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 295 ................................. و. رضایت خوانده به تأمی  خواسته بدون تأمی 

 296 ................. به در دعاوی مالی خانوادگی ومز. تأمی  خواسته و تأمی  محک

 297 ............................................... گ تار ششم. اعتراض به قرار تأمی  خواسته

 297 ........ ر صادرهبند اول. اعتراض متقاضی به رد درخواست تأمی  خواسته یا قرا

 298 ...................... بند دوم. اعتراض طرف دعوا  خوانده( به قرار تأمی  خواسته

 298 .................. الف. اسباب و جهات اعتراض خوانده به قرار تأمی  خواسته

 299 ..... ب. مرج  صالح برای رسیدگی به اعتراض طرف به قرار تأمی  خواسته

 300 . ج. تشری ات رسیدگی به اعتراض طرف دعوا نسبت به قرار تأمی  خواسته

 302 ..... د. تصمیم دادگاه در مورد اعتراض خوانده نسبت به قرار تأمی  خواسته

 304 ........................ بند سوم. اعتراض شخص ثالظ در ارتباو با تأمی  خواسته

 304 ........................................ الف. انواع اعتراض ثالظ به تأمی  خواسته
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 304 ........................................ ب. مرج  اعتراض ثالظ به تأمی  خواسته

 308 .......................... . آثار و تشری ات رسیدگی به اعتراض شخص ثالظج

 309 ...................................................... گ تار ه تم. رف  اثر از تأمی  خواسته

 309 ................ز تأمی  خواستهبند اول. م هوم، مرج  صالح و تشری ات رف  اثر ا

 310 .................................................. بند دوم. جهات رف  اثر از تأمی  خواسته

 310 ................................................................ الف. اعتراض خوانده

 311 ........................................ ب. عدم طرح اصل دعوا در مهلت قانونی

 312 .................................................... ج. عدم تودی  خسارت اقتمالی

 312 .......................................... د. استرداد دادخواست یا دعوای خواهان

 313 ............................ هی . رف  اثر از تأمی  خواسته به درخواست خواهان

 313 ................................................ و. مرت   شدن جهت تأمی  خواسته

 314 ............................................. ز. صدور قکم قطعی به زیان خواهان

 316 ................................................ بند سوم. آثار رف  اثر از تأمی  خواسته

 317 ....................................................هشتم. اجرای قرار تأمی  خواسته گ تار

 317 ............................................. بند اول. قواعد اجرای قرار تأمی  خواسته

 319 ........................... بند دوم. انواع مال مورد توقیف در اجرای تأمی  خواسته

 319 ........................................................... الف. توقیف عی  خواسته

 320 ........................................................... ب. توقیف معادل خواسته

 320 ........................................... . توقیف موجودی قسابهای بانکی1

 321 .......................................... . توقیف مهریه توسط طلبکار زوجه2

 322 .......................................... . توقیف قق زارعانه و نسق زراعی3

 324 .............................................. کارگر . توقیف ققوق کارمند و4

 327 .............................. بند سوم. مستثنیات دی  در اجرای قرار تأمی  خواسته

 329 .....................................بند چهارم. تغییر مال توقیف شده  تبدیل تأمی (

 331 .............................................. بند پنجم. آثار اجرای قرار تأمی  خواسته

 331 ........................................... کننده الف. ایجاد قق تقدم برای توقیف

 333 ....................................... و نگاهداری اموال بازداشت شده ب. ق ظ
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 334 .......................................... ج. من  نقل و انتقال اموال بازداشت شده

 334 ....................... د. آثار اجرای قرار تأمی  خواسته نسبت به شخص ثالظ

 335 ............................. بند ششم. خسارات ناشی از اجرای قرار تأمی  خواسته

 336 ............................... 120العاده ماده  الف. مطالبه خسارت به شیوه فوق

 336 .................................. 120. شرایط مطالبه خسارت به شیوه ماده 1

 338 .......... 120. تشری ات رسیدگی به درخواست خسارت موضوع ماده 2

 339 ........... 120یم دادگاه در رسیدگی به درخواست خسارت ماده . تصم3

 339 .................... ب. مطالبه خسارت طبق قواعد عمومی آیی  دادرسی مدنی

 341 ...... ی تأمی  خواسته توسط شخص ثالظج. مطالبه خسارات ناشی از اجرا

 342 ........................................................................... مبحث چهارم. سازش

 343 ..................................................................... گ تار اول. م هوم سازش

 344 ...................................................................... گ تار دوم. انواع سازش

 344 ..............................................بندی سازش از قیظ زمان بند اول. دسته

 346 .................................. بندی سازش از قیظ مکان و مرج  بند دوم. دسته

 347 ............. ها باهم یا خواندگان متعدد با همدیگر بند سوم. سازش میان خواهان

 347 ................................................................ گ تار سوم. تشری ات سازش

 348 ............................................. بند اول. تشری ات سازش در جریان دعوا

 349 ...................................... بند دوم. تشری ات سازش بدون دعوا در دادگاه

