
  
  743  -  761، زمستان        1396، زمستان 4 ، شمارة47، دوره  خصوصيحقوقمطالعات  فصلنامه 

 
 
 

ي و اعتراض أمرجع صالح براي رسيدگي اعتراض شخص ثالث به ر
 )قضايي ايران ةرويبر كيد أتبا ( ثالث اجرايي

  
 

 خيراهللا هرمزي

  حقوق و علوم سياسي دانشگاه عالمه طباطباييةدانشكد استاديار حقوق خصوصي و اقتصادي

 قشالقي ي قرهيحبيب بابا 

  وم سياسي دانشگاه عالمه طباطباييحقوق و عل ةدانشكددانشجوي مقطع دكتري 
  )21/4/1396: تصويبتاريخ    -  25/8/1395: تاريخ دريافت(

 
  چكيده

چنانچه شخص ثالث آراي صادره از مراجع قضايي يا اجراي تصميمات قضايي را مخل حقوق     
 تفاوت مبناييبه  با توجه .ندكتواند مراتب اعتراض خود را به مرجع صالح اعالم  بداند مي

اعتراض ثالث به رأي و اعتراض ثالث اجرايي مرجع رسيدگي به اين دعاوي متفاوت خواهد 
رأي قطعي مطرح  ةصادركنندحكم در دادگاه   كه اعتراض شخص ثالث اصلي به  طوري   به،بود
اعتراض ثالث طاري در دادگاهي كه دعوا در آن مطرح است بدون تقديم دادخواست  .شود مي

عنه را  تر از دادگاهي باشد كه رأي معترض  دادگاه پايينةاگر درج اما به عمل خواهد آمد،
، معترض دادخواست خود را به دادگاهي كه رأي را صادر كرده است تقديم  استصادر كرده

نظر وجود  درخصوص دادگاه صالح براي رسيدگي به اعتراض ثالث اجرايي، اختالف. ندك مي
 دادگاه مجري بر اين باورند كهاي  دانند و عده  صالح مي حكم راةبرخي دادگاه صادركنند .دارد

پذيرش صالحيت دادگاه . دانند هر دو را صالح مينيز برخي . حكم صالح براي رسيدگي است
 صادره از ديوان عالي يبرخي آرا. مجري حكم، از منطق حقوقي بيشتري برخوردار است

 .و دكترين حقوقي مؤيد اين نظر است قانون اجراي احكام مدني 142 و 26كشور و مفاد مواد 

 
  

  يكليدگان واژ
 مرجع ،رأي، دادگاه مجري حكم و توقيف اموال ةصادركنند اعتراض شخص ثالث، دادگاه     

 .صالح
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 مقدمه. 1

هاي عمومي و انقالب در امور مدني اعتراض شخص ثالث   قانون آيين دادرسي دادگاه419 مادة
عبارت است از » اعتراض اصلي «)الف :استده كري تقسيم را به دو قسم اعتراض اصلي و طار

عبارت » اعتراض طاري «)ب؛ اعتراضي كه ابتدا از طرف شخص ثالث صورت گرفته باشد
است از اعتراض يكي از طرفين دعوا به رأيي كه سابقاً در يك دادگاه صادر شده و طرف ديگر 

سؤالي كه مطرح  .استده كربراز اثناي دادرسي، آن رأي را ا براي اثبات مدعاي خود، در
هم  هاي صالح براي رسيدگي به اعتراض ثالث اصلي و طاري با شود اين است كه آيا دادگاه مي

   يا خير؟ اند متفاوت
عليه پس از صدور اجراييه، از وظايف اجراي احكام است و ممكن  توقيف اموال محكوم

شود،  عليه توقيف مي ا خود محكومله ي است نسبت به اموالي كه با تقاضا و معرفي محكوم
حكم قطعي يا سند رسمي باشد كه تاريخ   اگر اين ادعا مستند به. ندكشخص ثالث ادعاي حقي 

ند، ك شده رفع توقيف مي آن مقدم بر تاريخ توقيف است، قاضي اجراي احكام از اموال توقيف
 براي اثبات ادعاي تواند شود و مدعي حق مي در غير اين صورت عمليات اجرايي تعقيب مي

حال سؤال اين است كه كدام دادگاه براي رسيدگي نسبت به اين . خود به دادگاه شكايت كند
، 172، 168: 1387، يهيقضا ةمعاونت آموزش و تحقيقات قو( حكم ةاست، دادگاه صادركنندصالح اعتراض 

نژاد،  رضاييمحسني و   و192 :1384 مهاجري، ؛100 :1379 لنگرودي، جعفري(يا دادگاه نخستين مجري حكم ) 197

در اين . ؟ پذيرش هريك از اين مراجع، آثار و تبعات خاص خود را خواهد داشت)94: 1390
بيان را  داليل ترجيح انتخاب دادگاه صالح ها نها و نقد و بررسي آ نوشتار با بيان ديدگاه

 .يمكن مي
 

  دادگاه صالح اعتراض شخص ثالث به رأي .2
  الح اعتراض شخص ثالث اصليدادگاه ص. 1. 2

شود كه رأي  اعتراض اصلي، به دادگاهي تقديم مي« قانون آيين دادرسي مدني 420 مادةمطابق 
 دادخواست اعتراض ثالث اصلي به دادگاهي لذا ،»...عنه را صادر كرده است قطعي معترض

با و ده ش از دادگاه بدوي صادر رأياگر . استده كرشود كه رأي قطعي را صادر  تقديم مي
عدم تجديدنظرخواهي  ةدرنتيجيا دعوي بدوي رأي صادره از ابتدا قطعي  ةخواستتوجه به 

رأي  .مرجع رسيدگي به اعتراض ثالث همان دادگاه بدوي است ،قطعيت يافته باشد
يا  تأييدرا عين رأي بدوي پس از رسيدگي  دادگاه تجديدنظر: تجديدنظرخواهي دو حالت دارد

 دادگاه بدوي رأيشايد بتوان گفت اگر  .كند ميجديدي صادر  رأي  نقض و دادگاه بدويرأي
دعوي اعتراض ثالث به اين صالح رجع مدادگاه بدوي ، شود تأييدعيناً در دادگاه تجديدنظر 
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 هلحاظ درج  دادگاه بدوي اززيرا اين نظر با اصول حقوقي سازگار نيست، اما ،باشدرأي 
 رأي دادگاه خصوصگيري در  صالحيت تصميمدارد وار تر از دادگاه تجديدنظر قر پايين

. پس مرجع رسيدگي به دعوي اعتراض ثالث همان دادگاه تجديدنظر است. تجديدنظر را ندارد
كامالً سازگار به نظر است بودن رأي استفاده كرده  كه از قطعي نيز 420 مادةاين تعبير با ظاهر 

 حقوقي دادگستري نيز همين ة دادرسي مدني ادارگروه مشورتي آيين .)510: 1382شمس، ( رسد مي
حكم دادگاه پژوهش داير به تأييد رأي   مرجع رسيدگي به اعتراض ثالث اصلي، به«: نظر را دارد

دادگاه بدوي، دادگاه پژوهش است، زيرا خارج از شأن دادگاه مادون يعني دادگاه بدوي است 
د تجديدنظر قرار دهد و احياناً آن را لغو كند كه رأي دادگاه مافوق يعني دادگاه پژوهشي را مور

و اگر هم صالحيت دادگاه بدوي به الغاي رأي خود آن دادگاه محدود دانسته شود با بقاي 
 قانون آيين دادرسي مدني 519 مادةاجرابودن آن با توجه به   اعتبار رأي دادگاه پژوهش و قابل

 حقوقي غرض اساسي از اعتراض ثالث را  اصول محاكمات599 مادةو )  قانون فعلي365 مادة(
تأمين نخواهد كرد، لذا رسيدگي به اعتراض فوق با دادگاه پژوهش است و رأي دادگاه پژوهش 

