
و علوم سياسي، دوره فصلنامه حق  111- 126، صفحات 1391 تابستان،2، شمارة42وق، مجلة دانشكده حقوق
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:چكيده

 اثر اين شكايت بر اجراي حكم قابـل بحـث،بنابراين. خواهي مربوط به آراي قطعي است فرجام

دادرسي مدني در بيان اين مطلب، ضمن بيان كلي عدم تاثير فرجـام قانون آيين 386ماده. است

و بيان موارد استثنا، محكوم به مالي را از محكوم  خواهي بر اجراي حكم، در مقام توضيح بيشتر

و اين ماده الزم است بـه مطـالبي از قبيـل. به غيرمالي جدا كرده است  در تحقيق اين موضوع
و ميزان  و زمان اخذ تأمين، چگونگي استيفاي حقـوق از تـأمين اخـذ نوع، هدف  تأمين، معيار

و تفاوت و شباهت شده و احكام غير مالي در اين خـصوص، توجـه شـود ها . هاي احكام مالي

.پردازد اين تحقيق به بررسي اين مطالب مي

: واژگان كليدي
.به غيرمالي، تأمين مناسباجراي حكم، تأخير اجراي حكم، محكوم به مالي، محكوم
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 مقدمه
و در مقام بيان اثر فرجام.م.د.آ.ق386ماده خواهي بر اجراي حكم در ابتدا بـه عنـوان اصـل

كه حكم نقض نشده اسـت بـه«:قاعده اعالمه كرده  درخواست فرجام، اجراي حكم را تا زماني

كه فرجام.»اندازد تأخير نمي  ميخواهي نسب اين اصل به خاطر اين است به حكمي انجام شودت

مـاده(يـا در مرحلـه تجديـدنظر.)م.د.آ.ق367مـاده(كه قطعي شده است يا در مرحله بـدوي 

مي.)م.د.آ.ق368 به معناي الزمو االجـرا الزم. االجرا بـودن آن اسـت دانيم كه قطعي بودن حكم

ا شود با درخواست محكوم بودن حكم سبب مي  و ز اجراي حكـم له، حكم به اجرا گذاشته شود

به صراحت مقرر كرده باشد نمي كه قانون .توان خودداري يا ممانعت كرد مگر در مواردي

هـاي خواهي را اصل صـحت رسـيدگي برخي فلسفه عدم تأخير اجراي حكم در اثر فرجام

و تجديدنظر از نظر قانونگذار اعـالم كـرده   مـاده،بـا وجـود ايـن.)1377:258واحـدي،(انـد بدوي

و.م.د.آ.ق386 و در مقام بيان توضيحات بيشتر در دو بند وضـعيت محكـوم بـه مـالي در ادامه

مي  و اثراتي بر فرجام محكوم به غيرمالي را به تفكيك مشخص خـواهي نـسبت بـه اجـراي كند

.كند حكم بار مي

 محكوم به مالي.1
لـ«.م.د.آ.ق386به موجب بند الف ماده به مـالي باشـد در صـورت زوم بـه چنانچه محكوم

شد تشخيص دادگاه قبل از اجرا از محكوم  در.»له تأمين مناسب اخذ خواهد براساس ايـن بنـد

سه حالت قابل تصور است  به مالي كه دادگاه براي اجراي حكم، اخذ تـأمين، اول:محكوم  اين

مي.له را الزم نبيند از محكوم ربه عبارت ديگـ. شود در چنين حالتي حكم بدون اخذ تأمين اجرا

.خواهي هيچ تأثيري بر اجراي حكم ندارد در اين حالت فرجام

و محكوم كه دادگاه اخذ تأمين را الزم ببيند به سـپردن تـأمين حالت دوم اين است له اقدام

خواهي بر اجراي حكم در اين حد است كه آن را بـا اخـذ در اين حالت اثر فرجام. مناسب كند 

.تأمين همراه كرده است

و محكوم حالت سوم اين كه دادگاه اخذ تأمين را الزم بداند در چنين. له تأمين نسپارد است

. خواهي بر اجراي حكم مالي در اين حالت اسـت اثر جدي فرجام. شود صورتي حكم اجرا نمي 

.خواهي سبب منع يا توقف اجراي حكم شده است چون در نهايت فرجام

مس.م.د.آ.ق386در تحليل بند الف ماده ائلي از قبيل ضـابطه لـزوم اخـذ تـأمين، الزم است

و چگونگي اسـتيفاي حقـوق از تـأمين  و مرجع آن و هدف تأمين، زمان اخذ تأمين نوع، ميزان

.اخذ شده مورد بررسي قرار گيرند
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 ضابطه لزوم اخذ تأمين.1-1
و موارد عدم لزوم اخذ تأمين، حكمي بيان.م.د.آ.ق386بند الف ماده در معرفي موارد لزوم

و از بيان معيار تشخيص دادگاه نيز  نكرده بلكه تشخيص آن را به نظر دادگاه واگذار كرده است

و برخي از حقوقدانان وضعيت مالي محكوم.خودداري كرده است  له را مـورد توجـه قـرار داده

كه فلسفه تأمين موضوع بند الف ماده اعالم كرده  به اين حفظ حقـوق.م.د.آ.ق386اند؛ با توجه

از مالي محكوم احت و امكان باز گرداندن عمليات اجرايي است، چنـين تـأميني در صـورتي عليه

مي محكوم كه مالئت او محرز نباشد عليه اخذ .)1385:427شمس،(شود

با وضعيت مالي محكوم و اثرگذار قابل انكار نيست، و عاملي مهم به عنوان معيار چه له اگر

به اطالق بند الف ماده  آن نمي.م.د.آ.ق386توجه توان مبناي تـشخيص دادگـاه را منحـصر بـه

مي؛دانست و تشخيص خود، عوامل ديگر از جمله وضعيت خـود بلكه دادگاه تواند در ارزيابي

كه در اجراي حكم در اختيار محكوم  مي مالي و حتـي له قرار و ميزان احتمال نقض حكـم گيرد

و وضعيت اخالقي محكوم و موقعيت را اعتبار . نيز مورد توجه قرار دهدله

 نوع تأمين.1-2
نامه را شامل وجه نقد، ضمانت.م.د.آ.ق386يكي از حقوقدانان تأمين موضوع بند الف ماده

و اعالم  و امثال آن دانسته، اما در شمول آن بر ضامن معتبر ترديد كرده و مال غير منقول بانكي

و سكوت بند الـف.م.د.آ.ق306 ماده2 تصريح قانونگذار در تبصره:كرده است  بر ضامن معتبر

