاختالفِباشد،ِموضوعِاختالفِکهِبهِداوریِا

طورِروشنِمشخصِوِموضوعِبهِداورانِِداوریِالزمِوِممکنِنیستِکهِموضوعِاختالفِدقیقًاِمشخصِباشدِولیِدرِقراردادِداوریِموضوعِاختالفِبایدِبه
ِق.آ.د.م(ِ.458ِابالغِگرددِ)مادۀِِ

 تعیین مّدت داوری:  .3
 استِ.ِماه3ِنامهِدرِاینِخصوص،ِمهلتِداوریِِموافقتِسکوتاست.ِدرِصورتِِنامۀِداوریموافقتتابعِِِمهلتِداوری

 شودِ.ِابالِغ،ِازِزمانیِاستِکهِموضوعِاختالفِوِمشخصاتِطرفینِوِمشخصاتِسایرِداورانِبهِهمۀِداورانِآغازِمهلتِداوری
 ،ِتسلیمِکنندِ.ابالِغِوِبرایِصادراورِیاِداورانِرأیِخودِراِ،ِزمانیِاستِکهِدپایانِمهلتِداورِی
تواندِرأسًاِمهلتِداوریِراِتمدیدِکند؛ِزیراِداوری،ِِممکنِاست.ِحتیِدادگاهیِکهِاقدامِبهِنصبِداورِکرده،ِنمیِِتوافقِطرفینفقطِبهِموجبِِِِتمدیدِمهلتِداوری

 نهادیِتوافقِمحورِاستِ.
ِاستِ.ِابطالقابلنِاستِکهِرأیِداوریِکهِخارجِازِمهلتِصادرشده،ِضمانتِاجرایِعدمِرعایتِمهلتِداوری،ِآ

 تسلیم اسناد و مدارک به داوران:   .4
اعتباریِداوریِنخواهدِبودِِق.آ.د.مِطرفینِبایدِاسنادِوِمدارکِخودِراِبهِداورانِتحویلِدهند.ِالبتهِعدمِانجامِچنینِتکلیفیِموجبِبی476ِبرِاساسِمادۀِِ

ممتنعِراِباِشکستِمواجهِسازد.ِهمچنینِاگرِدرِخصوصِموضوعِداوریِحکمیِصادرِشدهِباشدِطرفینِبایدِآنِراِدرِاختیارِداورِِوِصرفًاِممکنِاستِطرفِ
شدهِوِداورِمنتظرِحکمِِق.آ.د.مِمتوقف478ِِکندِکهِجریانِداوریِبرِاساسِمادۀِِق.آ.د.م(.ِاینِامرِبهِخصوصِزمانیِاهمّیتِپیداِمی480ِِقرارِدهندِ)مادۀِِ

ِباشدِ.میدادگاهِ
 دادن توضیحات الزم به داوران:  .5

توانندِتوضیحاتِالزمِراِازِآنانِبخواهندِوِاگرِبرایِِق.آ.د.م:ِ»طرفینِبایدِاسنادِوِمدارکِخودِراِبهِداورانِتسلیمِنمایند.ِداورانِنیزِمی476ِِمطابقِمادۀِِ
ِاتخاذِتصمیمِجلبِنظرِکارشناسِضروریِباشد،ِکارشناسِانتخابِنمایند«ِ.

 الزحمۀ داوری: ّق پرداخت ح  .6
 استِ.ِتابعِتوافقِاوِباِطرفِیاِطرفینِاختالفالزحمۀِداورِدرِوهلۀِاولِالزحمهِاست.ِمیزانِحقداورِمستحقِحق

 استِ.نامۀِمصوبِرئیسِقوۀِقضاییهِآیینالزحمۀِداور،ِتابعِدرِصورتِعدمِوجودِقرارداد،ِمیزانِحق
ِایِجزِطرحِدعواِدرِدادگاهِنداردِ.الزحمۀِخودِچارهبپردازد،ِازِپرداختِامتناعِکند،ِداورِبرایِوصولِحقالزحمۀِداورِراِاگرِشخصیِکهِبایدِحق

 داور
تواندِمنفردِیاِمتعددِباشد.ِداوریِسازمانیِدرِق.آ.د.مِِوجودِداورِازِدیگرِارکانِتشکیلِداوریِاست.ِدرواقعِبدونِوجودِداورِتحّققِداوریِمنتفیِاست.ِداورِمی

ق.د.ت.بِبهِداوریِاشخاصِحقوقیِاشارهِشدهِاست.ِبرِاینِاساسِممکنِاستِسازمانیِخاصِیاِشخصِحقوقی1ِِِِدهِاستِولیِدرِبندِالفِمادۀِِتصریحِنِش
ِاستفادهِاستِ.هایِداخلیِنیزِقابلآمدهِولیِدرِداوریعملعنوانِداورِتعیینِشود.ِتجویزِداوریِسازمانیِدرِق.د.ت.بِبهمعّینیِبه
ِدارایِشرایطیِباشدِوِدرِضمنِبایدِخالیِازِبرخیِموانعِباشدِ.داورِبایدِ

 اوصاف داوران: 
گویند.ِدرِصورتِِمیِِهیئتِداوری.ِدرِصورتیِکهِداورانِمتعددِباشند،ِاصطالحًاِبهِآنهاِِمتعددباشدِیاِِِِواحِدتواندِِاست.ِداورِمیِِتابعِتوافقِطرفین،ِِتعدادِداوران

ِِیکِداورِاختصاصِیکنند؛ِبدینِنحوِکهِهریکِازِطرفین،ِِبهِاختالفاتِایشانِرسیدگیِمیِِسهِداوِرتعدادِداوران،ِِسکوتِطرفینِوِعدمِتوافقِایشانِدرِخصوصِ
شود؛ِاماِِانتخابِمیِِتوسطِطرفیِنِِق.آ.د.مبناِبرِِِِسرداورشود.ِِانتخابِمیِِداورِمشترِکیاِِِِداورِثالثیاِاصطالحًاِِِِسرداورعنوانِِکنندِوِیکِنفرِنیزِبهانتخابِمی
االصولِدرِنصبِِباشد.ِتابعیتِداور،ِعلیِِخارجییاِِِِایرانیتواندِِشود.ِداورِمیانتخابِمیِِداورانِاختصاصیتوسطِِالمللیِِقانونِداوریِتجاریِبینبرِِِِسرداورِبنا

راِبرایِداورِمقررِکنند.ِرعایتِاینِشرایطِدرِنصبِِِِشرایطِخاصی،ِِنامۀِداوریموافقتکند؛ِجزِدرِمواردِاستثنائی.ِممکنِاستِطرفینِدرِِداورِایجادِمحدودیتِنمی
ِداورِالزامیِاستِ.

 شرایط و موانع داور: 
خودِِیِداورِمقّررِنشدهِاستِوِلحنِقانونِبهِنحویِاستِکهِظاهرًاِفقطِموانعِراِبرشمردهِاست.ِالبتهِذکرِموانعِخودبهدرِق.آ.د.مِشرطِخاّصیِبراِِشرایط داور:

ِمبّینِوجودِشرایطِداورِاستِ.
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 موانع داور:
 طرفینِ.عنوانِداورِنیستند؛ِحتیِباِتراضیِوجهِاشخاصِمشمولِآنهاِقابلِانتخابِبههیچمواردیِکهِبه  هایِمطلق:ممنوعیت .1
 اشخاصیِکهِنسبتِبهِموردِخاصیِازِداوریِممنوعِباشندِیاِاینکهِممنوعیتِایشانِبهِموجبِتراضیِطرفینِبرطرفِشود. هایِنسبی:ممنوعیت .2

ِمواردِممنوعیتِمطلقِ:
 ایِازِاهلیتِباشدِکهِبرایِانجامِاصلِموضوعِداوریِالزمِاستِ.داورِبایدِدارایِهمانِدرجه: محجوریِن .1

تواندِدرِامورِمالیِداوریِکند؛ِچراکهِشخصِسفیهِدرِامورِغیرمالی،ِمحجورِتلقیِِواندِدرِامورِغیرمالیِداوریِکند؛ِاماِنمیتیکِشخصِسفیهِمی •
 شودِ.نمی

اشخاصِورشکستهِحتیِدرِامورِمالی،ِازِداوریِممنوعِنیستند؛ِزیراِحجرِناشیِازِورشکستگی،ِیکِحجرِدماغیِوِفکریِنیست؛ِبلکهِبرایِحمایتِِ •
 بکارانِاستِوِاینِداوریِموجبِاضرارِطلبکارانِنیستِ.ازِحقوقِطِل

 هایِتبعیِ(اند.ِ)مجازاتازِداوریِمحرومِِحکمِدادگاهاشخاصیِکهِبهِموجبِِ .2
 ِ.قضاتِوِکارمندانِاداریِشاغلِدرِمحاکمِقضایِی .3

ِاداریِفقطِدرصورتی • ِازِداوریِممنوعِِشاغِلکهِدرِمحاکمِقضاییِِکارمندان ِاداریِشاغلِدرِمراجعِغیرقضاییِوِهمچنینِِباشند، ِبنابراین،ِکارمندان اند؛
 هاِاشتغالِندارندِ)کارکنانِستادیِقوۀِقضاییه(،ِازِداوریِممنوعِنیستندِ.کارمندانِاداریِشاغلِدرِقوۀِقضاییهِکهِدرِدادگاه

هایِعمومی،ِانقالب،ِتجدیدنظر،ِیاِقضاتِدیوانِِاند؛ِمانندِقضاتِدادگاهوریِممنوعکلیۀِقضات،ِیعنیِاشخاصیِکهِدارایِابالغِقضاییِهستند،ِازِدا •
 عالیِکشورِوِدیوانِعدالتِاداریِ.

 قضاتِبازنشستهِازِداوریِممنوعِنیستندِ. •
بورس،ِقضاتِشاغلِدرِِشهرداری،ِقاضیِعضوِهیئتِداوری100ِِِِهایِمادۀِِها،ِمانندِقضاتِعضوِکمیسیونقضاتِشاغلِدرِمراجعیِغیرِازِدادگاه •

 اندِ.ادارۀِحقوقیِقوۀِقضاییهِوِ...ِازِداوریِممنوع
دهد،ِعالوهِبرِالزامِبهِجبرانِِاستعفاورزدِیاِآنکهِِامتناعِصدورِرأییاِِشرکتِدرِجلساتازِِِبدونِعذرِموجهوِسپسِِبپذیرددرِصورتیِکهِشخصی،ِداوریِراِ .4

 سالِنیزِازِانجامِداوریِممنوعِاستِ.5ِخسارتِتاِ
 د ممنوعیت نسبی: موار 
 کلیِباطلِاست:شده،ِازِانجامِداوریِممنوعِاستِوِشرطِداوری،ِبهق.آ.د.م:ِاگرِشروطِذیلِجمعِباشد،ِداوریِکهِدرِشرطِداوریِتعیین456ِمادۀِ .1

 قراردادیِبینِیکِایرانیِوِیکِخارجیِمنعقدِشودِ. •
 درِاینِقرارداد،ِشرطِداوریِدرجِشود. •
 اینِشرطِداوریِمقیدِباشدِ. •
 ورِباِطرفِمقابلِهمِتابعیتِباشدِ.اینِدا •

نصبِنیستند.ِالبتهِاینِممنوعیتِنیزِبهِموجبِتوافقِوِتراضیِِعنوانِداورِقابلق.آ.د.م:ِمواردِمذکورِدرِاینِمادهِتوسطِدادگاهِیاِشخصِثالث،ِبه469ِمادۀِِ .2
 شود.ِاینِمواردِعبارتِاستِازِ:طرفین،ِبرطرفِمی

 تمامِشمسیِباشدِ.سال25ِِکسانیِکهِسنِآنانِکمترِازِ •
 نفعِباشندِ.کسانیِکهِدرِدعواِذی •
 کسانیِکهِباِیکیِازِاصحابِدعوا،ِقرابتِسببیِیاِنسبیِتاِدرجۀِدومِازِطبقۀِسومِداشتهِباشندِ. •
 کسانیِکهِقیمِیاِکفیلِیاِوکیلِیاِمباشرِامورِیکیِازِاصحابِدعواِهستندِیاِیکیِازِاصحابِدعوا،ِمباشرِامورِآنانِباشدِ. •
 دِیاِهمسرانشانِوارثِیکیِازِاصحابِدعواِباشندِ.کسانیِکهِخو •
یاِحال،ِِکسانیِکهِباِیکیِازِاصحابِدعواِیاِباِاشخاصیِکهِقرابتِنسبیِیاِسببیِتاِدرجۀِدومِازِطبقۀِسومِباِیکیِازِاصحابِدعواِدارند،ِدرگذشتهِِ •

 دعوایِکیفریِداشتهِباشندِ.
 نسبیِتاِدرجۀِدومِازِطبقۀِسومِاوِدعوایِمدنیِدارندِ.کسانیِکهِخودِیاِهمسرانشانِوِیاِیکیِازِاقربایِسببیِیاِِ •
 کارمندانِدولتِدرِحوزۀِمأموریتِآنان. •
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(ِکارمندانِراِازِداوریِدر1337ِِالیحۀِقانونیِراجعِبهِمنعِمداخلۀِوزراءِوِنمایندگانِمجلسینِوِکارمندانِدولتِدرِمعامالتِدولتیِوِکشوریِ)مصوبِِ .3
 هایِوابستهِبهِآنهاست،ِمنعِکردهِاستِ.هاِیاِدستگاهمجلسِیاِشهرداریطرفِآنِدولتِیاِِاختالفاتیِکهِیک

درِِِاگرچهِداورِمکلفِبهِقبولِداوریِنیست؛ِاماِاگرِداورِبعدِازِقبولِداوری،ِازِانجامِداوریِامتناعِورزدِیاِازِداوریِاستعفاِدهدِیاِآنکهامتناع داور از داوری:  
ِسؤولیتِشبهِانتظامیِبرایِاوِمقررِکردهِاست.ِاینِاقدامِداور،ِدارایِضمانتِاجراهایِذیلِاست:گذارِنوعیِمجلساتِداوریِشرکتِنکند،ِقانون

 رساندِ.توانِاوِراِملزمِباِانجامِداوریِکرد؛ِچراکهِالزامِداور،ِبهِانجامِداوری،ِطرفینِاختالفِراِبهِنتیجۀِمطلوبِنمینمی .1
 مکلفِبهِجبرانِخسارتِاستِ. .2
ِامِداوریِممنوعِاستِ.طورِمطلق،ِازِانجسالِبه5ِتاِ .3

ق داوری
ّ

 تحق
درِِتوانِگفتِداوریِبهِمفهومیِکهِدرِقانونِآیینِدادرسیِمدنیِآمدهِاستِتشکیلِشدهِاست؛ِیعنیِطرفینِیاِِایِاستِکهِمیمقصودِازِتحّققِداوریِمرحله

دِازِوقوعِاختالفِبودهِباشد(،ِتوافقنامۀِداوریِمعتبرِبوده،ِطرفینِِاندِ)اعمِازِاینکهِقبلِیاِبِعبهِداوریِتراضیِکردهِایِمستقلدرِضمنِتوافقنامهیاِِقراردادِاصلی
ِاندِ.اند(،ِداورانِقبولِداوریِکردهبهِداوریِاشخاصِخاصیِتراضیِکردهِ)یاِبهِانتخابِداورِتوسطِدادگاهِیاِثالثِتراضیِکرده

 توافق داوری 
ِشودِ.نامۀِداوریِوِسپسِبهِقراردادِداوریِپرداختهِمیتفاوتِاست.ِدرِاینِقسمتِابتداِبهِموافقتِِداوریقراردادِِوِِِِنامهِیاِتوافقِدرِارجاعِامرِبهِداوریموافقتبینِِ

 نامۀ داوریموافقت
ِتوافقِبهِداوریِشاملِقراردموافقت ِبر ِخودِعالوه ّ ِبهِداوریِدارایِدوِمعنایِعامِوِخاصِاست.ِدرِمعنایِعام  ِارجاعِامر ِتوافقِبه ِیا ِنینامۀِداوری شودِِزِمیادِداوری

توافقیِاستِبینِطرفینِکهِبهِموجبِآن،ِتمامِیاِبعضیِازِاختالفاتیِکهِدرِموردِیکِیاِچندِرابطۀِحقوقیِمعین،ِِنامۀ داوری  موافقتولیِدرِمعنایِخاصِِ
ِشودِ.اعمِازِقراردادیِیاِغیرقراردادی،ِبهِوجودِآمدهِیاِممکنِاستِپیشِآید،ِبهِداوریِارجاعِمی

ِناشیِازِآنِرابطۀِحقوقیِبهِداورِیتوانِگفتِِپسِمی ِآتی  ِیکِرابطۀِحقوقیِمبنیِبرِارجاعِاختالفات  .ِقانونِِتوافقِبهِارجاعِامرِبهِداوریِتوافقیِاستِبینِطرفین 
وافقاتیِکهِبعدِازِحدوثِاختالفِِگیردِوِتآیینِدادرسیِنیزِظاهرًاِبینِتوافقِبهِداوریِوِقراردادِداوریِیاِالاقلِدرِتراضیِبهِداوریِکهِقبلِازِبروزِمنازعهِصورتِمی

نامۀِِق.د.ت.بِاینِتمایزِراِنپذیرفتهِاست.ِبرِاساسِاینِماده:ِ»موافقت1ِِ(.ِالبتهِبندِجِمادۀ458ِِشودِتمایزِقائلِشدهِاستِ)برایِمثالِنکِبهِمادۀِِمحّققِمی
یاِچندِرابطۀِحقوقیِمعّینِاعمِازِقراردادیِیاِغیرقراردادیِبهِوجودِِداوریِتوافقیِاستِبینِطرفینِکهِبهِموجبِآنِتمامِیاِبعضیِازِاختالفاتیِکهِدرِموردِیکِِ

ِشودِ...«ِ.آمدهِیاِممکنِاستِپیشِآید،ِبهِداوریِارجاعِمی
 نامۀ داوری: اوصاف موافقت

مستقلِباشد.ِِِِقراردادیکِصورتِِیاِبهِِشرطِضمنِعقِدصورتِِهمچنینِبهِِشفاهِی)اعمِازِسندِرسمیِیاِعادی(ِیاِِِِکتبِیصورتِممکنِاستِبهنامۀِداوریِِموافقت
قبولِاینِِباشد،ِِداورِتعیینِشدهِِِِنامۀِداوری،یست؛ِگرچهِممکنِاستِدرِآن،ِداورِتعیینِشدهِباشد.ِاگرِدرِموافقتنِِنامۀِداوریشرطِصحتِموافقت،ِِتعیینِداوِر

ِیستِ.نِنامۀِداوریشرطِصحتِموافقت،ِداور
)مانندِکلیۀِاختالفاتِماِِعامموضوعِداوریِممکنِاستِِ ِِباشدِ یا ازِروابطِطرفین(ِ ناشیِ پروندۀِخاص(ِِِِخاِصلیِ ازِاجرایِیکِ ناشیِ )مانندِاختالفاتِ باشدِ

نامۀِِاست؛ِیعنیِاختالفاتِاشخاصِثالثِباِطرفینِموافقتطرفینِمؤثرِِنامۀِداوریِمانندِسایرِعقود،ِفقطِنسبتِبهِِاست.ِموافقتِِعقدیِالزمنامهِداوری،ِِموافقت
ِگرِآنکهِآنِشخصِثالثِباِطرفینِاختالف،ِنسبتِبهِداوریِتوافقِوِتراضیِنماید.ِِشود؛ِِمداوری،ِبهِداوریِارجاعِنمی

المللیِچنینِِنامۀِنحوۀِارائۀِخدماتِمرکزِداوریِاتاقِایرانِدرِموردِحلِوِفصلِاختالفاتِتجاریِداخلیِوِبینآئین1ِنامۀِداوریِدرِبندِخِمادۀِهمچنینِموافقت
ِِنامۀِداوری«ِتِوتعریفِشدهِاست:ِ»موافقت افقیِاستِبینِطرفینِکهِبهِموجبِآنِحلِوِفصلِتمامِیاِبعضیِازِاختالفاتیِکهِدرِموردِیکِیاِچندِرابطۀِحقوقی 

صورتِِنامۀِداوریِممکنِاستِبهمعّینِاعمِازِقراردادیِیاِغیرقراردادیِبوجودِآمدهِیاِممکنِاستِدرِآیندهِپیشِآید،ِبهِداوریِمرکزِداوریِارجاعِشود.ِموافقت
ِجداگانهِباشد.ِهماندرِضمنِقراردادِوِیاِبهشرطِداوریِِ آیدِتوافقِبرِارجاعِامرِبهِداوریِدارایِاقسامیِاست.ِطرفینِِطورِکهِازِاینِبندِبرمیصورتِقرارداد 

تواندِدرِقالبِشرطیِِامرِمیِشانِازِطریقِداوریِحلِوِفصلِگردد.ِایِنتوانندِدرِضمنِقراردادِتوافقِنمایندِکهِاختالفاتِآتیِراجعِبهِقراردادِیاِرابطۀِحقوقیمی
شدهِیاِنشدهِباشدِِطرحدرِقراردادِبیایدِیاِآنکهِبدینِمنظورِتوافقیِمستقلِبهِعملِآید.ِهمچنینِممکنِاستِپسِازِبروزِاختالفِاعمِازِآنکهِاختالفِدرِدادگاهِم

عهِبهِداور،ِترتیبِانتخابِداورِراِمعّینِسازندِیاِآنکهِاساسًاِداورِیاِداورانِبهِارجاعِامرِبهِداورِتراضیِنمایند.ِدرِهمهِاینِمواردِممکنِاستِعالوهِبرِتوافقِبهِمراج
توانندِضمنِِق.آ.د.مِمؤیدِاینِمطلبِاست:ِ»متعاملینِمی455ِِتوانندِانتخابِداورِراِبهِشخصِثالثیِیاِحّتیِبهِدادگاهِواگذارند.ِمادۀِِراِمعّینِسازند.ِمثاًلِمی

ِجداگانهِتراضیِنمایندِکهِدرِصورتِبروزِاختالفِبینِآنانِبهِداوریِمراجعهِکنندِوِنیزِمیمعاملهِملزمِشوندِوِیاِبهِموجبِقرا توانندِداورِیاِداورانِخودِراِقبلِِرداد 
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واگذارِکنند«.ِالبتهِبایدِِِِتوانندِانتخابِداورِیاِداورانِراِبهِشخصِثالثِیاِدادگاهیاِبعدِازِبروزِاختالفِتعیینِنمایند.ِتبصره:ِدرِکّلیۀِمواردِرجوعِبهِداور،ِطرفینِمی
تِطرفِایرانیِِق.آ.د.مِراِموردِتوّجهِقرارِداد:ِ»درِموردِمعامالتِوِقراردادهایِواقعِبینِاتباعِایرانیِوِخارجیِتاِزمانیِکهِاختالفیِایجادِنشدهِاس466ِقیدِمادۀِ

ِآنِراِبهِدانمی ِاختالف،ِحل ّ ِبروز  ِِتواندِبهِنحویِازِانحاءِملتزمِشودِکهِدرِصورت  ورِیاِداورانِیاِهیئتیِارجاعِنمایدِکهِآنانِدارایِهمانِتابعیتیِباشندِکهِطرف 
ِمعاملهِدارد.ِهرِمعاملهِوِقراردادیِکهِمخالفِاینِمنعِقانونیِباشدِدرِقسمتیِکهِمخالفتِداردِباطلِوِبالاثرِخواهدِبود«ِ.

