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 دانشگاه تهران
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:چكيده
و شخص ثالث تحميل مـي قرارهـاي. كنـد تصميمات دادگاه آثاري را نسبت به اصحاب دعوا

و موقتي به عنوان يكي از اقسام تصميمات دادگاه در آيين دادرسي مورد مطالعـه قـرار  تاميني
و مباحث  رها مطرح است، از جمله اين گوناگون در نظامهاي حقوقي درباره اين قبيل قرايگرفته

و تقابلي دادرسي اشاره كرد  . مسائل مي توان به ارتباط اين تصميمات با اصول دادرسي عادالنه

و مـوقتي وجـود دارد بسيار هنوز ابهامات،با وجود اين قـانون. در بحث آثار قرارهاي تاميني

و  و بعضي قوانين مرتبط در خصوص آثـار تـدابير تـاميني  مـوقتي بـه صـورت آيين دادرسي

و كلي مقرراتي را وضع و همين پراكندكرپراكنده در اين. به ميزان ابهامات افزوده استگيده

و اشـخاص ديگـر  مقاله تالش شده است كه به اين آثار از منظر رابطه متقابل اصـحاب دعـوا

. پرداخته شود

:واژگان كليدي
و موقتي .خص ثالثش، خوانده، خواهان،اقدامات تاميني

  :comMajid.ghamami@gmailEmail. 66409595: فاكس مسئول مقاله∗
. از اين نويسنده در همين مجله، به صفحه پاياني اين مقاله نگاه كنيد شدهبراي اطالع از ديگر مقاالت منتشر
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 مقدمه
به منظور تامين و ساير مقررات تدابيري تحت عناوين مختلف در قانون آئين دادرسي مدني

و منافع اصحاب دعوا  تـأمين خواسـته،. اسـت شـده بينـي قانونگذار پيش بوسيلهموقت حقوق

ازو، تاخير يا توقف اجراي حكمن دعواي واهي دستور موقت، تأمي   توقيـف عمليـات اجرايـي

مي جمل يـك از نهادهـاي فـوق، تعريفـي بدسـت نـداده قانونگذار از هيچ. باشنده تدابير مزبور

و؛است و پراكنده در قـانون آئـين دادرسـي مـدني به طور كلي و آثار هر يك را  بلكه شرايط

همين امر سبب شده تا بسياري از قواعد حـاكم بـر تـدابير.ده استكرساير قوانين مرتبط بيان

و مو  و تاميني و وكـالي آنهـا و اصحاب دعوا و يا متعارض بوده قتي نا مشخص، مبهم، مجمل

آنچه تا كنون در كتابهاي آيين دادرسي مدني مورد.حتي دادرس را با پرسش هايي روبرو سازد 

ليكن، بـه. بررسي قرار گرفته، شرايط اختصاصي هر يك از نهادهاي حقوقي ياد شده بوده است 

مي  و جداي از هم مطالعه كرددي حقوقي مشابه را نباي رسد اين نهادها نظر بي. به طور پراكنده

به هم مربوط مي و اصول. كندگمان نظمي اين نهادهاي قضايي را بايد كوشيد تا قواعد عمومي

نه تنها. مشترك حاكم بر آنها را از راه استقراء در قوانين پراكنده موجود بدست آورد  اين تالش

م  مي از تكرار بيهوده و اصول را نيز فراهم مي طالب و كاهد، مباني و بـه تفـسير هماهنـگ آورد

.كنددرست قوانين كمك مي

و موقتي نسبت بـه متقاضـي، بر اين مبنا در اين مقاله تالش شده است تا آثار تدابير تاميني

و شخص ثالث مورد بررسي قرار گيرد  آثار تدابير مزبور علي االصول بـه اصـحاب.طرف مقابل

و موقتي  او) موضوع فصل اول(دعوا، يعني متقاضي تدابير تأميني و شخصي كه اين تدابير عليه

مي)موضوع فصل دوم(شوداجرا مي در عين حـال ممكـن اسـت تـدابير مـورد. شوند، تحميل

به حقوق اشخاص ديگر نيز خللي وارد آورد   ). موضوع فصل سوم(بحث تحت شرايطي

تأ-فصل اول و موقتي نسبت به متقاضي آثار تدابير  ميني
به متقاضي اين تدابير از دو جهـت قابـل بررسـي اسـت و موقتي نسبت . آثار تدابير تأميني

نخست از اين جهت كه درخواست متقاضي از سوي مرجع رسيدگي كننده مورد پذيرش قـرار

مي  و رد و قـر شودنگرفته ار مـوردو دوم از اين حيث كه درخواست، مورد پذيرش قرار گرفته

.شودانتظار متقاضي صادر مي

در صورت رد درخواست متقاضي-گفتار اول
و موضـوعي دارد كه نسبت به موضوع پرونده از نظـر حكمـي متقاضي برحسب اطالعاتي

و موقتي مـي  به درخواست صدور قرار تأميني و داليـل. كنـد اقدام امـا ممكـن اسـت مـدارك
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و مرجع رس يدگي كننده مبني بر فراهم بـودن شـرايط صـدور قـرار متقاضي جهت اقناع دادگاه

و مـوقتي) يا دادگاه( همچنين ممكن است متقاضي.كافي نباشد  در تشخيص نوع تدبير تـأميني

مي  به موضوع درخواستكه و مـوارد؛ دچار اشتباه شـود شود،تواند نسبت  در ايـن خـصوص

. رسـده قطعـي بـه نظـر مـي مشابه امكان رد درخواست متقاضي از سوي مرجع رسيدگي كننـد

توانـد نـسبت بـه رد تقاضـاي خـود پـژوهش يـا پرسش اين است كه در اينجا آيا متقاضي مي

و موقتي از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار نيـ كند اعتراض ؛ بنـابراين،ندست؟ قرارهاي تأميني

و در و مـوقتي، پـس از رد درخواسـت پيـشين، مجـاز خـور درخواست دوباره قرارهاي تأميني

و موقتي در هر مـوردي كـه. رسيدگي است  بنابراين قرار رد درخواست صدور قرارهاي تأميني

 بوسـيله اين نظـر كـه. صادر شده باشد جز در موارد احصا شده، قابل هيچگونه شكايتي نيست 

و مـوقتي ابـراز)468ص،1382،شمس(برخي از حقوقدانان به بعضي از تدابير تأميني دهشـ نسبت

ب و موقتي نيز نشان مـي.ا مقررات است منطبق دهـد كـه بررسي مقررات راجع به تدابير تأميني

وقابل، قرار رد درخواست . تجديدنظر نيست شكايت

و ويژگي و موقتي و احتيـاطي(هاي اين تدابير با توجه به ماهيت تدابير تاميني تبعي، موقتي

مي) بودن ، ايـن تـصميم علـي شـود دادگاه رد رسد چنانچه درخواست متقاضي از سويبه نظر

به(القاعده نبايد قابل شكايت باشد و متقاضـي)490ص،1375،جعفري لنگـرودي: در تاييد اين نظر نگاه كنيد

و مـوقتي مي و دادگـاه كنـد تواند با وجود شرايط الزم مجددا درخواست صـدور قـرار تـاميني

به تقاضاي مزبور رسيدگي احكرموظف است و در صورت و مـوقتي ده راز شرايط، قرار تاميني

.كندرا صادر 

و موقتي در صورت پذيرش درخواست-گفتار دوم  آثار تدابير تأميني
 پرداخت خسارت به خوانده در صورت محكوم شدن در اصل دعوا-1

و موقتي براي شخصي كه كه حق مطالبه خسارت ناشي از اجراي قرارهاي تأميني همانطور

و در اصل دعوا پيروز قرار عليه وي اجر  ميشا شده ، هـم زمـان تعهـد پرداخـت شودده، ايجاد

به وجود مي بر اين پايه، اثـر حتمـي. آيدخسارت براي خواهاني كه محكوم عليه واقع شده نيز

به متقاضي، پرداخت خسارت ناشي از اجراي تدابير مزبـور  و موقتي نسبت تمامي تدابير تأميني

م .حكوميت در اصل دعوا استبه طرف مقابل، در صورت

و تفريط خواسته-2  جلوگيري از تضييع
و و تفريط موضوع قـرار تـأميني و موقتي در اغلب موارد از تضييع اجراي قرارهاي تأميني

