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 قرارهاقابلیت اعتراض ثالث به  ۀنظرینقدی بر 

 فرانسه و حقوققضایی رویۀ با نگاهی به 

 

 
 جهانبخش رهنمای کرد آسیابی

 مازندران حقوق و علوم سیاسی دانشگاه ۀدانشکدنشجوی دکتری گروه حقوق خصوصی دا

 سام محمدی
 درانمازنحقوق و علوم سیاسی دانشگاه  ۀدانشکدانشیار گروه حقوق خصوصی د

 (10/6/1399تاریخ تصویب:  -9/2/1399)تاریخ دریافت: 
 

 چکیده
. پرسشی که همواره ذهن حقوقدانان را اند اقسام تصمیمات قضایی محاکم نیتر مهمقرارها، از          

 زین« قرارها»این است که آیا  ،دارد یم وادر مقام تحلیل نوع آرای قابل اعتراض ثالث، به چالش 
مقررات  نیتدو، از قابلیت اعتراض توسط ثالث برخوردارند یا خیر؟ کیفیت «احکام» همانند
تا قانون جدید آیین دادرسی مدنی  1۲90حقوقی  ، از زمان قانون اصول محاکماتمربوطه
گونه  هر» در قوانین گذشته و اصطالح « گونه حکم و قرار هر»عبارت  یریکارگ بهو  13۷9

ای قابل اعتراض، ضرورت احراز شرط خلل به حقوق ثالث آر عنوان بهدر قانون جدید، « یرأ
و سایر اصول حاکم بر آیین « ی دادگاهأر»حاکم بر  یها یژگیوبرای پذیرش اعتراض، عناصر و 

است اندیشمندان حقوق، در مورد امکان یا عدم امکان اعتراض ثالث به  شدهدادرسی، سبب 
ه جو موقت، با اختالف عقیده موا ینیتأمای نهایی یا قاطع و قراره یقرارهااعدادی،  یقرارها
قضایی  رویۀ مرتبط، با نگاهی به  یها استداللمتفاوت و  یها دگاهیدبا بررسی  این مقالهشوند. 

در  یرأ ۀاطالق واژ با وجودکه در حقوق ایران،  شود یممنتهی و حقوق فرانسه، به این نتیجه 
، مقررات اعتراض ثالث، فقط احکام 13۷9نی قانون آیین دادرسی در امور مد ۴1۸و  ۴1۷مواد 

 شود. ها نمیراز قرا کی چیهگیرد و شامل  میبررا در 
 

 واژگان کلیدی
 .مینی یا توقیفی، قرار نهاییأت قرار اعدادی، قرار اعتراض، شخص ثالث،        

                                                           
 نویسندۀ مسئول                                                            Email:mohammadi@umz.ac.ir                
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 مقدمه. ۱
شکایت از  ۀالعاد فوقیکی از طرق  عنوان بهدر تحلیل مباحث اعتراض شخص ثالث  که یهنگام

، «حکم دادگاه»اگرچه در مورد  ،شود قابل اعتراض، پرداخته می یآراآرای قضایی، به نوع 
، «هاقرار»امکان اعتراض ثالث به  در خصوصاما حقوقدانان  ،مشهود نیست ینظر اختالف

، کیفیت تدوین مقررات اعتراض ثالث، نیز دلیل این اختالف نیتر عمدهد. نندار دیدگاه یکسانی
 .استگذشته تاکنون از 

و تصریح به هر دو عنوان  ق.آ.د.م، ۴1۸و  ۴1۷، مورد اشاره در مواد «یرأ» ۀواژاطالق 
و  بود شدهنحو اطالق استفاده  بهنیز « قرار» ۀکه از واژ یا گونه بهدر قوانین سابق « حکم و قرار»

.م و همچنین ق.آ.د ۴2۵تا  ۴22نه قرار در مواد  و« حکم» ۀواژصرف به  ۀاز طرفی، اشار
 شرایط خاص عالوه بهبه حقوق ثالث برای پذیرش اعتراض، « خلل»ضرورت احراز شرط 

است  شده، موجب 299تا  29۵توسط دادگاه براساس مواد  یرأ، انشاء و ابالغ رحاکم بر صدو
حقوقدانان در مقاطع زمانی حاکمیت قوانین سابق و فعلی، در تحلیل مقررات اعتراض ثالث، 

امکان یا عدم امکان اعتراض ثالث به قرارهای صادره از دادگاه  در خصوصناگونی گو هاینظر
ارائه دهند. برخی معتقدند اعتراض ثالث فقط به حکم  ینیتأمی و یاعم از قرارهای اعدادی، نها

بر حکم دادگاه، مطلق قرارها اعم از  عالوه، یا عده. (2۸3: 1391 ،)ابهری است ریپذ امکاندادگاه 
و به ظاهر قانون برای  دانند یمق.آ.د.م  ۴1۷ مادۀو قرارهای قاطع دعوا و ... را مشمول اعدادی 

؛ ۴99-۵00 :13۸1؛ شمس 6۷: 13۵1 بروجردی عبده، به نقل از صدر کشاورز،) کنند می اکتفاخویش  توجیه نظر

ی و ینهااز میان قرارهای صادره از دادگاه، قرارهای  ندیگو یم. گروهی دیگر (3۸ :1369واحدی، 
مورد  توانند یم، اند یدنظرخواهیتجدق.آ.د.م مستقالّ قابل  332 مادۀقرارهایی که به موجب 

؛ 192: 139۵)کریمی،  اند خارج ۴1۸و  ۴1۷اعتراض ثالث قرار گیرند و دیگر قرارها، از قلمرو مواد 

ی شده و با یرهای نهادیگر، نویسنده، قائل به تفکیک بین قرا یدر نظر. (22۸-229: 13۷2 ،...مردانی و 
آنها به قرارهایی که برای خواهان در طرح مجدد دعوا ممنوعیت دائمی یا موقت  یبند میتقس

را،  مثل قرار سقوط دعوا اند، قرارهایی را که سبب ایجاد ممنوعیت دائمی صرفاً، کنند یمایجاد 
 ،ده از ظاهر مواد قانونی. برخی، با استفا(1۴6: 139۸ )قهرمانی، داند یمقابل اعتراض توسط ثالث 

 ،کنند یمحسب مورد، هر دو احتمال امکان یا عدم امکان اعتراض ثالث به قرار را استنباط 
 .(3۵۵: 13۸1)مهاجری،  ندکنصریح قیام  یاظهارنظربدون آنکه به 

مقررات مربوط به  ۀیاولاطالق ظاهری مواد  با وجودکه آیا  ستا پرسش اساسی، آن
قضایی،  رویۀ ا در یآ محاکم نیز قابل تسری است؟ یقرارهاواعد، به اعتراض ثالث، این ق

پرسش اخیر تاکنون مورد  کند؟ ، مصداق عملی و خارجی پیدا می«قرارها»اعتراض ثالث به 
متفاوت  یها دگاهیدبررسی  مناسب قرار نگرفته است و حل راهن برای یافتن امحققبررسی 
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این  پردازند. به همین دلیل، نمی طریق ۀو ارائ گذار نونقا، به نقد عملکرد کی چیه دهد یمنشان 
هریک و  یها استداللگوناگون و  هایتوصیفی، ضمن بیان نظر -، با روشی تحلیلیمقاله

و رفع ابهامات موجود برآمده  ها پرسشدر مقام پاسخ به این  ،هاهمچنین نقد و تحلیل آن نظر
محاکم را قابل اعتراض ثالث ندانسته است.  یاقرارهنهایت بنا به دالیل متعدد، اساساً در و 
 رویۀ راهکار مناسب و رفع اختالفات موجود در دکترین و همسویی با  ۀارائمنظور  به، عالوه به

قضایی، اصالح مقررات اعتراض ثالث را با تصریح به قابل اعتراض ثالث بودن حکم قطعی 
  1.ندیب یمدادرسی، ضروری اعادۀ همانند 

 

 ها دگاهیدبیان . ۲
 قابلیت اعتراض ثالث به مطلق قرارها. ۲. ۱

منصوص در  یآراکه منحصراّ نسبت به  یخواه فرجام برخالفبرخی حقوقدانان، معتقدند 
)نه قرارها(  یافته قطعیتاحکام  در خصوصدادرسی که تنها  ۀو نیز اعاد 2است ریپذ امکانقانون 

است و در  ریپذ امکان ها دادگاهصادره از  یرأگونه  مطرح شود، اعتراض ثالث به هر تواند یم
 مادۀق.آ.د.م که جانشین  ۴1۸ مادۀبحث اعتراض ثالث به قرارها، با استفاده از عموم و اطالق 