مي386ماده  به عدم شمول اين ماده بر ضامن معتبـر باشـد آن قانون در عـين. تواند مستند نظر

و فلـسفه  به شمول تأمين مناسب بر ضامن معتبر را منطبق با اصـول كلـي و حال نظر ي تـأمين

و اطالق بند الف ماده .)195و 1386:194و 1385:427 شمس،( معرفي كرده استمزبورعموم

اين مطلب.م.د.آ.ق306 ماده2در تبصره» تأمين مناسب«در كنار» ضامن معتبر«به كار بردن

به ذهن القاء مي  در. دانـد كند كه قانونگذار ضامن معتبر را مشمول عنوان تأمين مناسب نمـي را

از طـرف ديگـر در مـاده.ودغير اين صورت لزومي بـه آوردن آن در كنـار تـأمين مناسـب نبـ

و غيـر«اعالم شده.م.د.آ.ق121 تأمين در اين قانون عبارت است از توقيف اموال اعم از منقول

كه اين ماده از تأمين ارائه كرده، تعريفي مضيق اسـت كـه حتـي شـمول آن بـر» منقول تعريفي

مي. نامه بانكي محل ترديد است ضمانت مين در مـواد رسد اين تعريـف، مخـصوص تـأ به نظر

و نمي  به تأمين خواسته است خـواهي، اعتـراض توان آن را به مواد مربوط به اثر فرجـام مربوط

و اعاده دادرسي بر اجراي احكام  سـرايت.)م.د.آ.ق437و 386،389،424مـواد(شخص ثالث

وص زيرا با توجه به مواد مربوط به تأمين خواسته در قانون آيين دادرسي مـدني، بـه خـص. داد

 آن قانون، معلوم است كه تأمين موضوع مقررات تـأمين خواسـته، مربـوط بـه123و 122مواد 
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و خواسته خواسته در حالي كه تـأمين موضـوع. شود هاي غير مالي را شامل نمي هاي مالي است

مي.م.د.آ.ق424و389، 386مواد  به غيرمالي را هم در بر و در مـواردي بـه محكوم طـور گيرد

به غيرمالي مقرر شده استمشخص بر ب ماده(اي محكوم  .).م.د.آ.ق386بند

توانـد در مورد محكوم به غير مالي با توجه به قابل تقويم نبـودن آن، تـأمين مناسـب نمـي

و امكانات ديگر  به وسايل توسل جـست توقيف مال منقول يا غير منقول باشد بلكه الزم است

به غير مالي تناسب داشته  » تـأمين«به دنبـال واژه» مناسب«اضافه كردن قيد. باشدكه با محكوم

زيرا اين قيد كه بر لزوم تناسـب تـأمين تأكيـد. در مواد مورد بحث تأييدي بر اين مطلب است

مي مي م كند سبب چون. ور را نتوانيم صرفاً توقيف مال منقول يا غير منقول بدانيمزبشود، تأمين

هاي غيرمالي، چنين تـأميني، تـأمين مناسـب محـسوب در مواردي از جمله در مورد محكوميت 

.شود نمي

به در نوع تأمين، سبب مي و محكوم شود در خـصوص بنابراين، لزوم رعايت تناسب تأمين

.م.د.آ.ق121تر از تأمين، نسبت به تعريف ارائـه شـده در مـاده موضوع تحقيق تفسيري گسترده 

اس.داشته باشيم نيم در قانون آيين دادرسي مدني سـابقكت توجه در تكميل اين استدالل، الزم

به اثر فرجام)1318مصوب( و اعـاده دادرسـي در مواد مربوط خواهي، اعتراض شخص ثالـث

 بلكـه در مـواد؛به كار نرفته بـود» تأمين«به دنبال» مناسب«قيد)604و602، 542،589مواد(

به لزوم رعايـت مقـررات 589و 542 .تـأمين خواسـته تأكيـد شـده بـود آن قانون به صراحت

به« به بعد آن قانون241وانگهي در مواد و تـابع» خواسته«نيز در كنار» محكوم بـه كـار رفتـه

مي. احكام مشترك شناخته شده بودند  به مقررات تـأمين رسد حذف عبارت ارجاعبه نظر دهنده

و اضـافه كـردن قيـد  و حـذف كلمـه» مناسـب«خواسته در مـواد جـايگزين در قـانون فعلـي

و 122در مواد»به محكوم« به خوبي نشانگر اراده قانونگذار در توسعه مـوارد به بعد اين قانون،

.مصاديق تأمين در رابطه با اجراي احكام است

تأمين مناسب با در نظر گرفتن.م.د.آ.ق437و 386،389،424در نتيجه، در خصوص مواد

به شامل مواردي از قبيل  نامه بانكي، تعهد به انجـام وجه نقد، اوراق بهادار، ضمانتنوع محكوم

مي  به خودداري از انجام عمل در شمول آن بر ضامن معتبر با مـانع تفكيـك. شود عمل يا تعهد

دركه نشان.م.د.آ.ق306 ماده2ضامن معتبر از اخذ تأمين مناسب در تبصره  دهنده آن است كـه

و هست داند، مواجه نمي» ضامن معتبر«را شامل» مناسبتأمين«بحث اجراي احكام قانونگذار  يم

به عنـوان تـأمين مناسـب،  با چنين مانعي پذيرفتن ضامن معتبر در خصوص مواد مورد بررسي،

.دشوار است
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و هدف تأمين.1-3  ميزان
در رعايت مناسب بودن تأمين الزم است عالوه بر نوع تأمين، ميزان آن هم مورد توجه قرار

اند در موارد لـزوم اعالم كرده.م.د.آ.ق386خي از حقوقدانان در خصوص بند الف مادهبر.گيرد

به ميزان محكوم  مگـر دادگـاه مالئـت؛)1386:194و 1385:427شمس،(به باشد اخذ تأمين، تأمين بايد

به بخشي از محكوم محكوم كه در ايـن صـورت تـأمين) 1385:427شمس،(ندكبه احراز له را نسبت

به همان ميزان از محكومت مي در زمان حاكميت قانون آيـين دادرسـي مـدني.به كمتر باشد واند

بـه تأكيـد نيز در برخي اظهارنظرها بر لزوم رعايت ارزش واقعي محكوم) 1318مصوب(سابق 

به كمتر از محكوم  و اخذ تأمين و50: الـف 1375لنگـرودي، جعفري.ك.ر(به مجاز شناخته نشده بود شده

