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When the rights of the defendant are violated or denied. The plaintiff, in order 

to oblige the defendant to return the right or to accept it, resorts to a lawsuit that 

ethics requires that the defendant's right not be violated as a result of any 

unsupported lawsuit. The legislator, in order to provide legal and moral 

protection and to protect the rights of the defendant, and in case the plaintiff is 

sentenced to injustice, can receive damages resulting from the plaintiff's lawsuit 

or execution of the sentence. For this purpose, it has been predicted to obtain 

security. The purpose of this article is to examine the cases of obtaining 

security from the plaintiff in civil lawsuits. In this article, it has been prepared 

and compiled using descriptive-analytical method using library methods and 

using library resources. The findings indicate that; The legislature has proposed 

an establishment in the Code of Civil Procedure so that the defendant can seize 

the equivalent of the damages from the property of the plaintiff. This 

establishment can be described as obtaining security. In addition, these findings 

of the research show that the possibility of obtaining security from the applicant 

requires taking the conditions set by the legislator. The security institution is 

intended for cases in which in the future, due to a lawsuit filed by the 

defendant, the defendant will not be deprived of his right, and moral teachings 

emphasize the legislator's protection of the defendant in similar cases. The 

defendant in the lawsuit, in cases such as fictitious lawsuits and lawsuits of 

foreign nationals, and in the reviewing authorities of the lawsuit, including the 

first instance, appeal, appeal, third party objection and retrial, will be obtained 

from the defendant at the defendant's request.  
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 مدنی دعوای در خواهان ازأخذ تأمین  اخالقی -حقوقی بررسی

 

 *0ابراهیم عزیزی

 (نویسنده مسؤول)  .رانی، اتهران ،تربیت مدرسدانشگاه ، دانشکده حقوق ،حقوق خصوصیگروه  ،استادیار. 1
 

 

 چکیده  اطالعات مقاله

 پژوهشی: نوع مقاله

 000-010: صفحات
 

 جهت در مدعی شخص .گردد انکار یا و تضییع مورد خوانده حقوق از حقی که هنگامی
 دعوی طرح به متوسل آن، نمودن قبول یا و حق ستاندن باز به علیه مدعی نمودن ملزم

 خوانده از حقیای  پشتوانه بی دعوای هر اثر در که نماید می ایجاب اخالق که شود می 
 حقوق حفظ منظور به و اخالقی و قانونی حمایت جهت در نیز قانونگذار .نگردد تضییع
 دعوای ی نتیجه در که خساراتی حقی، بی به خواهان شدن محکوم صورت در و خوانده

أخذ  منظور همین به .ایدنم دریافت دبتوان شود می  وارد او به حکم اجرای یا و خواهان
 صورت هب برداری فیش روش از استفاده با مقاله این در .است گردیده بینی پیشتأمین 

 ها یافته .است گردیده تدوین و تهیهای  کتابخانه منابع از گیری بهره با و تحلیلی -توصیفی
 است نموده پیشنهاد مدنی دادرسی آیین قانون در را یتأسیس مقنن که است این از حاکی

أخذ  را تأسیس این .نماید توقیف خواهان اموال از را خسارات آن معادل بتواند خوانده تا
أخذ  بودن پذیر امکان که دهد می نشان تحقیق ها یافته این ضمنًا .کرد بیان توان میتأمین 
 نهاد .است نموده تعیین قانونگذار که است شرایطی گرفتن مستلزم خواهان ازتأمین 
 خوانده که دعوایی هواسط هب آینده در که است شده گرفته نظر در مواردی برایتأمین 

 حمایت بر نیز اخالقی های آموزه که نگردد ضایع وی از حقی نماید می طرح خوانده هعلی
 در ،یدعو خوانده ،راستا همین در .نماید می کیدأت مشابه موارد در خوانده از قانونگذار
 از اعم یدعو کننده رسیدگی مراجع در و بیگانه اتباع دعوی و واهی دعوی چون مواردی
 از خوانده درخواست با دادرسی اعاده و ثالث اعتراض خواهی، فرجام نظر، تجدید بدوی،
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 مقدمه
 دادرسی طواری از دیگر یکی خواهان ازأخذ تأمین  موارد
 حقوق از قانونی و اخالقی حمایت جهت در قانونگذار که است

 آینده در اینکه جهت به و است نموده بینی پیش را آن خوانده
تأمین  محل از بتوان خواهان حقی بی اثبات صورت در

. نمود پرداخت است شده وارد خوانده به که را خساراتی
 "د" بند طبق :است پرداخته آن بیان به ماده چند در قانونگذار

 که خساراتی خواهان مدنی دادرسی آیین قانون 109 ماده
 صندوق به نقدًا آید وارد مقابل طرف به است ممکن

 و بگیرد خواستهتأمین  خوانده از بتواند تا بپردازد دادگستری
 صورتی در .باشد می دادگاه نظر به بسته خسارت این میزان

 شود اثبات خواهان حقی بی و شود توقیف خوانده مال که
 است کرده پرداخت خواهان که احتمالی خسارات از بتوان

 آیین قانون 102 ماده طبق و نماید خسارت  مطالبه خوانده
 قانونگذار که صورتی در واهی دعوایتأمین  در مدنی دادرسی

 به اتکا بدون و واهی و پوچ خواهان دعوای که دهد تشخیص
 دهد می احتمال و باشد گردیده طرح حقوقی و اخالقی اصول

 نموده دعوا اقامه به اقدام وهم و ءایذا روی از خواهان که
 خوانده درخواست با که است داده اجازه دادگاه به است

 مناسبتأمین  پرداخت به منوط را خواهان دعوای به رسیدگی
 قانونگذار مدنی دادرسی آیین قانون 122 ماده طبق .نماید
 اشخاص دعوای به رسیدگی ایرانی خوانده از حمایت برای