مي  به محكـوم بـه. كندموقتي جلوگيري توقف اجراي حكم صادره مانع از دسترسي محكوم له
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ت و و در نتيجه امكان هر گونه دخل و معاملـه نـسبت بـه موضـوع قـرار را شده  از بـين صرف

و دستور موقت نيز همين ترتيـب.كه منافي حقوق متقاضي قرار باشد برد مي در تأمين خواسته

مي  از. شودرعايت و دستور موقت در عمل بازداشت اموال در اجراي قرارهاي تأمين خواسته

و تفريط احتمالي اموال بازداشت شده  ميهبوسيلتضييع .كند خوانده جلوگيري

 حق تقدم نسبت به مال توقيف شده-3
و موقتي، مالي بازداشت يا توقيف كه در اجراي قرار تأميني  براي شخصي شوددر صورتي

به نفع او انجام شده است، حق تقدم ايجاد مي  از سـوييحتي اگر نسبت به مال. كندكه توقيف

و موقتي، و صادر شده باشد، حق تقدم هر يك از آنهـا اشخاص متعدد، قرار تأميني  درخواست

و مـوقتي در مـاده. به ترتيب تاريخ بازداشت خواهد بود 269حق تقدم متقاضي قـرار تـأميني

درخواسـت كننـده«مطابق مـاده يـاد شـده. قانون سابق آئين دادرسي مدني پيش بيني شده بود

در.»ر طلبكاران حق تقـدم دارد تامين در استيفاء طلبش از مال مورد تامين بر ساي   حكـم مزبـور

ن1م.د.آ.ق كه)م.ا.ا.ق( نصي در قانون اجراي احكام مدني،با اين حال.دش پيش بيني  وجود دارد

به آن استناد هـاي متعـدد بـه در هر مـورد كـه اجرائيـه«م.ا.ا.ق 148مطابق ماده. كردمي توان

د حق تقدم محكـوم لهـم را بـه ترتيـب زيـر باي) مأمور اجرا(قسمت اجرا رسيده باشد دادورز 

م-1: كندرعايت و اجرا .... كوم عليهح اگر مال منقول يا غير منقول  باشـدييدر توقيف تأميني

به بـر سـاير محكـوم لهـم حـق تقـدم خواهـد به ميزان محكوم محكوم له نسبت به مال مزبور

مي.»...داشت به عنوان قاعـده در بـاره سـاير از اين حكم و مـوقتي نيـز توان  قرارهـاي تـأميني

. كرداستفاده

و موقتي موجب مي شود تا خوانده از اگرچه حق تقدم ايجاد شده براي متقاضي قرار تاميني

و انتقال ممنوع  ، با اين وصف حق تقدم ناشي از توقيف تا جـايي اعتبـار دارد شودهرگونه نقل

ن و مـوقتي در بنابراين هر گاه. شودكه با حكم قطعي دادگاه مواجه  مالي با صدور قـرار تـاميني

و سپس همان مال در دعواي ديگري مورد حكم قرار گيرد، حكـم مزبـور شوددعوايي توقيف

و موقتي بايد رفع اثر مطابق مقررات به موقع اجرا گذارده مي و از قرار تاميني رويـه. شـود شود

به درستي اين نظر را پذيرفته است  است شخصي كـه مـال بـه موجـب شايان ذكر2.قضايي نيز

 
، قانون.1 و از اين پس، جز در مواردي كه خالف آن تصريح شود و انقـالب منظور در اينجا  آيين دادرسي دادگاهاي عمـومي

. است1379در امور مدني مصوب سال

 اداره گمرك عليرغم صدور قرار تامين، در اجراي حكم قطعي ديوان دادرسي دارايي مـال توقيـف شـده را بـه محكـوم لـه.2

ا تحويل مي و سپس در دعواي مطروحه توسط شخص توقيف كننده عليه اداره گمـرك، دادگـاه  سـتان تهـران چنـين راي دهد

و تحويل كـاال بـه«: دهدمي اداره گمرك پس از صدور قرار تامين از دادگاه شهرستان كه به سود آقاي يوسف بوده از ترخيص

اند خودداري نموده تا اينكه به موجب حكم تجديد نظر كه مدعي مالكيت كاالي مزبور بوده ...و اصغر ... تقاضاي آقايان غفار 
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و مال توقيف شـده خواسـته وي در اصـل دعـوا باشـد، به نفع او توقيف و موقتي  قرار تاميني

به حكم صادره به عنوان شخص ثالث اعتراض مي . كندتواند

و مـوقتي، صـاحب مـال به موجب نكته پاياني اينكه هر گاه بعد از توقيف مال  قرار تاميني

كه مال توقيف شده مورد ادعاي متقاضي باشد، متقاضـي قـرارودشورشكسته ، تنها در صورتي

و قـانون در غير اين.بر ساير اشخاص حق تقدم خواهد داشت صـورت برابـر قـانون تجـارت

و بر اساس اصل تساوي طلبكاران ورشكسته عمل خواهد شد  جعفـري(تصفيه امور ورشكستگي

در ورشكستگي چنانچـه مـال توقيـف شـده عـين«.م.د.آ.ق 128 مطابق ماده.)1375،271،لنگرودي

و مورد ادعاي متقاضي باشد، درخواست كننده تامين بر ساير طلبكاران حق تقدم دارد .»معين

و موقتي نسبت به خوانده-فصل دوم )قرار( آثار تدابير تأميني
 تحميل اجراي مفاد قرار-گفتار اول

و مـوق و در صـورت وجـود درخواست صدور قرار تأميني تي عليـه خوانـده قـرار مطـرح

مي،شرايط و اجرا از. شود عليه او صادر و موقتي گاهي نيـاز بـه اقـدامي در اجراي قرار تأميني

 
و تحويل آن به آقايان مزبور نموده است ... وان دادرسي دارايي اقدام به دي و اقدام گمرك كه به موجـب.ترخيص بنابراين عمل

كه.»...قانون در مقام اجراي حكم قطعي بوده، ايجاد مسئوليتي نمي كند  مادام كه ...«شعبه اول ديوانعالي كشور با اين استدالل

و از طرف دادگاه صادر كننده يا دادگاههاي باالتر قرار رفع اثر از آن قرار مزبور به قوت خود باق  نشده فرجامخوانـده] صادر[ي

و حكم دادرسي دارايي در تعلق جـنس بـه آقايـان] اداره گمرك[ بـا وصـف ...و ... حق نداشته آن را به ديگري تحويل دهد

ال  و عدم غاي آن رافع تكليف اداره گمـرك از حيـث رعايـت مقـررات صدور قرار تامين قبلي از طرف دادگاه شهرستان تهران

و جهت رسيدگي به شعبه هم عرض ارجاع مي گردد» . ...تامين نبوده است  از.حكم صادره را نقض شـعبه مرجـوع اليـه پـس

 نـاگزير اداره گمرك ... به نظر اين دادگاه پس از صدور حكم قطعي ديوان دادرسي دارايي ...«: رسيدگي چنين راي داده است 

و مالك ماده ... از اجراي حكم قطعي مزبور بوده مـاده[ قانون آيـين دادرسـي مـدني 589و بالجمله با توجه به مراتب مزبور

و شخص ثـالثي كـه از صـدور حكمـي متـضرر.]م.د.آ.ق 424  كه حتي اعتراض شخص ثالث مانع اجراي حكم قطعي نيست

و در صورت وجود موجباتي كه در ماده شود قانونا با دادن عرضحا مي  قانون آيين دادرسي مـدني پـيش بينـي 589ل اعتراضي

ترديدي نيست كه قرار تامين دادگاه شهرسـتان.تواند تاخير اجراي حكم معترض عليه را به مدت معيني خواستار شود شده مي

و چون اداره گمرك پارچه ها را در  مقام اجراي دادنامه ديوان دادرسي دارايي تسليم مانع اجراي حكم قطعي مورد بحث نبوده

و  ، لذا هيچ گونه مـسئوليتي از ايـن حيـث متوجـه مـشاراليه نيـست از حكـم صـادره» ...محكوم لهما كرده نه به اختيار خود

و شعب حقوقي ديوانعالي كشور راي اصراري شماره  : را به شرح زير صادر نمـوده اسـت20/4/45– 625فرجامخواهي شده

