
ق.آ.د.م احکام دادگاُ ّای تذٍی در اهَر هالی در غَرتی لاتل فزجام است کِ :  767هادُ  1هكاتك تٌذ 

لذا در ایي تٌذ لاًًَگذار تالؼکس هثحث « تاضذ  (ریال02222222)خَاستِ آى تیص اس هثلؾ تیست هیلیَى »...

اغال ًظزی تز تْای  –ًوَدُ « ارسش خَاستِ » ق.آ.د.م غحثت اس  771ٌذ الف هادُ کِ در ت -تجذیذًظز 

ى ٍجِ لاتل فزجام خَاّی است کِ هَؾَع آ خَاستِ ًذاضتِ است ٍ ایي تِ ایي هؼٌاست کِ غزفا خَاستِ ای

ّی ًوی ًیست لاتل فزجام خَا ًمذ تاضذ لذا خلغ یذ ، گزچِ  دػَایی است هالی لیکي چَى هَؾَع آى ٍجِ ًمذ

استثٌای تز اغل  767هادُ  1. هَیذ ایي استذالل ایٌکِ اغل تز ػذم لاتلیت فزجام خَاّی است ٍ هَارد تٌذ تاضذ

 تَدُ ٍ تایذ در هَؾغ ًع ٍ تِ ًحَ هؿیك تفسیز ضَد ٍ تا ایي ٍغف حکن خلغ یذ لاتل فزجام ًیست . 

ق.آ.د.م هستفاد هی گزدد کِ رای هَخز، تِ لحال ػذم رػایت اػتثار لؿیِ هحکَم  727ٍ  776اس جوغ هَاد 

. در ایي فزؼ رای دٍم ًَى تاضذ پاتزجا هی هاًذهَافك لادر غَرتی کِ تْا ، لكؼا ًمؽ هی گزدد ٍ رای همذم 

الف لاًَى تاضذ ، ّز دٍ رای ًمؽ خَاّذ غزفا ًمؽ تال ارجاع خَاّذ ضذ . لیکي در غَرتی کِ رای همذم ًیش خ

 ذ . ًارجاع هی گزد ضؼثِ هزجَع الیِ جْت رسیذگی تِ ضذ  ٍ 

ق.آ.د.م ، غزفا رای هَخز ًمؽ هی گزدد ٍ رای همذم تِ حال خَد  774در اػادُ دادرسی  هكاتك هادُ 

ق.آ.دم ػالٍُ تز رای هَخز کِ ًمؽ هی ضَد رای همذم ًیش  776زجاست لیکي در فزجام خَاّی هكاتك هادُ پات

چٌاًچِ خالف لاًَى غذٍر یافتِ تاضذ ًمؽ هی گزدد . دلیل ایي اهز هی تَاًذ ضاى ًظارتی دیَاى ػالی کطَرتز 

 هحزٍم است .  آرای هحاکن  تاضذ کِ هزجغ رسیذگی کٌٌذُ تِ اػادُ دادرسی اس ایي ضاى

ضخع ثالث یا ًوایٌذُ اٍ » ... ق.آ.د.م ؾاتكِ پذیزش دػَای اػتزاؼ ثالث آى است کِ :  717هكاتك هادُ 

تا ایي ٍغف در فزؼ  «  ...تِ تاضذدخالت ًذاضدر دادرسی کِ هٌتْی تِ رای ضذُ است تؼٌَاى اغحاب دػَا 

لثل اس ایٌکِ ًَتت گز چِ ثالث در تزِّ ای ٍرٍد هختػزی در پزًٍذُ هزتَـ تِ دػَای اغلی کزدُ لیکي  سَال، 

در جلسِ رسیذگی ، دادخَاست خَاد را هستزد داضتِ است ٍ لذا اس ٍلت لثل دفاع ٍی  در هاّیت دػَا تزسذ،  

،  هٌتْی در پزًٍذُ اغلیٍرٍد ثالث ، حؿَر در فزؼ سَال .  حؿَر ًذاضتِ است،  رایدادرسی هٌتْی تِ غذٍر 



ٍ لذا ثالث هی  رای در خػَظ دػَای اغلی ضذُ  ًِ هٌتْی تِ غذٍر ٍرٍد ثالث تِ غذٍر لزار اتكال دادخَاست 

 تَاًذ در فزؼ سَال ، اػتزاؼ ثالث ًوایذ . 

