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چکیده:
قانون مدنی ايران در خصوص شناسايی مسئوليت در قبال خ سارت ناشی از دستور موقت و تأمين خواسته به طور واضح تعيين
تکليف نکرده است .بدين ترتيب اين پرسش اساسی قابل طرح است که چه کسانی را میتوان مسئول خسارات وارده بر خوانده
دعوا دانست؟
بررسی مواد قانونی نشان میدهد که عدم رعايت شرايط مذکور در مباحث مربوطه ،موجبات مسئوليت را فراهم میکند.
چنانچه به اقتضاي مورد ممکن است خواهانی که در دعواي اصلی محکوم به بیحقی و يا بطالن دعوا شده است ،مسئول باشد
يا خوانده که با عدم مطالبه خسارت در موعد مقرر و يا عدم درخواست رفع اثر از تأمين ،در حالتی که خواهان در مهلت تعيين
شده در قانون دعواي اصلی را مطرح نکرده است؛به ضرر خود اقدام کرده و به نوعی از حق خود انصراف حاصل کرده است.
درنهايت قاضی با سهل انگاري ي ا عدم دقت و يا ارتکاب تقصير و اشتباه در صدور قرار مسئول میباشد کما اينکه در صورت
عدم تعيين تأمين در مواردي که توديع تأمين طبق قانون الزم بوده و يا کفايت آن موجبات مسئوليت وي را فراهم سازد .از
اين رو نگارندگان بر اين باورند که با توجه به قواعد عام مسئوليت مدنی ،میتوان مسئوليت اشخاص مذکور را متصور شد.
واژگان کلیدی :تأمين خواسته ،دستور موقت ،شرايط مسئوليت ،مسئوليت خواهان ،مسئوليت خوانده ،مسئوليت قاضی

مقدمه:
رسيدگی به دعوا و احقاق حق مورد ادعا مدت زمانی به طول میانجامد که در طی آن ممکن است حق مورد ادعا تضييع شده
يا گذشت زمان موجب تعذر يا غيرممکن شدن اجراي حکم در مورد آن حق گردد ،از اين رو تدابير احتياطی ،از جمله تأمين
خواسته و دستور موقت در قانون آيين دادرسی مدنی مقرر شده ،تا خواهان قبل از صدور حکم بتواند خواسته يا اموال خوانده
را توقيف کند يا دستوري فوري مبنی بر انجام يا ترک عملی از دادگاه بخواهد .ليکن بعضی از اين اقدامات خسارتی بر خوانده
دعوا وارد گرديده و در دعواي اصلی نيز حکم به نفع متقاضی صادر نمیگردد ،بنابراين قانون گذار در اين مورد مقرر کرده که
متقاضی بايد تأمينی بسپارد تا تضمينی جهت جبران خسارات وارده بر خوانده باشد.
اشاره قانون آيين دادرسی مدنی به جبران خسارت ،گاه حقوق خوانده را به صورت تمام و کمال تأمين نمیکند .چه بسا در
مواردي تأمينی اخذ نشده باشد يا اينکه تأمين توديع شده کافی نباشد .از اين رو می توان گفت صرف توديع تأمين توسط
خواهان و پيش بينی مسئوليت وي ،به عنوان تضمين تمام حقوق خوانده نيست .به عبارتی تعيين تأمين نامناسب میتواند
مسئوليت مدنی و انتظامی قاضی را به دنبا ل داشته باشد يا اينکه قاضی تأمين را به ميزان کافی تعيين نموده ولی مأمورين
اجرا يا حافظان اموال موج ب ورود خسارت شوند چنانچه سبب ورود نقص يا تلف بر مال توقيف شده گردند .عالوه بر دستگاه و
مأموران اجرايی حالتی قابل تصور است که خوانده دعوا خود سبب ورود خسارت بر مال توقيف شده را فراهم کند علی
الخصوص که مال توقيف شده غيرمنقول و نزد شخص توقيف شده باشد میتوان اين حالت را فرض کرد .کما اينکه مسئوليت
خوانده را در حالتی که تکاليف قانونی خود را جهت کاهش خسارت انجام نداده نيز میتوان در نظر گرفت.
لذا تالش شده با استفاده از منابع موجود و به هم پيوستن مطالب مسئوليت مدنی ،آيين دادرسی مدنی و حقوق عمومی به
بررسی دقيقتر اشخاص مسئول پرداخته شود .بلکه راه حلی جهت کاهش خسارات وارده بر خوانده که در قانون پيش بينی
نشده باشد .بدين مناسبت بحث حاضر ،صرف مسئوليت مدنی و يا دستور موقت و تأمين خواسته به صورت کلی نمیباشد؛ بلکه
تعيين و مشخص کردن اشخاص مسئول در قبال خسارتی که از دستور موقت و تأمين خواسته حاصل میشود با توجه به
قواعد عام مسئوليت مدنی است که در تبصره ذيل ماده  108و يا  319قانون آيين دادرسی مدنی صرفاً مسئوليت خواهان را
مقرر داشته است.
با توجه به موارد مطروحه ،سوال اصلی مسئوليت مدنی در قبال خسارت ناشی از دستور موقت و تأمين خواسته میباشد؟ اينکه
آيا اگر تأمين سپرده کافی نباشد جهت جبران خسارت می توان خواهان را مسئول دانست؟ آيا قاضی صادر کننده دستور را به
دليل اشتباه يا تقصير در صدور دستور میتوان مورد سوال قرار داد؟ و يا اگر خوانده خود موجب تلف مال شود مسئول باشد؟
در صورتی که قائل به مسئوليت قاضی باشيم ،بايد مسئوليت مدنی قاضی را در دستور موقت و تأمين خواسته مورد مداقه قرار
دهيم و مسئوليت ساير اشخاص نيز منوط به استخراج قواعد کلی و تطبيق آن در خصوص مورد میباشد.
با بررسی مواد قانونی ،به تعيين اشخاص مسئول میپردازيم.
.1اشخاص مسئول
آنچه قانون بدان اشاره کرده تنها مسئوليت خواهان میباشد که توديع تأمين را براي جبران خسارت در صورت مسئوليت وي
پيش بينی کرده است .بند د ماده  108ق.آ.د.م در خصوص تأمين خواسته مقرر می دارد«:خواهان،خساراتی را که ممکن است
به طرف مقابل وارد آيد نقداً به صندوق دادگستري بپردازد ».در خصوص دستور موقت نيز قانون گذار اين موضوع را مدنظر
داشته است .ماده  319ق.آ.د.م مقرر داشته است«:دادگاه مکلف است براي جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل
می شود از خواهان تأمين مناسبی اخذ نمايد .در اين صورت صدور دستور موقت منوط به سپردن تأمين میباشد ».ليکن ما

عالوه بر مسئوليت مدنی خواهان،به بررسی احتمال مسئوليت ساير اشخاص درگير نيز خواهيم پرداخت .به همين مناسبت بعد
از ذکر مسئوليت خواهان ،مسئوليت مدنی خوانده و سپس مسئوليت مدنی قاضی مطرح خواهد شد.
.1-1مسئولیت مدنی خواهان
متقاضی صد ور تأمين خواسته و دستور موقت هميشه پيروز دعوا نيست بلکه در صورت صدور حکم به بی حقی و يا بطالن
دعوي مسئول است .چنانکه ماده  120ق.آ.د.م مقرر میدارد «:در صورتی که قرار تامين اجرا گردد و خواهان به موجب راي
قطعی محکوم به بطال ن دعوا شود و يا حقی براي وي به اثبات نرسد ،خوانده حق دارد ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ حکم
قطعی ،خسارتی را که از قرار تأمين به او وارد شده است با تسليم دالئل به دادگاه صادر کننده قرار ،مطالبه کند »...و در ماده
 323ق.آ.د.م نيز بيان شده است«:در صورتی که برابر ماده ( )318اقامه دعوا نشود و يا در صورت اقامه دعوا،ادعاي خواهان رد
شود،متق اضی دستور موقت به جبران خساراتی که طرف دعوا در اجراي دستور متحمل شده است محکوم خواهد شد ».بدين
مناسبت قانون گذار جهت حفظ حقوق خوانده از خسارات احتمالی ناشی از بطالن يا رد دعواي خواهان ،توديع تأمين را پيش
بينی کرده است .در واقع قانون گذار با اين روش خسارتی که ممکن است بر خوانده دعوا وارد شود را تخمين میزند و عالوه بر
آن اشخاصی که مطمئن به ذينفعی خود نيستند و يا قصد اذيت و آزار طرف دعوا را دارند ،با روبه رو شدن اين مانع ،احتمال
میرود از دعواي خود صرف نظر کنند.