و اينكه پس از صدور احكام ديـوان« و بازداشت كاال اعتراض فرجامخواه به خالصه اين است كه با وجود قرار تامين خواسته

دادرسي از طرف دادگاه شهرستان بقاي اعتبار قرار تامين به گمرك اخطار شده است، اداره نامبرده حق نداشـته مـالي را كـه از 

ن زد آن اداره بازداشت شده بوده به عنوان تمكين به حكم ديوان دادرسي دارايي در مقابل اخذ تضمين به طرف دادگاه شهرستان

اين اعتراض وارد نيست زيرا اداره گمرك پارچه هاي بازداشتي را در مقام اجراي حكـم ديـوان دادرسـي.ديگري واگذار نمايد 

و عمل خالف قانوني كه مسئ  و چـون دادنامـه دارايي تسليم محكوم لهما نموده وليت را متوجه آن اداره سازد انجام نداده است

و مقررات قانوني بي اشكال است، به اكثريت آراء راي به ابرام آن صادر مي شود به نقل».فرجامخواسته از حيث رعايت اصول

ون اجـراي احكـام شايان ذكر است تاريخ صدور راي اصراري، پيش از تـصويب قـان.416-412صص�1384،علي آبادي: از

. مدني بوده است
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 صرف صدور قـرار خصوصدر اين ). مانند قرارهاي توقف اجراي حكم(سوي خوانده نيست

آ به مأمور يا دستگاه مربوطه كافي است تا مفاد از.ن به مرحله اجرا در آيدو ابالغ آن اما برخي

و موقتي نيازمند انجام اقدامي از سوي خوانده قرار است  به عبارت ديگر اجراي. تدابير تأميني

مانند قرار دستور موقت مبني بر منع خوانده از انجـام( خوانده ميسر است بوسيلهقرار ضرورتاً 

به انجام آن، قرار تأمين دعـوا  و امري يا الزام وي و....)ي واهـي  اجـرا شـدن قرارهـاي تـأميني

موقتي در هر دو حالت ياد شده، جامه عمل پوشيدن بـه آن اسـت؛ بـه ايـن معنـا كـه خواسـته

و موقتي تأمين مي . شودخواهان در درخواست صدور قرار تأميني

و-گفتار دوم هر گونه نقل و تصرف دراموال توقيف شده ممنوعيت  انتقال
و مـوقتي مـالي توقيـف هرگاه در اجراي ماننـد دسـتور موقـت، تـأمين(شـود قرار تأميني

و خواسته، تأم  و اتباع بيگانه تواند مال بازداشت شده را انتقـال، خوانده نمي..).ين دعواي واهي

و موقتي(با توقيف مال، خواهان. دهد نسبت به مال توقيف شـده نـسبت) متقاضي قرار تأميني

پي  مي به سايراشخاص حق تقدم و يـا شخـصي كـه. كنددا رعايت اين حق تقدم، با منع خوانده

و تصرف منافي با حق ذي  و انتقال نفع در مال توقيف شده مال او توقيف شده از هر گونه نقل

به عمل مغـاير بـا حـق مزبـور اهميت اين اثر تا بدان. مالزمه دارد  كه قانونگذار نسبت جاست

و كيفري پيش  ميكردبيني ضمانت اجراهاي حقوقي كه در زير مورد بررسي قرار .گيرده

 ضمانت اجراي كيفري دخالت در اموال توقيف شده-1
و اموالي كـه«: مقرر مي دارد)ا.م.ق( قانون مجازات اسالمي 663ماده هر كس عالماً در اشياء

 كـه منـافي بـا كنـد صالح توقيف شده است بدون اجازه دخالت يا تصرفي مقامات ذي بوسيله

 باشد ولو مداخله كننده يا متصرف مالك آن باشد بـه حـبس از سـه مـاه تـا يـك سـال توقيف

به مال توقيف شده كـه.ا.م.ق663 ماده.»محكوم خواهد شد و تصرف نسبت به هر گونه دخل

و مرتكـب را ولـو اينكـه مالـك باشـد، قابـل با توقيف منافات داشته باشد وصف جزايـي داده

تواند در اجـراي قـرار تـأمين خواسـته، قـرارو بازداشت مال مي توقيف. مجازات دانسته است 

و اتباع بيگانه  و يا قرارهاي كيفري مراجع قـضايي1دستور موقت، قرارهاي تأمين دعواي واهي

و يا دستورات مقامات ذي به عمل آيد جزايي و. صالح ولـي هـر گـاه موضـوع قـرار تـأميني

م  و انجام عمل يا و قرار مزبور به مرحله اجرا در آيـد موقتي، توقيف مال نبوده نع از امري باشد

و موقتي اجرا شده  ، چنـين كنـدو سپس طرف دعوا اقدام به عملي مغاير با موضوع قرار تأميني

و تأمين دعواي واهي از سوي خواهان به منظور تأديه خـسارات دادرسـي.1 در( مالي كه با صدور قرارهاي تامين اتباع بيگانه

مي) صورت شكست در اصل دعوا ، در راستاي اجراي قرار توقيف .گرددبه مرجع قضايي معرفي مي شود



و شخص ثالث  245آثار قرارهاي تأميني نسبت به اصحاب دعوا

 به مرحلـهدبايتصميمات دادگاه الجرم. عملي در قوانين جزايي فعلي فاقد وصف كيفري است

ن و پس از اجراي تصميمات مزبور تـصميم يز هيچ شخصي نبايد اقدامي بـرخالف اجرا در آيد

به موجـب قـانون اهانـت بـه دادگـاه مـصوب. انجام دهد دادگاه در حقوق انگلستان قانونگذار

1981 )contempt of court act 1981 (به اقدام خوانده كه مغاير با دسـتور دادگـاه باشـد وصـف

و توهين به دادگاه  و عمل مزبور را اهانت و مرتكـب را مجرمانه بخشيده و تلقي قابـل تعقيـب

متأسفانه قوانين ايران در اين زمينه ساكت است.)494-493صـص، 1387،نهريني(مجازات دانسته است 

.ده استش ضمانت اجراي كيفري مقرر1 خاصيو صرفاً در موارد

و اسـتنكاف از 1385در قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال  ضـمانت اجـراي تخلـف

و موقتي( موقت اجراي دستور يكي از تدابير تأميني به موجـب. استشدهپيش بيني) به عنوان

و ابـالغ« اين قانون26ماده  و مأموران طرف شكايت پـس از صـدور سازمانها، ادارات، هيأتها

و در صورت اسـتنكاف، شـعبه صـادر كننـدهكند طبق آن اقدام هست دستور موقت، مكلف  نند

به  و جبـران دستور موقت، متخلف را به مدت شش مـاه تـا يـك سـال انفصال موقت از شغل

.» كندخسارت وارده محكوم مي

و موقتي در مقابلـه بـا موضـوع پيش بيني ضمانت اجرا نسبت به  عمل خوانده قرار تأميني

و درست است كه اجراي فوري قرار صادر و به منظور نقض آن، تدبيري بجا و بقـاء قرار شده

مي  شايسته است قانونگذار ايران نيز از ايـن روش مناسـب پيـروي كنـد تـا.ندكآن را تضمين

كه اصوالً در جهت برقراري عدالت اتخـاذ مـي  و آراء دادگاهها شـود، محتـرم اعتبار تصميمات

.شمرده شود

 ضمانت اجراي حقوقي تصرف در اموال توقيف شده-2
به عمل مغاير بـا موضـوع و مـوقتي، عالوه بر ضمانت اجراي كيفري، نسبت  قـرار تـأميني

كه اگر نسبت بـه. ضمانت اجراي حقوقي نيز در نظر گرفته شده است مسئله در اينجا اين است

و موقتي توقيف شده، معامله  كه در اجراي قرار تأميني آن مالي و انتقـال اي صورت گيرد، نقـل

مـال نـسبت بـهي انجـام شـده مال چه وضعيتي خواهد داشت؟ در خصوص وضعيت معاملـه 

 بـه ايـن مهـم264ماده كه در قانون سابق آيين دادرسي مدني بر خالف(م.د.آ.قتوقيف شده، 

و در حال حاضر بايد ضمانت اجراي حقوقي عمل مغايره كردبه سكوت برگزار) پرداخته بود

و شكستن مهر.1 ، سـوء اسـتفاده از مقـام توسـط)ا.م.ق 543مـاده(و پلمپ برحـسب امـر مقـام صـالح رسـمي مانند محو