 اقامه به اقدام ایرانی های دادگاه در ایرانیان علیه که را خارجی
 آنان سوی از مناسبتأمین  پرداختن به منوط را اند نموده دعوا
 نظر هب ابتدا در .است نموده ایرانی خوانده درخواست بنابه
 واقع در اما باشد اخالقی اصول مخالف امر این که رسد می

 بر ایران در خارجی اتباع مبادا که دارد را این ترس قانونگذار
 بابت را خساراتی و نموده دعوا اقامه به اقدام ایرانیان علیه

 از سپس و نماید وارد وی به الوکاله حق و دادرسی هزینه
 پرداخت ندارند ایران در هم اموالی چون و شده خارج کشور

. ق 912 ماده طبق. شود مواجه تعسر و تعذر با خوانده خسارت
 جبران جهت در دارد تکلیف مورد این در محکمه م .د. آ

 موقت دستور از ناشی که احتمالی و آتی خسارات نمودن
 این در بگیرد را متناسبتأمین  پرونده خواهان از باشد می

 سپردن موقت دستور نمودن صادر جهت الزم شرط خصوص

 صورت موقت دستور اجرای هروقت .باشد می مناسبتأمین 
 که کسی به ناخواسته یا خواسته ییها خسارت غالبًا پذیرد می

 که زمانی آورد می وارد است شده صادر وی علیه موقت دستور
 امکان معمواًل ،باشد مال بازداشت وعموض با موقت دستور

 از مندی بهره و اموال انتقال هرگونه و منقول اموال از استفاده
 یا عمل انجام هم مواردی در ایضا .ندارد را بازداشتی وجوه

 نماید، می وارد مقابل طرف به را زیانی عمل انجام از ممانعت
 ناروا شده وارد که زیانی گردد رّد خواهان دعوای چنانچه که

 به ؛گردد جبران احسن نحو به خسارت این باید لذا ،بوده
 وارد مقابل طرف به که زیانهایی مقابل در مقنن منظور همین

 از پیش که است نموده بینی پیش ذینفع شخص برای گردد می
  .بدهدتأمین  موقت دستور گرفتن

 رد خواهان دعوای که زمانی تا که است خاطر این به امر این
 گردیده حادث وی بر که مسلمی خساراتأخذ  جهت گردید،

 وی مقابل طرف ،گردید رد به محکوم او دعوای هرگاه تا است
 اجرای از ناشی وی بر که مسلمی خسارات دریافت برای

 بتواند و نشود مواجهه چالش با است گردیده بار موقت دستور
 چنانچه بنابراین .نماید دریافتتأمین  محل از را خود خسارت
 ننماید مناسبأخذ تأمین  به اقدام خصوص این در محکمه
 خصوص این درتأمین  .است گردیده انتظامی تخلف مرتکب

 قاضی بله نیست دادگاه حساب در نقد وجه معنای به صرفًا
 بانکی نامه ضمانت یا معتبر ضامن یا ملکی وثیقه تواند می

  .بپذیرد معتبر

 که است این دارد دوجو خصوص این در که معمولی رویه
 به را مشخصی مبلغ ،خوانده حقوقتأمین  جهت در محاکم
 موقت دستور صدور و گذارند می سپرده عنوان هب دادگاه حساب

 خصوص این در نتیجه در .باشد می مناسبتأمین  یگرو در
 مناسبأخذ تأمین  به توجهی بی و باشد می ضروری امر این
 ماده طبق .داشت خواهد همراه به را قضات امیانتظ ولتیؤمس

 تأخیر سبب ثالث شخص نمودن اعتراض ،م.د.آ.ق 292
 که مواقعی در و گردد نمی قطعی حکم اجرای در انداختن
 به که دادگاهی ،نباشد پذیر امکان حکم اجرای نمودن جبران

 ثالث معترض درخواست به نماید می رسیدگی ثالث اعتراض
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 زمان مدت به را حکم اجرای قرار متناسب،تأمین  ازگرفتن بعد
  .اندازد می تأخیر به معینی

 و است ممکن قطعیرأی  به نسبت تنها ثالث اعتراض
 صبر باید ثالث شخص باشد قطعی غیر دادگاهرأی  چنانچه

 حکم اجرای ثالث اعتراض با. یابد قطعیترأی  آن تا کند
 تشخیص دادگاه اینکه مگر افتد نمی تأخیر به اعتراض مورد
 به ناپذیر جبران زیان و ضرر ورود موجب حکم اجرای که دهد

 اجرای شرط دو به منوط صورت این در که است ثالث شخص
 ثالث معترض اینکه اول شرط. افتاد خواهد تعویق به حکم
 با اینکه دوم شرط و کند درخواست را حکم اجرای تأخیر

 292 ماده که یتأمین. بسپارد متناسبتأمین  دادگاه تشخیص
 نقد وجه تواند می هرچند نیست نقد وجه است نامبرده آن از

 حکم اجرای از جلوگیری برای که امر این تشخیص. باشد هم
 به که است دادگاهی با شود تعیین باید یتأمین چه عنه معترض
 معترض ازأخذ تأمین  از پس .کند می رسیدگی ثالث اعتراض

 به را ثالث معترض دادگاه چنانچه حکم اجرای تأخیر و ثالث
 به. شود می  گرفته او از که یتأمین کند محکوم حقی بی

 است صورتی در هم آن و شود می  پرداخت سابق له محکوم
 خسارات ورود دعوا اقامه و دادخواست تقدیم با له محکوم که
 کند اثبات را حکم اجرای تأخیر از ناشی زیان و ضرر و

 وجود هب االتیؤس محقق ذهن در مطروحه مطالب با توجه با
 درأخذ تأمین  فلسفه چون مواردی به توان می که است آمده

 اخالقی و حقوق شرایطی چه در چیست؟ مدنی دادرسی ینیآ
 راأخذ تأمین  مواردی چه در نمود؟ خدأ راتأمین  توان می
 در دارد سعی محقق اساس برهمین لذا کرد؟ اجرا توان می

