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:چكيده

و انقـالب در امـور مـدني در مـواد قانون آيين دادرسي دادگاه  آثـار 437و 424هاي عمـومي

و اعتراض شخص ثالث در مورد اجراي حكم مقرر كـرده اسـت . متفاوتي براي اعاده دادرسي
 اثر اعاده دادرسي شديدتر است چون با صدور قرار قبـولي اعـاده دادرسـي،براساس اين مواد

 به مالي، در صـورتي كـه امكـان اخـذ شود، مگر در خصوص محكوم اجراي حكم متوقف مي

و جبران صورت عمليات اجرايي با اخـذ تـأمين از خسارت وجود داشته باشد كه در اينتأمين

مي محكوم انـدازد، مگـر اما اعتراض شخص ثالث، اجراي حكم را به تـأخير نمـي. يابد له ادامه

جبران خسارت ناشي از اجراي حكم غير ممكن باشد كـه در ايـن حالـت بـا اخـذ تـأمين از 

تشديد اثر اعاده دادرسي به خـاطر. افتد معين به تأخير مي عليه، اجراي حكم براي مدت محكوم

.كند صدور قرار قبولي اعاده دادرسي است كه احتمال نقض حكم را تقويت مي
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 مقدمه
و انقالب در قانون آيين دادرسي دادگاه كه از اين پس به اختـصار( امور مدني هاي عمومي

مي.م.د.آ.ق و اعـاده دادرسـ437و 424در مواد) شود خوانده ي بـر اثر اعتراض شخص ثالـث

و اعتـراض اجراي حكم را بيان كرده است؛ براساس مواد ياد شده، هر يـك از اعـاده دادرسـي

و با شرايطي سبب تأخير يا توقف اجراي حكم مي  و در مواردي شخص ثالث در مواردي شود

و مانع اجراي حكم نمي .شود چنين اثري ندارد

و ترديـدهايي وجـود در بيان اثر شكايات مذكور بر اجراي حكم در مواد ياد شده، نكته هـا

و تحليل دارد  به بررسي كه نياز و تفـاوتكه شباهت عالوه بر اين. دارد هـاي آن مـواد، ايـن هـا

كه آيا اين سؤال را ايجاد مي و تفاوت شباهتكند و منطق خاصي است؟ ها  ها مبتني بر مباني

و ابهامات موجود در اثر هر يك از اعـاده توجه ويژه در اين مطالعه عالوه بر تحليل نكته ها

و اعتراض شخص ثالث بر اجراي حكم، بر تفـاوت بيـان قـانون در مقـرر كـردن اثـر  دادرسي

و تحليل اين تفاوت .ها است شكايات مذكور

دا579حقوق فرانسه، ماده در  طـرق:اعـالم كـرده اسـت) جديـد(درسي مدني قانون آيين

به تـأخير نمـي فوق و مهلت آن شكايات، اجراي رأي را در العاده شكايت از آراء اندازنـد مگـر

كه قانون مقرر كرده باشد .موارد استثنايي

و طـرق عـاديال هاي اساسي طرق فوق حقوقدانان نيز همين مطلب را يكي از تفاوت عـاده

 – Guinchard et …, 2010, p. 802 – Couchez, 2011, P. 459( انـد شـكايت از آراء اعـالم كـرده 

Lefort, 2009, p. 418(.و اعـاده دادرسـي كـه از طـرق و در خصوص اعتـراض شـخص ثالـث

به عدم توقف اجراي رأي تصريح كرده فوق  , … Guinchard et(اند العاده شكايت از آراء هستند،
2010, p. 881 et 886 – Guinchard et…, 2009, p. 560 et 562 – Couchez, 2011, p. 502 et 505 – 

Lefort, 2009, p. 490(قانون آيين دادرسي مدني 590با وجود اين، ماده؛ )فرانسه، اختيار) جديد

مي داده است، قاضي  به اعتراض شخص ثالث رسيدگي كه ا اي عتراض را كند، اجراي رأي مورد

.اما چنين اختياري در اعاده دادرسي مقرر نشده است.به تأخير اندازد

 اثر اعاده دادرسي.1
 آن قـانون386در مقام بيان اثر اعاده دادرسي بر اجراي حكم، مانند ماده.م.د.آ.ق 437ماده

و در محكومبه مالي را از محكوم خواهي، محكوم در فرجام ه غيـر مـاليبـبه غير مالي جدا كرده

ولي در محكـوم بـه مـالي بيـان قانونگـذار) بند الف(طور مطلق اجازه اجراي حكم را نداده به

كه وضعيت گونه به مي اي است ب(كند هاي متفاوتي را ترسيم ).بند
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 به مالي محكوم.1-1
به مـالي، نكـاتي از جملـه؛ نقـش در خصوص اثر اعاده دادرسي بر اجراي حكم در محكوم

ق  و توقف اجراي حكم با صدور چنـين قـراري، ادامـه اجـرا در صدور رار قبولي اعاده دادرسي

و مقايسه اثر اعاده دادرسـي در  و ميزان تأمين و جبران خسارت، نوع صورت امكان اخذ تأمين

و بررسي هستند اين خصوص با اثر فرجام .خواهي، قابل بحث

 نقش قرار قبولي اعاده دادرسي.1-1-1
و انقـالب در امـور مـدني بـا آوردن قيـد دادرسي دادگاه قانون آيين از«هاي عمومي پـس

، هرگونه اثر اعاده دادرسي بر اجراي حكم را منوط بـه صـدور 437در ماده» صدور قرار قبولي 

و موكول به بعد از صدور چنين قراري كرده است بنابراين پيش از صدور قـرار. قرار قبولي آن

د .ادرسي هيچ اثري بر اجراي حكم نداردمذكور، درخواست اعاده

يكي از تفاوت هاي اثر اعاده دادرسي بر اجراي حكم در مقايسه با ساير شكايات اين مطلب

و اعتراض شخص ثالث است از قبيل فرجام  و مرحله. خواهي اي بـه زيرا در آن شكايات چيزي

و اثري كه شكايت بر اجـراي حكـم دارد  منـوط بـه چنـين قـراري نام قرار قبولي وجود ندارد

كه مقرر شده از قبيل سپردن تأمين، مترتب مي و رعايت شرايطي .شود نيست بلكه با شكايت

و صدور قرار قبول يا رد درخواست اعاده دادرسي كـه بـه وجود مرحله رسيدگي مقدماتي

كه برخالف ساير موارد شكايت.م.د.آ.ق 435موجب تبصره ماده   مقرر شده، به خاطر آن است

و منحصر بـه مـواردي اسـت  كـه در از احكام، جهات شكايت در اعاده دادرسي بسيار محدود