قانون گذار در بند «د» ماده  108ق.آ.د.م مقرر می دارد«:خواهان خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آيد نقداً به
صندوق دادگستري بپردازد».
ماده  319ق.آ.د.م نيز پيش بينی کرده است«:دادگاه مکلف است براي جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل
میشود از خواهان تأمين مناسبی اخذ نمايد».در اين صورت صدور دستور موقت منوط به سپردن تأمين میباشد ».البته تفاوت
دستور موقت و تأمين خواسته در اين مورد ،اين است که طبق ماده  108ق.آ.د.م خواهان تامين خواسته در مواردي از توديع
تامين معاف است که عبارت است از :الف-دعوا مستند به سند رسمی باشد ،ب-خواسته در معرض تضييع و تفريط باشد،
ج-در مواردي از قبيل اوراق تجاري واخواست شده که به موجب قانون ،دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمين باشد.
اين در حالی که طبق ماده  319ق.آ.د.م خواهان دستور موقت مکلف به توديع تأمين جهت جبران خسارت احتمالی است و
استثنايی در اين مورد وجود ندارد.
بدين مناسبت ابتدا نوع تأمين در تأمين خواسته و سپس دستور موقت تبيين می شود و سپس ميزان آن خواهد آمد.
 .1-2نوع تأمین
نظر به بند «د» ماده  108ق.آ.د.م و با توجه به صدر ماده مزبور چنانچه مدعی حاضر باشد خساراتی را که ممکن است در اثر
صدور اجرا قرار تأمين خواسته به طرف مقابل وارد آيد را نقداً به صندوق دادگستري بپردازد .دادگاه مکلف به صدور قرار تأمين
خواسته میباشد .لذا عليرغم ن ظر برخی حقوق دانان که سپردن مالی بابت جبران خسارت احتمالی را در مواردي در صدور قرار
تأمين خواسته تجويز نموده اند( ».جعفري لنگرودي1351 ،؛ )142متن ماده ظهور بر اين دارد که خسارت احتمالی بايد به
صورت وجه نقد داده شود و بنابراين دادگاه از پذيرفتن هر مالی جز وجه نقد به عنوان تأمين ممنوع است .چنانکه اداره حقوقی
دادگستري نيز در تأييد اين مطلب اشعار میدارد :بند «د» ماده  108ق.آ.د.م صراحت به پرداخت وجه نقد از طرف خوانده
دارد چون به ضمانتنامه و اوراق مشابه آن وجهنقد اطالق نمیگردد پس مجوزي براي قبول ضمانتنامه نيست».
(شمس)210: 1375،

تامينی که قانونگذار اخذ آن را منوط به صدور قرار تأمين خواسته نموده با تأمينی که در دستور موقت اخذ میشود متفاوت
است:
اولين تفاوت در قانون آيين دادرسی مدنی سال  1318پيشبينی شده بود .ماده . 781ق.آ.د.م اخذ تأمين در دستور موقت
الزامی نبوده و به نظر دادگاه بود با تصويب قانون آيين دادرسی مدنی مصوب سال  1379دادگاه مکلف به اخذ تأمين شده
است.
دوم اينکه ،تأمينی که در دستور موقت تعيين و اخذ میشود طبق ماده  319ق.آ.د.م ممکن است وجه نقد نباشد ،حال آنکه
اخذ تامين از خواهان در تامين خواسته به صورت وجه نقد میباشد .به نظر میرسد از نظر اصولی مناسب نيست و جا دارد به
شکلی که در سال  1318به تصويب رسيده بود درآيد .در آيين دادرسی مدنی مصوب  1318در کنار وجه نقد ،به خواهان
اجازه معرفی ضامن معتبر نيز داده شده بود که اصالحات سال  1334کميسيون مشترک مجلسين ،ماده  225ق.آ.د.م سابق را
به صورت فعلی در آورده که منطقی به نظر نمیرسد .ضمن اينکه قانونگذار براي رفع توقيف از اموال بازداشتی به وسيله قرار
تامين خواسته به خوانده اجازه مع رفی ضامن معتبر داده شده بود ولی براي تامين خسارت احتمالی خوانده ،خواهان را مکلف
به ايداع وجه نقد میکند( ».جواد واحدي1374،؛ ) 46البته در قانون آيين دادرسی مدنی مصوب 1379معرفی ضامن در تبديل
تامين نيز حذف شده است پس ايراد مذکور وارد نيست .ظاهر عبارت مقرر در ماده  319ق.آ.د.م بر می آيد که تعيين نوع
تأمينی که خواهان عنداالقتضا بايد بدهد به عهده دادگاه است و ص رفاً دادگاه است که به انتخاب نوع تأمين دست میزند .البته
در باب نوع خسارت احتمالی و تأمينی که خواهان و متقاضی قرار تأمين خواسته در اجراي بند «د» ماده  108ق.آ.د.م بايد
توديع کند تکليف روشن است و مقنن خود به انتخاب نوع خسارت احتمالی و تأمين مزبور جهت صدور قرار تأمين خواسته
تعيين تکليف نموده و وجه نقد را در نظر گرفته است پس جاي هرگونه انتخابی براي دادگاه مسدود است و دادگاه تنها
میتواند ميزان خسارت احتمالی و مبلغی که متقاضی تأمين خواسته بايد نقداً به صندوق دادگستري واريز کند محاسبه نمايد.
ليکن قانون در خصوص دستور موقت تعيين نوع تأمين را به دادگاه محول نموده است.
ماده  319را مجدداً بيان می داريم«:دادگاه مکلف است براي جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل می شود از
خواهان تأمين مناسبی اخذ کند »...عبارت تأمين مناسب هم از جهت نوع تامين و هم ميزان تامين بايد مورد توجه دادگاه
واقع شود( .خالقيان )172: 1385،برخی معتقدند در ماده مزبور راجع به نوع تأمين محدوديتی ديده نمیشود و از اين جهت
نوع تامين اطالق دارد .ليکن معرفی ضامن به قرينه تبصره  2ماده  306ق.آ.د.م به منظور اجراي حکم غيابی که قطعيت يافته
نمیتواند دادن تامين شمرده شود .مدلول ماده  324ق.آ.د.م نيز مويد اين مطلب است .ماده مذکور مقرر میدارد«:در خصوص
تامين اخذ شده از متقاضی دستور موقت يا رفع اثر از آن ،چنانچه ظرف يک ماه از تاريخ ابالغ راي نهايی ،براي مطالبه خسارت
طرح دعوا نشود ،به دستور دادگاه از مال مورد تأمين رفع توقيف خواهد شد( ».شمس416 : 1387،و )415برخی نيز ضمانت و
معرفی ضامن را از مصاديق تأمين مناسب ماده  319ق.آ.د.م میدانند( .خالقيان )195:1385،نظر کميسيون نشست قضايی
(قم) بر خالف نظريه مذکور بدين شرح است:
سوال شده طبق ماده  319ق.آ.د.م در دستور موقت که الزم است خواهان تامين مناسب دهد مقصود از تامين چيست؟ آيا
الزاما بايد وجه نقد باشد يا مثالً با اين گفته که خسارت احتمالی را تضمين میکنم کافی است؟
نظر اکثريت :تامين مالی بايد گرفته شود .ليکن بعضی آن را منحصر به وجه نقد کردهاند و در هرحال اخذ ضامن کفايت نمی
کند .زيرا مفاد ماده 319ق.آ.د.م اين است که تامين بايد جهت جبران خسارت احتمالی و سهلالوصول باشد و در بند «د» ماده
 108قانون مذکور تصريح به نقد شده است.