 اقامه زمان از خوانده حقوق حفظ چگونگی به مذکور تحقیق
 اجرای  نحوه وتأمین  قرار صدور شرایط و حکم صدور تا دعوا
 موضوع این در که ابهاماتی و االتؤس تمامی به تا بپردازد آن

  .دهد روشن و مناسب پاسخی دارد وجود

 مفاهیم و تعاریف -1
  خواهان مفهوم -1-1

 علیه بر ادعایی دارای که شود می  اطالق کسی به خواهان
 علیه بر ادعا که گویند را کسی خوانده مقابل در .هست کسی

 از است عبارت برخی تعریف بنابر خواهان .است شده اقامه او
 کاری او با کسی کند، نظر صرف خود ادعای از اگر که کسی
 هر دیگر عبارت به .گردد می تلقی یکن لم کان دعوا و ندارد

 برگ در را خود حقوقی دعوای که (حقیقی یا حقوقی) شخصی
 اقامه صالح دادگاه در و نماید تنظیم دادخواست مخصوص

 .(990: 1995کاتوزیان، ) شود می  نامیده خواهان کند

 و گردیده ایجاد و تولید بدوًا دعوی که است آن اصلی دعوای
 اصلی دعوای گیرد می صورت خواهان دادخواست وسیله به آن

 معمول طور به و شده اقامه خوانده علیه خواهان توسط همواره
رأی  صدور به و رسیدگی آن به طرف دو این مشارکت با نیز

 مطرح را دعوی این طرح که کسی و شود می  منجر قطعی
متین ) گردد می محسوب اصلی دعوای خواهان نماید می

  .(969: 1919دفتری، 

 طاری دعوای اصطالحی مفهوم -1-9
 طرف از دیگر دعوی به رسیدگی اثناء در که است ییدعوا

 یا دعوی اصحاب خواه ؛شود اقامه ثالث یا دعوی اصحاب
 یا کنند اقامه یکدیگر بر دعوی اصحاب خواه ،شود اقامه ثالث

 کند اقامه دعوی اصحاب از یکی بر ثالث یا و ثالث بر
  .(922: 1999جعفری لنگرودی، )

 خوانده -1-9
 نامیده خوانده و علیه مدعی است او ضرر به دعوی که کسی

 حقوق علم در مدافع یا خوانده دیگر عبارت هب. شود می 
 در ضررش به خواهان که است (حقیقی یا حقوقی) شخصی

 در تواند می خوانده .کند می دعوی اقامه صالح حقوقی دادگاه
: 1921رضوانی، ) نماید دعوی اقامه خواهان ادعای بلمقا
96). 

 قرار -1-2
 خصومت قاطع بعضًا یا کاًل که تدافعی امر در دادگاه تصمیم
 مدیر توسط است ممکنرأی  .استرأی  از نوعی قرار ،نباشد
 دعوی تحقق .(مدنی دادرسی 96 ۀماد) شود صادر دادگاه دفتر

 گزارش (مدنی دادرسی 999 ۀماد) نیست آن صدور شرط

 کامل اعتبار که استای  صلحنامه بلکه نیسترأی  اصالحی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86_(%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82)
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 دادرسی آئین 590 ۀماد از امر این و دارد را رسمی سند یک

  .(922: 1999جعفری لنگرودی، ) شود می  دانسته مدنی

 تأمین -1-6
 در و است آسایش و امن در دادن قرار معنی به اصطالح در

 قراریتأمین  قرار و است تضمین و وثیقه معنی به اصطالح
 دارد می مقرر آن متقاضی برایای  وثیقه حقیقت در که است

جعفری ) گویند را مال توقیف مدنی دادرسی ینیآ در
  .(922: 1999لنگرودی، 

 خواستهتأمین  قرار -1-5
 اینکه از قبل علیه مدعی که استای  وثیقه خواستهتأمین  قرار

 دادگاه از را آن ،نماید دریافت محکمه از خود نفع هب را حکمی
 حکم اصدار از بعد را مزبور وثیقه چنانچه .نماید می طلب

: 1999جعفری لنگرودی، ) نامند می به محکومتأمین  بخواهد
922).  

 واهی دعوایتأمین  -1-1
 به رسیدگی جهت صالحه مراجع عنوان به دادگستری محاکم

 به دستیابی جهت در تواند می هرشخصی و باشند می تظلمات
 دادرسی اصول طبق بر نماید رجوع مراجع این به خویش حق

 صورت جداگانه اقدامی اینکه بدون باید خواهان دعوای به
 خالف که افتد می اتفاق مواردی در لذا .نماید رسیدگی ،بپذیرد
 به اشخاصی یا شخص که شرح این به دهد می رخ اصل

 عدم دلیل به یا ،کینه و ورزی غرض روی از نامشروع دالیل
 وقت اشغال ضمن و نموده دعوا اقامه به اقدام کافی، آگاهی
: 1929کریمی، ) شود خوانده به خسارت ورود اسباب دادگاه،

 شده داده حق خوانده به مواردی در آن موجب به که (199
 دعوا، به رسیدگی از پیش که نماید درخواست دادگاه از بود

 هزینه باب از که کند خساراتیتأمین  به ملزم را خواهان
 محکوم است ممکن خوانده، وکیل  الوکاله حق و دادرسی

 شد خوانده واهی دعوایتأمین  عمل درتأمین  این .شود
  .(99: 1995شمس، )
 
 

 دعوا تعریف -1-9
 اما .شود مین دیده آن از تعریفی موضوعه قوانین در

 که اند برآمده آن تعریف صدد در نوعی به کدام هر دانان حقوق
 عملی از عبارت دعوا» :گردد می اشاره تعاریف ازاین برخی به

 مورد که حقی یعنی گیرد؛ می صورت حقی تثبیت برای که است
 (969: 1919متین دفتری، ) .«باشد شده واقع تجاوز یا انکار

