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  تأمین خواسته قرارر د مستثنیات دین چگونگی رعایت مقررات

  ∗ابوالفضل عامري شهرابی
  4/8/1393تاریخ پذیرش:     29/5/1393تاریخ دریافت: 

  

 چکیده

در  داشتن خواستهدر راستاي حفظ و ایمن نگاه دانیم یکی از قرارهاي متداول کهمیطورکه همان
است. امروزه این قرار تأمینی عالوه بر محاکم » قرار تأمین خواسته«رود کار میمراجع قضایی به

حقوقی در شوراهاي حل اختالف و حتی در دادسراها و محاکم جزایی نیز کاربرد فراوانی دارد که 
اجراي کامل شدن یک حکم و نهاییتا  مدید سپري شدن زمانی نسبتاًي دادرسی و اطالهیل دله ب
تمایل به طرح آن افزایش یافته است. به عـالوه چـون   ، و مراجع قضایی کشورمان در محاکم آن

و اخفاي با انتقال  و فراهم است تامیسر  یا متهم دعوي ياین امکان براي خواندهدر غالب موارد 
؛ لـذا ایـن   ایجـاد نمایـد  ، خویش معضالتی را در رابطه با دستیابی خواهان به محکـوم بـه   اموال

تواند از این گونه اقدامات پیشگیري کند و دسـتیابی خواهـان را بـه خواسـته     تأسیس حقوقی می
اي موارد ممکن است به کارگیري این قرار تأمینی با رعایت تر نماید. از سویی دیگر در پارهآسان
دانیم به عنوان یک اصـل و  مربوط به مستثنیات دین در تعارض باشد؛ زیرا همانطورکه می قواعد
آور که مورد پذیرش در قانون آیین دادرسی مـدنی و قـانون اجـراي احکـام     اي آمره و الزامقاعده

ي توقیف آنچه کـه قانونگـذار آنهـا را در زمـره    ، ي اجراي حکممدنی قرار گرفته است در مرحله
ي چگونگی رعایت مستثنیات دین در قرار غیرممکن است. اما مسأله، ات دین تلقی نمودهمستثنی

تأمین خواسته مورد سکوت قانونگذار قرار گرفته است که در این نوشتار قصد داریم ضمن گذري 
ي صـدور و  اجمالی بر محتواي قرار تأمین خواسته به پاسخ این سوال بپردازیم که آیا در مرحلـه 

  رعایت احکام و مقررات ناظر به مستثنیات دین الزامی است یا خیر؟، ار تأمین خواستهاجراي قر
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  درآمد:
ي دعـوا و  تأسیسی است که براي سهولت و تضمین دستیابی خواهان بـه خواسـته  ، تأمین خواسته

تـا   1ي تجدیـدنظر درخواست قبلی یا ضمن دادخواست یا حین رسیدگی و حتی در مرحلـه در قالب 
مکلـف  ، کننده با وجود شرایط قـانونی گردد که مرجع رسیدگیقبل از صدور حکم قطعی تقدیم می

باشد. البته این تأسیس حقوقی براي محکوم لـه پـس از قطعیـت حکـم بـه نحـو       به صدور آن می
ي وسـعت و  بینی شده است. بـه هـر حـال دامنـه    به نیز پیشین محکومدیگري و تحت عنوان تأم

کارآیی این قرار تأمین آنچنان گسترش یافته است که حتی تحت عنوان تأمین ضرر و زیان ناشـی  
از سـوي   هـاي جزایـی)  گاه(اعـم از دادسـرا و داد   مراجع کیفريهاي جزایی و رسیدگیدر  از جرم

حتی در مـواردي کـه قـرار رد درخواسـت     ، دلیل اهمیت این امر قانونگذار در نظر گرفته شده و به
به طور مثـال بـه دلیـل عـدم پرداخـت خسـارت       ، ي خواهان از سوي مرجع صالحهتأمین خواسته

تواند مانع از تقدیم مجدد این درخواست به دلیل شود نمیاحتمالی یا نقص در درخواست صادر می
أسیس حقوقی در قالـب درخواسـت تـأمین بـا اقتبـاس از      البته این ت 2شمول امر مختومه بها شود.

 1991اکنون نیز در این کشور به موجب قـانون نهـم ژوئیـه    قانون فرانسه شکل گرفته است و هم
جاري است؛ هرچند مطابق با قوانین فعلی کشورمان این درخواست مختص دعاوي مـالی و ضـرر   

در قانون فرانسه طلبکار مجاز اسـت  ، انلیکن بر خالف حقوق کشورم 3و زیان ناشی از جرم است.
درخواسـت نمایـد کـه در قالـب آیـین      ، تـر که تحت عنوان دستور پرداخت دادرسی سـریع و ارزان 

دادگاه دستور پرداخت صادر نماید؛ ولی متعاقباً بـا  ، غیرتناظري با مداقه در مدارك مثبت طلب وي
شـود و بـه   ناظري اسـت شـروع مـی   ي دیگري از دادرسی که به صورت تمرحله، اعتراض خوانده

با توجه به اهمیت این قرار تأمین ایـن نکتـه را نبایـد از یـاد بـرد کـه        4شود.موضوع رسیدگی می
هرچند خواهان یا شاکی با تمسک به این تأسیس حقوقی و با قرار تأمین خواسته از فرایند معرفـی  

هم در مرحله یابـد و دسترسـی وي بـه    هایی مـی ي اجراي احکام رمال از سوي محکوم علیه یا متّ
                                                   