و قانوني و تصرف غير)ا.م.ق 576ماده(مستخدمين دولتي به منظور جلوگيري از اجراي احكام يا اوامر مقامات قضايي ، دخل

ت)ا.م.ق 663ماده( مقامات ذيصالح توقيف شده يلهوسبمجاز در اموالي كه و ممانعت از حق مجدد نسبتو و مزاحمت صرف

و رفع تصرف شده  .)ا.م.ق 693ماده(به مال يا ملكي كه در اجراي حكم قطعي از آن خلع يد
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 براسـاس مـاده1.كردجستجو 1356با مال توقيف شده را در قانون اجراي احكام مدني مصوب

ي 56 به مال توقيـف«اد شده قانون و رهني نسبت و شرطي و انتقال اعم از قطعي هر گونه نقل

و بالاثر است  از.»شده باطل مي داند كـه پـس و بالاثر و انتقالي را باطل و نقل  اين ماده معامله

و،بنابراين. توقيف مال صورت گرفته باشد و توقيـف مـال  هر گاه قبل از صدور قرار بازداشت

و قبل از اجراي آن، مال مزبور با انعقاد قرارداد به شخص ثـالثي منتقـل يا بعد از ، شـود صدور

و نافذ خواهد بود چنين معامله خ.ا.ا.ق57ماده. اي صحيح :صوص مقـرر داشـتهم نيز در همين

كه نسبت به مال توقيف شده بعد از توقيف بـه ضـرر محكـوم لـه« هر گونه قرارداد يا تعهدي

به اين موضوع كـه.»واهد بود مگر اينكه محكوم له كتباً رضايت دهد منعقد شود نافذ نخ   نسبت

به مال توقيف شده بـه موجـب مـواد و قرارداد منعقده نسبت  قـانون اجـراي57و56معامله

ا مي ست يا بايد آن را غير نافذ شمرد؛ احكام مدني باطل نفـع رسد چون حق تقـدم ذي به نظر

له( به) خواهان، محكوم ، لـذا گرديـده مال بازداشت شده موجب وضع مقررات ياد شده نسبت

كه منـافي حقـوق كردتوان چنين استنباط مي و دخالت در مال توقيف شده  كه هر گونه معامله

به(دينفع باشد غير نافذ است ؛ چنانكـه در مـاده)135ص،1375،جعفري لنگرودي: در تاييد اين نظر نگاه كنيد

دا 264 بـي اعتبـار كـردن«. ده بـودشدرسي مدني نيز همين ترتيب پيش بيني قانون سابق آئين

و تـامين مرتفـع  به بطالن مطلق انتقال صالح نيست چه بسا ممكن است دعوي مدعي محكوم

و احتيـاجي بـه شود و مدعي عليه صورت گرفتـه توقيـف]ادامـه[و يا اينكه سازش بين مدعي

و.)312-311 صـص،1381،متين دفتري(»نباشد تامين، علقـه مالكيـت مـدعي«اقع در توقيف قضايي در

و عليه يا محكوم عليه را از مال توقيف شده او قطع نمي  كند بلكه آن را در قسمت اختيار نقـل

مي  و اين تعليق مادام كه توقيف باقي اسـت دوام خواهـد داشـت انتقال تعليق ،متـين دفتـري(»كند

ب.)312-311صص،1381 م بنابراين، اين نظر كه در.م.ا.ا.ق56ور در مادهزبطالن به مفهوم بطالن را

مي  به نظر و امور ماهوي دانسته قابل انتقاد اگر بازداشت) 485ص، 387،نهريني(رسد؛ حقوق مدني

كه مال او بازداشت  و قبل از آن شخصي به هر علتي رفع شود ، آن را به شخص ثالث شدهمال

ن ميه باشد، شخص ثالث مالك كردمنتقل اين در حـالي اسـت كـه اگـر. شودآن مال محسوب

و بالاثر است حتي اگر از مال بازداشت  به مفهوم خاص را بپذيريم، قرارداد منعقده باطل بطالن

رويه قضايي نيز در اين خصوص بيـشتر بـه عـدم نفـوذ تمايـل دارد تـا. شودشده رفع توقيف 

 
تواند مالي را كه از طرف حاكم ممنوع از تصرف در آن شده اسـت مديون نمي«: قانون مدني مقرر داشته 276همچنين ماده.1

و فـروش آن قانونـاً ممنـوع«: قانون مدني نيز اعالم داشته 348ماده».نمايددر مقام وفاي به عهد تأديه  بيع چيـزي كـه خريـد

.»...باطل است... است



و شخص ثالث  247آثار قرارهاي تأميني نسبت به اصحاب دعوا

به بطـالن218 مفاد ماده را با لحاظ.م.ا.ا.ق56نتيجه اينكه ماده.1بطالن  مكرر قانون مدني بايد

نه بطالن مطلق .نسبي قرارداد حمل كرد

و موقتي-گفتار سوم از قرارهاي تأميني )قرار( خواندهبوسيله قابليت شكايت
و موقتي-1 و قابليت شكايت از قرارهاي تأميني  اصول دادرسي

مي] تناظر[ اصل تقابل قكندايجاب بل از اينكـه ادلـه او مـورد اسـتماع كه دعوي هيچ شخصي

ن. قرار گيرد، نبايد مورد قضاوت واقع شود  و اتخاذ تصميم عليه اشخاص بـدون كردقضاوت ن

و جز در موارد استثنايي تجويز نشده است هر گاه. رعايت حق دفاع امري برخالف اصول بوده

ح  ق دفـاع وي مجـاز براساس مصلحتي، قانونگذار اتخاذ تصميم عليه شخصي را بدون رعايت

ن منكرداعالم به ميه باشد، مقرراتي را نيز ).م.د.آ.ق305ماده(گيردظور حفظ حقوق او در نظر

و موقتي نو ميعقرارهاي تأميني و اجرا چه بـه موجـب.ندشوا برخالف اصل تقابل صادر

كه علي القاعده بايد با طي مس قرارهاي مزبور، امري به مورد اجرا گذارده مي  و شود ير دادرسي

و موقتي ممكن است بدون حضور.اخذ حكم قطعي انجام گيرد  عالوه بر اين، قرارهاي تأميني

و در مواردي قبل ازابالغ به وي به اجرا در آينـد  يـن قابليـت چـشمگير تـدابيرا2.طرف صادر

و موقتي مستعد آن است كه مورد سوء استفاده  صـولا بر اين اساس،. متقاضي قرار گيردتأميني

به صورت غير تقابلي برگزار كنددادرسي ايجاب مي  و دستور اقداماتي شود تا چنانچه دادرسي

درو يا انجام اقداماتي شخص غايب بوسيلهبدون اطالع طرف ديگر داده شود، امكان شكايت

و.)Couchez – 2006-pp 243-244(شودجهت حمايت از حق دفاع پيش بيني  در حقوق فرانـسه

به طور كلي17 در ماده در« قانون آيين دادرسي مدني اين كشور كه قـانون بنـا هر گاه شرايطي

مي  مي دهد،به ضرورت اجازه صدور راي بدون اطالع يكي از طرفين را از شخص غايب تواند

.»كندتصميم اتخاذ شده عليه خود شكايت 

طرفـي كـه...«: اسـت در بند دوم از اصل هشتم اصول آئين دادرسي مدني فراملي نيز آمده

و موقتي[اقدام  عليه او به نحو يك جانبه صادر شده بايد در اولين فرصت ممكن بتواند] تأميني

و محسني(»...به صحت مباني آن اقدام صادره اعتراض كند .)80ص،1386،غمامي

و اعيان يك باب مغازه را با اين استدالل«.1 شعبه بدوي خواسته خواهان مبني بر الزام خوانده به ثبت رسمي سندانتقال عرصه

(كه مبا عنايت به اينكه برابر پاسخ:  دادگاه حقوقي يك تهـران بازداشـت شـده24ور از طرف شعبهزب استعالم اداره ثبت، ملك

و از طرف خواهان نيز اقدامي در رفع بازداشت ملك ياد شده به عمل نيامده، به استناد ماده  قانون اجراي احكام مدني56است