 انکار یا تجاوز مورد که حقی اجرای برای که است عملی دعوا»
  .(1 :1920 حکیمی،) «.گیرد می انجام دادگاه در است شده واقع

 حقوق و اخالق بر کیدأت باتأمین  هدف و میزان -9
 ایجاب حقوق ،تأمین میزان بودن متناسب درخصوص

 نوع و گردد مشخصتأمین  نوع اینکه بر عالوه که نماید می
تأمین  میزان نماید می ایجاب نیز اخالق .شود مشخص نیز آن

 احتمالی ییها خسارت و به محکوم میزان از بیشتر یا کمتر
أخذ  صورت در که هستند معتقد دانان حقوق ازای  عده .نباشد

 به محکوم اندازه بهتأمین  که نماید می ایجاب ،تأمین نمودن
 به حکم که شخصی مالئت محکمه که مواردی در مگر باشد
 اگر که .(99: 1995شمس، ) نماید احراز را ،بوده وی نفع

 این در بنابراین ،دارد مالئت له محکوم که داد تشخیص
جعفری ) باشد به محکوم از کمتر تواند میتأمین  صورت

 .(922: 1999لنگرودی، 

 قانون 291 ماده به مستند ،گردد میتأمین أخذ  که مواردی در
 اینکه بر عالوه شود می أخذ  که یتأمین است الزم م.د.آ

 اعاده باید نماید جبران را اجرایی عملیات از ناشی خسارات
 نماید مقدور حکم اجرای از پیش حالت به را اجرایی عملیات

  .(99: 1995شمس، )

 از سیأت با حقوق علمای اکثریت خصوص این در بنابراین
 به محکوم میزان که باورند این بر اخالقی و حقوقی های آموزه
 عالوه ،خسارات بر عقیده نیز جاهایی در و .گردد رعایت باید
 .(195-111: 1921حسن زاده، ) باشد می به محکوم مقدار بر

 درتأمین  گرفتن و است مالی تأمین تأمین از منظور بنابراین
  .باشد می حکم اجرای جهت

 همان ،باشد چقدرتأمین  میزان که نماید می ینیتع که عاملی
 باشدکه می اخالقی های آموزه و حقوقی اصول به پایبندی
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 تعیین که شود می  یاد آن از ،تأمین از هدف عنوان تحت
 خصوص این در بنابراین .باشد چقدرتأمین  میزان که نماید می
 جبران ،تأمین از هدف آیا که نماییم کشف را هدف باید

 یا باشد می موقت دستور اجرای از ناشی وارده خسارات نمودن
 از هدف چنانچه بنابراین سابق؟ حالت به وضع نمودن اعاده

 نمودن جبران و ،سابق حالت به وضع نمودن اعادهتأمین 
 خساراتی مقدار بهتأمین  که است ضروری ،باشد خسارات

 که است ممکن صورت این در که شود می  بینی پیش که باشد
 تضمینی گرفتن هدف اگر اما .باشد به محکوم از کمتر یا بیشتر

 است الزم باشد حکم اجرای تضمین یا گرفتن پس جهت در
  .(195-111: 1921حسن زاده، ) باشد به محکوم میزان به که

 باز جهت در مقنن که دارد وجود احتمال این م.د.آ قانون در
 متناسب جهت در قضایی نظر  توسعه و قضات نظر گذاشتن
تأمین  میزان دلیل همین به و است نمودهتأمین  میزان نمودن

 به محکوم خطری که مواردی برای و است نکرده مشخص را
 در و شود یمن گرفته نظر در خسارتی کند نمی تهدید را

 درنظر آن فرعیات هم و به محکوم خود هم که شرایطی
 ودنمن مرتفع اینجا درتأمین  فلسفه و هدف ،شود می  گرفته

 اجرای در امکان عدم یا و به محکوم تلف از ناشی ها نگرانی
 باشد می سابق وضع به اجرای عملیات نمودن اعاده یا و حکم

 الزم حقوقی و اخالقی اصول رعایت فروض تمامی در که
  .باشد می الرعایه

 گردیده بینی پیش م.د.آ قانون 291و 292 شقوق در مهم این
 در اصلی عامل عنوان تحت و است گردیده بیان صراحتًا و

 خواسته که مواردی در بنابراین .شود می  یاد آن از احکام تعیین
 آن نمودن توقیف جهت در تکلیف دادگاه ،باشد معین عین

 اراده روشنی به مذکور قانون واقع در .نداردتأمین  عنوان هب
 دادن و سابق های محدودیت نمودن مرتفع جهت در را مقنن
تأمین  تناسب نمودن رعایت در محکمه به بیشتر اختیار

 .(195-111: 1921حسن زاده، ) باشد می

 تأمین  میزان و نوع -9

 بودن ناممکن موارد در حکم اجرای تأخیر .م.د.آ.ق 292 ماده
تأمین  سپردن به منوط را حکم اجرای از ناشی زیان جبران

 اجرای تأخیر شرایط از دیگر یکی بنابراین .است کرده مناسب
 مناسبتأمین  سپردن ثالث، شخص اعتراض اثر در حکم
  .است

 در حکم اجرای تأخیر شد، گفته این از پیش آنچه به توجه با
 غیر به محکوم خصوص در بیشتر ثالث شخص اعتراض اثر

 به محکوم خصوص در تواند می مواردی در اما است، مالی
 292 ماده موضوعتأمین  بنابراین .باشد مطرح هم مالی

 مورد در هم و مالی غیر به محکوم خصوص در هم .م.د.آ.ق
أخذ تأمین  مالی به محکوم مورد در .است مالی به محکوم
 خوب علیه، محکوم مالی وضعیت که صورتی در مناسب،