 .7/5/1380مورخه  1439/7نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره  -1
 ».قرار قبول یا رد تامین قابل تجدیدنظر نیست«دادرسی مدنی: قانون آیین  119مطالبق با ماده  -2
در دعاوي غیرمالی نیز . 430، ص1387، دراك، تهران آیین دادرسی مدنی، جلد سوم، چاپ چهاردهم، نشر؛ شمس، عبداهللا -3

 نماید. تواند در صورت ضرورت امر به جاي قرار تامین خواسته از تاسیس حقوقی دستور موقت استفاده خواهان می
  .114، ص1379شمس، عبداهللا؛ جزوه آیین دادرسی مدنی تطبیقی، دانشگاه شهید بهشتی، نیمسال اول تحصیلی،  - 4
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شود؛ لیکن این درخواسـت هماننـد دسـتور موقـت در اصـل دعـوا و تغییـر        تر میمحکوم به سهل
  ي دعوا مؤثر نخواهد بود.نتیجه

  تعریف قرار تأمین خواسته-1
و در اصطالح حقوقی بـه   1آرامش و آرمیدن آمده است، به معناي ثبات» قرار« واژه، از حیث لغوي

شود  و کالً یـا بعضـاً قـاطع    شود که در امور ترافعی صادر میآن نوع از تصمیمات دادگاه گفته می
-ایمـن ، نگهداري، نمودنحفظهمچون ی نمعانیز داراي » تأمین«همچنین واژه  2خصومت نیست.

نطبق بـا تعریـف لغـوي    که م، در تعریف حقوقی آن در همین راستا و 3است. کردن و...امن، کردن
حفظ نمودن خواسته و در امنیت قراردادن آن بـدین معنـا کـه    «توان را میآن است تأمین خواسته 

اي کـه  به گونه را در امنیت قرار دهد آن، ادعو ياز همان ابتدا با بازداشت خواسته تواندخواهان می
مخفـی کـرده بلکـه از دسـترس سـایر      جابجـا و  ، را نقـل و انتقـال داده   نه تنها خوانده نتوانـد آن 

کنـد تـا بـا اسـتفاده از     درحقیقت دائن تالش می 4.تعریف نمود» کاران خوانده نیز خارج شودانبست
اموال مدیون را از کنترل وي خارج نموده و از سوء نیـت احتمـالی وي جهـت    ، ابزار تأمین خواسته

  انتقال و تضیع خواسته جلوگیري نماید.

  قرار تأمین خواستهگیري مراحل شکل -2
قـانون آیـین    107قـانون آیـین دادرسـی مـدنی و      108طورکه گفته شد قانونگذار در مـواد  همان

ي توقیـف امـوال خوانـده یـا مـتهم را      بینی قرار تأمین خواسته اجازهدادرسی کیفري جدید با پیش
ین اسـت کـه آیـا    اي که باید بدان توجه شود احسب مورد به خواهان یا شاکی داده است اما نکته

رعایت مقررات مستثنیات دین در این خصوص الزامی است و در صورت مثبت بودن پاسخ شـرایط  
ي اعمال آن چگونه است؟ در پاسخ به سؤال نخست باید گفت با توجه به منطـوق صـریح   و نحوه

                                                   
  .15418، ص1372جلدي، نشر دانشگاه تهران،  14دهخدا، علی اکبر؛ لغت نامه، دوره  -1
  .531، ص1378، جعفري لنگرودي، محمدجعفر؛ ترمینولوژي حقوقی، چاپ دهم، نشرگنج دانش، تهران -2
  .1017ص، 1360، جلداول، چاپ چهارم، انتشارات امبیرکبیر، تهران؛ معین، محمد، فرهنگ فارسی -3
 .411آیین دادرسی مدنی، ص ؛شمس -4
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 در کلیه مواردي که تأمین مالی منتهـی بـه فـروش مـال    ، قانون آیین دادرسی مدنی 129ي ماده
باشـد. عـالوه   الرعایه میگردد رعایت مقررات مربوط به مستثنیات دین امري الزمتوقیف شده می

قانون اجراي احکام مدنی نیـز رعایـت مسـتثنیات دیـن      65ي مطابق با ماده، ي اخیرالذکربر ماده
-ظر مـی ي اجراي حکم رعایت گردد؛ هرچند به نآور در مرحلهاي آمره و الزامباید به عنوان قاعده

مـواد  ، رسد با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی و مؤخر بودن آن نسبت به قـانون اجـراي احکـام   
قانون اجراي احکام مدنی است و در مورد تعیین موارد مستثنیات  65ي آن ناسخ ماده 523و  129

تـدبیر و  به هر حال هرچند قرار تأمین خواسته 1دین باید به قانون آیین دادرسی مدنی مراجعه کرد.
ولـی در عـین حـال نبایـد     ، ي خواهان یا شاکیراهکاري است در جهت ایمن نگه داشتن خواسته
اي آمـره باشـد کـه متأسـفانه در ایـن خصـوص       نافی اصل رعایت مستثنیات دین به عنوان قاعده

ي واحـدي در  در مورد چگونگی اعمال مقررات مستثنیات دیـن رویـه  ، رغم حساسیت موضوععلی
رسد براي دستیابی بـه یـک راه حـل واحـد و منطقـی      قضایی وجود ندارد و به نظر می بین مراجع

چه در دعاوي حقـوقی و چـه در    ، بایست بین زمان صدور قرار تأمین خواسته و زمان اجراي آنمی
  اي دست یابیم:قائل به تفکیک شویم تا بتوانیم به راه حل منصفانه، امور کیفري

