
 

 

 

حقوق ایران: با   زمان تأمین دعوای واهی و تأمین اتباع بیگانه درقابلیت اخذ هم 

 رویه قضایی  نگاهی به

 

 **معصومه جهانشاهلو                               *جعفر نظام الملکی

 

 چکیده 
قوانو   144و  109موواد نهاد حقوقی تأمین دعوای واهی و تأمین اتباع بیگانه به ترتیب در 

بینی شده است. تدقیق در مفواد ایون موواد بیوانگر آ  آیین دادرسی مدنی شناسایی و پیش
است که در حالی که شرایط صدور هر یک از این دو نوع تأمین در برخی از موارد یکسوا  

. در است، اما در مجموع این دو نوع نهاد حقوقی را باید متمایز و متفاوت از یکدیگر دانست
و ما با تعارض ظاهری   این میا ، در خصوص مواردی که خواها  دعوا از اتباع بیگانه باشد

این دو نوع قرار تأمین مواجه باشیم این سؤال اصلی مطور  اسوت کوه آیوا خوانوده ایرانوی 
تواند درخواست صدور هر دو نوع تأمین اتباع بیگانه و تأمین دعوای واهوی را از داداواه می

های مزبور را درخواست کند؟ نتایج تحقیق ر؟ یا فقط قادر خواهد بود یکی از تأمینکند یا خی
دعوا واهی خوانده تبعه ایرا  و  تبعه بیگانه و  خواها   دهد که در فرضی که  حاضر نشا  می

سو مصالح موردنظر در تأمین دعوای واهوی را باشد صدور قرار تأمین اتباع بیگانه که از یک
صور  درخواسوت طه الوزا  داداواه بور صودور آ  بهواسنیز تأمین کرده و از سوی دیگر به

های مشترک و یا اختصاصی این دو نوع خوانده ترجیح دارد؛ مگر در مواردی که ما با استثنا
 تأمین مواجه باشیم که اساساً در اینجا صدور هر یک از این دو مردود و منتفی خواهد بود.
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 سرآغاز

هووایی اسووت قانو  آیین دادرسی مدنی تأمین اتباع بیگانه ازجمله تأمین  144  بر اساس ماده

که در صووورت بیگانووه بووود  خواهووا  و ایرانووی بووود  خوانووده، بووه تقاضووای وی بوورای تووأمین 

شود. این در حالی است کووه بووه موجووب موواده های احتمالی او در دعوا از خواها  اخذ میخسارت

شود که دعوا با توجووه بووه در مواردی درخواست و اخذ می  1قانو  مذکور تأمین دعوای واهی  109

کند کووه خواهووا  یووا خوانووده نوع تأمین تفاوت نمی نوع و سایر اوضاع و احوال واهی باشد در این

تبعه باشد، بلکه مالک و ضابطه اصلی در قابلیووت اخووذ تووأمین واهووی بووود  دعوووای   تبعه یا غیر

پاسخ این سؤال مهم هستیم که ااوور خواهووا  دعوووا اتبوواع مطروحه است. در این مقاله به دنبال  

توانوود درخواسووت هوور دو بیگانه باشد آیا در فرض واهی بود  دعوای مطروحه خوانده ایرانووی می

های مزبووور را تواند یکی از تأمینتأمین اتباع بیگانه و تأمین دعوای واهی را بکند یا خیر، فقط می

یک از این دو قرار تأمین در مقا  صدور بر دیگری توورجیح  درخواست کند؟ و اار چنین است کدا

 دارد؟ 

قابلیووت اخووذ  ای شوورایطدر راستای پرداختن به پاسخ سؤال فوق درآغاز به ارزیابی مقایسووه

اصوول تناسووب میووا  اعمووال  تأمین دعوای واهی در مقایسه با تأمین اتباع بیگانه پرداخته، سپس  

گانه را بر مبنای مفهو  و پیشینه اصل مذکور، ارزیابی قابلیت تأمین دعوای واهی و تأمین اتباع بی

معیارهای مؤثر در طور کلی و  اعمال اصل تناسب بین تأمین دعوای واهی و تأمین اتباع بیگانه به

اعمال اصل تناسب بین تأمین دعوای واهی و تأمین اتباع بیگانه شووامل معیارهووای اصوولی یعنووی 

ی نحوه درخواست تووأمین، مهلووت درخواسووت تووأمین و هم نووین قلمرو و فلسفه و معیارهای فرع

ارزیابی تعارض احتمالی در زمینه تکلیف و در مقابل آ  صالحدید قاضی در صوودور ایوون دو نوووع 

 تأمین خواهیم پرداخت.

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
 Exemplary or punitiveی از خسوارت تنبیهوی اسوت؛ خسوارت تنبیهوی ا توأمین دعووای واهوی نمونوه» .1

Damage) (  خطوای 2 یا واقعی وجود داشته باشد؛ . امکا  مطالبه یکی از انواع خسارات اسمی1وقتی مورد حکم است که؛ .
. دلیلی برفقدا  صدور حکم علیوه خوانوده وجوود 3تنبیهی نشا  دهد؛  که استحقاق خواها  را به خسارت خوانده از نوعی باشد

هوا را آ  Rookes v Barnard (1964) . از مصادیق خطاهایی که مجلوس لوردا  انگلسوتا  در دعووای4نداشته باشد؛ 
نبار را به صورت قاهرانه و مستبدانه انجا  دهود و که خوانده ارتکاب فعل زیا  مشمول خسارت تنبیهی ندانست، نباشد. درصورتی

تووا  ایون خسوارت را درخواسوت کورد. رحمی و شدت انجا  دهد یا آمرانه اقدا  کند میاز موضع برتر اقدا  کند یا آ  را با بی
ریکوا بوا عنووا  هوای کانوادا و ایالوت متحوده امکنند و دادااهیاد می  (exemplary)  بههای انگلستا  از این خسارت  دادااه

(punitive) خوانند. در فرانسه نیز بامی peine prive (.523:  1392بخشی، ) شود«معرفی می 
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قابلیت اخذ تأمین دعوای واهی در مقایسه با   ای شرایط. ارزیابی مقایسه1

 تأمین اتباع بیگانه 

دارد: آیین دادرسی مدنی در مقا  بیا  شرایط تأمین دعوای واهی بیا  مووی  قانو   109  ماده

الوکالووه کووه ممکوون اسووت تواند برای تأدیه خسارات ناشی از هزینه دادرسووی و حق»...خوانده می

صورتی که تقاضای مزبور را با توجووه  خواها  محکو  شود از دادااه تقاضای تأمین کند دادااه در

با مالحظه قسم اخیر عبارت   1کند...«.ر جهات موجه بداند، قرار تأمین صادر میبه نوع دعوا و سای

آید واهی بود  که از عنوا  آ  برمیمذکور در این ماده شرط اصلی اخذ تأمین دعوای واهی چنا 

 دعوای مطروحه است.

قانو  فوق در مقا  بیا  شوورایط تووأمین دعوووای اتبوواع بیگانووه، صوور    144  در مقابل ماده

و در مقابل ایرانی بود  خوانده را مالک عموول   تابعیت خارجی حسب مورد خواها  و یا وارد ثالث

های خارج، چه خواها  اصلی باشند و یا به عنوا  قرار داده است. مطابق ماده مذکور »اتباع دولت

واست تأمین مناسب بسپارند. درخ شخص ثالث وارد دعوا اردند بنا به درخواست طر  دعوا،...باید

 .2شود«تأمین فقط از خوانده تبعه ایرا ...پذیرفته می

اکنو  با فرض وجود شرایط اخذ هر دو نوع تأمین فوق مسئله مورد بحث آ  است که آیووا  

ها قابل جمع هستند یا خیر؟ در پاسخ بووه ایوون سووؤال این دو نهاد حقوقی از منظر شرایط اخذ آ 

نظریات مختلفی وجود دارد. در نگاه اول ممکن است این مسئله به ذهن مخاطب القا شود که بوور 

که شرط اصلی صدور قرار تأمین اتباع بیگانووه، بیگانووه بووود  خواهووا  و ایرانووی بووود  مبنای آ 

خوانده است و در مقابل شرط اصلی اخذ تأمین دعوای واهی، مطابق عنوا  واهی بووود  دعوووای 

توانوود ایوون دو نوووع قوورار بر مبنای تفاوت شرایط این دو نوع تأمین دادااه نمی  مطروحه است؛ لذا

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
های مربوط به اموور حسوبی بوه ق.آ.د.  »درکلیه دعاوی مدنی اعم از دعاوی اصلی یا طاری و درخواست  109  ماده  .1

تواند برای تأدیه خسارات ناشوی از هزینوه مقرر داشته است، خوانده میاستثنای مواردی که قانو  امور حسبی مراجعه به دادااه 
الوکاله که ممکن است خواها  محکو  شود از دادااه تقاضای تأمین کند دادااه درصورتی که تقاضوای مزبوور را دادرسی و حق

 کند.با توجه به نوع دعوا و سایر جهات موجه بداند، قرار تأمین صادر می
بر دادااه محرز شود که منظور از اقامه دعوا تأخیر در انجا  تعهد یا ایذاء طر  یوا غورض ورزی بووده، چنان ه    -تبصره

 دادااه مکلف است در ضمن صدور حکم یا قرار، خواها  را به تأدیه سه برابر هزینه دادرسی به نفع دولت محکو  کند«.
باشند و یا به عنوا  شخص ثالث وارد دعوا شوند بنا به های خارج، چه خواها  اصلی  ق.آ.د.  »اتباع دولت  144  . ماده2

توأمین  الوکاله به آ  محکو  شووند بایوددرخواست طر  دعوا، برای تأدیه خسارتی که ممکن است بابت هزینه دادرسی و حق
 شود«.مناسب بسپارند. درخواست تأمین فقط از خوانده تبعه ایرا  و تا پایا  جلسه اول دادرسی پذیرفته می
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کدیگر جمع کرده و در این زمینه قرار تأمین واحد صادر کند، بلکه باید دو قرار تأمین تأمین را با ی

رسد باید از این ظوواهر اما در مقابل بر مبنای وجه استداللی دیگری به نظر می  متمایز صادر کند؛

توانوود از خواهووا  ایرانووی چشم پوشید، زیرا در تأمین دعوای واهی، مسلم است وقتی خوانووده می

تواند درخواسووت تووأمین کنوود، زیوورا لبه خسارت کند، به طریق اولی از خواها  خارجی هم میمطا

چنووین، (. هم300:  1394زاده،    تواند حقی بیشتر از تبعه ایرانی داشته باشد )یوسفتبعه بیگانه نمی

م و اووذار مهوو در تأمین اتباع بیگانه اارچه خارجی بود  خواها  و ایرانی بود  خوانده برای قانو 

هووا ممکوون مالک عمل بوده است؛ اما در وضع این مقرره اینکه دعوای اقامه شده توسووط خارجی

چنین یکووی از (. این110: 1390زاده، ملک) است در حقیقت واهی باشد نیز مهم و مؤثر بوده است

اهدا  مقنن از وضع هر دو نهاد مذکور، جلوایری از طر  دعوووای واهووی اسووت کووه در دو نهوواد 

بنابراین مطابق این نظر، چو  شرایط تأمین دعوای واهی کلی و عا  است   ه مشترک است؛یادشد

شود، پس صدور تووأمین دعوووای واهووی توسووط داداوواه کفایووت و دربرایرنده اتباع خارجی نیز می