عنوانِداورِتعیینِنکردهِیاِآنکهِاگرِبهِداوریِهیئتِداورانِتوافقِکردهِباشندِیکیِِبهِاحتمالِداردِطرفینِبرِارجاعِامرِبهِداوریِتوافقِکردهِباشندِولیِشخصیِرا
تعیینِتکلیفِکردهِاست:ِ»درِمواردیِکهِطرفینِمعاملهِیاِقراردادِمتعّهدِبه460ِِِو459ِِازِطرفینِدرِتعیینِداورِاختصاصیِهمکاریِنکند.ِدرِاینِحالتِدوِمادۀِ

ِخودِاقدامِوِیاِدرِتعیینِداورِِمعرفیِداورِشدهِولیِداورِیاِداوِر ِاختصاصی  ِداور  انِخودِراِمعّینِنکردهِباشندِوِدرِموقعِبروزِاختالفِنخواهندِوِیاِنتوانندِدرِمعرفی 
رسمیِبهِطرفِمقابلِِِِوسیلۀِاظهارنامِۀتواندِداورِخودِراِمعّینِکردهِبهطرفِمیثالثِتراضیِنمایندِوِتعیینِداورِبهِدادگاهِیاِشخصِثالثِنیزِمحّولِنشدهِباشد،ِیک

ِِمعرفیِوِدرخواستِتعیینِداورِنمایدِوِیاِنسبتِبهِتعیینِداورِثالثِتراضیِکند.ِدرِاینِصورتِطرفِمقابلِمکلفِاستِظرفِدهِروزِازِتاریخِا بالغِاظهارنامه،ِداور 
ِثالثِتراضیِنماید.ِهرگاهِتاِانقضایِمّدتِیادشدهِاقدامِنشود ِداور  تواندِحسبِموردِبرایِتعیینِداورِبهِدادگاهِمراجعهِکند«.ِِنفعِمی،ِذیخودِراِمعرفیِوِیاِدرِتعیین 

ِاختالفِبهِیکِنفرِداورِارجاعِشودِوِطرفینِنخواهندِیاِنتوانندِدرِانتخابِداورِتراضیِنِم کهِِایندِوِنیزِدرصورتیهمچنینِ»درِمواردیِکهِمقّررِگردیدهِاستِحل ّ
طرفِنامبردهِنخواهدِجانشینِاوِراِمعّینِکندِوِیاِدرِهرِموردیِکهِانتخابِداورِبهِشخصِثالثِواگذارشدهِوِآنِِداورِیکیِازِطرفینِفوتِشود،ِیاِاستعفاِدهدِوِِ

توانندِباِمعرفیِداورِموردنظرِخودِوسیلۀِاظهارنامهِازِطرفِمقابلِِشخصِازِتعیینِداورِامتناعِنمایدِیاِتعیینِداورِازِطرفِاوِغیرممکنِباشد،ِهریکِازِطرفینِمی
یاِمستعفیِیاِِِِنمایدِکهِظرفِدهِروزِازِتاریخِابالغِاظهارنامه،ِنظرِخودِراِدرِموردِداورِواحدِاعالمِکندِوِیاِحسبِموردِدرِتعیینِجانشینِداورِمتوفیِِدرخواست

ِخیرِمادۀِقبلِعملِخواهدِشد«ِ.کهِباِانقضایِمهلت،ِاقدامیِبهِعملِنیاید،ِبرابرِقسمتِاداوریِکهِانتخابِاوِوسیلۀِثالثِمتعذرِگردیدهِاقدامِنماید.ِدرصورتی
ِهایِتوافقِبهِداوریِبهِقرارِذیلِاستِ:بهِهرِتقدیرِویژگی

ِفسخِبرایِطرفین472ِِِِنظرِازِحکمِمادۀِِفسخِنیست.ِدرواقعَِصرفقراردادِداوریِازِجانبِیکیِازِطرفینِقابلِِفسخ بودن:غیرقابل .1 ق.آ.د.مِقائلِشدنِحق ّ
ِآنانِراِندارندِمگرِباِهدفِداوریِکهِحلِوِفصلِمنازعهِمی ِعزل 

ّ
باِتراضی«.ِازِِباشدِدرِتضادِاست.ِبرِاساسِاینِماده:ِ»بعدِازِتعیینِداورِیاِداوران،ِطرفینِحق 

ق.آ.د.م(.ِاحتمالِدیگرِآنِاستِکهِقائلِبهِلزومِداوری481ِِِگرددِ)مادۀِتوانِقراردادِداوریِراِالزمِدانست؛ِزیراِباِحجرِوِفوتِیکیِازِطرفینِزایلِمیطرفیِنمی
ِنامعّینِدانستهِوِآنگاهِبهِمادۀِِ نیزِبهِاینِصورتِخواهد481ِِِِزومِمراجعهِنماییم.ِتوجیهِمادۀِِقانونِمدنیِوِنیزِاصلِل10ِِشویم.ِبدینِترتیبِداوریِراِیکِقرارداد 

گردد.ِبهِِگیردِهرِجاِکهِاینِارادهِزایلِگرددِاختیارِویِنیزِازِبینِرفتهِوِدرِنتیجهِداوریِزایلِمیبودِکهِچونِداورِبرخالفِقاضیِاختیارِخودِراِازِارادۀِطرفینِمی
حالِِشودِوِبااینکمِازِارادۀِخواهانِناشیِمیدرسیِازِطریقِدادگاهِنیزِاختیارِقاضیِازِارادۀِطرفینِیاِدسترسدِاینِاحتمالِنیزِضعیفِاست؛ِزیراِدرِدانظرِمی

ق.آ.د.م(.ِشایدِبتوانِگفتِداوریِیکِقراردادِخاصِباِاحکامِخاصِاستِکه105ِِِِشودِ)مادۀِفوتِوِحجرِیکیِازِطرفینِحّتیِخواهانِموجبِزوالِدادرسیِنمی
ِباشدِ.تحلیلِنمیمِقانونِمدنیِقابلباِقواعدِجوازِوِلزو

قانونِداوریِانگلستانِفوتِیکیِازِطرفینِازِاسبابِزوالِداوریِتلقی8ِِِِهرحال،ِدرِاینِقسمتِحقوقِایرانِباِحقوقِانگلستانِتطابقِندارد؛ِزیراِدرِمادۀِِبه
ِیابدِ.زِطرفینِجریانِداوریِبهِطرفّیتِنمایندگانِمتوفیِادامهِمینگردیدهِاستِمگرِآنکهِطرفینِخالفِاینِراِتوافقِکردهِباشند.ِدرواقعِدرِصورتِفوتِیکیِا

ِاصلیِبهِشرطِداوریِیاِبهِموافقتِِنامۀ داوری از قرارداد اصلی:استقالِل موافقت .2 ِقرارداد  نامۀِداوریِکهِدرِخصوصِدعاویِناشیِازِآنِقراردادِبطالن 
قانونِداوریِانگلستانِنیزِاعتبارِتوافقنامۀِداوری7ِِِِحقوقِانگلستانِانطباقِدارند؛ِزیراِطبقِمادۀِِِِیابد.ِدرِاینِقسمتِحقوقِایرانِوگرددِسرایتِنمیتنظیمِمی

ِازِقراردادِاصلیِمستقلِاستِ.
انونِِرغمِسکوتِقانونِآیینِدادرسیِمدنی،ِِقازِنظرِماِقراردادِداوریِیکِقراردادِتشریفاتیِاست.ِبهِاینِمعنیِکهِبایدِکتبیِباشد.ِعلیِِتشریفاتی بودن: .3

نامۀِداوریِبایدِطیِسندیِبهِِنامۀِداوریِاشارهِکردهِاست.ِبرِاساسِاینِماده:ِ»موافقتخودِبهِلزومِکتبیِبودنِموافقت7ِِالمللیِدرِمادۀِِداوریِتجاریِبین
یکیِازِطرفینِطیِمبادلهِدرخواستِیاِدفاعیه،ِِِِنامۀِمزبورِداللتِنماید.ِیاامضایِطرفینِرسیدهِباشد،ِیاِمبادلۀِنامه،ِتلکس،ِتلگرام،ِیاِنظایرِآنهاِبرِوجودِموافقت

ِداوریِِافقتوجودِآنِراِاّدعاِکندِوِطرفِدیگرِعماًلِآنِراِقبولِنماید.ِارجاعِبهِسندیِدرِقراردادِکتبیِکهِمتضمنِشرطِداوریِباشدِنیزِبهِمنزلۀِمِو نامۀِمستقل 
ِنامۀِداوریِاشارهِشدهِاست.بودنِتوافقآیینِدادرسیِمدنیِفرانسهِبهِلزومِکتبیقانون1443ِِقانونِداوریِانگلستانِوِنیزِمادۀ5ِِِخواهدِبود«.ِدرِمادۀِ

ق.آ.د.م:ِ»رأیِداورِفقطِدربارهِطرفینِدعواِوِاشخاصیِکهِدخالتِوِشرکتِدرِتعیینِداور495ِِِِبهِموجبِمادۀِِنامۀ داوری:  ِنسبی بودن آثار موافقت .4
قانونِمدنی:ِ»عقودیِکهِبرِطبقِقانون219ِِِاشخاصِدیگرِتأثیریِنخواهدِداشت«.ِهمچنینِبرِاساسِمادۀِِمقامِآنانِمعتبرِاستِوِنسبتِبهِِاندِوِقائمداشته

نامۀِداوریِفقطِِاالتباعِاستِمگرِاینکهِبهِرضایِطرفینِاقالهِیاِبهِعّلتِقانونیِفسخِشود«؛ِبنابراینِآثارِموافقتمقامِآنهاِالزمواقعِشدهِباشدِبینِمتعاملینِوِقائم
تأثیرِاست.ِبهِهمینِدلیلِاستِکهِرأیِداورِِاندِبیرفینِآنِخواهدِشد.ِازِهمینِرو،ِرأیِداورِدرِخصوصِاشخاصیِکهِطرفِقراردادِداوریِنبودهگیرِطدامن
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ِق.آ.د.م(ِ.475ِایدِ)مادۀِتأثیرِبودهِوِچنانچهِثالثِدرِتعیینِداورِدخالتِنداشتهِباشدِدادگاهِبایدِبهِدعوایِاوِجداگانهِرسیدگیِنِمنسبتِبهِثالثِواردِیاِمجلوبِبی
موضوعِتوافقِبهِداوریِبناِبهِذاتِخودِتاِحّدیِمبهمِاست؛ِزیراِهنوزِاختالفیِایجادِنشدهِاستِتاِتعیینِدقیقِموضوعِِِمشخص نبودن موضوع توافق: .5

ِخاصِبهِداتوافقِممکنِباشد.ِمعمواًلِموضوعِاین باشد.ِبهِهمینِدلیلِاستِکهِدرِقراردادِِوریِمیگونهِتوافقات،ِارجاعِاختالفاتِآتیِناشیِازِرابطۀِحقوقی 
ِداوریِموضوعِاختالفِبایدِدقیقًاِمشخصِباشدِ.

 نامۀ داوری پیش از اختالف و پس از اختالف: موافقت
 گوییم.ِِپیشِازِاختالفنامۀِداوریِِمنعقدِشود،ِبهِآنِموافقتِِقبلِازِحدوثِاختالفاگرِتوافقِداوریِنامۀ داوری پیش از اختالف: موافقت .1

وِدرحالیگاهِدیدهِمی • قراردادهایِخودِ ارجاعِاختالفاتِِشودِکهِاشخاصِدرِ کهِهنوزِاختالفیِدرِخصوصِآنِقراردادِحاصلِنشده،ِدرِخصوصِ
 کنندِ.گیریِمیاحتمالیِآتیِبهِداوریِتصمیم

 اندِ.رجاعِاختالفاتِاحتمالیِآتیِبهِداوریِرا،ِ»شرطِداوری«ِنامِنهادهبرخیِازِنویسندگان،ِتوافقِاشخاصِبرایِا •
 گوییم.ِِپسِازِاختالفنامۀِداوریِِمنعقدِشود،ِبهِآنِموافقتِِبعدِازِحدوثِاختالفاگرِتوافقِداوریِنامۀ داوری پس از اختالف: موافقتِ .2

اینِاختالفِمنجرِبهِطرحِدعواِدرِمراجعِقضاییِشدهِباشدِوِچهِمنجرِِارجاعِاختالفِبهِداوریِپسِازِحدوثِاختالف،ِدرهرصورتِممکنِاست،ِچهِ •
 بهِطرحِدعواِنشدهِباشدِ.

نظرِکردنِازِاجرایِحکمِدادگاهِمنزلۀِصرفتوانندِباِتوافقِیکدیگر،ِحلِاختالفِراِبهِداوریِواگذارِکنند.ِاینِامرِبهبعدِازِختمِدادرسیِنیزِطرفینِمی •
 استِ.

نامۀِِاند،ِازِعبارتِ»قراردادِداوری«،ِبرایِموافقتنامۀِپیشِازِاختالفِاطالقِکردهلِعبارتِ»شرطِداوری«ِکهِبهِموافقتبرخیِازِنویسندگان،ِدرِمقاب •
ِاندِ.پسِازِاختالفِاستفادهِکرده

 نامۀ داوری مطلق و مقید: موافقت
گرِدرِموافقتنامۀِداوریِمقیدموافقت .1 ِا ِتعیینِکنندِوِقصدِمشِت: ِباشدِکهِداوریِداورِخاص،ِقیدِموافقتنامۀِداوریِطرفینِداورِرا ِبرِآن نامۀِِرکِطرفینِمبنی

نامۀِِنامۀِداوری،ِقائمِبهِانجامِداوری،ِتوسطِداوریِباشدِکهِدرِموافقتدیگر،ِاگرِقصدِمشترکِطرفینِمبنیِبرِآنِباشدِکهِموافقتعبارتداوریِباشد؛ِبه
 گوییمِ.نامۀِداوریِمقیدِمیشده،ِبهِآنِموافقتداوریِتعیین

:ِدرِغیرِصورتِمندرجِدرِبندِفوق،ِیعنیِاگرِطرفین،ِداورِراِتعیینِنکردهِباشندِیاِآنکهِمشخصِشودِکهِقصدِمشترکِطرفینِآنِِنامۀِداوریِمطلقموافقت .2
د،ِبهِِدارِداوریِشونبودهِکهِدرِصورتِمنتفیِشدنِانجامِداوریِتوسطِشخصِمزبور،ِبازِهمِاصلِداوریِباقیِبماندِوِشخصِیاِاشخاصِدیگریِعهده

 نامۀِداوریِمطلقِگوییمِ.نامۀِداوری،ِموافقتموافقت
ِ

 قرارداد داوری:
فِایجادشدهِقراردادِداوریِقراردادیِاستِبینِطرفینِیکِاختالفِدرِارجاعِاختالفِایجادشدهِبهِداوری.ِموضوعِاینِقراردادِمشخصِاستِوِآنِارجاعِاختال

ِِ ِمربوطِبهِشرطِداوری،ِتفاوتِاینِدوِروشنِمی1448ِِو1447ِِِِبهِداوریِاست.ِمواد ّ شود.ِِق.آ.د.م.فِبهِقراردادِداوریِپرداختهِاست.ِدرِمقایسهِاینِموادِباِمواد ّ
ِگرددِوِموضوعِاختالفِدرِآنِمشخصِاستِ.درهرحالِمطابقِاینِموادِقراردادِداوریِقراردادیِاستِکهِبعدِازِوقوعِاختالفِمنعقدِمی

 داوری بر نصب داور: نامۀ تأثیر بطالن موافقت
اینِِاگرِموافقت مبنایِ برِ وِ باشدِ باطلِ داوری،ِ باطلموافقتنامۀِ ِِنامۀِ ِِِِنصبِِداور، داور وِ دلیلِبطالنِموافقتِِصادرِِرأیشودِ بهِ داورِ رأیِ داوری،ِِکند،ِ نامۀِ

بهِاختالف،ِدرِدادگاهِطرحِدعواِکند،ِممکنِاستِِنامۀِداوریِمنعقدِشود؛ِولیِیکیِازِطرفینِبرایِرسیدگیِِاست.ِاگرِنسبتِبهِاختالفی،ِموافقتِِابطالقابل
خودِراِادامهِِِِرسیدگیپذیردِوِِراِنمیِِایرادبداند،ِاینِِِِباطلراِِنامۀِداوریِِموافقتطرفِمقابلِبهِاینِامرِایرادِکهِرسیدگیِبهِآنِاختالفِباِداورِاست.ِاگرِدادگاه،ِِ

ِدهدِ.می
 جایگزینی داور: 

 اختالفِاستِ.توافقِطرفینِِنیست.ِعزلِداور،ِحتیِاگرِداورِاختصاصیِباشد،ِنیازمندِعزلِقابلِیکِطرفتوسطِِداور .1
 شودِ:درِصورتِفوتِیاِحجرِیاِاستعفایِداورِبهِنحوِذیلِعملِمی .2

 کنندِ.ِضیتراِاست؛ِمگرِآنکهِطرفینِبهِتعیینِداورِدیگریِمنتفی،ِداوریِشدهتعیینِنامۀِداوریِمقیدموافقتاگرِداورِمزبور،ِداوریِباشدِکهِدرِِ •
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ور،ِداورِمشترکِِاگرِداورِمزبور،ِداورِمقیدِنباشد،ِشخصیِکهِداورِاختصاصیِاوِفوتِکردهِیاِاستعفاِداده،ِبایدِجایگزینِاوِراِمعرفیِکندِوِاگرِداورِمزب •
داورِجایگزینِباِدادگاهِخواهدِِِِباشد،ِطرفینِاختالفِبایدِباِتوافقِهمِجایگزینِاوِراِمعرفیِکنند.ِاگرِطرفِیاِطرفینِاقدامِبهِنصبِداورِنکنند،ِنصب

 بود.ِسازِوِکارِنصبِداورِجایگزینِتوسطِدادگاه،ِبهِهمانِنحویِاستِکهِقباًلِبیانِشدِ.
دهندِوِاقدامِبهِصدورِرأیِِاگرِیکیِازِاعضایِهیئتِداوریِفوتِکندِیاِاستعفاِدهدِتاِتعیینِداورِجایگزین،ِدوِداورِدیگرِبهِرسیدگیِخودِادامهِمی •