  ن خواستهزمان صدور قرار تأمی -1-2
اولین سؤالی که بـه  ، و در رابطه با رعایت مستثنیات دین تأمین خواسته تقدیم درخواستدر هنگام 
در  مقام قضـایی رسد این است که بر فرض تکمیل بودن درخواست خواهان یا شاکی آیا ذهن می

 نکـه هنگام صدور قرار تأمین خواسته مکلّف است وضعیت امـوال مـتهم یـا خوانـده را از حیـث ای     
و اینکـه در صـورت معرفـی     ؟وي چه اموالی هستند مورد بررسی قرار دهد یا خیـر مستثنیات دین 

بایست بررسی نماید که مال موصـوف  آیا مقام قضایی می، مالی از سوي خواهان در جهت توقیف
جزء مستثنیات دین است یا خیر؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت: در هنگـام صـدور قـرار تـأمین     

نیازي نیست مقام قضایی مقررات مربوط به مستثنیات دین را لحاظ نموده و مـورد توجـه   ، تهخواس
اسـتنباط  قـانون آیـین دادرسـی مـدنی      527و 525، 523، 129د مواقرار دهد. این امر با مداقه در 

                                                   
  .22/12/1380مورخ  12525/7نظریه مشورتی شماره  -1
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قـرار تـأمین    مقام قضـایی فقـط در هنگـام اجـراي    گردد؛ زیرا مطابق با مواد مزبور به صراحت می
شود و یا تحت عنوان وصول محکوم بـه  خواسته یعنی زمانی که تأمین منتهی به فروش مالی می

و فقط آنچـه  1باشدگیرد مکلف به رعایت مقررات مستثنیات دین میو در مقام اجراي حکم قرار می
شـکلی   بایست موردنظر مقام قضایی در هنگام صدور قرار تأمین خواسـته قـرار گیـرد شـرایط    می

قانون آیین دادرسـی مـدنی    129لغایت  108مربوط به صدور قرار تأمین خواسته است که در مواد 
قید گردیده است. این راهکار معقول و مفید است؛ زیرا اوالً با توجـه بـه عـدم لـزوم تعیـین وقـت       

ـ   م و رسیدگی و الزام قانونی جهت صدور قرار تأمین خواسته در وقت فوق العاده امکان حصـول عل
انجام تحقیق در این باب وجود ندارد. ثانیاً قانونگذار چنین تکلیف یا مجوزي را براي مقام قضـایی  

ي وجودي قرار تأمین خواسـته اسـت؛ زیـرا    تعیین ننموده است. ثالثاً توجه به این امر خالف فلسفه
ي ایـن فاصـله  دهـد تـا در   ي دادرسی گردیده و این امکان را به خوانده یا مـتهم مـی  موجب اطاله

اقدام نماید. رابعاً ممکن اسـت از زمـان   ، زمانی نسبت به اخفا یا انتقال مال مورد درخواست توقیف
مال مورد توقیف از  شمول مستثنیات دیـن مـدیون خـارج    ، صدور قرار تأمین خواسته تا اجراي آن

ور قـرار تـأمین   سان ارزیابی و تعیین مستثنیات دین خوانده یـا مـتهم در هنگـام صـد    شود و بدین
ي زمانی عـالوه  رسد؛ به عنوان مثال: ممکن است در این فاصلهامري فاقد اثر به نظر می، خواسته

اتومبیل دیگري در قالب ارث یا وصیت به تملک مـدیون درآیـد. مضـافاً چـون     ، بر اتومبیل مدیون
محروم شـدن   استثنایی است بر اصل و رعایت آن گاهی موجب، مقررات مربوط به مستثنیات دین
شود پس باید بسیار مضـیق و  شود که جزء مستثنیات دین تلقی میمحکوم له از نیل به اموالی می

  2نزدیک به متن تفسیر گردد و به نص که همانا اعمال آن در زمان اجراي حکم است اکتفا شود.

                                                   
  قانون آیین دادرسی مدنی مستثنیات دین  عبارتند از :524برطبق ماده  -1

  مورد نیاز محکوم علیه و افراد تحت تکفل وي با راعایت شوون عرفی. مسکن -الف
  وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شان محکوم علیه. -ب
 اثاثیه مورد نیاز زندگی که براي رفع حوائج ضروري محکوم علیه، خانواده و افراد تحت تکفل وي الزم است. -ج
  شود. و افراد تحت تکفل وي براي مدتی که عرفا آذوقه ذخیره میآذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه  -د
  کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی براي اهل علم و تحقیق متناسب با شان آنان. -ه
وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاصی که وسیله امرا معاش محکوم علیه و افراد تحت تکفل وي  -و

  باشد. می
 .20/8/1380مورخ  6075/7نظریه شماره -2
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  زمان اجراي قرار تأمین خواسته  -2-2
توانـد حتـی   شود؛ زیرا اجراي آن مـی راي آن آغاز میپس از صدور قرار تأمین خواسته بالفاصله اج

قبل از ابالغ به متهم یا شاکی صورت پذیرد. بدیهی است اگر موضوع درخواسـت تـأمین خواسـته    
قابلیـت تصـور    رعایت مسـتثنیات دیـن  اینکه اصوالً در توقیف وجوه نقد دلیل ه بتوقیف وجه باشد 

یـین  آقانون  524و  129واد مول مستثنیات دین در مد مشارخارج از موندارد و به عبارتی وجه نقد 
. اما در مـواردي  موضوع است ءسالبه به انتفالذا رعایت مستثنیات در این مورد  دادرسی مدنی است

است و به لحاظ اینکه غالباً بنـابر ضـروت   » عین«که موضوع توقیف اموال در قرار تأمین خواسته 
گیرد لذا بـه طـورکلی در   ابالغ به متهم یا خوانده صورت میاجراي قرار تأمین خواسته قبل از ، امر