.)254: 1387 حسيني،–62و40:ب1387 معاونت آموزش قوه قضائيه،؛144:ب 1375

كه شبيه بند الف مـاده.م.د.آ.ق306 ماده2با وجود اين، در خصوص تأمين موضوع تبصره

و براي اجراي حكم است، در برخي اظهار نظرهاي قضايي، بعـضي بـر رعايـت 386  آن قانون

و بعضي بر تشخيص ميزان محكوم و در برخـي نظـراتو نظر قاضي اظهار عقيده كـرده به انـد

به مورد تأكيد واقع شـده اسـت  معاونـت آمـوزش قـوه.ك.ر(رعايت خسارات عالوه بر ميزان محكوم

.)95و72:ب1387قضائيه، 

ب ماده گفته شده؛ بايد تأميني گرفته شـود كـه نـه.م.د.آ.ق437در مورد تأمين موضوع بند

به حالت پيش از اجراي حكم ميسر تنها اعاده عمليات  از؛ندكاجرايي را  بلكه خـسارات ناشـي

در خـصوص.)1385:49شـمس،(ادامه عمليات اجرايي تا اجراي كامل حكم را نيـز پوشـش دهـد

به.م.د.آ.ق424تأمين موضوع ماده  كه زمينه اجراي حكم را فراهم گونه اعالم شده؛ بايد اي باشد

شـماره(در برخـي از آراي دادگـاه عـالي انتظـامي قـضات.)1386:237و 1385:513شـمس،( نمايد

ــزان) 5/4/1328-4482و شــماره3656-16/1/1324 ــا مي ــأمين ي ــزوم رعايــت تعــادل ت ــر ل ب

.)335: الف1387 معاونت آموزش قوه قضائيه،؛1387:253حسيني،.ك.ر(به تأكيد شده است محكوم

ب و راي توقف عمليات اجرايي اجرائيه در موارد مشابه در خصوص ميزان تأمين هـاي ثبتـي

و تـأمين زنـدانيان موضـوع قـانون نحـوه اجـراي  اسناد راجـع بـه معـامالت بـا حـق اسـترداد

و اصل محكوم محكوميت و مبلغ سند به لزوم رعايت وجه اجرائيه آن هاي مالي و متفرعـات به

:ج 1387و48و45:ب 1387قـضائيه، معاونـت آمـوزش قـوه.ك.ر(و خسارات احتمالي اظهارنظر شده است

1008(.

و آراء در خصوص ميزان تأمين، نقل شد مـي از آن تـوان چنـين نتيجـهچه در مورد نظرات

با وجود اين، در برخي اظهارنظرها،. به هستند گرفت كه اكثريت معتقد به رعايت ميزان محكوم 

ا خسارات عالوه بر ميزان محكوم .ستبه مورد توجه قرار گرفته
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هـاي در تحليل مطلب الزم است توجه شود، سخن از ميزان تأمين مربوط اسـت بـه تـأمين

كه اخذ تأمين در مواردي براي اجراي حكم است  و اين و بند.م.د.آ.ق386بند الف ماده(مالي

ب مـاده(و در مواردي براي جلوگيري از اجراي حكم است.)م.د.آ.ق437ب ماده و386بنـد

كه بدانيم هدف عامل تعيين .).م.د.آ.ق424و389مواد كننده در خصوص ميزان تأمين اين است

و استرداد مـالي كـه در  به قبل از اجرا از تأمين چيست؟ آيا هدف از تأمين، تضمين اعاده وضع

به محكوم  مي اجراي حكم شـود يـا تـضمين اجـراي حكـم اسـت يـا هـدف جبـران له تحويل

كه از اجرا يا عد  به محكوم خساراتي است لـه وارد عليه يـا محكـومم اجراي حكم ممكن است

به محكوم اگر هدف تضمين استرداد محكوم شود؟ عليـه يـا تـضمين اجـراي حكـم بـه نفـع به

به ميزان محكوم محكوم اما اگر هدف جبران خسارت ناشي از اجرا.به باشد له باشد، الزم است

مي  به شـود كـه بيني مـي زان خساراتي باشد كه پيش يا عدم اجراي حكم باشد، الزم است تأمين

.به باشد ممكن است برابر، بيشتر يا كمتر از محكوم

به تذكر است در قانون آيين دادرسي مدني سابق به ايـن كـه) 1318مصوب(الزم با توجه

 آن قانون تصريح شده بود، تأمين براساس مقـررات تـأمين خواسـته اخـذ589و 542در مواد 

و مطابق مي242و241مواد شود كه توقيف آن آن قانون مالي شد يا خود خواسـته يـا معـادل

به ميزان محكوم  م. به مسلم بود بود، بنابراين لزوم اخذ تأمين ر در مـواد زبـو اما با نيامدن عبارت

به ميزان محكوم.م.د.آ.ق437و 424، 389، 386 و راه فعلي، لزوم اخذ تأمين به، قطعـي نيـست

و حالت احتمالبراي تحليل  و شايد بتوان گفت قانونگذار بـا نيـاوردن ها هاي مختلف باز است

م  به توسعه اختيار قاضي در تعيين ميزان تأمين داشته است تا بـا در نظـر گـرفتن زبوقيد ر، نظر

و مقتضي را تعيين  .ندكعوامل مختلف، ميزان متناسب

خ بـه را تهديـد طـري محكـوم تفاوت دو هدف ياد شده در اين است كـه در مـواردي كـه

در. شـود بيني نمـي به پيش خسارتي در خصوص خود محكوم؛كند نمي وانگهـي ممكـن اسـت

به، فروعات آن از قبيل منـافع آن را هـم بيني شده عالوه بر خود محكوم مواردي خسارت پيش 

مي.شامل شود  به از دست رفـتن امكـان اجـ به نظر راي رسد، فلسفه تأمين، رفع نگراني مربوط

و امكانـات  و ورود خـسارات اسـت بـا فـراهم كـردن وسـايل حكم يا اعاده عمليات اجرايـي

و در حـدي كـه  جلوگيري از به وجود آمدن چنين وضعيتي يـا جبـران خـسارات ناشـي از آن

به محكوم  و تهديد نسبت به اخذ تأمين نيست نگراني اين فلـسفه در مـاده. به وجود ندارد، نياز

ب ماده 424 و بـه عنـوان.م.د.آ.ق437و بند به صـراحت بيـان شـده و مورد توجه قرار گرفته

و محور احكام آن مواد معرفي شده است عامل اصلي تعيين .كننده

به آن و موضـوع حكـم با توجه كه خواسته عين معين بـوده چه گفته شد، حتي در صورتي

به عنوان تأمين اخذ  بلكه در چنين مـواردي؛ندك واقع شده، دادگاه مكلف نيست، همان عين را
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كه قابل پيش به خساراتي به تناسب آن، همان عـينكبيني است توجه نيز الزم است دادگاه و ند