، حتی قرارهای اعدادی را قابل اعتراض ثالث است شده 131۸قانون سابق مصوب  ۵۸3
ن اعتراض ان و مخالفانظر از موافق این حقوقدانان، ضمن بیان دو، (۴9۸-۴99: 13۸1 )شمس، دانند یم

ثالث به قرارهای اعدادی، نظر موافق مبنی بر جایز بودن اعتراض به قرارهای اعدادی را قابل 
ن، که معتقدند قرارهای اعدادی حتی توسط اصحاب او در جهت رد نظر مخالف داند یمدفاع 

مر، مانع پذیرش اعتراض این ا دیگو یمدعوا قابل اعتراض نیستند چه رسد به اشخاص ثالث، 
توسط اصحاب  اگرچهقطعی صادر شده،  صورت بهبدوی که  ۀمرحل یرأزیرا  ،ثالث نیست

قابل اعتراض ثالث است. به اعتقاد این نویسنده، در مورد قرارهای  ،ستیندعوا قابل شکایت 
 ریپذ انامکخواسته و دستور موقت با اجتماع سایر شرایط، به طریق اولی، اعتراض ثالث  نیتأم

. دکراست. بنابراین به اعتبار نوع قرار نباید قرار عدم استماع دعوای اعتراض ثالث را صادر 
البته این استاد حقوق، در جایی دیگر، در تحلیل و تفسیر انواع قرارها و آثار آنان، در مورد 

اض ثالث به اعتر دیگو یمو  دهد یمامکان اعتراض ثالث به قرارهای اعدادی، نظری مغایر ارائه 
وجود ندارد؛ در « هیعل محکوم»و « له محکوم»چون در این قرارها،  ،قرارهای اعدادی منتفی است

                                                           
 دتوان یمقانون امور حسبی، تصمیم دادگاه  در امور حسبی قابل اعتراض  ثالث شناخته شد. این تصمیم  ۴۴. مطابق مادۀ 1

شامل حکم مانند حکم تقسیم ترکه، حکم حجریا قرار مانند قرارهای تحریر ترکه و مهر و موم ترکه باشد که موضوع بحث 
 منصرف از آن است.

 .ق.آ.د.م 36۸و 36۷مواد  .2
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است  ریپذ امکاناصلی  یرأضمن شکایت از  نتیجه طرح شکایت از قرارهای اعدادی منحصراً
 .(2۵2: 13۸1 شمس،) شود یماصلی مطرح  یرأیکی از جهات شکایت از  صورت بهکه در واقع 

دادرسی  ۀاعاد، گذار قانوناعم از حکم و قرار است و اینکه  یرأرخی دیگر، با بیان اینکه ب
)حکم و قرار(  یرأاما در مورد اعتراض ثالث به  ،دانسته ریپذ امکانحکم  در خصوصرا فقط 
ی در میان آنان، قابل اعتراض ثالث یتمامی قرارها را بدون قائل شدن استثنا کرده است،اشاره 

 .(۷61: 13۷9 زراعت، ؛23: 13۸2 ،زاده یقل؛ 6۸ :1369)واحدی،  ننددا یم
ی، ی، با اشاره به عدم تردید در قابلیت اعتراض ثالث به احکام و قرارهای نهادیگر یا عده

تصور حالتی  هرچندسپس با اعالم اینکه  ،اند دانستهمحل اختالف را در مورد قرارهای اعدادی 
 با وجود ،دینما یماندکی دور از ذهن  ،شود ب تضرر دیگریکه صدور قرارهای اعدادی، موج

ن به اعتراض ثالث به قائال ۀعقیداعتراضی به آرا، به  ۀویشاین  ، با توجه به مبنای تقریراین
از توجه  ،باشند داشته اداریکه ماهیت  را تصمیماتی و صرفاً اند گذاردهقرارهای اعدادی، صحه 

 ۀمجموع 3۷0 ۀصفح. استاد عبده نیز در (192: 139۵)کریمی،  اند دانستهاعتراض ثالث به آن خارج 
مضمون  هم131۸ق.آ.د.م  ۵۸3 مادۀقانون آزمایش که با  310 مادۀ به دروس خود، با تمسک
که از « حکم و قرار»گونه  به هر شده بودقانونی مذکور، تصریح  مادۀبوده است و در هر دو 

به قرارهای اعدادی را ثالث اعتراض کرد، اعتراض  توان یمدادگاه شهرستان و استان صادر شود 
 .(6۷-6۸ :13۵1 ،صدر )کشاورز جایز دانسته بود

نحو اطالق مقرر  بهق.آ.د.م ایران،  ۴1۸ مادۀق.آ.د.م بسان  ۵۸۵ مادۀدر حقوق فرانسه، 
  حقوقی و هم یها آموزه، هم در این با وجود«. قابل اعتراض ثالث است... ییرأهر : »دارد یم

ق.آ.د.م  ۵۸۵و  ۵۸2 در مواد «jugement»اصطالح  ۀگستر در خصوصقضایی این کشور،  رویۀ
 ۀبا اعاد امرمقایسۀ مذکور با  ۀتشتت عقیده وجود دارد. بسیاری از حقوقدانان، در خصوص واژ

شمول دایرۀ و کرده تفسیر  یرأدادرسی، آن را به معنای  ۀدر اعادو ذکر همین واژه  دادرسی
نادر با  طور به. برخی (Demulin, 2007: 214) اند دادهثالث را به حکم و قرار تسری اعتراض 

بر قرارهای نهایی، به قرارهای  عالوهاعتراض ثالث  ندیگو یم ،«jugement» ۀاستفاده از اطالق واژ
نظر  نیاز اقضایی فرانسه  رویۀ این نظر در . Dupont, 2008:118)) بدی اعدادی نیز تسری می

اتخاذ تصمیم منظور  به ییامر ابتدا چارچوباعدادی در  یقرارهایت نقد دارد که اساساً قابل
 .(lambert, 2017: 264)قرار گیرد کننده نییتعدر قالب تصمیمی قاطع و  تواند ینمو است صحیح 
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 هتوجیه نظری لیدال. ۲. ۱. ۱
 یخواه فرجامو  یدنظرخواهیتجدتمسک به قرارهای قابل . ۲. ۱. ۱. ۱

. اما اند شدهو فرجام، شمارش  دنظریتجدق.آ.د.م، قرارهای قابل  36۸و  36۷، 332در مواد 
اعتراض  ۀویشهمانند آن دو  را در پیش نگرفته است و یا وهیشمقنن در اعتراض ثالث، چنین 

ده کرو موضوع را به اطالق واگذار  هدکرنبه آرا، به شمارش قرارهای قابل اعتراض ثالث قیام 
 ستیبا یم، دانست ینم ریپذ امکاناز قرارها،  کی چیهاگر مقنن، اعتراض ثالث را به است. 

. یا اگر کرد یماستفاده  ۴1۸و  ۴1۷، در مواد «حکم» ۀکلماز  ،که اطالق دارد« یرأ» ۀواژجای  هب
 ستیبا یم ،دانست یماعتراض  رقابلیغبخشی از قرارها را قابل اعتراض و بخشی دیگر را 

قرارها  ۀهمآگاهانه  گذار . بنابراین قانونکرد یمعمل  یخواه فرجامو  یدنظرخواهیتجدهمانند 
ممکن است در عمل  گذار قانون ۀاگرچه این اراد ،را قابل اعتراض توسط ثالث دانسته است

 پیدا نکند. یو خارجمصداق عینی 
 
 قوانین پیشینرجوع به . ۲. ۱. ۱. ۲

کار بردن عبارت  هبا ب 131۸ق.آ.د.م  ۵۸3 مادۀو  1290ق.ا.م.ح  ۵1۵ مادۀسابق، در  گذار قانون
، در مقام تصریح به «صادره، اعتراض نماید« حکم و قرار»گونه  شخص ثالث حق دارد به هر»

قانون جدید که  ۴1۸ مادۀامکان اعتراض ثالث به تمامی قرارها برآمده بود. از طرفی در 
گونه  هر» ، عبارت«گونه حکم و قرار هر»جای  هب صرفاً، شده است گفته شیپجایگزین مواد 

اطالق و شمول آن به حکم و قرار، تغییری در این زمینه،  ۀواسط بهکه  کار گرفته شده هب« یرأ
آن یا ایجاد  برخالف. بنابراین، هر نوع استنباط و تفسیری است نسبت به سابق حاصل نشده

 قنن سازگار نخواهد بود.م ۀقرارهای قابل اعتراض ثالث، با اراد ۀنیزممحدودیت در 
 
 دادرسی ۀاعادتطبیق با . ۲. ۱. ۱. 3

 مادۀدر  گذار قانون، این است که ندکنبدان تکیه  توانند یماستداللی دیگر، که طرفداران این نظر 
 ۀاعادمنصوص، قابل  ۀگان هفتدادگاه را در موارد « ۀیافت قطعیتحکم » ق.آ.د.م، صرفاً ۴26