نظر اقليت :در مواردي که مطالبه مال است ،تامين مالی است .اما در غير آن مثل استرداد فرزند ،اخذ ضامن کافی است .بلکه
در مواردي که فوريت و ضرورت داشته باشد ،حتی میتوان از اخذ ضامن صرفنظر کرد .طبق ماده  319ق.آ.د.م نيز اخذ تامين
مناسب است و تشخيص آن به عهده دادگاه واگذار شده و منحصر به اخذ تأمين مالی نشده است.
نظر کميسيون :کلمه جبران خسارت احتمالی مندرج در ماده  319بيانگر اين مساله است که خسارت اعم از معنوي و مادي به
صورتی جبران شود .در حالیکه اخذ ضامن چه تضمينی در اين جهت میتواند باشد .نظر اقليت که اظهار کردهاند ،میتوان از
اخذ ضامن نيز در موارد فوري و ضروري صرفنظر کرد ،خالف صراحت ماده  319ق.آ.دم است که دادگاه مکلف به اخذ تامين
مناسب کرده است( .فالح )232-231 :1389،اين طور به نظر میرسد که منظور از اخذ تامين ،تامين مالی میباشد به جهت
سهلالوصول بودن آن در دريافت خسارت وارده،همچنين تضمينی مناسب و مطمئن می باشد که نسبت به ضامن بهتر
میتواند حقوق خوانده را تامين نمايد .با توجه به آنچه گفته شد منظور از تأمين ،تامين مالی میباشد هر چند در دستور موقت
اين موضوع به اطال ق ذکر شده است ليکن تامين مالی به جهت سهولت در برداشت خسارت مناسبتر است .معرفی ضامن نيز
به جهت عدم تضمين حقوق خوانده دعوا مناسب نمیباشد کما اينکه معرفی ضامن در اجراي احکام غيابی به کار میرود.
تفاوت ديگري که وجود دارد اين است که در ماده  319ق.آ.د.م اخذ تامين اجباري اعالم شده است حتی اگر دعوا مستند به
سند رسمی باشد يا اسناد تجاري و امثال آن باشد خواهان از توديع تامين معاف نخواهد بود .در حالیکه در تامين خواسته
خواهان در اين موارد از سپردن تامين معاف است زيرا در اينگونه دعاوي معموالً خواهان پيروز است ولی دستور موقت با توجه
به کاربرد آن که در امور فوري صورت میگيرد خواهان مکلف به توديع تامين است و در صورت عدم اخذ تامين عمل قاضی
تخلف انتظامی محسوب است .ماده مذکور ساير مواد را که اخذ تامين را اختياري اعالم کردهاند نسخ کرده است مثالً قانون
حفظ و حراست منابع آبهاي زير زمينی کشور مصوب  1345/3/1وزارت آب و برق که از دادن تامين بابت دستور موقت معاف
شده به واسطه ماده  319ق.آ.د.م نسخ شده است( .در صورت نسخ قوانين و مقررات مغاير به موجب قانون جديد بحث عام و
خاص بودن قوانين قبلی فاقد اثر است ».نظريه شماره  1371/4/1-07/1763اداره حقوقی قوه قضاييه( .ايرانی ارباطی:1383،
 )263زيرا در ماده  529ق آ.د.م کليه قوانين و مقررات در موارد مغاير ملغی اعالم شده است .اين دو مقرره با يکديگر مغايرت
دارند و بحث عام و خاص در اينجا منتفی است(.جعفري لنگرودي)488: 1376،
 .1-3میزان تأمین
به موجب قسمت اخير بند چهارم ماده  108ق.آ.د.م ،تعيين ميزان تأمين به نظر دادگاهی است که قرار تأمين خواسته را
پذيرفته است .توديع تامينی که دادگاه تعيين میکند شرط صدور قرار تامين خواسته است .چنانکه در ماده  7قانون تامين
مدعی به سال  1308مقرر شده بود«:اگر محکمه نظر به امارات قويه...درخواست تامين را قابل قبول دانست وقتی قرار تامين را
صادر خواهد نمود که مستدعی تامين جبران خساراتی را که ممکن است به طرف وارد آيد و ميزان آن را محکمه تعيين
خواهد نمود ،تامين نمايد ».لذا قرار تامين خواسته در صورتی صادر میشود که وجه تعيين شده توديع گردد .دادگاه در تعيين
ميزان تامين بايد خساراتی را که ممکن است از اجراي قرار به خوانده وارد آيد تعيين نمايد( .شمس )13: 1376،ميزان
خسارت بستگی به امکان اجراي کامل تامين خواسته،نوع اموالی که بازداشت خواهد شد ،مدتی که اموال در بازداشت خواهد
ماند و...دارد .به عبارتی عواملی که پيش بينی آنها در زمان رسيدگی به درخواست تامين خواسته و تعيين ميزان تامين به طور
دقيق غير ممکن است.علت واگذار نمودن تعيين ميزان تامين خسارت احتمالی به صالحديد دادگاه ،افزون بر دشوار بودن پيش
بينی خسارات احتمالی از همان ابتداي امر ،اين است که تامين به عنوان وسيلهاي در اختيار دادگاه قرار گيرد تا عليه
خواهانهايی به کار رود که با سو استفاده از اين نهاد و به کار گيري نا به جاي آن قصد آزار خوانده دعوا را دارند .در نتيجه

دادگاه می تواند حسب مورد با تعيين نسبتی از خواسته يا ارزش آن به عنوان تامين که متناسب با ضعف و قوت ادلهي خواهان
و حتی وضعيت مالی و مالئت خوانده باشد ،از اهرم تامين استفاده نموده و گرفتن قرار تامين خواسته را دشوار يا آسان نمايد.
البته دادگاه ها ميزان تامين را در مواردي که خواسته عين معين نيست با توجه به مالک ماده  522ق.آ.د.م و در نظر گرفتن
تغيير شاخص ساالنهي قيمتها که توسط بانک مرکزي اعالم می شود بين  15تا  20درصد تعيين میکنند که البته تعيين
ميزان بيش از آن هم مخالفتی با مقررات ندارد.
ماده  522ق.آ.د.م مقرر می دارد«:در دعاويی که موضوع آن دين و از نوع وجه رايج بوده و با مطالبه ي داين و تمکن ،مديون
امتناع از پرداخت نموده ،در صورت تغيير فاحش شاخص قيمت ساالنه از زمان سررسيد تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه
طلبکار ،دادگ اه با رعايت تناسب تغيير شاخص ساالنه که توسط بانک مرکزي جمهوري اسالمی ايران تعيين میگردد محاسبه و
مورد حکم قرار خواهد داد مگر اين که طرفين به نحوه ديگري مصالحه نمايند».مفاد ماده  120ق.آ.د.م مصوب سال  1379بر
خالف ماده 225ق.آ.د.م مصوب سال  1318پرداخت تمامی وجه سپرده شده را به خواندهاي که در دعوا پيروز میشود الزامی
نمینمايد بنابراين تعيين مبلغی بيش از  15تا  20درصد هم بالاشکال است( .شمس)215: 1375،
بعضی نيز گفتهاند :دادگاه ميزان آن را اصوالً از روي ادله اثبات دعوا معين می کند ،به اين بيان که اگر ادله قوي باشد ،مبلغ
خسارت کمتر و اگر ضعيف باشد ،ميزان آن بيشتر خواهد بود( .صدر زاده افشار )348-349: 1382،بعضی نيز بيان داشته اند
عمالً محاکم  10درصد خواسته را به عنوان خسارت تعيين میکنند( .جعفري لنگرودي 1372،و عباس شيرازي1334،؛
)30ولی اين مقدار را قانون نگفته و ممکن است زيادتر يا کمتر باشد .لذا اگر ميزان خسارت کمتر بود مازاد پس داده می شود
و اگر زيادتر بود اضافه را از شخص میگيرند( .شيرازي )30: 1334،چنانچه دکتر شمس مینويسد :تعيين تامين به ميزانی
بيش از اين حتی تا چندين برابر خواسته نيز مخالفتی با مقررات نداشته و در عمل نيز مشاهده میشود .اما تعيين خسارت
احتمالی به ميزانی که به طور فاحش نازل باشد مخصوصاً در صورت قابل پيشبينی بودن محکوميت خواهان به بی حقی و
اعسار وي ،میتواند مسئوليت دادگاه را چناچه تقصير تلقی گردد مطرح نمايد( .شمس)215: 1378،پس تعيين تامين به
ميزانی بيش از خواسته ،به ج هت ممانعتی که در طرح دعواي افرادي که مطمئن به ذينفعی خود نيستند و تضمينی که جهت
جبران خسارت وارده بر خوانده به عمل میآورد مناسبتر است.