( و در اینجا ضرورتی برای صدور مسووتقل تووأمین اتبوواع بیگانووه 300: 1394)یوسف زاده،  کندمی

 ندارد.وجود 

توا  منکر قلمرو عا  تووأمین دعوووای نظریه نویسنداا  مقاله حاضر آ  است که اارچه نمی

مصادیق تأمین اتباع بیگانه در مواردی که اتباع بیگانه دعوووای واهووی علیووه  واهی و شمول آ  بر

اتباع ایرانی مطر  کنند شد، ولی در مقابل موارد بسیاری نیز وجووود دارد کووه موضوووع و مشوومول 

یابد، زیرا یکووی از ها مصداق نمیتأمین اتباع بیگانه هست اما تأمین دعوای واهی در خصوص آ 

نظر از واهی بود  یا نبود  دعوا حمایت از اتباع ایرا  در اهدا  در وضع تأمین اتباع بیگانه صر 

ود  دعوووا همین اساس، مقنن در مواد مربوط به تأمین اتباع بیگانه واهی ب  مقابل بیگانه است. بر

نیوواز از تووأمین اتبوواع عالوه اینکه باوجود تأمین دعوای واهی خووود را بیرا شرط ندانسته است. به

بنووابراین ااوور شوورایط تووأمین   اذار غیرممکن است؛بیگانه بدانیم، فرضی که انتساب آ  به قانو 

ترجیح دارد، زیرا با دعوای واهی و تأمین اتباع بیگانه هر دو فراهم باشد صدور تأمین اتباع بیگانه  

شود؛ هم از تبعه ایرانی حمایت شده صدور این تأمین مصالح موردنظر در هر دو تأمین محقق می

 است و هم در مقابل دعوای تأمین اخذ شده است.
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 اصل تناسب میان تأمین دعوای واهی و تأمین اتباع بیگانه. اعمال 2

سب پرداخته، سووپس بووه ارزیووابی قابلیووت در اینجا نخست به بیا  مفهو  و پیشینه اصل تنا

پووردازیم و در طور کلووی میاعمال اصل تناسب بین تأمین دعوای واهی و تأمین اتباع بیگانووه بووه

 پردازیم:نهایت به تبیین و تحلیل معیارهای اصلی و فرعی مؤثر در این زمینه می

 

 . مفهوم و پیشینه اصل تناسب2-1

بایست بووه سووابقه و مفهووو  آ  پرداخووت. اصوول در بحث از اصل تناسب قبل از هر چیز می

تناسب از منظر معنای لغوی )عادی( آ  عبارت است از »باهم نسووبت داشووتن و وجووود نسووبت و 

اما در اصطال  حقوقی عبارت اسووت از (  534:  1389)عمید،  رابطه میا  دو شخص یا دو چیز است«  

نگی میا  دو یا چند موضوع مطر  در آیین دادرسی موودنی اعووم از حقوووقی، ایجاد تعادل و هماه

اصوول مووذکور   .(82:  1396پور اسووتاد و سووعادت،  )  اقتصادی و غیره برای تحقق دادرسی عادالنه است

میالدی، مورد پذیرش و شناسایی   1950  ترین اصول کلی حقوق اروپاست که از سالیکی از مهم

مفهووو  اصوول تناسووب در مقووررات  :Chalmers & Tomkins,2007).  )448واقووع شووده اسووت«

و سووپس (  59:  1396پور استاد و سعادت به نقل از زراعووت،  دادرسی ابتدا در آیین دادرسی آلما  )

مقنن ایرانی  رغم این سابقهدر آیین دادرسی مدنی انگلیس و کانادا مورد استقبال قرار ارفت. علی

تا به امروز، به اصوول تناسووب بووه   1290  ل محاکمات حقوقیدر نظا  دادرسی ایرا  از قانو  اصو

پووور )  صورت دقیق و مشخص نپرداخته بلکه در ضمن موضوعات مختلف به آ  اشاره کرده است

(. در ارتباط با مفهو  و ماهیت این اصوول برخووی حقوقوودانا  معتقدنوود 60:  1396استاد و سعادت،  

 ا  قووانونی جوووهره اصوول تناسووب اسووتایجوواد تعووادل )تناسووب( بووین اقوودامات قووانونی و اهوود

(Kavanagh, 2009: 233). 

 

. ارزیابی قابلیت اعمال اصل تناسب بین تأمین دعوای واهی و تأمین اتباااع 2-2

 طور کلیبیگانه به

وضعیت آ  در رابطه با دو نهوواد آن ه در اینجا در ارتباط با اصل تناسب موضوع بحث است  

به عبارت دیگر آن ووه از اصوول تناسووب در   تأمین اتباع بیگانه است؛حقوقی تأمین دعوای واهی و  

توا  این دو نهاد حقوقی را بووا به کمک اصل تناسب می اینجا موضوع بحث است آ  است که آیا
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یکدیگر جمع کرد یا خیر؟ برای پاسخ این سؤال نخست باید در آغاز بووه موووارد متعوودد نهادهووای 

اشاره کرد. در قانو  مذکور مقنن در مووواد مختلووف اصووطال   تأمین در قانو  آیین دادرسی مدنی

 تأمین را در ارتباط با نهادهای مختلف تأمین دلیل، تأمین خواسته، دستور موقت، تووأمین دعوووای

ایوون  149 واهی و تأمین اتباع بیگانه را در اشکال مختلفی به کار برده است. در ایوون میووا  موواده

تحت شرایط خاص وضع کرده اسووت. ایوون نوووع تووأمین بوور   دلهقانو  تأمین دلیل را برای حفظ ا

که با حفظ ادله سروکار دارد از حیث موضوع با سایر نهادهای تأمین تفاوت اساسی دارد. مبنای آ 

قانو  آیین دادرسی مدنی در زمینووه   316  و  121  تأمین خواسته و دستور موقت نیز بر اساس مواد

 اند، با این قید موضوع دستور موقت طبووق مووادهم مشترکموضوع تأمین یعنی توقیف اموال با ه

تر از موضوووع اسووت کووه وسوویع هر دو بوده قانو  مذکور شامل انجا  عمل و یا منع از عمل  316

صرفاً ناظر بر توقیف اموال است. در این میا ، در ارتباط با تووأمین دعوووای واهووی   تأمین خواسته

توانوود بوورای تأدیووه دارد: »...خوانووده میکووه مقوورر موویقانو  آیین دادرسی مدنی    109  وفق ماده

که ممکن است...« در مقایسه با تأمین دعوای اتباع  الوکالهخسارات ناشی از هزینه دادرسی و حق

دارد: »...برای تأدیه خسارتی که ممکن قانو  مذکور در ارتباط با آ  مقرر می  144  بیگانه که ماده

وکاله به آ  محکو  اردند...« در نهایت باید اذعا  کرد که ایوون الاست بابت هزینه دادرسی و حق

دو نهاد تأمین به تصریح مقنن در زمینه موضوووع یووا همووا  خسووارات دادرسووی ناشووی از هزینووه 

به عبارت دیگر، دادااه با صوودور هوور یووک از   وکیل با هم مشترک هستند؛  1الوکالهدادرسی و حق

یابوود. جبرا  خسارات احتمالی ناشی از دادرسی اسووت، دسووت میاین دو نهاد، به اهدا  مقنن که 

 دستور موقت و تأمین خواسته که از حیث موضوع متفاوت هستند. برخال 

اینجا نکته حائز اهمیت در زمینه خسارت دادرسی این است که برخی از حقوقدانا  معتقدنوود 

، فقووط بووه هزینووه دادرسووی و قانو  آیین دادرسی مدنی ذکر شده  144  و  109  تأمینی که در مواد

. این در حووالی (234:  1390؛ حیاتی،  268:  1395پیرمحمدی و کونانی،  )  الوکاله اختصاص داردحق

نظریووه که مطووابق  است که در رویه قضایی دیدااه مخالف در بسیاری از موارد حاکم است؛ چنا 

ماه کابن در دینشست قضایی داداستری تن  در  کمیسیو  تخصصی معاونت آموزشی قوه قضاییه

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
ای کوه بوه عنووا  الوکالوه قابول مطالبوه: »میوزا  حق26/1/1393مورخ    9309970022300057دادنامه به شماره    .1

 (.43:  1396علیه قابلیت مطالبه دارد به اندازه تعرفه است« )مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه،  خسارت دادرسی از محکو 
کشور: »اار وکالت نامه وکیل محکو  له داللت بر مجوانی بوود  دیوا  عالی   5شعبه    5/11/29  -1740حکم شماره  -

 (.38: 1330وکالت مزبور باشد با این کیفیت خساراتی از این جهت متوجه او نشده تا استحقاق مطالبه داشته باشد« )متین، 
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خسارات دادرسووی   1383  2و نظریه اکثریت در نشست قضایی داداستری بندرعباس مرداد  13801

الزحمووه کارشناسووی و ها ماننوود حقالوکاله وکیل شامل سایر هزینووهفراتر از هزینه دادرسی و حق

قووانو  آیووین  109 توجووه بووه ابهووا  موواده شود. برخی حقوقدانا  دیگر معتقدند بامانند آ  نیز می

این قانو  نظریه اخیر را توجیه و تقویت کرده و معتقدنوود بایوود   519  دادرسی مدنی و اطالق ماده

»خسووارات دادرسووی« ماننوود هزینووه دادرسووی و 109  پذیرفت که منظور مقنن از خسارات در ماده

 رمووی وجه افتخووار) های ضروری برای دفاع از جانب خوانده اسووتالوکاله وکیل و سایر هزینهحق

های الوکاله در کنار هزینهتوا  افت که ذکر حقدر تأیید این نظر می  .(121  -  113:  1399السا ،

های دادرسووی کند که خسارات دادرسی شامل تما  هزینهدادرسی ذهن را به این امر منصر  می

شود، چو  خود مقنن مطلع و متوجه بوووده کووه هزینووه دادرسووی بووه معنووای خوواص را خوانده می

های خت کرده است، مگر اینکه در نظوور مقوونن منظووور از هزینووهخواها  در زما  اقامه دعوا پردا

 دادرسی، هزینه دادرسی به معنای خاص در اقامه دعوای متقابل توسط خوانده باشد.