و انتقال ملك توق 1356مصوب از مبني بر فاقد اعتبار بودن هر گونه نقل و قبـل يف شده، دعوي خواهان را به نحو اقامه شده

و اعـالم كـرده اسـت) رفع توقيف از ملك مورد معامله قابل پذيرش تشخيص نداده  از.و قرار رد آن را صادر ايـن رأي پـس

از». ديوان عالي كشور عيناً ابرام گرديده است21فرجام خواهي در شعبه  .141.و 140صص،1387،حسيني: به نقل

به.2  مجله تحقيقـات حقـوقي دانـشكده حقـوق، اصل تناظر،عبداهللا شمس: به منظور مطالعه بيشتر درا اين زمينه رجوع كنيد

.35-36شماره، دانشگاه شهيد بهشتي
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و دفاع وي صادر در هر صورت منطقي نيست كه قرار بدون اطالع ، تا زمـان شده شخصي

به اصل دعوا، در انتظـار بمانـد صدور حك و پژوهش خواهي نسبت لـذا عـدالت،.م غير قطعي

مي  و رعايت اصول ايجاب كه شخص معترض حق داشته باشد تا به نحو مقتـضي كندانصاف

و كردبه قرار صادره اعتراض و عـدم صـحت به چالش كشيده و مباني درخواست متقاضي را ه

ــانون را و ق ــع ــا واق ــت آن ب ــدم مطابق ــات ع ــد اثب  Marechal et  Muni – 2006-sur(كن

http://www.webzinemaker.com/admi(.

و موقتي در قانون-2  قابليت شكايت از قرارهاي تأميني
و موقتي اعتراض، تجديـد نظـر، فرجـام(پيش بيني طرق متعدد شكايت از قرارهاي تاميني

و طبع نهادهاي مزبور نيست ...)و اين تدابير اگر چه بـرخالف اصـول. منطبق با فلسفه تاسيس

مي  ت شو دادرسي صادر به عنوان نهاد حقوقي در مقررات دادرسي بـا در نظـرأند، اما سيس آنها

و طبع آنها سـازگار  و تشريفات حاكم بر آنها بايد با فلسفه تاسيس گرفتن مالحظات فوق بوده

 ديگر در جهت رعايت منافع طرف مقابل وضعي وانگهي، تمهيدات.)437ص،1381،تين دفتريم(باشد

و سـپردن)م.آد.ق116مـاده( در بعضي موارد ده است؛ مانند امكان اعتراض به قرار تأمينيش

 قـانون124مـاده(و همچنين تبديل تـامين) همان قانون321ماده(تأمين براي رفع اثر از قرار

آن) مزبور ). همان قانون112ماده(و نيز لغو

به قرار تامين خواسـته در دادگـاه صـادر در قانون سابق آئين دادرسي مدني صرفاً  اعتراض

ده شـ پيش بينـي)786ماده(و تجديد نظر خواهي از قرار دستور موقت)235ماده(كننده قرار

ق. بود م.م.د.آ.در و جز در مورد تامين خواسته، امكان شكايت به قرارهاي تـأميني ستقل نسبت

ن  كه دادگاه به موجـب.م است.د.آ.ق116مورد استثناء ماده. ده استشموقتي پيش بيني از آنجا

و قرار تأمين خواسته كردبه داليل خواهان رسيدگي» بدون اخطار به طرف«م.د.آ.ق 115ماده  ه

و اجـر، لذا شخصي كه قرار تا كندرا، در صورت وجود شرايط صادر مي مين عليـه وي صـادر

به آن اعتراض شودمي .)م.د.آ.ق116ماده(كند، حق دارد ظرف مدت ده روز پس از ابالغ قرار،

ن و موقتي در قانون پيش بيني به ساير قرارهاي تأميني عـالوه بـر. استشدهامكان اعتراض

و فارغ از اصل دعوا(اين امكان تجديدنظر خواهي  و موقتي از قرار) به طور مستقل هاي تأميني

رد«: قـانون يـاد شـده مقـرر داشـته325 مـاده1.در هيچ مورد پذيرفته نـشده اسـت  قبـول يـا

و فرجام نيست  و تجديدنظر  همچنين مطابق.»...درخواست دستور موقت مستقالً قابل اعتراض

.»قرار قبول يا رد تامين، قابل تجديد نظر نيست«.م.د.آ.ق119ماده

 قانون مزبور قابل786در قانون سابق آئين دادرسي مدني، دستور موقت اگر از دادگاه نخستين صادر مي شد به موجب ماده.1

.پژوهش بود
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مي متق«در عين حال دسـتور[تواند ضمن تقاضاي تجديدنظر به اصل رأي نسبت بـه آن اضي

و درخواست رسيدگي] موقت آنچه كـه در قـسمت اخيـر .).م.د.آ.ق 325ماده(»...كنداعتراض

ن بـه همـه كـرد ماده ياد شده آمده امري منطبق با قاعده است؛ زيرا تجديدنظر، دوباره رسيدگي 

كه در مرحله بدوي مور .د رسيدگي قرار گرفته استآن چيزي است

در خصوص فرجام خواهي، در حقوق فرانسه، قانون آيين دادرسي اين كشور ساكت اسـت

و مـوقتي  اما ديوانعالي كشور براي نظارت در طرز اعمـال قـانون نـسبت بـه قرارهـاي تـاميني

مي  به نظر مي.)436ص،1381،متين دفتـري( كندرسيدگي فرجامي حقوق ايران رسد در با اين وصف

و  به اصل دعوا موضوعي بـراي رسـيدگي بـه قـرار تـاميني با درخواست فرجام خواهي نسبت

تواند بـهمي)محكوم عليه حكم فرجام خواسته(در اين مورد، فرجام خواه. ماندموقتي باقي نمي 

كه قرار تاخير اجراي حكم اسـت، توسـل جويـد  و موقتي مـاده(يكي ديگر از قرارهاي تاميني

..)م.د.آ.ق386

به امكان اعاده دادرسي از قرارهاي تاميني نيز به نظر مي رسد، از آنجـا كـه قرارهـاي نسبت

به خودي خود قاطعيتي ندارند، لذا اعاده  و تأميني در هر حال تابع تصميم نهايي دادگاه هستند

با اين وصف،.)437ص، 1381،و متين دفتري 521ص، 1381،واحدي(دادرسي در خصوص آنها مورد ندارد 

و رعايت اصول دادرسي، خوانده بايد اين امكان را داشـته باشـد  در جهت حفظ حقوق خوانده

و  و جهـات صـدور قـرار تـاميني كه در هر زمان در اثناي دادرسي بتواند از بين رفتن موجبات

و اثبات  . كندموقتي را نزد دادگاه اعالم

از-گفتار چهارم  اجراي قرارهاي تأميني حق مطالبه خسارت ناشي
طي دادرسـي همانطور كه در سطور پيشين از نظر گذشت و موقتي قبل از ، قرارهاي تأميني

و يا حتي به اصل دعوا و صدور راي قبل از نسبت صـادر در اصل دعوا، تقديم دادخواست آن

مي  و به مرحله اجرا در كه شده گيهـاي قرارهـاي بودن از ويژ» تبعي«و» موقتي«آيند اما از آنجا

و موقتي است لذا صدور اين قرار، دادگاه را در اصل دعوا مكلـف بـه پيـروي از نتيجـه  تأميني

و موقتي هيچ تأثيري در اصل دعوا ندارند. كندقرار نمي  به همين1.به ديگر سخن تدابير تأميني

به موجب راي قطعيبجهت ممكن است، خواهان و موقتي محكـوم رغم تحصيل قرار تأميني

و نهايتـاً  و يـا بـه طـور كلـي ادعـاي او رد به اثبات نرسـد و يا حقي براي او  به بي حقي شده

به استرداد دادخواست يا دعواي اقامـه شـده اقـدام شودحقي محكوم به بي  يا خود وي نسبت

.»دستور موقت دادگاه به هيچ وجه تاثيري در اصل دعوا نخواهد داشت«مقرر داشته.م.د.آ.ق317 ماده.1
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و سـپس1.كند و مـوقتي و اجـراي قـرار تـأميني كه با صدور  در اين صورت پرسش اين است

و يـا محكوميـت اقامه نشدن و يـا دعـوي از سـوي وي و يا استرداد دادخواست اصل دعوي

به شخصي كه قـرار عليـه وي اجـرا شـده  متقاضي قرار در اصل دعوا، خسارت احتمالي وارده