  طول دادرسی با سه مرحله مواجه هستیم:

  ي قبل از اتمام مهلت اعتراض به قرار تأمین خواستهمرحله -1-2-2
در امـور  ، قـانون آیـین دادرسـی مـدنی     116ي مطابق بـا مـاده  ، پس از صدور قرار تأمین خواسته

ي قـرار تـأمین   ظرف مدت ده روز از تـاریخ ابـالغ بـه مرجـع صـادرکننده     تواند حقوقی خوانده می
قـانون   271و  270خواسته مراتب اعتراض خود را اعالم دارد و در امور کیفري و با استناد به مواد 

آیین دادرسی کیفري جدید متهم اگر مقیم ایران باشد ظرف ده روز و چنانچه مقیم خارج از کشـور  
تواند به این قرار اعتراض نماید که یکی از دالیـل ایـن   پس از ابالغ می باشد ظرف مدت سی روز

ي موارد مستثنیات دین باشد کـه متأسـفانه   تواند قرار داشتن مال توقیف شده در زمرهاعتراض می
ي قضایی در غالب موارد این ادعاي خوانده یا متهم را در رابطه با قـرار داشـتن مـال توقیـف     رویه

پذیرد و مقامات قضایی ضـمن رد اعتـراض معتـرض بـا ایـن      مستثنیات دین نمیي شده در زمره
استدالل که نفس صدور قرار تأمین خواسته از اموال متهم یا خوانده صحیح است و توقیـف مـالی   

توانـد بـه خـود قـرار تـأمین خواسـته       ي مستثنیات دین است) نمـی از متهم یا خوانده (که در زمره
نمایند ولی موضوع رفع توقیف از مسـتثنیات دیـن را   راض معترض را رد میاعت، ایرادي وارد نماید

ل میبه مرحله نمایند. هرچند نفس استدالل اخیر صحیح است و بایستی قـرار  ي اجراي حکم محو
ل نمـودن ایـراد    اي که حینتأمین خواسته الصدور شرایط قانونی را داشته است ابقا شود ولی محـو

بـرخالف مـتن   ، ي اجراي احکـام به مرحله، ي مستثنیات دینشده در زمره قرار داشتن مال توقیف
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باشـد و  قانون آیین دادرسی مدنی و موجب تضییع حقوق متهم یا خوانـده مـی   129ي صریح ماده
چه بسا ممکن است سبب ایجاد مشقّت و عسـر و حـرج مـدیون بـه دلیـل عـدم دسترسـی بـه امـوال          

شود؛ لذا الزم است مقام قضـایی در صـورت اثبـات و    ، دین استي مستثنیات ضروري وي که در زمره
  1العاده از توقیف آن رفع اثر نماید.در وقت فوق، احراز  مستثنیات دین بودن مال مورد توقیف

  ي پس از قطعیت قرار تأمین خواسته تا قبل از قطعیت حکم:مرحله -2-2-2
ف اموال از طریق قرار تأمین خواسته اقـدامی  البته شاید این امر به ذهن متبادر گردد که چون توقی

تـوان  پـس نمـی  ، شود نه خود اجـراي حکـم  اي براي اجراي حکم تلقی میموقتی است که مقدمه
اعمال نمود ولی این استدالل صـحیح  ، احکام و قواعد مربوط به اجراي احکام را نسبت به موضوع

ي نون اجـراي احکـام فقـط از کلمـه    قـا  65ي رسد؛ چون هرچنـد قانونگـذار در مـاده   به نظر نمی
ي قـانون آیـین دادرسـی مـدنی بـه کلمـه       523و  129استفاده نموده است ولی در مواد » حکم«
شامل قرار من جمله قرار تأمین خواسته نیـز  » رأي دادگاه«اشاره نموده و بدیهی است که » رأي«

رعایـت مسـتثنیات دیـن در     قانون آیین دادرسی مدنی صراحتاً 129ي گردد و از سویی در مادهمی

                                                   
مطروحه در دادگستري شهرسـتان گلپایگـان خواهـان خـانم      83/1/92به عنوان مثال در پرونده اجرایی به شماره کالسه -1
درخواست تامین خواسـته معـادل صـداق خـویش را در مورخـه      » ع«تحت قیمویت آقاي» م«بطرفیت خوانده آقاي » الف«

که پس از ارجاع پرونده به دادرس مستقر در شعبه اول حقوقی مقام قضایی مزبور در وقت فوق العاده و تقدیم نموده  19/4/92
قانون آیین دادرسی مدنی و بلحاظ مستند بودن درخواست خواهان به سند نکاحیه رسمی مبادرت  108به استناد بند الف ماده 

و در آن، دستور اجراي قبل از ابـالغ قـرار را صـادرنموده ودر     به صدور قرار تامین خواسته بدون اخذ خسارت احتمالی نموده
اي خودروي متعلق به خوانده را در جهت توقیف اموال معرفی نموده و درخواسـت اعطـاي    همان روز نیز خواهان طی الیحه

خـودرو مزبـور جـز     نیابت به شهر تهران جهت توقیفآنرا تقدیم کرده که ابتدا دادرس رسیدگی کننده بدون توجه به اینکه آیـا 
مستثنیات دین خوانده است یا نه؟ استعالم الزم را در جهت مشخص شدن مالکیت رسمی خودرو و تعلـق آن بـه خوانـده را    
بعمل آورده و سپس با تنظیم نیابتی نسبت به اعطاي دستور جهت توقیف خودروي موصوف اقدام نموده لیکن پس از انجـام  