 حکم به توجه با دادگاه و نیست مواجه چندانی مشکل با باشد،
 قابل حکم، اجرای تأخیر از که خساراتی و شده صادر
 منقول، اموال جمله از علیه، محکوم اموال از است بینی پیش
 در اما نماید؛ می توقیف بهادار، اوراق و نقد وجه منقول، غیر

 بودن مالی غیر ویژگی به توجه با مالی، غیر به محکوم مورد
 حکم، اجرای تأخیر از ناشی های زیان بودن مالی غیر و آن

 مواردی در و ندارد کارآیی مذکور، موارد قبیل از مالی اتتأمین
 از ناشی خسارات و به محکوم با کهتأمین  نوع تعیین در دادگاه
  .است مواجه مشکل با باشد، داشته تناسب حکم اجرای تأخیر

 اجرای تأخیر که .م.د.آ.ق 292 ماده به توجه با این وجود با
 در است، کردهأخذ تأمین  به مشروط حال، هر در را حکم

 و وسایل دادگاه، است الزم نیز مالی غیر به محکوم خصوص
 بعدی اجرای به مربوط نگرانی رفع در تواند می که را امکاناتی

 اجرای تأخیر از ناشی زیان جبران یا جلوگیری در یا حکم
تأمین  ترتیب، این به و تعیین گیرد، قرار استفاده مورد حکم

 .(195-111: 1921حسن زاده، ) نمایدأخذ  مناسب

 مبنای بر خواستهتأمین  در احتمالی خسارتأخذ تأمین  -2
  اخالق
تأمین  احتمالی خسارت دریافت عدم یا و دریافت مبنای

 متفاوت شده ذکر مطالب درأخذ تأمین  موارد سایر با خواسته
 موردی امری احتمالی خسارت پرداخت که جهت این از است
 پیوند اخالقیات با که است حقوقی اصول از برگرفته که است

 استناد آن به که موردی به توجه با که چرا است خورده
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 موارد بین در .شود می  مطرح آن لزوم عدم یا لزوم شود می 
 از یکی خواهان استناد مورد چنانچه 01۱ ماده در مذکور

 .کند نمی پیدا مورد احتمالی خسارت باشد ج و ب الف، بندهای
 ،نباشد مذکور بندهای موارد از استنادی مورد چنانچه اما

 با استنباط این .استتأمین  دادن به منوطتأمین  قرار صدور
ها  آن از یکی در تنها چراکه است مذکور بندهای نوع به توجه

 چنانچه و شده واقع بینی پیش مورد احتمالی خسارت پرداخت
 پرداخت به نیاز بندها از هریک استناد به قرار صدور برای

 مورد بی بند یک در آن جداگانه ذکر ،بود می احتمالی خسارت
 جایی در ۲۲1 ماده 1 بند که معتقدند دانان حقوق از برخی .بود

 برای دلیلی گونه هیچتأمین  کننده درخواست که دارد کاربرد
 معرض در را خود دلیل و باشد نداشتهتأمین  قرار صدور
صدرزاده، ) اند کرده عنوان خواسته بودن تفریط و تضییع
 معرص در چراکه است بالوجه استدالل این .(929: 1992
 01۱ ماده بندهای از یکی خود خواسته بودن تفریط و تضییع

 نیستتأمین  قرار صدور عامل تنها و دهد می تشکیل را
 علتی خود احتمالی خسارت پرداخت .(199: 1929کریمی، )

 ماده در مذکور مورد سه از غیر درتأمین  قرار صدور برای
 این عملی رویه احتمالی خسارتأخذ  علت بیان در .است 01۱

 به رسیدگی از قبل دادگاه چون که است معتقد چنین
 دعوای دالیل که این از پیش و خواهان دعوای و دادخواست

 ،بشنود را خوانده دفاع که این از قبل و بسنجد را خواهان
 از .کند می صادر خواستهتأمین  قرار خواهان تقاضای برحسب
 از قبل و کار ابتدای در خواهان محکومیت احتمال که آنجایی

 بازداشت از هم خسارت ورود احتمال نتیجتًا ،رود می رسیدگی
 عنوان از قانون که است این رود، می مقابل طرف به اموال

 خوانده پیروزی احتمال اگر .است کرده یاد احتمالی خسارت
 تمامی در احتمال این باشد احتمالی خسارت گرفتن مبنای
 مبنای اگر و است تصور قابل متفاوت، درصدهای با بندها،

 است استنادی اسناد قوت و ضعف احتمالی خسارت دریافت
 بند در بایست می تنها ،است خواسته مستند ،دیگر عبارت به یا

 هر در رسد می نظر به .گرفت می قرار توجه مورد امر این الف
 الف بند در .است بوده قانونگذار توجه مورد خاصی مبنایی ،بند

 توان می دیگر عبارت به .است بوده مالک دعوا مستند اهمیت
 ویژگی احتمالی خسارت دادن از خواهان معافیت با گفت

 ب بند در .است شده گرفته نظر در رسمی اسناد برای دیگری
 احتمالی خسارت دریافت عدم مبنای را فوریت توان می

 که چرا دانست مبنا را خود اراده به احترام ج بند در و دانست
 بار مجدد گفتار بر امتیازی نتوان اگر شد، بیان که گونه همان
 .(199: 1929کریمی، ) شود می  مطرح مکررات تکرار کرد،

 احتمالی خسارتتأمین  پرداخت مهلت یاخالق تشریح -6
 تا را خواهان سوی ازتأمین  درخواست م.د.آ قانون 109 شق
 در شرایطی نیز امر این برای و است قرارداده دادرسی ختم
 در مهلتی هرنوع نمودن تعیین و 1است گرفته نظر در بند سه

 منتفی اخالقًا احتمالی یها خسارت نمودن پرداخت جهت
 نیز نصی هیچ زمانی،  دوره این بر عالوه که چون .باشد می

 با نیز عملی رویه .ندارد وجود مهلت این شناخت بر مبنی
 تقسیم قسمت دو به بخش این در اخالقی های آموزه از سیأت
 به احتمالی خسارت تعیین از پس محاکم از برخی :شود می 