بر مبنای مراتب مذکور تناسب و اشتراک اولیه موردنظر بین تأمین دعوووای واهووی و تووأمین 

 ها وجود دارد.اتباع بیگانه به منظور اعمال اصل تناسب در خصوص آ 

 

. معیارهای مؤثر در اعمال اصل تناسب بین تأمین دعااوای واهاای و تااأمین 2-3

 اتباع بیگانه

طور که قابلیت اعمال اصل تناسب بین تأمین دعوای واهی و تأمین اتباع بیگانه بهپس از آ 

ین کلی اثبات شد، اکنو  وقت آ  است که به بررسی معیارهای مؤثر در اعمووال اصوول تناسووب بوو 

تأمین دعوای واهی و تأمین اتبوواع بیگانووه بپووردازیم. معیارهووای مووذکور را در ذیوول در دو اووروه 

 دهیم:معیارهای اصلی و معیارهای فرعی مورد بحث قرار می

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
 ه:...نظرکمیسویو  تخصصوی معاونوت آموزشوی قووه قضوایی»  در صورتجلسه نشست قضایی مذکور آمده است که:  .1

ق.آ.د.  خوانده، درکلیه دعاوی خواها  اعم از اینکه تا طر  دعوا هزینه دادرسی را پرداختوه باشود   109  حسب مستفاد از ماده»
الوکاله وکیل و یا هزینوه هوای )دعوای تقابل و غیره( و یا در این دعاوی وکیل انتخاب کرده باشد بابت هزینه دادرسی ویا حق

ر قرار تأمین کند. با وصف فوق نظر اکثریت و اقلیت در حدی که با مراتب باال انطباق دارد تأییود تواند درخواست صدودیگر می
 (437و   436:  1383شود« )زراعت،  می

ق.آ.د.  موراد از   109  ...نظر اکثریت: با عنایوت بوه اطوالق مواده»  . در صورتجلسه نشست قضایی مذکور آمده است:2
هایی ای که خوانده پرداخت کورده یوا هزینوهالوکالهدادرسی و حقدر ماده اعم است از هزینه  الوکاله مزبوردادرسی و حق  هزینه

 (.803:  1387قانو  مزبور در آینده خوانده پرداخت خواهد کرد...« )معاونت آموزش قوه قضاییه،   503 که وفق ماده
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. معیارهای اصلی در اعمال اصل تناسب بین تأمین دعوای واهی و تأمین  2-3-1

 اتباع بیگانه

قلمرو و سپس فلسفه تأمین دعوای واهی و تأمین اتباع در بحث از معیارهای اصلی نخست  

 شود.بیگانه مورد بحث واقع می

 الف. قلمرو

در بحث از قلمرو به ترتیب موضوع و استثناهای تأمین دعوای واهی و اتباع بیگانه از منظوور 

 شود:ها به منظور اعمال اصل تناسب مورد بحث واقع میتناسب آ 

مقوونن در واهی در مقایسه با تأمین اتباع بیگانااه:    ارزیابی موضوع تأمین دعوای -

توانوود از خواهووا  دعوووا مبحث تأمین اتباع بیگانه و تأمین دعوای واهی نوع تأمینی که دادااه می

قووانو  مووذکور در  144 و 109 اخذ کند را مشخص نکرده، بلکه تعیین نوع آ  را بر اسوواس مووواد

بنابراین در این دو نوع تأمین برخال  تأمین خواسته کووه در آ  وفووق  اختیار دادااه اذاشته است؛

نقوود )اموووال منقووول یووا  نقوود یووا غیوور تواند وجووهصرفاً باید وجه نقد باشد، می  108د« ماده  »  بند

 .(278:  1390؛ حیاتی،302 - 301: 1388بهرامی، غیرمنقول( باشد )

قووانو  مووذکور  144 قانو  آیین دادرسی مدنی واژه »تأمین« اما در ماده  109  ر مادهمقنن د

اووذار اصطال  »تأمین مناسب« را به کار برده است. در اینجا اینکه در تأمین اتبوواع بیگانووه قانو 

امووا در تووأمین دعوووای واهووی اصووطال   اصطال  »تأمین« را همراه با قید »مناسب« به کار برده

ا بدو  این قید مذکور بیا  کرده ممکن است این تردید را پدید آورد که از ایوون حیووث »تأمین« ر

تفاوتی میا  این دو وجود دارد؛ اما تدقیق در موضوع بیانگر آ  است که بین این دو اصطال  که 

هر حال دادااه در زما  اونه بیا  شده، در واقعیت و عمل تفاوتی چندانی وجود ندارد، زیرا در  این

اخذ تأمین اتباع بیگانه یا دعوای واهی، تأمین مناسب را با توجه به نوع دعوا و دالیل و مستندات 

 کند.خواها  و خوانده و شرایط دیگر اخذ می

نکته مهمی که در اینجا در ارتباط با موضوع باید به آ  اشاره کوورد بحووث ضوومانت ضووامن 

ی غیر نقدی متفاوت است. برخی معتقدند بووا هادیگر تأمین  طور کلی در اینجا وضعیت بااست. به

اتخاذ مالک از مقررات آیین دادرسی موودنی در مبحووث تووأمین خواسووته قبووول ضوومانت ضووامن 

رسد دادااه باید در قبول ضمانت نظر میمنتها، به    (.302  و  301:  1388بهرامی،  بالاشکال است )

تری عمل کند، زیرا با رویکرد مضیقدر تأمین اتباع بیگانه و هم نین تأمین دعوای واهی  ضامن  
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فووروش راحتی در بورس و بووازار بووه   های غیر نقدی نیست که بهضمانت ضامن مثل دیگر تأمین

 های احتمالی خوانده ضمانتبرسد، بلکه صرفاً تعهد شخص است که از خواها  در مقابل خسارت

ی و به خصوص تابعیووت ضووامن را باید شخصیت و وضعیت مالی و اعتبار  اینجا دادااه  کند. درمی

 در نظر بگیرد و در انتخاب و پذیرش او بر مبنای مجموع موارد مذکور با دقت باالیی عمل کند.

 در هر حال آن ه از منظر اصل تناسب در اینجا مشهود است آ  است که بر مبنای آنکووه در

ها از این جهت بووا آ  اند و باهم تناسب دارند، پسحالت کلی موضوع هر دو نهاد حقوقی مشترک

 جمع هستند. یکدیگر قابل

 ر مقایسه با تأمین اتباع بیگانهارزیابی استثناهای تأمین دعوای واهی د -

طر  ایوون اسووت در ارتباط با استثناهای تأمین دعوای واهی و تأمین اتباع بیگانه سؤال قابل

ناهای مووذکور، بووا هموودیگر قابوول توجه به استث  که آیا تأمین دعوای واهی و تأمین اتباع بیگانه با

قووانو  آیووین   110  و  109  های تأمین دعوای واهی به ترتیب در مووواداستثناجمع هستند یا خیر؟  

یووا   1اند از: الف. دعاوی مستند به چووکشده است که عبارتبینیتوسط مقنن پیش  دادرسی مدنی

علیووه متوقووف؛ ت. بعضووی از امووور یا برات؛ ب. دعاوی مستند به اسناد رسمی؛ پ. دعاوی   2سفته

 حسبی به موجب قانو .

انوود از: قانو  آیین دادرسی مدنی عبارت  145  های تأمین اتباع بیگانه نیز مطابق مادهاستثنا 

الف. در کشور متبوع وی، اتباع ایرانی از داد  چنین تأمینی معا  باشند، ب. دعاوی راجع به چک 

ت. دعاوی مستند به اسناد رسمی، ج. دعاوی که براثر آاهی   یا سفته یا برات، پ. دعاوی متقابل،

 شود از قبیل اعتراض به ثبت و دعاوی علیه متوقف.رسمی اقامه می

چنین برخی استثناهای اختصاصووی مواجووه در این میا  ما با برخی استثناهای مشترک و هم

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
 14صوادره از شوعبه  30/4/83موورخ  512: »اعتراض آقای ... نسبت به دادنامه شماره 8/1/83  -1009. حکم شماره  1

دادااه عمومی تهرا  که بر محکومیت تجدیدنظر خواه به پرداخت مبلغ سی میلیو  ریال بابت وجه یک فقره چک بوه شوماره 
و هم نین پرداخت هزینه دادرسی و خسارت تأخیرتأدیه اشعار دارد وارد نیست، زیورا اسوناد تجواری  25/10/82مورخ    583543

چک از جمله آ  است قابل نقل و انتقال است و اصدار آ  و وجود چوک در یود اشوخاص مطوابق مقوررات قوانو  ای که  ذمه
قانو  صدور چوک صوادرکننده چوک و  19 شود و مادهتجارت دلیل بر بدهکاری صادر کننده آ  در مقابل دارنده محسوب می

 358عترض عنه خالی از اشکال است مسوتندًا بوه مواده داند بنابراین رأی مصاحب حساب را متضامناً مسئول پرداخت چک می
 شود این رأی قطعی است«.قانو  آیین دادرسی مدنی رأی تجدیدنظر خواسته تأیید می

قانو  تجارت دارنده سوفته برهور تقودیر   318ماده    290  برطبق مفهو  ذیل ماده»  :16/1/31  -12853  حکم شماره  .2
 نسبت به سفته پروتست نشده باشد«.  تواند به دهنده آ  رجوع کند هرچندمی
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به اسووناد تجوواری  هستیم. استثناهای مشترک شامل دعاوی مستند به سند رسمی، دعاوی مستند

 به معنای خاص یا هما  برات، سفته و چک و دعاوی علیه متوقف است.

اند از: سایر دعاوی که بر اثر آاهی در مقابل استثناهای اختصاصی تأمین اتباع بیگانه عبارت

عالوه بر دعاوی علیه متوقف که جزو اسووتثناهای مشووترک بووود(، دعوواوی )  شوندرسمی اقامه می

 ردی که در کشور متبوع اتباع خارجی اتباع ایرانی از داد  چنین تأمینی معا  هستند.متقابل و موا

های مربوط بووه امووور حسووبی در در نهایت تنها استثنای اختصاصی دعوای واهی درخواست

قانو  آیین  109صدر ماده ) مواردی که قانو  امور حسبی مراجعه به دادااه را الزامی دانسته است

 مدنی( است.دادرسی  

در ذیل نخست به بحث از استثناهای مشترک و سپس به بحووث از اسووتثناهای اختصاصووی 

هووا بوور اعمووال اصوول تناسووب خووواهیم تأمین دعوای واهی و تأمین اتباع بیگانه از منظر تأثیر آ 

 پرداخت.

استثناهای مشترک تأمین دعوای واهی و تأمین اتباع بیگانه و تأثیر آن بر اعمال اصل  •

 ها: سب بین آنتنا

در ارتباط با استثناهای مشترک سؤال اساسی آ  است که آیا تأمین دعوای واهووی و تووأمین 

اتباع بیگانه با توجه استثناهای مذکور با یکدیگر قابل جمع هستند یا خیوور؟ در پاسووخ بایوود افووت 

های مذکور را از ابتدا تأمینکدا  از قرار  های ذکرشده هیچدادااه در صورت مواجهه شد  با استثنا

یادشووده خواهووا  را در هوور دو نهوواد  145 و 110 تواند صادر کند، چو  مقنن صریحاً در موادنمی

حقوقی مذکور، از تأدیه تأمین در این موارد معا  دانسته است. مبنای این اقدا  موکل به ماهیووت 

کنند؛ بووه ایوون نحووو کووه در منتفی میشود که اساساً قابلیت اخذ تأمین را  استثناهای مذکور برمی

شده مسووتند دعاوی مستند به اسناد رسمی، در این استثنا فرض مقنن براین است که دعوای اقامه

تواند واهی باشد، به عبارتی واهی تلقی کرد  دعاوی مسووتند بووه اسووناد رسوومی به این اسناد نمی

ذ تأمین موجب تزلزل اعتبووار اسووناد چنین اخقابل تصور نیست و سالبه به انتفاء موضوع است. هم

( و یا در دعاوی مستند به اسناد تجوواری، ااوور درواقووع 285: 1388شود )متین دفتری،  می  1رسمی

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
توا  به نظریه کمیسیو  نشست قضایی اشاره کرد که مطابق آ : »تکلیف داداواه در صودور قورار در این زمینه می  .1

قانو  آیین دادرسی مدنی به اعتبار اسناد رسمی و در شر  تضییع بود  خواسوته  108 ماده  3تا    1  تأمین خواسته طبق بندهای
اسناد تجاری بدو  تودیع خسارت، تصریح شده است. در بند چهار  ماده مزبور، صدور قرار تأمین خواسوته در سوایر و برخی از  