جمله احكام   اعتراض ثالث اعم از اينكه بر رد اعتراض يا الغاي حكم بدوي باشد ازةدربار
 مورخ 5489/7 شمارةي  مشورتةنظري. )239 :1385 اميني،  وسلجوقي(» قابل پژوهش نيست

مرجع رسيدگي به «: نيز در تأييد اين مطلب استيه ي قضاةقوكل حقوقي  ةادار 27/7/1378
 ،تجديدنظر تأييد شده، دادگاه تجديدنظر است ةمرحلاعتراض ثالث نسبت به حكمي كه در 

در اي كه  است كه نسبت به نقض دادنامه) دادگاه بدوي(زيرا خارج از صالحيت دادگاه تالي 
دادگاه عالي قطعي شده است، اقدام نمايد، فسخ رأي دادگاه بدوي توسط خود آن دادگاه 

االصول  اي مغاير با رأي قطعي صادره از مرجع تجديدنظر را در بر خواهد داشت كه علي نتيجه
تواند حقوق معترض ثالث را تأمين كند؛ لذا رسيدگي به اعتراض ثالث در صالحيت دادگاه  نمي

 صائب ذكرشدهالبته بايد اذعان داشت در صورتي مطالب . )رسمي ةروزنام(»  استتجديدنظر
د بود كه رأي دادگاه تجديدنظر با بررسي ماهوي موضوع به تأييد رأي دادگاه بدوي نخواه
ند و چنانچه صرفًا با بررسي شكلي پرونده، قرار رد تجديدنظرخواهي را صادر كند ك اقدام

 قضايي ةروي.  اعتراض ثالث همان دادگاه بدوي خواهد بودمرجع صالح براي رسيدگي به
 مورخ 9109970222800783 ةباصراحت اين موضع را اتخاذ كرده است؛ چنانچه در دادنام

 ةدادنام: نظر به اينكه اوالً... «: شده است   دادگاه تجديدنظر استان تهران بيان28 ة شعب3/7/91
دنظر حكايت از قرار رد تجديدنظرخواهي دارد؛  دادگاه تجدي28 ة شعب10/4/85- 470 شمارة

 بلكه به علت صدور قرار ، بدوي در دادگاه تجديدنظر رسيدگي ماهيتي نشده استةلذا دادنام
با استناد :  بدوي قطعيت حاصل نموده است؛ ثانياًة بدوي در مرحلةرد تجديدنظرخواهي، دادنام

ي مرجع صالح به رسيدگي به دعوي  از قانون آيين دادرسي مدن424 و 422 ،420به مواد 
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 شمارة بدوي ةحكم قطعي است و با عنايت به اينكه دادنام ةصادركننداعتراض ثالث دادگاه 
 بدوي قطعيت حاصل نموده ة اول دادگاه عمومي تهران در همان مرحلة شعب22/12/83- 1357

وقي تهران  اول دادگاه عمومي حقة شعبةاست مرجع صالح رسيدگي به اعتراض ثالث مطروح
 دادگاه تجديدنظر استان 28 ة شعب3/7/91 مورخ 910997022800776 ةو در دادنام» ... است

 از قانون 424 و 422 ،420اد ونظر به اينكه اعتراض ثالث مطابق م... «: تهران مقرر شده است
تراض  اين دادگاه كه مورد اعةآيين دادرسي نسبت به احكام قطعي قابليت استماع دارد و دادنام

باشد و خواهان معترض ثالث بايستي  ثالث قرار گرفته است قرار رد تجديدنظرخواهي مي
 اول عمومي حقوقي تهران كه رسيدگي ماهوي صورت ة شعبةدعوي خود را نسبت به دادنام

 420 مادة و قسمت اخير 2 مادة و  بيان شدهلذا به استناد مواد قانوني. گرفته است مطرح كند
رار عدم استماع دعوي خواهان معترض ثالث به كيفيت مطروحه صادر و اعالم قانون مرقوم ق

   .» قطعي استرأي اين ،دارد مي
است كه رد اعتراض ثالث نسبت به رأيي كه در ديوان عالي كشور  نظرداني بر اين  حقوق

دفتر  قانون آيين دادرسي مدني بايد به 343 مادة ذيل تبصرةابرام شده باشد، با توجه به مالك 
 زيرا ،رسد  اما اين نظر صحيح به نظر نمي.)511: 1382شمس، (ديوان عالي كشور تقديم شود 

چنانچه دعوايي در ديوان عالي كشور تحت رسيدگي باشد و «:  موردنظر آمده استةدر مقرر
 حكم ارجاع ة دادرسي نسبت به آن شود، درخواست به دادگاه صادركنندةدرخواست اعاد

ت قبول درخواست يادشده از طرف دادگاه، رسيدگي در ديوان عالي كشور تا در صور. گردد مي
نظر از اينكه  صرف: اوالً :توان گفت و با تحليل اين قانون مي» صدور حكم متوقف خواهد شد

بحث رأيي است كه عيناً  زيراآيا امكان توسل به قياس در دادرسي مدني جايز است يا خير؟ 
 در موردي است كه هنوز 433 مادة تبصرة موضوع ،شده استدر ديوان عالي كشور ابرام 

 تبصرةدر : ثانياً .و ابرام يا نقض رأي مشخص نيستاست رسيدگي فرجامي پايان نگرفته 
 دادرسي به ديوان عالي كشور تقديم ةموردبحث، هيچ قيدي بر اينكه حتماً بايد دادخواست اعاد

كه است  اين تصور رده است بكر دادرسي ة فردي كه تقاضاي اعادزيراشود، وجود ندارد، 
 بودن پرونده به ديوان عالي كشور تقديم شده است  دادرسي به علت درجريانةدادخواست اعاد

اقدام حكم  ةصادركنند ديوان عالي كشور نيز صرفاً به ثبت مراتب و ارسال آن به دادگاه ة شعبو
خواهي وجود دارد،  كان توقف فرجام دادرسي به علت اينكه امة اعادخصوصدر: ثالثاً ؛كند مي

 چون اين مبنا با توجه به ابرام اما، است شدني تقديم دادخواست به ديوان عالي كشور توجيه
نامه منتهي است، تقديم دادخواست اعتراض ثالث به ديوان عالي كشور  قبلي در بحث اعتراض

اما چنانچه دعوايي در  . نيستشدني  رأيي كه عيناً در ديوان تأييد شده است توجيهخصوصدر
ديوان عالي كشور تحت رسيدگي باشد و نسبت به آن اعتراض شخص ثالث مطرح شود، بايد 
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خواسته نيست، در  بودن پرونده در ديوان عالي كشور مانع اعتراض به رأي فرجام گفت مطرح
را اين صورت دادخواست اعتراض بايد به ديوان عالي كشور تقديم شود تا رسيدگي فرجامي 

 كند رأي مورد اعتراض ارسال ة رسيدگي به دادگاه صادركنندبرايمتوقف و دادخواست را 
  .)500همان، (

درخصوص اعتراض ثالث اصلي نسبت به رأي داور، مرجع تقديم دادخواست بنا به اصل 
 قانون آيين دادرسي مدني، محاكم 11 و 10صالحيت عام رسيدگي به دعاوي با توجه به مواد 

 تحميل بودن مكننامبودن رسيدگي داور و   ماهيت خصوصي،همچنين.  استدادگستري
هاي دادگستري طرح  صالحيت وي بر ثالث معترض، اقتضا دارد كه اين اعتراض در دادگاه

هايي است كه بين اعتراض ثالث به رأي دادگاه و داور وجود دارد كه  يكي از تفاوت  شود و اين
 و داور صالحيت ورود به آن يستمان مرجع صادركننده ندر آن مرجع عدول از رأي صادره ه

  .)40: 1390دوالح، (را ندارد 
  اعتراض شخص ثالث در مرجع قضايي« قانون آيين دادرسي مدني فرانسه 587 مادةمطابق 
توانند درخصوص  همان قضات مي. ي مورد اعتراض را صادر نموده استأشود كه ر طرح مي