نظر به اينکه تعيين ميزان خسارت احتمالی در صدور قرار تأمين خواسته با در نظر گرفتن ميزان خواسته و آن هم با نظر
دادگاه انجام می پذيرد .بديهی است خسارت احتمالی متناسب در اين فرض با توجه به دعوي و خواسته اصلی که مورد تأمين
خواسته قرار میگيرد تعيين میشود .میتوان گفت تعيين ميزان تأمين در دستور موقت نيز به همين ترتيب صورت میگيرد،
گرچه قانونگذار صراحتاً آن را بيان نکرده است( .نهرينی)314.
ماده  319ق.آ.د.م در خصوص تعيين ميزان تأمين مقرر داشته است«:دادگاه مکلف است براي جبران خسارت احتمالی که از
دستور موقت حاصل می شود از خواهان تامين مناسبی اخذ نمايد و در اين صورت صدور دستور موقت منوط به سپردن تامين
می باشد ».همانطور که از ماده بر می آيد تعيين تامين در اين مورد نيز به اختيار دادگاه گذاشته شده است که گفته شده
معموالً  10تا  20درصد خواسته اصلی به عنوان تامين تعيين میشود( .نهرينی)313- 314 : 1390،برخی نيز بيان داشته اند
در عمل دادگاهها در امور مالی نسبتی از ارزش واقعی خواسته را که بين  15تا  20درصد است به عنوان تامين تعيين میکنند
که ارزش واقعی خواسته را با مراجعه به اسناد و مدارک موجود در پرونده و يا حتی رجوع به کارشناس مشخص مینمايند.
(شمس )399: 1387،در همين راستا برخی معتقدند جلب نظر کارشناس ضرورتاً الزم نيست زيرا دادرس خود نيز يکی از اعضا
جامعه است و به مناسبت شغل قضا و سر و کار داشتن با قيمتها از قيمت کلی امالک مطلع است و هدف از اخذ تامين نيز

فقط جلوگيري از خسارت احتمالی خوانده است و احتمال بروز خسارت نيز توسط دادگاه قبل از صدور دستور تعيين میگردد
و حتی در صورت ورود خسار ت از اموال ديگر خواهان نيز امکان تحصيل خسارت وجود دارد .از طرفی جلب نظر کارشناس در
خصوص ارزش واقعی خواسته سبب تطويل دادرسی و فوت وقت است( .فالح )227-228.: 1389 ،نظر اخير قابل تامل به نظر
می رسد از اين جهت که قاضی متخصص در کليه امور نيست و بهتر است در مسائل تخصصی به کارشناس رجوع نمايد ليکن
نظر کارشناس جنبه موضوعی دارد و قاضی میتواند با بررسی جوانب امر آن را پذيرفته يا رد نمايد.
تعيين تامين منحصر به امور مالی نيست و در امور غيرمالی نيز دادگاه معموالً مبلغی را با لحاظ تمامی جوانب امر تعيين
میکند .اما با توجه به اينکه تعيين ميزان تامين به عهده دادگاه واگذار شده است دادگاه بايد عواملی را از جمله درجه احتمال
پيروزي ذينفع در اصل دعوا ،پيچيدگی امر ،طول مدت احتمالی دادرسی ،ضعف و قوت ادله ،فوريت امر ،درجه فوريت و آثاري
که پذيرش دستور موقت و يا رد آن براي طرف مقابل يا ذينفع به بار میآورد و...توجه کند( .شمس )400: 1387،پس دادگاه
در امور مالی و غيرمالی بايد ميزان تامين را نسبتی از ارزش واقعی خواسته با لحاظ تمام جوانب امر به اندازهاي تعيين کند که
در صورت صدور حکم به بی حقی و يا بطالن دعواي خواهان ،موجب مسئوليت دادگاه نشود.
سوالی که در اينجا مطرح میشود اين است که آيا می توان نسبت به ميزان تعيين شده خسارت احتمالی به نحوي که دادگاه را
ملزم به رسيدگی و تجديد نظر در اين تصميم نمود ،اعتراض کرد؟
به نظر میرسد امکان اعتراض به تصميم دادگاه وجود ندارد زيرا قابليت شکايت و اعتراض نسبت به تصميم دادگاه در خصوص
ميزان تأمين به نظر دادگاه واگذار شده است .دادگاه نيز اي ن حق را ندارد .نظر به اينکه حق تجديد نظر نسبت به ميزان
خسارت احتمالی تعيين شده پيش بينی نگرديده و خواهان با توجه به ميزان تعيين شده نسبت به اين تصميم قضايی دادگاه
اقدا م الزم را معمول داشته و مخصوصاً مکلف نمودن خواهان به توديع مبلغ اضافی پس از صدور و اجراي قرار فاقد ضمانت اجرا
می باشد .به نظر میرسد که دادگاه نمیتواند با اعتراض اصحاب دعوا در مبلغ تعيين شده تجديد نظر کند( .شمس1387 ،
 430:و کيوان جمالی)1377،
حال چنانچه قرار تأمين خواستها ي تقاضا شود در حالی که بر محکمه محرز است که دعوي خواهان به ضرر وي تمام خواهد
شد نظرياتی عنوان شده است.برخی چنين اظهار نمودهاند که علت محول نمودن تعيين ميزان تامين به نظر دادگاه ،قرار دادن
اين وسيله در اختيار دادگاه به منظور منصرف نمودن مد عيانی است که با سوء استفاده از اين تأسيس و به کار گيري آن در
غير ما وضع له قصد ايذا خوانده دعوا را دارند .پس دادگاه میتواند با تعيين نسبتی از خواسته که متناسب با ضعف و قوت
دالئل خواهان و حتی وضعيت مالی و مالئت خوانده باشد تحصيل قرار تامين خواسته را مشکل يا آسان نمايد( .شمس1387 ،
 )215:پس نظر اين گروه تعيين تامين به ميزان باال می باشد .ممکن است به نظر برسد در غالب موارد پيش بينی حقيقت
قضيه مطروحه براي قضات غير ممکن است و قضات با توجه به مدارک و مستندات و دالئل موجود فرضی را پيش بينی می
کنند و به استناد همان مدارک اقدام به اصدار راي مینمايند ،در حالی که ممکن است در مرحله تجديد نظر يا حتی اعاده
دادرسی دليل و مدرکی کشف شود که حقانيت محکوم عليه را به اثبات برساند و حکم مرحله بدوي مورد نقض قرار گيرد لذا
عمالً پيش بينی قطعی حقيقت غير ممکن است همچنين غرض از تاسيس اين نهاد ،همانا تضمين حقوق بستانکاران به بهترين
روش ممکن می باشد و از طرف ديگر قانون گذار جهت تضمين حقوق مدعی عليه نيز اهرم خسارت احتمالی را قرار داده تا هر
مدعی به بهانه واهی اقدام به تامين نکند( .کيوان جمالی )1377،ليکن بايد گفت قانون گذار عالوه بر حقوق خواهان ،بايد
حقوق خوانده را نيز در نظر داشته باشد و تامين را به ميزانی تعيين کند که حقوق خوانده تضمين گردد .بعضی تفکيک کرده
اند بين حالتی که تغيير ميزان تامين قبل از صدور قرار يا بعد از آن صورت میگيرد.

وقتی تغيير قبل از صدور قرار صورت می گيرد،چون ه نوز قرار صادر نشده است تصميم دادگاه در تعيين ميزان تامين اعتبار
امر مختومه ندارد پس تغيير بالاشکال است ا عم از اينکه تامين تعيين شده قبلی توسط خواهان سپرده شده يا نشده باشد.