.ندكرا توقيف يا از ساير اموال يا امكانات، تأمين اخذ 

به ذكر است آن و نظرات در خصوص لزوم توقيـف همـان عـين الزم چه در برخي از آراء

– 335: الـف 1387 معاونت آموزش قـوه قـضائيه،؛1387:253حسيني،.ك.ر– 5/4/1328-4482ه رأي شمار(گفته شده 

) 1318مـصوب(در زمان حاكميت قانون آيين دادرسي مدني سـابق) 144:ب 1375لنگرودي، جعفري

كه در ماده  آن قانون به صراحت، لـزوم رعايـت مقـررات تـأمين خواسـته در تـأمين542بوده

اگـر خواسـته يـا«: همان قانون نيـز تـصريح شـده بـود 241 در ماده.ر شده بودبه مقر محكوم

و توقيف آن ممكن باشد دادگاه نمي محكوم به عـوض آن توقيـف به، عين تواند مال ديگري را

.»كند

به مقررات تأمين خواسته در مـاده رسد نياوردن عبارت ارجاعبه نظر مي .م.د.آ.ق386دهنده

و حذف كلمه در122از ماده»به حكومم«فعلي به خـوبي نمايـانگر اراده قانونگـذار  اين قانون

به دادگاه در رعايت، تناسب تأمين است رفع محدوديت و اعطاي اختيار بيشتر .هاي قبلي

آن.1-4 و مرجع  زمان اخذ تأمين
 اجـراي حكـم بـه. را مقرر كرده اسـت» قبل از اجرا«اخذ تأمين.م.د.آ.ق386بند الف ماده

به محكوم مي معناي اعم شامل مراحل اجرايي از ابالغ اجرائيه تا تحويل مال به معناي له و شود

مي  كه مدلول حكم محقق و شود مانند گرفتن محكوم اخص عبارت است از مرحله نهايي عليـه

به محكوم  و اخص اجراي حكم،.)63: الف 1375لنگرودي، جعفري(له تحويل آن به معناي اعم  با توجه

كه اجراي حكم در مواد  به كدام معني است؟437و389،424، 386اين سؤال مطرح است

از: اعالم كردبارهيكي از حقوقدانان در اين .م.د.آ.ق386در بند الف ماده» اجرا« اگر منظور

اجراي«ولي اگر منظور. عمليات اجرايي باشد بايد پيش از صدور دستور اجرا، تأمين اخذ شود

در نهايـت اعـالم. به، تأمين اخذ شـود اشد بايد مانند احكام غيابي زمان تحويل محكومب» حكم

از:كرد ب آن ماده منظور حكم«،»اجرا«به قرينه بند .)1385:427شمس،(است» اجراي

حكم«توان گفت با وجود اين، مي در مواد مورد بحث، به معنـاي اعـم آن بـه كـار» اجراي

اي اجرا يا تأخير يا توقف اجرا الزم است قبل از شروع عمليات اجرايي،بر،بنابراين. رفته است 

كه مراحل مقدماتي اجـرا در صـورتي كـه بـه اجـرا. تأمين اخذ شود  دليل اين مطلب اين است

و بايد از آن اجتناب شود  و بيهوده است پس در موارد اخـذ تـأمين بـه.منتهي نشود كاري لغو

ب ماده.م.د.آ.ق386ه بند الف ماد(منظور اجراي حكم  در صـورت امتنـاع.)م.د.آ.ق437و بند

در غيـر ايـن. له از سپردن تأمين، الزم است از مراحل مقدماتي اجرا نيز خودداري شود محكوم

مي  به اموري وا داشته و امكانات اي كـه اجـراي شوند كـه نتيجـه صورت بيهوده بخشي از نيرو
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ر مواردي هم كه تـأمين بـراي خـودداري از اجـرايد. حكم به معناي اخص است در بر ندارد

ب ماده(شود حكم اخذ مي الزم است با اخذ تأمين پـيش.)م.د.آ.ق424و 389و مواد386بند

و امكانات در امر بي .نتيجه، جلوگيري شود از شروع مراحل مقدماتي اجرا، از صرف نيرو

ب» ادامه«و.م.د.آ.ق389در ماده» توقف«واژه  آن قانون مؤيد ايـن اسـت437 ماده در بند

حكم«كه قانونگذار به كار برده است» اجراي در.در مواد مورد بحث را به معناي اعم آن البتـه

چه محكوم  عليه الزم است قبل از شـروع موارد اخذ تأمين براي جلوگيري از اجراي حكم، اگر

و در صـورت نـسپردن تـأمين  ، عمليـات اجرايـي شـروع مراحل مقدماتي اجرا، تأمين بـسپارد

مي اما محكوم.شود مي كه تحقق بخشيدن عليه به مرحله نهايي تواند تا وقتي كه عمليات اجرايي

به نتيجه رسيدن عمليات اجرايـي شـود  در. مدلول حكم است نرسيده، با سپردن تأمين، مانع از

كه محكوم چنين مواردي نمي ع عمليـات اجرايـي، پـيش از شـرودبايـ عليـه توان به استناد اين

و توقف عمليات اجرايي خودداري كرد؛كرد نسبت به سپردن تأمين اقدام مي . از پذيرفتن تأمين

به معناي اخص، مسأله اخـذ تـأمين و اجراي حكم اما در هر حال، با اتمام عمليات اجرايي

ا. شود براي اجرا يا عدم اجرا منتفي مي  جـرا كـه چون با اجراي حكـم، اجـرا يـا خـودداري از

به قبـل. موضوع تأمين است، منتفي است  و باز گرداندن وضع به هم زدن اجراي سابق بنابراين

به منظور اخذ تأمين براي اجرا يا عدم اجـرا، توجيـه حقـوقي نـدارد  – 4482رأي شـماره(از اجرا،

ر5/4/1328 .)335: الف1387 معاونت آموزش قوه قضائيه،؛254و53 1387:2حسيني،.ك.،

دادگـاه.م.د.آ.ق386مرجع صالح براي تشخيص لزوم اخذ تأمين موضـوع بنـد الـف مـاده

و دخالـت دادگـاه است صادركننده رأي  و اجراكننـده حكـم اسـت كـه همـان دادگـاه بـدوي

از.)1385:427شمس،(تجديدنظر در اين خصوص منتفي است  چون در دعاوي مـالي تنهـا برخـي

و ماده.م.د.آ.ق367آراي دادگاه بدوي به شرح ماده   آن قانون كـه آراي 368قابل فرجام هستند

و دعـاوي قابل فرجام دادگاه تجديدنظر را مقرر كرده صرفاً شامل خواسته هاي غيرمـالي اسـت