  .)250: 1391محسني، ( »نداعتراض شخص ثالث تصميم بگير
  
  دادگاه صالح اعتراض ثالث طاري. 2. 2

اعتراض طاري در دادگاهي كه دعوا در «:  قانون آيين دادرسي مدني مقرر داشته است421 مادة
تر از  دادگاه پايين ةدرجآن مطرح است بدون تقديم دادخواست به عمل خواهد آمد، ولي اگر 

را صادر كرده، معترض دادخواست خود را به دادگاهي كه عنه  دادگاهي باشد كه رأي معترض
 ،بنابراين. »نمايد و موافق اصول در آن رسيدگي خواهد شد رأي را صادر كرده است تقديم مي

شود كه دعوا در آن مطرح بوده و  حال، در دادگاهي عنوان مي هر اعتراض ثالث طاري نيز در
اين اعتراض ابتدا بدون تقديم . ه استشداد  استن به آندليل منزلة  بهرأي مورد اعتراض 

 همين از سويالقاعده   قانون علي423 مادةآيد و با توجه به مدلول  دادخواست به عمل مي
 مادةمطابق . )43: 1350كاشاني،  نوين( دشو  ميگيري تصميمدرخصوص آن رسيدگي و  به آندادگاه 

اي كه در  منازعهث طاري نسبت به اعتراض شخص ثال« قانون آيين دادرسي مدني فرانسه 588
 در ،گيرد وفصل قرار مي يك مرجع قضايي مورد مراجعه بوده توسط همين مرجع مورد حل

يك از قواعد  درجه هستند، هيچ همصورتي كه اين مرجع باالتر از مرجع صادركننده بوده يا اگر 
اي كه در  ان شيوهاض شخص ثالث به همراين اعت ، عمومي مانع آن نباشدةصالحيت واجد جنب

 ةدر ديگر موارد، اعتراض ثالث طاري به شيو. شود ند طرح ميشو ميدعاوي طاري مطرح 
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: 1391محسني، ( »شود ميطرح است ده كر صادر رأيدعواي اصلي نزد مرجع قضايي كه در آن 

250(.  
اما درخصوص دادگاه صالح براي رسيدگي به اعتراض ثالث طاري نسبت به رأي داور بايد 

  :توان تصور كرد داوري مي ةناحيهاي ذيل را براي رأي صادره از  وضعيت ؛فتگ
  .شود و قطعي ميموافقت هر دو طرف داوري از سوي رأي داور پس از صدور، ) الف
 و از سوي دادگاه، حكم به كند مي اعتراض به آنرأي داور عليه پس از صدور  محكوم) ب

  .شود بطالن رأي مذكور صادر مي
 فتهو اين اعتراض پذير كند مي اعتراض به آنرأي داور عليه پس از صدور  محكوم) ج

 قانون 490 تبصرة نكردن گاهي نيز به دليل رعايت. شود  و رأي مذكور عيناً تأييد ميشود مين
 قرار رد دادخواست آن صادر 492 مادةآيين دادرسي مدني از حيث مدت اعتراض و به دستور 

  .شود مي
 زيرا اساساً ،آيد  اختالف در تعيين مرجع صدور رأي به ميان نميبحث» الف«در قسمت 

مرجع  منزلة بهتا دوران امر، بين داور و دادگاه است دخالتي از سوي دادگاه صورت نگرفته 
 زيرا بطالن رأي، ،حق ثالث، منتفي است  نيز موضوع خلل به» ب«در قسمت . صدور، پيش آيد

تواند محل ترديد باشد كه مرجع  مي» ج«قسمت . كند هرگونه اثر حقوقي را از آن سلب مي
كند يا دادگاهي كه آن را تأييد  رأي صادر مي رأي كدام است؟ داوري كه بدواً ةصادركنند

  :تواند آثار آن را نشان دهد  توجه بيشتر مياماكند؟ شايد اثر عملي آن به نظر نيايد،  مي
به  طاري نسبت به آن، در هيچ صورتي اگر مرجع صدور را داور بدانيم، اعتراض ثالث. 1

 حال. آيد دادگاه از داور به ميان نمي ةدرجتربودن  زيرا بيم پايين ،نداردنياز تقديم دادخواست 
 آنكه اگر دادگاهي كه رأي داور را پس از اعتراضي كه يكي از طرفين رأي مذكور به عمل 
نياز موارد به تقديم دادخواست در برخي  ،، مرجع صدور باشد استاند، تأييد كرده آورده 

  .بودخواهد 
احوال  ةهمكننده به دعوي اصلي، در  اگر مرجع صدور داور باشد، دادگاه رسيدگي. 2

اگر دادگاه  اما ،صالحيت رسيدگي به دعواي اعتراض ثالث طاري نسبت به رأي داور را دارد
پذيرفتني نيست و در  رأي داور، مرجع صدور باشد، اين صالحيت به نحو مطلق ةدنتأييدكن

  .جاي خود امكان تصور درجات مختلف اين دو مرجع وجود دارد
آيد و توجه به  توان گفت، آنچه از قواعد و اصول دادرسي به دست مي گيري مي براي نتيجه

و اينكه اتصاف صدور است ده كررسيدگي ماهيتي كه دادگاه در مقام تأييد رأي داور اعمال 
 از وصف حالت با توجه به آنچه از بحث خروج تلبس مشتق وصخصرأي به داور در اين 

 ةصادركنندو اينكه اطالق مرجع د شو مينظر است، مستفاد  مطمحموردنظر كه در اصول فقه 
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رأي مذكور با توجه به زمان حال و انتساب آن به دادگاهي كه رأي داور را تأييد كرده، از باب 
براي داور به دليل مذكور، نوعي مجاز را نشان و بالعكس، اطالق صدور است حقيقت بوده 

، بلكه دادگاهي  استكند كه مرجع صادركننده، داور نبوده دهد؛ ما را به اين امر راهنمايي مي مي
 قانون آيين دادرسي 490 مادة اگر به دستور ،بنابراين. است كه رأي داور را تأييد كرده است

دعوايي از طريق دادگاه تجديدنظر به داوران ارجاع هاي عمومي و انقالب در امور مدني  دادگاه
 ةمنزل بهكند اعتراض و در همان دادگاه تأييد شود، اين تأييديه  رأيي كه داور صادر ميبه د و وش

 در صورت اعتراض طاري ثالث به اين رأي، ،بنابراين .حكم صادره از دادگاه تجديدنظر است
 و 421بايست به دستور مواد  گاه تجديدنظر دارد ميتر از داد پايين اي هدرجدادگاه بدوي كه 

روزه به ثالث بدهد تا دعواي   گفته براي تقديم دادخواست، يك مهلت بيست  قانون پيش423
در همين فرض، اگر به دليل اعتراض خارج از موعد و طبق . شوداو موافق اصول، رسيدگي 

چون رسيدگي ماهيتي  ،ر صادر شودر قرار رد درخواست ابطال رأي داوو قانون مذك492 مادة
لذا بايد بر آن بود كه مرجع صدور، داور يا داوران مذكور   است،از سوي دادگاه انجام نشده

نياز تر  رود تا به مراجعه به مرجع عالي كننده نمي آن بر دادگاه رسيدگي ةدرجو بيم تفوق  اشدب
واي ثالث را موجه دانست آن قسمت و اگر دع كند مياقدام لذا همان دادگاه به رسيدگي . باشد

ناپذيربودن  كند و در صورت تجزيه نقض مي آورد ميحق او خلل وارد   از رأي داور را كه به
  .)73: 1382خدابخشي شلمزاري، ( دكررأي مذكور را الغا خواهد 
شود اين است آيا امكان توافق در تعيين دادگاه صالح در دعوي  سؤالي كه مطرح مي