یکی دیگر از طرق  عنوان بهدادرسی،  ۀدر شرایطی که مقررات اعاد رو ازاین. داند یمدادرسی 
 ۀاشارو مقنن با  اعتراض به آرا، بالفاصله بعد از مقررات اعتراض ثالث آمده است، ۀالعاد فوق

، داند ینم مند بهره، قرارها را از چنین امتیازی «احکام»دادرسی نسبت به  ۀصریح به امکان اعاد
، ۴1۸و  ۴1۷بایست در مواد  می در مبحث اعتراض ثالث وجود داشت، اگر همین ایده و نظر،

. بنابراین، دکر یماستفاده « گونه حکم هر»از عبارت  صرفاً، «یرأگونه  هر»اصطالح  یجا به
عدم مسامحه در  ۀدهند نشاناعتراض به آرا،  ۀالعاد فوق ۀقیطردر دو  گذار قانونتفاوت عملکرد 
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 شده، عنوان 3/۵/13۸9 -2۷03/۷ ۀشمارمشورتی  ۀدر نظری نینهمچ است. بوده یسینو قانون
اعم از  یرأونه گ ، شامل هر13۷9ق.آ. د.م  ۴1۸ مادۀ، مذکور در یرأگونه  اصطالح هر»است: 

 .«در امور مدنی است دنظریتجدحکم با قرار در مراحل مختلف دادرسی بدوی یا 
 

 )و نه قرارها( امکان اعتراض ثالث به احکام. ۲.۲
وهی از حقوقدانان، معتقدند اعتراض ثالث فقط نسبت به احکام قابلیت طرح دارد. در توجیه گر

اصوالً که  کرداستنباط  توان یمق.آد.م  ۴2۵و  ۴2۴،۴22گفته شده است از مواد این دیدگاه، 
صرف صدور قرار )اعم از اعدادی  همچنین. ردیگ یمصورت  ها دادگاهاعتراض ثالث به احکام 

در ، بین دو نفر یا پروندهمثال، اگر در  رایبضرری به ثالث وارد کند.  تواند ینم ی(ییا نها
به ثالث ضرری  شک بی، قرار کارشناسی صادر شود، این نوع قرار اعدادی دی خلع خصوص

همانند قرارهای رد دعوا، ابطال دادخواست، توجه  ی نیزی. در مورد قرارهای نهاکند ینموارد 
به نفع خواهان، نفعی  یرأمگر اینکه گفته شود در صورت صدور  ،استضرر به ثالث منتفی 

که در  شده استی، ثالث از آن نفع مورد انتظار محروم یاما با صدور قرار نها ،شد یمعاید او 
ق.آ.د.م قابل  ۵1۵ مادۀ 2 ۀکه وفق تبصر استالنفع  این صورت، نفع مذکور، از مصادیق عدم

 ۀنتیجاگر در  خواسته و دستور موقت، نیتأمشامل  ینیتأمی . در مورد قرارهاستینمطالبه 
اعتراض ثالث »اجرای این قرارها و توقیف مال، به حقوق ثالث خللی وارد شود، در قالب 

.م قابل پیگیری است و از شمول مقررات اعتراض ا.اق. 1۴۷و  1۴6موضوع مواد « ییاجرا
 . همچنین در نظری(2۸3 -2۸۴: 1391ابهری، ) ق.آ.د.م خارج است ۴2۵تا  ۴1۷ثالث، موضوع مواد 

 عنوان بهحکم مورد اعتراض « هیعل محکومو  له محکوم»که از  ،قانون ۴20 مادۀاست از آمده 
باید نتیجه گرفت اعتراض ثالث به قرار، معنا و  ،خواندگان دعوای اعتراض ثالث یاد کرده است

 .(2۵2: 13۸1؛ شمس، ۴6 :13۸۷مهاجری، ) کند ینممصداق پیدا 

چنانچه قرار دادگاه مصداق » :شده استبیان  6/6/92–10۸۵/92/۷ ۀشمارمشورتی  ۀنظریدر 

 ۴2۴و  ۴23، ۴20ی محسوب گردد چون از مفاد مواد، یقرار اعدادی نداشته بلکه قرار نها
شخص ثالث منحصر به حکم  ۀناحیقابل اعتراض از  یرأکه  گردد یمق.آ.د.م چنین مستفاد 

خارج و قابلیت اعتراض  ۴1۷ مادۀموضوع  یرأی دادگاه هم از شمول یهای نهابوده لذا؛ قرار
آمده  22/12/91 -2۵۸۷/۷ ۀشمارمشورتی دیگر به  ۀینظردر «. شخص ثالث را ندارند ۀناحیاز 

به «. االجراست ق.آ.د.م ناظر به احکام قطعی الزم ۴1۷ مادۀاعتراض ثالث موضوع »است: 
 نیستند،همسو  3/۵/13۸9 -2۷03/۷مشورتی  ۀبا نظری مشورتی مذکور که هایموجب نظر

در یکی  .در معرض اعتراض ثالث قرار گیرند توانند ینمی یاز قرارهای اعدادی و نها کی چیه
 ،مورد اعتراض ثالث ۀدادنام»با استدالل به اینکه  تهران دنظریتجدهشتم دادگاه  ۀ، شعبدعاویاز 
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ق.آ.د.م ندانسته  ۴1۷ مادۀموضوع را از مصادیق  ،«است یدنظرخواهیتجدقرار رد دادخواست 
 ،)نقل از زندید کرآن قانون، قرار رد دعوای اعتراض ثالث را صادر  2 مادۀبا استناد به  هنتیجدر و 

مازندران، با استناد به  دنظریتجدهفدهم دادگاه  ۀشعب، در دعوایی دیگردر  1.(20۴ - 203: 1391
به ، . اما اشخاصی ثالثدشصادر دخواست تجدیدنظرخواهی ق.آ.د.م، قرار ابطال دا 363 مادۀ

مورد اعتراض، حاوی هیچ  ۀکه آن دادگاه، با استدالل به اینکه دادنامدند کرقرار مذکور اعتراض 
شکلی صادر شد و تنها  صورت بهبلکه  ،حکمی که به حقوق معترضین ثالث خلل برساند، نبوده

با برگرفتن از  که یدرحال ،شده استاست( صادر دادخو ۀ)مستردکنند دنظرخواهیتجدبه ضرر 
 یرأمورد اعتراض ثالث یقیناً باید از احکام اثباتی یا  یرأق.آ.د.م  ۴20و  ۴1۷مفاد مواد 

حقی و بطالن یا  به حقوق ثالث خلل برساند وگرنه احکام بی هنتیج در محکومیت باشد تا
 رساند ینمضرری به حقوق دیگران شدن دعاوی اولیه، هیچ  منتفیعلت  بهقرارهای رد دعوا 

  2.دکرصادر  را ، قرار رد دعوای اعتراض ثالث«کند یمسالبه به انتفاع موضوع  آن رابلکه 
 

 امکان اعتراض ثالث به قرارهای نهایی .۲. 3
 332 مادۀی یا قرارهای مندرج در یمطابق این نظر، مراد از قرار قابل اعتراض ثالث، قرارهای نها

. این دسته از نویسندگان، معتقدند از اند یدنظرخواهیتجدمستقل قابل طور  بهکه د نهست ق.آ.د.م
قابل اعتراض  توان ینمین دادرسی، یق.آ.د.م با توجه به سایر اصول حاکم بر آ ۴1۷ مادۀاطالق 
پرونده  یساز آمادهموجب  زیرا قرارهای اعدادی که صرفاً  ،قرارها را استنتاج کرد ۀهمبودن 

 ،حق مورد دعواست در خصوصصدورشان تحقیق  و علت شوند یمی یتصمیم نها برای اتخاذ
 گونه نیاتا مستقالً قابل اعتراض باشند و حتی  شوند ینمسبب خلل به حقوق ثالث  نفسه یف

قرارها، توسط خود اصحاب دعوا نیز قابلیت اعتراض ندارند و به طریق اولی، شخص ثالث 
؛ جلیلوند، 6۷: 13۵1، صدر ؛ کشاورز۸۵: 1396؛ زینالی، 22۸: 13۷2، ...مردانی و )داشته باشد  تواند چنین حقی نمی

 . (2۵۷: 1393؛ حیاتی، 33 - 3۴: 13۸۵
« ییی نهایتصمیم قضا»و آن را  دهد یمارائه « یرأ»، با تعریفی که از نظران صاحبیکی از 