كه با تحقق آنها امكان مطالبه خسارت براي2؟شودچگونه بايد جبران   در سطور بعدي شرايطي

ميآيد مورد بررسخوانده بوجود مي .گيردي قرار

 لزوم اجرا شدن قرار به منظور مطالبه خسارت-1
به خود را مطالبه و مـوقتي كند براي اينكه خوانده بتواند خسارت وارده ، بايد قرار تـأميني

به مرحله اجرا در آمده باشد و و موقتي تا زمـاني. صادر شده به سخن ديگر صدور قرار تأميني

، ضـرورتم.د.آ.ق323و120 مـواددر.كندطرف مقابل وارد نميكه اجرا نشده، خسارتي به

و دستور موقت» اجراي« از. جهت مطالبه خسارت مورد اشاره قرار گرفتـه اسـت تامين خواسته

و مـوقتي بهـرهمي پيش گفته مفاد مواد به عنوان قاعده در خصوص ساير قرارهاي تـأميني توان

.برد

 قرار عدم صدور راي به نفع متقاضي-2
و موقتي شرط الزم براي مطالبه خسارت است، امـا كـافي نيـست . لزوم اجراي قرار تأميني

ن .ه باشـد كـرد عالوه بر اجرا شدن قرار، متقاضي بايد در اصل دعوا حكمي براي خود تحـصيل

كه متقاضي قرار به اقامه اصل) خواهان، محكوم عليه(عدم تحصيل حكم بدين معناست نسبت

ن  بي حقيبه يا كرددعوا اقدام به يكي از قرارهـاي شودرغم اقدام، در اصل دعوا محكوم و يا با

.»حقي براي او بـه اثبـات نمـي رسـد«در اين صورت. قاطع، دعواي او با شكست مواجه شود

و دسـتور موقـت.م.د.آ.ق 323و 120مـواد(ونگذار جـز در دو مـورد قان در)تـامين خواسـته ،

و موقتي قبل از اقامه اصل دعوا توسط قانونگـذار مجـاز.1 همچنين در صورتي كه امكان طرح درخواست صدور قرار تأميني

ت  از. عيين شده نسبت به اقامه اصل دعوا اقدام نمايد اعالم شده باشد، متقاضي موظف است در مهلت در صـورت عـدم اقـدام،

(قرار صادره به درخواست خوانده رفع اثر خواهد شد  در اين صورت چنانچه قرار مزبور اجرا شده)م.د.آ.ق 318و 112مواد.

.باشد، متقاضي بايد از عهده خسارات وارده به خوانده بر آيد

و.2 و قرار تأمين اتباع بيگانه از اين امر مستثني است قرار تأمين دعواي در خصوص قرار اخيـر، بـا درخواسـت خوانـده. اهي

و اجرا مي  و احراز خارجي بودن خواهان، قرار مزبور صادر و صرف بيگانه بودن خواهان مجوز صدور ايـن قـرار ايراني گردد

نسبت به قرار تأمين دعواي واهي نيز، با توجه. باشداء موضوع مي باشد؛ لذا بحث ورود خسارت به تبعه بيگانه سالبه به انتف مي

م در رويه قضايي به ندرت ديده.د.آ.ق 109به همين خاطر، استناد به ماده. به ماهيت آن، ورود خسارت بايد منتفي تلقي گردد 

و از سوي ديگر همانطور كه برخي از استادان مي  ضـمانت اجـراي پـيش بينـي عنايت داشته اند)31ص،1384،شمس(شود

 بسيار باريك بـا اسـتنكاف از رسـيدگي پيـداي خوانده قرار، مرز يلهوسبشده در صورت عدم اجراي قرار تأمين دعواي واهي

ميمي ميكند كه تخلف قضايي سنگيني محسوب .دشوشود، به همين جهت در صدور آن احتياط بيشتر اعمال
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ن هـايه است با اين حال به لحـاظ ويژگـي كردخصوص ضرورت اين شرط به سكوت برگزار

. كردتوان از مالك موارد پيش بيني شده اين ضرورت را استنباط مشترك قرارهاي تاميني، مي

 خوانده قراروسيلهب لزوم مطالبه خسارت-3
بي حقي شده يـا به و متقاضي نيز در اصل دعوا محكوم و موقتي اجرا شود اگر قرار تأميني

به پرداخت خسارات وارده به خوانده نخواهد داد  مطـابق. ادعاي او رد شود، دادگاه رأساً حكم

.باشدميعنف قاعده، صدور هر نوع رايي از سوي دادگاه در امور مدني منوط به درخواست ذي 

و مـوقتي دعـوايي كه دعواي مطالبه خـسارت ناشـي از اجـراي قـرار تـأميني دعـواي(از آنجا

و نتيجه آن نـوعي تـصميم نهـايي قـضايي) 190ص، 1386،كريمـي(تمام عيار بوده)مسئوليت مدني 

ذياصـول لـذا براسـاس سـت؛ا) 148و 134 صـص،1386،كريمـي(دادگاه نفـع بايـد ضـمن تقـديم،

و اسباب توجيهي خود، خواسته خود را مطالبهستدادخوا اخذ تصميم نهايي. كندو ارائه ادله

و نيـاز بـه  و برخالف قاعـده بـوده و قضايي از دادگاه، بدون تقديم دادخواست امري استثنايي

در مقررات كنوني، قانونگـذار نيـز قاعـده مزبـور را جـز در مـورد تـامين. تصريح قانوني دارد

به دليل ويژگي1.ه است كردخواسته رعايت  و موقتي كه دارند بايد نهادهاي تأميني هاي مشترك

و صـرفاً.د.آ.ق120لذا مفاد ماده. كند مشترك نيز بر آنها حكومتيآثار م برخالف قاعده بوده

مي.باشددر خصوص تأمين خواسته مجري مي  كه دادگاه در رسـيدگي شوددر عين حال تاكيد

م و موظـف اسـت ميـزان.م.د.آ.ق 120ادهبه درخواست موضوع به اصول دادرسي بـوده مقيد

به استناد داليل پيش بيني شده در قانون  به خوانده را مانند ارجاع به كارشناسي(خسارت وارده

و در راي صادره اعالم ...)و مي.كندتعيين تواند معادل، كمتر يا بيشتر از تـامين ميزان خسارت

بر.توديعي باشد  و دسـتور اداري تلقـي"حكـم" دادگـاه بوسـيله اين راي صـادره عالوه  بـوده

2.شودنمي

 386مـاده[ قانون آيين دادرسي مـدني 542در خصوص ماده«: اره حقوقي دادگستري اد 12/8/1363-4018/7 نظريه شماره.1

پس] قانون فعلي و مدعي ورود خسارت شده، طرفي كه به لحاظ صدور قرار از متوقف ماندن عمليات اجرايي متضرر گرديده

مدادخواست تواند با تقديم از صدور حكم نهايي مي  ، در بـديهي.قام مطالبه خـسارت بـر آيـد به ميزان خسارت وارده ادعايي

و صدور حكم قطعي، محكوم به، از تامين ماخوذه بابت صدور قرار تاخير اجراي حكم قابل  است پس از اثبات ورود خسارت

تاميني كه بابت تـاخير اجـراي حكـم از ناحيـه«: تهران2مجموعه نظريه هاي قضات دادگاههاي حقوقي.».استيفاء خواهد بود 

سپرده مي شود در فرض محكوميت او، در صورتي به محكوم له سابق پرداخـت مـي شـود كـه وي بـا تقـديم معترض ثالث 

و زيان ناشي از تاخير اجراي حكـم را اثبـات نمايـد  و ضرر و اقامه دعوي ورود خسارت از».دادخواست ،حـسيني: بـه نقـل

ص 254ص،1387 . 266و

و بنـابراين نتيجـه گرفتـه انـد كـه 120د ماده يكي از نويسندگان، تصميم دادگاه به استنا.2  را نوعي دستور اداري تلقي نموده

و صرفاً �1386،كريمـي. دهـد دستور پرداخت تامين توديعي به خوانده را مـي دادگاه به ميزان خسارت وارده رسيدگي ننموده
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 مرجع صالح براي مطالبه خسارت-4
و كه دعواي مطالبـه خـسارت ناشـي از اجـراي قـرار تـأميني  پرسش قابل طرح اين است