به موجب ماده عالوه بر اين. شده است همان قانون احصا 426ماده  آن قـانون دادگـاه436كه،

و نمي به جهتي است كه در دادخواست قيد شده د بـه جهـات ديگـر نيـز توان مقيد به رسيدگي

مقرر.م.د.آ.ق 431تا427انگهي مهلت درخواست اعاده دادرسي كه در موادورسيدگي نمايد؛

.اي است كه رسيدگي دادگاه را الزم دارد گونهبه) آن قانون430ماده(شده، در مواردي 

كه اعـاده دادرسـي درخواسـت شـده، كه ذكر شد، احتمال اين به مطالبي بنابراين، با توجه

ي اعاده دادرسـي قابـلكه در چنين صورت-و برخالف قانون باشد منطبق با مواد ياد شده نباشد 

و قابـل توجـه اسـت-رسيدگي نيست بـه همـين خـاطر، قانونگـذار مرحلـه. احتمالي عقاليي

به درخواست اعاده دادرسي را به منظور احراز رعايت مواد يـاد شـده مقـرر  مقدماتي رسيدگي

.كرده است

و احـراز با اين وصف، صدور قرار قبولي اعاده كه پس از يك رسيدگي مقـدماتي دادرسي،

صا  و مهلت اعاده دادرسي به جهات مي رعايت شرايط مواد مربوط اي قابـل اعتنـا شود، اماره در

كه احتمال نقض حكم مورد شكايت را تقويت مي .كند بر وارد بودن شكايت است
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م اجمـالي بـريكي از حقوقدانان صدور قرار قبولي اعـاده دادرسـي را سـبب حـصول علـ

و از اين جهت بر نقـش آن در تـأخير اجـراي مخدوش بودن حكم مورد شكايت معرفي كرده

ص 1378دفتري، متين( است حكم تأكيد كرده  همين امر سبب شده است، قانونگـذار بـر اعـاده.)171،

دادرسي پس از صدور قرار قبولي آن آثاري نـسبت بـه اجـراي حكـم بـار كـرده كـه در سـاير 

كه در ادامه به تفصيلشكايات  شد،مترتب نكرده . توضيح داده خواهد

 توقف اجرا با صدور قرار قبولي.1-1-2
مي.م.د.آ.ق437ماده)ب(از بند شود با صدور قرار قبولي اعـاده دادرسـي اجـراي فهميده

مي  به موجـب بنـد اين توقف در محكوم. شود حكم در هر حال متوقف آن) الـف(به غير مالي

عمليـات» ادامـه«بـا رعايـت شـرايطي)ب(به مالي بنـد قطعي است ولي در مورد محكوم ماده

.اجرايي را اجازه داده است

كنـد كـه در اين بند، حكايت از توقف اجرا به محض صدور قـرار قبـولي مـي» ادامه«واژه

و برطـرف شـ  كه آن بند مقرر كرده در ادامه برداشته شده .ودممكن است اين توقف با شرايطي

و با تـأمين شـرايط اين مطلب كه صدور قرار قبولي اجراي حكم را در هر حال متوقف مي كند

و ادامـه مـيميعمليات اجرايي از توقيف خارج.م.د.آ.ق437ماده)ب(بند  يابـد، مـورد شـود

يكي از حقوقدانان واقع شده استتائ ص 1385شمس،( يد ص 1386و 490، ،227(.

تاد حقوق، براي توقف اجراي حكم عالوه بر صدور قرار قبولي اعـاده در عين حال، اين اس

و در ايـن زمينـه بـه عليه مبني بر توقف اجراي حكم را الزم ديده دادرسي، درخواست محكوم 

ذي استناد كرده.م.د.آ.ق2ماده نفع در همه موارد معرفـيو آن را حاوي اصل لزوم درخواست

به توقيف عمليات اجرايـي نداشـته عليه عالقهن است محكوم است؛ ممكو اعالم كرده كرده اي

به عمليات اجرايي هر پرونـده هميـشه نمـي. باشد كه آگاهي دادگاه نسبت توانـد عالوه بر اين

و كامل باشد ص 1385شمس،( دقيق ص 1386و 490، ،227(.

كه مانع پذيرفتن چنين اي است گونهبه.م.د.آ.ق437رسد، بيان قانونگذار در مادهبه نظر مي

عليه بـه ميـان نيامـده، زيرا در اين ماده نه تنها سخني از لزوم درخواست محكوم. تحليلي است

به  اي است كه براي توقف اجراي حكم عالوه بر صدور قرار قبـولي اعـاده گونه بلكه عبارت آن

آن دادرسي، شرط يا شرايط ديگري را نمي  خص)ب(چه در بند پذيرد مگر بـه وص محكـوم در

.مالي مقرر شده است

مي در تائ كه يد اين مطلب به اين طور كه گفته شد، صـدور قـرار همان،توان گفت، با توجه

و احتمـال نقـض حكـم در  قبولي اعاده دادرسي اماره قابل توجه بر وارد بودن شـكايت اسـت

ع  و اعاده مليات اجرايـي چنين شرايطي زياد است، اجراي حكم كه به احتمال قوي نقض حكم



و اعتراض 41 ... اثر اعاده دادرسي

مي،را در پي خواهد داشت و هزينه شود امكانات، فرصت سبب و سـبب ها هايي صـرف اجـرا

به اين ترتيب هدر رود و .اعاده آن شود

عليـه درخواسـت توقـف شود، حتي در صورتي كـه محكـوم اين احتمال عقاليي، سبب مي

و هزينه نات، فرصتاجراي حكم را نكند، دادگاه به خاطر جلوگيري از هدر رفتن امكا  كه ها ها،

.بيني است، از اجراي حكم خودداري نمايد قابل پيش

و توسـعه آن بـه.م.د.آ.ق2منطوق ماده به دعـاوي اسـت به رسيدگي به شروع نيز مربوط

كه دادگاه در رسيدگي به دعاوي انجام مي  دهد، مستلزم تفسير بسيار موسـع ايـن تمام اقداماتي

ش  در. دن جدي اختيارات دادگاه در رسـيدگي بـه دعـاوي را در پـي دارد ماده است كه محدود

كه در مواد مختلف قانون آيين دادرسي دادگاه و انقـالب در امـور مـدني حالي از،هاي عمومي

و عـدم لــزوم، آن قـانون199جملـه در مـاده  بــر اختيـارات دادگـاه در رسـيدگي بــه دعـاوي

. شده استدرخواست اصحاب دعوي در همه موارد تأكيد

 ادامه اجرا با اخذ تأمين.1-1-3
كه در خصوص محكوم.م.د.آ.ق 437ماده)ب(بند امكان«به مالي، اعالم كرده، در صورتي