در پاسخ بايد گفت امكان توافق طرفين درخصوص  ؟ وجود دارد يا خيراعتراض ثالث
هاي  بيني قواعد مربوط به صالحيت ذاتي در تمام نظام  زيرا پيش،صالحيت ذاتي وجود ندارد

درخصوص صالحيت محلي از ديرباز همواره . شود  قواعد آمره محسوب ميةحقوقي، از زمر
اين در اصول آيين  وجود ت خوانده بوده است، بااصل بر صالحيت محاكم مستقر در محل اقام

اي بديع در حقوق دادرسي مدني   و به جاي آن قاعده1دادرسي فراملي از اين قاعده، عدول
دادگاه در موارد زير صالحيت رسيدگي به . 2-1«: در اصل دوم آمده است. شده است  بيني پيش

 اختالف به آن دادگاه با يكديگر كه طرفين دعوا جهت ارجاع وقتي. 2-1- 1: دعوا را دارد
اما ، )59: 1390غمامي و محسني، (  يعني اصل بر توافق طرفين در تعيين دادگاه است؛»...تراضي كنند
 دادگاه 34 ةشعب 4/11/88 ةمورخ 792 شمارة و 23/6/85 ةمورخ 327 شمارةهاي  در دادنامه

ادرسي مدني مجالي براي توافق تجديدنظر استان تهران با اين استدالل كه در قانون آيين د
اصحاب دعوا درخصوص صالحيت محلي داده نشده است، رأي صادره از دادگاه بدوي را 

 اصوالً ،رسد اما اين رويه صحيح به نظر نمي .)207: 1393 ،دهنو اكبرينيا و  شهبازي( نقض كرده است

                                                            
1. Principles of transnational civil procedure, by the American law unidroit, 2004, 19. 
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 برخالف بيني قواعد صالحيت محلي به جهت مصلحت افراد است و به همين جهت پيش
توان اثري از ارتباط اين دسته از قواعد با نظم عمومي را متصور  قواعد صالحيت ذاتي، نمي

 اصحاب دعوي مدني و اصل مشروعيت ة بر اين اساس و با التفات به اصل حاكميت اراد.شد
توان استدالل كرد كه  مي)  قانون مدني10 مادة(توافقات غيرمغاير اشخاص با نظم عمومي 

 پذير باشد تواند امكان شخاص براي عدول از قواعد مربوط به صالحيت محلي، ميتوافق ا
 در 1 اصالحي قانون آيين دادرسي مدنيةبه همين دليل در اليح. )171 :1384مقام فراهاني،  قائم(

هرگاه به تشخيص دادگاه تجديدنظر، دادگاه نخستين «: شده است  بيني  پيش252 مادةاصالح 
شده باشد و در صورتي كه   نخستين ايرادة باشد و نسبت به آن در مرحلفاقد صالحيت محلي

  .»دارد فاقد صالحيت ذاتي باشد، رأي را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال مي
رسد درخصوص صالحيت بدوي  اما درخصوص بحث اعتراض شخص ثالث به نظر مي

امكان توافق بر صالحيت دادگاهي كه رأي مورد اعتراض شخص ثالث را صادر كرده است 
 اما درخصوص اعتراض ثالث حتي اگر قواعد صالحيت ذاتي ،محلي بر طرفين آن بوده است

 رسيدگي رأي مورد اعتراض رعايت نشده باشد امكان طرح ايراد از سوي ثالث خصوصدر
 ثالث و طرفين دعوي رأي مورد اعتراض نيز حق توافق بر صالحيت دادگاه  ووجود ندارد

 .شود  صالحيت دادگاه درخصوص اعتراض ثالث ذاتي تلقي ميزيرا ،دنندار
  

   مرجع صالح رسيدگي به اعتراض ثالث اجرايي.3
  مرجع صالح رسيدگي به اظهار حق ثالث اجرايي .1. 3

 را بيان نكرده تكليف راجع به اظهار حق ثالث  تعيين قانون اجراي احكام مدني مرجع 146 مادة
 اما چون ،استده كربيني  و رفع توقيف از مال را پيش  ادعا اشارهپذيرش  ةنتيج صرفاً به و

معمول اعتراض  طور   به،ددهن انجام ميرا توقيف ) دادورز يا مأمور اجرا(عوامل اجراي احكام 
 ادعا و بررسي مدارك و مستندات درخصوص ةمالحظ شود و آنان با به مأموران اجرا ارائه مي
در مواد مختلف قانون اجراي احكام . گيرند ات اجرايي تصميم مي عمليةرفع توقيف مال يا ادام

 34 مادةبا توجه به  .شده است   به اقدامات دادورز در توقيف اموال و رفع آن اشارهنيزمدني 
 رياست 1387هاي عمومي و انقالب مصوب سال   قانوني اصالح قانون تشكيل دادگاهةنام آيين
 رأي بدوي است و ةت رياست و نظارت دادگاه صادركنند، اجراي احكام مدني تحيهيقضا ةقو

 دادورزان .كنند ين و مقررات مربوط اقدام ميمطابق قانون اجراي احكام مدني و ساير قوان
قاضي كه اجراي حكم تحت رياست و نظارت او  به  ومجلس ادعاي شخص ثالث را صورت

                                                            
  . استدسترس  ر دwww.DADIRAN.IRمتن اليحه در سايت . 1
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 به واردبودن ادعاي ثالث تعيين م راجع.ا.ا. ق146 مادةحسب او كنند و  گزارش ميقرار دارد 
  .كند تكليف مي

جمله، اكثريت قضات نشست قضايي   اظهارنظرهاي مختلفي شده است ازخصوص  اين در
 در پاسخ به اين سؤال كه اگر ادعاي شخص ثالث مستند 1379  استان كردستان در ارديبهشت

حكام مدني است يا حكم قطعي يا سند رسمي باشد، مرجع پذيرش ادعا، واحد اجراي ا  به
وجود حكم قطعي دادگاه يا سند رسمي،  با« :اند دادگاه صادركننده حكم؟ اظهارنظر كرده

تكليف مالكيت نسبت به مال توقيفي معلوم است، بنابراين نياز به رسيدگي قضايي نيست و 
قاضي اجراي احكام با احراز صحت مندرجات سند يا حكم دادگاه دستور رفع توقيف را صادر 

 را تأييد و اعالم باال قضاييه نظر اكثريت ةگروه تخصصي مستقر در آموزش قو .»خواهد كرد
شده مقدم  اگر ادعا مستند به سند رسمي يا حكم قطعي باشد و تاريخ اسناد ارائه« :ده استكر

م قاضي اجرا به نفع شخص ثالث، اقدام .ا.ا. ق146 مادةحسب دستور  بر تاريخ توقيف باشد، بر
 اما اگر اعتراض مستند به سند رسمي يا حكم قطعي نباشد، عمليات ،نمايد  توقيف ميبه رفع

 حكم شكايت نمايد، در اين مورد قاضي ةتواند به دادگاه صادركنند اجرايي تعقيب و مدعي مي
 . متفاوت استباال اقليت قضات نشست قضايي مزبور، با نظر نظر .»كند دادگاه اتخاذ تصميم مي

عيين تكليف راجع به اظهار حق ثالث با دادگاهي است كه حكم زير نظر آن اجرا  آن، تبراساس
م .ا.ا. ق69 و 25، 24، 6، 5مواد « :شود  مزبور به لحاظ صراحت آن عيناً ذكر ميةنظري. شود مي
ا داللت دارد كه اجراي حكم به دستور قاضي دادگاه و .و.ع.د.ت. اجرايي قةنام  آيين28 مادةو 

. گردد  آن مرجع حل ميةوسيل هاي ناشي از اجراي حكم به شود و اختالف نجام ميزير نظر او ا
شده نيز هرچند مستند به سند رسمي يا حكم قطعي  ادعاي شخص ثالث نسبت به مال توقيف

هاي اختالفي ناشي از اجراي احكام بوده و حل آن با دادگاهي  دادگاه باشد، يكي از صورت
  .)282: 1380بازگير، (» شود  مياست كه حكم زير نظر آن اجرا