ب ماده.گيرد مالي را در بر نمي  كه آراي قابل فرجـام دادگـاه.م.د.آ.ق386بنابراين برخالف بند

و دادگاه تجديدنظر را در مي بدوي و با قيد بر دادگاه صالح براي اخـذ» صادركننده حكم«گيرد

و تجديدنظر، مشخص كرده است، در بنـد الـف آن مـاده بـه تأمين را از بين دادگاه  هاي بدوي

م به آوردن قيد .ر نبوده استزبوخاطر انحصار دادگاه صادركننده حكم به دادگاه بدوي، نيازي

 اخذ تأمين از دولت.1-5
م در.م.د.آ.ق386سائل قابل بررسـي در خـصوص بنـد الـف مـاده يكي از ايـن اسـت كـه

نه؟ صورتي كه محكوم  له دولت باشد، امكان اخذ تأمين وجود دارد يا
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كه از محكوم مي وضعيت اين بند از اين جهت شود، شـبيه له براي اجراي حكم، تأمين اخذ

و در خصوص امكان اخذ تأم.م.د.آ.ق306 ماده2تبصره  احكـام ين از دولـت در اجـراي است

كه موافقان اخـذ. هاي متقابل ارائه شده است هاي متقابل با استدالل غيابي، ديدگاه  به اين ترتيب

و عدم شـمول مـاده  كه دولت را استثناء كرده باشد و نبود نصي تأمين از دولت بر اطالق قانون

مو واحده قانون نحوه پرداخت محكوم  و توقيف اموال دولتي بر و عدم تأمين اردي كـهبه دولت

هم دولت محكوم  و به قبل از اجرا در صورت نقض حكم و ضرورت اعاده وضع چنينله است

و. اند تساوي اشخاص در برابر آراي محاكم تأكيد كرده  در مقابل، مخالفان بر توان مالي دولـت

و  و ايـن كـه درآمـدها و احتمال ورود خسارت يا عدم جبران آن وجود نـدارد اين كه نگراني

در هاي دولت تابع قوانين خاص بودجه هزينه و تـصرف و هرگونه دخـل و محاسباتي است اي

مي  و ايـن كـه مـاده اموال دولتي در خارج از ضوابط مزبور، تصرف غير قانوني محسوب  شـود

م به ظاهر شامل موارد محكومزبواحده شود ولي روح حـاكم بـر له بودن دولت نمي ور اگر چه

م .)69و68:ب1387– 260و 259: الف1387معاونت آموزش قوه قضائيه،.ك.ر(ور استزبآن مؤيد موارد

ادارات دولتـي هـم) اداره حقوقي12/5/83-3694/7شماره(در برخي از نظرهاي مشورتي

رسـد به نظر مـي.)1386:335ايراني ارباطي،.ك.ر(اند شناخته شده.م.د.آ.ق306 ماده2مشمول تبصره 

ك   مـاده2تبـصره(شـود له براي اجراي حكم تأمين اخـذ مـيه از محكوم در خصوص مواردي

ب ماده386، بند الف ماده 306 كه نـص خاصـي مبنـي بـر.)م.د.آ.ق437و بند به اين با توجه

 اسـت مزبورمعاف بودن دولت از سپردن چنين تأميني وجود ندارد، دولت نيز مشمول مقررات 

.اردو مانند اشخاص خصوصي بايد تأمين بسپ

از طرف ديگر، اين واقعيت نيز قابل انكار نيست كه دولت مانند اشخاص خصوصي، آزادي

و هزينـه كـردن آن، تـابع  و تصرف در اموال خود را ندارد بلكه تصرف در اموال دولتـي عمل

و مقررات خاص است  كه مديران دستگاه.قوانين هـاي اجرايـي دولتـي بـا بنابراين، در صورتي

و مكلـف توجه به قواني  به سـپردن تـأمين باشـند، الزم اسـت و مقررات حاكم، قادر ند هـستن

به سپردن تأمين اقدام دهـد، اما اگر قوانين مالي دولت اجازه چنين تصرفي را نمـي. نندكنسبت

م  در ور، مخصص حكم عام مواد ياد شده محسوب مـيزبدر واقع قوانين و اخـذ تـأمين شـوند

حقيقت نيز قابـل انكـار نيـست كـه وضـعيت مـالي دولـت بـا اين.چنين مواردي منتفي است 

و خطر اعسار يا ورشكستگي كـه در مـورد اشـخاص خـصوصي،  اشخاص خصوصي متفاوت

و نقـض آن  به نفع دولـت مطرح است در خصوص دولت منتفي است ودر موارد اجراي حكم

و جبران زيان محكوم  به اعاده عمليات اجرايي ج در اثر شكايت، نسبت . اي نگراني نيست عليه،

كه مانند بند الف ماده همين مطلب سبب مي را.م.د.آ.ق386شود، در مواردي قانون اخذ تـأمين
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و تشخيص دادگاه واگذار كرده است، دادگاه مي به مطالب ذكر شده، اخـذبه نظر تواند با توجه

.تأمين از دولت را ضروري تشخيص ندهد

 استيفاي حقوق از تأمين اخذ شده.1-6
كه.م.د.آ.ق386در خصوص تأمين اخذ شده براساس بند الف ماده اين سؤال مطرح است

و لزوم اعاده عمليات اجرايي، حقوق محكوم  عليه در صورت نقض حكم در ديوان عالي كشور

كه چگونه از تأمين اخذ شده قابل استيفاء است؟ اين سؤال در مورد تأمين  هايي نيز مطرح است

ب مـا  م براساس بند ـ ده و مـواد زب در خـصوص.شـوند اخـذ مـي.م.د.آ.ق437و389،424ور

مي مواردي كه تأمين براي اجراي حكم از محكوم  ب ماده 386بند الف ماده(شود له اخذ و بند

و وضع به حالت سـابق.)م.د.آ.ق437 در صورت نقض حكم، الزم است عمليات اجرايي اعاده

به دستور دادگاه از محكومبه صدور اجرائيه، محكوم در چنين مواردي بدون نياز. بر گردد  لـه به

مي  39مـاده(شـود شود ودر صورت عدم امكان استرداد آن، مثل يا قيمت آن وصول مـي مسترد

بـه، در مقـام بر اين اساس، در صورت عدم امكان استرداد محكـوم ). قانون اجراي احكام مدني

.ان از تأمين اخذ شده استفاده كردتو وصول مثل يا قيمت آن در صورت اقتضا، مي

كه تأمين براي تأخير اجراي حكم اخـذ مـي هم شـود، در صـورت تأييـد چنين در مواردي

به عنوان تأمين، توقيف شده باشد، در اجراي حكم تحويل محكوم حكم، اگر عين محكوم  لـه به