 آنکهِبینِایشانِاختالفِباشدِوِدرنتیجه،ِکشفِنظرِاکثریتِممکنِنباشدِ.ِکنند؛ِمگرمی
شود،ِاگرِیکیِازِداورانِاستعفاِدهدِیاِازِدادنِرأیِامتناعِکندِیاِدوِبارِمتوالیِدرِجلسۀِداوریِحاضرِِنسبتِبهِامریِکهِازِطرفِدادگاهِبهِداوریِارجاعِمی .3

جایِداوریِکهِاستعفاِدادهِیاِازِدادنِرأیِِد.ِاگرِبینِآنانِدرِصدورِرأیِاختالفِحاصلِشود،ِدادگاهِبهنشود،ِدوِداورِدیگرِرسیدگیِکردهِوِرأیِخواهندِدا
قیدقرعهِانتخابِخواهدِکرد؛ِمگرِاینکه؛ِقبلِازِانتخاب،ِِروز،ِداورِدیگری،ِبه10ِِامتناعِکردهِیاِدوِبارِمتوالیِدرِجلسۀِداوریِحضورِپیداِنکرده،ِظرفِمدتِ

ِشودِ.عرفیِکردهِباشند.ِدرِاینِصورت،ِمدتِداوریِازِتاریخِقبولِداورِجدیدِشروعِمیطرفینِداورِدیگریِم
نامۀِداوریِوجودِداشتهِباشد،ِیکیِازِطرفین،ِدرِدادگاهِِدرِصورتیِکهِدرِخصوصِموضوعی،ِموافقتنامۀ داوری:  رغم موافقتطرح دعوا در دادگاه علی

ِطرحِدعواِکند،ِتکلیفِچیستِ؟
نامۀِداوری،ِایرادِکردهِباشدِوِصادرِکند؛ِچهِخواندۀِدعوا،ِدرِخصوصِوجودِموافقتِِقرارِعدمِاستماعِدعواتقادِدارندِکهِدادگاهِبایدِِبرخیِازِنویسندگانِاع .1

 چهِایرادِنکردهِباشدِ.
نامۀِداوریِایرادِکند.ِتوجهِِموافقتِِنسبتِبهِوجودِِتاِپایانِجلسۀِاولبرخیِازِنویسندگانِاعتقادِدارندِکهِدادگاهِبایدِبهِدعواِرسیدگیِکند؛ِمگرِآنکهِخواندهِِ .2

رغمِایرادِنامۀِداوری،ِدعواییِدرِدادگاهِطرحِشودِوِخواندهِدرِجلسۀِاولِدادرسیِبهِاینِامرِایرادِکند،ِولیِعلیرغمِوجودِموافقتداشتهِباشیدِکهِاگرِعلی
خواهی،ِموجبِنقضِرأیِجهتِارجاعِپروندهِِتجدیدنظرخواهیِیاِفرجامِِتواندِدرِمرحلۀخوانده،ِدادگاهِبهِاصلِدعواِرسیدگیِکند،ِدرِاینِصورت،ِاینِامرِمی

ِبهِداوریِشودِ.
نامۀِپسِازِاختالفِاست؛ِیعنیِبعدِازِحدوثِاختالفِوِِهایِداوری،ِموافقتنامهیکیِازِاقسامِموافقتارجاع دعاوی مطروحه در دادگستری به داوری:  
ِیِکنندِوِبدینِوسیله،ِحلِاختالفِراِبهِداوریِواگذارِکنندِ.حتیِدرِجریانِرسیدگیِبهِدعوا،ِممکنِاستِطرفینِتراض
 ،ِقابلِارجاعِبهِداوریِاستِ.تراضیِطرفیِندعاویِکهِدرِمحاکمِتحتِرسیدگیِاستِنیز،ِبهِموجبِ

 کندِ.میمتوقفِِیاِابطالِآن،ِِقطعیتِرأیِداوِروِِصدورِرأیِتوسطِداوروِِپایانِرسیدگیِداوررسیدگیِخودِراِتاِِدادگاهدرِاینِصورت،ِ
توانندِنسبتِبهِتوقفِرسیدگیِدرِمراجعِقضاییِِخواهیِتحتِرسیدگیِباشد،ِطرفینِمیاگرِدعواِدرِمراحلِبدوی،ِواخواهیِیاِتجدیدنظرِوِیاِحتیِدرِمرحلۀِفرجام

 کنندِ.ِِتراضیِارجاعِاختالفِبهِداوریوِ
توانندِرأییِبرخالفِرأیِدادگاهِبدویِصادرِکنند.ِدرِاینِصورت،ِرأیِداوری،ِِاوریِارجاعِدهند،ِداورانِمیاگرِدعواِدرِمرحلۀِتجدیدنظرِباشدِوِطرفینِآنِراِبهِد

 استِ.ِقاطعِدعوا
یِکشورِِخواهیِباشدِوِطرفینِباِتوافق،ِارجاعِدعواِبهِداوریِراِتقاضاِکنندِیاِموردِازِمواردِارجاعِبهِداوریِتشخیصِدادهِشود،ِدیوانِعالاگرِدعواِدرِمرحلۀِفرجام

 فرستدِ.خواستهِمیپروندهِراِبرایِارجاعِبهِداوری،ِبهِدادگاهِصادرکنندۀِرأیِفرجام
ِنیزِباِهمینِدادگاهِخواهدِبود.رأیِداورِِابطالوِِجرا،ِِاابالغشدهِباشد،ِِارجاعبهِداوریِِدادگاهاگرِدعواِتوسطِ

 نقش دادگاه در تشکیل داوری:
ِشودِ.آفرینیِدادگاهِمربوطِمینقشدرِاینِقسمتِتکیهِبرِعناصریِاستِکهِبهِ

 نقش دادگاه در تعیین اعتبار توافق داوری: 
گردد.ِبهِهرِترتیبِاعتبارِِدرِاینجاِمقصودِازِاعتباردهی،ِشناساییِوِبهِرسمیتِشناختنِاست.ِدرِاینِمفهوم،ِاعتبارِتوافقنامۀِداوریِموجبِترتبِآثاریِخاصِمی

ق.آ.د.م:ِ»هرگاهِنسبتِبهِاصلِمعاملهِیاِقراردادِراجعِبهِداوریِبین461ِِِِگردد.ِبرِاساسِمادۀِِقاضیِتعیینِمیِِتوافقنامۀِداوریِیکِامرِحکمیِاستِکهِتوسِط
نامۀِداوریِمنوطِبهِوجودِبرخیِشرایطِوِفقدانِبرخیِموانعِاستِکهِمطالعهِنماید«.ِاعتبارِتوافقطرفینِاختالفیِباشدِدادگاهِابتداِبهِآنِرسیدگیِوِاظهارنظرِمی

ِعنوانیِدیگرِنگریستهِخواهندِشدِ:شد.ِممکنِاستِبرخیِازِمطالبِتکرارِبعضیِازِمطالبِپیشینِباشد؛ِولیِدرِاینجاِبهِخواهند
 نامه داوری:شرایط اعتبار توافق

نامۀِبهِهرِتقدیرِاعتبارِموافقتقانونِمدنیِآمدهِاست.190ِِِِنامۀِداوریِیکِقراردادِاستِکهِبایدِشرایطِعمومیِقراردادِراِداشتهِباشد.ِاینِشرایطِدرِمادۀِِتوافق
ِداوریِموکولِاستِبهِ:
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ِدرِاینِخصوصِدرِمبحثِقبلِتوضیحِکافیِدادهِشدِوِنیازیِبهِتکرارِآنِنیستِ.ِاهلیت طرفین: .1
رِبایدِدارایِِنامۀِداوری،ِبهِداوریِشخصِخاّصیِتوافقِکردهِباشند.ِدرِاینِصورتِشخصِمزبوممکنِاستِطرفینِدرِضمنِموافقتِاهلیت داور تعیینی:  .2

ِاهلیتِالزمِباشد.ِبهِهرِتقدیرِاگرِمقصودِازِتعیینِشخصیِخاص،ِخصوصِویِباشدِعدمِاهلّیتِویِموجبِبطالنِشرطِداوریِخواهدِبودِ.
توافقِبرِداوریِِنامۀِداوریِمستقلِازِقراردادِاصلیِاست.ِبهِبیانیِممکنِاستِقراردادِاصلیِکهِدرِضمنِآنِِاعتبارِموافقتِِنامۀ داوری:استقالل موافقت .3

نامۀِنحوۀِارائۀِخدماتِمرکزِداوریِاتاقِایرانِدرِموردِحلِوِفصلِاختالفاتِتجاریِِآئین9ِِشدهِاستِباطلِباشدِولیِشرطِداوریِمعتبرِشناختهِگردد.ِبندِثِمادۀِِ
تواندِدرِموردِصالحیتِخودِوِِ.ِ"داور"ِمی1ماده:ِ»نامۀِداوریِاشارهِکردهِاست.ِمطابقِاینِِق.د.ت.بِبهِاستقاللِموافقت16ِِالمللیِوِنیزِمادۀِِداخلیِوِبین

عنوانِصورتِجزئیِازِیکِقراردادِباشدِازِنظرِاجرایِاینِقانونِبهنامۀِداوریِاتخاذِتصمیمِکند.ِشرطِداوریِکهِبِههمچنینِدربارۀِوجودِوِیاِاعتبارِموافقت
منزلۀِعدمِاعتبارِشرطِداوریِمندرجِدرِقراردادِِنفسهِبهاالثرِبودنِقراردادِفییشود،ِتصمیمِ"داور"ِدرِخصوصِبطالنِوِملغایِمستقلِتلقیِمینامهموافقت

کهِطرفینِبهِنحوِدیگرِتوافقِکردهِباشند(ِ"داور"ِبایدِِنامۀِداوریِ)جزِدرصورتیدرِصورتِایرادِبهِاصلِصالحیتِوِیاِبهِوجودِوِیاِاعتبارِموافقت نخواهدِبود.
ودِبهِماهیتِدعواِنسبتِبهِآنِاتخاذِتصمیمِکند،ِاتخاذِتصمیمِدرِموردایرادِخروجِ"داور"ِازِحدودِصالحیتِکهِسببِآنِدرِِعنوانِیکِامرِمقدماتی،ِقبلِازِوِربه

عنوانِیکِامرِمقدماتیِبهِصالحیتِخودِنظرِبدهد،ِهریکِازِطرفینِِحینِرسیدگیِحادثِشودِممکنِاستِدرِضمنِرأیِماهویِبهِعملِآید.ِچنانچهِ"داور"ِبه
درخواستِکندِکهِنسبتِبهِموضوعِرسیدگیِوِاتخاذِتصمیمِنماید.ِمادامِکه6ِِِِروزِپسِازِوصولِابالغیهِآنِازِدادگاهِمندرجِدرِمادۀ30ِِِِسیِِِِتواندِظرفمی

ِتواندِبهِرسیدگیِخودِادامهِدهدِوِرأیِنیزِصادرِکند.ِ«درخواستِمزبورِدرِدادگاهِتحتِرسیدگیِاستِ"داور"ِمی
 نقش دادگاه در تعیین داوری

ِعنوانِروشِحلِوِفصلِاختالفِپرداختهِخواهدِشدِ.نِقسمتِصرفًاِبهِنقشِدادگاهِدرِانتخابِداوریِبهدرِای
 عنوان شیوۀ حل و فصل منازعه نقش دادگاه در تعیین داوری به

 نقش دادگاه در تعیین داوری اختیاری 
ِارادۀِطرفینِاست.ِآنهاِهستندِکهِمی کهِبهِچنینِِمرجعِحلِوِفصلِاختالفِخودِقرارِدهند.ِدادگاهِنیزِدرصورتیتوانندِداوریِراِِداوریِدرِوهلۀِاّولِمحصول 

بود.ِمنتهاِدادگاهِدرِاینِِتوافقیِپیُِبردهِباشدِطرفینِراِبهِداوریِارشادِخواهدِکرد.ِبهِبیانی،ِتوافقِبهِارجاعِامرِبهِداوریِموجبِسلبِصالحیتِازِمحاکمِخواهدِِ
ِازِکرده،ِموضوعِاختالفِراِازِموضوعاتِقابلِارجاعِبهِداوریِبداندِوِ...ِِ.نامۀِداوریِراِاحِربینِبایدِاعتبارِموافقت

 نقش دادگاه در تعیین داوری اجباری 
تقیمًاِناشیِِممکنِاستِدرِقراردادهایِالحاقیِازِطریقِتحمیلِشرطِداوری،ِارجاعِاختالفِبهِداوریِاجباریِتلقیِگردد.ِهمچنینِممکنِاستِاجبارِمزبورِمِس

ِرِبودهِوِربطیِبهِارادۀِطرفینِنداشتهِباشدِ.گذِاازِحکمِقانون
 الف( تحمیل شرط مراجعه به داور در قرارداد: 

ِازِجملهِهمینِمواردندِ:درِبرخیِمواردِوِازِطریقِگنجاندنِشرطِداوریِدرِقراردادِطرفینِناگزیرندِتاِدرِصورتِوقوعِمنازعهِبهِداوریِمراجعهِنمایند.ِمواردِذیلِ
توانندِدرِصورتِبروزِمنازعهِبهِداوریِشورایِعالیِِهاِحاکمِاستِطرفینِمیشرایطِعمومیِپیمانِکهِدرِپیمان53ِِبرِطبقِمادۀِِِِپیمان:شرایط عمومی   .1

ِمراجعهِیکیِازِآنهاِکافیِخواهدِبودِتاِشوراِصالحیتِدا رف  اگرچهِظاهرِبندِِوریِبیابد.ِِفنیِمراجعهِنمایند.ِالبتهِتوافقِطرفین،ِدرِمراجعهِبهِشوراِالزمِنیستِوِص 
ِاینِشرطِدرِقراردادِوِنیزِکفایتِمراجعۀِیک53ِِمادۀ3ِِِِ ِگنجاندن  یِازِطرفینِِشرایطِعمومیِپیمانِمراجعهِبهِداوریِراِاختیاریِدانستهِاست،ِمنتهاِالزامیِبودن 

ِشودِتاِغالبًاِشرطِداوریِنسبتِبهِیکیِازِطرفینِحالتِاجباریِبیابدِ.بهِمرجعِداوریِموجبِمی
هایِدیگرِپیشِآیدِچنانچهِِقانونِتوسعۀِصنایعِپتروشیمی:ِ»اختالفاتیِکهِبینِشرکتِمّلیِصنایعِپتروشیمیِوِطرف5ِِبهِموجبِمادۀِِِِدهای نفتی:قراردا .2

اعِاختالفاتِبهِِبینیِخواهدِشدِرفعِنشودِازِطریقِسازشِوِداوریِحلِخواهدِشد.ِمقّرراتِمربوطِبهِارجکهِدرِهرِقراردادِپیشنحویازِطریقِمذاکرۀِدوستانهِبه
ِگردد«ِ.بینیِمیسازشِوِداوریِدرِهرِقراردادِبهِنحوِمقتضیِپیش

بهِموجبِاینِماده:ِ»اختالفاتیِکهِبینِِِِالیحۀ قانونی مربوط به تفّحص، اکتشاف و استخراج نفت در سراسر کشور و فالت قاره:  14مادۀ   .3
بینیِخواهدِشدِرفعِنشودِازِطریقِسازشِوِِکهِدرِهرِقراردادِپیشنحویمذاکرۀِدوستانهِبههایِدیگرِپیشِآیدِچنانچهِازِطریقِِشرکتِمّلیِنفتِایرانِوِطرف

ِگردد«ِ.بینیِمیداوریِحلِخواهدِشد.ِمقّرراتِمربوطِبهِارجاعِاختالفاتِبهِسازشِوِداوریِدرِهرِقراردادِبهِنحوِمقتضیِپیش
ِایرانِوِطرفبرِاِِنیز دارای حکم مشابهی است:  1353قانون نفت مصوب    23مادۀ   .4 ِنفت ِبینِشرکت ِاختالفاتیِکه هایِقراردادِِساسِاینِماده:ِ»رفع

به ازِطریقِمذاکرۀِدوستانهِ آیدِهرگاهِ پیشنحویپیشِ قراردادِ درِهرِ ِِکهِ ارجاع  بهِ مقّرراتِمربوطِ داوریِحلِخواهدِشد.ِ ازِطریقِ نشودِ رفعِ بینیِخواهدِشدِ
ِداوری،ِتهرانِخواهدِبودِِِِمطابقِقوانینِایرانگردد.ِآیینِرسیدگیِدرِموردِداوریِِبینیِمیقتضیِپیشاختالفاتِبهِسازشِوِداوریِدرِهرِقراردادِبهِنحوِم وِمحل ّ
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ِدیگریِتوافقِنمایند.ِاعتبارِوِتفسیرِوِاجرایِقراردادهاِتابعِقوانینِایرا ِنِخواهدِبود«.مگرِآنکهِبعدِازِبروزِاختالفِطرفینِقراردادِنسبتِبهِمحل ّ
:ِ»رسیدگی،ِاظهارنظرِوِاتخاذِِ(1379رنامۀ سّوم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران )مصوب  قانون ب  20مادۀ   .5

هاِدرِامرِواگذاریِدرِصالحیتِهیئتِداوریِاستِوِاینِموضوعِدرِقراردادهایِتنظیمیِِتصمیمِدرِموردِشکایتِاشخاصِحقیقیِوِحقوقیِازِهرِیکِازِتصمیم
هایِدولتیِبهِاشخاصِخصوصیِاست.ِِرسد.ِمقصودِازِواگذاریِسهامِقراردادِانتقالِسهامِشرکتشودِوِبهِامضایِطرفینِقراردادِمیواگذاریِسهامِقیدِمی

ِمذکورِحلِوِفصلِگردد«ِ.20ِِچنانچهِاختالفیِازِاینِواگذاریِحاصلِگرددِموضوعِبایدِموافقِمادۀِِ
تحمیلِهرگونه1343ِِِقانونِدریاییِمصوب118ِِِِرطِداوریِراِمنعِکردهِاست.ِبرایِمثالِدرِمادۀِِگذارِتحمیلِیاِگنجاندنِشالبتهِمواردیِوجودِداردِکهِقانون

کهِقبلِازِوقوعِحادثۀِموجدِخساراتِدرِِشرطِداوریِ)قبلِازِبروزِخسارت(ِمنعِشدهِاست.ِمادۀِمزبورِبهِاینِشرحِاست:ِ»آثارِناشیِازِشرایطِخاص،ِدرصورتی
متصّدیِحملِدرِمقابلِمسافرِ)نمایندۀِاوِوِوارثِوِیاِاشخاصیِکهِتحتِتکّفلِاوِهستند(ِشدهِباشدِوِیاِدرِموردِتحدیدِِمنظورِبریِساختنِِقراردادِشروطیِبه

وِیاِآنکهِشرطِشودِِمسؤولیتِمبلغیِکمترِازِآنچهِدرِاینِفصلِذکرِگردیدهِتعیینِشودِوِیاِدرِمواردیِکهِاثباتِامرِبهِعهدۀِمتصدیِحملِباشدِتغییریِدادهِشود
ینِاستِِختالفاتِبهِداوریِوِیاِدادگاهِمخصوصِارجاعِگرددِشرایطِمذکورِباطلِاستِولیِمبطلِخودِقراردادِکهِتابعِاینِفصلِاستِنخواهدِبود«.ِهمچِنکهِا
نامۀِمعامالتِِآیین29ِِنامهِمنعِکردهِاست.ِمثالِدیگرِمادۀِِهایِموضوعِاینِآییننامۀِمعامالتِشهرداریِتهرانِکهِارجاعِبهِحکمّیتِراِدرِپیمانآیین11ِِمادۀِِ

ِحکمیتِدرِقراردادهایِموضوعِآیین1334ِدولتیِمصوبِ ِنامهِممنوعِاعالمِشدهِاستِ.است.ِبرِاساسِاینِمادهِنیزِگنجاندنِحق ّ
 گذار ب( تحمیل مراجعه به داور از سوی قانون

وجودِچنینِقیدیِمکلفندِاختالفِخودِراِازِطریقِداوریِحلِوِفصلِِکنیمِکهِطرفینِحّتیِبدونِتوافقِوِحّتیِبدونِعلمِبهِدرِاینِقسمتِمواردیِراِمطالعهِمی
ِرسیدگیِنخواهدِداشت.ِبرخیِازِاینِمواردِبهِقرارِذیلِاستِ:نمایند.ِدرِاین ِگونهِمواردِدادگاهِقبلِازِمداخلۀِداورِوِابتدائًاِحق ّ

مصوب    36مادۀ   .1 بهادار  اوراق  بازار  معاملهِِ:1384قانون  کارگزار/ِ بازارگردانان،ِ کارگزاران،ِ بینِ »اختالفاتِ ماده:ِ اینِ موجبِ مشاورانِِبهِ گران،ِ
هاِتوسطِهیئتِداوریِرسیدگیِِایِآنها،ِدرِصورتِعدمِسازشِدرِکانونربطِناشیِازِفعالیتِحرفهگذارانِوِسایرِاشخاصِذیگذاری،ِناشران،ِسرمایهسرمایه

ِشود«ِ.می
ی اصل چهل و چهارم قانون اساسی:منظور تسهیل اجراء سیاستتوسعۀ ابزارها و نهادهای مالی جدید بهقانون    5مادۀ   .2

ّ
»هرگونهِِِِهای کل

وِفعالیتِآنهاِوِنیزِاختالفِبینِارکانِصندوقِدرِهیئتِداوریِموضوعِقانونِبازارِاوراقِبهادار2ِِِِهایِموضوعِمادۀِِگذاریِدرِصندوقاختالفِناشیِازِسرمایه
ِایرانِرسیدگیِمیجمهوریِِ ِازِصندوقاسالمی ِبازنشستگی،ِصندوقِسرمایه،ِصندوق20هایِموضوعِمادۀِِشود«.ِمقصود ِ...ِمیهاییِمثلِصندوق ِباشد.گذاریِو

منظورِرسیدگیِبهِاعتراضِمتقاضیِِبرِاساسِاینِتبصره:ِ»بهِ:1388قانون ایمنی زیستی جمهوری اسالمی ایران مصوب  5تبصرۀ بند ج مادۀ  .3
ِاختالفاتِوِیاِرسیدگیِبهِشکایاتِاحتمالیِبینِاشخاصِوِدستگاههایِاجرائیِذیتِبهِنظرِدستگاهنسب صالحِموضوعِاینِقانونِِهایِاجرائیِذیصالحِوِحل ّ

وزارتخانهِِنفرۀِداورِیکمیسیونِسه ایمنیِزیستیِ)حداقلِدانشیار(ِ باِ ازِمتخصصانِمرتبطِ آموزشِپزشکی،ِجهامرکبِ وِ دِکشاورزیِوِهایِبهداشت،ِدرمانِ
ِاینِدستگاهسازمانِحفاظتِمحیط ِباِمعرفی ِتشکیلِمیزیستِو ِایمنیِزیستی ِنظرِوزارتِجهادِکشاورزی،ِِهاِوِحکمِرئیسِشورایِمّلی ِبه گردد«.ِدرواقعِهرکسِکه

معترضِباشدِبایدِبدوًاِبهِهیئتِداوریِِِزیستِباشدزیست،ِوزارتِبهداشتِدرمانِوِآموزشِپزشکیِوِ...ِدرِاعطاِیاِلغوِمجوزیِکهِمربوطِبهِمحیطسازمانِمحیط
ِمزبورِمراجعهِنمایدِ.