و جبران خسارت احتمالي باشد  م» اخذ تأمين لـه اجـراي حكـم ادامـه حكـوم با اخذ تـأمين از

كه اگر امكان اخـذ تـ يابد؛ مي و جبـران خـسارت وجـود مفهوم عبارت اين بند اين است أمين

هم نداشته باشد، اجراي حكم ادامه نمي  و مي يابد ممكن بـودن.ماند چنان در حالت توقف باقي

مي يا نبودن اخذ تأمين با توجه به مالي بودن محكوم  به وضـعيت مـالي محكـوم به، بر . لـه گردد

مي زيرا اگر وضع مالي محكوم  براي توقيف، اخـذ تـأمين تواند با معرفي اموالله خوب باشد او

.صورت چنين امكاني فراهم نيستدر غير اين. را فراهم نمايد

كه براي اجرا يا تـأخير اجـراي حكـم، الزم امكان اخذ تأمين به اين معني در تمام مواردي

و مورد نظر است  چن. است تأمين اخذ شود، ملحوظ ين امكاني، تأمين قابـل تحقـق چون بدون

به نيست؛  مي بنابراين به اين نظر و رسد، با توجه كه در همه موارد اخـذ تـأمين كه چنين مطلبي

به بيان قانونگذار، الزم است مورد توجه قرار گي و بدون آن تأميني اخذ نمي بدون نياز  شـود؛ رد

و ادامه عبـارت ايـن بنـد كـه» امكان اخذ تأمين«قيد.م.د.آ.ق 437ماده)ب(در بند زائد است

. تأمين است، مستلزم امكان آن هم هستحاوي بيان اخذ

اخذ تأمين مقرر شـده، چنـين.م.د.آ.ق 424و386طور كه در موارد مشابه، مانند ماده همان

و بدون امكان اخذ تأمين، سخن گفتن از اخذ تأمين، بيهوده  اخذي مستلزم امكان آن هم هست

.است



 1392 بهار،1شمارة،43 دوره، فصلنامه حقوق 42

در صـورت«گفتـه نـشده.م.د.آ.ق437مـاده)ب(بنابراين اگر چه در اين مواد، مانند بنـد

به خود وجود دارد؛، ولي»امكان اخذ تأمين  امكان جبران خـسارت احتمـالي چنين قيدي خود

مي.م.د.آ.ق437ماده)ب(نيز كه در بند  . شـود مورد تأكيد واقع شده است، با اخذ تأمين فراهم

و زيرا در خصوص محكوم آنبه مالي در صورت اجراي حكم ، اگر تأمين مناسـب نقض بعدي

و در صورت عدم استرداد محكوم به، اخذ شده باشد، همواره امكان جبران خسارت وجود دارد

مي. عليه از مال توقيف شده قابل جبران است زيان محكوم  به نظر از بنابراين، رسد اين قـسمت

و فايده .اي بر آن بار نيست اين بند نيز زائد است

البته اگر.به مالي است اين است كه موضوع بند مذكور، محكوم همه اين مطالب با توجه به

مي قيد محكوم  و جبران خـسارت شد حالت به مالي در اين بند نبود، هاي عدم امكان اخذ تأمين

حكم را ناظر به برخي از مصاديق محكوم  كه جبران خسارت ناشي از اجراي به غير مالي بدانيم

جب  و با ناممكن بودن به همين خـاطر اسـت.ران خسارت، تأمين هم منتفي است ناممكن است

كه در ادامه بيشتر توضيح خواهيم داد، عدم امكان جبران خسارت را كـه در مـادهكه همان  طور

به محكوم.م.د.آ.ق 424 مي در خصوص اعتراض ثالث مطرح شده بيشتر ناظر .دانيمبه غير مالي

شد در تأييد آن يمي،چه گفته به سخن كـي از حقوقـدانان اسـتناد كـرد كـه در مـورد توان

و جبران خسارت احتمالي را در صورت آمـادگي محكـوم محكوم لـه بـهبه مالي، گرفتن تأمين

ص 1385شمس،(داند سپردن تأمين، همواره فراهم مي ،491(.

كه اگـر بنـد و جبـران«عبـارت.م.د.آ.ق437 مـاده)ب(نهايت اين و امكـان اخـذ تـأمين

و ايـن» تمالي باشد خسارت اح را نداشت، باز مفيد همان معنايي بود كه با عبارت فعلـي اسـت

.بهترين دليل بر زائد بودن اين قسمت از اين بند است

و ميزان تأمين.1-1-4  نوع
 آن قانون، مناسب بودن تـأمين424و386،389نيز مانند مواد.م.د.آ.ق 437ماده)ب(بند

و به دادگاه سپرده است؛ تشخيرا الزم ديده است آنص آن را مناسب بـودن تـأمين بـه معنـاي

هدف تأمين در همين بنـد،. است كه در راستاي تحقق هدف تأمين، كارايي الزم را داشته باشد 

به.جبران خسارت احتمالي ناشي از اجراي حكم، اعالم شده است  بنابراين مناسب بودن تأمين

كه در صورت نقض حكم اجرا  شده، خسارات ناشي از اجرا را بتوان از تـأمين اخـذ اين است

و ميـزان تـأمين، بـه ايـن. شده جبران كرد  كه دادگاه در تعيين نـوع الزمه اين مطلب اين است

.هدف توجه نمايد
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مي بر اين اساس، با توجه به مالي بودن محكوم تواند توقيف مال منقـول به، تأمين اخذ شده

مي ضمانت. اوراق بهادار باشد يا غير منقول يا وجه نقد يا  توان به اين مصاديق نامه بانكي را نيز

به تبصره. افزود .توان شامل ضامن معتبر دانست تأمين را نمي.م.د.آ.ق306 ماده2اما با توجه

از بيني الزم در مورد خساراتي كـه احتمـال مـي در تعيين مقدار تأمين، الزم است پيش رود

به وجود آيد  و به همان ميزان تأمين اخذ شـود اجراي حكم ايـن مقـدار شـامل.، صورت گيرد

كه در اجراي حكم به محكوم  مي معادل ارزش اصل مالي و ساير خسارات از جمله له داده شود

مي  و اعاده عمليات اجرايي عدم انحـصار تـأمين. شود منافع آن در مدت زمان بين اجراي حكم

و لزوم شمول   آن بر ساير خسارات احتمالي، به تأييد يكـي از اسـاتيد به اعاده عمليات اجرايي

ص 1385شمس،(حقوق رسيده است دادگاه صـالح بـراي تـشخيص مناسـب بـودن تـأمين،.)491،

مي دادگاه رسيدگي  كه همان دادگاه صادركننده حكـم اسـت كننده به اعاده دادرسي مـواد(باشد

 .).م.د.آ.ق 434و 433

ت.1-1-5 و مدت  وقفصدور قرار
چه در ماده و توقـف.م.د.آ.ق437اگر سخني از صدور قرار توقف يا تاخير به ميان نيامده

24اجراي حكم را مبتني بر صدور قرار قبولي اعاده دادرسي كرده است، ولي با توجه بـه مـاده 

و تأخير اجراي حكم را موكول به صدور قرار كرده اسـت، قانون اجراي احكام مدني كه توقف

به صدور قرار براي تأخير اجراي حكم است دادگا لزوم صدور قرار در خصوص ماده.ه مكلف

ص 1388سلطانيان،(يد يكي از نويسندگان حقوق رسيده استبه تائ.م.د.آ.ق437 ،207(.