ی ینها»و « بودنی یقضا»، «تصمیم»تعریف مشتمل بر  نیعناصر ا، با درنظر گرفتن داند یم
به خود  یرأکه عنوان  دانسته ادشدهیعناصر  ۀهمقرارهای قاطع را واجد  ، صرفاً«بودن

ی یتصمیم قضا»اما قرارهای اعدادی که  ؛و سقوط دعوا ادعوهمانند قرارهای رد  ،رندیگ یم
 هرچند ،شوند ینممحسوب  یرأی نبودن، یقاطع و نها ۀواسط به ،ندشو یمتلقی « ییغیرنها

نظر . این نویسنده، در (1۴۸ -1۴9: 139۵)کریمی، ماهیت دعوا باشند  در خصوصن است ممک

                                                           
  . ۸۷/3۷2کالسۀ پروندۀ ، 29/۷/۸۷ -10۷9شمارۀ  ۀدادنام. 1

 .960۵۸۴کالسۀ  ۀ، پروند2۷/۷/96-960-9۴1شمارۀ  ۀدادنام. 2
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مانند کارشناسی موجب  یقرار اعداداگرچه تصور حالتی که صدور  گوید دیگر، میمغایری 
 شود یماعتراضی، موجب  ۀتوجه به مبنای تقریر این شیو ذهن است، دور از شودتضرر دیگری 

 یها استدالل. در یکی از (192: 139۵کریمی، ) ید امکان اعتراض باشدؤنظری را بپذیریم که م
ی یتصمیم قضا»هر  ،۴1۸ مادۀدادگاه موضوع  یرأمعموالً منظور از  شده استحقوقی عنوان 

این  براساس. (۵9۸: 139۴زاده،  یوسف) کند می ارجخاست که دعوا را از جریان رسیدگی « ماهوی
اما چون سبب خروج  ،از تصمیمات قضایی ماهوی هستند قرارهای اعدادی، اگرچهدیدگاه 

قرار  ۴1۸و  ۴1۷تحت شمول مواد  نهایی، قراره برخالف ،شوند مینپرونده از دادگاه 
 .رندیگ ینم

تنها قرارهای  دهد یمغالب قضایی، نشان  رویۀ میان نظریات حقوقدانان فرانسه و استقرا در
 1.ندمند بهرهاعتراضی  وۀیشن ینهایی از قابلیت ا

 
 نظریه توجیه لیدال. ۲. 3. ۱

نحو  قابل اعتراض توسط ثالث به« و قرارحکم »، از عنوان ۵۸6تا  ۵۸2، در مواد 131۸ ق.آ.د.م
از « حکم و قرار»جای  هب صرفاً ،قانون جدید ۴21تا  ۴1۷اما در مواد  بود.ده کراستفاده  ،مطلق

قانون  299 مادۀ ۀواسط بهر قانون جدید، . چنین تبدیل وضعیتی داست استفاده شده« یرأ» ۀواژ
دادگاه  یرأچنانچه »است: ده کررا اعم از حکم و قرار دانسته و مقرر  یرأاست که  مذکور

قرار  صورت نیایا کلی باشد، حکم، و در غیر  یجزئ طور بهراجع به ماهیت دعوا و قاطع آن 
نیازی  گذار قانوناستفاده شده و « یأر»مطلق  ۀبنابراین در قانون جدید، از واژ«. شود یمنامیده 

 299 مادۀبسان قانون سابق ندیده است. بنابراین اگر در مورد شمول  آن، ۀرمجموعیزبه تصریح 
یا  یها یژگیورا با توجه به  آنهاق.آ.د.م نسبت به قرارهای اعدادی، تردیدی حاکم باشد و 

در مورد ندانیم؛ اما « یرأ»، 302و  300، 29۷، 29۵مورد اشاره در مواد  یرأعناصر حاکم بر 
الرعایه  الزمو ابالغ دادنامه  یرأبرای صدور و انشای  ،که مقنن یطیشراتمامی  ،قرارهای قاطع

در ، حکم در خصوص این ترتیبات قانونی ۀهمعبارت دیگر،  به. شود یمدانسته است، رعایت 
ها مثل حکم قابل اعتراض توسط . بنابراین این نوع قراردشو یمی نیز اعمال یقرارهای نها مورد
  .ندهستثالث 

 
 

                                                           
1. Cass. com, 8 oct. 2015 : D. 2015, act. jurisp., p. 2940, note V. AVENA-ROBARDET ; JCP 
2015, p. 222, note D. CHOLET; Cass. com., 24 oct. 2009 : RTD com. 2009, p. 195-196 obs. 
M. CABRILLAC ; JCP E 2009, 1096-1098, note D. CHOLET. 
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 دیدگاه اعتراض ثالث به برخی از قرارهای نهایی .۲. 4
قرارهای قابل اعتراض ثالث را محدود و منحصر به قرارهای نهائی  تنها نهیکی از حقوقدانان، 

ی ندارند ی چنین خصوصیتینها هایقرار ۀهم دیگو یمو  نهد میرا فراتر از آن  بلکه پا ،داند یم
شرط مربوط به خلل به حقوق  ،ییزیرا تمامی قرارهای نها ،و باید بین آنها قائل به تفکیک شد

ی از حیث شرط یق.آ.د.م شوند. قرارهای نها ۴1۷ مادۀشخص ثالث را دارا نیستند تا مشمول 
: الف( قرارهایی که برای خواهان در طرح شوند یمتقسیم  دو گونهخلل به حقوق ثالث به 

ب( قرارهایی که برای  ؛مانند قرار سقوط دعوا ،کنند یمدد دعوا ممنوعیت دائمی ایجاد مج
مثل قرار رد دعوا ناشی از فقدان  ،نندک خواهان در طرح مجدد دعوا ممنوعیت موقت ایجاد می

ند، ا اول، چون واجد اعتبار امر مختوم ۀدسترسیدگی. قرارهای  سمت خواهان و قرار امتناع از
زیرا ممکن است از این ممنوعیت دائمی طرح دعوا، حقوق  ،ندهستاض ثالث قابل اعتر

دعوای  ۀاقاماما قرارهای نوع دوم که ممنوعیت . اشخاص ثالث در معرض اخالل قرار گیرد
در نتیجه به حقوق  ،شوند ینماعتبار امر مختوم  ۀمشمول قاعد ،مجدد برای خواهان موقتی است

 ۀدوبارحتی اگر بیم ورود ضرر به ثالث باشد. با طرح  ؛زندسا ینموارد  یا خدشهشخص ثالث 
د کنخویش صیانت  از طریق ورود ثالث در دعوا، از حقوق تواند یمدعوا توسط خواهان، ثالث 

 .(1۴6-1۴۷: 139۸ )قهرمانی،
 
  یفیقیا تو ینیتأماعتراض ثالث به قرارهای  .۲. 5

همانند  ،رندیگ ینم اییجی یادی یا نهاقرارهای اعد ۀزمراز قرارهای دادگاه، در  یا دسته
ی که یو توقف عملیات اجرا ریتأخخواسته و دستور موقت، قرارهای  نیتأمقرارهای 

: 139۴ ؛ مرتضوی، 26۸: 13۸1 شمس،) نندک یمتعبیر یا توقیفی  ینیتأمحقوقدانان از آنها به قرارهای 

یکسانی وجود  های، نظرامکان قانونی اعتراض ثالث به چنین قرارهایی خصوص. در (3۴3
خواسته و دستور موقت، ضرری به  نیتأمندارد. برخی معتقدند اگر در راستای اجرای قرارهای 

وفق مقررات اجرای احکام  تواند یم ،وارد شود شتوقیف مال تحت تصرف ۀیناحاز  ثالث مثالً
ی یلث اجراو اعتراض ثا کند( اقدام 1۴۷و  1۴6ی )مواد یمدنی در مورد اعتراض ثالث اجرا

در این ق.آ.د.م است. با وجود  ۴2۵ تا ۴1۷منصرف از اعتراض ثالث حکمی موضوع مواد 
ممکن است  ،منع خوانده از انجام امری باشد رمورد دستور موقت، چنانچه موضوع آن، ناظر ب

منع خوانده از انجام کار، به ضرر شخص ثالث که با او طرف قرارداد بوده منتهی شود، در این 
 موقت صادره، قابل تصور خواهد بود قرار دستورد، طرح دعوای اعتراض ثالث نسبت به مور

ی را از اعتراض یدیگر، بدون آنکه موارد مرتبط با اعتراض ثالث اجرا یا عده. (2۸3: 1391)ابهری، 
قائل به عملی بودن امکان اعتراض توسط ثالث به  ،مطلق طور به کنند،ثالث حکمی منفک 
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: 13۸1؛ شمس، 1۵: 1396؛ زینالی، 229: 13۷2، ...و )مردانی  اند شدهخواسته و دستور موقت  نیتأمقرارهای 