و اگر از ساير اموال محكوم مي م شود به يـا عـدم حكومعليه توقيف شده باشد، در صورت تلف

به آن، قيمت آن از محكوم مي دسترسي در) قانون اجراي احكام مدني46ماده(شود عليه وصول

امـا در مـورد سـاير.توان از مال توقيف شده اسـتفاده كـرد چنين حالتي، در صورت اقتضا، مي

و متفرعات محكوم  به اجراي حكم يا تأخير آن عليه به، استيفاي حقوق محكوم خسارات مربوط

و يا محكوم  و اثبـات خـسارات و اقامه دعـوي له از تأمين اخذ شده، مستلزم تقديم دادخواست

و. صدور حكم قطعي است به تأييد قـضات محـاكم اين مطلب در برخي اظهارنظرهاي قضايي

از.)1380:199اي، نوكنـده؛ 254و1387:66حـسيني،.ك.ر(اداره حقوقي دادگستري رسيده اسـت  برخـي

نويسندگان حقوقي نيز خسارات ناشي از توقف اجراي حكم را مطابق قواعد عمومي مسئوليت 

.)190: 1386كريمي،(اند مدني قابل مطالبه دانسته

 به غير مالي محكوم.2
ب ماده و بـه تـشخيص«: اعالم شده.م.د.آ.ق386در بند چنانچه محكوم به غير مالي باشد

عليه تأمين مناسب بدهد اجراي حكم تا صـدور رأي فرجـامي دادگاه صادركننده حكم، محكوم 

كه حاوي بيان اثر فرجام.»به تأخير خواهد افتاد  خواهي بر اجراي احكام غيـر در تحليل اين بند
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و مرجع اخذ تأمين مـورد مالي است، الزم است چند نكته از جمله لزوم اخذ تأمين، نوع تأمين

و بررسي قرار گيرد .دقت

 به غير ماليم احتياط در اجراي محكوملزو.2-1
ب ماده عليه، تأمين مناسب بسپارد، حكم اجرا اگر محكوم.م.د.آ.ق386براساس منطوق بند

كه اگر محكوم. شود نمي مي مفهوم آن، اين است بنـابراين. شـود عليه، تأمين نسپارد، حكم اجرا

و مفهوم اين بند، دو حالت در محكوميت   غيـر مـالي قابـل تـصور اسـت؛ هاي براساس منطوق

و اجراي حكم در صورت نـسپردن تـأمين تأخير اجراي حكم با اخذ تأمين از محكوم در.عليه

ب با حالت مقايسه حالت شـود، هاي ناشي از بند الـف ايـن مـاده معلـوم مـي هاي مبتني بر بند

و جـدي خواهي در خصوص محكوم قانونگذار بر فرجام  ر نـسبت بـهتـبه غير مالي، اثر بيـشتر

به موجب بند الـف، در مـواردي بـا تـشخيص دادگـاه،. به مالي، مترتب كرده است محكوم زيرا

به محكـوم فرجام و در موارد ديگر سرنوشت اجرا لـه خواهي هيچ اثري بر اجراي حكم نداشت

ب چنين اختياري به محكوم. سپرده شده بود  له داده نشده بلكه اختيار تعيين ولي به موجب بند

كه با سپردن تـأمين مـانع آن شـود تكليف اجرا به محكوم  در حـالي كـه چنـين. عليه اعطا شده

به محكوم اختياري در محكوم .عليه اعطا نشده است به مالي

كه قانونگذار در ماده بـه غيـر مـالي بـه مـالي را از محكـوم محكـوم.م.د.آ.ق386مبناي اين

و اثر فرجام  حك تفكيك كرده به خواهي بر اجراي و اثـر بيـشتر بـرم را طور متفاوت بيان كـرده

خواهي از احكام غير مالي مترتب كرده، وضعيت خاص دعاوي غير مـالي در مقايـسه بـا فرجام

به خاطر عوارضي كـه اجـراي احكـام در ايـن  و و اهميت دعاوي غير مالي است دعاوي مالي

به دنبال داشته باشد، قانونگذار در ايـن دعـ دعاوي مي  اوي، احتيـاط بيـشتر را الزم ديـده تواند

.است

 لزوم اخذ تأمين.2-2
و بند الف ماده يكي از تفاوت ب در صـورت«در اين است كـه قيـد.م.د.آ.ق386هاي بند

ب نيامده است» لزوم ب نمايانگر اين است. كه در بند الف آمده، در بند نيامدن اين قيد در بند

مقرر شده، در تشخيص لـزوم اخـذ تـأمين در خـصوصچه در بند الفكه دادگاه برخالف آن 

. بلكه براي تأخير اجـراي حكـم، سـپردن تـأمين الزامـي اسـت؛به غيرمالي نقشي ندارد محكوم

اين مطلب در برخي. تواند بدون اخذ تأمين، اجراي حكم را به تأخير اندازد بنابراين دادگاه نمي

و در سـخن برخـي از از آراء دادگاه عـالي انتظـامي قـضات در زمـان حاكم  يـت قـانون سـابق

و در برخي از اظهارنظرهاي قضايي مورد تأييـد قـرار گرفتـه اسـت  -146رأي شـماره(حقوقدانان
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ر 8/9/1374  1387و 743:ج1387 معاونت آموزش قـوه قـضائيه،؛ 1385:428 شمس،؛ 1387:254حسيني،.ك. شعبه اول،

.)76:ب

از اند با وجود آمادگي محكومتو از طرف ديگر، دادگاه نمي عليه براي سپردن تأمين مناسب،

و نسبت به اجراي حكم اقدام  با وجود ايـن، در برخـي از اظهارنظرهـاي.ندكاخذ تأمين امتناع

و اگر الزم بـود تـأمين گرفتـه مـي  اال قضايي اعالم شده، اخذ تأمين با نظر دادگاه است و شـود

ممكـن اسـت گفتـه.)77:ب 1387؛ 744:ج 1387ت آموزش قوه قضائيه، معاون(نيازي به اخذ تأمين نيست 

ب ماده» به تشخيص دادگاه«شود، قيد  عالوه بر تناسب تأمين، اصل تـأمين.م.د.آ.ق386در بند

مي  نه تنها مناسب بودن تأمين بلكه اصـل اخـذ يـا عـدم اخـذ. گيرد را نيز در بر كه به اين معنا

به تشخيص دادگاه . بستگي داردتأمين هم

زيرا همين قيـد در بنـد الـف هـم.به قرينه بند الف آن ماده، چنين مطلبي پذيرفتني نيست