 مهلت تعیین با و مطلع آن میزان از را خواهان اخطار موجب
 سپردن به منوط را قرار صدور روزه، ده یا وای  هفته یک

 از مورد این و دانند می مهلت این ظرف در احتمالی خسارت
 حقوق هم و داده قرار مالک را خوانده حقوق هم اخالقی بعد

 پرداخت برای هم و است پذیرفته راتأمین  هم یعنی ؛خواهان
 به توجه با .گیرد می نظر در متناسب فرصت احتمالی خسارات

 خواستهتأمین  قرار صدور به منوط رسیدگی شروع که این
 وارد خوانده حقوق به خللی خسارت این پرداخت عدم و نیست

 است قانون مخالف محاکم، وسیله به مهلت تعیین ،کند نمی
 اصول از دیگر تفسیر با نیز دوم گروه .(99: 1995شمس، )

 خوانده ضرر به را مهلت هرنوع دادن ،تأمین بر حاکم قیاخال
 با محاکم این لذا ؛دانند می ایشان درحق اجحاف و دانسته
 مهلت گونههر تعیین ازتأمین  بر حاکم اصول به توجه

                                                           
 ؛باشد یدعوا مستند به سند رسم -الف  -1

 ؛باشد طیتفر ای عییخواسته در معرض تض -ب
، دادگاه واخواست شده که به موجب قانون یاوراق تجار لیاز قب یدر موارد -ج

 ؛باشد نیمأمکلف به قبول درخواست ت
به صندوق  نقدًا دیرا که ممکن است به طرف مقابل وارد ا یخواهان، خسارات -د

 .بپردازد یدادگستر
خواسته به نظر  زانیبا درنظر گرفتن م ،یخسارت احتمال زانیم نییتع -تبصره
موکول به  نیمأصدور قرار ت. ردیپذ یرا م نیمأاست که درخواست ت یدادگاه

 .خسارت خواهد بود داعیا
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 و احتمالی خسارت میزان تعیین از پس و نموده خودداری
 درخواست قبول یا رد که خود تکلیف به خواهان به آن اخطار
 قبض دادرسی پایان تا خواهان هرگاه و کرده عمل است

 .آیند برمیتأمین  قرار صدور مقام در ایشان کند، ارایه را سپرده
 که گونه همان انطباق این و است قانون با منطبق دوم رویه
 بر مبنی نصی فقدان و 01۱ ماده صدر واسطه به ،شد بیان

 قانونگذار سوی از احتمالی خسارت پرداخت برای مهلت تعیین
 .(199: 1929کریمی، ) است

 خواهان ازأخذ تأمین  در دادگاه تکلیف -5
 ازتأمین  نمودنأخذ  در تکلیفی با محکمه خصوص این در

 قانون 912 شق در که صورت این به ؛است مواجهه خواهان
 موظف خواهان از متناسبتأمین  نمودنأخذ  لحاظ از م.د.آ

 تطبیقی چنانچه .نماید رعایت را امر این موقت دستور در است
 قانون این در مقنن ،باشیم داشته 1919 مصوب سابق قانون با

 که بود داده اختیار ایشان به و بود گذاشته باز را قاضی دست
أخذ تأمین  ،الحق قانون در ولی ؛ننماید یا بنمایدتأمین أخذ 

 در خوانده حقوق احقاق راستای در تکلیفی عنوان هب متناسب
  .است شده گرفته نظر

 از متناسبأخذ تأمین  قبال در ،محکمه شق این در بنابراین
 مصوب م.د.آ قانون نمودن نسخ با و بود مخییر دعوی خواهان
 نمودن تغییر با و 1912 سال در االشعار فوق قانون ،1919
 نمودن تغییر ایضًا و «است مکلف» به «تواند می» عبارت

 قانونگذار حکم لحاظ از «مناسبتأمین » به «تأمین» ی واژه
  .کرد پیدا ساسیا تمایز

 قاضی زمینه این در که باورند این بر نویسندگان از برخی
 مواردی برای را تکلیف و بگیردتأمین  که دارد اختیار همچنان

 .باشد تصور قابل خسارتی موقت دستور از که دانند می الزامی
 نباشد، تصور قابل ضرری دادگاه منظر از چنانچه بنابراین
 همین در .ندارد خواهان ازأخذ تأمین  قبال در تکلیفی دادگاه
نهرینی، ) است شده استناد م.د.آ قانون 912 شق به رستا

 باورند این بر دیگر  عده عقیده این مقابل در .(99-21: 1992
 صدور متقاضی ازأخذ تأمین  بدون و دارد تکیف دادگاه که

ادریسیان، ) نماید صادر را تقمو دستور تواند نمی موقت دستور

 حتی که باورند این برای  عده خصوص این در .(10: 1990
 از ،باشند می معاف دادرسی هزینه پرداخت از قانونًا که کسانی

 دادرسی هزینه که استالل این با ؛باشند نمی معافأخذ تأمین 
 و بوده اشخاص مختصتأمین  درحالیکه بوده دولت به متعلق
 اداره نیز خصوص این در .ندارد آن در منفعتی هیچگونه دولت

 که شود محرز چنانچه که داده پاسخ 1دادگستری حقوقی
 الزام ،باشد می خوانده برای خسارت بردارنده در موقت، دستور
  .(99: 1995شمس، ) گرددأخذ  مناسبتأمین  که است

 واهی دعوایتأمین  درأخذ تأمین  اثر -1
 خوانده دعاوی عموم در م.د.آ.ق 102 ماده اطالق به توجه با

 با خواهان که خساراتی نمودن دیهأت جهت در تواند می دعوی
 و دادرسی های هزینه) نماید می تحمیل وی بر دعوی طرح