کهِالبتهِامروزهِقدرتِاجراییِندارد.ِبرِاساسِاینِتبصره:ِ»مواردِاطالقِِِِ(:1/7/1358الیحۀ قانونی دادگاه مدنی خاص )مصوب   3مادۀ    2تبصرۀ   .4
کندِدادگاهِبدوًاِحسبِِقانونِمدنیِتقاضایِطالقِمی1133ِِوهرِبهِاستنادِمادۀِِهمانِاستِکهِدرِقانونِمدنیِوِاحکامِشرعِمقّررِگردیدهِولیِدرِمواردیِکهِش

َقِال صالًحاُِیَوفِّ نُِیریَدِا  هاَِفا  نَِاهل  هَِوَِحَکمًاِم  نَِاهل  ماَِفابَعُثواَِحَکمًاِم  َِبینه  قاق  ِالَلهِکاَنَِعلیًماَِخبیرا(ِموضوعِراِبهِدآیهِکریمهِ)َفانِخفُتمِش  نَّ اوریِارجاعِِلَهَِبیَنُهماِا 
ِتبصرهِبهِنوعیِدیگرِدرِقانونِحمایتِازِخانوادهِتککندِوِدرصورتیمی رارِِکهِبینِزوجینِسازشِحاصلِنشودِاجازۀِطالقِبهِزوجِخواهدِداد«.ِالبتهِامروزهِمفاد ّ

ِشدهِاستِ.
ِِِ:1386کنندگان خودرو )مصوب (قانون حمایت از مصرف  4مادۀ   .5 ِایمنی  ِقطعات  خودروِدرِطولِدورۀِضمانتِپسِازِسهِبارِِِِ»چنانچهِنقصِیاِعیب 

ِصدمۀِجسمیِیاِجانیِاشخاصِگرددِوِباِیکتعمیرِهمچنانِباقیِباشدِیاِدرصورتی ِاحتمال  بارِتعمیرِبرطرفِنشدهِباشدِیاِِکهِنقصِیاِعیبِقطعاتیِکهِموجب 
ِمصرفکنندهِمکلفِاستِِروزِبهِدلیلِتعمیرات،ِغیرقابلِاستفادهِبماند،ِعرضهخودروِبیشِازِسی ِدرخواست  کننده،ِخودرویِمعیوبِراِباِخودرویِنوِتعویضِِحسب 

ِموضوعِتبصرۀِِ-1کنندهِمستردِدارد.ِتبصرۀِیاِباِتوافق،ِبهایِآنِراِبهِمصرف ِاختالف 
ّ
2ِِدرِصورتِبروزِاختالفِبینِطرفین،ِحلِوِفصلِآنِازِطریقِهیئتِحل 

درِصورتِبروزِاختالفِبینِطرفینِموضوعِمادۀِفوق،ِموضوعِاختالفیِحسبِِِِ-2ِِاست:ِ»تبصرۀِِِِبهِاینِقرار3ِِمادۀ2ِِِِباشد«.ِتبصرۀِِاینِقانونِمی3ِِمادۀِِ
ِاختالفِمربوطه،ِمتشکلِازِنمایندۀِعرضه کنندۀِخودرو،ِکارشناسِرسمیِدادگستریِوِکارشناسِنیرویِانتظامیِبهِریاستِِدرخواستِطرفینِابتداِدرِهیئتِحل ّ
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باِاکثریتِآراءِصادرِخواهدِشد.ِدرِصورتِاعتراضِهرِیکِازِطرفینِبهِرأیِصادره،ِخواستهِدرِدادگاهِصالحهِکارشناسِرسمیِدادگستریِطرحِوِرأیِالزمِِ
نشدهِاستِولیِسیاقِِپیگیریِخواهدِبود.ِدادگاهِصالحهِبایدِخارجِازِنوبتِوِحداکثرِطرفِدوِماهِانشاءِرأیِنماید«.ِدرِاینِماده،ِاگرچهِبهِلفظِداوریِاشارهِقابل

باشندِالزامیِتلقیِشدهِاست.ِنکتۀِدیگرِآنکهِدرِغالبِمواردِداوریِِشدهِکهِماهیتًاِمرجعِداوریِمیبینیبهِنحویِاستِکهِمراجعهِبهِمرجعِپیشبیانِقانونِِ
بهِداوریِاجباریِولیِِذلکِمواردیِهمِوجودِداردِکهِمراجعهِِاجباریِترکیبِداوریِدرِقانونِآمدهِاستِوِطرفینِاختیاریِدرِتعیینِداورانِیاِتغییرِآنِندارند.ِمع

ِازِهمینِقبیلِاستِ.1353ِقانونِنفت23ِِتعیینِداورِدرِاختیارِطرفینِاست.ِبرایِمثالِداوریِموضوعِمادۀِ
ِ

 حقوق و تکالیف داوران در جریان رسیدگی 
 حقوق داوران 

ِگرددِ.کارشناسِنیزِذیلِهمینِعنوانِمطالعهِمیدرِاینجاِمقصودِازِحقوق،ِتواناییِوِاختیاراتیِاستِکهِداورِدارد.ِبدینِمعنیِارجاعِامرِبهِِ
گیرِِتواندِپسِازِقبولِداوری،ِاستعفاِدهد.ِدرِاینِصورتِچنانچهِاستعفایِویِمبتنیِبرِعذرِموّجهِباشدِمسئولیتیِگریبانداورِمی473ِِمطابقِمادهِِِاستعفا:  .1

ِانت خابِشدنِبهِداوریِمحرومِخواهدِشد.ِمطابقِظاهرِقانون،ِنفوذِاستعفایِداورِموکولِویِنخواهدِبود.ِولیِاگرِعذرِموّجهیِدرِکارِنباشدِتاِپنجِسالِازِحق ّ
ِاعالم،ِمؤثرِخواهدِبودِ.بهِموافقتِمرجعِخاصِیاِحّتیِطرفینِنیستِوِبه رف  ِص 

ِاستعفایِداورِاشارهِداردِ.آیین28ِمادۀِ ِنامۀِنحوۀِارائۀِخدماتِمرکزِداوریِاتاقِایرانِ...ِنیزِبهِحق ّ
ِنمایند.ِهمچنینِمیداورانِمیِِسناد و مدارک از طرفین:مطالبۀ ا  .2 ِازِطرفینِمطالبه ِاسنادِوِمدارکِمربوطهِرا ِبخواهند.ِِتوانند ِآنان ِاز ِتوضیحاتِالزمِرا توانند

اِازِآنانِبخواهندِ...«.ِبهِنظرِِتوانندِتوضیحاتِالزمِِرق.آ.د.م:ِ»طرفینِبایدِاسنادِوِمدارکِخودِراِبهِداورانِتسلیمِنمایند.ِداورانِنیزِمی476ِِبرِاساسِمادۀِِ
ایِتوانندِازِطرفینِدعوتِنمایندِتاِشخصًاِدرِجلسۀِداوریِشرکتِنمودهِادایِتوضیحِنمایند.ِاینِاختیارِداورانِمنطبقِباِاختیاریِاستِکهِبِررسدِداورانِمیمی

ِنِراِضروریِاعالمِنمایدِ.تواندِحضورِطرفیق.آ.د.مِدادرسِنیزِمی94ِبینیِشدهِاست.ِبرِاساسِذیلِمادۀِِدادرسِپیش
ِدرِاینِموردِبایدِتوجهِداشتِکهِ:ِارجاع امر به کارشناس: .3
تواندِاموریِراِکهِدارایِجنبۀِفنیِوِتخصصیِاست،ِبهِکارشناسِارجاعِدهد؛ِبدونِآنکهِدرِاینِخصوص،ِمکلفِبهِرعایتِقواعدِآیینِدادرسی،ِِداورِمی .1

 مانندِصدورِقرارِکارشناسیِباشدِ.
تواندِکارشناسِرسمیِباشد،ِیاِآنکهِفاقدِپروانۀِکارشناسیِرسمیِِکهِداورِمکلفِبهِرعایتِقواعدِآیینِدادرسیِنیست،ِکارشناسِموردِتعیینِاوِمیباِتوجهِبهِآن .2

 باشدِ.
اقدامِبررسیِِِِتواندِخودِدرِآنِخصوص،اگرِداور،ِخودِدرِموضوعِتخصصیِمزبور،ِدارایِدانشِکافیِباشد،ِنیازِبهِارجاعِموضوعِبهِکارشناسِنیستِوِمی .3

 موضوعیِوِکارشناسیِکند.ِ)برخالفِقاضیِ(
 دستمزدِکارشناس،ِحسبِاعالمِداور،ِبرِعهدۀِطرفیِاستِکهِداورِبرایِاثباتِادعایِاو،ِاستفادهِازِکارشناسِراِالزمِدیدهِاستِ. .4
ایِنشدهِاست،ِولیِمادۀِِبهِاینِاختیارِداورِدرِقانونِآیینِدادرسیِمدنیِاشارهِِصدور دستور معاینه و بازبینی اموال، امکنه و ... توسط کارشناس: .4
تواندِدرِمواردیِکهِالزمِبداندِرأسًاِیاِبهِِنامۀِنحوۀِارائۀِخدماتِمرکزِداوریِاتاقِاختصاصِبهِاینِموضوعِدارد.ِبرِاساسِبندِالفِاینِمادۀ:ِ»داورِمیآیین46ِِ

بهِکارشناسیِیکِیاِچندِنفرِارجاعِدهدِوِمقّررِکندِکهِهرِیکِازِطرفینِهرگونهِاطالعاتِمرتبطِراِدرِاختیارِکارشناسِِدرخواستِهرِیکِازِطرفین،ِموضوعِراِِ
فینِطورِدیگریِتوافقِقرارِدهدِوِموجباتِدسترسیِاوِراِبهِمدارکِمربوط،ِکاالِیاِسایرِاموالِوِامکنهِبرایِانجامِمعاینهِوِبازبینیِفراهمِآوردِمگرِاینکهِطِر

ِاندِ...«ِ.هکرد
ِق.آ.د.م(ِ.483ِتوانندِدعواِراِباِصلحِخاتمهِدهندِ)مادۀِچنانچهِداورانِاختیارِصلحِداشتهِباشندِمیِِختم دعوا به صلح: .5
ت: .6

ّ
خدماتِمرکزِِنامۀِنحوۀِارائۀِِآیین35ِِایِنشدهِاستِولیِدرِِدرِقانونِآیینِدادرسیِمدنیِبهِاختیارِداورِدرِصدورِدستورِموّقتِاشارهِِصدور دستور موق

هایِِهایِاینِمرکزِقابلیتِاجراییِداردِبدانِتصریحِشدهِاست.ِپسِاگرچهِدرِموردِاختیارِداورِدرِصدورِدستورِموّقتِدرِداوریداوریِاتاقِکهِدرِخصوصِداوری
:ِ»داور35ِِست.ِبرِاساسِبندِالفِمادۀِِهایِمرکزِداوریِاینِامرِبهِصراحتِپذیرفتهِشدهِاموضوعِقانونِآیینِدادرسیِمدنیِتردیدِوجودِداردِولیِدرِداوری

هِوفقِبندِبِِتواندِدرِامورِمربوطِبهِموضوعِاختالفِکهِمحتاجِبهِتعیینِتکلیفِفوریِاست،ِبهِدرخواستِهرِیکِازِطرفینِدستورِموّقتِصادرِنماید«.ِالبتمی
روزِدعوایِماهویِخودِراِطرحِنماید.ِنکتۀِدیگرِآنکه10ِِِدِظرفِِهمانِمادهِممکنِاستِدستورِموقتِقبلِازِشروعِداوریِصادرِگردد.ِدرِاینِصورتِمتقاضیِباِی

ارجاعِاختالفِبهِمرکزِداوری،ِبهِمنزلۀِپذیرشِاختیاراتِداورِدرِصدورِدستورِموقتِوِاخذِتأمینِمناسبِاستِوِطرفینِملزمِبهِرعایت35ِِِبرِاساسِتبصرۀِمادۀِ
ِباشندِ.مفادِدستورِمی
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هایِِذلکِدرِداوریاینِموردِنیزِدرِقانونِآیینِدادرسیِمدنیِمغفولِماندهِاست؛ِمعِِو بررسی تأثیر آن:  تشکیل جلسۀ جهت استماع شهادت شهود .7
کهِهرِیکِازِِتواندِدرصورتینامه،ِداورِمیاینِآیین45ِِنامۀِنحوۀِارائۀِخدماتِمرکزِداوریِاتاقِبازرگانیِموردعنایتِقرارِگرفتهِاست.ِبرِاساسِمادۀِِموضوعِآیین

باتِاّدعاِیاِمدافعاتِخودِبهِشهادتِشهودِاستنادِکند،ِبایدِقبلِازِتشکیلِجلسۀِاستماع،ِنامِوِمشخصاتِشهودِوِموضوعِشهادتِایشانِوِطرفینِجهتِاث
برایِاستماعِِِِایکندِجلسهارتباطِآنِباِموضوعِداوریِراِکتبًاِتسلیمِکند،ِدرِصورتِاحرازِتأثیرِمؤدایِشهادتِشهودِوِارتباطِآنِباِموضوعِداوریِداورِمقّررِمی

ِآوردِوِ..ِ.شهادتِتعیینِوِازِطرفینِوِشهودِجهتِاستماعِشهادتِدعوتِبهِعملِمی
توانندِشروعِبهِکارِخویشِراِمنوطِبهِِالزحمهِداورِبرِعهدۀِطرفینِاست.ِدرواقعِداورانِمیق.آ.د.مِپرداختِحّق497ِِِبرِاساسِمادۀِِِِالزحمه:پرداخت حّق  .8

نمایندتودیعِحّقِ ِِِِالزحمۀِداوریِ آیینِدادرسیِدادگاه498ِِالزحمۀِداوریِموضوعِمادۀِِنامۀِحّقِآیین6ِِ)مادۀ اگرِِقانونِ امورِمدنی(.ِ انقالبِدرِ وِ هایِعمومیِ
ِایِجزِطرحِدعواِدرِدادگاهِنداردِ.الزحمۀِخودِچارهالزحمۀِداورِراِبپردازد،ِازِپرداختِامتناعِکند،ِداورِبرایِوصولِحقشخصیِکهِبایدِحق

ِهایِمدرِداوری نامۀِنحوۀِارائۀِخدماتِمرکزِداوریِاتاقِجزِدرِمواردیِکهِطرفینِِبهِبعدِآیین58ِرکزِاتاقِبازرگانیِنیزِبهِاینِحقِاشارهِشدهِاست.ِبرِاساسِمواد ّ
دورِرأیِبهِدبیرخانۀِمرکزِِهایِداوریِدرِمرکزِداوریِبهِتساویِبرِعهدهِخواهانِوِخواندهِاستِکهِبایدِتاِقبلِازِِصاند،ِپرداختِهزینهطورِدیگریِتوافقِکرده

ِمرکزِمی ِکل ّ ِتواندِباِمشورتِداورِرسیدگیِراِمتوقفِکندِ.بپردازند.ِالبتهِدرِصورتِامتناعِطرفینِدبیر 
هِداورِتوّجهِِالزحمگرددِنیزِبهِحّقِهاِاجراِمیکهِبیشترِدرِپیمان1385ِهایِانجامِداوریِتوسطِشورایِعالیِفنیِمصوبِنامۀِنحوۀِدریافتِهزینهآیین3ِدرِمادۀِِ

ِهاِخواهدِبودِ.هاِراِبپردازد.ِالبتهِابالغِرأیِداورِموکولِبهِپرداختِمابقیِهزینهشدهِاست.ِبرِاساسِاینِمادهِخواهانِبایدِابتدائًاِنیمیِازِهزینه
ِصدورِیاِابالغِرأیِخودداریِنمایدِ.هاِتودیعِنشدهِاستِازِانجامِداوریِوِدرِبرخیِمواردِازِتواندِتاِزمانیِکهِهزینهبرِاساسِاینِموادِداورِمی

بهِمسؤولیتِعمومیِداورانِتوّجهِشدهِاست؛501ِِِِایِنشدهِاستِوِتنهاِدرِمادۀِِدرِقانونِآیینِدادرسیِمدنیِبهِاصلِمصونیتِداورانِاشارهِِمصونیت داوران:
وّجهِیکِطرفِیاِطرفینِدعواِگردد،ِداورانِبرابرِموازینِقانونیِِبرِاساسِاینِماده:ِ»هرگاهِدرِاثرِتدلیس،ِتقلبِیاِتقصیرِدرِانجامِوظیفهِدورانِضررِمالیِمت

ردِمنصوصِدرِمادۀِِمسؤولِجبرانِخسارتِواردهِخواهندِبود«.ِشایدِبتوانِازِاینِمادهِبهِمصونیتِداورانِرسید.ِبدینِترتیبِکهِداورانِجزِدرِصورتِارتکابِموا
نامۀِنحوۀِارائۀِخدماتِمرکزِداوریِاتاقِقیدیِوجودِداردِکهِگویاِناظرِبهِمصونیتِداورانِاست.ِبرِِآیین66ِاخیرِمسؤولیتیِنخواهندِداشت.ِبهِهرِروی،ِدرِمادۀِ

هایِداوریِهمانِاستِکهِبهِِنامۀِهزینهاساسِاینِماده:ِ»مسؤولیتِدبیرکلِوِکارکنانِمرکزِداوریِوِداوران،ِازِحیثِاجرایِمقّرراتِاینِآیینِداوریِوِآیین
ِشدهِوِمسؤولیتِدیگریِمتوّجهِایشانِنخواهدِبود«ِ.ِربطِمقّررموجبِقوانینِذی
 تکالیف داوران

شودِاعالمِرأیِنمایند.ِچنانچهِمهلتِداوریِمعّینِنشدهِباشدِِداورانِمکلفندِدرِمهلتیِکهِازِسویِطرفینِتعیینِمیِِشده:صدور رأی در مهلت تعیین  .1
ق.آ.د.م(.ِالبتهِضمانتِاجرایِاینِتکلیفِمشخصِنشدهِاستِوِظاهرًاِصرفِعدمِصدورِرأیِدرِمهلت484ِِِِاینِمّدتِسهِماهِخواهدِبودِ)تبصرۀِمادۀِِ

ق.آ.د.م473ِِِِاشتِمگرِآنکهِمبتنیِبرِتعللِبودهِیاِرنگیِازِامتناعِبهِخودِگرفتهِباشدِکهِدرِاینِصورتِموضوعِمشمولِمادۀِِمسئولیتیِدرِپیِنخواهدِد
حاضرِنشدهِیاِِخواهدِبود.ِبرِاساسِاینِماده:ِ»چنانچهِداورِپسِازِقبولِداوریِبدونِعذرِموّجهِازِقبیلِمسافرتِیاِبیماریِوِامثالِآنِدرِجلساتِداوریِِ