و با وجود آن، قانونگذار قيد  در» در صورت لزوم«وجود دارد كه مربوط بـه اختيـار دادگـاه را

و اگر قيد  شامل اصل تـأمين»به تشخيص دادگاه«خصوص اصل تأمين است اضافه كرده است

ميع به اضافه كردن قيد الوه بر تناسب آن .در آن بند نبود» در صورت لزوم«شد، نيازي

 نوع تأمين.2-3
ب ماده كه براساس اين بند اخذ.م.د.آ.ق386مسأله مهم در خصوص بند نوع تأميني است

به مالي، براي رفع نگراني مربوط به از دست رفتن امكـان اجـراي در خصوص محكوم. شود مي

مي حكم و امكانـات مـالي از جملـه توقيـف يا اعاده عمليات اجرايي، به راحتي توان به وسايل

به از دسـت رفـتن.اموال متوسل شد  به غير مالي، براي رفع نگراني مربوط اما در مورد محكوم

و تـأمين  و توقيف مـال، پاسـخگو نيـست و امكانات مالي و زمينه اجراي حكم، وسايل امكان

ن  و امكانات ديگر متوسـل شـد،بنابراين. شودميمناسب محسوب در. بايد به وسايل دشـواري

و امكانات مالي، در دسترس نيـستند  به راحتي وسايل و امكانات غير مالي، كه وسايل اين است

به آنها  كه. شود توفيقي حاصل نمي چندانو گاه در دستيابي به حدي جدي است اين دشواري

به غير مالي اعـالم نظـر بر عدم امكان اخذ تأمين در خصوص محكوم در برخي از اظهارنظرها، 

.)72:ب1387معاونت آموزش قوه قضائيه،(شده است 

كه در مواردي محكوم به قابـل تقـويم نيـست، در برخي از اظهارنظرها نيز ضمن اعالم اين

ا  كه در چنين مواردي خسارت ناشي از اجراي حكم قابـل و اين و حجر و مانند طالق رزيـابي

كه دادگاه براي جلوگيري از تالي فاسد، اجـراي حكـم را  جبران نيست، چاره در اين ديده شده

به تأخير اندازد  .)77:ب1387؛ 745:ج1387معاونت آموزش قوه قضائيه،(بدون اخذ تأمين
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امـا ايـن. به غير مالي، قابل انكار نيـست دشواري تعيين تأمين مناسب در خصوص محكوم

.ب نبايد سبب شود برخالف صريح قانون، تأخير اجراي حكم بدون اخذ تأمين را بپـذيريم مطل

و در هر حال بـه تـأمين هم چنين نبايد سبب شود از تالش براي يافتن تأمين مناسب باز ايستيم

آن.به نداشته باشد، راضي شويم مالي حتي اگر هيچ تناسبي با محكوم  از با توجه بـه چـه پـيش

اي  آن.م.د.آ.ق386ن تحقيق در شرح بند الف ماده اين در چه در برخي نظرها گذشت، برخالف

م)77:ب 1387؛ 744:ج 1387معاونت آموزش قوه قضائيه،.ك.ر(اعالم شده ور در مواد مربـوط بـهزب، تأمين

و اعاده دادرسي بر اجراي احكـام تأثير فرجام  ،386،389مـواد(خواهي، اعتراض شخص ثالث

به توقيف مال نيست.)م.د.آ.ق437و 424 گيـرد كـه اي را در بـر مـي بلكه هر وسـيله؛منحصر

و ورود خسارت ناشي از اجرا يـا  بتواند در پيشگيري از ناممكن شدن اجراي حكم يا اعاده آن

به عنوان مثال، در خصوص محكوم. تأخير اجرا يا جبران آن، ايفاي نقش كند  بـه بر اين اساس،

به تناسب محكومتو غير مالي مي  عليه خواست تعهد به انجام يـا به از محكوم ان به عنوان تأمين،

.خودداري از انجام اموري نمايد

هاي معنـوي بـه وانگهي، چون در غالب موارد از اجرا يا عدم اجراي احكام غير مالي، زيان

مي  و در قواعد عام مسئوليت مـدني، پرداخـت مـال بـه عنـوان طرف مقابل وارد و شود تـرميم

و دور از انتظار نيست ترضيه خاطر در زيان  هـاي توان براي جبران زيانمي؛هاي معنوي، مطرح

به تأمين مالي نيز متوسل شد  كه ممكن اسـت. معنوي ناشي از اجراي حكم، اين در حالي است

كه خود آن غير مالي است، زيان  و مـادي نيـز بـه دنبـال اجرا يا تأخير اجراي حكمي  هاي مالي

ب مـاده.داشته باشد در.م.د.آ.ق386الزم به تذكر است كـه دشـواري تـأمين مناسـب در بنـد

از اين جهت كمتـر اسـت كـه.)م.د.آ.ق424و ماده 306 ماده2تبصره(مقايسه با جاهاي ديگر

كه قابل فرجـام هـستند بـه شـرحي كـه در مـواد  شـمرده.م.د.آ.ق368و 367احكام غير مالي

به اين كه در غالب آن موارد، حكم جنبه اعالمي دارد، بحـث هست اند، محدود شده و با توجه ند

به خاطر مطرح نبودن مرحله اجرايي،به اين ترتيب. ها منتفي است اجراي احكام آن   اين احكام

ب ماده آن .نيستند.م.د.آ.ق386ها، مشمول بند

 مرجع صالح.2-4
ب همان حكم«قيد.م.د.آ.ق386 ماده طور كه پيش از اين اشاره شد، در بند بـه» صادركننده

و تجديدنظر، دادگـاه صـالح بـراي اخـذ» دادگاه«دنبال  اضافه شده است تا از بين دادگاه بدوي

به موجب مواد.ندكتأمين را مشخص  احكام غيـر مـالي قابـل فرجـام.م.د.آ.ق368و367زيرا

در صورتي كـه از حكـم.ه تجديدنظر ممكن است از دادگاه بدوي صادر شده باشند يا از دادگا 

خواهي شـده باشـد، همـان دادگـاه كـه فرجام.م.د.آ.ق367غير مالي دادگاه بدوي براساس ماده 
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اما اگر حكم مـورد درخواسـت فرجـام،. دادگاه اجراكننده نيز هست صالحيت اخذ تأمين دارد

م 368براساس ماده  د زبـ قانون ادگـاه تجديـدنظر ور از دادگـاه تجديـدنظر صـادر شـده باشـد،

به آن را دارد  ب ماده.صالحيت اخذ تأمين نسبت شـامل مـوارد نقـض.م.د.آ.ق386اطالق بند