                                                           
 دادرسی مدعی اگر آیا» ...  که الؤس این به پاسخ در دادگستری حقوقی اداره -1

 از که کند تقاضا دادگاه از تواند می ،باشد دانشگاه موقت دستور خواهان و فوری
 1111 شماره نظریه موجب به« خیر؟ یا کند خودداری نظر مورد مینتأ پرداخت

 آیین قانون 1۱0 ماده اطالق به توجه با»: است داشته اعالم 013۱/۲/۲1 مورخ
 احراز دادگاه نظر به امر فوریت چنانچه( جدید قانون 103 ماده) مدنی دادرسی

 صورتی چنین در باشد دعوا خوانده برای خساراتی متضمن موقت دستور و گردد
 مورد امر فوریت صورت در «.است الزامی الذکر فوق ماده موضوع مینتأ خذأ

 صورت در نیز دادگاه و نماید موقت دستور صدور تقاضای دارد حق خواهان ادعا،
 دستور اجرای با است ممکن اما .نماید صادر را دستور است مکلف فوریت احراز

 خود دعوای در موقت دستور خواهان اگر. شود وارد خوانده به خساراتی موقت
 یا شود رّد او دعوای اگر ولی نیست، خسارت جبران ولمسؤ شود، شناخته محق
 را خود خسارت ولیتمسؤ عام قواعد طبق بخواهد خوانده و نشود شناخته محق

 بدون وارده خسارات و شود مواجه خواهان اعسار با است ممکن ،کند مطالبه
 دادگاه فوری امر هر مورد در اگر.  شود معکوس وضعیت و بماند باقی جبران
. سوء استفاده کنند تاسیس این از افراد کند، ممکن است صادر موقت دستور

 عقالیی و قانونی حق شوند، می جمع مصلحت و دو حق دو مینتأ أخد با بنابراین
 خصوص در خوانده حق و ماهوی رسیدگی بدون موقت دستور خذأ در خواهان
 .نماید می ایجاد خساراتی معمواًل موقت دستور اجرای .احتمالی خسارت تضمین

 دستور که طرفی باشد، مال بازداشت بر مبنی موقت دستور هرگاه مثال عنوان به
 از استفاده یا و اموال انتقال و نقل و کارگیری به امکان شده صادر او علیه

 انجام بر مبنی دستور اگر و دهد می دست از را شوند می بازداشت که وجوهی
 که کند می وارد طرف به را خساراتی معمواًل نیز باشد عملی انجام از منع یا عمل

. شود جبران باید و شده شمرده ناروا خسارت شود، رد خواهان دعوای هرگاه
 در را او و بینی پیش موقت دستور متقاضی برای که امتیازی مقابل در قانونگذار

 از پیش که نماید می مکلف را او نموده موقت دستور گرفتن به مجاز فوری امور
 طرف گردید، رّد به محکوم او دعوای هرگاه تا دهد مینأت موقت دستور گرفتن

 با شده وارد او به موقت دستور اجرای از که مسلمی خسارات دریافت برای او
 نماید خسارت دریافت محل همین از بتواند و نشود رو هروب مشکلی
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 تقاضا محکمه از (دادرسی های هزینه دیگر و الوکاله حق
 این در لذا .بدهدتأمین  خصوص این در خواهان که بنماید

 و اوضاع به عنایت با دهد تشخیص دادگاه چنانچه خصوص
تأمین  قرار تواند می ،جهات دیگر و دعوا بر حاکم احوال

 دعوای به خوانده حقوقتأمین  ضمن و نماید صادر را متناسب
 که آثاری ازجمله نگارنده نظر به .نماید رسیدگی مطروحه

 :زا عبارت برد نام واهی دعوای درأخذ تأمین  در توان می
 ای هزینه نشود، پیروز خود دعوای در خواهان اگر چنانچه -

 شده تحمیل خوانده به خواهان دعوای ی اقامه نتیجه در که
  .گردد محفوظ است

 نداشته اطمینان خود بودن محق در خواهان که صورتی در -
 اشتغال از نتیجه در ؛نماید نمیتأمین  پرداخت به مبادرت ،باشد

  .شود می  جلوگیری دادگاه
 باشد داشته خود بودن محق به علم خواهان که صورتی در -
 دعوا در که صورتی در نماید پرداخت را مربوطهتأمین  و

 جبران خوانده خسارتتأمین  محل از ،بخورد شکست
  .گردد می
 شده توقیفتأمین  نتیجه از که اموالی تواند نمی خواهان -

 مدنی احکام اجرای قانون 65 ماده در .دهد انتقال و نقل است
 رهنی و شرطی و قطعی از اعم انتقال و نقل هرگونه» :است آمده

  «.است اثر بال و باطل شده توقیف الم به نسبت
 در چنانچه مدنی احکام اجرای قانون 129 شق اساس بر -

 مکلف دادورز ،شود صادر مختلف های اجرائیه گوناگون موارد
 این در خوانده و نماید رعایت را له محکوم تقدم حق که است

 و تقدم حق طلبکاران عموم بر به محکوم به نسبت خصوص
 :گردد رعایت حق این ذیل شرایط تحت باید که دارد برتری

 منقول غیر یا منقول از اعم مالی هرنوع زمینه این در چنانچه
 و باشد وثیقه در یا و رهن در باشد می له محکوم به متعلق که
 که کسی باشد توقیف در یا و آن، مثل و شرطی بیع حتی یا

 به البته ،مزبور مال به نسبت گردیده، صادر وی نفع به حکم
 حقی وی به نسبت که کسانی سایر به نسبت به محکوم مقدار
 که کرد نشان خاطر باید ادامه در .دارد تقدم حق ،دارند

 تعیین اجرا ضمانت واهی دعوایتأمین  خصوص در قانونگذار
 که شود محرز دادگاه بر چنانچه که مضمون بدین است کرده