 (.241  :1396موارد، منوط به ایداع خسارت احتمالی است« )مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه،  
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دعوای اقامه شده واهی هم باشد چو  مستند دعوا اسناد تجاری اسووت و ایوون اسووناد بووه موجووب 

: 1396ت و انتشارات قوه قضوواییه، مرکز مطبوعا) فراوا  برخوردارند قانو  و رویه قضایی از اعتبار

و وصووف   1ها، ازجمله اصوول عوود  توجووه ایرادهووادر نهایت با عنایت به اصول حاکم بر آ   (.241

(. در نهایووت 231:  1389افزایوود )کریمووی،  هووا می( که بر اعتبار آ 439:  1385زراعت،  )تجریدی  

رتیووب، واهووی بووود  دعوووا مووورد شوند. به این تبه پرداخت میمسئول این اسناد معمواًل محکو   

ایرد. چو  دعوای خواها  مستند بووه ایوون اسووناد اسووت و بووه احتمووال رسیدای و توجه قرار نمی

 فراوا  در دعوا پیروز خواهد شد. در دعاوی علیه متوقف نیز بر اساس رأی وحوودت رویووه شووماره

ها  تبعه کشووور قانو  تجارت خوا  537  هیئت عمومی دیوا  عالی کشور و ماده  789-3/4/1399

و ااوور   خارجی در مواعد معین حق اعتراض به حکم ورشکستگی یا تاریخ ورشکسووتگی را داشووته

خواهند اعتراض کنند و احقاق حق کنند در مهلت مقرر حق اعتراض دارند، در غیر این صورت می

ق ایوون حق اعتراض ندارند؛ لذا قابلیت اعتراض راهبرد و راهکار مقنن برای تضییع احتمووالی حقووو

 یابد.اشخاص است و تأمین چندا  موضوعیت نمی

ای هستند یووا اونهچه ذکر شد استثناهای مذکور با توجه به قانو  و آرای قضایی بهبنا بر آ 

در آ  بسیار کم اسووت. ایوون دعوا کنند یا امکا  واهی بود  دعوا را از حالت واهی بود  خارج می

کووه جلوووایری از ن دعوای واهی و تأمین اتباع بیگانووه تأمیدر حالی است که هد  مقنن از وضع 

 های مذکور بووا توجووه بووهبنابراین، در تأمین  ورود خسارات ناروا به علت طر  دعاوی واهی است؛

توانوود از خواهووا  وجه نمیهیچ  ها بهدالیل ذکرشده خوانده در صورت مواجهه شد  با این استثنا

توا  صدور دادااه در صورت مواجهه شد  با این استثناها    درخواست تأدیه تأمین کند. به عبارتی،

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
 اشواره و اسوتناد کورد کوه مطوابق آ :  1368/  23/2مورخ    1046/7توا  به نظریه مشورتی شماره  در این زمینه می  .1

( 116)235قبول و صدور قرار تأمین خواسته با رعایت مقررات قانو  آیین دادرسی مدنی با دادااه است و بوا توجوه بوه مواده »
هما  قانو  قابل اعتراض است و به اعتراض خوانده در اولین جلسه دادرسی بایود رسویدای شوود. در موورد سوؤال اظهوارات 

ه دعوی بر عد  استحقاق خواها  به دریافت وجه چک به لحاظ عد  انجا  تعهد موضوع قرارداد که امری مواهوی اسوت خواند
ارتباطی به دارنده چک که با استفاده از مقررات قانو  تجارت اقدا  بوه تقودیم دادخواسوت کورده نودارد و بوا توجوه بوه بقوای 

تواند تصمیمی بررفع اثر از قرار تأمین بگیورد و اضوافه ویس، دادااه نمیمسئولیت صادرکننده چک دررمورد دارنده چک و ظهرن
صادرکننده چک( که مدعی عد  انجا  تعهد از طر  ایرنده چوک و بالنتیجوه عود  اسوتحقاق وی بوه )  کند خوانده دعویمی

درصورت عد  انقضای مهلت مقورر تواند از طریق تقد  دادخواست جلب ثالث، استفاده از چک و دریافت وجه آ  شده است می
( قانو  آیین دادرسی مدنی اقدا  کند یا پس از صدور حکم و محکومیت به پرداخت، اقدا  به تقودیم دادخواسوت 276)  در ماده

مستقلی علیه ظهرنویس از جهت دریافت وجهی که مدعی است من غیرحق دریافوت کورده اسوت، بکنود )مرکوز مطبوعوات و 
 (.256:  1396  انتشارات قوه قضاییه، 
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کدا  از دو نهاد حقوقی را نخواهد داشت و صدور قرار تووأمین بووه کلووی منتفووی قرار تأمین در هیچ

شووود. شود. به این ترتیب، قابل جمع بود  هر دو نهاد در موارد استثناهای مشترک منتفی میمی

 های ذکرشده را صادر کند.کدا  از تأمینهیچچو  در اینجا دادااه قادر نیست 

ن باار اعمااال تأمین دعوای واهی و تأمین اتباع بیگانه و تأثیر آاستثناهای اختصاصی   •

  هااصل تناسب بین آن

انوود از: استثناهای اختصاصی تووأمین اتبوواع بیگانووه عبارتبه شرحی که پیش از این ذکر شد 

شوند، دعاوی متقابل و مواردی که در کشور متبوووع اقامه میسایر دعاوی که بر اثر آاهی رسمی  

اتباع خارجی، اتباع ایرانی از داد  چنین تأمینی معا  هستند. تنهووا اسووتثنای اختصاصووی دعوووای 

های مربوط به امور حسبی در مواردی است که قانو  امور حسبی مراجعه بووه واهی نیز درخواست

 دادااه را الزامی دانسته است.

مسئله آ  است که اار دعوای نجا در ارتباط با استثناهای اختصاصی تأمین اتباع بیگانه در ای

تواند چه اقدامی انجووا  بدهوود؟ بووه عبووارت دیگوور اتباع بیگانه متکی براین استثناها بود دادااه می

پیش از این در بحث از شرایط ذکر شد که دادااه با توجه بووه شوورایط اخووذ هوور دو نهوواد مووذکور 

اند قرار تأمین اتباع بیگانه را صادر کند، اما اکنو  صدور تأمین اتبوواع بیگانووه بووا اسووتثناهای تومی

تواند تأمین دعوووای تواند چه اقدامی کند؟ آیا اصالً نمیرو شده است، اکنو  دادااه میمذکور روبه

ور صادر کند؟ یا واهی و تأمین اتباع بیگانه هر دو را با توجه به شرایط افته شده و استثناهای مذک

اونووه تواند با توجه به شرایط و استثناهای مذکور تأمین اتباع بیگانه را صادر کند؟ هما فقط نمی

توا  افت با توجه به مصالحی که مقنن در هر یک از اسووتثناهای مخووتص که مشخص است می

هووا درخواسووت د آ در صورت وجو  تواندتأمین اتباع بیگانه مورد توجه قرار داده است، خوانده نمی

صدور تأمین مذکور از دادااه کند، چو  مقنن عد  اخذ تأمین را در صورت مواجه شد  دادااه بووا 

اما آیووا در اینجووا قابلیووت صوودور تووأمین   یادشده پذیرفته است؛  145  این استثناها صریحاً در ماده

کند؟ در پاسخ سؤال   تواند تأمین دعوای واهی صادرشود یا دادااه میدعوای واهی هم منتفی می

مذکور باید افت بر اساس مبانی و جهات ذیل در اینجا قابلیت صدور قرار تووأمین دعوووای واهووی 

وجود دارد، زیرا شرایط تأمین دعوای واهی هم نا  که ذکر شد عا  بوده و شامل شرایط تووأمین 

انه مانع تحقق وصووف عالوه، وجود استثناهای مختص تأمین اتباع بیگشود. بهاتباع بیگانه نیز می

شده واقعاً واهووی باشوود. در اینجووا   واهی بود  در دعوای مطروحه نبوده و ممکن است دعوا اقامه
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مبنای وضع تأمین اتباع بیگانه از منظر اینکه ممکن است خواها  به علت عد  موفقیت در دعوووا 

  خسارت تبعه ایرانی ایرا  را ترک کند و احتمال عد  دسترسی به تبعه خارجی و بال جبرا  ماند

(. هم نین، زمانی که ما با استثناهای مختص 231:  1396یابد )مقصودی،  وجود دارد، مصداق می

تأمین اتباع بیگانه مواجه هستیم وضعیت با استثناهای مشترک میا  این دو نوع تووأمین متفوواوت 

ه امکا  اخذ تأمین دعوووای کند بلکبوده و این استثناها منع قانونی در اخذ هر دو تأمین ایجاد نمی

شووود، که استثناهایی که مانع اخذ تأمین اتباع بیگانه میواهی هم نا  فراهم است. در نهایت این

هم و  طر  دعوا علیه متوقف یا دعوای متقابل مانند دعاوی مستند به اسناد رسوومی و اسوونادی 

اهی بود  دعوا بووا وجووود ایوون کند، بلکه احتمال وتجاری، دعوا را از حالت واهی بود  خارج نمی

 استثناها هم نا  باقی است.

کند پذیرش و اثبات آ  در رویه قضووایی آن ه این دیدااه را بیش از پیش تأیید و تقویت می

ها و عد  واهی بود  آ  2و تجاری 1اسناد رسمی است. در این زمینه باید افت رویه قضایی اعتبار

هیئت عمومی دیوووا   3/4/1399-789 اشاره به رأی وحدت رویه شمارهکند. در اینجا  را تأیید می

بووا توجووه بووه قووانو   الز  است. رأی مذکور سرعت رسیدای به دعوا علیه متوقف را  3عالی کشور

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
اشواره   21/5/86-676  شوماردادااه تجدیدنظر استا  تهورا  به  8  به طور مثال در این زمینه می توا  به رأی شعبه  .1

داداواه   210اصوداری از شوعبه    22/7/85-676  درخصوص تجدیدنظرخواهی...نسبت بوه دادناموه شوماره»  کرد که مطابق آ :
ها به تجویز انتقال منوافع موورد اجواره سوند رسومی شوماره شوماره نظرخواها عمومی تهرا  که به موجب آ  خواسته تجدید

تهرا  مردود اعال  شده است نظر به اینکه به موجوب   11  بخش  126/584یک باب مغازه جزء پالک ثبتی    15334-27/2/84
رات حوق نپوذیرفتن اسوناد ها مستأجر مغازه مورد خواسوته هسوتند و محواکم و ادا الذکر تجدیدنظرخواها سندرسمی اجاره فوق

هوای پرونوده رسمی را ندارند و حکمی نیز دایر بر ابطال سند مذکور صادر نشده است و به قوت خود باقی اسوت فلوذا خواها 
مسنأجر قانونی و رسمی مورد اجاره بوده و دعوای آنها بخواسته تجویز انتقال منافع مورد اجاره قابلیت اسوتماع و رسویدای دارد 

قانو  آیین دادرسوی مودنی پرونوده جهوت  353با تلقی کرد  رأی دادااه به قرار رد ضمن نقص آ  مستندا به ماده   و بنابرین
 شود این رأی قطعی است«.رسیدای ماهیتی به دادااه بدوی اعاده می