ق .آ.د.م اػتزاؼ ثالث لثل اس اجزای حکن هیسَر است ٍ در ایي هزحلِ  ثالث حك  700لاػذتا هكاتك هادُ 

است؛ کِ جثزاى ًاپذیز دارد در جایی کِ احساس هی کٌذ  اس اجزای حکن، ؾزر ٍ سیاًی تِ ٍی ٍارد هی ضَد

اس دادگاُ لزار تاخیز اجزای حکن را درخَاست کٌذ ٍ دادگاُ در ایي غَرت تا گزفتي ق.آ.دم  707هكاتك هادُ 

تاهیي هتٌاسة اس ٍی ، تزای هذت هؼیٌی اجزای حکن را تِ تاخیز خَاّذ اًذاخت . تؼذ اس اجزای حکن ، اػتزاؼ 

لی کِ اساس ٍ هاخذ اػتزاؼ است تِ جْتی اس جْات لاًًَی ثالث در غَرتی هوکي است کِ ثاتت ضَد حمَ

تحث تماؾای تاخیز اجزای حکن هٌتفی ، تذیْی است در ایي هزحلِ چَى حکن اجزا ضذُ  سالف ًطذُ تاضذ .

اس دادگاُ تماؾا تِ غزف اػتزاؼ ثالث هؼتزؼ حك ًذارد در جایی کِ حکن اجزا ضذُ ، است . تاکیذ هی گزدد 

ًیش چٌیي حمی ًخَاّذ داضت  دادگاُ را اػادُ ًوایذ ٍ غَرت گزفتِ ػولیات اجزایی ، هیيتاکٌذ کِ تا گزفتي 

ٍ اػادُ ٍؾغ ػولیات اجزایی تِ حال ساتك هَکَل تِ تالاثز ضذى  س حکن هَؾَع اػتزاؼ تالاثز ًطذُچزا کِ ٌَّ

 ، تِ هَجة حکن ًْایی است .دادًاهِ

ُ رای هؼتزؼ ػٌِ تا دادگاُ رسیذگی کٌٌذُ تِ ق.آ.د.م در فزؾی کِ دادگاُ غادر کٌٌذ 701هكاتك هادُ 

ٍ دادگاُ رسیذگی  اری ًیاسی تِ تمذین دادخَاست ًذاردّن درجِ تاضٌذ ، اػتزاؼ ثالث ق، دػَای جزیاًی 

کٌٌذُ تِ دػَای جزیاًی تِ اػتزاؼ ثالث ًیش رسیذگی کزدُ ٍ حسة هَرد حکن هؼتزؼ ػٌِ را )ٍلَ ایٌکِ اس 

ٍ تٌْا در فزؾی اػتزاؼ ثالث قاری ًیاس تِ تمذین ذُ تاضذ (ًمؽ هی کٌذ دادگاُ ّوؼزؼ دیگزی غادر ض

دادخَاست دارد کِ درجِ دادگاُ غادرکٌٌذُ حکن هؼتزؼ ػٌِ تاالتز اس دادگاُ رسیذگی کٌٌذُ تِ دػَای جزیاًی 

آ.د.م ق. 777ٍ  777لیکي در اػادُ دادرسی قاری ٍؾغ تِ ایٌگًَِ ًیست تلکِ در ّز حال هكاتك هَاد تاضذ . 

تماؾای اػادُ دادرسی ًوَدُ هکلف است ظزف سِ رٍس اس  ، کسی کِ اس دادگاُ رسیذگی کٌٌذُ تِ دػَای جزیاًی

ثالث حك تِ ّواى دادگاُ تمذین کٌذ ٍ آى دادگاُ تالؼکس اػتزاؼ درخَاست ، دادخَاست اػادُ دادرسی خَد را 

هکلف است دادخَاست را تِ دادگاُ غادرکٌٌذُ  ٍ ًمؽ رای دادگاُ دیگز را ًذارد ٍرسیذگی تِ اػادُ دادرسی 

دػَای اػادُ دادرسی هَثز در پزًٍذُ جزیاًی است ، رسیذگی تِ ًتیجِ حکن ارسال کٌذ ٍ اگز تطخیع دّذ کِ 

تا غذٍر حکن در خػَظ اػادُ )الثتِ در لسوتی کِ  حکن راجغ تِ اػادُ دادرسی در آى هَثز است (را هكزٍحِ 

اػتزاؼ هی کٌذ  ،، ضخػی ؿیز اس قزفیي رای هؼتزؼ ػٌِدر اػتزاؼ ثالث قاریدادرسی تِ تاخیز اًذاسد . 