كه با صدور قرار قبولي اعاده دادرسي شروع مي شود تا پايان رسـيدگي توقف اجراي حكم

و تعيي  م مرحله اعاده دادرسي بنـي بـر نقـض حكـم مـوردن تكليف اين مرحله با صـدور رأي

مي اعتراض يا تائ  ص 1385شمس،(يابد يد آن ادامه )ب(به مالي، مطـابق بنـد، مگر در محكوم)490،

مي.م.د.آ.ق 437ماده كه در چنين صورتي توقف، قطع و عمليات اجرايي تأمين اخذ شود شود

.يابد ادامه مي

 خواهي به مالي نسبت به فرجام اثر اعاده دادرسي در محكومشديدتر بودن.1-1-6
بـه مـاليچه در خصوص اثر اعاده دادرسي بر اجراي حكم در مورد محكـوم با توجه به آن

.خواهي است توان گفت اثر اعاده دادرسي شديدتر از اثر فرجاممي،گفته شد

ه مالي دو حالـت قابـل تـصورب در مورد محكوم.م.د.آ.ق386ماده) الف(زيرا براساس بند

و)يك(است؛ . لـه اجراي حكم بـا اخـذ تـأمين از محكـوم)دو(اجراي حكم بدون اخذ تأمين
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و همـواره،كه در اعاده دادرسي حالت اجراي حكم بدون اخذ تأمين پيش در حالي بينـي نـشده

.اجراي حكم موكول به اخذ تأمين است

ممبه عبارت ديگر برخالف فرجام كن است در مواردي دادگاه براي اجـراي حكـم خواهي

پسبه در محكوم  خواهي در ايـن حالـت هـيچ تـأثيري بـر فرجام مالي، اخذ تأمين را الزم نبيند

 اعاده دادرسي پس از صدور قـرار قبـولي آن، در هـر حـال، سـبب توقـف؛اجراي حكم ندارد 

مي اجراي حكم در محكوم تأ به مالي و فقط ممكن است با اخذ مين عمليات اجرايي ادامـه شود

.يابد

و مطالبي كه پيش از اين در اين اين شدت اثر، با توجه به صدور قرار قبولي اعاده دادرسي

زيرا با صدور قرار قبـولي اعـاده دادرسـي، احتمـال نقـض. تحقيق گفته شد، قابل توجيه است 

اي وجـود مرحلـه خـواهي، چنـين كه در فرجـام در حالي. شود حكم مورد اعتراض، تقويت مي 

و آثار مندرج در ماده  خـواهي اسـت كـه بـا تقـديم در مورد صرف فرجـام.م.د.آ.ق386ندارد

.شود دادخواست انجام مي

 محكوم به غير مالي.1-2
در437ماده) الف(قانون آيين دادرسي مدني در بند ، صدور قرار قبولي اعـاده دادرسـي را

در تحليل اين بنـد اثـر اعـاده. حكم اعالم كرده استبه غير مالي موجب توقف اجراي محكوم

به محكوم  به محكـوم دادرسي نسبت و هـم به غير مالي با اثر آن نسبت چنـين بـا اثـر بـه مـالي

مي خواهي بر اجراي حكم در محكوم فرجام و بررسي .شودبه غير مالي، مقايسه

 به مالي مقايسه با اثر اعاده دادرسي نسبت به محكوم.1-2-1
كه با شرايطي كه در آن آمده، اجازه اجـراي حكـم بـا.م.د.آ.ق 437ماده)ب(برخالف بند

بـه غيـر مـالي در هـيچ آن ماده در خصوص محكوم) الف(له را داده، بند اخذ تأمين از محكوم 

عالوه بر آن، حتي بـراي.له نداده است حال اجازه اجراي حكم را حتي با اخذ تأمين از محكوم 

و صـرف صـدور قـراري حكم، اخذ تأمين از محكوم توقف اجرا  عليه را هم الزم نديده اسـت

و همـان  طـور كـه پـيش از ايـن قبولي اعاده دادرسي را سبب توقف اجراي حكم شناخته است

با وجود اين، بـه اسـتناد مـاده. عليه را نيز الزم ندانسته است گفته شد، حتي درخواست محكوم 

به منظور تأخير اجراي حكم الزم است قانون اجراي احكام مدني، 24 طـور همـان. صدور قرار

مي  تـربه غير مالي اثر بسيار جدي شود، قانونگذار بر اعاده دادرسي نسبت به محكومكه مالحظه

به محكوم .به مالي مترتب كرده است نسبت
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كه در مورد اثر فرجام386در اين خصوص با ماده.م.د.آ.ق 437ماده ي بـر خـواه آن قانون

و بر فرجام به غير مالي را از محكوم اجراي احكام، محكوم خواهي نـسبت بـه به مالي جدا كرده

به محكوم محكوم .به مالي بار كرده، هماهنگ است به غير مالي اثر شديدتر نسبت

و اثر جديبه غير مالي از محكوم تفكيك محكوم دربه مالي تر بار كردن بر شكايت از حكم

و قابل دفاع است؛غيبه محكوم بـه غيـر مـالي كـه زيرا وضعيت خـاص محكـومر مالي، منطقي

و طالق(ل خانواده عمدتاً شامل مسائ  مي) ازدواج در است، طلبد كه قانونگذار در اجراي حكـم

پي.اين امور، احتياط بيشتر نمايد  آمـدهاي منفـي چون اجراي حكم در اين موارد، ممكن است

ج و خسارات غير قابل به دنبال داشته باشدجدي .بران

 خواهي به غير مالي نسبت به فرجام شديدتر بودن اثر اعاده دادرسي در محكوم.1-2-2
به محكوم در خصوص فرجام.م.د.آ.ق386ماده)ب(بند به غير مالي، تـأخير خواهي نسبت

اي. عليه مقرر كرده است اجراي حكم را با اخذ تأمين از محكوم  ن بنـد، توقـف بنابراين براساس