كه طبق مقررات شودموقتي در كدام مرجع بايد اقامه راجع؟ مرجع صادر كننده قرار يا مرجعي

به دعواي مطالبـه خـسارت را دارد؟ در صـورتي كـه مطالبـه  به صالحيت، صالحيت رسيدگي

و موقتي را نوعي دعوا تلقي كنـيم كـه لزومـاً بايـد از  خسارت ناشي از اجراي قرارهاي تأميني

كه مرجع رسـيدگي كننـده بـه شودطريق تقديم دادخواست مطالبه  به اين نظر باشيم ، بايد قائل

مي دادخواست به صالحيت تعيين ، بنـابراين1.شودمزبور براساس نوع دعوا وفق مقررات راجع

به اموال غير منقول را در دادگاه محل وقوع مال غيـر منقـول اقامـه اگر خواهان دعوايي مربوط

و كند و انتقال مال موضوع دعوا درخواسـت و سپس دستور موقتي مبني بر منع خوانده از نقل

د شودصادر له حكـم مزبـورو سپس شخـصي(ر اصل دعوا محكوم به بي حقي شود، محكوم

براي مطالبه خسارت ناشي از اجراي دسـتور موقـت)كه قرار دستور موقت عليه وي اجرا شده 

.كنداقامه دعوا) محكوم عليه دعواي اصلي(بايد در دادگاه محل اقامتگاه خوانده 

ميآيادد و چنانچه كندوري ارده به خود را از محـل تـأمين سـپرده خوانده بخواهد خسارت

در غيـر ايـن.كنـد را اقامـه مطالبه خسارتاي دعو بايد در مهلت زماني معين كند شده جبران 

كه بوجـود آمـده اسـت، شودمي آزاد صورت، تأمين سپرده شده  بي آنكه حق مطالبه خسارت

كه گفته شده است، دليلي بر سقوط آن ديده نمـ ،1384،شـمس(شـوديساقط شود؛ چون همانطور

و يك ماهه را جهت اقامه دعواي مطالبـه.)418ص بر همين اساس، قانونگذار مهلت بيست روزه

 بـراي مـوردي كـه خوانـده3و قرار دستور موقت2خسارت ناشي از اجراي قرار تأمين خواسته 

 در امـا.ه است كرد، پيش بيني كندقصد دارد از محل تامين سپرده شده خسارت خود را جبران

و موقتي به سكوت برگزار شده است مي. خصوص ساير نهادهاي تأميني  رسد، با توجه به نظر

ميبه ويژگي و موقتي، رويه قضايي به مالك مواد هاي مشترك تدابير تأميني 120تواند با توسل

به مواعد قضايي324و ق 442ماده(4و نيز مواد قانوني راجع ريمهلتـ)م.د.آ.به بعد ا مناسـب

و در ماده.135ص و در همان زمان نيز مورد انتقـاد پيش بيني 225اين نظر در زمان قانون سابق آيين دادرسي مدني شده بود

.قرار گرفته بود

مي.1 )120ماده.(باشد به استثناي تامين خواسته كه مرجع رسيدگي كننده، همان دادگاه صادر كننده قرار

م.د.آ.ق120 ماده.2

م.د.آ.ق324 ماده.3

ا«:م مقرر نموده.د.آ.ق 442ماده.4 موعـد دادگـاه بايـد بـه. ست دادگاه معـين خواهـد كـرد مواعدي را كه قانون تعيين نكرده

شد. مقداري باشد كه انجام امر مورد نظر در آن امكان داشته باشد .»موعد به سال يا ماه يا هفته يا روز تعيين خواهد
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و بـا انقـضاي جهت اقامه دعواي مطالبه خسارت به منظور استفاده از تامين سپرده شده، تعيين

و عدم اقامه دعوا، نسبت به آزادسازي تأمين ايداعي اقدام  1.كندمهلت مزبور

مسي دعواي مطالبه خسارت دعوانكته پاياني اينكه چون كه تلزم رسـيدگيي تمام عيار است

و بيست ميليون ريـال باشـد، باشد،مي كامل دادگاه  سه ميليون  لذا در صورتيكه خواسته بيش از

نفـع حكم صادره در خصوص دعواي مطالبه خسارت، طبق قاعده برابر مقـررات از سـوي ذي

در خصوص قطعي بودن راي.م.د.آ.ق 120 مفاد ماده،بنابراين. قابل تجديد نظر يا فرجام است 

به درخواست مطالبه خسا  و صادره نسبت رت ناشي از اجراي قرار تامين خواسته، استثناء بـوده

.شوددر موضع نص تفسير مي

و موقتي نسبت به شخص ثالث-فصل سوم  آثار قرارهاي تأميني
و عدم تأثير آن نسبت به شخص ثالث-گفتار اول  اصل نسبي بودن رأي

و موقتي همچنان و بـه كه گفته شد، عليه طرف دعـوا درخواسـت، قرارهاي تأميني  صـادر

و موقتي همانند ساير آراء محاكم نمـي. آيندمرحله اجرا در مي تواننـد نـسبت بـه تدابير تأميني

كه در دادرسي شركت نداشته  ايـن. اند، تـاثيري داشـته باشـند حقوق شخص ثالث يعني كساني

مي» اصل نسبي بودن آراء محاكم«موضوع  قـ. شودناميده انون نسبي بودن آثار رأي صـراحتاً در

ن   است، امـا مـي تـوان از بعـضي مـواد آن، اصـل مزبـور را شدهآيين دادرسي مدني پيش بيني

ن كه رأي صادره فقط درباره.م.د.آ.ق495و 308،417،418مواد. كرداستنباط بيانگر آن است

و قـائم مقـام آنهـا  و شركت داشته انـد و دعوا دخالت و اشخاصي كه در دادرسي طرفين دعوا

و نسبت به اشخاص ديگر تاثيري نخواهد داشت معتبر  2 قانون پـيش گفتـه84 ماده6بند. است

به طور ضمني گوياي اصل نسبي بودن آراء مي بنابراين، مطابق اصل نسبي بـودن آراء،. باشدنيز

و موقتي بر اصحاب دعوا تحميل مي  و اشخاص ديگر، چون در دادرسي آثار تدابير تأميني شود

در عين حال آراء صادره عليه شخص ثالث.ندشوند، نبايد از تدابير مزبور متأثراشركت نداشته 

.باشدقابل استناد مي

بر.1 اي صدور كميسيون آيين دادرسي مدني اداره حقوقي در نظريه مشورتي خود، استرداد تامين معرفي شده از طرف خواهان

و اطالع خوانده جايز ندانسته است .211-210صص، 1387،حسيني. دستور موقت بعد از رفع اثر از آن را بدون رضايت

مي«.2 ــ دعـواي طـرح شـده سـابقاً بـين همـان6:... تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهيت دعوا ايراد كنـد در موارد زير خوانده

.»...ام آنان هستند، رسيدگي شده نسبت به آن حكم قطعي صادر شده باشداشخاص يا اشخاصي كه اصحاب دعوا قائم مق
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 مسئوليت ثالث-گفتار دوم
و موقتي، توقيف مـال يـا طلبـي متعلـق بـه خوانـده يـا در صورتي كه موضوع قرار تاميني

و موقتي  ، تكاليفي بـر شـخص ثالـث محكوم عليه نزد شخص ثالث باشد، با اجراي قرار تاميني

و اين امر ناشي از حق تقدمي است كه براي متقاضي قـرار نـسبت بـه مـال يـا شودتحميل مي

 شخص ثالثي كه مال يا طلـب،بنابراين.طلب بازداشت شده نزد شخص ثالث ايجاد شده است

به خوانده يا محكـوم عليـه 1.بدهـد خوانده نزد او بازداشت شده نمي تواند آن مال يا طلب را

، شخص ثالث اگر طلبي نيز از خوانـده يـا محكـوم عليـه داشـته همچنين بعد از تاريخ توقيف

 امكـان تهـاتر نيـز از بـين.كنـد تواند از محل مال يا طلب بازداشت شـده برداشـت باشد، نمي 

هـدي اشخاص ثالث تهـاتر مـوثر نخوا در مقابل حقوق ثابته«.م.ق 299به موجب ماده.رودمي

به نفع شخص ثالثي در نزد مديون مطابق قـانون توقيـف شـده  و بنابراين، اگر موضوع دين بود