۵00). 
قطعی حتی به  یرأ ،خواسته و دستور موقت نیتأم معتقدندنظر پیشین، برخی  برخالف

اگر  رو ازاین ،لیکن چون اعتبار آن معطوف به زمان دادرسی است ،شوند ینممفهوم قرار تلقی 
تواند  می ،خواسته یا دستور موقت داشته باشد نیتأمعای حقی نسبت به مال موضوع شخصی اد

 . استدالل مذکور،(20۷: 139۷)موحدیان،  دکنو احقاق حق  ودشوارد دعوا  تحت عنوان ورود ثالث،
 ۀخواست نیتأمدرخواست  موردزیرا طبق نص صریح قانون، اتخاذ تصمیم در  ،است واجد ایراد

خواسته(. از طرفی  نیتأمرد درخواست یا )قرار قبولی  ردیگ یمب قرار صورت خواهان، در قال
ق.آ.د.م،  31۸و  310، 112، 10۸با توجه به مواد  دستور موقتخواسته و  نیتأمدرخواست 

عدم اقدام خواهان به طرح دعوا در  رغمِ یعلدعوا ارائه شود و  ۀاقامممکن است قبل از 
خواسته یا دستور موقت را  نیتأمر، خوانده درخواست لغو معین پس از صدور قرا یها مهلت

خواسته و  نیتأمگویند قرارهای  برخی می نخواهد شد. ریپذ امکانورود ثالث  هنتیجدر  کند،ن
 ،یرأبا توجه به نقض اصل نسبی بودن  ،راجع به عین معین باشند آنکه شرط بهدستور موقت 

 شوند ۴1۷ مادۀمشمول حکم مقنن در  توانند یماعتراض ثالث،  طیشرادر صورت جمع سایر 
 . (۸6 -۸۷: 1390، نژاد ییرضا؛ محسنی و 3۴3: 139۴)مرتضوی، 

 در وجود دارد.  نظر اختالفاعتراض ثالث به دستور موقت  در خصوصدر حقوق فرانسه 
آنها را قابل اعتراض  در خصوص دنظریتجدقضایی، برخی احکام، این دستورها و احکام  رویۀ

استان سِن آمده است شرط اصلی برای توسل  دنظریتجداز دادگاه  یدر حکم. دانند ینمثالث 
به اعتراض ثالث این است که به حقوق ثالث خلل وارد کند و استفاده از این طریق در قبال 

و دارای  سازد ینمبه موضوع دعوا لطمه وارد  دستور موقتدستور موقت مسدود است، زیرا 
در  1.کند ینمبه حقوق ثالث وارد  یا لطمهدر نتیجه  ،اساس منازعه نیست مختوم در امر اعتبار
شدن  توأمقبول یا رد درخواست دستور موقت یا  در خصوصدیگر، تصمیم دادگاه آری  یبرخ

به آن قابل اعتراض ثالث شناخته  کجانبهیدرخواست مذکور با دعوای اصلی و اخذ تصمیم 
 2شده است.

 
 
 

                                                           
1. TGI Créteil, 15 novembre 1979: Gaz. Pal. 1981,II, p. 495 note J.-P. CLAUX. 
2. Cass. 1 re civ., 3 d c. 1985: Gaz. Pal. 1986, I, panor. P. 60; RTD civ. 1986, p. 601, J. 
MESTRE.  
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 نقد نظریات .3
 اعتراض ثالث به قرارهای اعدادی ۀنظرینقد  .3. ۱
 قرارهای اعدادی نبودن  یرأ. 3. ۱. ۱

مانند آن، در و  ان سوگند، استماع گواهی گواهانتیا ی دادگاه، جهتیتصمیمات قضا اگرچه
تصمیم برای پرونده  یساز اعتبار آمادهقرارها، به  گونه نیاو به  کند یمنمود پیدا « قرار»قالب 

به مفهوم آنچه در مواد « یرأ»که به قرار اعدادی،  ؛ اما از آنجاشود یماعدادی گفته  قرار ،یینها
آن قانون خارج خواهد  ۴1۷ مادۀ، از شمول شود ینماست اطالق  مدنظربه بعد ق.آ.د.م  29۵

، 299 مادۀدر  گذار قانون اگرچه شود یمق.آ د.م چنین استنباط  299تا  29۵بود. از مجموع مواد 
 یرأ یانشاو  کیفیت صدور خصوصدر  29۵ مادۀاما چون در  ،داند یم یرأرا از اقسام « قرار»
 یرأ یانشاپس از اعالم ختم دادرسی در صورت امکان دادگاه در همان جلسه : »دیگو یم

که بتوان از آن  299 مادۀباید گفت مراد از قرار در  ،...«دینما یمنموده و به اصحاب دعوا اعالم 
آنچنان قراری است که دادگاه پس از اعالم ختم دادرسی صادر و انشا  ،دکرتعبیر « یرأ»به 

آید، قراری  حساب بهنیز  یرأعبارت دیگر، قرار در مفهوم خاص خود که از اقسام  به. ندک یم
نویس )تایپ(، به اصحاب دعوا  است که پس از اعالم ختم دادرسی صادر شده و پس از پاک

از میان مجموع قرارها، تنها قرارهایی که متعاقب اعالم  ،که بیان شد گونه هماناما  1.دشوابالغ 
گیرند. قرارهایی که برای  یجا« یرأ»ذیل عنوان  توانند یم ،شوند یمختم دادرسی صادر 

به بعد  29۵و مقررات مواد  کند یمصدورشان، دادرس دادگاه، بدون اعالم ختم رسیدگی، اقدام 
همانند قرارهای اعدادی یا توقف دادرسی، قرار عدم  ،کند ینماعمال ق.آ.د.م را در مورد آنها 

. برای اعتراض ثالث نیستند و قابلشوند  مینتلقی « یرأ» صالحیت یا قرار امتناع از رسیدگی،
باید  ،محسوب شود یرأاست،  مدنظرق.آ.د.م  299و  29۵ اینکه قراری، مطابق آنچه در مواد

بعد از صدور  ثانیاً ؛صدور قرار مستلزم اعالم ختم دادرسی باشد اوالً :ذیل موجود باشد طیشرا
 ؛ابالغ آن به طرفین الزم باشد ثالثاً ؛نویس یا تایپ و تبدیل به دادنامه باشد قرار، نیازمند پاک

اصل دعوا در آن پرونده، قابل  در خصوصاینکه حکم  و حسببا توجه به نوع خواسته  رابعاً
 نیز قابل اعتراض یا قطعی شناخته شود.  آن قرار ا خیر،یا فرجام باشد ی تجدیدنظر

بیان نظر دوگانه در خصوص قابل اعتراض ثالث بودن  با وجود، یکی از نویسندگان
دادگاه پس از اعالم ختم  دیگو یم« دادگاه یرأ»خصوصیات  مورد قرارهای اعدادی، در

اید پس از اعالم ختم ب ییرأاست  . روشندکن یم یرأدادرسی اقدام به صدور و نوشتن 

                                                           
م دادرسی با و فرض صدور حکم قبل از اعالم خت شوند یدر ماها در همه حال، پس از اعالم ختم دادرسی ص . احکام دادگاه1

 توجه به دو عنصر ماهوی و قاطع بودن آن، منتفی است. 
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ی یدادرسی صادر شود که قاطع دعوا باشد )حکم و قرارهای قاطع دعوا(. بنابراین صدور قرارها
 شمس،)مسبوق به اعالم ختم دادرسی باشد  ستیبا ینممانند کارشناسی، معاینه و تحقیق محلی 

از  ،آنهابه « یأر»عدم اطالق  علت به یقرارهای اعداد گفت. با این تحلیل، باید (21۸: 13۸1
 (22۵: 13۸0 )صدرزاده افشار،نظر برخی نویسندگان  بنابراین، 1.اند خارجقلمرو شمول اعتراض ثالث 

 درخور ایراد است. ،اند دانسته یرأکه قرارهای اعدادی را از اقسام 
 

 قرارهای اعدادی لقابلیت عدو. 3. ۱. ۲
و فاقد اعتبار  ندشو ینمفراغ دادرس  ۀقاعداز جمله آثار قرارهای اعدادی آن است که مشمول 

. به همین دلیل، (2۵0-2۵2: 13۸1)شمس،  ندیستنی قابل شکایت یتنها به، عالوه به. ندا شده قضاوتامر 
یا معاینه و تحقیق محلی، از  2با صدور قرار اعدادی نظیر کارشناسی تواند یمدادرس دادگاه 