اس جوغ  اس قزف دیگز  .ایذلیکي در اػادُ دادرس قاری یکی اس قزفیي است کِ تِ رای ساتك ، اػتزاؼ هی ًو

اى حکن را ًوی گیزد ٍ غزفا تحت لیَدی هی تَاجزای اػتزاؼ ثالث لاػذتا جلَی ق.آ.د.م  777ٍ  707هَاد 



تاضذ ؿیز هالی جایی کِ هحکَم تِ ِ تاخیز اًذاخت لیکي اػادُ دادرسی در اجزای حکن را تزای هذت هؼیي ت

تا رػایت لیَد ػولیات اجزایی  اداهِ غزفا ،تاضذ هالی جایی کِ هكلما اجزای حکن را هتَلف هی کٌذ ٍ در 

  یي هی ضَد .تِ گزفتي تاههٌَـ ق.آ.دم  777هٌذرج در تٌذ ب هادُ 

حػیل ٍ حکن ًْایی تز اثثات ایي اهز تضَد ثاتت   تِ قزیمی ،تایذ تذٍا جؼلیت سٌذ هَرد استٌاد دادگاُ 

 .  دخَاست اػادُ دادرسی تمذین ضَددادر هْلت لاًًَی ٍ سپس تِ استٌاد ایي حکن  گزدد

تَاى ضاى دادگاُ تذٍی ًیست ٍ در  لكؼیت یافتِ لذاتجذیذًظز  تَجِ تِ ایٌکِ رای دادگاُ تذٍی در هزحلِتا 

لذا هزجغ رسیذگی تِ اػادُ ای دادگاُ تجذیذًظز)رای لكؼی ( را ًمؽ ًوایذ دادگاُ ًیش ًوی تاضذ کِ تتَاًذ ر آى

 استاى است . دادگاُ تجذیذًظز ،دادرسی

رسیذگی هزحلِ  -1دادگاُ رسیذگی کٌٌذُ تِ اػادُ دادرسی، رسیذگی خَد را در دٍ هزحلِ اًجام هی دّذ : 

: در ایي هزحلِ تزرسی هی کٌذ کِ آیا جْت اػادُ دادرسی هٌذرج در دادخَاست تا جْات لاًًَی اٍلیِضکلی 

ی در هْلت لاًًَی تمذین ضذُ است ٍ آیا رای هَرد اػادُ ؟ ٍ آیا دادخَاست اػادُ دادرس هٌكثك است یا ًِ

در غَرت احزاس هَارد فَق ، لزار لثَلی اػادُ دادرسی غادر هی  اس آرای لاتل اػادُ ّست یا ًِ ٍ ...  ،دادرسی

تِ قزف هماتل)خَاًذُ  ٍ پس اس غذٍر ایي لزار است کِ دادخَاست ٍ ؾواینق.آ.د.م( 775)تثػزُ هادُ گزدد

لزار رد اػادُ هٌتْی تِ غذٍر  ،هزحلِ لثل هاَّی : اگزرسیذگی هزحلِ  -0اػادُ دادرسی ( اتالؽ هی گزدد . 

ًَتت تِ ایي هزحلِ ًوی رسذ ٍ لذا ٍرٍد تِ ایي هزحلِ هٌَـ تِ غذٍر لزار لثَلی اػادُ دادرسی  گزدد دادرسی 

تؼزفِ ضذُ غَرت   در حذٍد جْت اػادُ دادرسیافؼات قزفیي دادگاُ ٍ هذرسیذگی ست . در ایي هزحلِ ا

 776ٍ دادگاُ حك ًذارد ٍارد جْاتی ضَد کِ در دادخَاست اػادُ دادرسی ًیاهذُ است )هادُ  خَاّذ گزفت

  . ق.آ.د.م(

 

 