و مـوارد تأييـد  و صدور حكم مقتـضي در آن دادگـاه حكم دادگاه بدوي در دادگاه تجديدنظر

مي  در زمان حاكميت قانون آيين دادرسـي مـدني.شود حكم دادگاه بدوي در دادگاه تجديدنظر

سابق برخي از نويسندگان درخواست تأخير اجرا را از دادگاهي ممكن اعـالم كـرده بودنـد كـه 

با وجـود ايـن).1375:333احمدي،(آخرين حكم مورد درخواست فرجامي را صادر كرده بود 

در برخي از آراي دادگاه عالي انتظامي قضات، اقـدام دادگـاه بـدايت در صـدور قـرار موقـوف 

كه از محكمه استيناف مبني بر تأييد حكم بدوي صادر شده بـود، تخلـف االجرا ماندن حكمي 

.)108:ب1387معاونت آموزش قوه قضائيه،.ك.ر– 8/6/1326-4091شماره(محسوب نشده بود

به عبارتبه نظر مي حكم«رسد با توجه ب مـاده» دادگاه صادركننده و.م.د.آ.ق386در بند

ه تجديدنظر مبنـي بـر تأييـد حكـم دادگـاه بـدوي، دادگـاه اين كه در موارد صدور حكم دادگا

شـود، در شـرايط كنـوني، اقـدام تجديدنظر، دادگاه صادركننده حكم مورد فرجام محسوب مـي

به تأخير انداختن اجراي حكم، برخالف قـانون  و دادگاه بدوي در چنين مواردي در اخذ تأمين

.شودو تخلف محسوب مي

 صدور قرار.2-5
به صـورت قـرار اعـالم شـود تصميم داد گاه مبني بر خودداري از اجراي حكم، الزم است

قـرار«يـا» قرار تأخير«اين قرار ممكن است تحت عنوان). قانون اجراي احكام مدني24ماده(

به24در ماده» تأخير«و» توقف«دو واژه.اجراي حكم باشد» توقف  قانون اجراي احكام مدني

و386قانون آيـين دادرسـي مـدني در مـواد. ها ارائه شود تعريفي از آن كار رفته، بدون اين كه

را بـه كـار بـرده» متوقـف« واژه437و در ماده» توقف« واژه 389و در ماده» تأخير« واژه 424

در تـأخير،«انـد كـه را چنين اعالم كـرده» توقف«و» تأخير«برخي از نويسندگان تفاوت.است

مي عمليات اجرايي براي مدتي  مي معلق و سپس به همان حالت سابق ادامه پيدا در. كند ماند اما

مي  يا توقيف، عمليات متوقف و و بعداً ممكن است عمليات در همان جهت ادامه پيدا كند شود

.)204: 1388سلطانيان،(» كالً منتفي شود

ب ماده ا؛اند برخي اعالم كرده.م.د.آ.ق386در خصوص بند جراي حكـم دادگاه قرار تأخير

مي  اين در حالي است كـه قـرار.)1388:203 سـلطانيان،؛ 1386:195و 263و 1385:428شمس،(كند صادر

بـه نظـر.)1385:263شمس،(اند آن قانون را قرار توقف اجرا اعالم كرده 437صادره براساس ماده 

بـه كـار رفتـه،.م.د.آ.ق437و 386،389،424كـه در مـواد» توقف«و» تأخير«رسد تعابير مي



 125 اثر فرجام خواهي بر اجراي حكم

به يك معني هستند و م. خصوصيتي ندارند آيـد ور وضعيتي كـه پـيش مـيزبزيرا در تمام مواد

كه حكم مورد شكايت اجرا نمي  و آن عبارت است از اين شود تا تعيـين تكليـف يكسان است

.آن

كه در اجراي حكم ايجاد مي خواهي، اعتراض شخص شود فرقي بين فرجام از جهت مانعي

و تأييد حكم، مانع  و در همه اين موارد ممكن است با رد شكايت و اعاده دادرسي نيست ثالث

و ممكن است با نقـض حكـم، اجـراي حكـم سـالبه بـه مزبور و حكم اجرا شود  برطرف شده

كه در اجـراي حكـم در اثـر فرجـام. انتفاي موضوع شود خـواهي، بنابراين، در خصوص منعي

و اعاده  مياعتراض شخص ثالث و آثار چنين منعي تفاوت وجود ندارد كـه دادرسي ايجاد شود

.به اعتبار آن، قرارهاي تأخير يا توقف با معاني متفاوت صادر شود

 نتيجه

مي چنين نتيجه؛چه در اين تحقيق گذشت از آن در گيري كه قانون آيين دادرسي مدني شود

م خواهي بر اجراي حكم، بين محكوم بيان اثر فرجام  و محكومبه به غير مـالي فـرق گذاشـته الي

به خاطر عوارضي است كه اجراي حكم غير مالي ممكن است به جـا گـذارد. است اين تفاوت

مي  خواهي از احكام مالي، اثـر قانون براي فرجام.طلبدكه احتياط بيشتر در اجراي اين احكام را

كه دادگاه الزم  به اين ترتيب كه در صورتي توانـد بـراي اجـراي بدانـد مـي ضعيفي قائل شده،

لـه قـرار در چنـين حـالتي اجـراي حكـم در اختيـار محكـوم. له تأمين بخواهد حكم از محكوم 

بـه غيـر مـالي، قـانون، اختيـار جلـوگيري از اجـراي حكـم را بـه اما در مورد محكوم.گيرد مي

 دادگاه مكلـف بـه با سپردن تأمين،. عليه داده تا با سپردن تأمين، مانع اجراي حكم شود محكوم

و بدون تأمين نمي .تواند از اجراي حكم خودداري كند تأخير اجراي حكم است

ميكه براي اجراي حكم از محكوم.م.د.آ.ق386تأمين موضوع بند الف ماده و له اخذ شـود

ب آن ماده كه از محكوم  و تأمين بند شـود، عليه براي تأخير اجراي حكـم گرفتـه مـي مقدار آن

و زيان محكومبايد با  . بيني ناشي از اجرا يا تأخير اجراي حكم، متناسـب باشـد هاي قابل پيشبه

در تشخيص اين تناسب با دادگاه صادركننده حكـم كـه در محكـوم و بـه مـالي دادگـاه بـدوي

مي محكوم .باشد به غير مالي، دادگاه بدوي يا دادگاه تجديدنظر است،

ويكاربه مالي تعيين تأمين مناسب در محكوم . غلب شامل توقيف مـال اسـتا آسان است

رايبه غير مالي تعيين تأمين مناسب، كار اما در محكوم و تـالش دادگـاه  دشوار است كه دقـت

.طلبد مي
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