درخواست رفع توقیف خودرو خود  1/5/92اي در مورخه  ودروي خویش مشارالیه طی الیحهنیابت و اطالع خوانده از توقیف خ
را نموده که با دستور دادرس رسیدگی کننده مبنی بر استعالم در مورد اینکه آیا خودروي دیگري تحت مالکیت رسمی خوتنده 

که خوانده فقط داراي یک خودرو بـوده و   است یا خیر؟و با انجام تحقیقات از سوي ضابطین نهایتا با مشخص شدن این امر
ادعاي وي مبنی بر اینکه مال مورد توقیف از زمره مستثنیات دین است، صحیح است لذا مقـام قضـایی بـا تنظـیم صـورت      

قانون آیین دادرسی مدنی دستور  524اي و بدون محول نمودن امر به زمان قطعیت و اجراي حکم به استناد بند ب ماده  جلسه
نی بر رفع توقیف خودرو مزبور را صادر و بدلیل عدم اعتراض خوانده به اصل قرار تامین خواسته دادگاه خود را مواجه با الزم مب

 تکلیفی ندانسته است.



 ... قرارر د مستثنیات دین چگونگی رعایت مقررات  79شماره  قضاوتمجله 

  

142 

تأمین خواسته الزم دانسته شده است. بنابراین اگر متهم یا خوانده به مسـتثنیات دیـن بـودن مـال     
توقیف شده اشاره نموده باشد ولو اینکه مهلت اعتراض وي به قرار تأمین خواسته به پایان رسـیده  

-نمودن مواد قانونی اخیرالـذکر مـی  مقام قضایی بدون تعرّض به قرار تأمین خواسته با لحاظ، باشد
اقـدام نمایـد. بنـابراین    ، بایست به رفع توقیف اموالی که جزء مستثنیات دین خوانده یا متهم اسـت 

بعد از صدور قرار تأمین خواسته و قطعیت آن و یا حتی در مواردي که قرار تأمین خواسـته قبـل از   
رسد باید به موارد مستثنیات دین توجه نمـود؛  گیرد نیز به نظر میقطعیت آن در مقام اجرا قرار می

بـا درخواسـت   ، براي مثال: در فرضی که ابزارآالت کار و کسب خوانده یا متهم توقیف شده اسـت 
-مقام قضایی مـی ، وي ولو پس از قطعیت قرار تأمین خواسته (به دلیل اتمام مهلت اعتراض بدان)

به صدور دستور مبنـی بـر رفـع توقیـف از     بایست ضمن عدم تعرّض به قرار تأمین خواسته نسبت 
  چنین اموالی اقدام نماید.

  ي اجراي قرار تأمین خواسته پس از صدور حکم قطعی:مرحله -3-2-2
منتفی اسـت لکـن تحـت    ، هرچند در این مرحله درخواست تأمین خواسته با توجه به قطعیت حکم

اجراي احکام مدنی و مـواد بعـدي    قانون 35ي ماده 1ي عنوان تأمین محکوم به و بر طبق تبصره
اگـر راي دادگـاه   ، آن ممکن است محکوم له درخواست تأمین محکوم به را نموده باشد؛ به عبارتی

به نفع شاکی یا خواهان صادر و به وصف قطعیت برسد و پـس از ابـالغ اجرائیـه و قبـل از اتمـام      
ي محکوم معرفی مالی از ناحیهي آن و حتی پس از اتمام این مهلت به شرط عدم روزه 10مهلت 
ي مزبور مبادرت به معرفی اموال محکـوم علیـه   تواند با استناد به مادهشخص محکوم له می، علیه

و تأمین محکوم به جهت فروش و وصول محکوم به بنماید. اما در این مرحله هم بایستی حسـب  
و راه حـل مطـابق بـا مطالـب     مورد به ایراد مستثنیات دین بودن اموال توقیف شـده توجـه نمـود    

  مارالذکر نهفته در قانون اجراي احکام مدنی است.
که حق عینـی  اگر خواهان نسبت به عین معینی  اما همواره باید به این مسأله توجه داشت که

خوانـده ادعـا   ، بعد از نهـایی شـدن حکـم   درخواست تأمین خواسته نموده باشد و نسبت بدان دارد 
است به نظر چون موضوع آن حق عینی است لـذا رعایـت و   ستثنیات دین م ءعین مزبور جزنماید 

اجراي مقررات مربوط به مستثنیات دین در این مورد منتفـی اسـت و ادعـاي خوانـده نبایـد مـورد       
توجه و پذیرش دادگاه قرار گیرد؛ به عنوان مثال: اگـر خواهـان در دعـواي الـزام بـه تنظـیم سـند        
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درخواستی مبنی تأمین خواسته در جهـت توقیـف خـودرو نیـز     ، رسمی خودرویی به طرفیت خوانده
تقدیم نموده باشد با عنایت به ایجاد حق عینی براي خواهان (به دلیل انتقـال مالکیـت بـه عنـوان     

تواند بـه قـرار داشـتن خـودرو در مـوارد      یک حق عینی با ایجاب و قبول) لذا شخص خوانده نمی
  1.مستثنیات دین اشاره نماید

  قرار تأمین خواسته در امور کیفريصدور  -3
قانونگذار کشورمان همانند قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقـالب در امـور کیفـري در    
قانون آیین دادرسی کیفري جدید نیز صدور قرار تـأمین خواسـته را مجـاز دانسـته اسـت. هرچنـد       

-پیش از طـرح شـکایت پـیش   ، برخالف دعاوي حقوقی امور کیفري  درصدور قرار تأمین خواسته 
ي متداول در دادسراها امکان تقدیم این درخواست قبل از طـرح  بینی نشده است و مطابق با رویه