 351 .............................. رسمی در دادگاهبند سوم. تشری ات اثبات سازش غیر

 354 ................................. بند چهارم. صلح و سازش در شورای قل اختالف

 355 .................................................................. گ تار چهارم. اعتبار سازش

 355 ........................................... بند اول. شرایط اساسی صحت عقد سازش

 356 ................................................ بند دوم. اثبات بطالن یا انحالل سازش

 357 ..................................... در سازش بند سوم. ت سیر قصد در فرض تردید

 360 ...................................................... گ تار پنجم. ماهیت سازش و آثار آن

 360 .................................................................. بند اول. ماهیت سازش

 362 ....................................... نامه و رف  ابهام از آن بند دوم. تصحیح سازش
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 363 ..................................................................... بند سوم. آثار سازش

 364 .......................... الف. امکان اجرا از طریق دادگاه یا واقد اجرای اسناد

 365 ..................................... ب. عدم امکان اعتراض به گزارش اصالقی

 365 ............................................. ج. اثر سازش در دعوای آتی یا مرتبط

 367 ..................................... گ تار ششم. اعتراض به سازش، ابطال یا انحالل آن

 367 ...........................بند اول. عدم امکان تجدیدنظر و فرجام نسبت به سازش

 368 ....................... ض شخص ثالظ نسبت به سازشبند دوم. عدم امکان اعترا

 369 ................................................... بند سوم. امکان اثبات بطالن سازش

 371 ...................................... بند چهارم. امکان اثبات فسخ یا ان ساخ سازش

 371 .................................. ه تم. تعارض سازش با اقکام یا اعمال ققوقی گ تار

 371 ...................................... بند اول. تعارض سازش با قانون یا قکم قطعی

 373 .............................بند دوم. تعارض میان سازش و بذل ققوق مالی زوجه

 

 375 ....................................................... داوريـ فصل چهارم 

 

 375 ................................................................... مبحث اول. توافقنامه داوري

 376 ........................................ گ تار اول. جایگاه توافقنامه داوری در عقد اصلی

 377 .................. گ تار دوم. جایگاه شخصیت داور و قید تراضی در توافقنامه داوری

 380 ....................................... گ تار سوم. استقالل شرو داوری از قرارداد اصلی

 382 ........................................................ گ تار چهارم. زمان توافق بر داوری

 383 ............................................... توافق طرفی  گ تار پنجم. قلمرو داوری در

 386 ............................................................ گ تار ششم. انتقال شرو داوری

 387 ......... گ تار ه تم. تصمیم دادگاه در دعوای مطروقه با فرض وجود شرو داوری

 389 ....................................................................... مبحث دوم. انواع داوري

 389 .................................................................... گ تار اول. داوری موردی

 390 .................................................................. گ تار دوم. داوری سازمانی

 391 .................................................................. گ تار سوم. داوری اجباری
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 395 .................. گ تار چهارم. داوری انتخابی  با قق انتخاب داوری یا مرج  دیگر(

 396 .......................... هاي داوري مبحث سوم. صالحیت داور و موانع و محدودیت

 397 ....................................... گ تار اول. صالقیت داور در تشخیص صالقیت

 398 ......................................................... غیر قابل داوری گ تار دوم. دعاوی

 399 ................................................ های موردی داوری گ تار سوم. محدودیت

 399 ................................ بند اول. محدودیت مربوو به اموال عمومی و دولتی

 مییه  طیرف    بند دوم. محدودیت ناشی از تابعییت ایرانیی و توافیق بیر داوری هیم     

 403 ...................................................................................... قرارداد

 403 ...................................................... مبحث چهارم. تشریفات رسیدگی داور

 گ تییار اول. آزادی داور در تشییری ات رسیییدگی و لییزوم تبعیییت از اصییول بنیییادی     

 404 ......................................................................................... دادرسی

 405 .......................................................... گ تار دوم. ابال  در فرایند داوری

 406 .............................. بند اول. توافق بر ابال  رأی داور، تشری ات و آثار آن

 407 .............................. بند دوم. ابال  فرایند داوری از طریق دادگاه و آثار آن

 409 .................................................................... . مهلت داوریگ تار سوم

 409 ..................................................... بند اول. نحوه تعیی  مهلت داوری

 411 .................................................. بند دوم. شروع و پایان مهلت داوری

 413 .......................................... بند سوم. پایان داوری به جهت زوال داوری

 414 .................................................................. گ تار چهارم. هزینه داوری

 414 .................................................. الزقمه داور بند اول. نحوه تعیی  قق

 415 ............................ الزقمه داوران بند دوم. تعیی  سهم اصحاب دعوا از قق

 416 ............................................ الزقمه داوری بند سوم. نحوه محاسبه قق

 417 ................................................. گ تار پنجم. انتخاب داور یا هیأت داوری

 418 .............................................. بند اول. مقام تعیی  داور یا هیأت داوری

 419 .................................................... عی بند دوم. شرو داوری شخص م

 419 ................................................... بند سوم. انتخاب داور توسط دادگاه

 420 ......................................... الف. تشری ات انتخاب داور طرف ممتن 
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 422 ...................... ب. انتخاب داور توسط طرف ممتن  پس از مهلت قانونی