.عليه ممنوع است اجراي حكم، بدون اخذ تأمين از محكوم

در مورد اعـاده دادرسـي نـسبت بـه.م.د.آ.ق437ماده) الف(اين در حالي است كه در بند

و بـربه غير مالي، توقف اجراي حكم، بدون اخذ تأمين از محكوم محكوم عليه مقرر شده است

.ه براي توقف اجراي حكم، خالف قانون استعلي اين اساس، اخذ تأمين از محكوم

كه قانونگذار بر اعاده دادرسي نسبت به اجراي محكوم مالحظه مي بـه غيـر مـالي، اثـر شود

به فرجام  به محكوم شديدتر نسبت و توقـف اجـراي خواهي نسبت به غير مالي بار كـرده اسـت

به سپردن تأمين نكرده است .حكم را منوط

به مـالي گفتـهچه پيش از اين در خصوص محكوم گذار با توجه به آن اين تفاوت بيان قانون

مي  به نظر و و شد قابل توجيه است به وجود مرحله صدور قرار قبولي در اعـاده دادرسـي رسد

.گردد اماره قوي بودن چنين قراري بر نقض حكم مورد شكايت بر مي

ده دادرسي بر سپردن تامين،به غير مالي در اعا موكول نكردن توقف اجراي حكم در محكوم

و اشكاالتي كه در خصوص اخذ تـأمين بـه موجـب  و ترديدها سبب شده است، تمامي ايرادها

از؛مطرح است.م.د.آ.ق386ماده)ب(بند   از جمله چگونگي تشخيص متناسـب بـودن تـأمين

و دشواري چنين تشخيصي، در اعاده دادرسي منتفي است و ميزان .جهت نوع

 اثر اعتراض شخص ثالث.2
در مقام بيان اثر اعتراض شخص ثالث بـر اجـراي حكـم، اعـالم داشـته.م.د.آ.ق424ماده

كه در اين مـاده. شود است، اعتراض ثالث مانع اجراي حكم قطعي نمي  با وجود اين با شرايطي
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مـاده الزم در تحليل اين. مقرر شده، تأخير اجراي حكم براي مدت معين اجازه داده شده است

و مطالعه اثر اعتراض ثالث بر اجراي حكم  و چگونگي تعيين مدت است به بررسي اين شرايط

و فرجام .خواهي پرداخته شود در مقايسه با اثر اعاده دادرسي

 شرايط تأخير اجراي حكم.2-1
كه جبران زيـان ناشـي.م.د.آ.ق 424ماده تأخير اجراي حكم را در موردي اجازه داده است

و اخـذ تـأمين از او را نيـز در عين حال، درخواست محكوم.ز اجراي حكم ناممكن باشدا عليه

.الزم دانسته است

 عدم امكان جبران زيان ناشي از اجراي حكم.2-1-1
عنـوان يكـي از شـرايط تـأخير اجـراي عدم امكان جبران خسارت ناشي از اجراي حكم به

و صاحب  ص 1375مـدني،( حقـوقي قـرار گرفتـه اسـت نظران حكم مورد تأكيد نويسندگان ،654 –

ص 1377واحدي، ص 1388 سلطانيان،– 275، ص)ج(1387 معاونت آموزش قوه قضائيه،– 202،  معاونت آموزش– 741،

ص)الف(1387قوه قضائيه، ص)ب(1387 معاونت آموزش قوه قضائيه،– 165، ،71(.

به ماده جب.م.د.آ.ق424 با توجه ران خسارت ناشي از اجراي حكم نـه تنهـا بـه عدم امكان

و معرفـي شـده اسـت بلكـه از آن فهميـده  عنوان شرطي از شرايط تأخير اجراي حكم مطـرح

عنـوان معيـاري بـراي شود، امكان يا عدم امكان جبران خسارت ناشـي از اجـراي حكـم بـه مي

و اجازه يا منع اجراي حكم، مورد توجه قرار گرفته است .تفكيك احكام

و اعـادهكه در بيان اثر فرجـام.م.د.آ.ق437و 386به عبارت ديگر، برخالف مواد خـواهي

و وضـعيت دادرسي، احكام را براساس محكوم  و غير مالي تفكيك كـرده هـاي متفـاوتبه مالي

و بيان كـرده، مـاده  در بيـان اثـر.م.د.آ.ق 424اجرا يا عدم اجراي حكم را بر آن اساس مترتب

و غير مالي را مورد توجه قرار نـداده، بلكـه بـه تفكيك بر اساس محكوم،اعتراض ثالث  به مالي

جاي آن معيار امكان يا عدم امكان جبران خـسارت ناشـي از اجـراي حكـم را مبنـاي تفكيـك

و اجازه يا منع اجرا قرار داده است .احكام

 بيـشتر بـه توان گفت عدم امكان جبران خسارت ناشـي از اجـراي حكـم با وجود اين، مي

مي محكوم ، موضوع حكم، امـوري اسـتبه زيرا در اين نوع از محكوم.ودشبه غير مالي مربوط

به خاطر اين كه جنبه مالي ندارد، اجراي حكم در آن، زيان كه بـه خـاطر كه به دنبال دارد هايي

غ و رايج الباً با شيوهفقدان جنبه مالي، . قابل جبران نيستهاي متداول

كه پيش از اين، در اين تحقيـق گفتـه شـد، همـوارهبه مالي، هماند محكوم اما در مور طور

و امكـان جبـران خـسارت فقـط در  امكان جبران خسارات ناشي از اجراي حكـم وجـود دارد



و اعتراض 47 ... اثر اعاده دادرسي

و نگراني مواجه مي او شود كه محكوم صورتي با مشكل و دريافـت خـسارت از له معسر باشـد

.ميسر نشود

386در مقايسه با مواد.م.د.آ.ق424هنگي ظاهري كه از عبارت ماده با اين تفسير، از ناهما

مي437و به ذهن القاء مي آن قانون اما در هر حال، تفاوت عبارت قانونگذار،.شود شود، كاسته

و معنا نباشد، نكتـه  كه حاوي تفاوت قابل توجه در محتوا اي اسـت كـه جـاي حتي در صورتي

و تأمل دارد .سؤال

ذكر است كه تشخيص عدم امكان جبران خسارت ناشي از اجراي حكم بـا دادگـاه الزم به

ص 1378دفتري،نيمت(است  و-160، ص 1372، ... مرداني و معترض ثالث براي اثبات چنـين مطلبـي) 241،

ص 1375مدني،(بايد ادله خود را در اختيار دادگاه قرار دهد و دادگاه در صورتي تـصميم بـه) 654،

و محرز باشد راي حكم مي تأخير اج ص 1377واحـدي،(گيرد كه عدم امكان جبران خسارت ثابت ،

ص 1388 سلطانيان،– 275 ،202(.