حتی اگر دادگاه دريابد که موضوع از موارد معافيت از اخذ تامين بوده و سهواً دستور اخذ تامين صادر کرده میتواند با عدول از
دستور قبلی دستور استرداد تامين سپرده شده و سپس قرار تامين صادر کند.
گاهی اوقات تغيير بعد از صدور قرار صورت می گيرد.اگر ميزان تامين بيشتر از مقدار قابل پيشبينی باشد و خواهان درخواست
استرداد تامين اضافی سپرده شده را نمايد چون مبلغ اخذ شده با صدور قرار معلق حق خوانده قرار گرفته و بايد تا زمان
مطالبه يا استرداد بعد از صدور حکم باقی بماند مبلغ مازاد قابل استرداد نيست( .شمس )213-214: 1378 ،همچنين اگر
دادگاه دريابد تامين به ميزان کافی نبوده باز هم مجوزي براي افزايش آن وجود ندارد اما اگر بر خالف قانون ،قرار بدون گرفتن
تامين صادر شده باشد خوانده میتواند با استناد به ماده  116ق.آ.دم در مهلت مقرر نسبت به قرار به اين علت که مستند به
هيچ يک از شقوق ماده  108ق.آ.د.م نمیباشد اعتراض و فسخ آن را درخواست نمايد.
ماده  116پيش بينی کرده است«:قرار تامين به طر ف دعوا ابالغ می شود،نامبرده حق دارد طرف ده روز به اين قرار اعتراض
نمايد .دادگاه در اولين جلسه به اعتراض رسيدگی نموده و نسبت به آن تعيين تکليف می نمايد».
.2مسئولیت مدنی خوانده
در قسمت قبل گفتيم که در صورت صدور حکم به بی حقی و يا بطالن دعوا خواهان مسئول است .در اين قسمت میخواهيم
بيان داريم که مسئوليت ،صرفاً ناشی از عمل خواهان نيست بلکه ممکن است خوانده نيز مسئول باشد يا در ورود خسارت نقش
داشته باشد .هرگاه ثابت شود غفلت و بی احتياطی زيان ديده به نحوي در وقوع حادثه موثر بوده است ،تحمل کليه خسارات بر
خوانده دعوا بر خالف عدالت است و بر دادگاه الزم است که با عنايت به علل وقوع حادثه و اوضاع و احوال قضيه ،تشخيص دهد
که فعل يا ترک فعل زيان ديده تا چه حد به ايجاد حادثه کمک کرده و به چه نسبت بايد از مبلغ خساراتی که خواسته کسر
شود( .دولت آبادي)56: 1369،
تقصير زيان ديده را در دو حالت بررسی می کنيم :حالت اول ،تقصير زيان ديده براي فاعل زيان از مصاديق قوه قاهره میباشد،
حالت دوم ،تقصير زيان ديده حالت قوه قاهره نمیگيرد.
.2-1تقصیر زیان دیده از مصادیق قوه قاهره است
وقتی تقصير زيان ديده به عنوان مصداقی از قوه قاهره واقع میشود؛ سبب رفع مسئوليت از خوانده میشود .به عبارتی خوانده
دعوي از جبران خسارت معاف میشود .زيرا کسی که به ضرر خود اقدام میکند و اين اقدام براي خوانده نقش يک عامل
خارجی غير قابل پيش بينی و پيشگيري را ايفا میکند .حتی در فرض مسئوليت و تقصير براي خوانده نيز بيانگر اين است که
اين فرض قانونی با واقع منطبق نيست پس خوانده دعوي می تواند با اثبات اينکه تقصير زيان ديده براي او حالت قوه قاهره را
داشته است خود را از مسئوليت و جبران خسارت معاف کند .تقصير و عدم تقصير زيان ديده نيز در اين مساله تاثيري ندارد.
(قاسم زاده )402 : 1383،لذا اگر خوانده مطابق ماده  124ق.آ.د.م در خصوص تأمين خواسته و ماده 321ق.آ.د.م راجع به
دستور موقت ،تقاضاي تبديل نکند؛ به نظر میرسد تقصير کرده است .خوانده میتواند با سپردن وجه نقد يا اوراق بهادار به
ميزان مال توقيفی مان ع ورود خسارت شود.حال اگر ثابت شود خوانده امکان تبديل تامين را داشته و در اين صورت خسارتی
وارد نمیشده ،چون يکی از شرايط عامل خارجی براي قطع رابطه سببيت ،غير قابل رفع و احتراز ناپذير بودن است و در اينجا
خوانده با اينکه امکان دفع خسارت را داشته کاهلی کرده است طبق قاعده اقدام مقصر است و نمیتواند خسارت مطالبه کند.
البته خسارت قبل از دخالت و تحقق عامل خارجی ناشی از اجراي قرار تامين خواسته قابل مطالبه است (.خالقيان)1385،

به نظر میرسد عدم تبديل تامين توسط زيان ديده را نمیتوان از مصاديق قوه قاهره دانست و عامل زيان را از مسئوليت تبرئه
نمود .بنابر اين الزم است قسم دوم را مورد بررسی قرار دهيم.
.2-2تقصیر زیان دیده از مصادیق قوه قاهره نیست
در اين حالت دو فرض را بايد از هم تفکيک کرد؛ فرض اول اين است که يکی از تقصيرها از نظر سنگينی بر ديگري فائق
آيد.اين حالت موجب فقد مسئوليت شخصی می شود که تقصير او سبکتر است .به عبارتی اگر يکی از تقصيرها به اندازهاي
سبک و کم باشد که در ديگري مستهلک شود اعم از اينکه تقصير زيان ديده يا خوانده دعوي باشد مرتکب آن مسئوليتی
نخواهد داشت پس هر گاه تقصير زيان ديده تقصير خوانده را در خود مستهلک کند ،خوانده ديگر مسئول نيست و مورد ديگر
اينکه هر يک از تقصيرها مستقل از ديگري باقی می ماند به عبارتی هيچ کدام از تقصيرها از نظر سنگينی بر ديگري فائق
نيامده است پس هر کدام مسئول عمل خود میباشد.
مورد اول که استهالک يکی از تقصيرها در ديگري میباشد ممکن است دو حالت رخ دهد :حالت اول ،عمدي بودن يکی از
تقصيرها است و حالت دوم پذيرش ضرر از طرف زيان ديده میباشد.
 .2-2-1عمدی بودن یکی از تقصیرها
اگر تقصير عمدي از ناحيه زيان ديده باشد ،مسئوليت خوانده بر طرف میگردد زيرا چنين عمدي رابطه سببيت بين فعل
خوانده و زيانها را قطع میکند و زيانها متوجه شخص عامد میگردد زيرا اودر اين فرض مباشر تلف است( .قاسم زاده:1387،
 )415پس در فرضی که طبق ماده  112ق.آ.د.م در خصوص تامين خواسته ،خواهان دادخواست خود را تقديم نکرده باشد
خوانده بايد درخواست لغو قرار تامين خود را تقديم دادگاه میکرد.
ماده 112قانون مزبور مقرر ميدارد«:در صورتی که درخواست کننده تامين تا ده روز از تاريخ صدور قرار نسبت به اصل دعوا
دادخواست ندهد،دادگاه به درخواست خوانده،قرار تامين را لغو مینمايد».
ماده  318ق.آ.د.م نيز اين مطلب را در دستور موقت بيان داشته است«:پس از صدور دستور موقت در صورتی که از قبل اقامه
دعوا نشده باشد ،درخواست کننده بايد حداکثر ظرف بيست روز از تاريخ صدور دستور ،به منظور اثبات دعواي خود به دادگاه
صالح مراجعه و دادخواست خود را تقديم و گواهی آن را به دادگاهی که دستور موقت صادر کرده تسليم نمايد .در غير اين
صورت دادگاه صادر کننده دستور موقت به درخواست طرف،از آن رفع اثر خواهد کرد ».ليکن بعيد به نظر میرسد بتوان عمد
زيان ديده را در صورت عدم درخواست لغو قرار ،اظهار داشت .به همين جهت الزم است موضوع پذيرش ضرر از طرف زيان
ديده را مطرح کنيم همچنين تفکيکی بين اين مورد و احتمال ورود زيان از جانب زيان ديده داشته باشيم.