شوور هیوأت عموومی دیووا  عوالی ک 4/2/38مورخ  548توا  به رأی اصراری شماره به طور مثال در این زمینه می  .2
قانو  آیین دادرسی مدنی ناظر به موردی است کوه  302و  301 مادتین) رأی دادااه استا  به اینکه» اشاره کرد که مطابق آ :

خوواه منکور مودیونیت قبیل پرداخت استناد به دفاتر تجاری خود کند و چو  پژوهش یکی از طرفین برای اثبات امر وجودی از
خواه دلیل ها از ناحیه پژوهشهای مدرکیه با توجه به محرز شد  صدور آ دارد و وجود سفتهخود است و انکار نیازی به دلیل ن

اعتبواری سوفته و عود  ها مذکور هم ثبت نشده باشد این عد  ثبت دلیل بور بیمدیو  بود  او است و بر فرض موضوع سفته
 خواه نیست(، صحیح است«.وجود اشتغال ذمه پژوهش

بوا توجوه بوه لحواظ وضوعیت خواص » هیأت عمومی دیوا  عالی کشوور: 3/4/1399-789 هرأی وحدت رویه شمار  .3
و احکا  راجع به آ  و لزو  تسریع در انجا  عملیات تصفیه، مقررات خاصی در قانو  تجارت وضع شده و از جمله   ورشکستگی

اختصاص داده شده و آاهوی فصل مخصوصی به طرق شکایت از احکا  صادره راجع به ورشکستگی تحت عنوا  همین عنوا  
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هووای معووین شووده در قوووانین تجارت در نظر ارفته و مقرر کرده اشخاص ذینفع باید تحت مهلت

. این رأی از حیث شکلی قابلیت طوور  دعوووا را منتفووی شوداعراض کند وارنه حقشا  تضییع می

دانسته نه آنکه این امر مستندی برای ورود در ماهیت واهی یا غیر واهی نبود  دعوا قرار ایرد و 

از آ  استنباط شود دعوای اقامه شده علیه متوقف واهی نیست. ادبیووات رأی مووذکور و اشوواره بووه 

شکلی و نه ماهوی و واهی بود  یا نبووود  را از منظوور   فقدا  قابلیت استماع خود تأکید بر جهت

توا  قسمت انتهایی ایوون رأی کووه داللووت بوور جهووت شووکلی را رساند. حتی میاین رأی نیز می

 رساند مستندی در تأیید ادعای خود بدانیم.می

های مربوط بووه امووور درخواست  در ارتباط با تنها استثنای اختصاصی تأمین دعوا واهی یعنی

 هووم در مواردی که قانو  امور حسبی مراجعه به دادااه را الزامی دانسته است بایوود افووت  حسبی

که مقنن به علت وجود مصالحی اتباع بیگانه را از داد  تأمین معا  دانسته است، دادااه نیز چنا 

ق.مرقووو    109  حسووبی در موواده  در صورت وجود استثنای مختص تأمین دعوای واهی یعنی امور

 د تأمین دعوای واهی صادر کند، زیرا اشخاص، اعم از اتباع ایرا  و اتباع بیگانووه، در امووورتواننمی

بایست به دادااه مراجعه کنند. در اینجا خواها  از پرداخت تأمین دعوای واهووی معووا  حسبی می

تواند در صورت وجووود (، منتها دادااه می608  :1368؛ مدنی،288:  1385است )بهشتی و مردانی،  

 از وی دریافت کند. یط اخذ تأمین اتباع بیگانه، این نوع از تأمین راشرا

به این ترتیب، دادااه با وجود فراهم بود  شرایط صدور تأمین اتباع بیگانه در صورت وجووود 

تواند قرار تأمین اتباع بیگانه صادر کند، اما با توجووه بووه استثناهای مختص تأمین اتباع بیگانه نمی

اینجا قادر خواهد بود قرار تأمین دعوای واهووی صووادر کنوود، چووو  اسووتثناهای   دالیل ذکرشده در

کنند. در ارتباط با استثنای اختصاصی تأمین دعوووای مذکور احتمال واهی بود  دعوا را منتفی نمی

واهی نیز در صورت وجود شرایط اخذ تأمین اتباع بیگانه، صدور قرار تأمین در این زمینه بالمووانع 

 است.

 
 همین قانو  مبدأ اعتراض اشخاص ذینفع به نحوو مطلوق، تواریخ اعوال   537کرد  حکم ورشکستگی الزامی شده و در ماده  

احکا  راجع به ورشکستگی دانسته شده است و قرینه کافی برنسخ مقررات خاص مذکور به موجب مقررات عا  قوانو  (  آاهی)
های عمومی و انقالب در امور مدنی وجود ندارد و با عنایت به اصول عود  نسوخ، اعتوراض دادااهمؤخرالتصویب آیین دادرسی  

قانو  یادشده در دادااه صوادرکننده حکوم   537  های مذکور در مادهکلیه اشخاص ذینفع به احکا  ورشکستگی، خارج از مهلت
شعبه دهم دادااه تجدیدنظر اصفها  که بوا ایون نظور  27/12/1397 مورخ 284  قابلیت استماع ندارد. بنا به مراتب، رأی شماره

 «....شودانطباق دارد، به اکثریت قاطع آراء هیأت عمومی صحیح و مطابق قانو  تشخیص می



 
 ...  زمان تأمین دعوای واهی و تأمین قابلیت اخذ هم 273

الذکر قابلیت جمع تأمین اتباع بیگانه با تأمین دعوای واهی در اینجا نیز ای موارد فوقبر مبن

زیرا وجود استثناهای اختصاصی هریک از این دو نهاد حقوقی مووانع صوودور دیگووری   منتفی است،

 نخواهد بود.

 ها با یکدیگرفلسفه تأمین دعوای واهی و تأمین اتباع بیگانه و مقایسه آن ب.

اینجا نخست به بیا  فلسفه اصلی تأمین دعوای واهی و تووأمین دعوووای اتبوواع بیگانووه و در  

 دهیم.ها را مورد بحث قرار میها با یکدیگر پرداخته و سپس فلسفه فرعی آ مقایسه آ 

 ها با یکدیگریگانه و مقایسه آنفلسفه اصلی تأمین دعوای واهی و تأمین اتباع ب -

ماند که مقنن از وضع دو نهاد مختلف ذکر شد، تردیدی باقی نمیبر مبنای آن ه تا به اینجا  

کند. با این وجود، ایوون دو های چندی را دنبال میتأمین دعوای واهی و تأمین اتباع بیگانه فلسفه

است. توضیح   اند که میا  آ  دو مشابهنهاد در کنار فلسفه فرعی خویش دارای یک فلسفه اصلی

قانو  آیین دادرسووی موودنی  144 و 109 ها با توجه به مواداز وضع آ ترین هد  مقنن آنکه مهم

پایووه و اسوواس های احتمالی ناروا که از طر  دعوووای بیعبارت است از جلوایری از ورود خسارت

طر  خواها  خارجی علیه خوانده تبعه ایرا  در دعوای اتباع اعم از دعاوی که از    1شود؛ناشی می

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
بوه طوور  یی واهی و بی اساس بود  دعوا یکی از جهات ماهوی مستقل برای رد دعوا تلقی موی شوود:قضا  هیرو  در  .1
که مطابق آ : »...داداواه بوا احوراز  دکنیتوجه  75/12/25کشور مورخ  یعال دیوا  21 شعبه  1/988  رأیبه    نهیزم  نیمثال در ا 

جعول در مبلوغ چوک   یراجع به معامله ساختما  اسوت و ادعوا  یمتعلقه به اداره دارائ  اتیپرداخت مال  نیچک بابت تضم  نکهیا 
: توجوه 69/ 6/12-23/676کشوور بوه شوماره  یعال دیوا  23 شعبه یبه رأ  نهیزم  نیدر ا   نیهم ن...«.  است  یهو وا   اساسیب

صودور   و  1699پالک    تیوقف  تیالف به خواسته تثب  یآقا  تیبه طرف  یاداره حج و اوقا  دادخواست  لیکنید که مطابق آ : »وک
به وقوف عمول  یداده که پالک مزبور موقوفه بوده و سالها متماد ح یو توض میتقد یبه نا  موقوفه به دادااه حقوق  تیسند مالک

از نقول و انتقوال موقوفوه   یریجلوا  یبا صدور دستور موقت برا   کندیم  یریشده است لکن خوانده از دخالت اداره اوقا  جلوا
 1699کورده پوالک    که به شماره ثبت شده اعال   یا حهیارسال ال  یصدورحکم بر طبق خواسته کرده است خوانده ط  یتقاضا
 یصودور حکوم بوه رد دعووا  یاسوت و تقاضوا اساسیمطروحه ب یاست دعوا  یاست و مورث تیسند مالک یاست و دارا   ملک

از طور  اداره حوج و اوقوا    ردیوکه مورد توجوه قورار ا  ی: )اعتراض خاصدهدیم  یرأ  نیشعبه چن  أتیخواها  کرده است...ه
حصر وراثوت  یو اواه هشد میکه از طر  خوانده تقد تیسند مالک یفتوکپمعلو  نشده است با لحاظ اوراق پرونده در مندرجات 

 .«شودیقرار مزبور ابرا  م ستیوارد ن  یمضبوط در پرونده امر برقرار صادره اشکال
: دادااه تجدیدنظر استا  تهورا  اشواره کورد 56شعبه  920997027010672  شمارهدادنامه  در نهایت در این زمینه به   
 یحقووق یدادااه عمووم 124شعبه  4/4/91مورخ  00309از دادنامه شماره    تالف.    یآقا  تی .ت به طرف  یپرونده آقا  نی»در ا 

بوه عنووا   ریال 000/000/15 مبلغبه پرداخت  خواه دنظریکرده است به موجب دادنامه موصو  تجد  یخواه  دنظریتهرا  تجد
اوراق و مسوتندات پرونوده و مالحظوه  یمحکو  شده است دادااه بوا توجوه بوه بررسو یواه یاز طر  دعوا   یناش  ا یضرر و ز

کوه موجوب نقوص و  یو اعتوراض موؤثرو مودلل  رادیومرحلوه ا   نیودادااه در ا   نیبه ا   4/4/92  خ یارائه شده در تار  یهایدایرس
قانو    348با جهات مذکور در ماده    دنظریرا فراهم کند مطر  نشده است درخواست تجد  خواسته  دنظریتجد  دادنامه  یاعتباریب
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سوی خواها  ایرانی یا خارجی علیه خوانووده تبعووه ایوورا  یووا یا دعاوی که از  بیگانه مطر  شده و  

؛ افتخووار 233:  1389کریمووی،    ؛110:  1390زاده،  مطر  شده است )ملووکبیگانه در دعوای واهی  

هووایی موجووب ایجوواد که اخذ چنین تأمیناینید دقت کرد با وجود ( با111:  1399جهرمی، السا ،  

کند کووه از چنین مواردی ایجاب می  در  شوند، اما چو  نفع خواندهها میااهطواری دادرسی در داد

شووود،   احتمالی که ممکن است بر وی تحمیل شود، تضمینی ارفتهبرای جبرا  خسارات    خواها 

اذار چنین نهادهایی را برای حمایت از حقوق وی تأسیس کرده است. به این ترتیب، هوود  قانو 

هر دو نهاد تأمینی مزبور حمایت از حقوووق خوانووده بوورای جلوووایری از ورود اصلی مقنن از وضع  

اساس از طر  خواها  است که این هد  در هوور از اقامه دعوای بیدادرسی ناروا ناشی    اتخسار

دو تأمین مذکور مشترک است؛ هم نا  که در تأمین خواسته و دستور موقت هم وضع به همووین 

 شکل است.