ی که قابلیت یهر تصمیم قضا هنتیجدر . (193: 1396 ،یمقام قائم)مُهردار  تصمیم خود عدول نماید
ق.آ.د.م. چون از مصادیق رأی قطعی محسوب  ۴20 مادۀبا توجه به  ،عدول داشته باشد

، اعتراض ثالث، در دادگاه مذکور مادۀ براساسنباید آن را قابل اعتراض ثالث دانست.  ،شود ینم
سوگند، کارشناسی و  تیانمانند ا، چنانچه قرارهایی هشود یمحکم قطعی رسیدگی  ۀصادرکنند

دادگاه  ،مانند آن را قابل اعتراض توسط ثالث بدانیم، در شرایطی که هنوز دعوا در جریان است
تصمیمات، قطعی  گونه نیازیرا  ،بدانیم یرأ ۀصادرکنندقرار اعدادی را نباید دادگاه  ۀصادرکنند
اعدادی، برخالف احکام و و اساساّ دادگاه در قسمت اخیر قرارهای  شوند ینممحسوب 

 .ندک ینمرا درج « این قرار قطعی یا قابل اعتراض است»ی، عبارت یقرارهای قاطع یا نها
 

 جریانی بودن پرونده . 3. ۱. 3
یا به درخواست یکی از  قرارهایی هستند که دادگاه رأساً»در تعریف قرار اعدادی آمده است: 

فقط منافع اصحاب دعوا صادر نماید و پرونده را دعوا یا  لیدالطرفین دعوا جهت رسیدگی به 
 ۀمرحل. صدور قرار اعدادی خواه در (۵۸۵: 136۸)مدنی،  دکننمعد رسیدگی و تصمیم قاطع 

نخستین باشد یا تجدیدنظر، اگر ثالثی با حصول اطالع از قرار، تصمیم دادگاه را به زیان خود 
الث که مختص جریان دادرسی تا قبل از اعالم با استفاده از تأسیس ویژه ورود ث تواند یم ،بداند

ختم آن است با طرح دعوای طاری مذکور و مداخله در دعوای اصلی، ضمن حضور در 

                                                           
ی مبنی بر تصمیم بوودن، قضوایی بوودن، نهوایی بوودن را دارا رأ، چون خصیصۀ تعریف شوند یمی محسوب رأ. همۀ احکام 1

و برخی دیگر رأی نیسوتند  ی بوده )قرارهای قاطع و نهایی(رأ آنها، بلکه برخی از شوند ینمی تلقی رأهستند، اما همۀ قرارها، 
 )مثل قرارهای اعدادی یا دستور موقت(.

برخی قابل عدول نیست، چون دادرس را  نظر و به، قرار قرینه است المثل اجرت. قرار کارشناسی در برخی موارد مثل تعیین 2
 .دهد یمطرفداری قرار  مظاندر 
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الیحه، به دفاع و تحلیل و نقد قرار  ۀارائیکی از اصحاب دعوا و با  عنوان بهجلسات رسیدگی 
 اجرایا اگر  کندر اعدادی عدول ، دادگاه با توجه به این دفاعیات، از قرابسا چهاعدادی برآید. 

که امکان ورود به دعوای اصلی  زمانید. تا کنآن در صدور رأی توجهی ن ۀنتیج، به باشد شده
اعتراض ثالث بدون  ،برای ممانعت یا کاستن از آثار زیانبار قرار اعدادی، برای ثالث، وجود دارد

 مبنا خواهد بود.
 
 فقدان رکن ضرری . 3. ۱. 4

. این کنند ینمبه حقوق ثالث خللی وارد  نفسه یفقرارها،  گونه نیاان، معتقدند غالب حقوقدان
حکم  ۀموجهزیرا قرارهای اعدادی، جزء اسباب  ،رسد یمنظر  بهو موجه  رددانظر قابلیت دفاع 

علیه اشخاص  ژهیو بهی مربوط است و در دعاوی دیگر، ااعتبار آنها منحصر به دعو هستند و
: 139۸)قهرمانی،  کنند ینم. به همین اعتبار، خللی به حقوق ثالث وارد ندیستن ثالث، قابل استناد

، گواهان به یا معامله ۀید اقالأیت ۀخواستبا  «ب»و  «الف»بین  ۀپروندمثال، اگر در  رایب. (1۴۴
همان  ۀدر مورد اقال «ج»و  «الف»نند. در دعوای دیگر بین کنفع خواهان )الف( ادای گواهی 

در آن « ج»چون  ،استناد کند« ج»قبلی، علیه  ۀپروندبه گواهی شهود در  تواند یمنعقد، الف 
، باید «ب»دادگاه در دعاوی جدید به طرفیت  رو ازاین ،نبوده است «الف»پرونده، طرف دعوای 

 کند.مستقالً گواهی شهود را استماع 
 

 اعتراض ثالث خصوصاستفاده از مواد قانونی در  .3. ۱. 5

اما  ،ندا هدکراستفاده « رأی»ق.آ.د.م. در مورد اعتراض ثالث، از عنوان  ۀاولیاز مواد اگرچه برخی 
پی به انصراف اعتراض ثالث از قرارها  توان یمبا دقت در برخی دیگر از مقررات همان قانون، 

 عنوان به« هیعل محکوم»و « له محکوم»از واژگان  ۴20 مادۀقرارهای اعدادی برد.  خصوص به
یا  هیعل محکوماست. در قرارهای اعدادی، اساساً ده کردعوای اعتراض ثالث یاد  خواندگان

؛ 2۵2: 13۸1)شمس، قرارها قرار گیرند  گونه نیاوجود ندارند تا خواندگانِ اعتراض به  له محکوم

برای تعیین « عنه معترضرأی قطعی »قانونی از عبارت  مادۀ. همچنین در همان (۴6: 13۸۷ مهاجری،
یا  . چون قرار اعدادیِ قطعیاست شده استفادهح رسیدگی به اعتراض ثالث مرجع صال

، مرجع صالح رسیدگی به اعتراض ثالث به این نوع قرار، اعتبار آنغیرقطعی وجود ندارد تا به 
در  همچنین. (1۴۵: 139۸)قهرمانی،  ستدانقابل اعتراض ثالث  آن راباید ن رو شود، ازاینمشخص 

عتراض شخص ثالث قبل از اجرای حکم مورد اعتراض قابل طرح است. آمده است ا ۴22 مادۀ
( ۴2۴ مادۀ) ثالث بر اجرای حکم قطعی اثر اعتراضدر مواد بعدی نیز به همین کیفیت در مورد 

صحبت از  گذار قانون(، ۴2۵ مادۀ) و نقض حکم مورد اعتراض با فرض پذیرش اعتراض ثالث
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 گذار قانون سازد یماین نکته روشن . کند ینمتراض تأخیر اجرای قرار یا نقض قرار مورد اع
به این نتیجه رسیده است که  ،به تبیین مقررات مربوط به آثار اعتراض ثالث رسیده که یهنگام

شده اشاره  ۴2۵ مادۀدر  ،عالوه بهمصداق عملی و خارجی ندارد.  ،اعتراض ثالث به قرارها
 حکم، آن قسمت از دهدرا وارد تشخیص  چنانچه دادگاه پس از رسیدگی، اعتراض ثالث است

مختص احکام و قرارهای « نقض» ۀواژ. ندک یم« نقض» است، را که مورد اعتراض قرار گرفته
 شوند ینمفراغ دادرسی  ۀی است و قرارهای اعدادی با توجه به اینکه مشمول قاعدیقاطع و نها

 ۀبه واژصراحت  به ۴2۵ مادۀ وهعال بهآنها مفهومی ندارد.  در مورد «نقض»، ندهستو قابل عدول 
قابل نقض، بعد از رسیدگی به اعتراض ثالث در آن  قرارو هیچ سخنی از  کند یماشاره  حکم

 . رود ینم
 

 امکان اعتراض ثالث به قرارهای قاطع یا نهایی ۀنظرینقد  .3. ۲
الث مذکور، توجه به ضرورت شرط خلل به حقوق ث ۀنظریخدشه به  لیدال نیتر از عمدهیکی 

)رکن ضرری( است. در قرارهای قاطع نیز بسان قرارهای اعدادی، مصداق عملی خلل به 
ق.آ.د.م قرار رد دعوا  ۸۴ مادۀکه با ایرادات موضوع  . در مواردیشود ینمحقوق ثالث یافت 

صادر شود یا در پی استرداد دادخواست یا دعوا، حسب مورد قرارهای ابطال دادخواست، رد 
اعتبار مختوم  ۀقاعدبقیه مشمول  قرار سقوط دعوا، جز به. شودعوا صادر دعوا یا سقوط د

قرار سقوط دعوا  در موردهمان دعوای پیشین را اقامه کند. حتی  تواند یم و خواهان شوند ینم
نیز که در قیاس با قرارهای قاطع دیگر، بیشترین خصوصیات حکم را داراست، آثار ثبوتی و 

، اما قابل تسری و (2۵3: 13۸1)شمس،  ای خود قابل پذیرش استمؤد ۀمحدوداستنادی آن در 
اگر در دعوای اثبات مالکیت یک دستگاه  برای مثالاستناد علیه شخص ثالث نیست. 