مطابقِذیلِِدهدِوِیاِازِدادنِرأیِامتناعِنماید،ِعالوهِبرِجبرانِخساراتِواردهِتاِپنجِسالِازِحقِانتخابِشدنِبهِداوریِمحرومِخواهدِبود«.ِدرواقعِِاستعفا
وریِاشخاصِدیگرِتراضیِِکهِداورانِدرِمّدتِقراردادیِداوریِیاِمّدتیِکهِقانونِمعّینِکردهِاستِنتوانندِرأیِبدهندِوِطرفینِبهِدا:ِ»...ِدرصورتی474مادۀِِ

 نمایدِ...«ِ.نکردهِباشند،ِدادگاهِبهِاصلِدعواِوفقِمقّرراتِقانونیِرسیدگیِوِرأیِصادرِمی
ق.آ.د.م:ِ»هرگاهِضمنِرسیدگیِمسائلیِکشفِشودِکهِمربوطِبهِوقوعِجرمیِباشدِوِدرِرأیِداورِمؤثر478ِِِِموافقِمادهِِِتوقف رسیدگی در موارد خاص: .2

کهِدعواِمربوطِبهِنکاحِیاِطالقِیاِنسبِبودهِوِرفعِاختالفِدرِامریِکهِرجوعِبهِِازِجزاییِممکنِنباشدِوِهمچنینِدرصورتیِِبودهِوِتفکیکِجهاتِمدنِی
دارِنسبتِبهِامرِجزاییِیاِنکاحِِداوریِشدهِمتوقفِبرِرسیدگیِبهِاصلِنکاحِیاِطالقِیاِنسبِباشد،ِرسیدگیِداورانِتاِصدورِحکمِنهاییِازِدادگاهِصالحیت

اندِمفادِحکمیِکهِدرِامرِجزاییِیاِنکاحِیاِطالقِیاِنسبِصادرشدهِراِمحترمِبدارندِ)ذیلِمادۀِِگردد«.ِهمچنینِداورانِمکلفقِیاَِنَسبِمتوقفِمییاِطال
480.ِ) 

ِبودِکهِدِِابالغ رأی: .3 ِبهِطریقیِخواهد ِابالغِرأی ِنماید. ِابالغ ِاتمامِمهلتِداوری،ِرأیِخودِراِصادرِو ِاز ِتعیینرِموافقتداورِمکلفِاستِتاِقبل شدهِنامۀِداوری
پذیرد.ِ»چنانچهِطرفینِدرِقراردادِداوریِطریقِخاصیِبرایِابالغِرأیِداوریِیاِآنکهِبهِهرِترتیبِدیگریِکهِازِسویِطرفینِمعّینِشدهِاستِصورتِمی

گاهیِکهِصالحیتِرسیدگیِبهِاصلِدعواِراِداردِتسلیمِِکنندۀِدعواِبهِداورِیاِداِدبینیِنکردهِباشند،ِداورِمکلفِاستِرأیِخودِراِبهِدفترِدادگاهِارجاعپیش
ِنماید...«ِ.
نامۀِنحوۀِارائۀِخدماتِِآیین56ِِهایِمرکزِداوریِاتاقِبازرگانی،ِرأیِداورِپسِازِامضاِتوسطِدبیرخانهِمرکزِداوریِبهِطرفینِابالغِخواهدِشدِ)مادۀِِالبتهِدرِداوری
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ِمرکزِداوری(ِ.
طرفیِدادرس،ِاصلِاستقاللِداور،ِدادنِفرصتِدفاعِوِ....ِِدِاصولِدادرسیِراِرعایتِنمایند.ِاصولیِچونِاصلِبیانداورانِمکلفِِطرفی:رعایت اصل بی 

ایِنشدهِاستِکهِشایدِبهِعلتِبداهتِامرِباشد.ِبهِهرِتقدیرِِشود.ِدرِقانونِآیینِدادرسیِمدنیِبهِاینِتکلیفِاشارهطرفیِداورِپرداختهِمیدرِذیلِبهِاصلِبی
عمومًاِجهتِرعایتِاصل469ِِِِطرفیِداورِاست.ِهمچنینِمقّرراتِمادۀِ،ِداورانِبایدِمقّرراتِمربوطِبهِداوریِراِرعایتِنمایند؛ِکهِازِجملهِآنِبی477مطابقِمادۀِِ

ِتوانِازِمقّرراتِپراکندهِقانون،ِاینِاصلِراِاستنباطِنمودِ.طرفیِداورِانشاءِشدهِاستِوِمیبی
 اصل رسیدگی انحصاری از طریق داوری: 

ِطرفینِبهِارجاعِامرِبهِداوریِیاِباِانعقادِقراردادِداوری،ِتنهاِمرجعِصالحیتِِبا دارِجهتِحلِوِفصلِمنازعه،ِداوریِخواهدِبود.ِدرواقعِتوافقِبرِارجاعِامرِِتوافق 
ِصریحیِکهِمؤیدِاینِمطلبِباشدِمشاه ّ

ِبرخیِِشودِمعدهِنمیبهِداوریِموجبِسلبِصالحیتِازِمحاکمِخواهدِشد.ِدرِقانونِآیینِدادرسیِمدنیِنص  ذلکِمفاد ّ
داوریِنمایدِِِِشخص معّینیبیانگرِاینِاصلِاست.ِمطابقِاینِماده:ِ»هرگاهِطرفینِملتزمِشدهِباشندِکهِدرِصورتِبروزِاختالفِبینِآنها463ِِِِموادِمانندِمادۀِِ
،ِرسیدگیِبهِاختالفِدرِصالحیتِدادگاهِخواهدِبود«.ِِننمایند   تراضی عنوانِداورِرسیدگیِکندِوِبهِداورِیاِداورانِدیگریِنیزِِبهِِنتواند یاِِِِنخواهد وِآنِشخصِِ

ِرسیدگیِندارد.ِدرِبرخیِمواردِممکنِاستِدرِوجودِوِاعتبارِمِو نامۀِداوریِِافقتمفهومِاینِمادهِچنینِاست:ِاگرِامکانِداوریِمنتفیِنشدهِباشدِدادگاهِحق ّ
ق.آ.د.م(ِوِچنانچهِاینِامرِاثباتِشدِآنگاهِموضوع461ِِِِنامهِیاِقراردادِداوریِاثباتِگرددِ)مادۀِتاختالفِباشد.ِدرِاینِصورتِابتداِبایدِاصلِوجودِوِاعتبارِموافق

ِانحصاریِازِطریقِداوریِگردد.ِبهِبیانی،ِدرِاینِفرضِاظهارنظرِدادگاهِدرِخصوصِوجودِموافقتاختالفِبهِداوریِارجاعِمی ِرسیدگی  ِاصل  نامۀِداوریِمخالف 
نامۀِداوریِتوسطِخودِدیوانِداوریِمرکزِرسیدگیِخواهدِِهایِمرکزِداوریِاتاقِبازرگانیِرسیدگیِبهِوجودِوِاعتبارِموافقترِاستِدرِداورینخواهدِبود.ِ)الزمِبهِذک

ِنامۀِنحوۀِارائۀِخدماتِمرکزِداوریِاتاقِ...ِصریحِدرِاینِمعناست(ِ.آیین9ِشد.ِمادۀِ
 قواعد رسیدگی در داوری: 
 بهِدرخواستِیکیِازِطرفین.ِاینِدرخواست،ِتشریفاتِشکلیِخاصیِنداردِ.آغازِرسیدگیِداورِمنوطِاستِ

هایِخود،ِدرِخصوصِموضوعِاختالفِراِبهِِتواندِدرخواستدرستِاستِکهِشروعِرسیدگیِداور،ِمنوطِبهِدرخواستِیکیِازِطرفینِاست،ِولیِطرفِدیگرِنیزِمی
 گیریِشودِ.داورِتقدیمِکندِتاِنسبتِبهِادعاهایِطرفِمقابلِتصمیم

بهِایشان،ِتشریفاتِِِِداورانِدرِرسیدگیِتابعِتشریفاتِآیینِدادرسیِنیستند.ِبرایِمثال،ِالزمِنیستِکهِداورانِبرایِدعوتِازِطرفینِاختالفِوِابالغِوقتِرسیدگی
 مجلسِتنظیمِکنند؛ِاماِبایدِقوانینِماهویِآمرهِراِرعایتِکنندِ.خاصیِراِرعایتِکنندِوِبرایِمذاکراتِاصحابِاختالف،ِصورت

ِطرفی،ِاصلِتناظرِوِاصلِدفاعِهستندِ.داورانِمکلفِبهِرعایتِقواعدِداوریِوِهمچنینِمکلفِبهِرعایتِاصولِرسیدگیِعادالنه،ِمانندِاصلِبی
فیِکنند.ِنمایندهِِتوانندِبرایِتوضیحِدرِنزدِداورِوِحضورِدرِجلساتِداوری،ِنمایندهِمعِرتوانندِتوضیحاتِالزمِراِازِطرفینِاختالفِبخواهند.ِطرفینِمیداورانِمی

 تواندِوکیلِرسمیِدادگستریِباشدِ.می
 توانندِکارشناسِانتخابِکنندِ.ضروریِباشد،ِداورانِمیِکارشناسِیاگرِبرایِاتخاذِتصمیم،ِجلبِنظرِِ

ِاقرارِدرِنزدِداور،ِحکمِاقرارِدرِدادگاهِراِنداردِ.
 تشکیل جلسه توسط داوران: 

جلساتیِتشکیلِشود.ِترتیبِتشکیلِجلسهِوِنحوۀِرسیدگیِوِدعوتِبرایِحضورِدرِجلسه،ِتوسطِداورانِتعیینِِدرِصورتِتعددِداورانِبایدِبینِایشانِجلسهِیاِِ
 آیدِ.خواهدِشد.ِدرِمواردیِکهِارجاعِامرِبهِداوریِازِطریقِدادگاهِبوده،ِدعوتِبهِحضورِدرِجلسهِبهِموجبِاخطاریۀِدفترِدادگاهِبهِعملِمی

ِیا ِازِداورانِازِشرکتِدرِجلسه ِاکثریتِداورانِصادرِمیِِاگرِیکی ِنظر ِبا ِامتناعِکند،ِرأییِکه ِامضایِآن ِیا ِاینکهِدرِقرارداد،ِِدادنِرأی ِاست؛ِمگر شود،ِمالکِاعتبار
ِترتیبِدیگریِمقررِشدهِباشد.ِمراتبِعدمِحضورِیاِعدمِامضایِداورِمزبورِنیزِبایدِدرِرأیِقیدِشودِ.

 طواری داوری: 
کنند.اگرِبینِطرفینِداوریِوِشخصِِِِتراضیوِِِِتوافقارد؛ِمگرِآنکهِآنِشخصِثالثِباِطرفینِاختالف،ِنسبتِبهِداوریِِدرِداوری،ِجلبِثالثِوِورودِثالثِراهِند

شود.ِاگرِدادگاهِنتیجۀِداوریِراِدرِرسیدگیِخودِمؤثرِبداندِتاِِرسیدگیِمیِِدادگاهثالث،ِنسبتِبهِداوریِتوافقِنشود،ِبهِاختالفِطرفینِداوریِوِشخصِثالث،ِدرِِ
 کندِ.میِمتوقف،ِرسیدگیِخودِراِجۀِداوریتعیینِنتِی

ادعایِجعلِباِتعیینِجاعلِِکند؛ِمگرِآنکهِِ.ِداور،ِخودِباِاستفادهِازِکارشناس،ِبهِاصالتِسندِرسیدگیِمیادعایِجعلِممکنِاسِتوِِِِتردید،ِِانکاِردرِنزدِداور،ِِ
تواندِبهِآنِرسیدگیِکندِوِبایدِرسیدگیِخودِِ)جعلِمرکب(ِوِجاعلِنیزِقابلِتعقیبِباشدِکهِدرِاینِصورت،ِبهِدلیلِآنکهِموضوع،ِجنبۀِجزاییِدارد،ِداورِنمیِِباشد
 کندِ.ِمتوقفِِتاِابالغِرأیِنهاییِدرِخصوصِجعلیتِسندراِ
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،ِِالمللیداوریِبینبینیِشدهِوِنهِبرایِدادگاه.ِدرِِاست؛ِیعنیِنهِبرایِداورِچنینِحقیِپیشِِمنتفیِِداوریِداخلیدرِِِِدستورِموقتوِِِِتأمینِخواستهصدورِقرارِِ
تواندِدرِجریانِرسیدگی،ِبهِدرخواستِهریکِازِِ.ِداورِنیزِمیممکنِاستدرخواستِقرارِتأمینِخواستهِیاِدستورِموقت،ِقبلِیاِحینِرسیدگیِداوریِازِدادگاهِِ

ِطرفین،ِدستورِموقتِصادرِکندِ.
 موقت رسیدگی داوران:  توقف

ِشودِ:میمتوقفِِدادگاِهِازِابالغِحکمِنهاییوِتاِصدورِدرِدوِموردِرسیدگیِداورِیاِداوران،ِ .1
 کشفِشودِکهِدرِرأیِداورِمؤثرِبودهِوِتفکیکِجهاتِمدنیِازِجزاییِممکنِنباشدِ.ِوقوعِجرمیاگرِضمنِرسیدگیِداور،ِ •
 بودهِوِرفعِاختالفِدرِامریِکهِرجوعِبهِداوریِشده،ِمتوقفِبرِرسیدگیِبهِاصلِنکاحِیاِطالقِیاِنسبِباشدِ.نسبِِیاِِِِطالقیاِِنکاحِِِِاگرِدعوا،ِمربوطِبه •

شودِوِاگرِداور،ِبدونِدخالتِدادگاهِانتخابِِمیِِداورانِابالغاوریِیاِدادگاهیِکهِداورِراِانتخابِکرده،ِبهِِکنندۀِدعواِبهِداینِحکمِنهاییِتوسطِدادگاهِارجاع .2
 طرفِبهِاوِابالغِخواهدِشدِ.وسیلۀِطرفینِیاِیکشدهِباشد،ِحکمِنهاییِبه

ِشود.وِازِآنِکسرِنمیِجزءِمهلتِداوریِمحسوبِنشده،ِِمدتِتوقفِداوری .3
ِمراجعهِکنندِ:دادگاهِِبهِحلِاختالفتوانندِبرایِِنامۀِداوریِزایلِشدهِوِطرفینِمیذیلِموافقتِِدرِمواردموارد زوال داوری: 

صورتِکتبیِانجامِِصورتِکتبیِوجودِندارد؛ِولیِاقالۀِآنِبایدِبهنامۀِداوریِبه(:ِگرچهِدرِقانون،ِالزامیِبرِتنظیمِموافقتاقالهتراضیِکتبیِطرفینِدعواِ) .1
 فسخِنیستِ.نامۀِداوریِقابلموافقتشود.ِ

 :ِبرایِمثال،ِتلفِملیِکهِموضوعِداوریِبودهِاست.منتفیِشدنِموضوعِداوری .2
ال،ِدچارِِازِانجامِداوریِیاِعدمِمقدوریتِداوریِتوسطِاوِدرِداوریِمقید:ِدرِداوریِمقید،ِاگرِداورِتعیینیِنخواهدِیاِنتواندِداوریِکندِ)برایِمثِِامتناعِداور .3

 نامهِتراضیِکنندِ.شود؛ِمگرِآنکهِطرفین،ِداورِدیگریِراِبرگزینندِوِبهِبقایِموافقتنامۀِداوریِمنحلِوِمنفسخِمیشود(،ِموافقتِفوتِیاِحجر
ست؛ِِنیِداوریِموجبِزوالکهِموضوعِداوری،ِغیرمالیِ)مانندِحضانت(ِاست،ِِیکیِازِطرفینِدعوا:ِسفیهِشدنِیکیِازِطرفینِاختالف،ِوقتیِِحجریاِِِِفوت .4

 شودِ.صِسفیهِنسبتِبهِامورِغیرمالی،ِمحجورِمحسوبِنمیزیراِشخ
 :ِمانندِآنکهِدرِدعاویِقائمِبهِشخص،ِمانندِحضانتِیاِمالقاتِطفل،ِیکیِازِطرفینِفوتِکندِ.زوالِاصلِدعوا .5
ریِصورتِگرفتهِوِرأیِداورِِبارِنسبتِبهِآنِداِونامۀِداوریِنسبتِبهِموضوعِموردِاختالفِکهِیک:ِدرِاینِصورت،ِموافقتصدورِحکمِبهِبطالنِرأیِداور .6

نامۀِداوریِنسبتِبهِسایرِموضوعاتیِکهِهنوزِنسبتِبهِآنهاِداوریِصورتِنگرفته،ِبهِاعتبارِخودِباقیِِشود؛ِاماِموافقتشده،ِزایلِمیدرِخصوصِآنِباطل
 استِ.

 ِ.عدمِصدورِرأیِتوسطِداوروِِانقضایِمدتِداوری .7
ِادعایِخودصرف .8 ِاز ِاگرِخواهنظرِکردنِکلیِخواهان ِبه: ِادعایِخود ِاز ِادامۀِرسیدگیِخودداریِکردهِوِداوریِزایلِمیطورکلیِصرفان ِاز ِشود.نظرِکند،ِداور

 گیری داوران: قواعد تصمیم
 صدورِرأیِ: .1

نامۀِداوری،ِترتیبیِبرخالفِآنِمقررِشدهِنظرِایشانِالزمِنیست؛ِمگرِآنکهِدرِموافقتاستِوِاتفاقِرأیِاکثریتِداوران،ِمالِکدرِصورتِتعددِداوران،ِ •
 باشدِ.ِمدللوِِِموجهِِباشد.ِرأیِداورِباید

 توانندِدعواِراِبهِسازشِخاتمهِدهندِکهِاینِشروط،ِهمگیِباِهمِجمعِباشندِ:درِصورتیِمیِداوران:ِحلِاختالفِبهِموجبِصلحِوِسازِش .2
ِداشتهِباشندِ.صلحِوِسازشِِاختیارالف.ِِداورانِبایدِ

ِداورانِداردِ.ِاتفاقِآرایب.ِِنیازِبهِ
ِتنظیمِشودِ.ِصورتِکتبیبه،ِبایدِنامِهصلحج.ِ

 اوصاف رأی داور: 
طورِکهِاصل،ِبرِنسبیِبودنِآرایِمحاکمِاست،ِاصلِبرِنسبیِبودنِآرایِداوریِنیزِهست؛ِیعنیِآنکهِآثارِمستقیمِوِِهمان  اصلِنسبیِبودنِآرایِداوری: .1

 تواندِموجبِایجادِتعهدِبرایِسایرینِشودِ.تعهداتِناشیِازِرأیِداور،ِفقطِمتوجهِطرفینِاختالفِاستِوِاینِرأیِنمی
تواندِموجبِایجادِتعهدِمستقیمِبرایِاشخاصِثالثِشود؛ِاماِآثارِِدرستِاستِکهِآرایِداوریِنمی :اصلِقابلِاستنادِبودنِرأیِداورِدرِبرابرِاشخاصِثالث .2

 توانندِنسبتِبهِآنِاعتراضِثالثِکنندِ.شوند،ِمیمیِِمتضرراینِآراِدرِبرابرِاشخاصِثالث،ِقابلِاستنادِاست.ِازِهمینِروِاشخاصِثالثیِکهِازِرأیِداورِ
کند؛ِدرِغیرِاینِصورت،ِنسبتِبهِآنِاجراییهِصادرشدهِوِشخصِِِِاجرابایدِمفادِآنِراِِِِعلیهمحکوم ِاست؛ِیعنیِِِِآورالزامأیِداورِِِر  آورِبودنِرأیِداور:اصلِالزام .3
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ِ  شودِ.علیه،ِملزمِبهِاجرایِآنِرأیِمیمحکوم 
 شودِ.میِِبالاثرشود،ِرأیِداورِِِِبالاثراگرِطرفین،ِدرِهرِزمانیِبرخالفِرأیِداورِتوافقِکنندِیاِباِیکدیگرِتوافقِکنندِکهِرأیِداورِِ  قابلیتِبالاثرِشدنِرأیِداور: .4
فقطِرأیِداورِنیزِمانندِرأیِدادگاه،ِمشمولِقاعدۀِفراغِازِرسیدگیِاست؛ِیعنیِداورِبعدِازِصدورِرأی،ِحقِتغییرِآنِراِنداردِوِِ  اصلِفراغتِازِرسیدگیِ: .5

 تواندِتحتِشرایطی،ِمواردِسهوِقلمِراِتصحیحِکندِ.می
ایِکهِنسبتِبهِآنِرأیِداوریِصادرشده،ِِبرخوردارِنیست.ِالبتهِاگرِدرِخصوصِپروندهِِاعتبارِامرِمختومهرأیِداورِازِِ  عدمِبرخورداریِازِاعتبارِامرِمختومه: .6