شکایت کیفري وجود ندارد ولی درخواست تأمین خواسته مبنـی بـر ضـرر و زیـان ناشـی از جـرم       
همچنـین  و  همانند دعاوي مدنی ضمن تقدیم شـکایت و در جریـان تحقیقـات مقدماتی(دادسـرا)    

بـدون  ي شاکی در صورت مستند و مسـتدل بـودن درخواسـت وي و    تقاضا با، دادگاههاي کیفري
قابلیـت صـدور   ، دادرسی و تودیع خسارت احتمالی به صندوق دادگستري ينیاز به پرداخت هزینه

لیکن مطابق با قانون آیین دادرسی کیفري جدید پذیرش این درخواسـت از سـوي بـازپرس     2دارد.
ي شاکی عین معین نبوده یا ي قابل قبول است و حتی چنانچه خواستهتاً منوط به وجود ادلهصراح

ي درخواست تـأمین خواسـته   بایست با ارائهعین معین بوده اما توقیف آن ممکن نباشد بازپرس می
به محـض ابـالغ توقیـف نمایـد و در     ، هاي متهممعادل ضرر و زیان شاکی از سایر اموال و دارایی

، ابتدا قرار تـأمین ، اردي که ابالغ فوري ممکن نباشد و تأخیر در اجرا موجب تضییع خواسته شودمو
  3گیرد.اجرا و سپس ابالغ صورت می

ـ امـوال  در امور کیفري نیز ممکن است که ، همانند دعاوي حقوقیبه هر حال چون  ا حقـوق  ی

                                                   
  .107، ص1386، ، تهرانآیین رسیدگی در دادسرا، چاپ ششم، انتشارات فکرسازان؛ مهاجري، علی -1
)، مسایل آیین دادرسی مدنی، جلد اول، چاپ اول، نشرقضـا،  2هاي قضایی(معاونت آموزش قوه قضائیه؛ مجموعه نشست -2

  .496، ص1386قم، 
 قانون آیین دادرسی کیفري جدید. 109و108و107مواد  -3
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ي و ثالث دیگـر مـورد تعـد    توسط متهم یا اشخاص، دیده تا اثبات بزه و اجراي حکمهخصوصی بز
قانون آیین دادرسی کیفري اصدار این قرار اعدادي در جهـت تـأمین ضـرر و    در ، تفریط قرار گیرد
دادگاه جزایـی  رسیدگی به آن در قضات از زمان طرح شکایت کیفري در دادسرا و  يزیان از ناحیه

منـع  ، موقـوفی تعقیـب  که حتی در صورت صدور قـرار   1بینی شده استواخواهی پیش يو مرحله
بـا تقـدیم   ادعاي ضرر و زیان ناشی از جـرم   د بهتوانکماکان می هادادگاه، تعقیب و یا حکم برائت

تـوان  نمایند؛ به عنوان مثال: میرسیدگی دادخواست حقوقی و مطابق با قانون آیین دادرسی مدنی 
مرتکب بزه تخریب با فـرض  ي براي نمونه به دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم بطرفیت ورثه

صدور قرار موقوفی تعقیب به دلیل فوت متهم اشارهه نمود. پس کماکـان در چنـین مـواردي نیـز     
رسیدگی به درخواست تأمین خواسته و تعیین شمول مستثنیات دین متهم در مقـام خوانـده قابـل    

رأي قطعـی کیفـري    اما باید این نکته را نیز مدنظر قـرار داد کـه چنانچـه    2اعمال و بررسی است.
کنـد  براي دادگاهی که به امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی می، مؤثر در ماهیت امر حقوقی باشد

براي مثال: در موردي که رأي کیفـري قطعـی مبنـی بـر     3تبعیت از رأي کیفري الزم االتباع است؛
اي حـل  شـود طبیعتـاً دادگـاه حقـوقی یـا شـور      محکومیت متهم به صدور چک بالمحل صادر می

اختالف مکلّف به صدور حکم بر محکومیت متهم به پرداخت ضرر و زیان ناشـی از جـرم در حـق    
چگونگی اجـراي قـرار تـأمین خواسـته و     باشد اما در باب شاکی با تبعیت از رأي کیفري مزبور می

 کننـد که مراجع کیفري نسبت به صدور این قرار اقدام مـی است  رعایت مستثنیات دین در مواقعی
مقـام قضـایی    تـأمین خواسـته   قـرار  »صدور«در هنگام ، همانند رسیدگی در امور مدنیاید گفت ب

، ي قابل قبـول ي درخواست و وجود ادلهو به محض ارائه تکلیفی به رعایت مستثنیات دین نداشته
لکـن در   بایست نسبت به صدور قرار تأمین خواسته اقدام نمایدبازپرس یا قاضی دادگاه کیفري می

دانـان  اي از حقـوق عـده ، سـابق نظر از سکوت قانون آیین دادرسی کیفري صرف »اجرا يرحلهم«
امـري مـدنی اسـت کـه بـا رعایـت        دلیل اینکه صدور قـرار تـأمین خواسـته ذاتـاً    ه بمعتقد بودند 

نامـه اصـالحی   به بعد آیین 34نظر گرفتن مواد  مالحظاتی به مراجع کیفري واگذار گردیده و با در

                                                   
 .225آیین رسیدگی در دادسرا، ص ؛مهاجري -1
 .5/7/79مورخه 649راي وحدت رویه شماره  -2
  قانون آیین دادرسی کیفري. 18ماده -3
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اجراي این قرار در امـور کیفـري نیـز     1، اصالح قانون تشکیل دادگاههاي عمومی و انقالبانون ق
رسد این عقیـده بـا تصـویب قـانون     اما به نظر می 2باشدمیواحد اجراي احکام حقوقی  يبرعهده