فوق در مجموع باید افت چو  هد  مقنن از تأسیس نهوواد تووأمینی تووأمین بر مبنای موارد  

بنووابراین، ایوون   دعوای واهی و تأمین اتباع بیگانه جلوایری از تضییع حقوق خوانده در دعوا است؛

دو نهاد حقوقی در فلسفه به عنوا  یکی دیگر از معیارهای مؤثر در اعمال اصل تناسب به منظووور 

 هستند. ها، مشترکجمع بین آ 

تواند با توجووه بووه فلسووفه اصوولی حال در اینجا مسئله شایا  ذکر آ  است که آیا دادااه می

ها را صادر کند؟ باید بووه ایوون سووؤال بوودین شووکل پاسووخ داد کووه های ذکرشده یکی از آ تأمین

ها که جلوووایری از های مزبور، هد  اصلی مقنن از وضع آ نخست، با صدور قرار یکی از تأمین

یابد؛ دو ، صدور قوورار ود خسارات احتمالی ناروا و تضمین حقوق خوانده ایرانی است، تحقق میور

هر دو تأمین توسط دادااه، دور از عدالت است، چو  ممکن است خواها  بیگانه توا  تودیع هوور 

 دو تأمین را نداشته و این مسئله موجب شود حق او به علت عد  طر  به موقع دعوا تضییع شود.

تواند بووا ل پس از این پرسش مسئله و پرسش دیگر آ  است که آیا اکنو  که دادااه میحا

های مذکور، مبادرت به صدور یکووی فوق در مورد فلسفه اصلی تأمین  توجه به مطالب ذکرشده در

که فلسفه اصوولی ایوون   آنجاتواند صادر کند؟ از  ها را مییک از آ ها کند، در نهایت امر کدا از آ 

 
 یرأ نیوا  شوودیو اسوتوار م دییوقانو  مرقو  تأ 358خواسته به استناد ماده   دنظریانطباق ندارد لذا بار تجد  یمدن  یدادرس  نییآ

 است«.  یقطع
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هووای مزبووور را بوور از تأمین  تواند یکووینهاد حقوقی مشترک است، لذا دادااه از این منظر نمی  دو

ها نیز مووورد توجووه واقووع شووود و بوور دیگری ترجیح دهد. در نتیجه باید در اینجا فلسفه فرعی آ 

 شود.اساس آ  اقدا  شود. این امر در ادامه مورد بحث واقع می

 ها با یکدیگرو تأمین اتباع بیگانه و مقایسه آنفلسفه فرعی تأمین دعوای واهی  -

در ارتباط با فلسفه فرعی تأمین اتباع بیگانه باید توجه کرد که اقامه دعوا علیه تبعووه ایرانووی 

ای از مخاطرات اسووت کووه منووافی اصوول علیه ایرانی مستلز  پاره  توسط تبعه خارجی برای مدعی

و تبعووه بیگانووه را در یووک وضووعیت ممتوواز قوورار   1تساوی متداعیین در نزد محاکم قضایی اسووت

که دعوا به نفع تبعه بیگانه تما  شود او قادر خواهد بود از تمووا  وسووایلی کووه   دهد، زیرا زمانیمی

شود استفاده کرده و حکم صووادره را علیووه لَه اذارده میمطابق قوانین در اختیار اشخاص محکو 

مقابل اار تبعه بیگانه خوانده دعوا باشد و محکووو  شووود، او   اما در  موقع اجرا اذارد؛  تبعه ایرا  به

تواند ایرا  را ترک کرده و از آثار حکم محکومیت خود فرار کند. در اینجا بسیار محتمل اسووت می

ای باشد و در نتیجه او چاره لَه ایرانی دیگر وجود نداشتهکه امکا  مطالبه خسارت از ناحیه محکو 

؛ 281: 1388؛ متووین دفتووری، 336: 1385داشووت )بهشووتی و مردانووی، جز تحمل ضوورر نخواهوود  

(. بر این اساس در بسیاری از کشورها هم و  ایرا  مقرراتووی وضووع شوود تووا 233:  1389کریمی،

از طر  دعوا از طر  اتباع خارجووه را  اتباع کشورها با استفاده از آ  بتوانند خسارات احتمالی ناشی

 2تأمین کنند.

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
بوده است؛ فقها در کتاب قضا با عنوا  »وجوب تسویه بین الخصمین« اصل تساوی در نظا  دادرسی اسال  ملحوظ    .1

قاضی باید در سال  افتن و نشستن و سخن افتن و توجه به طرفین مساوات را رعایت کرده و به اظهارات طرفین »  اویند:می
 (.536 - 7:  1394یکسا  اوش داده و در صدور حکم عدالت را رعایت کند« )خدری،  

ریج در مقررات کشورها تحوالتی رخ داد تا آنجا که امروزه این تأمین از آیین دادرسوی کشوور فرانسوه بوه . البته به تد2
معاهوده آیوین   17  و مواده  2طور، در آیین دادرسی فراملی(. همین32:  1391شمس،  )  دلیل موازین حقوق بشر حذ  شده است

نهوی شوده ( 101 - 92: 1396محسونی، ) اند أخوذ ایون توأمینپذیرفتهکشور آ  را  49که  2الهه 1954  دادرسی مدنی مصوب
: 3-2...3اصل سو  اصول آیین دادرسی مدنی فراملی در این زمینه مقرر می دارد: اصول برابوری آیینوی طورفین دعووا »  است.

ود اقامتگواه او در کشوور اونه وثیقه یا تأمینی بابت هزینه دادرسی به یک شخص، صرفاً به دلیل تابعیت خارجی یا نبونباید هیچ 
کننوده ممکون اسوت در ماهیوت   که درخواسوتمقر دادااه، تحمیل شده ویا در فرض درخواست اقدامات موقتی به احتمال این

معاهوده آیوین دادرسوی مودنی   17  (. مواده55:  1386محکو  شود، پرداخت چنین چیزی الزامی است...« )غنوایی و محسونی،  
نباید به علت وصف خارجی یوا  ای، تحت هر عنوا ، اونه خسارات احتمالی و سپردهدارد: »هیچ الهه نیز مقرر می  1954  مصوب

از این کشورها اقامت دارند و خواها  یا مداخلوه نداشتن اقامتگاه یا سکونت در آ  کشورها اتباع کشورهای متعاهد که در یکی  
های قضوایی یل شود. این قاعده درباره تضمین پرداخت هزینهاز این کشورهای دیگر هستند تحمهای یکی  کننداا  در دادااه
 شود...«.کننداا  نیز اجرا می  ها یا مداخلهازسوی خواها 
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برخی نویسوونداا  زمینه  این در فلسفه فرعی تأمین دعوای واهی نیز باید افتدر ارتباط با 

خود منظور دیگری   ها در طر  دعوا جز احقاق حقدرست است که اغلب خواها حقوقی معتقدند  

است کووه افووراد بسوویاری هووم در موقعیووت خواهووا  ها نشا  داده ها در دادرسیندارند ولی تجربه

کنند و از این طریق با طر  دعوای واهی و مقررات دادرسی سوءاستفاده میهستند که از قواعد و  

هووا جلووب کوورده و موجووب تحمیوول خسووارات دادرسووی بوور آ   دادرسی  بدو  دلیل اشخاص را به

قانو  آیین  110 و 109 اذار مقررات موادقانو  شوند. بر مبنای این تجارب نامطلوب است کهمی

 برخووی  .(159  -  158:  1380اسووت )یلفووایی،دعوای را وضع کوورده    دادرسی مدنی در زمینه تأمین

کووار   از افووزایش حجوومتواند پیشگیری  از وضع چنین تأمینی می  دیگر از ایشا  نیز معتقدند هد 

ها با طر  چنین دعوووایی باعووث که ممکن است خواها   (، زیرا232:  1389محاکم باشد )کریمی،  

ها تحت رسیدای هستند، افزایش یابند. این در حالی اسووت ادااههایی که در دشوند، تعداد پرونده

از اتال  وقووت قضووات و بودجووه عمووومی بوورای   که ساختار و نظا  دادرسی مطلوب آ  است که

و وقت و بودجه مذکور به دعاوی که در نهایت هیچ نفعی بوورای   های واهی جلوایری شدهپرونده

 خواها  به همراه نخواهد داشت صر  نشود.

های مووذکور صووورت فرعی تأمین  ر مجموع بر مبنای بررسی و تحلیلی که در مورد فلسفهد

توانوود رسد در مواردی که قابلیت صدور هر دو نوع تأمین وجود دارد داداوواه میارفت، به نظر می

صدور تأمین اتباع بیگانه را به علت حفظ حقوق خوانده ایرانی بر تأمین دعوای واهی ترجیح دهد. 

طر  با صدور قرار تأمین دعوای واهووی، خواهووا  بیگانووه ممکوون اسووت در صووورت یکاز    چو 

های احتمووالی خووود و خوانده ایرانی به او برای جبرا  خسارت  شکست در دعوا ایرا  را ترک کند

که میزا  خسارت وارده بوور خوانووده ایرانووی بیشووتر از   دسترسی نداشته باشد، به خصوص درجایی

نووص قووانونی علت عد  وجود    بهشده در تأمین دعوای واهی باشد، چو  دادااه  مقدار تأمین اخذ  

شود مقدار تأمینی که اخذ کرده کافی نیسووت مقوودار آ  را افووزایش تواند زمانی که متوجه مینمی

دهد، اما در مقابل با اخذ تأمین اتباع بیگانه اار متوجه شود مقدار تأمینی که تعیووین کوورده کووافی 

تواند مقدار کافی را تعیووین و خواهووا  را ملووز  قانو  آیین دادرسی می  148  مادهنیست بر اساس  

قانو  مذکور قرار رد دادخواسووت صووادر   147  کند که آ  را بسپارد، در غیر این صورت طبق ماده

اهدا  فرعی مقنن از   طور ضمنی بهخواهد شد. از سوی دیگر، دادااه با اخذ تأمین اتباع بیگانه به

اساس که باعث ورود ضرر به خوانده از طر  دعوای بی دعوای واهی، یعنی پیشگیری  وضع تأمین
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وقووت قضووات و تلووف شوود   کووار محوواکم و جلوووایری از    از افووزایش حجوومشود، پیشگیری  می

 (.232:  1389بودجه( دست خواهد یافت )کریمی،  )  کندکه دولت می هاییهزینه

 

ناسب بین تأمین دعوای واهی و تأمین . معیارهای فرعی در اعمال اصل ت2-3-2

 اتباع بیگانه

توانند در ارزیابی اعمال اصل تناسب میا  دو نهاد حقوقی مذکور و که می  معیارهای دیگری

از: نحوه درخواست تووأمین، مهلووت درخواسووت  اندها با یکدیگر مؤثر باشند عبارتقابلیت جمع آ 

ینه تکلیف و در مقابوول آ  صووالحدید قاضووی در تأمین و هم نین ارزیابی تعارض احتمالی در زم

 پردازیم:صدور این دو نوع تأمین در ذیل به بررسی این موارد می

 الف. نحوه درخواست تأمین

کووه بوورای اینکووه   قانو  آیین دادرسی مدنی تصریح کرده اسووت  144  و  109  مقنن در مواد