 حقیِخواهانِصادرِکندِ.مجددًاِاقامۀِدعواِشود،ِقاضیِممکنِاستِبهِدلیلِختمِرسیدگیِبهِموضوعِدرِداوریِوِتعیینِتکلیفِدرِداوری،ِحکمِبرِبی
 استِ.ِتردیدیاِِانکارقابلبراین،ِاست؛ِبناِسندِعادیرأیِداور،ِیکِ عادیِبودنِرأیِداور: .7

 طریقۀ ابالغ رأی داور: 
دفترِِنامۀِداوریِدرِخصوصِشیوۀِابالغِرأیِداور،ِداورِبایدِرأیِخودِراِبرایِابالغ،ِبهِِاست.ِدرِصورتِسکوتِموافقتِِتوافقِطرفینشیوۀِابالغِرأیِداور،ِتابعِِ

 کند.ِِکردهِوِرونوشتِآنِراِبهِاصحابِدعواِابالغِمیِبایگانیراِِاصلِرأیکند.ِدفترِدادگاه،ِِِتسلیمِدادگاه
دادهِیاِاگرِدعوا،ِازِطریقِدادگاهِبهِداوریِارجاعِنشدهِباشد؛ِمنظور،ِدادگاهیِاستِکهِصالحیتِِِِمنظور،ِهمانِدادگاهیِاستِکهِموضوعِراِبهِداوریِارجاع

 رسیدگیِبهِاصلِاختالفِراِداردِ.
قِنشرِِالمکانِبودنِیکیِازِطرفینِاختالف،ِابالغِازِطریابالغِرأیِداورِتوسطِدفترِدادگاه،ِتابعِقواعدِابالغِاوراقِقضاییِاست.ِبرایِمثال،ِدرِصورتِمجهول

گهیِبهِعملِمی ِآیدِ.آ
تواندِمواردِسهوِقلمِراِکهِدرِرأیِصادرهِوجودِدارد،ِباِشرایطیِتصحیحِکند؛ِاماِپسِازِصدورِرأی،ِحقِتغییرِحکمیِیاِموضوعیِِداورِمیتصحیح رأی داور:  

ِدرِآنِندارد.ِتصحیحِمواردِسهوِقلمِبهِترتیبِذیلِاستِ:
 کندِ.ِتصحیحِرأساًِتواندِسهوِقلمِراِاورِمی:ِدرِاینِمقطع،ِدقبلِازِانقضایِمهلتِداوری .1
تصحیحِِِِدرخواستِیکیِازِطرفینتواندِمواردِسهوِقلمِراِبهِِدرِاینِمقطع،ِداورِمی:  بعدِازِانقضایِمهلتِداوریِتاِقبلِازِانقضایِمهلتِاعتراضِبهِرأیِداور .2

 کندِ.
 دهندِ.ِارائه،ِرأیِتصحیحیِخودِراِروزِازِتاریخِاینِدرخواسِت20ِداورِیاِداورانِبایدِظرفِِ

صحیحیِخودِ)انقضایِِاگرِدادگاه،ِمشغولِرسیدگیِبهِاعتراضِبهِرأیِداورِباشد،ِفعاًلِوِتاِزمانِبیانِنظرِتصحیحیِداورِیاِانقضایِمهلتِداورِبرایِبیانِنظرِت
 شودِ.مهلتِاعتراضِبهِرأی(،ِرسیدگیِدادگاهِمتوقفِمی

کند.ِاگرِاعتراضیِبهِرأیِداورِبهِعملِاستِکهِبهِاعتراضِبهِرأیِداورِرسیدگیِمیِِدادگاهیتصحیحِرأیِباِِ:  داورِِبعدِازِانقضایِمهلتِاعتراضِبهِرأی .3
 کندِ.راِبرِعهدهِدارد،ِمواردِسهوِقلمِراِنیزِبرطرفِمیِاجرایِرأیِداورنیامدهِباشد،ِدرِاینِصورتِهمانِدادگاهیِکهِبهِدرخواستِ

 بالاثر شدن رأی داور: 
شود.ِتوافقِطرفینِبرایِبالاثرِکردنِرأیِداور،ِمانندِآنِاستِکهِداور،ِرأیِصادرِِمیِِبالاثروِِِِمردود،ِرأیِداورِِتوافقِطرفین،ِدرِصورتِِصدورِرأیِداوِربعدِازِِ

 نکردهِاست؛ِبنابراین،ِمجددًاِبایدِبهِاختالفِطرفینِرسیدگیِشودِ.
 بینیِنشدهِاستِ.رأیِداورِدرِقوانینِپیشِهیچِمحدودیتِزمانیِبرایِتوافقِطرفینِجهتِبالاثرِکردن

نامۀِِصورتِگیردِوِاگرِموافقتِِداورینامۀِداوری،ِهمچنانِبینِطرفینِباقیِباشد،ِبعدِازِردِرأیِداورِتوسطِطرفین،ِبرایِحلِاختالفِبایدِمجددًاِِاگرِموافقت
ِاستِ.ِمحاکمداوریِباقیِنماندهِباشد،ِرسیدگیِبهِاختالفِباِِ

 اجرای رأی داور: 
1. ِ  کندِ.ِاجراِابالغروزِاز20ِِعلیهِبایدِرأیِداورِراِظرفِمحکوم 
 استِ.ِقانونِاجرایِاحکامِمدنیدرِصورتِعدمِاجرا،ِاجرایِرأیِداور،ِتابعِ .2
3. ِ  تواندِازِدادگاه،ِصدورِاجراییهِوِتشکیلِپروندهِاجراییِراِتقاضاِکندِ.میلهِمحکوم 
 راِدارد.ِصالحیتِرسیدگیِبهِاصلِموضوعیاِدادگاهیِکهِِارجاعِدادهرجوعِکردِکهِپروندهِراِبهِداوریِِدادگاهیبرایِصدورِاجراییه،ِبایدِبهِهمانِ .4
درِرأیِداورِِِق.آ.د.م489ِِاست.ِاگرِتشخیصِدادِکهِیکیِازِجهاتِبطالنِرأیِداور،ِمذکورِدرِمادۀِِِِارزیابیِرأیدادگاهِدرِمقامِصدورِاجراییه،ِمکلفِبهِِ .5

 کندِ.وجودِدارد،ِنبایدِاجراییهِصادرِکرد.ِدرِاینِصورت،ِدادگاهِقرارِردِدرخواستِصادرِمی
مگرِآنکهِِِِصرفِاعتراضِبهِرأیِداور،ِمانعِاجرایِآنِنیست.ِحتیِاگرِنسبتِبهِرأیِداورِاعتراضِشدهِباشد،ِبازِهمِدادگاهِمکلفِبهِصدورِاجراییهِاست؛ .6
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 أیِداورِراِصادرِکندِ.دادگاهِقرارِتوقفِاجرایِِر
 های اعتراض به رأی داور: روش
✓ ِ  علیهِبهِرأیِداورِ)درخواستِابطالِرأیِداورِ(اعتراضِشخصِمحکوم 
ِاعتراضِثالثِبهِرأیِداورِ. ✓

 اعتراض ثالث به رأی داور: 
 ِ.اعتراضِثالثِطاریوِچهِِاعتراضِثالثِاصلِینسبتِبهِرأیِداور،ِاعتراضِثالثِممکنِاست؛ِچهِ .1
دخیلِنباشد؛ِبنابراین،ِشخصِثالثیِکهِبناِبرِتراضیِِِِنصبِداوِرتواندِنسبتِبهِرأیِداورِاعتراضِثالثِکندِکهِدرِجریانِِن،ِشخصیِمیبناِبرِنصِقانو .2

 تواندِنسبتِبهِرأیِداورِاعتراضِثالثِکندِ.طرفینِاقدامِبهِنصبِداورِکرده،ِنمی
تواندِنسبتِبهِرأیِِاوِوِاصحابِدعواِنیزِبهِموجبِداوریِرسیدگیِشده،ِنمیِِ،ِواردِداوریِشدهِوِاختالفتراضیِاصحابِاختالفکهِبهِموجبِِِشخصِثالث .3

 راِطرحِکندِ.ِدرخواستِابطالِرأیِداور،ِاصحابِاختالفعنوانِتواندِبهکند؛ِبلکهِمیِِاعتراضِثالثداور،ِ
 اعتراضِثالثِبهِرأیِداور،ِطبقِهمانِقواعدیِاستِکهِقباًلِدرِبحثِاعتراضِثالثِبیانِشدِ. .4
 استِ.ِاعتراضِثالِثقابلِِبدونِمحدودیتِزمانیرأیِداور،ِ .5
رسیمِکهِدادگاهِصالحِبرایِاعتراضِثالثِبهِرأیِداور،ِهمانِدادگاهیِاستِکهِدعواِراِبهِداوریِِق.آ.د.مِبهِاینِنتیجهِمی490ِِبهِموجبِقیاسِباِمادۀِِ .6

ِارجاعِکردهِیاِآنکهِصالحیتِرسیدگیِبهِاصلِدعواِراِداشتهِاستِ.
 علیه به رأی داور:اعتراض محکوم  
ِِدرخواستِابطالِرأیِداوِرشود.ِوِچونِدعواِنیستِازِتأدیهِهزینۀِدادرسیِمعافِاست.ِاینِدرخواست،ِِاستِوِدعواِمحسوبِنمیِِدرخواستاعتراضِبهِرأیِداور،ِِ

 نیستِ.ِقابلِاسقاطِحقِاعتراضِبهِرأیِداورنامِدارد.ِ
صالحیتِدادگاهیِاستِکهِموضوعِراِبهِداوریِارجاعِدادهِاستِ)دادگاهیِکهِبناِبرِتوافقِطرفینِدعوا،ِاختالفِراِبهِِرسیدگیِبهِدرخواستِابطالِرأیِداورِدرِِ

درِصالحیتِرسیدگیِِِداوریِارجاعِکردهِیاِدادگاهیِکهِاقدامِبهِنصبِداورِکردهِاست(.ِاگرِموضوعِازِطریقِدادگاهِبهِداوریِارجاعِنشدهِباشد،ِابطالِرأیِداور
 استِکهِصالحیتِرسیدگیِبهِاصلِموضوعِراِداردِ.دادگاهیِ

ارجاعِرئیسِحوزۀِقضاییِِگرچهِاینِاعتراضِماهیتًاِدرخواستِاست؛ِاماِدرِمواردیِکهِدادگاه،ِموضوعِراِبهِداوریِارجاعِنداده،ِدرخواستِابطالِرأیِداور،ِنیازِبهِِ
 هایِدادخواستِتنظیمِشود.بایدِرویِبرگهِبهِیکیِازِشعبِدادگاهِداردِوِازِهمینِرو،ِبرایِارجاعِبهِشعبۀِدادگاه،

ِاستِ.قابلِتجدیدنظرخواهیِباشد.ِاینِحکمِِِحکمِبهِبطالنِرأیِداورتواند،ِنتیجۀِاینِاعتراضِمی
 مهلت اعتراض به رأی داور: 

ِ ازِتاریخِابالغِِِِماه2ِِبرایِاشخاصِمقیمِخارجِِ،ِبهِرأیِداورِاعتراضِکند.ِمهلتِاعتراضِبهِرأیِداورِِروزِازِتاریخِابالغِرأیِداور20ِِتواندِظرفِِعلیهِمیمحکوم 
 رأیِداورِاستِ.

 شودِ.مهلتِاعتراضِبهِرأیِداور،ِتمدیدِمیِق.آ.د.م306ِمادۀِدرِصورتِوجودِیکیِازِعذرهایِچهارگانۀِمذکورِدرِ
ِاستِ.ِقرارِقطعیشود.ِاینِِصادرِمیِقرارِردِدرخواستدرِصورتِاعتراضِخارجِازِمهلت،ِنسبتِبهِاینِاعتراض،ِِ

 ار اعتراض به رأی داور: آث
شود؛ِبلکهِرسیدگیِدادگاهِبهِِدادگاهِصرفًاِممکنِاستِرأیِداورِراِابطالِکند.ِدرِصورتِابطال،ِدادگاهِواردِرسیدگیِبهِموضوعِنمی  اثرِانتقالیِاعتراض: .1

 اصلِموضوعِنیازِبهِطرحِدعواِدارد؛ِبنابراین،ِاعتراضِبهِرأیِداورِاثرِانتقالیِنداردِ.
کند.ِِاینِاعتراضِاثرِتعلیقیِندارد،ِمگرِآنکهِدالیلِاعتراض،ِقویِباشدِکهِدرِاینِصورت،ِدادگاهِقرارِتوقفِاجرایِرأیِداورِراِصادرِمی  تعلیقیِاعتراضِ:اثرِِ .2

 تواندِبرایِتوقفِاجرایِرأیِداور،ِدرِصورتِلزوم،ِازِمعترضِتأمینِمناسبِأخذِکند.ِِالبته،ِدادگاهِمی
 ر: جهات اعتراض به رأی داو 

دِحقِباشد .1  .ِمنظورِازِقوانینِموجدِحق،ِقوانینِماهویِمانندِقانونِمدنیِاستِ.رأیِصادره،ِمخالفِباِقوانینِموج 
رأیِصادرِکند؛ِمثاًلِموضوعِداوری،ِخساراتِقراردادیِبوده،ِاماِداورِنسبتِبهِانجامِتعهداتِقراردادیِنیزِِِِداورِنسبتِبهِمطلبیِکهِموضوعِداوریِنبوده، .2

 رأیِدهدِ.
 شودِ..ِدرِاینِصورت،ِفقطِآنِقسمتِازِرأیِکهِخارجِازِاختیاراتِداورِاست،ِابطالِمیرِخارجِازِحدودِاختیاراتِخودِرأیِصادرِکنِدداِو .3
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 رأیِداورِپسِازِانقضایِمدتِداوریِصادرِوِتسلیمِشودِ. .4
 ارِقانونیِاست،ِمخالفِباشدِ.رأیِداورِباِآنچهِدرِدفترِامالکِیاِبینِاصحابِدعواِدرِدفترِاسنادِرسمیِثبتِشدهِوِدارایِاعتب .5
 اند؛ِیعنیِجهاتِممنوعیتِازِداوری،ِنسبتِبهِداورِیاِداورانِبرقرارِباشدِ.وسیلۀِداورانیِصادرشدهِباشدِکهِمجازِبهِصدورِرأیِنبودهرأیِبه .6
ِاعتبارِباشدِ.نامۀِداوریِبیموافقت .7

 احکام جهات اعتراض به رأی داور:
دیگر،ِاگرِمعترض،ِاعتراضِخودِِعبارتکند؛ِبهدادگاهِدرِمقامِرسیدگیِبهِاعتراض،ِبهِجهاتیِکهِدرِدرخواستِابطالِرأیِداور،ِدرجِنشدهِنیزِتوجهِوِرسیدگیِمی

 کندِ.دادگاهِبهِسایرِجهاتِبطالنِرأیِداورِنیزِرسیدگیِمیایِازِجهاتِفوق،ِمستندِکردهِباشد،ِراِبهِپاره
تواندِبهِاستنادِسایرِجهاتیِغیرِازِجهاتِِق.آ.د.مِذکرشده،ِحصریِنیستِوِدادگاهِمی489ِِیِازِنویسندگان،ِجهاتِابطالِرأیِداورِکهِدرِمادۀِِبناِبرِنظرِبرِخ

نیزِبایدِرأیِداورِراِِِایِصادرِشدهِباشدِکهِیکیِازِداورانِبهِآنِجلسهِدعوتِنشده،مذکورِدرِقانون،ِرأیِداورِراِباطلِبداند.ِبرایِمثال،ِاگرِرأیِداوریِدرِجلسه
ِنیست.489ِباطلِدانست؛ِهرچندِکهِاینِامرِدرِشمارِجهاتِمصرحِدرِمادۀِ

ِرسیدگی به اختالف موضوع داوری پس از ابطال رأی داور:  
زِابطالِرأیِداورِوِقطعیتِِدرِصورتیِکهِموضوعِاختالفِدرِدادگاهِمطرحِبودهِوِدادگاهِبهِدلیلِارجاعِامرِبهِداوری،ِرسیدگیِخودِراِمتوقفِکردهِباشد؛ِپسِا

 دهدِ.حکمیِکهِمبنیِبرِابطالِرأیِداورِصادرشده،ِدادگاهِرسیدگیِخودِراِادامهِمی
اور،ِهریکِازِِاگرِموضوعِاختالفِدرِدادگاهِمطرحِنبوده،ِبلکهِابتدایِبهِساکنِدرِداوریِطرحِشدهِباشدِ)کهِمعمواًلِنیزِچنینِاست(:ِپسِازِابطالِرأیِد

تواندِبرایِرسیدگیِبهِاصلِاختالفِدرِدادگاه،ِباِتقدیمِدادخواست،ِطرحِدعواِکند؛ِچراکهِازِیکِطرفِپسِازِصدورِرأیِداور،ِداوریِِ،ِمیطرفینِکهِمایلِباشد
ِیستِ.ایِجزِمراجعهِبهِدادگاهِنیابدِوِازِطرفِدیگرِباِابطالِرأیِداور،ِبرایِرسیدگیِبهِاختالفِطرفین،ِچارهنسبتِبهِموضوعِموردِاختالف،ِخاتمهِمی

ِ
 ق.آ.د.م( 501تا   454بندی داوری )مواد جمع

سیستمِقضاوتیِِ(ِداوریِرفعِاختالفِدرِخارجِاز1376ِِ)مصوبِِِِالمللیقانونِداوریِتجاریِبینداوریِدرِقانونِآیینِدادرسیِمدنیِتعریفِنشدهِاست.ِباِتوّجهِبهِِ
ِسیستمِقضاوتیالّطرفینِیاِانتسابیِغیرِبهِوسیلۀِشخصِیاِاشخاصِمرضّیِِیعنیِدادگاه ِباشد.میِِازِقاضی 

ِق.آ.د.م(ِدادگاهِ=ِقاضیِدادگاه453ِتا1ِِِدادرسیِقضاوتی:ِ)موادِِ

ِق.آ.د.م(ِداوریِ=ِقاضیِتحکیِم501ِِتا454ِِدادرسیِغیرقضاوتی:ِ)

محور،ِمقرراتِداوری3ِِِتوانِدرِمیِترینِبحثِاست،ِلذاِبرایِداشتنِیکِمطالعۀِمنظمترینِوِشلختهنظمبحثِداوریِدرِانتهایِقانونِآیینِدادرسیِمدنی،ِبی
ِراِموردِبررسیِقرارِدادِ.

ِاّولِدرِقالبِِهایِداورِوِحقوقِوِمسؤولیتشناسایی،ِمفهومِوِانواعِداوری،ِموضوعِداوری،ِمّدت،ِشرایطِوِمحدودیت .1 هاِداورِهمگیِبهِعنوانِخوان 
 شودِ.کلیاتِبررسیِمی

ِدومِبررسیِمیتشریفاتِرسیدگیِتوسطِداورِیاِداوران،ِنحوۀِصدورِِر .2  شود.أی،ِاثرِرأیِوِاجرایِرأیِدرِخوان 
 شکایتِازِرأیِداورِوِاعتراضِنسبتِبهِآنِدرِدادگاهِوِدرِنهایتِامکانِابطالِیاِنقضِآنِآخرینِبحثِدرِداوریِخواهدِبودِ. .3

ِ

 تحلیِل خواِن نخست: شناسایی

 ق.آ.د.م( 494+ 456تا  454انواع داوری: )مواد 

ِزِمنازعهِوِاختالِف.ِقراردادِداوری:ِپسِا1

ِقراردادِجداگانهِِـ2ِضمنِقراردادِِـ1ِ.ِشرطِداوری:ِپیشِازِوقوعِاختالفِوِمنازعه:2ِ
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کنندهِوِمهمِنیست،ِمهمِاینِاستِکهِتراضیِپیشِازِوقوعِِ،ِتنظیمِقراردادِجداگانهِیاِشرطِضمنِقراردادِاصلیِتعیینشرطِداوریوِِِِقراردادِداورِیدرِتفکیکِِ
ِِ.اگرِپسِازِاختالفِتراضیِشود،ِقراردادِداوریِاستوِِِاگرِپیشِازِاختالفِتراضیِشود،ِشرطِداوریِاستاختالفِاستِیاِپسِازِوقوعِاختالف؛ِ

خواهیِتراضیِبرِداوریِشود؛ِدیوانِِق.آ.د.م(؛ِالبتهِاگرِدرِمرحلۀِفرجام494ِِخواهیِ)مادۀِِایِقابلِتنظیمِاست،ِحتیِدرِمرحلۀِفرجامقراردادِداوریِدرِهرِمرحله
ِِارسالِمیِِخواستهدادگاهِصادرکنندۀِرأیِفرجامعالیِکشور،ِپروندهِراِبرایِارجاعِبهِداوری،ِبهِِ ِتشخیص  درِمادۀِِِِریشرطِداِووِِِِقراردادِداوریدارد.ِفایدۀِمهم 

نداردِیعنیِ»قراردادِِِِقراردادِداوریایِباِِممنوعِشدهِاستِکهِمالزمهِِشرطِداوریق.آ.د.مِذکرِشدهِاست؛ِبهِموجبِمادۀِمذکورِبینِاتباعِایرانیِوِخارجی456ِِِِ
ِداوری«ِبینِاتباعِایرانیِوِخارجیِمجازِوِبالمانعِاستِ.