 423 .................................. الطرفی  بند چهارم. توافق بر داوری شخص مرضی

 424 ...................................... محدودیتها در انتخاب داورانگ تار ششم. موان  و 

 424 ................................... بند اول. موارد من  مطلق از انتخاب به عنوان داور

 425 ................................... بند دوم. موارد من  نسبی از انتخاب به عنوان داور

 426 ..................................... بند سوم. انتخاب شخص ققوقی به عنوان داور

 427 .................. الطرفی  بند چهارم. اثر شکایت کی ری در صالقیت داور مرضی

 428 ....................................................................... مبحث پنجم. آثار داوري

 431 ....................................................................... مبحث ششم. رأي داوري

 431 .................................................. گ تار اول. مستندات قکمی رأی داوری

 433 ............................................................... گ تار دوم. شور هیأت داوری

 434 ................................................. مبحث هفتم. صلح و سازش از جانب داور

 434 ........................................... . امکان اعطای اختیار سازش به داورگ تار اول

 436 .............. گ تار دوم. قابل جم  بودن اختیار صدور رأی و اختیار سازش در داور

 437 ........................................................ وريمبحث هشتم. اعتراض به رأي دا

 437 .................................................... گ تار اول. مرج  اعتراض به رأی داور

 438 ............................................................... گ تار دوم. تصحیح رأی داور

 439 ................................................... گ تار سوم. مهلت اعتراض به رأی داور

 441 ...................... گ تار چهارم. تشری ات و جهات اعتراض به رأی داور و آثار آن

 441 ............................................... ه رأی داوربند اول. تشری ات اعتراض ب

 444 .................................................. بند دوم. جهات اعتراض به رأی داور

 444 ................................ الف. قصری نبودن جهات اعتراض به رأی داور

 445 ............................................ ب. شمار جهات اعتراض به رأی داور

 445 .......................................... . مخال ت رأی با قوانی  موجد قق1

 447 ............................ داوری . صدور یا تسلیم رأی خارج از موضوع2

 448 ............................................ . صدور رأی خارج از اختیار داور3

 449 ................................ صدور یا تسلیم رأی داوری خارج از مهلت4
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 452 ......................................... . مخال ت رأی داوری با سند رسمی5

 453 ............................................ . صدور رأی توسط داور غیرمجاز6

 455 ......................................... اعتباری قرارداد رجوع به داوری . بی7

 456 .......................................... . سایر جهات اعتراض به رأی داور8

 458 .....................................................بند سوم. آثار اعتراض به رأی داور

 458 ..............الف. اثر اعتراض به رأی داور یا ابطال آن در اعتبار شرو داوری

 459 ............................................... ب. اثر تعلیقی اعتراض به رأی داور

 461 .................. دعوای ارجاع شده به داوریج. اثر اعتراض به رأی داور در 

 461 .................. اثر اعتراض به رأی داور. تعارض مواد قانونی در مورد 1

 463 ز اعتراض به رأی داوراعتباری شرو داوری پس ا . ضرورت بررسی بقا یا بی2

 464 ............................................... د. اثر انتقالی اعتراض به رأی داوری

 467 ............ گ تار پنجم. تصمیم دادگاه در رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی داوری

 469 .......................................... گ تار ششم. اعتراض شخص ثالظ به رأی داور

 471 ................................................................ مبحث نهم. اجراي رأي داوري

 471 ........................................... گ تار اول. فرایند شناسایی و اجرای رأی داور

 471 ................ بند اول. ضرورت شناسایی رأی داوری به عنوان مقدمه اجرای آن

 473 ................................... ست اجرای رأی داوریبند دوم. تشری ات درخوا

 474 .....................به توسط داور گ تار دوم. اعسار از هزینه داوری و تقسیط محکوم

 476 ............................................................ مبحث دهم. مسؤولیت مدنی داور

 476 ........................................................ گ تار اول. ضرورت مسؤولیت داور

 477 ................................................... گ تار دوم. عوامل مسؤولیت مدنی داور

 477 ............................................. ور رأی برخالف قوانی  آمرهبند اول. صد

 478 ........................................... بند دوم. عدم صدور رأی در مهلت مقتیی

 478 ......................... بند سوم. مسؤولیت مدنی داور در فرض تأیید رأی داوری

 

 485 ........................................................................... فهرست منابع و مآخذ

 485 ..................................................................... . به زبان فارسی1
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 485 ........................ مناب  تاریخی: ها و المعارف ها، دایره الف. فرهنگ

 485 ................................ های فارسی: ها و رساله نامه ب. کتا، پایان

 487 ............................................................ ج. مقاالت فارسی:

 491 ............................................ ها: نامهد. قوانی ، مقررات و آیی 

 495 ........................... هی. مجموعه آرای قیایی و نظریات مشورتی:

 495 ..................................... نتی:های داده اینتر ها و پایگاه و. سامانه

 496 ............................................................... . کتا فقهی و عربی:2

 496 .......................................................... . مناب  انگلیسی و فرانسه:3

 