و مقايسه عبارت ماده و)1318مـصوب( قانون آيين دادرسي مـدني سـابق 589با مالحظه

و انقـالب در امـور مـدني قانون آيين دادرسي دادگاه 424ماده )1379مـصوب(هاي عمـومي

گيري قانون سابق در لزوم اثبات ضرر غير قابل جبران در قانون فعلـي شود، سخت مشخص مي

به لزوم اثبات ضرر غيـر قابـل جبـران بـر424زيرا در ماده. تعديل شده است  به جاي تصريح

به موجـب ايـن مـاده. ناممكن بودن جبران زيان ناشي از اجراي حكم تأكيد شده است بنابراين

از اجراي حكم، آن براي تأخير  چه الزم است احراز شود ناممكن بودن جبران زياني اسـت كـه

.شود، اگرچه وقوع چنين ضرري مسلم نباشد اجراي حكم، پيش بيني مي

 اخذ تأمين مناسب.2-1-2
تأخير اجراي حكم در موارد ناممكن بودن جبران زيان ناشـي از اجـراي.م.د.آ.ق 424ماده

به سپردن  بنابراين يكي ديگر از شرايط تـأخير اجـراي. تأمين مناسب كرده است حكم را منوط

ص 1375مدني،(حكم در اثر اعتراض شخص ثالث، سپردن تأمين مناسب است  ، 1377 واحدي،– 654،

ص)ج(1387 معاونت آموزش قوه قضائيه،– 275ص ،741(.

يكي از نويسندگان حقوقي، در بيان شـرايط تـأخير اجـراي با وجود اين، معلوم نيست چرا

و مـورد توجـه قـرار نـداده اسـت  حكم در اثر اعتراض شخص ثالث، اين شرط را ذكر نكـرده

ص 1388سلطانيان،( ،202(.

چه پيش از اين گفته شد، تأخير اجراي حكم در اثر اعتـراض شـخص ثالـث با توجه به آن

مي بيشتر در خصوص محكوم دبه غير مالي است، اما در مواردي بـهر خـصوص محكـوم تواند
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به غيـر هم در خصوص محكوم.م.د.آ.ق424بنابراين تأمين موضوع ماده. مالي هم مطرح باشد

و هم در مورد محكوم .به مالي است مالي

عليـه،به مالي اخذ تأمين مناسب، در صـورتي كـه وضـعيت مـالي محكـوم در مورد محكوم

و دادگاه با  و خـساراتي خوب باشد، با مشكل چنداني مواجه نيست به حكم صادر شـده  توجه

عليه، از جمله اموال منقول، غيـر بيني است از اموال محكومكه از تأخير اجراي حكم، قابل پيش

مي منقول، وجه نقد  به غير مالي، با توجـه بـه اما در مورد محكوم نمايد؛و اوراق بهادار، توقيف

و غير مالي بودن زيان  ناشي از تأخير اجراي حكم، تأمينات مالي هاي ويژگي غير مالي بودن آن

و در مواردي دادگاه در تعيين نوع تأمين كه با محكـوم  و از قبيل موارد مذكور، كارآيي ندارد بـه

.خسارات ناشي از تأخير اجراي حكم تناسب داشته باشد، با مشكل مواجه است

را در هر حـال، مـشروط كه تأخير اجراي حكم.م.د.آ.ق424با وجود اين، با توجه به ماده

و به اخذ تأمين كرده است، در خصوص محكوم  به غيـر مـالي نيـز الزم اسـت دادگـاه، وسـايل

مي  كه به اجراي بعدي حكم يا در جلوگيري يا جبـران امكاناتي را تواند در رفع نگراني مربوط

به اين ترتيبان ناشي از تأخير اجراي حكم زي و ، تأمين مناسـب مورد استفاده قرار گيرد، تعيين

.اخذ نمايد

 آن قـانون،437و 386بـا مـواد.م.د.آ.ق 424در خصوص مسأله اخذ تأمين با مقايسه ماده

 بـا شـرايطي كـه در آن 437و 386كه در موادبه مالي در حالي شود، در مورد محكوم معلوم مي

 بـا رعايـت424دهله براي اجراي حكم مقرر شـده، در مـا مواد بيان شده، اخذ تأمين از محكوم

.عليه براي تأخير اجراي حكم وضع شده است شرايط اين ماده، اخذ تأمين از محكوم

كه در ماده در خصوص محكوم و در ماده 386به غير مالي در حالي  اخذ تأمين در هر حال

 اخذ تأمين با رعايت شرايط آن مـاده424 توقف اجرا بدون اخذ تأمين مقرر شده، در ماده 437

.خصوص عدم امكان جبران خسارت ناشي از اجراي حكم وضع شده استبه

و اعاده دادرسي كه بـه موجـب مـواد برخالف فرجام همـواره.م.د.آ.ق 437و386خواهي

مي  424كند، در اعتراض ثالث، مـاده دادگاه صادركننده حكم مورد شكايت، اقدام به اخذ تأمين

به اعترا دادگاه رسيدگي.م.د.آ.ق ض را مرجع اخذ تأمين معرفي كرده كه با توجه بـه مـواد كننده

در421و 420 و  آن قانون چنين دادگاهي در مواردي دادگاه صادركننده حكم مـورد اعتـراض

.مواردي دادگاهي غير از آن است

 درخواست معترض.2-1-3
الز.م.د.آ.ق 424ماده مبه صراحت، درخواست معترض ثالث را براي تأخير اجـراي حكـم

مي. شناخته است توان درخواست معترض را يكي ديگر از شرايط تأخير اجـراي حكـم بنابراين
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به.در اثر اعتراض شخص ثالث دانست چه در متون حقوقي مربوطه عنوان يـك اين مطلب اگر

ص 1375مدني،.ك.ر(شرط مورد توجه قرار نگرفته است  ص 1377 واحدي،– 654، ، 1388 سـلطانيان،– 275،

از، با وجود اين، در نشست)202ص هاي قضايي قضات محـاكم بـه صـراحت بـه عنـوان يكـي

معاونـت(شرايط تأخير اجراي حكم در اثر اعتراض شخص ثالث مورد تأكيـد واقـع شـده اسـت 

ص)ج(1387آموزش قوه قضائيه،  ،741(.