واهی یا تأمین اتباع بیگانه صووادر کنوود، بایوود خوانووده درخواسووت دعوای  دادااه بتواند قرار تأمین  

که خواهووا  تواند درصووورتیآیا دادااه می تأمین کند. حال در این میا  سؤال اساسی آ  است که

دو نهاد کند یا خیوور؟ در پاسووخ  صدور قرار تأمین این اقدا  بهدعوا واهی باشد رأساً بیگانه باشد یا  

اساس و یا خواها  دعوووا تبعووه که اطمینا  داشته باشد دعوا بیباید افت دادااه حتی در صورتی  

هووای مزبووور سو، صوودور قوورار تأمینیک  تواند رأساً قرار تأمین صادر کند، زیرا ازبیگانه است، نمی

ها کند بلکه جزء صدور آ  ااه رأساً اقدا  بهنظم عمومی و جزء قواعد آمره نیستند تا دادمربوط به  

(. از سوووی دیگوور، مقوونن در مووواد 19: 1382)ایمانیا ، شوومس و تفرشووی،  حقوق خصوصی است

ی صدور این دو نوع قرار تأمین تصریح کوورده اسووت؛ ضوومن مذکور بر لزو  درخواست خوانده برا

که البته بر  1اذارداین امر صحه میکه تا حدودی رویه قضایی در زمینه تأمین دعوای واهی بر  آ

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
 شوووماره داداووواه تجدیووودنظر اسوووتا  تهووورا  دادناموووه 52 شوووعبه 9109980227200319 پرونوووده کالسوووه. 1

صوادره از شوعبه دوازده داداواه  30/8/91-746 دادناموه در خصوص تجدیودنظر خواهی...نسوبت بوه :9109970269500111
اساس آ  حکم به بطال  دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی صادر شوده اسوت و در اجورای تبصوره   عمومی تهرا  که بر

ریال معادل سوه برابور هزینوه   000/200/979/9  قانو  آیین دادرسی مدنی تجدیدنظر خواه محکو  به پرداخت مبلغ  109  ماده
نفع دولت محکو  شده است دادااه با مالحظه محتویات پرونده و اسناد و مدارک و اظهارات منعکس در آ  نسوبت   دادرسی به

قانو  آیین دادرسی مودنی  358 به حکم بطال  اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تجدیدنظر خواهی وارد نبوده و مستندًا به ماده
قوانو   48 و 2 اصل بر پرداخت هزینه دادرسی است از آنجا که حسب موادشود اما نسبت به قسمت دو  حکم هرچند تأیید می

 شود مگر اینکه مورد درخواست قرار ایورد و تبصوره موادهآیین دادرسی مدنی به هیچ موضوعی در دادااه حقوقی رسیدای نمی
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تأمین اتباع بیگانه   مبنای مشابهت این دو نوع قرار تأمین مبانی و رویکرد مذکور قابلیت تعمیم به

های مزبور کنوود خووال  نووص صدور تأمین  بر مراتب فوق اار دادااه رأساً اقدا  به  را نیز دارد. بنا

 قضایی عمل کرده است.صریح قانو  آیین دادرسی و رویه متقن 

 قانو  آیین دادرسی مدنی در  313  موقت در ماده  ذکرشده، مانند دستور  هایتأمینمقنن در  

صورت کتبی و یا شفاهی تواند بهکه آیا درخواست می  ای نکردهمورد نحوه درخواست تأمین اشاره

ح قانونی مبنی بر چنین بر مبنای آنکه نص صریصورت مطلق سخن افته است. اینباشد، بلکه به

کتبی و یا شفاهی بود  درخواست قرارهای تأمین مزبور وجود ندارد. هم نین، بر مبنووای فقوودا  

منع قانونی دیگر برای طر  درخواست به صورت شفاهی در نهایت باید افت درخواسووت مووذکور 

صووورت تواند به هر دو صورت کتبی و یا شفاهی طر  شود. در این میا  ااوور درخواسووت بووه  می

( الیحه ثبت و پیوست پرونووده 36: 1391دعوا شود )شمس،کننده به  الیحه تقدیم دادااه رسیدای

ای شووفاهی مطوور  شووود، در اونهاما در مقابل اار درخواست تأمین در جلسه دادرسی به  شود؛می

د چنووین بایوو (. این36: 1391شمس،) شودکننده رسیده میامضاء درخواستمجلس قید و به صورت

افت اارچه الزامی برای طر  مکتوب درخواست فوق وجود ندارد اما در نهایت مراتب به صووورت 

شود. بر مبنای آن ه اذشت نحوه درخواست تأمین در تأمین مکتوب در پرونده منعکس و درج می

 دعوای واهی و تأمین اتباع بیگانه تابع احکا  واحدی است.

 ب. مهلت درخواست تأمین

مورد زما  درخواست تأمین اتبوواع بیگانووه   در  قانو  آیین دادرسی مدنی  144  مادهدر  مقنن   

تواند تا پایا  جلسه اول دادرسی درخواست تأمین کند. این تصریح کرده که خوانده تبعه ایرا  می

را تعیووین نکوورده   اذار مهلتوویدر حالی است که در خصوص درخواست تأمین دعوای واهی قانو 

ساز مشکالت برای قضات و اصحاب پرونده و وکووالی ایشووا  جب ابها  و زمینهاین امر مو  است؛

قانو  مذکور و با اخذ   109  حسب سیاق عبارات مادهاست. در این میا  برخی حقوقدانا  معتقدند  

 
اوذار ل مقوررات آ  را قانو مذکور است و در ماده مذکور اعموا 109 قانو  آیین دادرسی مدنی چو  در مقا  تکمیل ماده  109

منوط به درخواست خوانده کرده است بنابراین الز  بووده اسوت خوانوده اعموال مقوررات و ضومانت اجورای دعووای واهوی را 
 109الذکر فراهم شود چو  در پرونده امر درخواستی بور اعموال مواده  فوق  109  کرد تا امکا  اعمال تبصره مادهدرخواست می

تبصره آ  به عمل نیامده است از این جهت موجبات اشتغال رسیدای دادااه بر احراز اینکه دعووی اعسوار از پرداخوت مذکور و  
ورزی یا ایذاء طر  مقابل در طر  دعوی واهی فوراهم نبووده اسوت بوه هزینه دادرسی به منظور تأخیر در انجا  تعهد یا غرض

 شود«.یدنظر خواسته در این قسمت از دادنامه قرار رد آ  صادر و اعال  میهما  قانو  با نقض دادنامه تجد  358استناد ماده 
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این قانو  در نهایت باید افت در خصوص تأمین دعوووای واهووی نیووز مهلووت   144  مالک از ماده

برخووی  (. در مقابوول159:  1393)نوبخت،ولین جلسه دادرسی خواهد بود  درخواست تأمین تا پایا  ا

ای وجود دارد که مانع از پذیرش تقاضا تا پایووا  فوق قرینه  109  حقوقدانا  دیگر معتقدند در ماده

کننده در ایوون شود و آ  شرایط پذیرش تقاضا و ارزیووابی قاضووی رسوویدایجلسه اول دادرسی می

این ماده افته شده است قاضی باید با توجه به نوع دعوا و وضع دعوا زمینه است. توضیح آنکه در 

دهنده آ  است که اار داداوواه احتمووال کند و این شرایط نشا و سایر جهات تقاضا را ارزیابی می

از دفاع ماهوی خوانده  پذیرد و این امر پسپیروزی خواها  را ضعیف بداند، تقاضای خوانده را می

بنابراین مطابق نظریووه اخیوور بووا   (؛298:  1394زاده،  است تا قبل از دفاع )یوسفپذیر  بیشتر امکا 

خوانده در هر زما  یعنی از زما  تقدیم دادخواست تووا خووتم دادرسووی در   109  ظاهر مادهتوجه به

 تواند درخواست تأمین دعوای واهی کند.صورت درخواست خوانده و واهی بود  دعوا می

کووه رسوود نظریووه نخسووت توورجیح دارد؛ توضوویح آ ل به نظر میدر مجموع بنا به جهات ذی

دهد که خوانده بعوود قانو  آیین دادرسی مدنی این موضوع را نشا  می  109  اارچه که ظاهر ماده

تواند اقدا  به اخذ تأمین کند. ولی با ین تفسیر ظاهری مقنن بووه از دفاع حتی تا ختم دادرسی می

ین دعوای واهی که جلوایری از طر  دعوای واهووی اسووت هد  خود از تأسیس نهاد حقوقی تأم

سد؛ لذا این تفسیر به دلیل مغایرت با مینا و فلسفه وضع تأمین دعوای واهی مردود و منتفی رنمی

چنان ووه بوور داداوواه »  دارد:قانو  مذکور که مقرر مووی  109  عالوه با توجه به تبصره مادهاست. به

بوده، داداوواه  ورزیغرض ایطر   ذاءیا ای در انجا  تعهد  ریتأخمحرز شود که منظور از اقامه دعوا  

بووه نفووع  یدادرسوو  نووهیسه برابوور هز هیبه تأد را قرار، خواها  ایحکم  صدور ضمنمکلف است در  

« بعد از دفاع الز  نیست دادااه اقدا  به اخذ تأمین دعوای واهی کند، بلکه بووا دولت محکو  کند.

است در راستای ضمانت اجرای مقرر در تبصره مذکور که اخووذ جریمووه واهی دانستن دعوا مکلف  

که برخی اسووتادا  مسوولم آیووین دادرسووی موودنی چنا     بنابراین آ   به نفع دولت است اقدا  کند؛

قانو  آیووین دادرسووی   144  اند باید افت مهلت تأمین دعوای واهی نیز به قرینه مادهمطر  کرده

(. برخی استادا  دیگر آیین دادرسی 163:  1399شمس،  )  رسی استمدنی تا پایا  اولین جلسه داد

قووانو  آیووین دادرسووی  87 آمرانه بود  ایراد تأمین دعوای واهی و موواده  مدنی نیز با توجه به غیر

 (.114:  1399افتخار جهرمی و السا ،) اندمدنی نظریه اخیر را توجیه و تقویت کرده

ت ظاهری مهلت درخواست تأمین دعوووای واهووی و رغم تفاوالذکر علیبر مبنای مراتب فوق
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تأمین اتباع بیگانه در نهایت باید افت این دو با تفسیری که مطر  شد دارای وضووعیتی یکسووا  

 ها متصور نخواهد بود.واقعیت و عمل بین آ  بوده و از این منظر تفاوتی در

قاضاای در صاادور . ارزیابی تعارض احتمالی در زمینه تکلیف و در مقابل آن صالحدید ج

 این دو نوع تأمین

در زمینه تکلیف و یا عد  تکلیف قاضی در زمینه صوودور هوور یووک از دو نوووع قوورار تووأمین 

دعوای واهی و تأمین اتباع بیگانه مسئله تابع حکم واحدی نیست؛ به این نحو کووه در حووالی کووه 

»...داداوواه  بیووا  اینکووه:قانو  آیین دادرسی مدنی در خصوص تأمین دعوای واهی بووا  109 ماده

که تقاضای مزبور را با توجه به نوع دعوا و سایر جهات موجه بداند، قوورار تووأمین صووادر درصورتی

کند...« قاضی را در صدور قرار تأمین بنا به درخواسووت خوانووده مخیوور دانسووته تووا بوور مبنووای می

مل کند، در مقابوول صالحدید خویش از منظر تشخیص واهی بود  و یا نبود  دعوای مطروحه ع

...داداوواه »  قانو  آیین دادرسی مدنی در خصوص تأمین اتباع بیگانووه بووا بیووا  اینکووه:  147  ماده

مکلف است نسبت به درخواست تأمین رسیدای و مقدار و مهلووت سووپرد  آ  را تعیووین کنوود...«، 

سته و از این منظوور النهایه دادااه را در صدور قرار تأمین بنا به درخواست خوانده ایرانی مکلف دان

. به این ترتیب در اینجووا بووین اختیووار (301: 1394زاده،  یوسف)  برای قاضی الزا  وضع کرده است

دادااه در صدور تأمین دعوای واهی و تکلیف دادااه در صدور تأمین اتباع بیگانووه میووا  دو نهوواد 

 مذکور تعارض وجود دارد.