 مجازِوِبالمانعِاستِ.قراردادِداوری:ِاتباعِایرانیِ+ِاتباعِخارجیِ=ِِ ✓
ِکشورهاشرطِداوری:ِاتباعِایرانیِ+ِاتباعِخارجیِ=ِِ ✓ ِسایر  ِمتبوع  ِخارجی   مجازِاستِ.ِباِداور 
ِهمشرطِداوری:ِاتباعِایرانیِ+ِاتباعِخارجیِ=ِِ ✓ ِخارجی  ِقراردادباِداور   ممنوعِاستِ.ِتابعیتِباِطرف 
ِ

 ق.آ.د.م( 496و  478، 457موضوع داوری )مواد 

ِموضوعیِقابلِارجاعِبهِداوریِاستِ.ِاصواًلِهرِاصل:

 استثنائات:

 ق.آ.د.مِ(457ِمادِِاموالِعمومیِوِدولتیِتحتِشرایطِذیل:ِِ) ✓
 حالتِعادی:ِتصویبِهیأتِوزیرانِ+ِاطالعِمجلس •
وزیرانِ+ِتصویبِمجلسِِدرِمواردیِکهِطرفِدعواِخارجیِوِیاِموضوعِدعواِازِموضوعاتیِباشدِکهِقانونِآنِراِمهمِتشخیصِدادهِاست:ِتصویبِهیأتِِ •

 شورایِاسالمِی
ِتوقفِعماًلِمتوقفِمی ✓ ِقرار  درِداوریِبهِعّلتِوجودِجنبۀِِِِوِمهلتِتوقفِِشوددعوایِعمومیِجزایی،ِقابلِارجاعِبهِداوریِنیستِوِاگرِکشفِشد،ِبدون 

 شود.عمومیِوِجزاییِتاِصدورِحکمِنهاییِجزءِمهلتِداوریِمحسوبِنمی
 قابلِارجاعِبهِداوریِنیستِ.ِنسبوِِطالق،ِخِنکاِحفس،ِِاصلِنکاح،ِورشکستگیدعوایِ ✓

 ق.آ.د.م( 484+ تبصرۀ مادۀ  458مّدت داوری )مادۀ 

ِمشخصاوِِمّدتِداوریوِموضوعِبایدِِ ِق.آ.د.مِ(458ِتعیینِشود.ِ)مادۀِِطرفینِاختالفوِِداورانت 

ِداوریِتعیینِنشدهِباشد،ِطبقِتبصرۀِمادۀِ ِموضوعِبه3ِق.آ.د.م،484ِِِاگرِمّدت  ِاستِ.ِداورانِماهِازِتاریخِابالغ 

 های داور شرایط و محدودیت

ِگیردِ:شکلِعمدهِصورتِمی2ِانتخابِداورِیاِداورانِاساسًاِبهِ

 ق.آ.د.مِ(470ِو466ِِالطرفین«ِ)محدودیت:ِموادِِشوند.ِ»مرضیانتخابِمیِتوسطِطرفیِنداورِیاِداورانِ .1
ِق.آ.د.مِ(469ِشود.ِ)محدودیت:ِمادۀِانتخابِمیِشخصِثالثیاِِدادگاهوِتوسطِِخارجِازِتراضیِطرفینداورِیاِداورانِِ .2
اگرِاشخاصِازِانتخابِداورِاختصاصیِخودِخودداریِِانتخابِشود،ِِِِبهِصورتِطرفینیِوِباِتراضِیکهِبناِبودهِاستِداورِِِِق.آ.د.م460ِِو459ِِِِبهِموجبِموادِِ ✓

،ِِثالثِازِانتخابِداورِامتناعِنمودهوِیاِِاستعفاِدادهیاِِفوتِنمودهِداورِانتخابیوِهمچنینِاگرِِالّطرفینِراِانتخابِکنندنتوانندِیاِنخواهندِداورِمرضّیِوِِنمایند
ِداورِیاِتراضیِبرِداورِثالثِراِتقاضاِنماید،ِدرِغیرِاینِصورت،10ِِِِمیِظرفِِتواندِبهِوسیلۀِاظهارنامۀِرِسدرِهرِحال،ِشخصِمی روزِازِطرفِمقابل،ِانتخاب 

 توانِمستقیمِبهِدادگاهِمراجعهِنمایدِ.می
 سرداورِ»داورِسومِ«+ِِهرِطرفِ»یکِداورِاختصاصی«تراضیِطرفینِاست،ِوااّلِِبهتعدادِداورانِ ✓
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 استِ.ِازِتاریخِقبولِوِابالغِاختالفستِوِابتدایِمّدتِاِِکنندۀِداورباِانتخاباخذِقبولیِداورِ ✓
ِهرِیکِازِطرفینپسِازِاینکهِ ✓ ِاختصاصی   کنندۀِداورِبایدِقبولیِداورِراِاخذِنمایدِ.انتخابِشد،ِانتخابِداورِسومِبهِاتفاقِطرفینوِِداور 
نهِِِِنهِانتخابِداوِرشایانِذکرِاستِکهِِ ✓ ِقبولیِداوِروِ رف  ِِِِ،ِآغازگرِمهلتِداوریِنیست،ص  ِطرفین  ِاختالفِوِمشخصات  ِموضوع  بلکهِپسِازِقبولی،ِابالغ 

 شودِ.اختالفِبهِداوران،ِابتدایِمهلتِداوریِمحسوبِمی
 خواهدِبودِ.ِِدادگاهِصالحِکهِصالحیتِرسیدگیِبهِاصلِدعواِراِداردتوسطِِِق.آ.د.مِانتخابِداور462ِبهِموجبِمادۀِِ ✓
توسطِدادگاهِصالحِکهِصالحیتِِِِبهِاینِاختالفِِرسیدگی،ِِتعیینِداورِوِعدمِتراضیِبرِداورِجدیدِِدرِصورتِبروزِاختالفِدِرق.آ.د.م463ِِِِبهِموجبِمادۀِِ ✓

 رسیدگیِبهِاصلِدعواِراِداردِخواهدِبودِ.
داورِیاِداورانِق.آ.د.م،ِدرِصورتِانتخابِداورِتوسطِدادگاه،ِدادگاهِبایدِحداقلِازِبینِدوِبرابرِتعدادیِکهِبرایِداوریِالزمِاست471ِِِِو467ِِِِبهِموجبِموادِِ ✓

ِتعیینق.آ.د.م،ِطرفینِمی471ِالزمِراِبهِطریقِقرعهِمعّینِنماید،ِچونِبهِموجبِمادۀِِ  شدهِتوسطِدادگاهِراِردِکنندِ.توانندِداور 
ابالغِنمودهِوِِِِ،ِمشخصاتِطرفین،ِداورانِوِموضوعِاختالفِراِبهِهمۀِداوراناخذِقبولیِازِداورانوِِانتخابِِق.آ.د.م،ِدادگاهِپسِاز468ِِِِبهِموجبِمادۀِِ ✓

ِداوریِآغازِمی  آغازِمهلتِداوریِاستِ.ِتاریخِابالغِبهِهمۀِداورانشود،ِبهِعبارتیِمّدت 
درِِِِوِِنمایِدیِمروزِبهِقیدِقرعه10ِِِِ،ِاقدامِبهِانتخابِداورِجدیدِظرفِِدوِبارغیبتِمتوالیِِیاِِِِامتناِع،ِِاستعفاق.آ.د.م،ِدادگاهِدرِصورت474ِِِِبهِموجبِمادۀِِ ✓

 نمایدِ.توانستدِدرِمّدتِمربوطهِرأیِدهندِوِطرفینِبرِداورِدیگریِتراضیِننمایند،ِدادگاهِاقدامِبهِرسیدگیِوِصدورِرأیِمیصورتیِکهِداورانِن
 های انتخاب داور یا داورانمحدودیت

ِتوانِبهِعنوانِداورِانتخابِنمودِ:نمیِحتیِباِتراضیِطرفینق.آ.د.م،ِاشخاصِزیرِرا470ِِو466ِِبهِموجبِموادِِ

 اشخاصِفاقدِاهلیتِقانونِی .1
 اندِ.ازِداوریِمحرومِشدهِدرِاثرِآنیاِِبهِموجبِحکمِقطعیِدادگاهاشخاصیِکهِ .2
 کارمندانِاداریِشاغلِدرِمحاکمِقضایِیوِِِقضاتکلیۀِ .3
 تواندِبهِداوریِمنصوبِشود،ِمگرِباِتراضیِطرفینِ.اصواًلِنمیِکارمندِدولتق.آ.د.م،469ِِِمادۀ8ِِِبهِموجبِبندِِ ✓
469ِِبینیِنمودهِاست،ِاینِدرِحالیِاستِکهِمادۀِِراِنسبتِبهِداورانِپیشِِممنوعیت مطلقق.آ.د.م،ِدرصددِبیانِمواردیِاستِکه470ِِِِو466ِِِِموادِِ ✓

ِداورِِ ِانتخاب  469ِِ،ِیعنیِمواردِایرادِمذکورِدرِمادۀِِشودرفینِمحدودیتِبرداشتهِمیکهِباِتراضیِطراِبیانِنمودهِِِِتوسط دادگاهق.آ.د.م،ِمحدودیت 
ِمادۀِِ ِدادرس  ِرد ّ  باشدِمگرِباِتراضیِطرفین.ِاینِمواردِعبارتندِاز:ق.آ.د.مِاستِواردِمی91ِکهِغالبًاِهمانِایراد 

،ِوجودِدادرسیِکیفریِیاِمدنیِوِکارمندانِدولتِدرِحوزۀِِوراثتوِِِِمباشرت،ِِوکالت،ِِکفالت،ِِرابطۀِقیمومتـِِِِقرابتـِِِِنفعیذیـِِِِسال25ِِسنِکمترِازِِ
ِیتِآنانِ.مأموِر

 بهِعنوانِداورِانتخابِشودِ.ِتواندمیِبدونِتراضیِطرفینِیتمأموِرکارمندِدولتِدرِغیرحوزۀِ •
 بهِعنوانِداورِانتخابِشودِ.ِتواندمیِباِتراضیِطرفینِیتمأموِرکارمندِدولتِدرِحوزۀِِ •
 بهِعنوانِداورِانتخابِشودِ.ِتواندنمیِباِتراضیِطرفینِِحتیِکارمندِقضاییِدرِهرجا •

 تشریفات رسیدگی 

بینیِکردهِِترتیبِدیگریِپیشینکهِقراردادِداوریِِاِِمگرِِآید،ق.آ.د.م،ِرسیدگیِاصواًلِباِاکثریتِآرایِداورانِبهِعملِمی483ِِوِمادۀ477ِِِِبهِموجبِتبصرۀِمادۀِِ
ِامضاءِنمایندِ.ِآراءنامهِراِبهِاتفاقِوِدعواِراِبهِصلحِخاتمهِدهندِوِصلحِباشندداشتهِِاختیارِصلحِداورانینکهِایاِِِباشد

 مالک اعتبار رأی داوران 

ِمالکِاعتبارِاست،ِمگرِ:ِِرأیِاکثریتِداوران

 )ق.آ.د.م474ِدرِقراردادِترتیبِدیگریِمقررِشدهِباشد:ِمثاًلِاتفاقِآراءِ)تبصرۀِمادۀِ .1
 ق.آ.د.مِ(483ِنامهِتوسطِداوران:ِ)مادۀِتنظیمِصلح .2
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 شرایط رسیدگی

مگرِِِشودایِتعیینِمینامه،ِبرِاساسِتعرفۀِقانونیِبهِموجبِآییندرِصورتِعدمِتعیینِتوسطِطرفینِپرداختِحقوقِداورانق.آ.د.م،501ِِتا497ِِِِبهِموجبِمواد
ِترتیبِدیگریِمقررِشدهِباشدِ.ِدرِقراردادِداوریِآنکه

شودِوِبهِطورِکّلی،ِدرِمواردیِچونِتدلیس،ِتقلبِیاِتقصیرِازِسویِداورِاگرِضرریِِالزحمه،ِبالسویهِ)مساوی(ِبینِآنانِتقسیمِمیدرِصورتِتعددِداور،ِحّقِ
ِطرفِیاِطرفینِشود،ِبایدِ ِواردهِتوسطِداورمتوّجه  ِجبرانِشودِ.ِخسارات 

خاص،ِمشمولِتشریفاتِوِمقرراتِآیینِدادرسیِمدنیِنیست،ِبلکهِتابعِتشریفاتِخاصِخود،ِدرِموادِِق.آ.د.م،ِداوریِبهِعنوانِیکِموضوع477ِِِِبهِموجبِمادۀِِ
ِباشدِ.ق.آ.د.مِمی501ِتا454ِِِ

ِجاِحاکمِاستِدرِداوریِنیزِحاکمِاستِ.کهِهمهِاصولِ)قواعد(ِحاکمِبرِآیینِدادرسیِمدنیدّقتِشودِکهِ

باِاکثریتِِِِنمودهِوباِتعیینِشرایطِوِنحوۀِرسیدگیِاقدامِبهِرسیدگیِِِِاستِکهق.آ.د.م،ِتعیینِکّمِوِکیفِرسیدگی،ِاصواًلِبهِعهدۀِخودِداوران484ِِِِبهِموجبِمادۀِِ
ِنمایندِ.آراءِ»اصواًل«ِاتخاذِتصمیمِمی

انتخابِشدهِباشد،ِازِسویِِِشخصِثالثیاِِدادگاهشودِوِاگرِداورِتوسطِعیینِمینحوۀِاخطارِوِابالغِنیزِاگرِداورِتوسطِطرفینِانتخابِشدهِباشد،ِازِسویِداورِت
ِگیردِ.دفترِدادگاهِصورتِمی

تواندِکارشناسِانتخابِِبهِعملِآیدِوِاگرِنظرِکارشناسیِضروریِباشد،ِداورِمیِِهمراهِباِدریافتِاسنادِوِمدارکِطرفینق.آ.د.م،ِرسیدگیِباید476ِِِِبهِموجبِمادۀِِ
ِنمایدِ.

کِحقوقدانِِق.آ.د.م،ِرأیِداورِنیزِبایدِموّجهِوِهمراهِباِدلیلِباشدِوِنبایدِمخالفِباِقوانینِباشد؛ِالبتهِاینِبهِاینِمعنیِنیستِکهِداورِبایدِِی482ِِمادۀِِِِبهِموجب
ِباشدِ.

دفترِِاستِوِااّلِابالغیهِازِطریقِِِِبینیِشدهِباشد،ِهمانِمالِکق.آ.د.مِاگرِطریقِخاصیِبرایِابالغِرأیِداوریِوِاجرایِآنِپیش488ِِو485ِِِِبهِموجبِموادِِ
بهِاصلِدعوا،ِبهِشرطِدرخواستِِِِکنندهِیاِصالحشودِوِتوسطِهمانِدادگاهِارجاعابالغِمیِِدادگاهِصالحِبهِرسیدگیِبهِاصلِدعوایاِِِِکنندهِبهِداوریدادگاهِارجاع

ِشودِ.نفع،ِبرابرِقانونِاجرایِاحکامِمدنی،ِبرگِاجرائیهِصادرِمیذی

ِداوریِبرِخالفِدادرسیِقضاوتیِیکِمسیرِجداگانهِاستِولیِالنهایه،ِاجرایِآنِتوسطِاجرایِاحکامِدادگستریِاستِ.پسِدرستِاستِکهِ

ِمقامِآنهاِنیزِاثرِداردِ.قائمِاثرِنسبیِداوریِبرِخالفِرأیِقضایی،ِعالوهِبرِطرفین،ِنسبتِبهِاشخاصِدخیلِدرِانتخابِداور

 شکایت نسبت به رأی داور 

ایِبهِرأیِداورِنشدهِاست.ِباِِاعادۀِدادرسیِاشارِهِِخواهیِوهاییِچونِواخواهی،ِتجدیدنظرخواهی،ِفرجامدرِشکایتِِچراکهاصواًلِرأیِداورِقابلِشکایتِنیست،ِِ
ِبینیِکردهِاست:ق.آ.د.م،ِقانونگذارِدوِطریقِشکایتیِنسبتِبهِرأیِداورِپیش493ِتا489ِِِاینِوجودِبهِموجبِموادِِ

 ق.آ.د.مِبهِآنِاختصاصِداردِ.492ِتا489ِِالِرأیِداورِکهِموادِِدرخواستِابط .1
 ق.آ.د.مِبهِآنِاختصاصِداردِ.493ِِاعتراضِبهِرأیِداورِکهِمادۀِِ .2

 درخواستِابطالِرأیِداورِماهیتًاِشکایتِاستِ. ✓
 حالت اول: درخواست ابطال رأی داور

صدورِِِِـِِصدورِرأیِخارجِازِموضوعِداوریـِِِِمخالفتِباِقوانینطالِرأیِداورِازِجمله:ِِگذارِضمنِتعیینِجهاتِغیراحصاییِ)برخالفِاعادۀِدادرسی(ِبرایِابقانون
ممنوعِبودنِداورِِوِیاِِِِاعتباریِقراردادِداوریبیـِِِِشدهصدورِرأیِمخالفِباِمواردِرسمیِوِثبتـِِِِصدورِرأیِخارجِازِمّدتِداوریـِِِِرأیِخارجِازِحدودِاختیارِداور
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ِِاجرایِرأیِداوِرِِدرِصورتِرسیدگیِبهِدعوایِابطاِلباشدِوِِمیِِروزِازِتاریخِابالغِرأی20ِِرأیِداورِراِنمود.ِمهلتِدرخواستِِتوانِدرخواستِابطالِِمیِِازِداوری
ِشود.ِ»اثرِتعلیقیِداردِ«متوقفِمی

 حالت دوم: اعتراض 

همانِِق.آ.د.م،ِمقصودِازِاعتراض491ِِِِدانستهِاستِکهِگویاِدرِمادۀِِِِاعتراضقابلرأیِداورِراِِِِمفهومِصریحیِازِاعتراضِبیانِکردهِباشدِِآنکهگذارِبدونِِقانون
ق.آ.د.مِمقصودِازِاعتراض،ِاعتراضِثالثِاست،ِبهِنحویِکهِچنینِاعتراضیِمجازِدانستهِشدهِاستِوِمانع493ِِِاست.ِگویاِدرِمادۀِِِدرخواستِابطالِرأیِداوِر

ِصادرِشودِ.ِقرارِتوقفِاجرایِرأیِداورتاِِین،ِسپردهِشودتأِمباشدِوِدرِصورتِاقتضاء،ِِِعتراضِقویینکهِدلیلِاااجرایِرأیِداورِنیستِ)اثرِتعلیقیِندارد(؛ِمگرِ

ِینکهِ:اپسِنتیجهِ

✓ ِ  استِ.ِاعادۀِدادرسیوِِخواهیفرجام،ِیدنظرخواهِیتجد،ِواخواهیرأیِداور،ِغیرقابل 
✓ ِ ِاستِ.ِابطالوِِاعتراضِثالِثرأیِداور،ِقابل 

 مستثنیات دین 
توانِحکمِرا،ِازِمحلِتوقیفِِگذار،ِآنهاِراِازِلوازمِامرارِمعاشِدانستهِوِدرنتیجه،ِآنهاِراِدرِشمارِقرارِداده،ِبدینِمعنیِکهِنمیاموالیِاستِکهِقانونمستثنیاتِدینِِ

ِآنِاموالِاجراِکرد.ِدرِاینِخصوصِبایدِتوجهِداشتِکهِ:
1. ِ ِِ  لهِباشد:اگرِاجرایِحکم،ِناظرِبهِیکِعینِمتعلقِبهِمحکوم  وِباِمحدودیتیِبهِنامِمستثنیاتِدینِمواجهِِِِقابلِتوقیفِبودهدرِاینِصورت،ِمالِمزبور،

گازِدرِِتواندِبهِاینِاستثناِکهِاجاقگازِمتعلقِبهِشخصی،ِدرِتصرفِغیرِباشدِوِمالکِبخواهدِآنِراِمستردِکند،ِخواندهِنمینیستیم.ِبرایِمثال،ِاگرِاجاق
 بازگرداندنِآنِخودداریِکندِ.ِشمارِمستثنیاتِدینِاستِوِدرنتیجه،ِاز