.2-2-2پذیرش ضرر از طرف زیان دیده
در واقع اگر رضايت و پذيرش ضرر از طرف زيان ديده به حد تقصير برسد،بر اساس احکام تقصير مشترک و جمعی میتواند از
موجبات تخفيف مسئوليت خوانده باشد .اين در حالی است که در حقوق ايران حتی پذيرش ضرر از طرف زيان ديده،
مسئوليت مبتنی بر تقصير عامل ورود زيان را از بين نمیبرد .بنابر اين در صورت عدم تقاضاي لغو قرار در صورت عدم تقديم
دادخواست خواهان و يا عدم درخواست تبديل تأمين در صورت امکان آن ،نمیتوان به طور مطلق گفت زيان ديده مسئول
است و عامل زيان مسئوليتی ندارد .کما اينکه برخی حقوق دانان (دروديان137.و )136بين حالت رضايت زيان ديده به
ضررهاي وارده و علم او به احتمال ورود ضرر تفکيک کردهاند و بيان داشتهاند :علم زيان ديده به وجود ضرر بدون قبول و
پذيرش آن تقصير محسوب نمیگردد .بنابراي ن علم خوانده (زيان ديده) دستور موقت و تامين خواسته ،تقصيري که مسئوليت
فاعل زيان را از بين ببرد محسوب نمیشود.

.3مسئولیت قاضی
بعد از بررسی مسئوليت خواهان و خوانده،در اين قسمت به بررسی مسئوليت قاضی می پردازيم.
طبق اصل  171قانون اساسی «هر گاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضی در موضوع يا در حکم يا در تطبيق حکم بر مورد خاص،
ضرر مادي يا معنوي متوجه کسی گردد در صورت تقصير ،مقصر طبق موازين اسالمی ضامن است و در غير اين صورت
خسارت به وسيلهي دولت جبران میشود ».با ذکر اين مقدمه به بررسی مسئوليت قاضی در دستور موقت و سپس تأمين
خواسته میپردازيم.
 .3-1مسئولیت مدنی قاضی در دستور موقت
قاضی در مورد صدور دستور موقت بايد نهايت دقت خود را به خرج دهد چون دستور موقت عالوه براينکه وسيلهاي براي
خواهانی است که منافعش در خطر است نبايد موجبا ت سوء استفاده فراهم شود و باعث خسارت به خوانده دعوا نيز گردد پس
در واقع احراز فوريت در اينجا از اهميت به سزايی برخوردار است .گفته شد که خواهان بايد دالئل درخواست خود و به عبارتی
فوري بودن آن را با ارائه دالئل بيان دارد ليکن احراز و تشخيص اين فوريت به عهده دادگاه میباشد که معموالً رويه دادگاه به
اين صو رت است که اين امور را به کارشناس ارجاع می دهند و تشخيص اين موضوع در بعضی مواقع سختتر است .مثالً در
موضوع بيماري جنون گاوي کميسيون اروپا صدور هر نوع گوشت گاوي را از سرزمين انگلستان به سوي کشورهاي عضو
اتحاديه اروپا ممنوع کرد اما انگلستان از  c.j.c.eدرخواست نمود که دستور موقت مبنی بر تعليق تصميم کميسيون اروپا صادر
نمايد .مرجع مزبور پس از بررسی دقيق دالئل متقاضی اعالم نمود که تصميم کميسيون منطقی تر است زيرا منافعی که در
ابقاي تصميم کميسيون وجود دارد يعنی سالمتی شهروندان کشورهاي عضو به سختی قابل مقايسه با منافع متقاضی در تعليق
تصميم کميسيون است .پس دادگاه در صدور دستور موقت بايد نهايت دقت خود را در ارزيابی منافع طرفين به کار برد ،بر
عهده دادگاه است که با در نظر گرفتن همه شرايط تصميمگيري کند در غير اين صورت قاضی مرتکب تقصير شده و مسئول
میباشد چون يکی از مصداقهاي تقصير قاضی ،سهلانگاري است.به جهت اينکه وظيفه قضات بررسی همه جانبه شرايط
میباشد و قصور در اين تکليف را نمیتوان از مصاديق اشتباه فرض نمود و مسئوليت را به عهده دولت گذاشت.
معيارهايی در اين خصوص بيان شده که به نظر میرسد دادگاهها بايد در تصميمات خود مورد لحاظ قرار دهند از آن جمله
موارد زير میباشد:
الف :فوريت و قدمت وضعيت اعالم شده :اقدامی که فوريت دارد بنابر مفهوم ،اقدامی است که بدون مهلت بايد انجام شود .بدين
جهت بعضی معتقدند اگر وضعيتی که متقاضی براي تبيين ضرورت صدور دستور موقت اعالم میکند قديمی باشد با فوريت
ادعا شده منافات دارد .در اين خصوص رويه قضايی فرانسه اگر چه وضعيتی را که متقاضی براي تبيين ضرورت صدور دستور
موقت اعالم مینمايد قديمی باشد را منافاتی با فوري بودن آن نمیداند .ليکن در آرايی که از دادگاههاي اين کشور صادر شده
است تعلل غير قابل توجيه خواهان را با فوريت ادعايی او ناسازگار اعالم مینمايد .هر چند اين معيار خوبی براي احراز فوريت
نمیتواند باشد و موضوع مطروحه با توجه به مورد فرق میکند چه بسا گاهی امري قديمی به لحاظ اينکه خوانده در محل
حضور نداشته است رد شود در حالی که تعلل وي به جهت عدم حضورش میباشد .ليکن میتواند معياري جهت بررسی
درخواست متقاضی باشد.
ب  :فوريت و امکان اعاده وضعيت :امکان اعاده ي وضعيت بدين معناست که اگر وضعيت زيانباري که ذينفع حسب مورد براي
پيشگيري ازآن و يا قطع از آن درخواست دستور موقت مینمايد قابل برگشت و يا قابل جبران باشد میتوان درخواست را رد
نمود در غير اين صورت صدور دستور الزامی است که در اين خصوص نيز قاضی بايد با استفاده از نظرات کارشناسان مربوط

تصميم گيري نمايد .به عبارتی دادگاه در بررسی درخواست دستور موقت از اين نظر بهتر است موقعيت و شرايطی که خواهان
و خوانده در آن قرار دارند ،خطير بودن ترتيبات مورد درخواست ،حساس بودن وضعيت اعالم شده ،قوت و ضعف ادله ابرازي و
در نهايت درجه احتمال پيروزي و شکست خواهان در اصل دعوا را مورد لحاظ قرار دهد که اين موارد نياز به تجربه و تبحر و
شم قضايی دارد و در واقع به همين دليل نيز قانون قديم در ماده 73قانون آ.د.م بيان میداشت :درخواست دستور موقت و
صدور آن تنها در صالحيت قضاتی می باشد که اجازه ي مخصوص از وزارت دادگستري داشته باشند.به همين دليل قضات در
صدور اين دستور بايد نهايت دقت خود را به کار گيرند تا موجبات مسئوليت آنها فراهم نشود .همچنين حقی از اصحاب دعوا
ضايع نشود( .شمس)384-381 : 1387 ،
با توجه به آنچه گفته شد ،معيارهاي مذکور اگر چه میتوانند در بعضی قضايا راهگشا باشند ليکن جامع نيستند کما اينکه
فوريت از جمله امور موضوعی است که اختالف نظر قضات را موجب میگردد .میتوان گفت قاضی که نهايت دقت خود را به
کار می بندد ،طبق قاعده احسان مسئول نيست زيرا معيار سنجش وي قاضی متعارف است پس اگر از صدور دستور وي
خسارتی حاصل شود دولت به عنوان منتفع از اجراي عدالت مسئول است .ليکن اگر قاضی در انجام وظيفه خود دقت الزم را به
کار نبندد يا سهل انگاري نمايد و يا عدم مهارت وي محرز شود و يا اطالعات وي در خصوص قوانين روز و آرا و کتب حقوقی
اندک باشد و بر اين اساس دستوري صادر کند و موجب خسارت خوانده گردد مسئول میباشد .براي روشن شدن مسئوليت
قاضی مثالی ذکر میگردد:
در مواردي که محدوده ترتيب درخواست شده از محدوده ي اصل دعوا تجاوز نمايد ،پذيرش درخواست و صدور دستور موقت
نسبت به آنچه در محدوده ي اصل دعوا قرار نمیگيرد مجاز نمیباشد .لذا با عنايت به مفاد مواد  770و بعد از آن قانون آيين
دادرسی مدنی مصوب سال ( 1318مواد  310و بعد از آن قانون آيين دادرسی مدنی مصوب سال  ،)1379تخلف رئيس دادگاه
حقوقی يک در صدور دستور موقت داير بر منع نقل و انتقال  6دانگ مورد دعوا (در حالی که مورد دعوا به موجب دادخواست
سه دانگ پالک مزبور بوده)،محرز است».؛ (کريم زاده ،دادنامه ي شماره  1376/7/21-198شعبه ي دوم د.ع.ا:ص)267
بنابراين میتوان گفت اين مورد از جمله مواردي است که قاضی مرتکب تقصير شده و مسئول میباشد.