انکووار اسووت، نبایوود آ  را در سووطحی قابل رغم آنکه تعارض مذکور غیررسد علیبه نظر می

انگاشت که مانع جمع این دو نوع تأمین با یکدیگر باشد، زیرا به شرحی که پیش از این ذکر شد، 

مطلووق هسووتند و .  (107:  1384)غفاری،  در تأمین دعوای واهی اصطال  »خواها « و »خوانده«  

ا در مقابوول در تووأمین اتبوواع بیگانووه اموو   شووود؛شامل خواها  و خوانده ایرانی و خارجی هر دو می

چنین تووأمین دعوووای واهووی خواها  صرفاً اتباع کشورهای خارجی و خوانده تبعه ایرا  است. این

تفاوت ذاتی و ماهیتی با تأمین اتباع بیگانه نداشته و از حیث قلمرو اعم از آ  است. در این میووا  

ضمین حقوق خوانده ایرانی در این نوع قوورار مقنن برای نشا  داد  اهمیت تأمین اتباع بیگانه و ت

که در تأمین دعوای واهی چنین امتیووازی دادااه را مکلف به صدور این تأمین کرده است، درحالی

رسد بایوود اذعووا  کوورد تعووارض مووذکور، ظوواهری و به نظر می  بنابراین  بینی نکرده است؛را پیش

عارض هم به این نحو است کووه در اینجووا حل. حل تحل است و نه تعارض واقعی و غیر قابلقابل
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تأمین اتباع بیگانه به عنوا  خاص، تأمین دعوای واهووی را بووه عنوووا  عووا  در موضوووع تعووارض 

 زند.تخصیص می

قانو    147  و  109  توا  با توجه به موادبنابراین، در تبیین و تحلیل رابطه با این دو نهاد می

هووای مووذکور را ت: وقتی دادااه شرایط صوودور تأمینآیین دادرسی مدنی در نهایت باید چنین اف

که در اینجا برخال  قرار ویژه آ فراهم ببیند، باید مبادرت به صدور قرار تأمین اتباع بیگانه کند به

صر  درخواست خوانده مکلف به صدور قوورار تووأمین اسووت و ایوون   تأمین دعوای واهی قاضی به

أمین اتباع بیگانه در مقا  جمع این دو نهوواد حقوووقی خود جهت دیگری برای ترجیح صدور قرار ت

 است.

 

 فرجام سخن 

در این مقاله درصدد پاسخ به این سؤال اساسی که آیا در صورت وجود شرایط تأمین دعوای 

واهی باید دو قرار تأمین مستقل صادر و دو تأمین اخذ شود یا جمع این دو بووا یکوودیگر و صوودور 

ای شرایط در این دو است. در این زمینه قبل از هر چیز به بررسی مقایسهقرار تأمین واحد ممکن  

پرداختیم و بر مبنای مطالعه به عمل آمده در این زمینه دریافتیم در بدو امر و بالقوه امکووا  جمووع 

 طور کلی وجود دارد.دو نهاد حقوقی تأمین دعوای واهی و تأمین دعوای اتباع بیگانه به

طریقه و ابزار قابلیت جمع این دو نهاد حقوقی اصل تناسووب در آیووین  کهسپس بر مبنای آ 

دادرسی مدنی است پس از آشنایی اجمالی درآغاز به قابلیت اعمال اصل تناسب بین ایوون دو نوووع 

طور کلی پرداختیم که در اینجا دریافتیم بر مبنای جایگاه این دو نوع تأمین در مقایسه با تأمین به

قانو  آیین دادرسی مدنی و اشتراک در سووطح نوووع تووأمین و مبنووای تووأمین در ها در  سایر تأمین

طور کلی اعمال اصل تناسب بین این دو نوع تأمین وجود دارد؛ اما به همین نهایت در بدو امر و به

میزا  بسنده نکرده و به بررسی دقیق معیارهای اصل تناسب در این زمینووه و بووه عبووارت دیگوور 

ؤثر در اعمال اصل تناسب بین تووأمین دعوووای واهووی و تووأمین اتبوواع بیگانووه ارزیابی معیارهای م

و استثنائات( و فلسووفه   شامل موضوع)  پرداختیم. در این میا  ارزیابی معیارهای اصلی یعنی قلمرو

های مذکور ما را به این نتیجه رهنمو  کرد که از حیث قلمرو بر مبنای آنکه در حالت کلی تأمین

ها از این جهووت بووا یکوودیگر اند و با هم تناسب دارند، پس آ حقوقی مشترک  موضوع هردو نهاد

اعمال است؛ اما آنجا که استثناها مطر  شود، چووه جمع بوده و اصل تناسب از این منظر قابلقابل
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در سطح استثناهای مشترک و چه در سطح استثناهای اختصاصی مقوله قابلیت جمع منتفی است؛ 

توووا  دادااه در صورت مواجهه شد  با این اسووتثناها ورد استثناهای مشترک  در م  به این نحو که

کدا  از دو نهاد حقوقی را نخواهد داشت و صدور قوورار تووأمین بووه کلووی صدور قرار تأمین در هیچ

قابلیت جمع تأمین اتباع بیگانووه بووا تووأمین شود و در خصوص استثناهای اختصاصی نیز منتفی می

ت، زیرا وجود استثناهای اختصاصی هر یک از این دو نهوواد حقوووقی مووانع دعوای واهی منتفی اس

صدور دیگری نخواهد بود. از حیث فلسفه نیز در نهایت دریافتیم بر مبنای اشتراک فلسفه اصوولی 

 پایه و اساس های احتمالی ناروا که از طر  دعوای بیاین دو نهاد یعنی جلوایری از ورود خسارت

ماند؛ اما برای آنکووه دریووابیم در در قابلیت جمع این دو تردیدی باقی نمی  شود در نهایتناشی می

نهایت جمع این دو به چه شکلی خواهد بود با مطالعه فلسفه فرعووی ایوون دو نهوواد دریووافتیم کووه 

صدور تأمین اتباع بیگانه به علت حفظ حقوق خوانده ایرانی بر تأمین دعوای واهی ترجیح داشته و 

 ایست این نوع قرار تأمین صادر شود.بدر مقا  جمع می

 پس از آ  بر مبنای معیارهای فرعی مؤثر در اعمال اصل تناسب میا  این دو در ارتبوواط بووا

دو معیار نحوه درخواست تأمین و مهلت درخواست تأمین دریافتیم که در نهایت این دو نوع تأمین 

هووا وجووود نوودارد. در بوورای جمووع آ از این دو منظر تابع حکم واحدی بوده و از این حیث مووانعی 

ارزیابی تعارض احتمالی در زمینه تکلیف و در مقابل آ  صالحدید قاضی در صدور ارتباط با معیار  

تنها از این حیث مانعی برای جمووع ایوون دو وجووود این دو نوع تأمین نیز در نهایت دریافتیم که نه

صر  درخواست خوانده در مقایسووه بووا بیگانه بهندارد؛ بلکه الزا  دادااه بر صدور قرار تأمین اتباع  

صوور  درخواسووت وی در نهایووت عد  الزا  دادااه در ارتباط با صدور قرار تأمین دعوای واهی به 

جهت دیگری برای ترجیح صدور قرار تأمین اتباع بیگانه و حتی الزا  بر این اموور در نحوووه جمووع 

 این دو نهاد حقوقی با یکدیگر است.

 شود:های ذیل پیشنهاد میای ارتقای مقررات و رویه قضایی نکات و توصیهدر مجموع بر

نظوور موجووود در دکتوورین و رویووه . در ارتباط با مهلت تأمین اتباع بیگانه بر مبنای اختال 1

قضایی موضوع از طریق اصال  قانو  و یا طر  در هیئووت عمووومی دیوووا  عووالی و صوودور رأی 

 ف شده و وحدت نظر حاکم شود.وحدت رویه دنبال تا تعیین تکلی

های قانونی موجووود قابلیووت جمووع . بر مبنای آن ه در این مقاله ذکر شد بر مبنای ظرفیت2

این دو نوع قرار تأمین از طریق صدور قرار تأمین اتباع بیگانه مالک عمل قرار ایرد تا در فوورض 
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که موضوع در هیئت عمومی همپوشانی و تعارض با ابها  مواجه نباشیم. این امر مقتضی آ  است 

دیوا  عالی کشور مطر  و رأی وحدت رویه مقتضی در این زمینه صادر شود تووا از تشووتت آراء و 

ویژه آنکه اار بخواهیم در فرض تعووارض بووا صوودور دو ها در اینجا جلوایری به عمل آید. بهرویه

مرافعووه را کووه یکووی از نوع قرار تأمین اقدا  نماییم، این امر تضعیف جدی حقوق خواها  و حووق 

( است را به همراه خواهد داشت و در هوور حووال صوودور 34اصل  )  اصول بنیادین در قانو  اساسی

 ناپذیر است.قرار تأمین واحد در موارد تعارض و همپوشانی امری ضروری و اجتناب

المللووی و نسووبت بووه اتبوواع سووایر . الز  است بر مبنای ضرورت حسن عمل در سطح بین3

تدریج مورد توجه قرار ایرد؛ البته حذ  المللی در زمینه تأمین اتباع بیگانه بهتحوالت بینکشورها  

این قرار تأمین مورد توصیه نویسنداا  نیست، ولی اعمال برخی احکا  تفصیلی در زمینه معاملووه 

انو  قوو  145  در بند نخست ماده  متقابل فراتر از آن ه در حال حاضر در مقا  بیا  یکی از استثناها

که با این احکا  تفصوویلی بتوووا  اتبوواع خارجووه نحویشود؛ بهآیین دادرسی مدنی آمده توصیه می

بیشتری را بر مبنای قاعده رفتار متقابل از شمول این الزا  رها کرد. به این نحو که صوور  عوود  

رویووه   اخذ تأمین در کشور متبوع مالک عمل نباشد، بلکه فراتر از آ  قاضی ملز  شود رویکوورد و

قانونی در کشور متبوع فرد را دریافته و مطابق آن ه در آ  کشور نسووبت بووه اتبوواع ایوورا  عموول 

بینووی شووده ممکوون شود عیناً اقدا  کند، زیرا فراتر از آن ه در قانو  آیین دادرسی موودنی پیشمی

تخفیفووات   است در قانو  کشوری اتباع ایرا  از داد  تأمین اتباع بیگانه معا  نباشند، ولی برخی

های قضایی کشورها در این زمینووه یکووی از ها لحاظ شده باشد. الز  به ذکر است توافقبرای آ 
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