 تعهدات دادن انجام در تأخیر ایجاد دعوا نمودن اقامه از منظور

 محکمه ،باشد دیگر طرف آزار و باشد ورزی کینه روی از یا و
 دیهأت به را دعوی خواهان که دارد تکلیف صورت این در

 نفع به حکم صدور ضمن دادرسی، هزینه برابر سه نمودن
 .(912: 1912مهاجری، ) کند محکوم دولت

 گیری نتیجه
 و خواهان ازأخذ تأمین  موارد بررسی منظور به مقاله این

 قانون توسط شده تدوین مقررات و ها حل راه بررسی همچنین

 مرقوم مطالب به توجه با .شد انجام خوانده حقوق حفظ برای

 مستلزم خواهان ازأخذ تأمین  که رسیم می نتیجه این به

 آن مورد هر در که بوده اخالقی و حقوقی شرایط گرفتن

أخذ  شرایط، توضیح این با .است نموده تکلیف تعیین قانون

 خوانده درخواست مستلزم واهی دعوای در خواهان ازتأمین 

 وضع و نوع به توجه با را مزبور تقاضای دادگاهاگر  و است

 در. نماید می صادرتأمین  قرار ،بداند موجه ،جهات سایر و دعوا

 بودن خارجی از عبارتندأخذ تأمین  شرایط بیگانه اتباعتأمین 

 این برای  عده مورد این در که ،خوانده بودن ایرانی ،مدعی

 و ایرانی بین که باشد می اخالق خالف اصل این که باورند

 یک با را همه محاکم باید و شویم قائل تفاوت بودن خارجی

 بر قًاااتف شود بررسی عمل این دلیل چنانچه اما .بپذیرند دید

 خارجی شخص اگر چراکه است استوار اخالقی های آموزه

 وی اموال به دسترسی و نیست ایران در اینکه لیلد هب

 صورت در دعوا خوادنه حقوق بنابراین ،باشد نمی پذیر امکان

 ضایع وی به دسترسی عدم دلیل هب حقوق شدن تضییع

 طلب مقرر شرایط با بیگانگان از خاطر همین به .گردد می

 مهلت درتأمین  تقاضای ،شرایط این جمله از .شود می تأمین 

 بایدتأمین  ،بیگانه تبعه بودن ثالث وارد یا اصلی خواهان ،مقرر

 الوکاله حق و دادرسی هزینه از ناشی خسارات دیهأت برای

 در البته .است تأمین دادن از خارجی تبعه معافیت عدم و باشد

أخذ تأمین  برای نیز یشرایط خصوص همین در خواهی فرجام

تأمین  و است شده گرفته نظر در مالی، غیر به محکومدر

رأی  صدور تا حکم اجرای علیه محکوم طرف از متناسب
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 لزوم صورت در مالی به محکوم در و .افتد می تأخیر به فرجامی

أخذ  مناسبتأمین  له محکوم از اجرا از قبل دادگاه تشخیص به

 مالی وضعیت به توان می آن معیار جمله از و شد خواهد

 موقعیت و اعتبار حتی و حکم نقض احتمال میزان و له محکوم

 در .داد قرار توجه مورد نیز را له محکوم اخالقی وضعیت و

 جهات رعایت از ستا عبارتأخذ تأمین  شرایط دادرسی اعاده

 دادرسی اعاده قبول قرار صدور و آن مهلت و دادرسی اعاده

 که صورتی در مالی به محکوم در که است دادگاه توسط

أخذ تأمین  با ،باشد احتمال خسارت جبران وأخذ تأمین  امکان

 شخص اعتراض در .یابد می ادامه حکم اجرای له محکوم از

 جبران امکان که است موردی به ناظرأخذ تأمین  شرایط ثالث

تأمین  در و نباشد ممکن حکم اجرای از ناشی زیان و ضرر

 که است موردی به ناظر خواهان ازأخذ تأمین  شرایط خواسته

 109 ماده ج ب، ،الف بندهای با خواهان استنادی مورد

أخذ تأمین  شرایط موقت دستور در .نکند پیدا مصداق م.د.آ.ق

 باید که دارد فوریت آن تکلیف تعیین که است موردی به ناظر

أخذ تأمین  با آن از پس که شود احراز دادگاه توسط آن فوریت

 که است ذکر به الزم .شود می  صادر موقت دستور خواهان از

 مطرح حقوقی کتب از یک هیچ در خواهان ازأخذ تأمین  آثار

 توانیم می خواستهتأمین  به دادن تعمیم با ما و است نگردیده

 صورت در خواهان ازأخذ تأمین  آثار از یکی که کنیم بیان

 که مالی بازداشت با مورد حسب خواستهتأمین  قرار اجرای

 گردیده تصریح صراحتًا قرار در کامل صورت هب آن مشخصان

 نقد وجوه و منقول غیر و منقول امول بازداشت از اینکه یا و

 گردید بیان که اخالقی اصول کنار در .گرددتأمین  علی مدعی

 حقوقیاثر دو اموال نمودن بازدادشت یا تأمین قرار نمودن اجرا

 ممنوعیت آن حتمی اثر که (احتمالی و حتمی) دارد دنبال به را

 استحقاق آن احتمالی اثر و شده بازداشت اموال انتقال و نقل

 .استتأمین  قرار اجرای از ناشی خسارت مطالبه

اخالق در پژوهش و نیز  موارد مربوط به :مالحظات اخالقی
داری در استناد به متون و ارجاعات مقاله تمامًا رعایت  امانت
 . گردید

تدوین این مقاله، فاقد هرگونه تعارض منافعی  :تعارض منافع

 .بوده است

صورت توسط نویسنده تمامًا نگارش متن  :سهم نویسندگان

 .گرفته است

که ما را در تهیه این مقاله  تمام کسانیاز : تشکر و قدردانی

 .میسپاسگزار اند، یاری رسانده

مین اعتبار مالی ون تأبداین پژوهش  :اعتبار پژوهشمین تأ
 .سامان یافته است
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