شده، معترض ثالث ادعاي خود را به اجراي احكام مجري حكم و   اعالمهايبا توجه به نظر
كه با توجه به مستندات ابرازشده مباني ادعا روشن و   صورتي در. كند دادورزان آن اعالم مي

 در ، بنابراين.شود يف ميابهام و اشكالي در آن وجود نداشته باشد، از مال موردادعا رفع توق
م مقرر داشته است .ا.ا. ق146 مادةفرض مزبور مراجعه به دادگاه مورد ندارد، زيرا قسمت اول 

 در غير اين صورت معترض به .شود  حكم قطعي يا سند رسمي توقيف رفع ميةكه با ارائ
صرفاً مربوط به كند و بديهي است با توجه به اين قانون مراجعه به دادگاه  دادگاه مراجعه مي
  . حكم قطعي يا سند رسمي واجد شرايط استةمواردي غير از ارائ
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 اقدام اجرايي وجود داشته ةشده و مستندات آن يا نحو اما اگر ابهام و اشكالي در داليل ارائه
 و دادگاه آيد درمياجرا به كه حكم زير نظر آن د شو گزارش ميباشد، موضوع در دادگاهي 

 .)184: 1389ذبحي، (كند   عمليات اجرايي تعيين تكليف ميةيا ادامدرخصوص رفع توقيف 
  

  دادگاه صالح براي اعتراض ثالث اجرايي. 2. 3
م هرگاه مدعي ثالث داراي حكم قطعي يا سند رسمي نباشد كه تاريخ آن .ا.ا. ق146 مادةطبق 

. ائه كندخود را به دادگاه ار) شكايت(باشد، بايد اعتراض نمقدم بر تاريخ توقيف مال 
درخصوص دادگاه صالح براي رسيدگي به اعتراض ثالث اجرايي، بين دادگاه صادركننده يا 

نظر وجود دارد كه ضمن بيان نظرهاي مطرح درخصوص آن اظهارنظر   حكم اختالفةاجراكنند
  .شود مي

  
  شود، صالح است دادگاهي كه حكم زير نظر آن اجرا مي. 1. 2. 3

حكم صالحيت رسيدگي به دعواي اعتراض ثالث اجرايي را  ةراكننداج اين نظر، دادگاه براساس
 حكم، ةدادگاه اجراكنند ،داند  كه اجراي حكم را با دادگاه نخستين مي1م،.ا.ا. ق5 مادةوفق  .دارد

 آن ممكن است دادگاه با وجودده است، كردادگاه بدوي است كه حكم اوليه را صادر 
در اكثر موارد دادگاه مجري حكم همان دادگاه بدوي .  حكم، دادگاه ديگري باشدةصادركنند
 حقوقي اين نظريه، صالحيت ةاما فلسف، )94: 1390 ،نژاد رضاييمحسني و (  حكم استةصادركنند

 زيرا رسيدگي و تعيين ،دادگاه مزبور در رسيدگي به اختالفات ناشي از اجراي احكام است
چنانكه . فات ناشي از اجراي حكم استجمله اختال تكليف راجع به اعتراض ثالث اجرايي از

لنگرودي در بيان شرايط اعتراض ثالث اجرايي همين نظر را بيان و مورد را از  جعفريدكتر 
كند   حكم بيان ميةمصاديق اشكاالت ناشي از اجراي حكم و در صالحيت دادگاه اجراكنند

  .)100: 1372لنگرودي،  جعفري(
، بر مبناي همين 1379  ردستان در ارديبهشتاقليت نشست قضايي دادگستري ك ةنظري

شده هرچند مستند به  ادعاي شخص ثالث نسبت به مال توقيف... «شده است كه   فلسفه بيان
هاي اختالف ناشي از اجراي احكام  سند رسمي يا حكم قطعي دادگاه باشد، يكي از صورت

  .)485: 1382بهرامي، (» شود بوده و حل آن با دادگاهي است كه حكم زير نظر آن اجرا مي
يه در پي اظهارنظر نشست قضايي ي قضاةگروه نشست قضايي مدني معاونت آموزش قو

 مرجع صالح براي رسيدگي به خصوص راجع به سؤالي در1385دادگستري تبريز در فروردين 

                                                            
 .»صدور اجراييه با دادگاه نخستين است«: 5 مادة .1
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منجر حل اختالف كه به توقيف مال  ةشدصادر ةخواست نسبت به اجراي قرار تأمين ،اعتراض
شده متعلق  شود مال توقيف و مدعي مياست ص ثالث به توقيف آن اعتراض كرده شده و شخ

م رفع اشكاالتي كه در .ا.ا. ق26 و 25صراحت مواد  با توجه به«: كند به اوست اظهارنظر مي
 همچنين اختالف ناشي از اجراي احكام راجع به دادگاهي ،آيد جريان اجراي حكم پيش مي

شود، لذا شكايت از عمليات اجرايي راجع به اجراي  اجرا مياست كه حكم توسط آن دادگاه 
م در .ا.ا. ق157 و 146مطابق مقررات مواد ) اعتراض ثالث اجرايي(آراي شوراي حل اختالف 
  .)150: 1382قضاييه،  ةقومعاونت آموزش (»  حكم استةصالحيت دادگاه اجراكنند

جود دارد كه اين نظر را تأييد هاي متعددي از آراي صادره و قضايي نمونه ةروينظر  از
 ديوان عالي كشور كه 3 ةشعب 12/2/1371- 64/3 شمارةرأي  ةخالصبراي مثال . كنند مي

حكمي توسط يه ياجرادر يك اختالف « :شرح است بدينشده است  درخصوص موضوع صادر
طرح شود، دعواي اعتراض ثالث نسبت به اجراي حكم در دادگاه ثانويه  دادگاه اوليه صادر مي

شود، دادگاه ثانويه به اين استدالل كه رسيدگي به دعاوي اعتراض ثالث نسبت به اجراي  مي
شود قرار  م با دادگاهي است كه حكم توسط آن اجرا مي.ا.ا. ق147 و 146حكم مستنداً به مواد 

يه يدادگاه اوليه با عنايت به اينكه اجرا .نمايد عدم صالحيت به شايستگي دادگاه اوليه صادر مي
پذيرد و درنهايت  شده و اقدامي براي انجام وجود ندارد، صالحيت را نمي صادر و اجرا

در باال به استناد ) حقوقي(هاي عمومي  در اختالف حاصله بين دادگاه .شود اختالف حاصل مي
  .)118: 1383شعباني،   ونيا ارفع(» م دادگاه اوليه صالحيت رسيدگي دارد.ا.ا. ق147 و 146مواد 

 مورخ 679 شمارة ديوان عالي كشور به 23 ةشعب مبنا از طرف  ديگري كه بر همينرأي
دادخواستي به طرفيت آقاي ) م(در مورد آقاي « :شرح است بدينشده است   صادر7/12/1369
مطروحه در دادگاه  ةپروند صادره در ةييتوقيف عمليات اجرايي مربوط به اجرا ةخواستبه ) غ(

 دادگاه حقوقي 28 ةصد هزار ريال به شعب  به مبلغ دو ميليون و يك136 ةكيفري يك تهران شعب
 كيفري 136 ة مطروحه در شعب68/347 ة كيفري كالسةيك تهران تقديم و با استناد به پروند

» حقوقي يك« ارجاع شده دادگاه .يك تهران درخواست رسيدگي و صدور حكم نموده است
م .ا.ا. ق147 و 146 و مواد 27 الي 24 استناد مواد العاده به موضوع رسيدگي و به در وقت فوق

دادگاه كيفري «شود  رسيدگي به موضوع را در صالحيت دادگاهي كه حكم توسط آن اجرا مي
 كيفري يك تهران 136 ةامر را با صدور قرار عدم صالحيت به شعب ةپروندتشخيص و » يك