همچنين در مواردي که حتی با نگاهی گذرا به سبب ادلهي مورد استناد و مقررات حاکم به دست میآيد که احتمال پيروزي
ذينفع در اصل دعوا غيرممکن است ،صدور قرار دستور موقت درخواستی او مجاز نمیباشد .به عنوان مثال«:در خصوص
خواستهي خواهان داير به فک پلمپ از يک باب مغازه جز پالک ثبتی شماره ...نظر به اينکه حسب مفاد دادنامهي شماره...
مورخ ...شعبه  189دادگاه کيفري  2تهران که دليلی بر نقض آن ارائه نشده و اين محکمه فرض را بر صحت آن قرار میدهد،
ملک خواهانها دا راي کاربري مسکونی است و مادام که تغيير کاربري امالک در مرجع ذيصالح قانونی مورد تصويب قرار نگيرد
استفاده ي تجاري از ملک بر خالف ضوابط است و بر اين اساس درخواست خواهان ها وجهه ي قانونی ندارد تا نسبت به
فوريت يا عدم فوريت آن اظهار نظر شود علی هذا قرار رد درخواست خواهان صادر و اعالم میشود( ».کاميار(کارکن).مجموعه
سوم.ش.58:دادنامه ي شماره  1372/4/1-232شعبه  44د.ح.د.ت 98:.به نقل از ناصر کاتوزيان)1387،
ليکن هرگاه عناصر ارائه شده به شکلی باشد که پيروزي ذينفع را محتمل نشان دهد دادگاه حتی اگر اين رابطه حقوقی به طور
ج دي قابل مناقشه باشد نمی تواند درخواست دستور موقت را رد نمايد زيرا اين عمل اظهار نظر نسبت به حق مورد ادعا
شمرده می شود که مستلزم رسيدگی ماهوي است(.شمس )377 :1387،و يا در موردي که تعرض نسبت به اصالت سند
خواهان صورت گرفته است ،دادگاه بیآنکه در مقام رسيدگی به درخواست دستور موقت وارد رسيدگی به اصالت سند شود
دستور را صادر میکند به دليل اينکه رسيدگی به تعرض نسبت به سند موجب میشود که صدور دستور موقت موکول به طی

تشريفات طوالنی رسيدگی به اصالت سند شود که مخالف روح مواد  310ق.آ.د.م و فلسفه دستور موقت است .اين تعرض،
رسمی يا عادي بودن سند مورد تعرض را بايد صرفاً در تعيين ميزان تامين که از متقاضی دستور موقت بگيرد لحاظ کند.
(شمس395: 1387 ،و )396به عبارتی در صورت تعيين تامين نامناسب و يا به عبارت ديگر تعيين تامين به ميزان بسيار نازل
تر از خواسته در حالی که شرايط فوق الذکر نيز موجود است میتواند موجب مسئوليت وي گردد.
.3-2مسئولیت قاضی در تامین خواسته
يکی از نتايج تامين نامناسب در بعضی موارد ايجاد مسئوليت براي قاضی است مانند زمانیکه قاضی بدون اخذ تامين قرار
تامين خواسته و يا دستور موقت صادر کرده يا اينکه تامين تعيين شده کمتر از خسارت ناشی از اجراي قرار باشد .دو نوع
مسئوليت براي قاضی مطرح میشود:
.3-2-1مسئولیت انتظامی
در جايی که قاضی بايد تامين اخذ می کرده ليکن بدون اخذ تامين قرار صادر کرده است به عبارتی درخواست صدور قرار کامال
منطبق با بند «د» ماده  108ق.آ.د.م بوده ولی قاض ی بدون توجه به آن دستور اخذ تامين صادر نکرده است.در اين صورت وي
به لحاظ عدم رعايت مقررات قانونی مرتکب تخلف انتظامی شده است اما اگر انطباق يا عدم انطباق درخواست صدور قرار با
بندهاي سه گانه معافيت از سپردن تامين موضوعی استنباطی باشد و يک قاضی موضوع را منطبق دانسته و قاضی ديگر نظر
مخالف داشته باشد يا اينکه موضوع اساساً مورد اختالف باشد ،مانند اخذ گواهی عدم پرداخت خارج از مهلت ،در جايی که دعوا
مستند به چک است .در اينگونه موارد و امثال آن نمیتوان تخلفی براي قاضی متصور شد و حمل بر نظر قاضی میگردد( .راي
کالسه  552/62شعبه پنجم دادگاه حقوقی عمومی تهران ،به نقل از جليلوند )101: 1372 ،اگر شاکی با ارائه اسناد جعلی خود
را ار سپردن تامين معاف کرده باشد و قاضی بدون اخذ تامين قرار تامين خواسته صادر نمايد در اينجا سبب اقوي از مباشر و
خواهان مسئول است( .جليلوند )30: 1372،اگر تعيين ميزان تامين تقريباً قابل پيش بينی بوده مثالً خسارت وارده ناشی از
توقيف يک دستگاه معين ولی قاضی مبلغی را تعيين کرده که با مبلغ قابل پيش بينی اختالف بسياري دارد و اين امر ناشی از
سوءنيت يا بی مباالتی و سهل انگاري يا هر دليل ديگري باشد قاضی متخلف است اما اگر اختالف فاحش نباشد يا اساساً ميزان
خسارت غير قابل پيش بينی بوده به ويژه آنکه قانون تعيين ميزان تأمين را به دادگاه واگذار کرده است نمی توان قاضی را از
نظر انتظامی مسئول و متخلف قلمداد کرد .زيرا تکليف قاضی تعهد به وسيله است و وي از دانش و تجربيات قضايی خود
استفاده کرده و سهل انگاري نکرده است(.جليلوند)22 : 1372.