منسوخ و غیرقابل دفاع است؛ زیرا در این خصوص و در مقـام اجـراي   ، آیین دادرسی کیفري جدید
از زمان صدور قرار تـأمین   3آن 110ي با نوآوري قانون مزبور و مطابق با ماده، خواسته قرار تأمین

رسیدگی به ادعاي قرارداشتن مال توقیـف شـده در   ، خواسته و تا قبل از قطعیت حکم و اجراي آن
ي مستثنیات دین و حل اختالف بین متهم و شاکی در این مورد حسب مورد بـا بـازپرس یـا    زمره

باشـد؛  اه صادرکننده قرار مزبور (اعم از دادگاه کیفري یک یا دو یا دادگاه انقـالب) مـی  قاضی دادگ
ي اخیرالذکر رفع اشـکاالت  لیکن در هنگام اجراي قرار تأمین خواسته مطابق با قسمت پایانی ماده

ناشی از اجراي حکم که از آن جمله چگونگی و موارد اعمال مستثنیات دین است بـا دادسـتان یـا    
  ی اجراي احکام[کیفري] است.قاض

ي حائز اهمیت دیگري که بایـد بـدان پرداختـه شـود سـکوت قانوگـذار در قـانون آیـین         نکته
دادرسی کیفري جدید در مورد امکان یا عدم امکـان صـدور قـرار تـأمین خواسـته در دادگاههـاي       

توان از به کـار  یم 4قانون آیین دادرسی کیفري 112ي کیفري است. در این مورد با مداقه در ماده
ي نظر بر امکان صـدور ایـن قـرار در مرحلـه    ، تلویحاً دریافت که قانونگذار» دادگاه«ي بردن کلمه

ي تحقیقات مقـدماتی هماننـد قـانون آیـین دادرسـی دادگاههـاي       دادرسی بدوي عالوه بر مرحله
واضـح اسـت کـه    عمومی و انقالب در امور کیفري سابق داشته است. به هر حال نتیجتاً بدیهی و 

رعایـت مقـررات مسـتثنیات    ، همانند امور حقوقی که سابقاً بدان اشاره شد هاي کیفريدر دادرسی
و بازپرس یـا قاضـی کیفـري در هنگـام      الزم استاجراي قرار تأمین خواسته در هنگام  فقط دین

  د.صدور و انشاي قرار تأمین خواسته الزامی به در نظر گرفتن مستثنیات دین متهم ندارن

                                                   
 .اداراه حقوقی قوه قضائیه 16/9/82مورخه 7593/7ورتی شماره نظریه مش -1
  .396، ص1383دادیار، اصفهان، رنشدوم،  تحقیقات مقدماتی، چاپ و دادسرا؛ حسیندشاملو احمدي، محم -2
رفع ابهام و اجمال از قرار تامین خواسته به عهده بازپرس است و رفع اشـکاالت  « :قانون آیین دادرسی کیفري 110ماده -3

  ».آید ناشی از اجراي آن توسط دادستان یا قاضی اجراي احکام بعمل می
در مواردي که مطالبه خواسته به تقدیم دادخواست نیاز دارد، چنانچه شاکی تا قبل از ختم دادرسی، دادخواست ضر و زیان « -4

 ».شود ا به دادگاه کیفري تقدیم نکند، به درخواست متهم از قرار تامین خواسته رفع اثر میخود ر
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  نقش تراضی در  توقیف مستثنیات دین – 4
هرچند رعایت مقررات مربوط به مستثنیات دین در قانون آیـین دادرسـی مـدنی و قـانون اجـراي      
احکام مدنی از سوي مراجع قضایی الزامی است لیکن در مواردي که بین محکوم علیه و محکـوم  

-بایست به مفاد آن پـاي وجود دارد می له قراردادي مبنی بر استیفاي محکوم به از مستثنیات دین
ي علیه به ایفاي دین خود از اموالی که در زمـره بند بود و این قرارداد را همانند موردي که محکوم

حاکم بر امـوالی کـه مشـمول مسـتثنیات دیـن هسـتند       ، رضایت دارد، مستثنیات دین وي هستند
رارداد مزبور وجود نـدارد. ثانیـاً بـا تبعیـت از     دانست؛ زیرا اوالً دلیلی دال بر بطالن یا عدم اجراي ق

علیـه  ي طـرفین اعمـال شـود؛ زیـرا محکـوم     بایست ارادهمی، اصل لزوم و اصل صحت قراردادها
ي اجـازه ، عاقل و رشید و با درنظر گرفتن منافع خویش در هنگام تنظیم قرارداد، بعنوان فردي بالغ

ین نیز بوده را به طرف قرارداد خود اعطا نمـوده  ي مستثنیات دتصرف در اموال خویش که در زمره
قـانون   524ي قانون مدنی و ماده 975و  10است. ثالثاً قرارداد مزبور نه تنها هیچ تضادي با مواد 

قانون اجراي احکام مدنی ندارد بلکـه بـا اخـالق حسـنه و نظـم       54ي آیین دادرسی مدنی و ماده
با اخالق و نظم عمومی ناسازگارست عدم ایفاي تعهد و  عمومی نیز در تقابل نیست؛ زیرا آنچه که

الیحل مـال المـرء المسـلم اال بطیـب     «ي آن. رابعاً این روایت نبوي نپرداختن دین است نه تأدیه
بـر ایـن قـرارداد حـاکم     » الناس مسلطون علی اموالهم و علی انفسهم«ي تسلیط و قاعده» نفسه
هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همـه گونـه   ، دنیقانون م 30ي مضافاً براساس ماده 1است.