ادخواست از طرف شخص ثالث كه دادگاه اخيرالذكر به اين استدالل كه د .ارسال داشته است
عليه است، تقديم گرديده و صرفاً دعواي مطروحه دعوايي حقوقي  له و محكوم غير از محكوم

امر را  ةپرونداست؛ قرار عدم صالحيت خود را به اعتبار صالحيت دادگاه حقوقي يك صادر و 
رخصوص ديوان نيز د ة شعب.جهت حل اختالف به ديوان عالي كشور ارسال داشته است
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نظر به اينكه بر طبق اصول كلي حقوقي و : گفته چنين انشاي رأي نموده است اختالف پيش
اتخاذ تصميم نسبت به » 28 ةشعب«مدلول مواد اشعاري در اظهارنظر دادگاه حقوقي يك تهران 

م نيز وجه .ا.ا. ق147 و 146صادر نموده و در مواد يه ياجراموضوع با دادگاهي است كه 
بنابراين رسيدگي به شكايت  .شود مالحظه نمييه ياجران شخص ثالث يا طرفين افتراقي بي

صادره از دادگاه كيفري يك تهران با همان دادگاه بوده و با  ةيياجراشخص ثالث نسبت به 
: 1387، يهي قضاةقومعاونت آموزشي (» شود اعالم صالحيت دادگاه مزبور بين دو مرجع حل اختالف مي

 64/3 شمارة ةدادنامسوم ديوان عالي كشور موضوع  ةشعبصادرشده از  سرانجام رأي .)48
طور كه از طرف دادگاه حقوقي يك اظهارنظر شده  همان«: دارد  اعالم مي12/2/71مورخ 

شود  اختالف ناشي از اجراي احكام راجع به دادگاهي است كه حكم توسط آن دادگاه اجرا مي
 147 و 146شده با توجه به مادتين  موال توقيفو رسيدگي به اعتراض شخص ثالث نسبت به ا

م با همان دادگاه است، فلذا با تشخيص صالحيت دادگاه كيفري دو تهران حل اختالف .ا.ا.ق
  .)75: 1380بازگير،(» شود مي

  
   استصالححكم  ةصادركننددادگاه . 2. 2. 3

جرايي صالحيت حكم براي رسيدگي به اعتراض ثالث اة صادركنند اين نظر، دادگاه براساس
  :هاي ذيل باشد تواند يكي از دادگاه حكم مي ةصادركننددادگاه . دارد

شده اين  صادر باال ةعقيد براساساتفاق آرا   هاي قضايي كه به نشست ةنظريبراي نمونه 
م داراي ماهيت قضايي است نه اداري .ا.ا. ق147 و 146هاي مذكور در مواد  رسيدگي«است كه 
شده اجراي احكام  اض شخص ثالث و اظهار حق وي نسبت به مال توقيف با اعتر،و اجرايي

 ةقومعاونت آموزشي (» ... رأي جهت اظهارنظر ارسال نمايد ةصادركنندبايد پرونده را به دادگاه 

  .)172: 1387، يهيقضا
مزبور  ةعقيدمؤيد  نيزقضاييه  ةقوحقوقي  ةادار 18/11/1375 مورخ 7293/7 شمارة ةنظري

  :دارد اشعار ميو است بوده 
كه قاضي اجراي احكام رأساً به اعتراض شخص ثالث نسبت به توقيف   صورتي در«: سؤال

اتومبيل رسيدگي و در ماهيت امر اتخاذ تصميم نمايد؛ در چه حدي از اعتبار قانوني برخوردار 
  خواهد بود؟
 ةنندصادركرسيدگي به اعتراض شخص ثالث به توقيف مال در صالحيت دادگاه : پاسخ

حكم است و قاضي اجراي احكام صالحيت رسيدگي به اين اعتراض را ندارد و تصميم واحد 
حكم بايستي  ةصادركننداعتبار ساقط است و دادگاه  ةدرجاجراي احكام درخصوص مورد از 

  .)168همان، (» نسبت به اعتراض رسيدگي و نفياً يا اثباتاً اظهارنظر كند
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مرجع صالح براي : حقوقيادارة  29/10/1380-7529 شمارةمشورتي نظرية مطابق 
  . حكم استةرسيدگي اعتراض ثالث اجرايي، دادگاه بدوي صادركنند

  : زيرارسد مياما نظر اول صائب به نظر 
 :دارد م مقرر مي.ا.ا. ق25 مادة: اوالً«
نظر آن اجرا  تحتهرگاه در جريان اجراي حكم اشكالي پيش آيد، دادگاهي كه حكم «
 آن قانون، اختالفات ناشي از اجراي احكام را با 26 مادةو » نمايد فع اشكال ميشود، ر مي

 قانون 27 مادةكه طبق   است حالي  دراين. شود داند كه حكم توسط آن اجرا مي دادگاهي مي
اختالفات راجع به مفاد حكم و همچنين اختالفات مربوط به اجراي احكام كه از اجمال «اخير 

به حادث شود، در دادگاهي كه حكم را صادر كرده است رسيدگي  حكوميا ابهام حكم يا م
شود   قانون مذكور، آنچه به ذهن متبادر مي147 و 146 مفاد مواد ةمالحظ كه با» شود مي

  .صالحيت دادگاه مجري حكم است
خذ أتواند با  دادگاه مي«جمله صدور قرار توقيف عمليات اجرايي و اينكه  مواردي از: ثانياً

 147 مادةمذكور در » ين مقتضي، دستور رفع توقيف و تحويل مال به معترض را بدهدتأم
  . حكم استةم، معطوف به دادگاه اجراكنند.ا.ا.ق

» اجراي حكم« ناشي از ،شود اختالفي كه با اعتراض شخص ثالث در اينجا ايجاد مي: ثالثاً
  .شود ل در آن مربوط نمي اعتراض ثالث اجرايي به مفاد حكم و ابهام يا اجماچراكه ،است

م است كه درخواست .ا.ا. ق30 مادة ديگر بر صالحيت دادگاه مجري حكم، ةقرين: رابعاً
مگر اينكه دادگاه قرار  ،داند رفع اختالف راجع به مفاد حكم را موجب تأثير اجراي حكم نمي

ف عمليات اين در حالي است كه قرار يادشده با قرار توقي. تأخير اجراي حكم را صادر كند
 حكم ةدهد كه دادگاه صادركنند م متفاوت است و نشان مي.ا.ا. ق147 مادةاجرايي موضوع 

تواند براي رسيدگي به اعتراض ثالث اجرايي و صدور قرار توقيف عمليات اجرايي  نمي
  .درخصوص آن صالحيت داشته باشد مگر اينكه خود نيز مجري حكم باشد

نمايد دادگاهي كه   و تعيين تكليف آن، اقتضا ميضرورت سرعت در اجراي حكم: خامساً
  .شود به موضوع رسيدگي كند حكم توسط آن اجرا مي

دليل ديگر آن است كه تعيين تكليف درخصوص واردبودن اظهار حق ثالث : سادساً
  مقررات مختلف ازبراساسمأمور اجرايي كه . م با مأمور اجراست.ا.ا. ق146 مادةموضوع صدر 

 شود انجام نظر آن اجرا مي  مأموريت دادگاهي كه حكم تحتة آن قانون در حوز142 مادةجمله 
  .كند وظيفه مي 

با پذيرش نظر دوم درخصوص اجراي احكام مراجع غيردادگستري، مانند اجراي : سابعاً
شود به  آراي هيئت حل اختالف قانون كار كه از طرف اجراي احكام دادگستري اجرا مي
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فوق مجاز به اجراي اصل حكم نشده و سازوكار الزم براي آن  ا مراجعزير ،خوريم مشكل برمي
را در اختيار ندارند، چه رسد به آنكه درخصوص اظهار حق ثالث تعيين تكليف كنند و يا در 
مورد اعتراض ثالث اجرايي كه نيازمند دادرسي قضايي است، مداخله نمايند، عالوه بر آنكه 