 .3-2-2مسئولیت مدنی
به موجب اصل  171قانون اساسی«:هر گاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضی در موضوع يا در حکم يا در تطبيق حکم بر مورد
خاص،ضرر مادي يا معنوي متوجه کسی گردد .در صورت تقصير ،مقصر طبق موازين اسالمی ضامن است و در غير اين صورت
خسارت به وسيله دولت جبران میشود و در هر حال از متهم اعاده حيثيت میگردد ».رويه قضايی ايجاد مسئوليت مدنی براي
قاضی را منوط به صدور حکم از سوي دادگاه انتظامی قضات مبنی بر تخلف قاضی میداند و اين رويه با مصالح قضايی و
اجتماعی سازگار است (جليلوند )136: .1372،پس اگر دادگاه انتظامی قضات به هر دليلی قاضی را متخلف تشخيص ندهد
دادگاه عمومی نمی تواند مسئوليت مدنی بر عهده وي قرار دهد اما در صورتی که دادگاه انتظامی تخلف قاضی را محرز بداند،
بايد مشخص شود که آيا اين تخلف تقصير يا اشتباه بوده است .چون اين دو اصطالح در اصل  171قانون اساسی در غير از
معنی متعارف و مرسوم يعنی تعدي و تفريط به کار رفته است .منظور از تقصير در اصل مذکور تقصير عمدي و يا سوء نيت و با
قصد فعل و نتيجه يعنی اقدامی نامشروع به علت اخذ رشوه يا انتقام جويی يا امثال آن است .تقصير سنگين ناشی از بی

مباالتی يا بیاعتنايی به ادله و مستندات دعوا (کاتوزيان )159 : 1374،نيز در حکم تقصير عمدي است .زيرا هر چند مقصر
قصد ضرر نداشته ليکن اقدام او طوري است که معموالً عامدان اضرار به غير به آن به مبادرت میورزند .مثالً در مورد تعيين
ميزان ت امين با اختالف فاحش در موارد قابل پيش بينی يا عدم رعايت قانون و عدم تعيين تامين طبق اصل فوق قاضی ضامن
جبران خسارت است.اما خطاي سبک و احتراز ناپذير که مقتضاي کار پيچيده ،سنگين و پر خطر قضاوت و ضرورتهاي اين
شغل است از مصاديق اشتباه محسوب میشود و در اين حالت نمیتوان قاضی را مسئول جبران خسارت متضرر دانست .زيرا
قصد اضرار نداشته و رفتار او نيز به نحوي نبوده که نوعاً عامدان اضرار به غير به آن مبادرت میکنند بلکه ناشی از بی احتياطی
و بیمباالتی بوده است .بنابراين دولت که از اين عدالت منتفع میشود بايد خسارت را جبران کند .درفقه قاضی در صورت خطا
طبق قاعده «ما علی المحسنين من سبيل»مسئوليتی ندارد و خسارت از بيت المال جبران میشود( .جليلوند)49: 1372 ،
نتیجه گیری
نهادهاي دستور موقت و تأمين خواسته ،اقداماتی احتياطی هستند که اشخاص زمانی که تمايلی به روند پر پيچ و خم دادرسی
عادي ندارند ،بدان مبادرت می ورزند .به عبارتی قانون گذار جهت حمايت از حقوق خواهان دعوا و جلوگيري از خساراتی که
ممکن است پس از گذر مراحل طوالنی دادرسی حادث شود اين امتياز را قرار داده است تا به صورت موقتی تکليف دعوا را
تعيين کند که معموالً تا معلوم شدن نتي جه اصلی دعوا برقرار خواهد بود .ليکن اين احتمال وجود دارد که خواهان از اين امتياز
سوء استفاده کند ،يعنی بر طبق اسناد و مدارکی که در هنگام طرح دعوا جعلی بودن آن محرز نيست اقدام به صدور قرار
نمايد ،ليکن آخر االمر در دعواي اصلی حکم به بی حقی وي مبنی بر جعلی و غير واقعی بودن اسناد ارائه شده صادر شود يا
اينکه خواهان گمان می کرده ذيحق است اما در واقع نبوده است .در اين حالت خواهان مسئول است و در صورت اثبات ورود
خسارت ،فعل زيانبار و رابطه سببيت توسط خوانده دعوا ملزم به جبران خسارت است .مواد قانون آيين دادرسی مدنی در
مبحث مربوطه به اين دو نهاد ،گوياي اين است که قانون گذار اين وضعيت را مد نظر قرار داده است چنانچه صدور حکم به بی
حقی و بطالن دعوا ياعدم طرح دعواي اصلی ظرف موعد مقرر را دال بر مسئوليت خوانده میداند .و به منظور حفظ حقوق
خوانده دعوا ،توديع تأمين يا خسارت احتمالی را مقرر داشته است.
از طرف ديگر دقت نظر در آراء قضايی صادره از دادگاهها نشان میدهد که چه بسا خسارات سهمگينی در اثر صدور و اجراي
قرار بر خوانده دعوا وارد میشود که ناشی از صدور نا به جاي قرار يا عدم تعيين تأمين در اين خصوص و يا عدم کفايت آن
میباشد .به عبارت ديگر قاضی دادگاه که صدور قرار و اختيار تعيين نوع و ميزان تأمين به وي سپرده شده است ممکن است به
جهت اهمال و سهل انگاري ،عدم دقت ،بی توجهی و يا فرض باالتر از اين ،در اثر سوء نيت و تقصير اقدام کند و سبب ورود
ضرر شود .در اين راستا مطابق اصل  171قانون اس اسی ،مقصر بايد جبران خسارت کند .ليکن چنانچه قاضی با توجه به نظر
کارشناسان و اعمال احتياط هاي الزمه اقدام به صدور قرار نمايد که در ميزان تأمين توديع شده دچار اشتباه شود ،از آنجايی
که قانونگذار اين اختيار را به قاضی واگذار کرده و معياري در اين خصوص ارائه نداده است ،اختالف نظر در اين زمينه مشهود
است و عقايد قضات نيز متفاوت از يکديگر میباشد نمیتوان قاضی را مسئول و ملزم به جبران خسارت وارده دانست بلکه طبق
اصل مزبور ،اشتباه قاضی در اين مورد مسئوليت مدنی دولت را در پی دارد .عالوه بر اين خسارت هميشه از جانب شخص
قاضی نيست بلکه گاه خساراتی از جانب مأمورين اجرا و يا حافظان توقيف اموال در حين انجام وظيفه صورت میگيرد که در
اينجا ماده  11قانون مسئوليت مدنی را میتوان جاري دانست يعنی اگر در نتيجه سهل انگاري و بیاحتياطی مأمورين خسارتی
وارد شود شخصاً مسئول هستند ليکن اگر خسارات وارده مستند به عمل آنان نباشد ،جبران خسارت به عهدهي دستگاه قضا
است.

از ديگر اشخاصی که موجبات مسئوليت را فراهم می کند ،خوانده دعوا می باشد که با عدم تبديل تأمين به وجه نقد ،اوراق
بهادار و يا تأمين مناسب تر به حال خود و يا درخواست لغو و رفع اثر از ق رار صادره در جايی که اين امکان فراهم باشد باعث
افزايش خسارت به خود و کاهش مسئوليت خواهان محکوم عليه واقع شده میگردد.
با تمام آنچه گفته شد بايد به اين امر نيز اذعان داشت که با وجود امکان مسئوليت اشخاص مذکور ،مسئوليت مدنی خواهان
کماکان پا برجاست ،به عبارت د يگر خواهان با اقدام نا به جاي خود به طرح دعواي دستور موقت و يا تأمين خواسته به عنوان
سبب اصلی شناخته میشود چرا که مفروض است که متقاضی با آگاهی از ذيحقی خود مبادرت به طرح دعوا کند و حتی در
جايی که احتمال شکست خود را در دعوا میدهد ،اقدام به اين امر نکند که اگر سبب ورود خساراتی بر خوانده دعوي شود
ملزم به جبران خسارت است .چنانچه هر يک از اشخاص ديگر اعم از قاضی ،مأمورين اجرا ،خوانده همراه با خواهان دعوا
مسئول باشند ،بحث تداخل اسباب مطرح می شود که بايد بررسی شود رابطه سببيت بين ضرر و فعل زيانبار در کدام مورد
برقرار است.
بنابراين بايد اين موضوع را مورد پذيرش قرار داد که زمينه هاي الزم براي تحقق مسئوليت ساير اشخاص عالوه بر خواهان
وجود دارد و از سوي ديگر به ندرت در آراء قضايی مورد توجه واقع شده و هيچ گاه نه در قانون و نه در رويه قضايی به طور
صريح بيان نشده است.
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Abstract:
Examination of the legal materials shows that non-observance of the conditions mentioned in
the relevant issues, causes liability. If, as the case may be, the plaintiff, who has been
convicted of wrongdoing or annulment in the main lawsuit, may be liable or read, by not
claiming damages in due time or by not requesting the removal of the effect of the security, if
the plaintiff within the deadline Has not filed the main lawsuit in the law; he has acted to his
detriment and has somehow waived his right, and finally the judge who was negligent or
careless.Or he is responsible for committing faults and mistakes in issuing the contract, as if
in the case of not determining the security in cases where the deposit of security was required
by law or its adequacy, the reasons for his responsibility are provided. Therefore, the authors
believe that according to the general rules of civil liability, the responsibility of these people
can be imagined.
Keywords: Deposit of collateral, Interim injunction, liability conditions, plaintiff liability,
defendants liability, judge liability