 نظر صرفکلی  طور به، خواهان پس از ختم مذاکرات طرفین، از دعوای خود یسوار لیاتومب
 ،.م قرار سقوط دعوای خواهان را صادر کندق.آ.د 10۷ مادۀ «ج»و دادگاه با استناد به بند  کند

در دعوای دیگر با شخص ثالث در مورد مالکیت همان اتومبیل، به  تواند ینمآن دعوا  ۀخواند
آنکه در این  مضافاً استنادی علیه ثالث استناد کند. ۀپروندقرار سقوط دعوای خواهان قبلی در 

دعوای خواهان است نه اقامۀ آن حقِ خواهان است و موضوع ارادۀ حالت مبنای سقوط دعوا، 
 اصل حقِ موضوع دعوا که متضمن خلل به حقوق ثالث باشد.

به واقعیت فقدان  ،کنند یمق.آ.د.م استناد  ۴1۸و  ۴1۷حقوقدانانی که به ظاهر و اطالق مواد 
مصداق عملی ضرر ناشی از قرارهای قاطع به اشخاص ثالث، اهتمام کافی ندارند. قرارهای 

که  شوند یمیا بطالن دعوا، از جمله آرای منفی دادگاه محسوب  یحق یبسان احکام نهایی، ب
. عدم پذیرش دعوای خواهان ناشی از شود یمطی آن دعوای خواهان با عدم پذیرش مواجه 
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زیرا این  ،به حقوق ثالث شود اخاللسبب  تواند ینمقرارهای قاطع به هر دلیلی که باشد، 
از طرفین نیست و در جهت رد  کی چیهضمن هیچ امری به نفع قرارها، در ماهیت دعوا مت

مقررات قانونی، قراری قاطع مبنی  ۀپای. بر (30۷: 1399 ؛ محمدی،30۵: 1390)نهرینی، شکلی دعواست
حقی به نفع هریک از خواهان و  ییشناسابر الزام یک فرد به انجام عمل یا ترک عمل یا 

 ۀصادره از شعب ی. کما اینکه در آرادشوحقوق ثالث  خوانده وجود ندارد تا موجب اصطکاک با
هشتم دادگاه تجدیدنظر تهران، قرارهای ابطال  ۀشعبهفدهم دادگاه تجدیدنظر مازندران و 

 دادخواست تجدیدنظرخواهی و رد تجدیدنظرخواهی، قابل اعتراض ثالث شناخته نشدند.
 

 اعتراض ثالث به قرارهای تأمینی و توقیفی ۀنظرینقد . 3.3
 تأمین خواسته .3. 3. ۱

: الف( قرار تأمین خواسته ندک یمبه بعد ق.آ.د.م، به دو گونه قرار تأمین خواسته اشاره  10۸مواد 
ب( قرار تأمین  ؛مبنی بر توقیف اموال بالمعارض خوانده تا معادل طلب مورد ادعای خواهان

 لدر اصل دعوا، بر پای خواسته مبنی بر توقیف عین معین به اعتبار عین معین بودن خواسته
همین تقسیم، اعتراض ثالث به تأمین خواسته به دو حالت قابل تصور است: اعتراض ثالث به 

 نیتأمتوقیف مال ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته و دیگری اعتراض ثالث به اصل قرار 
 نیتأم خواسته. در حالت اول، خواهان با ادعای طلبی مشخص و معلوم از خوانده، خواستار

خواسته  نیتأم. دادگاه نیز با قبول درخواست، قرار شود یممورد ادعا  ۀخواستبه میزان  اواموال 
خواهان یا شخص خوانده،  ۀتعرفاجرا، با  ۀمرحل. در کند یماز اموال بالمعارض خوانده صادر 

تعلق . در پی توقیف مال، ممکن است شخص ثالثی آن مال را مدشو یممالی از خوانده توقیف 
به خود دانسته و توقیف را در تعارض با حقوق مالکانه خود بداند. در این فرض، اعتراض 

ی است. یق.ا.ا.م موسوم به اعتراض ثالث اجرا 1۴۷و  1۴6در راستای مواد  ثالث به توقیف مال،
 نیتأماین عنوان، آن است که شخص ثالث به توقیف مال در جریان اجرای قرار  ۀیتسموجه 

ست و تمام قیل و قال شخص ثالث خطاب به دادگاه و واحد اجرا، زیر سؤال بودن معترض ا
 هیو علخواسته به نفع خواهان  نیتأمی است که چرا در مقام اجرای قرار یاقدامات اجرا

. شخص ثالث، به توقیف مال معترض است نه اصل شده استخوانده، مال او )ثالث( توقیف 
رفع توقیف از مال صورت  ،ادعای معترض ثالث را وارد بداند خواسته. اگر دادگاه نیتأمقرار 

مال  ۀتعرفخواسته همچنان پابرجاست و خواهان باید در مقام  نیتأماما اصل قرار  ،ردیگ یم
دادگاه با پذیرش  ،خواهان عین معین است ۀخواستدر حالت دوم که . دیگری از خوانده برآید

اتومبیل موضوع دعوا( را صادر  مثالًان عین معین )درخواست، قرار تأمین مبنی بر توقیف هم
، توقیف شدن عین معین است نه توقیف نیتأممنطوق و محتوای قرار  ،عبارت دیگر به. ندک یم
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خوانده. نظر به اینکه در این فرض منطوق قرار، حاوی تصمیم دادگاه بر توقیف  اموال ریسا
با حصول اطالع، قرار صادره را مخل  ممکن است استدالل شود اگر ثالثی، مال معینی است

ا متعلق به خود راتومبیل موضوع توقیف ناشی از قرار  برای مثالحقوق خویش تشخیص دهد. 
از زیرا دفاع  ،ق.آ.د.م به اعتراض نسبت به آن قرار قیام کند ۴1۷ مادۀبا استناد به  تواند یمبداند، 

ی.  یمی است نه اعتراض ثالث اجراحالت قبلی، مستلزم اعتراض ثالث حک برخالفحق،  نیا
از  یمند بهرهباید ابتدا با  ،برای اینکه ثالث بتواند آن عین معین را از معرض توقیف خارج سازد

. (3۴3-3۴۴: 139۴ )مرتضوی، اعتراض ثالث، متقاضی نقض قرار شود خصوصمقررات ق.آ.د.م در 
اگر در خصوص »ه است: آمد ۴1۷ مادۀ در صدرچه آنکه  ؛ایراد است ۀشایستاین نظر، 

شروع رسیدگی به هر  ،شده استنیز، تصریح  ۴۸ ۀدر مادو « صادر شود... ییرأ، دعوایی
 خواسته، نیتأمآن قانون، در  10۸ مادۀوفق  که یدرحالدعوایی مستلزم تقدیم دادخواست است، 

 گیرد و نیازی به تقدیم دادخواست نیست شروع رسیدگی، با تقدیم درخواست انجام می
بایست رسیدگی و صدور  تلقی شود، می« دعوا»خواسته،  نیتأم. اگر طرح (30۷ :1399 )محمدی،

چنین نیست. دعوا عبارت است  که یدرحال ،قرار در مورد آن مسبوق به تقدیم دادخواست باشد
( و واقع ریغاز اینکه حقی براساس ادعای شخصی مورد تجاوز و انکار قرار گیرد )واقع یا 

 شود می قضایی مطرح صالح یذاختالف در یکی از مراجع  نیو االف بروز کند اخت صورت به
خواسته،  نیتأمچون در رو  ازاین. (۷: 13۷۵ )حکیمی، تا نسبت به تشخیص حق از باطل اقدام کند

شخص ثالث به قرار ناشی از  ،متقاضی توقیف مال است و صرفاً کند ینمخواهان دعوایی اقامه 
عین معین چون دادگاه با رعایت شرایط  نیتأم، در فرض عالوه به راض کند.تواند اعت تقاضا نمی

به توقیف مال مطابق  نیتأماخذ  و با سنجد یمق.آ.د.م، استحقاق احتمالی خواهان را 10۸ مادۀ
ثالث باید با ، و از طرفی عین مال، مورد نزاع در دعوای فعلی یا آتی است کند یمق.ا.ا.م اقدام 

 ۀیرودر . نیتأمنه اعتراض ثالث به قرار  ،علی یا آتی از حق خویش دفاع کندورود به دعوای ف
اول دادگاه حقوقی آمل، اعتراض ثالث  ۀشعب 29/10/96 - 9۵0-10۴1 ۀدادنامقضایی، حسب 

 26 ۀشعبکه این تصمیم در  ه استخواسته، با قرار عدم استماع دعوا مواجه شد نیتأمبه قرار 
 .دش دییتأ مازندران دنظریتجددادگاه 
 

 دستور موقت. 3. 3. ۲
خواهان عین معین  ۀخواستکه  در مواردی خواسته دارد. نیتأمدستور موقت، وضعیتی مشابه با 

. به هر حال با دگیر یمخواسته انجام  نیتأمتوقیف اموال خوانده در قالب قرار  اغلب ،نباشد
قرار دستور موقت دائر بر  توقیف مال، چنانچه خصوصق.آ.د.م در  310 مادۀتوجه به اطالق 

. دشوتوقیف اموال خوانده تا معادل طلب خواهان صادر شود و مال یا اموالی از خوانده توقیف 
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ی است که از موضوع بحث خارج یاعتراض ثالث بر توقیف مذکور همانا اعتراض ثالث اجرا
الث و احراز پس از پذیرش اعتراض ث ،خواسته اشاره شد نیتأمکه در مورد  گونه هماناست. 