-تصرف و انتفاع را دارد و دلیل بر استثناي مستثنیات دین از این احکام و قواعد وجود ندارد. نکتـه 
ي دیگر در این خصوص بروز اختالف در رعایت تناسب اموال و اشیاي مشمول تعریف مسـتثنیات  

دعایی که چنانچه موضوع توقیف اموال در هنگـام  دین است. بدیهی است در صورت اعالم چنین ا
بایسـت نسـبت بـه    ي قـرار تـأمین خواسـته مـی    اجراي قرار تأمین خواسته باشد مرجع صادرکننده

با اعـالم چنـین ادعـایی در    ، موضوع تعیین تکلیف نماید و در صورت صدور قرار تأمین محکوم به
قانون آیین دادرسی مدنی و مؤخرالتصـویب   525ي ي پس از قطیعت حکم با استناد به مادهمرحله

-ي حکـم الزم بودن آن نسبت به قانون اجراي احکام مدنی مالك تشخیص دادگـاه صـادرکننده  

                                                   
  .272ه.ق، ص1404مجلسی، محمدباقر؛ بحاراالنوار، جلدسوم، مؤسسه الوفاء، بیروت،  -1
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  1االجرا (اعم از مرجع بدوي یا تجدیدنظر) خواهد بود.

  برآمد: -5
منطـوق  بـر طبـق   هاي کیفري و حقوقی و با توجه به امکان صدور قرار تأمین خواسته در دادرسی

، قانون اجراي احکام مـدنی  65ي و ماده قانون آیین دادرسی مدنی 534و  523، 129واد صریح م
بایست فقط از باب مالکیت و نه از مقام قضایی موضوع را می، در هنگام صدور قرار تأمین خواسته

ـ   حیث وضعیت معیشتی خوانده مورد توجه قرار دهد؛ به عبارت دیگر  أمین در هنگام صـدور قـرار ت
 نیست مقـام قضـایی مقـررات   نیازي ، صدور این قراربراي شرایط  يخواسته در صورت وجود کلیه

را مدنظر قرار دهد اما پس از صدور قرار تأمین خواسته و در هـر مرحلـه از اجـراي    مستثنیات دین 
ي مسـتثنیات دیـن   آن لحاظ نمودن مستثنیات دین ضروري است؛ زیرا توقیف اموالی که در زمـره 

شود و حتی با حدوث ایـن  ي خوانده یا متهم میهستند موجب اختالل در زندگی متعارف و روزمره
نیازي نیست تا حکم به وصف قطعیت برسد تا پس از آن از مستثنیات دین خوانـده رفـع   ، وضعیت

 اثر شود؛ زیرا این امر موجب مشقت خوانده گردیده و دلیل قانونی نیز براي توجیه آن وجود نـدارد. 
بایسـت  گـردد ولـی مـی   هرچند موضوع تأمین خواسته منتفی مـی ، حتی پس از صدور راي قطعی

شود همچنان مقررات مربوط بـه  علیه در قالب تأمین محکوم به توقیف میچنانچه مالی از محکوم
ي مـواردي کـه موضـوع    مستثنیات دین مورد توجه مقام مجـري حکـم قـرار گیـرد. امـا در کلیـه      

در این خصوص باید قائل به استثنا شویم و بـدیهی  ، خواسته یک حق عینی باشددرخواست تأمین 
توانـد در مقـام دفـاع بـه عـدم توقیـف       خوانده نمـی ، است به دلیل وجود حق عینی براي خواهان

محکوم به به دلیل اینکه جزء مستثنیات دین است اشـاره نمایـد. همچنـین در مـواردي کـه بـین       
اردادي مبنی بر استیفاي محکوم به از مسـتثنیات دیـن وجـود داشـته     محکوم علیه و محکوم له قر

آن را حاکم بر قواعد مسـتثنیات  ، باشد باید به دلیل حاکمیت اصول صحت و لزوم و حاکمیت اراده
  دین دانست.

                                                   
  .105، ص1385مدنی کرمانی، عارفه؛ اجراي احکام مدنی، نشر مجد، چاپ اول، تهران،  -1
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Abstract: 
As we know, one the most common writs which is applied by judicial 
authorities in order to protect the object of claim, is the garnishment writ. 
Nowadays, the writ of garnishment, in addition to the law courts, has also 
many applications in the councils of settlement of disputes and even in 
public prosecutor's office and criminal courts and due to the prorogation of 
legal procedure and taking a long time for termination and the complete 
enforcement of a verdict in the courts and judicial authorities of our country, 
an interest to this writ has been increased. Furthermore, since in most cases it 
may be possible for defendant of the claim or accused person to create 
problems for the plaintiff to access the object of judgment by hiding his/her 
properties, so this legal constitution can prevent such actions and facilitate 
the access of plaintiff to the object of judgment. On the other hand, in some 
cases applying the writ of garnishment may conflict with the observation of 
rules related to the exceptions of debt. As we know as a mandatory and 
binding principle accepted by the civil procedure law and civil execution of 
judgments law, it is impossible to attach whatever has been treated as 
exceptions of debt by the legislator. But the question of how to observe the 
exceptions of debt in the garnishment writ has not been talked about by the 
legislator. In the current article, it is intended that in addition to a brief 
review to the contents of garnishment writ, the question that whether in the 
process of issuance and enforcement of the writ of garnishment, it is 
necessary to observe the orders and regulations observing exceptions of debt 
or not, is being discussed. 
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