نه در خواه در مورد فرجام.م.د.آ.ق 386اين در حالي است كه چنين شرطي نه در ماده و ي

و 437ماده به عبارت آن مـواد و با توجه  آن قانون در مورد اعاده دادرسي صراحتاً نيامده است

توان چنين شرطي را در مـورد داليلي كه بخشي از آن در اين تحقيق پيش از اين گفته شد، نمي

. پذيرفتخواهي يا اعاده دادرسي اثر فرجامتأخير يا توقف اجراي حكم در 

 گفـت، بـا تـوانمي.م.د.آ.ق424 تأكيد قانونگذار بر درخواست معترض در ماده در توجيه

كه اعتراض شخص ثالث، برخالف ساير طرق شكايت از احكام، مهلت مشخـصي توجه به اين

و ابالغ حكـم، انجـام شـود، قانونگـذار  و ممكن است مدت زمان طوالني پس از صدور ندارد

به تأخير اجراي چنين  كه معترض، خواستار آن نيست، نداشـته تمايل چنداني  حكمي در جايي

.است

وانگهي، برخالف اعاده دادرسي كه با صدور قرار قبولي اعاده دادرسي، احتمال نقض حكم

مي به و همان طور جدي تقويت طور كه پيش از اين گفته شـد در چنـين شـرايطي اجـراي شود

د  و مـستلزم صـرف امكانـات و معقول نيست ر امـر بيهـوده اسـت، در اعتـراض حكم، منطقي

و آثاري كه ماده شخص ثالث، چنين مرحله مقرر كرده مربوط بـه.م.د.آ.ق424اي وجود ندارد

.نظر از احتمال نقض حكم در اثر آن است صرف اعتراض شخص ثالث صرف

در. آن قـانون يكـسان اسـت386ماده)ب(و بند.م.د.آ.ق424از اين جهت وضعيت ماده

ممكن است دليل عدم قيد. در بند ياد شده، درخواست معترض الزم ديده نشده است حالي كه

به محكوم  را مذكور، انحصار آن بند به غيـر مـالي باشـد كـه احتيـاط بيـشتر در اجـراي حكـم

.طلبد مي

آن.2-2 و مدت  قرار تأخير
به مواد.م.د.آ.ق 424ماده با437و 386در بياني متفاوت نسبت در آن قانون،  شرايطي كـه

بر اين. آن ماده مقرر شده، صدور قرار تأخير اجراي حكم براي مدت معين را مقرر كرده است

به صراحت مكلف به صدور  و از طرف ديگر مكلف» قرار تأخير«اساس، از طرفي دادگاه شده

و در قرار قيد نمايد .شده مدت تأخير را معين
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 صدور قرار تأخير.2-2-1
با تصريح بر لزوم صدور قرار تأخير، در خصوص اعتراض شخص ثالث.م.د.آ.ق 424ماده

كه در مورد مواد  آن437و386به مباحثي و نـوع  آن قانون در خـصوص لـزوم صـدور قـرار

چه در خصوص مواد. مطرح است، پايان داده است نيز با عدم تصريح.م.د.آ.ق437و386اگر

به ماده   قانون اجراي احكام مدني، اعتقاد بـر ايـن اسـت كـه بـراي24به صدور قرار، با استناد

بـا تـصريح بـه لـزوم.م.د.آ.ق 424تأخير يا توقف اجراي حكم، صدور قرار الزم اسـت، مـاده

به ماده   قانون اجراي احكام مـدني در اعتـراض شـخص ثالـث،24صدور قرار، ما را از استناد

.نياز كرده است بي

مي»ر تأخيرقرا«وانگهي با آوردن تعبير رسد جاي بحـث در خـصوص عنـوان قـرار به نظر

و مشخص است كه قرار صادره الزم است با عنوان  ايـن. باشد» قرار تأخير«باقي نگذارده است

كه همان  طور كه پيش از اين گفته شـد، بـا وجـود بـه كـار رفـتن اصـطالحات در حالي است

م24در ماده» توقف«و» تأخير« به اثر شكايت از احكام قانون اجراي احكام و مواد مربوط دني

در خصوص اثر شكايت از احكام بر اجراي احكـام، تفـاوتي.)م.د.آ.ق437و386،389،424(

و خصوصيتي براي آن و توقف شد ها نمي بين تأخير .توان قائل

و توقف اجراي حكم داشته باشيم مي توان گفـت اگر اصرار بر تشخيص تفاوت بين تأخير

و توقف مربـوط بـه جلـوگيري از تأخير كه عمليات اجرايي شروع نشده  مربوط به جايي است

و مرحله يا مراحلي از آن نيز كه عمليات اجرايي شروع شده ادامه عمليات اجرايي است، زماني

.انجام شده است

437و386،389،424را در مـواد» توقـف«و» تأخير«توان اصطالحات با وجود اين نمي

حمل بر معاني خاص مذكور كرد، بلكه اين اصطالحات در ايـن مـواد بـه معنـايي كـه.م.د.آ.ق

به شامل هر دو حالت مذكور مي .اند كار رفتهشود،

 تعيين مدت.2-2-2
به آيين و اظهارنظرهاي مربوط تعيين مدت تأخير، برخالف آنچه در برخي از متون حقوقي

.ك.ر( حكم در اثر اعتراض شخص ثالث ذكر شـده دادرسي مدني از جمله شرايط تأخير اجراي 

ص 1375مدني، ص 1388 سلطانيان،– 654، ص)ج(1387 معاونت آمـوزش قـوه قـضائيه،– 202، ، از تكـاليف)741،

به هنگام صدور قرار تأخير، پس از احراز شرايط آن است .دادگاه

و نمـي مقـرر نكـرد.م.د.آ.ق437و386اين تكليف را قانونگذار در مواد دره اسـت تـوان

به تعيين مدت تأخير يا توقف اجراي خصوص فرجام  و اعاده دادرسي، دادگاه را مكلف خواهي

.حكم دانست
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چه مدنظر قانونگذار در وضع تكليـف مـذكور در اعتـراض شـخص ثالـث ممكن است آن

چه بسا اين اعتراض مدت طـوال كه و اين به مهلت خاص ني بوده، محدود نبودن اين اعتراض

و ابالغ آن انجام شود، باشد .پس از صدور حكم

العاده زمان در چنين شرايطي قانونگذار خواسته است با وضع تكليف ياد شده، اهميت فوق

و او را وادار به رعايـت جـدول زمـاني مـشخص بـراي رسـيدگي بـه  به قاضي گوشزد كند را

و تعيين تكليف آن نمايد .اعتراض

و آن را در اختيار قاضـي اي براي تعي قانون ضابطه و معرفي نكرده است ين مدت، مشخص

و نويـسندگان، تعيـين مـدت را بـه نظـر دادگـاه. گذارده است  از اين رو، برخي از حقوقدانان

ص 1378دفتري، متين(اند دانسته و– 160، ص 1372، ... مرداني ص 1375 مـدني،– 241، بـا وجـود ايـن،؛)654،

ا  كه دادگاه در ين مورد، مانند تمام مواردي كـه قـانون امـوري را بـه او واگـذار مشخص است