اما دستور موقت باقی  ،دیآ یمعمل  بهشده به ثالث، از آن مال رفع توقیف  توقیفتعلق مال 
جای اعتراض به  هاست و مالی دیگر از خوانده به اعتبار آن، قابلیت توقیف دارد. اگر ثالث ب

 توقیف مال، به اصل قرار دستور موقت اعتراض کند، چون دستور موقت متضمن توقیف مال
ق.آ.د.م اعتراض مذکور  2 مادۀکلی از اموال خوانده است نه اموال ثالث، با استناد به  طور به
 .شود یمنفع نبودن ثالث مردود اعالم  ذی علت به

امکان  در خصوصبحث و نظر  ،اما اگر قرار دستور موقت دائر بر توقیف مالی معین باشد
شود. هرچند با توجه به ماهیت  مطرح اعتراض ثالث حکمی به چنین قراری، ممکن است

ق.آ.د.م به این تصمیم  ۴1۸و  ۴1۷، شمول مقررات مواد بر آندستور موقت و مقررات حاکم 
دارد، و « دستور»ی، محل تردید است. اوالً، دستور موقت از آن جهت که عنوان یقضا

. اگرچه ردیگ یمنجای « یرأ»ذیل عنوان  است، دهکرن تعبیر، از آن، به حکم یا قرار گذار قانون
. اما چون مقنن، نندک یم، اتخاذ تصمیم «قرار دستور موقت»ی، محاکم در قالب یقضا رویۀ در 

استفاده کرده « دستور موقت»فوری، صرفاً از اصطالح  یدر دادرسخواسته،  نیتأمبرخالف قرار 
)شمس، ود ی، تابع قانون بیبخشی به تصمیم قضا عنوان، باید از حیث «قرار دستور موقت»نه 

 رأساً  تواند یم، دادگاه شود ینمفراغ دادرس  ۀقاعدچون دستور موقت مشمول  ثانیاً ؛(2۴3: 13۸1
شده گاه جهتی که موجب دستور موقت  ، هر322 مادۀ براساس. دکناز تصمیم خود عدول 

شی . اگر ثالثی، در اثر توقیف مال معین ناکند یمدادگاه دستور موقت را الغا  ،مرتفع شود است
آن  تواند یمکافی، مبنی بر مالکیت خود ارائه دهد. دادگاه  ۀادلاز دستور موقت، متضرر شود و 

، این . با وجوددکنالغا  آن راجهت لغو دستور موقت تلقی، با عدول از تصمیم خود،  عنوان بهرا 
، ثالثاً ؛ستینق.آ.د.م استوار  ۴1۷ مادۀموضوع  مقررات اعتراض ثالث به آرا، ۀپایاین تصمیم، بر 

، مستقالً قابل اعتراض، 32۵ مادۀصراحت  براساسدستور موقت یا رد درخواست آن، 
اولی، شخص ثالث از چنین حقی  قیبه طر رو ازایننیست.  یخواه فرجامتجدیدنظر و 

اعتراض  شده استی دادگستری شهرستان سقز، عنوان یبرخوردار نخواهد بود. در نشست قضا
وقت قابل استماع نیست. اگر با دستور موقت، در مورد اصل دعوا، ثالث به قرار دستور م

برای جلوگیری از ضرر، از باب ورود ثالث استفاده  تواند یم، ثالث شده باشددادخواست تقدیم 
بلکه  ،رابعاً، اگر موضوع دستور موقت، توقیف مال معین نباشد ؛(1۸9-190 :13۸3از زینالی،  )نقل کند

قرار و توقیف مالی از  یاجرا ۀجینت درمنطوق آن را تشکیل دهد و  توقیف اموال خوانده،
ق.ا.ا.م عمل  1۴۷و  1۴6در چارچوب مواد  تواند یم، خوانده، شخص ثالثی بدان معترض باشد

و این امر خروج موضوعی از مقررات اعتراض ثالث در ق.آ.د.م دارد. کما اینکه در نظر د کن
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جواز اعتراض ثالث به دستور  ق.آ.د.ماز مقررات »آمده است:  ۴/10/۸9-6003/۴ مشورتی
. بدیهی است چنانچه مالی که در اجرای دستور موقت توقیف شده شود ینمموقت استفاده 

 ،عالوه به «.ق.ا.ا.م قابل رسیدگی است 1۴۷و  1۴6وفق مواد  شخص ثالث مدعی حقی باشد
و دعوا  شدهدرخواست صادر خواسته عنوان شد، دستور موقت در پی  نیتأمکه در  گونه همان

 .ق.آ.د.م را فاقد است ۴1۷ مادۀ در صدرو شرط مصرح  شود نمیمحسوب 

 
 گیری نتیجه .4

مشهود  ینظر اختالف، در دکترین «ها دادگاه حکاما»در خصوص اعتراض ثالث به  اگرچه

 ، نظری یکسان وجود ندارد.«قرارها»تسری مقررات اعتراض ثالث، به  در خصوص ،نیست
تحلیل حقوقدانان در مورد نوع آرای قابل  و و حالابی مقررات مرتبط، در قوانین گذشته ارزی

و  گذار قانوندکترین، به عملکرد  در نظر اختالفاعتراض ثالث نشان داده است علت اصلی 
واکاوی . گردد یبرممربوط به اعتراض ثالث در ق.آ.د.م در ادوار گذشته،  مقرراتتدوین  وۀیش
دادگاه  یرأق.آد.م و خصوصیاتی که برای  299تا  29۵وقی و تحلیل مواد نظریات حق در

و ماهیت هریک از قرارها،  ۴1۷ مادۀدر  مصرحخلل  شرط  بهشد و همچنین توجه  برشمرده
در  .ردیگ یبرم را در ها دادگاهگویای این نتیجه است که مقررات اعتراض ثالث فقط احکام 

نهایی  یقرارها .کند مصداق خارجی و عملی پیدا نمیها اعتراض ثالث به قرار ،قضایی ۀیرو
شرط »علت عدم مصداق  بهبه آنان،  یرأشمول تعریف  با وجود، قرارهانوع  نیتر مهم عنوان به

 تنها نهقرارهای اعدادی و دستور موقت  .اند خارجآرای اعتراض ثالث  ۀاز جرگ ، عمالّ«خلل
تقالّ قابل اعتراض نیستند. اعتراض به توقیف شوند، قابل عدول بوده و مس محسوب نمی یرأ

 1۴6خواسته و دستور موقت در قلمرو اعتراض ثالث اجرایی موضوع مواد  نیتأممال ناشی از 
با صدور  عالوه به. اند منصرفقابل بررسی بوده و از شمول مقررات ق.آد.م ، ق.ا.ا.م 1۴۷و 

 در خصوص یرأط لزوم صدور ، شر«دادخواست»و نه « درخواست»در پی  ینیتأمقرارهای 
قانون آیین رو  ازایندر مورد این قرارها مفقود است.  ،۴1۷ مادۀمورد اشاره در صدر « یدعوا»

 مادۀهمانند  ۴20تا  ۴1۷مستلزم اصالح است و باید در مواد  ،13۷9در امور مدنی  دادرسی...
استفاده شود « حکم» ۀکلم، از «یأر» مطلق ۀواژ یجا بهدادرسی،  ۀاعادآن قانون در مبحث  ۴26

 و اختالفات موجود در مباحث حقوقی پایان پذیرد.بد یاانطباق  عملیتا قانون با واقعیت 
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