  .م خارج است.ا.ا. ق147 مادةمذكور در » دادگاه«مراجع مزبور از عنوان 
عنوان اصل مالك   حكم ارجح است و بهةمراتب فوق، صالحيت دادگاه اجراكنند  بنا به

هاي حقوقي حكم قضيه روشن است و تعيين  بر اين اساس، در پرونده. گيرد عمل قرار مي
) شود  اجرا ميكه حكم زير نظر آن(تكليف دعواي اعتراض ثالث اجرايي توسط دادگاه مزبور 

 دادگاه 1392ليكن در امور جزايي، قبل از تصويب قانون آيين دادرسي كيفري . آيد به عمل مي
  .كيفري صالحيت داشت

ا كه اجراي حكم را با .و.ع.د.ك.د.آ. ق281 مادةم و طبق .م.ا.ن.ق. آ17 مادةبا توجه به 
ا .و.ع.د.ت.ق.ا.الحي آ اص36 مادة حكم دانسته بود و در اجراي ةدادگاه بدوي صادركنند

هاي كيفري را واحد اجراي احكام   كه مرجع اجراي احكام حقوقي دادگاه1387مصوب سال 
شد براي  كيفري همان حوزه تعيين كرده است، دادگاه كيفري كه حكم زير نظر آن اجرا مي

هاي با ماهيت حقوقي مانند دادخواست ضرر و زيان ناشي از  اعتراض ثالث اجرايي موضوع
 كيفري ةقرار تأمين خواست  اما براي رسيدگي به اعتراض ثالث اجرايي ،رم صالحيت داشتندج

اي آن را در صالحيت دادگاه كيفري كه بازپرس در  عده. نظر وجود داشت در عمل اختالف
قضايي تشتت وجود  ةروي اما در .)192: 1389ذبحي، (» دانند نمايد، مي وظيفه مي معيت آن انجام

 دادگاه عمومي 1005 ةشعب 9209972185500979 شمارة ةدادنامكه در   وريط  بهشت دا
با وكالت آقاي  .م.درخصوص دادخواست آقاي م«:  مقرر شده است9/9/92جزايي تهران مورخ 

 .2  وبا وكالت آقاي محمدابراهيم شيرمحمد. الف.آقاي غ .1به طرفيت خواندگان . ب.م
 ة اعتراض ثالث به اجراي قرار تأمين خواستةاستبخو. ظ.زادگان با وكالت خانم ف.ز.الف

اعتراض «اوالً ...  تهران 12 ةناحيهشتم دادسراي عمومي و انقالب  ةشعبصادره از بازپرسي 
 352 ةدادنامو در » ...باشد ثالث جنبه و ماهيت حقوقي دارد و در صالحيت محاكم حقوقي مي

جحان صالحيت دادگاه حقوقي، به  دادگاه حقوقي يك تهران، ر28 ةشعب 24/7/1372مورخ 
شده در  توقيفصالحيت دادگاه كيفري در رسيدگي به شكايات اشخاص ثالث نسبت به اموال 

مرجح اعالم نموده و قرار عدم صالحيت به  بالاجراي احكام صادره از محاكم كيفري را ترجيح 
يب قانون آيين دادرسي اما با تصو .)217: 1387حسيني، (شايستگي دادگاه كيفري صادر كرده است 

كيفري به دستور و تحت نظارت قاضي اجراي احكام اجرا  يآرا 495 مادة مطابق 1392كيفري 
 رفع اشكاالت مربوط به اجراي رأي با رعايت موازين شرعي و 497 مادةشود و به تجويز  مي

 مادة طبق شود؛ و چون قانوني، با قاضي اجراي احكام كيفري است كه رأي زير نظر او اجرا مي
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هاي كيفري در مورد  االجراي دادگاه الزم يآرا اين قانون اجراي دستورهاي دادستان و 537
الكفاله يا وثيقه و نيز جزاي نقدي، وصول ديه، رد مال يا ضرر  وجهخذ أاموال،  ةمصادرضبط و 

ور معاونت اجراي احكام كيفري است و چنانچه اجراي دست ةعهدو زيان ناشي از جرم نيز بر 
يا رأي مستلزم توقيف يا فروش اموال باشد، انجام عمليات مذكور مطابق مقررات اجراي 

شود براي   قاضي اجراي احكامي كه حكم زير نظر آن اجرا مي،بنابراين .احكام مدني است
قرار تأمين   اما براي رسيدگي به اعتراض ثالث اجرايي به ،اعتراض ثالث اجرايي صالحيت دارد

 اين قانون دادگاه حقوقي به 111 مادةي صادرشده از طرف بازپرس مطابق كيفر ةخواست
اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقيف اموال ناشي از اجراي قرار تأمين خواسته، مطابق 

 .كند مقررات اجراي احكام مدني رسيدگي مي
  

   حقوق تطبيقي.4
  حقوق اردن. 1. 4
شده ادعاي حقي  ثالث نسبت به مال بازداشتبرابر مقررات قانون اجراي اردن، چنانچه شخص «

دارد، بايد شكايت خود را به رئيس اجرا بدهد، رئيس اجرا شكايات رسيده را بررسي و اتخاذ 
حكم دادگاه و يا سند   دهد كه مستند به ايشان به شكاياتي ترتيب اثر مي. نمايد تصميم مي

كه شكايت شخص   صورتي ، دراجرا باشد رسمي با تاريخ مقدم بر تاريخ صدور حكم مورد
استمرار ي ياجراشود و عمليات  ثالث مستند به يكي از اسناد موصوف نباشد به آن توجه نمي

تواند براي تسليم اعتراض و اثبات ادعاي خود به  در اين صورت شخص ثالث مي. يابد مي
اي شكايت و در اردن بر).  قانون اجرا49 و 48، 4مواد  (»دادگاه اجراكننده مراجعه نمايد

گرفته درخصوص اموال غيرمنقول مرور زمان  صورتي ياجرااعتراض نسبت به عمليات 
كه بعد از گذشت يك سال است  قانون مزبور مقرر داشته 99 مادةشده است و   ساله تعيين يك

ي ياجرااز فروش مال به مزايده هيچ ادعائي داير بر وقوع تخلف يا وجود اشتباه در عمليات 
در . اند اشخاص غايب، ناتوان و فاقد اهليت از حكم اين ماده استثنا شده. شود نميپذيرفته 

شود  ضمن به ادعاي حق نسبت به مال غيرمنقول از سوي متصرف آن مال در صورتي توجه مي
 مزايده، ادعاي خود را تقديم و براي ةكه قبل از صدور قرار قطعي انتقال مال غيرمنقول به برند

در اين . ندكضامن نيز معرفي ي ياجراان احتمالي ناشي از تأخير عمليات جبران ضرر و زي
دهد كه به دادگاه مراجعه و قرار دادگاه مبني بر   اجرا به وي پانزده روز مهلت ميةصورت داير

  .يابد استمرار ميي ياجرا چنين قراري عمليات نشدن درادر صورت ص. تأخير مزايده را ارائه كند
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  يه حقوق سور. 2. 4
گرفته نسبت به  تمامي شكايات و اعتراضات صورت  در سيستم حقوقي سوريه، رئيس اجرا به

شود و   بازداشت اموال اعالم ميةصحن ي اعم از شكايات و اعتراضاتي كه دريعمليات اجرا
. كند شده بعد از تحقق بازداشت اموال رسيدگي و قرار صادر مي شكايات و اعتراضات اعالم

نويس شرايط فروش اموال  ي اين كشور، رئيس اجرا پس از تنظيم پيشي اجرابرابر مقررات
منظور بررسي شكايات و اعتراضات  اي را به يه، جلسهيشده و ابالغ آن به طرفين اجرا بازداشت
نفع هر اعتراض و شكايتي كه از عمليات  يه و ساير اشخاص ذييطرفين اجرا. كند منعقد مي