2. ِ ایم؛ِیعنیِاجرایِحکمِازِمستثنیاتِِدرِاینِصورت،ِباِمحدودیتیِبهِنامِمستثنیاتِدینِمواجه لهِنباشد:اگرِاجرایِحکم،ِناظرِبهِیکِعینِمتعلقِبهِمحکوم 
ِِِله،ِصدِمیلیونِتومانِطلبکارِباشد،ِبرایِوصولِطلبِخودِازدینِممکنِنیست.ِبرایِمثالِاگرِمحکوم ِ تواندِمستثنیاتِدینِراِِعلیه،ِنمیاموالِمحکوم 

 توقیفِکندِ.
 قواعد مستثنیات دین:

 استِوِدرِاشخاصِحقوقیِراهِنداردِ.ِاشخاصِحقیقیمستثنیاتِدینِفقطِناظرِبهِ .1
 هایِمستثنیاتِدینِمواجهِنیست.باِمحدودیتمبنیِبرِاسترداد،ِضبطِیاِمصادرۀِاموالِمحکومینِِِاحکامِجزایی .2
آید،ِدرِمقامِِکهِاجرایِاحکامِداوری،ِگزارشِاصالحیِوِاحکامِصادرهِازِهیئتِتشخیصِوِهیئتِحلِاختالفِکار،ِتوسطِدادگاهِبهِعملِمیباِتوجهِبهِآن .3

 اجرایِاینِآراِنیز،ِبایدِقواعدِمستثنیاتِدینِرعایتِشودِ.
 استِ.ِجارینیزِِِِتأمینِخواستهدرِِتوقیفِاموالدرِِقواعدِمستثنیاتِدیِن .4
5. ِ کند،ِدرِاینِصورت،ِآنِمالِازِشمارِمستثنیاتِدینِِِِمعرفیعلیه،ِمالیِراِکهِدرِشمارِمستثنیاتِدینِاست،ِبرایِتوقیفِوِاجرایِحکمِِاگرِخودِمحکوم 

 استِ.ِقابلِتوقیفشودِوِخارجِمی
نظرِازِاینکهِآنِموالِاوِقابلِتوقیفِاست،ِصرفعلیه،ِتمامِِاجاریِاست؛ِبنابراین،ِدرِصورتِفوتِمحکوم ِِِعلیهحیاتِمحکوم ِمستثنیاتِدینِفقطِدرِزمانِِ .6

 نظرِازِاینکهِوراثِاوِبهِآنِمالِنیازِداشتهِباشندِیاِخیرِ.مالِدرِشمارِمستثنیاتِدینِباشدِیاِخیرِوِصرف
7. ِ ست؛ِمگرِآنکهِمالیِکهِبهِِاالرث،ِتوسطِطلبکارانِاو،ِقابلِتوقیفِاعلیهِبهِارثِبرسد،ِاینِسهمعلیهِفوتِکندِوِمالیِبهِمحکوم ِاگرِمورثِشخصِمحکوم 

 وراثِمزبورِبهِارثِرسیده،ِبهِدلیلِنیازِاو،ِدرِشمارِمستثنیاتِدینِباشد.
ایِدرِطرحِعمرانیِقرارِگیردِوِدولتِوجهِآنِراِبهِمالکِبپردازدِیاِدرِِاگرِبهِحکمِقانون،ِمستثنیاتِدینِتبدیلِبهِمالِدیگریِشدهِباشد،ِمانندِاینکهِخانه .8

بهِازِآنِممکنِاست؛ِمگرِاینکهِمحرزِِکنندهِدریافتِشدهِباشد،ِوصولِمحکوم ِمارِمستثنیاتِدینِبوده،ِمالِدیگریِازِشخصِتلفاثرِتلفِمالیِکهِدرِش
ِعلیهِقصدِتهیۀِموضوعِنخستینِراِداردِ.شودِمحکوم ِ

 موارد مستثنیات دین:
 ِ.درِحالِاعسارِعلیهمحکوم ِِرعایتِشئونِعرفِیاوِباِِافرادِتحتِتکفلوِِعلیهمحکوم ِِِمسکنِموردنیاز .1

 اگرِشخصی،ِمنزلیِداشتهِباشد؛ِاماِدرِآنِساکنِنباشد،ِآنِمنزلِبهِدلیلِعدمِنیازِاو،ِدرِشمارِمستثنیاتِدینِاوِنیستِ.
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ِ الیهِحاضرِبهِِاگرِمنزلِمسکونیِمحکوم  فروشِمنزلِِعلیهِبیشِازِنیازِوِشأنِعرفیِاوِدرِحالِاعسارشِبودهِوِمالِدیگریِازِویِدرِدسترسِنباشدِوِمشار 
وسیلۀِمرجعِاجراکنندۀِحکمِباِرعایتِتشریفاتِقانونیِبهِفروشِرفتهِوِلهِبهمسکونیِخودِتحتِنظارتِمرجعِاجراکنندهِرأیِنباشد،ِآنِمنزلِبهِتقاضایِمحکوم ِ

،ِمانندِاستیفاِازِمحلِمنافعِبخشِمازادِِتریبهِبهِطریقِسهلبهِخواهدِشد؛ِمگرِاینکهِاستیفایِمحکوم ِمازادِبرِقیمتِمنزلِمناسبِعرفی،ِصرفِتأدیهِمحکوم ِ
 بهِازِطرقِمذکورِاستیفاِخواهدِشدِ.علیهِیاِانتقالِسهمِمشاعیِازِآنِبهِشخصِثالثِیاِطلبکارِممکنِباشدِکهِدرِاینِصورتِمحکوم ِمنزلِمسکونیِمحکوم ِ

 استِ.ِالزمویِِتکفلافرادِتحتِِوِِخانواده،ِِعلیهمحکوم ِِرفعِحوائجِضروریکهِبرایِِموردنیازِزندگیِِاثاثیۀ .2
 سازیِآذوقهِبهِعرفِبستگیِداردِ.شود.ِمیزانِذخیرهعلیهِوِافرادِتحتِتکفلِویِبرایِمدتیِکهِعرفًاِآذوقهِذخیرهِمیقدرِاحتیاجِمحکوم ِبهِِِآذوقۀِموجود .3
 وِتحقیقاتیِبرایِاهلِعلمِوِتحقیق،ِمتناسبِباِشأنِآنان.ِابزارِعلمیکتبِوِ .4
 علیهِوِافرادِتحتِتکفلِویِالزمِاست.ِِمحکوم ِِامرارمعاِشوِسایرِابزاریِکهِبرایِِکشاورزان،ِِورانپیشه،ِِکسبهِِوسایلِوِابزارِکار .5

 هرچندِابزارِکارِدرِشمارِمستثنیاتِدینِاست؛ِاماِمحلِکارِمانندِمغازهِیاِزمینِکشاورزیِدرِشمارِمستثنیاتِدینِنیستِ.
 ای،ِابزارِکارِسادهِمحسوبِشودِ.تثنیاتِدینِدانستهِشدهِکهِباِتوجهِبهِعرفِحرفهدرِقانونِاجرایِاحکامِمدنی،ِوسایلِکارِدرِصورتیِدرِشمارِمس

 ِ.تلفنِموردنیازِمدیون .6
 فقطِیکِخطِتلفنِممکنِاستِموردنیازِشخصِباشدِ.

 تواندِثابتِیاِسیارِباشدِ.باِتوجهِبهِاطالقِماده،ِاینِخطِتلفنِمی
بهاِبدونِآنِمبلغ،ِموجبِعسرِوِِبرِاینکهِدرِصورتِتوقیفِوِضبطِآنِمبلغ،ِپرداختِاجارهِشود،ِمشروطمبلغیِکهِدرِضمنِعقدِاجارهِبهِموجرِپرداختِمی .7

ِعلیهِنباشدِوِموردنیازِاوِباشدِ.حرجِمستأجرِباشدِوِعینِمستاجرهِنیزِبیشِازِشأنِمحکوم ِ
 تشخیص تناسب عرفی مستثنیات دین:

آیاِمالِمعرفی،ِمرجعِتشخیصِاموالیِاستِکهِدرِشمارِمستثنیاتِدینِبهِحسابِمیدادگاهِاجراکنندۀِحکم شده،ِِآید.ِهمچنینِمرجعِتشخیصِاینِامرِکهِ
باِشئونِعرفیِمحکوم ِ ِِمتناسبِ یاِخیر، آرایِهیئتِِدادگاهِصادرکنندۀِحکمِقطعیعلیهِاستِ یاِاجرایِ آرایِداوریِ البتهِدرِمواردیِمانندِاجرایِ هایِِاست.ِ

هایِحلِاختالفِادارۀِکار،ِبهِدلیلِآنکهِاینِآرا،ِتوسطِدادگاهِصادرِنشده،ِتشخیصِمتناسبِبدونِیاِنبودنِاموالِتوقیفیِباِشئونِعرفیِِهیئتِِتشخیصِو
 آیدِ.علیه،ِتوسطِهمانِدادگاهِاجراکنندۀِحکمِبهِعملِمیمحکوم ِ

شودِوِازِحاصلِفروش،ِِتجزیهِنباشد،ِآنِمالِفروختهِمیتعارفِویِباشدِوِآنِمالِقابلعلیهِباشد؛ِاماِبیشِازِشئونِعرفیِمشده،ِموردنیازِمحکوم ِاگرِمالِتوقیف
 شودِ.شودِوِبقیهِتوقیفِمیمبلغیِمعادلِتهیۀِمالِمتناسبِباِشئونِعرفی،ِبهِاوِدادهِمی

ِیستِ.نِاعتراضقابلتصمیمِدادگاهِدرخصوصِمواردِفوقِ
 

ُمخلصانه توصیۀ  ازیه  ِِکنیِمِِمتمرکزِِدیگرانِِبهِِبخششِِدرِِرِاِِمانانرژِیِِکهِِاستِِاینِِاهدافِِبهِِدستیابیِِهایراهِِبهترینِِ:ِ ِخواهیِممیِِاگر.
ِِِدِرِِبایِدِِخواهیممیِِاندیشیمثبِتِِِوِِامیدواریِِحسِِاگِر.ِِببریمِِبااِلِِرِاِِماناطرافیانِِنفسِِبِهِِاعتماِدِِکنیمِِسعِیِِشود،ِِبیشتِرِِخودمانِِنفسبِهاعتماِد ِِشخص 
ِِاثرِ !ِماِزندگیِبرِاستِدیگران«ِ»اثرِاینِ.بخواهیم  هم دیگران برای خواهیممی  خودمان برای موفقیت را  اگرِوِکنیِمِالقاِرِاِهاایِنِدیگری
ِ ِِِِوِِدیگرانِِبِهِِکمِکِِموجی  ِِوقتِی.ِِبودِِخواهیمِِدوستی«»نوِعِِایِنِِذینفِعِِتریِنبزرگِِخودمانِِکِهِِاستِِایِنِِآنهِاِِبِهِِمانانرژِیِِِوِِوقِتِِسخاوتمندانِۀِِبخشیدن 
ِِخوبِیِِسمتِِبهِِرِاِِخودمانِِزندگیِِواقعِِدرِِاطرافیانِِوضعِِبهبودِِباِِلذِاِِباشد،میِِاطرافیانشِِکسِِهرِِزندگیِِبرِِهابخِشِِتأثیرگذارترینِِازِِیکیِِآموختیمِِهم
  دیگری   به  منِکند،ِِهدیهِِمِنِِبهِِرِاِِآنِِشدهِ،ِِمتأثِرِِآنِِاِزِِوِِاستِِخواندِهِِرِاِِجزوۀِآیینِدادرسیِمدنیِِدوستِمِِاگرِِاینکهِِیعنیِِدیگرانِِاثر.ِِایمدادِهِِتغییِر

ِِاطرافیانِمِِوِِجامعه  هم  ببرم،  لذت  خودم  هم  تا   کنم  آن  خواندن  به  تشویق  را  دیگران   دربارۀ این جزوه،  مطلبی  نوشتن  باِِیِاِِکنم   هدیه
خواهمِاینِاستِکهِِامِمیآوردنِچیزهاییِکهِدرِزندگِیامِبهترینِراهِبرایِبهِدسِتکنند.ِمنِمتوّجهِشدِهِِاحساسِِرِاِِمثبِتِِتغییرِ ِِِوِِلذتِِاِزِِموجیِِهم

ِتوِحتیِممکنِنبودِآنِرِاانرژِی ِِامِراِرویِبخششِبهِدیگرانِمتمرکزِکنم.ِاگرِاینِجزوهِبهِتوِکمکِکردهِاوونِروِبرایِپنجِنفرِبفرست؛ِچونِبدون 
ِپیداِکند.ِِ

https://www.mollakarimi.ir/
https://www.instagram.com/vekalatyar/
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://t.me/OmidMollaKarimi
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سهو مواردِ باِ مطالعهِ حینِ درِ ِاگرِ ماندهِ غافلِ آنِ ازِ ماِ کهِ دیگرِ انسانیِ خطاهایِ یاِ وِ ایمیلِِقلمِ طریقِ ازِ شدید؛ِ مواجهِ ایم،ِ
mollakarimi.omid@gmail.comِِآیینِدادرسیِِِِوهِازِکتابِ»مختصرهایِاینِجزباِماِدرِمیانِبگذاریدِتاِاصالحِنماییم.ِدرِنگارشِبعضیِازِقسمت

 omid_mollakarimi: اینستاگرام  1402روزرسانی جزوه: آخرین به  ِایم.هایِدکترِشمسِکمکِگرفتهتوکلی«ِوِنیزِکتابِِدکترِـِمدنی

 

 

ِاِِبعدداستان نویسنده:   باِِارشدیکارشناسِِِۀحقوقِواردِدوِرِِیهاآموختهازِدانشِِیلیروِگرفتمِمثلِخِِیسانسمِلِِینکهازِ ِثابتِهمِِِِیهبگمِکهِِِِیدشدم؛ِالبتهِ کار 
ِثابتِازِاوونِمِِیهداشتمِکهِماهانهِِ ِآخرِبعدِازِدِرادامهِبِ ِِینجوریکهِاگهِبخوامِاِِیدمرسِِیجهنتِِین.ِرفتهِرفتهِبهِاگرفتمیحقوق  ِِارشِدیمدرکِکارشناسِیافتدمِدست 

ِباالِتووِِِِیهِِخوامیحالتِِمِِیندرِبهتِرِِیدکتِرِِیحتِِِّیاوِِ ِسطح  ِِِیهبهِِِِیدنرسِِهایلیخِِیبراِِیدکنم.ِشاِِیافتحقوقِخوبِدِرِِیهِِیتاًِادارهِبشمِکهِنهاِِیهکارمند  حقوق 
ِکارمنِد ِآرزوهاشِِۀخوبِنقطِِی  ِخوبِروِمطلوبِنِمِِیهبهِِِِیدنمحسوبِبشهِاماِمنِرسِِوناوج  ِثابت  ِِیلمِاِفِِیناِِیدوستِداشتمِمثلِقهرماناِِیشه.ِهمیدمدیحقوق 
ِرضاِِیبدِقرارِگرفتنِکمکِکنمِوِباِکلِِِّهاییتکهِتووِموقعِِییبهِآدما ِخودمِِِِیدازِمفِِیتغرورِوِکمال  ِِیلمافِِینبکشمِوِبگمِ»تونستم!«.ِازِاِِیقنفسِعمِِیهبودن 
ِزندگِِیمکهِبگذِر ِذات  باشد.ِخالصهِاواخرِاسفندِِِِیفراِرِی«اداِرِِیطمحِِیهصبحِبهِصبحِکارتِزدنِتووِِ»ِِیاِهمونِِ«جاِنشستنِ»یهبجنگهِوِازِِِیدکهِباِینهاِِیزادآدِمِِی 

ِثابتِراِبهِلقاِِیگرفتمِعطاِیِمماهِبودِکهِتصم ِاشِتِیِنشروعِکنمِبهِخوندن!ِالبتهِاِیِنلِفروردببخشمِوِازِاوِِّیشحقوق  ِاوِّاوِِّیدسوزانِباِیاق  ِآدمِال  ِِیجاِدلِتووِخود 
ِثابتِداِرِابِیاناگهِدوستانِوِاطرافِیبشهِوِحت ِِکننیهزارِتاِشرکتِِمِصدِوِدهِبگن:ِ»ِیا!«؛ِیکهِچِِیوِبخونِینیبشِخواییِمِی،تمسخرِبهتِبگن:ِ»توِکهِکار 

ِوِِِدارنیسهِهزارِتاَِورِِمِیتاًِوِنها الله«ِِ»بسمهِینلِفروردبرسمِاماِباِخودمِعهدِکردمِکهِاوِِّیِتنداشتمِکهِبهِموفقِاطمینانِِ!ِ«ینداِرِِیمرًاِشانسعُِِیهسهِمِتوِبدون 
رم؛ِالبتهِقبلشمِازِخانوادهِِیشتوانمِِپِِۀبگمِوِباِهم ِکمِتوقعِوِانتظارشونِروِازِمنِکمِکنن.ِمنِِرِِیههشتِماهِِِِیِنکمکمِکننِوِاِِیِرمسِِیِنامِخواستمِکهِتووِاب  ِِیسک 

ِش ِترسِِیابلندپروازانهِِیرین  ِتمام  خداِاوومدِِِِیبندهِِیهِِِۀبودم!«.ِجملِِِیراِضِِامیمکهِازِشکستِداشتم،ِازِتصِمِِِیروِآغازِکردهِبودم؛ِخالصشِکنمِبرات:ِ»باِوجود 
!ِِرسییهِِمینداشتهِباشِکهِبهِماِشِیقینکنِوِِّیِهتهِیاتهکهِتووِروِینِیماشِِیبراِیچیجاسوئِِهیلِبروِاوِِّیِ،بخِرِِینماِشِیِهکهِِینهاگرِآرزوتِاِگفِتیتووِذهنمِکهِِم
شروعِکردمِِتاِکردم.ِیهتِهِزننیمانتوشونِِمِیاُکتِِیرِوِیشهکانونِهِمِِهاییلدارهِوِوکِوکوچولوِکهِرووشِآرمِکانونِِرِینۀسسنجاقِیکرفتمِِی،منمِبدونِمعّطِل

ِاوونجاِتاِِِِینکهباِوجودِاِِصحبتِکردمِوِِکتابخونهِِیه.ِمثاًلِباِمسؤولُِِاومدیرامِمبَِِِیکیِِیکیکهِِِِیدمخداِروِدِِیهاکمک ِکار  بعدِازِظهرِبودِبهمِگفت:۶ِِِِساعت 
ِمجموعهِهماهنگِکنِِتونییم ِِِۀمیوداشتمِاگرِامروزِزحمتِبکشمِفرداِازِنتیجهِوِِِِیماناِِینکه!ِخالصهِایشبِهمِازِکتابخونهِاستفادهِکِن۱۱ِِوِتاِِِِیباِنگهبان 

ِاوونِزحماتِبهره ِهستمِکهِدرِتماِمِِیتِیمتنِروِنوشتمِدرِوضعِینکهِامروزِکهِاِِینکهسرا«.ِخوشحالمِازِابهِفرمودهِقرآن:ِ»فانَِمعِالُعسر،ِیُِِِشم؛یمندِمشیرین  ِِی 
ِارشد،ِدکتِرِِِیحقوِقِِِیهاآزمون ِبهِعضویتِ»هیأتِعلمی«ِرسیدِمِِ(ِقبولِشدِمی)وکالت،ِقضاوت، ِبِاِِخوامیوِمِِو سکوتِتالشِِِِیهِجملهِتمومِکنم:ِ»توِویِِمتنمِرو

 !ِ«یچههمهِجاِبِپِِیتتموفِقِِیکنِوِاجازهِبدهِصدا
ِخچشِم ِموفقیِتانتظار  ِداستان  ِتو؛ِِامیدبهِتانِهستم.ِواندن  ِمالکریمِیِامیدموفقیت 

 استِ.ِاِنِیجهاِنِپروردگاِرِمخصوصِسپاِسِوِِگفتارِما:ِحمدِاِنیپا

Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com 
Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

!د یارسال کن هارسانام یپ قیتان را از طر درخواست  ای د یبده امیپ 09352213175به  یحقوق یهاجزوات آزمون  افتیجهت در   

ارزِش اصلِی من در زندگی، کمک به دیگران و تأثیرگذاری بر زندگی    !  ۶۰َپرِت متولِد دهۀ  مالکریمی هستم؛ یه حواس امید  

هایی  کنم تا روش ی زیادی دارم. البته همه تالشم را می هایم با دیگران عالقهگذاشتن آموخته آنهاست. به یادگیری و  اشتراک 

کنند یاد بگیرم و بعد از افزودن تجربیات خودم، آنها را به دیگران هم انتقال بدهم. ادگیری کمک می را که به افزایِش کیفیِت ی

من به این جمله    های روان« متفاوتم!نویسی« و »به کار بردن مثال در حوزۀ آموزش و نویسندگی در رشتۀ حقوق با روش »ساده 

 گران کمک کنی تا به موفقیت بیشتری دست یابند.« خواهی باید به دی ایمان دارم: »اگر موفقیِت بیشتری می 
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