مب  و بدون هيچ به صورت دلخواه نايي تـصميم بگيـرد، بلكـه الزم كرده، كامالً مختار نيست كه

و قابل دفاع، استوار باشداست . تصميم دادگاه بر مبناي منطقي

كه در تعيين مدت تأخير الزم رسد، مهمبه نظر مي  است مورد توجه دادگاه قرار ترين مبنايي

و تعيين تكليف آن است گيرد، پيش زيـرا از طرفـي الزم. بيني مدت زمان رسيدگي به اعتراض

و تأمين اخذ شده تـا آن  است، اجراي حكم تا تعيين تكليف حكم مورد اعتراض به تأخير افتد

و اخذ تـأمين،. زمان در توقيف باقي بماند  و بـي در غير اين صورت، تأخير اجرا و بيهـوده اثـر

و صدور حكـم،.كاري لغو خواهد بود  از طرف ديگر با تعيين تكليف رسيدگي مرحله اعتراض

و مبنايي براي ادامه توقف اجراي حكم باقي نمي  زيـرا يـا حكـم مـورد اعتـراض. ماند موضوع

مي  مي تأييد كه الزم است اجرا شود يا نقض ح شود كه پس از آن، ه كمي وجـود نـدارد كـ شود

. ادامه يابدتوقف اجراي آن

و ممكـن اسـت دادرسـي اما مدت پيش و تعيين شده، همواره با واقعيت مطابق نيست بيني

به دليلي. پيش يا پس از آن مدت پايان يابد  در صورت اتمام دادرسي پيش از مدت تعيين شده،

.كه گفته شد، ادامه توقف اجراي حكم منتفي است

و ادامـه داشـته باشـد، بـاز بـه اما اگر در پايان مدت تعي به نتيجه نرسيده ين شده، دادرسي

و اخـذ تـأمين، الزم  و براي جلوگيري از بيهوده شدن تـأخير اجـراي حكـم دليلي كه گفته شد

به تأييـد يكـي از حقوقـدانان رسـيده اسـت. است مدت تمديد شود  تمديد مدت تعيين شده،

ص 1385شمس،( ،513(.

به تذكر است، با به سكوت قانونگذار، دادگاه اختيار عدول از قرار تأخير اجراي الزم توجه

و تغيير آن   اداره حقـوقي21/4/83-2065/7نظريـه شـماره( تعيين شده ندارد را در مدت حكم

ص 1386ايراني ارباطي،.ك.ر() دادگستري همين مطلب، در خـصوص قـرار تـأخير يـا توقـف.)355،
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و قابـل تأييـد صادر مـي.م.د.آ.ق 437و386اجراي حكم كه براساس مواد شـود، قابـل قبـول

.است

 خواهي تفاوت اثر اعتراض شخص ثالث نسبت به فرجام.2-3
مقرر شـده بـا.م.د.آ.ق 424با مقايسه اثر اعتراض شخص ثالث بر اجراي حكم كه در ماده

كه در ماده اثر فرجام  مح آن قانون بيـان شـده، مـي 386خواهي بـه مـالي كـوم تـوان گفـت؛ در

در. قانونگذار بر اعتراض شخص ثالث، اثـر بيـشتر مترتـب كـرده اسـت  زيـرا در صـورتي كـه

در اعتـراض.م.د.آ.ق424به مالي، جبران زيان ناشي از اجراي حكم ممكن نباشد، ماده محكوم

در شخص ثالث، تأخير اجراي حكم با اخذ تأمين از محكوم  عليه را مقرر كـرده، در حـالي كـه

به استناد بندامفرج به مـالي، در صـورت لـزوم بـه در محكوم.م.د.آ.ق386ماده) الف( خواهي،

و در هـيچ شـرايطي لـه، تـأمين اخـذ مـي تشخيص دادگاه، براي اجراي حكم از محكـوم  شـود

.عليه، اجراي حكم را به تأخير انداخت توان با اخذ تأمين از محكوم نمي

كه غالباً زيان ناشي از اجراي حكـم قابـل جبـران به غير مالي، با توج اما در محكوم به اين ه

و فرجام در نيست، اثر اعتراض شخص ثالث به هم نزديك اسـت، بـا ايـن وصـف كـه خواهي

عليه، بـهبه غير مالي اجراي حكم با اخذ تأمين از محكوم خواهي، در هر حال در محكوم فرجام

مي  بـه، در صورتي كه در مواردي در محكـوم در حالي كه در اعتراض شخص ثالث. افتد تأخير

.شود غير مالي، زيان ناشي از اجراي حكم قابل جبران باشد، اعتراض مانع اجراي حكم نمي

كه سبب چنين تفاوت آثاري شده، توجيهي به براي تفاوت بيان قانونگذار در مواد ياد شده

مي ذهن نمي  به نظر و  در خصوص مبتنـي كـردن اثـر رسد بهتر بود قانونگذار در اين مواد رسد

به يا قابل جبران بودن يا نبـودن زيـان شكايت بر اجراي حكم بر مالي يا غير مالي بودن محكوم

.كرد ناشي از اجراي حكم، شيوه يكسان اتخاذ مي

 نتيجه

و اعتراض شخص ثالث بـر اجـراي از آن چه در اين تحقيق در خصوص اثر اعاده دادرسي

ن حكم بيان شد، مي كه قانونگذار بر اعـاده دادرسـي اثـر بيـشتر مترتـب كـرده توان تيجه گرفت

.م.د.آ.ق437مـاده) الـف(به غير مـالي، بنـد زيرا در اعاده دادرسي در خصوص محكوم. است

اجراي حكم را بدون اخذ تأمين، ممنوع كرده است، در حالي كه در اعتراض شخص ثالـث بـا

و اگر زيان ناشي از اجراي حكـم قابـل جبـران عليه، حكم اجرا نمي اخذ تأمين از محكوم  شود

.شود باشد، اعتراض، مانع اجراي حكم نمي
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به مالي نيز در اعاده دادرسي اجازه اجراي حكـم داده نـشده، مگـر امكـان اخـذ در محكوم

كه در اين حالت با اخذ تأمين از محكوم  و جبران خسارت وجود داشته باشد، لـه، حكـم تأمين

مي  كه در اعتراض شخص ثالث، با امكان جبران خسارت ناشـي از اجـراي شود، اجرا در حالي

و حكم بدون اخذ تأمين از محكوم حكم، اعتراض مانع اجرا نمي  مي شود و فقـط له، اجرا شـود

.شود عليه، حكم اجرا نمي در صورت عدم امكان جبران خسارت، با اخذ تأمين از محكوم

به خاطر كه احتمال نقض حكـم تشديد اثر اعاده دادرسي،  صدور قرار قبولي اعاده دادرسي

.كند، قابل توجيه است را تقويت مي
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