 نكردن تقديم. نندك ذكرشده، آن را اعالم ةنند تا سه روز مانده به جلستوا ي داشته باشند ميياجرا
 و استشده  ي انجاميصحت اقدامات و عمليات اجراانگر بيشكايت و اعتراض در اين مرحله 

  را قبليةگرفت صورتشكايت اشخاص از اقدامات رئيس اجرا شده،  بعد از گذشتن مهلت تعيين
البته فقط حق شكايت . د بودن اجرا مسموع نخواهة داير و اين شكايات ديگر درپذيرد نمي

ي يشود و چنانچه از عمليات اجرا  مزبور ساقط ميةآمده قبل از جلس عمل نسبت به اقدامات به
شكايت و اعتراضي ...  مزايده، ترتيب تقسيم وجوه بين بستانكاران و ةبعد از جلسه از قبيل نحو

 و 2 بندهاي 204مواد (نفع محفوظ خواهد بود  يباشد حق شكايت و اعتراض براي اشخاص ذ
ترتيب در سوريه حق اعتراض و شكايت  بدين).  قانون آيين دادرسي مدني453 و 2 بند 452، 3

اجرا پذيرفته و رسيدگي رئيس  از سوياشخاص ثالث نسبت به بازداشت اموال در صورتي 
ايران، در ي ياجراف مقررات  برخال،بنابراين. شده باشد  مهلت مذكور تسليم طيكه شود  مي

اشخاص به اجرا و تسليم شكايت نسبت به بازداشت اموال، قبل از  ةمراجعاين كشور حق 
رئيس اجرا پس از رسيدگي به اعتراض و شكايت  .رسد به پايان ميي ياجرااتمام عمليات 
 ةمنطقنظر ديدو تمامي تصميمات وي قابل شكايت در دادگاه تجد كن  ميگيري  رسيده تصميم
 اجرا كه ة در سوريه داير.) همان قانون3 بند 404 و 395 ،388، 2 بند 277مواد (مربوطه است 

عالوه بر اجراي احكام مدني، اجراي اسناد رسمي را نيز به عهده دارد، مستقل از دادگاه است 
ان نيامده بنابراين، دادگاه اجراكننده در آنجا موضوعيت ندارد و به همين دليل از آن ذكري به مي

 .است
  

  حقوق لبنان. 3. 4
قرارهاي  .كند  اختالفات و اعتراضات رسيدگي و قرار صادر ميةدر لبنان رئيس اجرا به كلي. 1

با . استقابل شكايت و تجديدنظر پانزده روز از تاريخ ابالغ در دادگاه تجديدنظر  طيصادره 
 موارد به صدور قرار ةاجرا در همشده در مواد مختلف قانون، رئيس  بيني به مقررات پيش توجه
. دار است  بلكه در مواردي تصميم وي به شكل ارجاع اختالف به دادگاه صالحيت،نيستمجاز 
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 اجرا فقط ةشود كه رئيس داير  مقررات مربوطه، اين نتيجه حاصل ميةاز توجه و التفات به كلي
كند يا  ميرد  را آنو  داند مينكند كه يا شكايت و اعتراض را وارد  مير ادصدر مواردي قرار 
 موفقنفع  نظر بين اشخاص ذي وحدتقبول دانستن اعتراض به ايجاد تفاهم و   در صورت قابل

 براينفع برطرف نشود بايد  نظر اشخاص ذي ، در غير اين صورت يعني چنانچه اختالفدشو
 8 يطمعترض مكلف است . ندكحل اختالف و اتخاذ تصميم معترض را به دادگاه هدايت 

دار مراجعه و با طرح دعوي، حل اختالف را از دادگاه  روز، به دادگاه حقوقي صالحيت
 ةاينكه رئيس دايربا ). دادرسي مدنيين يآ قانون 803 و 802، 667، 666مواد (درخواست كند 

نيز ) دادگاه نخستين(حال رئيس دادگاه شهرستان مربوطه   عين اجرا در لبنان خود قاضي و در
گذار در مواردي كه  ي است و قانونيرنگي در حل اختالف اجرا اي نقش به نسبت كماست، دار

ي را مكلف ي شخص معترض نسبت به اقدامات اجرا،نيستمجاز رئيس اجرا به صدور قرار 
 مادة(عليه  دار مثل دادگاه محل اقامت محكوم  دعوي به دادگاه صالحيتة اقامبراي كند كه مي

مراجعه ) 638 مادة(ت شخص ثالث در موارد بازداشت مال نزد ثالث يا دادگاه محل اقام) 640
 به اينكه رئيس اجرا خود رئيس دادگاه اجراكننده نيز است، ارجاع اختالف به توجهبا . ندك

تركردن بدون دليل مدت رسيدگي و اجرا،  جمله طوالني هاي ديگر از جهات مختلف از دادگاه
  .)177: 1376 كرامت،( رسد قابل انتقاد به نظر مي

  
  گيري تيجهن. 5

دانان و قضات بين  حقوقدرخصوص مرجع صالح براي رسيدگي به اعتراض ثالث اجرايي، 
و ي أر اجراي اما از آنجا كه. نظر دارند ي اختالفأرو دادگاه مجري ي أر ةدنكن صادردادگاه 
هرچند حكم  ، استدهكردادگاه نخستيني است كه آن را صادر  ةعهد بر اصوالًيه ياجراصدور 

 اصالحي ةنام آيين 40 مادةم و .ا.ا. ق5 مادة( مورد اجرا از مرجع تجديدنظر صادر شده باشد
 شكايت شخص ثالث در اين دادگاه ؛)1381هاي عمومي و انقالب مصوب  قانون تشكيل دادگاه

 اجرا  رااختالفات ناشي از اجراي احكام راجع به دادگاهي است كه حكم .شود ميمطرح 
 و 146 وادمشده با توجه به  توقيفد و رسيدگي به شكايت شخص ثالث نسبت به اموال نك مي

ام به .ا. ق20 مادةوفق ي أر با اين حال، ممكن است اجراي .استم با همان دادگاه .ا.ا. ق147
رسد حل اين اختالفات و اشكاالت  ميصورت به نظر  دادگاه ديگر نيابت داده شود كه در اين

 اين دادگاه انجام از سويي أر اجراي زيرا ،گيرنده باشد نيابت نيابت با دادگاه ناشي از اجراي
 و به اشكاالت در جريان اجرا دهد ميصورت دادگاهي كه اجرا را انجام  در اين. شود مي

 امري كه در هر ؛استيه ياجراو ي أر ةكند، دادگاهي غير از دادگاه صادركنند ميرسيدگي 
در  .دگاه صالح براي رسيدگي به دعواي اعتراض شخص ثالث نيستصورت قابل مقايسه با دا
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قطعي ي أردعواي اعتراض شخص ثالث اصلي دادگاهي براي رسيدگي صالح است كه 
و ده شاگر حكم يا قرار از دادگاه بدوي صادر  .)م.د.آ. ق420 مادة (كند ميعنه را صادر  معترض
دعوي بدوي رأي صادره از  ةخواستوجه به عدم تجديدنظرخواهي قطعيت يافته يا با ت ةدرنتيج

  .ابتدا قطعي باشد، مرجع رسيدگي به اعتراض ثالث همان دادگاه بدوي است
دادگاه تجديدنظر چه رأي دادگاه بدوي را عيناً تأييد يا آن را فسخ و رأي جديد صادر كند، 

ثالث و در اعتراض  مرجع رسيدگي به دعوي اعتراض ثالث همان دادگاه تجديدنظر است
دادگاه  ةدرجطاري، دادگاهي صالحيت رسيدگي دارد كه دعوا در آنجا مطرح است و اگر 

ي أرعنه باشد، دادگاهي مرجع رسيدگي است كه  معترضي أر ةتر از دادگاه صادركنند پايين
 .)م.د.آ. ق421 مادة(است ده كراخير را صادر 
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