و مديون بعد از اين توقيف از داين طلبكار  تواند به استناد تهـاتر از تاديـه، ديگر نمي شودباشد

.»كندمال توقيف شده امتناع 

و موقتي بررسي امكان اعتراض ثالث نسبت به قرار تامين-گفتار سوم ي
كه در سطور پيشين گفته شد، عادالنه نيست اشخاصـي كـه در دادرسـي شـركت همانطور

417بـر همـين اسـاس مـاده. اند، ناگريز باشند كه از نتايج دادرسي مزبور پيـروي كننـد نداشته

به حقـوق اشـخاص ثالـث«:م مقرر داشته.د.آ.ق اگر در خصوص دعوايي، رأيي صادر شود كه

آ  كه منتهي به رأي شده اسـت بـه عنـوان خللي وارد و آن شخص يا نماينده او در دادرسي ورد

مي  به آن رأي اعتراض اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد،  قـانون 418 مـاده2.»كندتواند نسبت

و داوري پيش گفته نيز به شخص ثالـث حـق داده تـا بـه هـر گونـه رأي صـادره از دادگاههـا

.نندكاعتراض 

به احكـام مراجـع قـضايي از سـوي اشـخاص ثالـث در خصوص قابل يت اعتراض نسبت

به قرارهـاي. ترديدي وجود ندارد  حقوقدانان در خصوص قابليت اعتراض شخص ثالث نسبت

و 498ص،1382،شـمس(انـد قاطع دعوا نيز با توجه به اطالق مواد قانوني ترديدي به خود راه نداده 

و در خصوص امكان اعتراض.)155ص،1381،و متين دفتري 192ص،1386،كريمي به قرارهـاي تـأميني

 شخص ثالث پس از ابالغ اخطار توقيف نبايد مال يا طلب توقيف شده را بـه« قانون اجراي احكام مدني88 به موجب ماده.1

و مكلف است طبق دستور مدير اجرا عمل خس.ندكمحكوم عليه بدهد ارت وارده به محكـوم در صورت تخلف مسئول جبران

.»له خواهد بود

و وحدت موضوع دعوي در آن شرط نيـست«.2 در«،»مالك اعتراض شخص ثالث يا ورود او در دعوي، تضرر از حكم است

و از آن متـضرر شـود ... اعتراض بر حكم  1809و 1201آراء شـماره».شرط است كه آن حكم تماسي با حق معترض داشـته

و هفتم ديو .262ص،1387،به نقل از حسيني. ان عالي كشورشعب پنجم
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مي،از سوي ثالث موقتي را.م.د.آ.ق424و420 مـواد از آنجا كـه رسدبه نظر اعتـراض ثالـث

به آراء  ن» قطعي«نسبت و كردمقرر و مـوقتي بـه محـض با توجه بـه اينكـهه  قرارهـاي تـاميني

مي،صدور آشو اجرا و قطعيت يا عدم قطعيت 418غم اطـالق مـاده بـر نها منتفي است، لـذا ند

به قرارهاي مزبور مطـابق مـاده، به نظر مي1.م.د.آ.ق ق 417رسد اعتراض ثالث .م.د.آ. بـه بعـد

از. منتفي باشد و عمليات اجرايي ناشـي و موقتي كه شخص ثالث، قرارهاي تاميني در صورتي

ميآنها را موجب تضرر خود بداند، يكي از دو راهكار زير  به كار بنددرا حسب مورد :تواند

و موقتي با ادعاي مالكيت نسبت به مالي، قرار،نخست كه متقاضي قرار تاميني  حالتي است

و موقتي مبني بر توقيف آن مال را تقاضا مي در اين صورت چنانچه شـخص ثالـث. كندتاميني

» ورود ثالـث«بايد با عنـوان به هر نحو نسبت به مال بازداشت شده ادعايي داشته باشد، ناگزير 

به اصل دعوا در واقع در اينجا، مـال توقيـف شـده بـه. شودبرابر مقررات وارد دادرسي مربوط

و موقتي، خواسته متقاضي در اصل دعوا است  به حقوق. موجب قرار تاميني بر اين اساس آنچه

مي  كه كندشخص ثالث خلل وارد و حكمي است ممكـن اسـت، دادرسي مربوط به اصل دعوا

و موقتي  نه قرار تاميني و به همين خاطر، بعـضي از حقوقـدانان. در جريان آن صادر شود شايد

 تصور حـالتي كـه قرارهـاي غيـر نهـايي موجـب تـضرر شـخص ثالـث شـود را دور از ذهـن 

وانـدتبديهي است با ورود شخص ثالث در اصل دعـوا، وي مـي.)192ص،1386،كريمي( انددانسته

و موقتي بهره برد و آثار قرارهاي تاميني يكي از اصحاب دعوا از شرايط . به عنوان

و مـوقتي نـسبت بـه مـال بازداشـت شـده،حالت دوم  زماني است كه متقاضي قرار تاميني

به بازداشت مـال اقـدام ه كـرد ادعاي مالكيت ندارد، بلكه در راستاي استيفاي طلب خود نسبت

م. است و موقتي نـسبت بـه حقـوق در اين صورت مكن است عمليات اجرايي قرارهاي تاميني

مي. كندشخص ثالث خللي وارد  م.ا.ا.ق147و 146تواند به استناد مواد در اينجا شخص ثالث

و به عمليات اجرايي ناشي از احكام دادگاهها يا داوري 169مطابق مـاده اسناد رسمي يا نسبت

به شكايت از عمليـات اجرايـي آيين نامه اجراي مفاد اسناد رس و طرز رسيدگي مي الزم االجرا

. كند)ثالث اجرايي(اعتراض،1387مصوب 

 نتيجه
و موقتي بررسي مي قرارهاي تاميني كه وجود ويژگي نشان هاي مشترك در اين تـدابير دهد

و جامع در اين حـوزه از آيـين دادرسـي را ايجـاب مـي  .كنـد قضايي، ضرورت مطالعه مستقل

و اشخاص ديگـر نـشان مـيم به خواهان، خوانده دهـد كـه طالعه آثار قرارهاي ياد شده نسبت

 
و موقتي را امكانپـذير دانـسته انـد 418 يكي از حقوقدانان با توجه به اطالق ماده.1 .، اعتراض ثالث نسبت به قرارهاي تاميني

ص 422ص،1384،شمس .469و
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و سواالت مطروحه و كاربردي است در باره ابهامات با. اين تدابير تا چه حد مهم تالش شد تا

و مقـررات موجـود، قواعـد مـشترك حـاكم بـر آثـار  و مبتني بر اصول قوانين تفسير هماهنگ

و  به ابهامات طـرح شـده در حـد امكـان قرارهاي تاميني و بر اين اساس  موقتي استخراج شده

و دقيـقب.پاسخ داده شود كه گفته شـد تحليـل همـه جانبـه ، همانگونه رغم تالش انجام شده

ا تمامي مباحث مرتبط با قرارهاي تاميني،  و از سـوي سـت از يك سـو، نيازمنـد مطالعـه كامـل

. الت قانونگذار اجتناب ناپذير استديگر، در برخي زمينه ها ضرورت دخ
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و شخص ثالث  257آثار قرارهاي تأميني نسبت به اصحاب دعوا

: از اين نويسنده تاكنون مقاالت زير در همين مجله منتشر شده است

هـاي بحثي در قواعد حاكم بـر ضـمانت نامـه«.43، شماره87، سال»ضمان حسن اجراي قرارداد«

ضرر جبران ناپذير از ديدگاه رويـه«.66، شماره83، سال»دعواي متقابل«.44، شماره78، سال»بانكي

و اصول مربـوط اصول تضمين كننده«.70، شماره84، سال»قضايي ي عملكرد دموكراتيك در دادرسي

و«.74، شماره 1385، سال»هاي دادرسي مدني به ويژگي و اصحاب دعوا در اثبات نقش متقابل دادرس

ش88سال» ارزيابي امور موضوعي در دادرسي مدني  در«.2ماره، تفكيك امر حكمي از امـر موضـوعي

از«.2، شماره 1389سال.»دادرسي مدني تبيين نظريه عمومي  و نظري تفكيك امر حكمي فوايد عملي

.4، شماره 1389سال» امر موضوعي در دادرسي مدني


