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 دانش آموخته كارشناسي ارشد حقوق خصوصي دانشگاه آزاد واحد تهران مركزي

)14/11/1387:ب تاريخ تصوي- 14/8/1387:تاريخ دريافت(

: چكيده
از. ترين مباحث آيين دادرسي مدني استدادرسي فوري يكي از مهم موضوع آثار ناشي

و بعضاً بر اشخاص  و خوانده و مستقيم آن بر خواهان دادرسي فوري به جهت تاثيرات فوري

مي. ثالث از اهميت فراوان برخوردار است ازتنحوه نامناسب عملكرد دادرس نيز واند آثاري را

و تحليل. حيث ايجاد مسئوليت بر وي مترتب سازد در اين مقاله سعي شده است تا به تبيين

و ايرادات  و انگليس پرداخته شود و حدود مسئوليت قاضي در حقوق ايران آثار دادرسي فوري

و اجرايي موجود در هر دو نظام حقوقي در اين زمينه بيان گردند .قانوني

:ن كليديواژگا
. اشخاص ثالث- خوانده- خواهان- دادرسي فوري- قرار انسداد- دستور موقت

 66409595: فاكس مسئول مقاله∗

.براي اطالع از ديگر مقاالت منتشر شده از اين نويسنده در همين مجله، به صفحه پاياني اين مقاله نگاه كنيد



 1388 پاييز،3شمارة،39 دوره، فصلنامه حقوق 344

 مقدمه
و استخوان بندي اين نوع دادرسي بررسي آثار دادرسي فوري را مي به بررسي محور توان

و حتي در برخي.دكرتعبير  و خوانده دعوا به طور طبيعي آثاري را بر خواهان دادرسي فوري

ب ميموارد و. گذاردر اشخاص ثالث بر جاي آثار مزبور ممكن است شامل برخي الزامات

كه مستقيماً از دادرسي فوري ناشي مي شوند يا اينكه شامل مواردي باشند تعهدات قانوني بوده

و اساس ايجاد نهاد دادرسي فوري، وضعيت. شوندكه به طور تبعي حادث مي  خاصيپايه

كه بر اوض) خطر فوري( مياست و احوال قضيه حاكم آن. باشداع به محض زوال لذا

كه. شوندوضعيت، آثار ناشي از دادرسي فوري نيز اصوالً مرتفع مي البته بايد توجه داشت

پي داشته باشد كه نيازمند جبران خسارت توسط متقاضي  دادرسي فوري ممكن است آثاري در

. دادرسي فوري است

كه اين دادرسي در هر حال، اهميت بحث آثار دا به طور كلي از لحاظ آثاري درسي فوري

كه مي و عدالت دارد تا آنجاست و شناسايي در احقاق حق توان گفت عدم بررسي دقيق آنها

و اشكاالت موجود در اين زمينه مانعي جدي بر سر راه تحقق عدالت خواهد بود بر. ايرادات

و تبيين آثار اين اساس به بررسي  Freezing)»قرار انسداد«و»دستور موقت«در اين مقاله
order ()و انگلستان بر خواهان،) به عنوان مصاديق دادرسي فوري در آيين دادرسي مدني ايران

و اشخاص ثالث پرداخته شده است .خوانده

 آثار دادرسي فوري در حقوق ايران) گفتار اول
 اثر قرار دستور موقت بر خواهان)مبحث اول
كه تعيين تكليف آن فوريـت دارد، دادگـاه« مبني بر اينكه310ريح مادة بنا به تص در اموري

مي  ، تنها مـصداق دادرسـي فـوري،»كندبه درخواست ذينفع برابر مواد زير دستور موقت صادر

در حقـوق ايـران معـادل» دستور موقـت«و» دادرسي فوري«در واقع واژة. دستور موقت است

. يكديگرند

م و؛وقت بسته به اينكه خواهان پس از صدور قرار، اقامه دعوا بنمايد يـا ننمايـد آثار دستور

كه در ذيل بـه بررسـي آنهـا به اينكه در دعوا پيروز شود يا شكست بخورد متفاوت است بسته

.خواهيم پرداخت

 خواهان پس از صدور قرار دستور موقت، اقامه دعوا نمايد) بند اول
مي1379قانون آيين دادرسي مدني319و318به استناد مواد تواند پـس از اقامـة خواهان

و پس از توديع تامين، تقاضاي صدور دستور موقت نمايد  حال بـا فـرض اينكـه. دعواي اصلي
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و گواهي تقديم دادخواسـت را بـه دادگـاه صـادركنندة دسـتور خواهان  تأمين مناسب را توديع

كه صرف صدور موقت تسليم نمود و همواره، از آنجا دستور موقت تأثيري بر اصل دعوا ندارد

دو احتمال شكست يا پيروزي خواهان   قابل تصور است، در ذيل بـه بررسـي هـر يـك از ايـن

.پردازيممسئله مي

 خواهان در دعوا پيروز شود)الف
و خوانده محكـوم بـه بـي حقـي هرگاه حكم نهايي مبني بر پيروزي خواهان در دعوا باشد

و خـسارات ناشـي از اجـراي دسـتور موقـت، بـر اسـاست گردد، أمين خواهان بايد آزاد گردد

خواهان براي مطالبة خـسارت بايـد. خواستة دعوا از محل دستور موقت به خواهان توديع شود 

دعواي خواهان بر مبناي مسئوليت استوار است كه در آن .).م.د.آ.ق423مادة(اقامة دعوا نمايد 

و ورود خـسارت را خواهان بايد ورود  و رابطة سـببيت بـين تقـصير خوانـده به خود خسارت

و رأي. اثبات نمايد  اگرچه اثبات ركن نخست علي القاعده با تقديم قرار صدور دسـتور موقـت

مي  و مخصوصاً رابطـة سـببيت نهايي بر محكوميت خوانده اثبات شود، اما اثبات ورود خسارت

ص 1380شمس،(همواره آسان نيست  ،417(.

 خواهان در دعوا شكست بخورد)ب
مي قانون« و او را مكلف بـه گذار، متقاضي دستور موقت را در صورتي شكست خورده داند

ص(» داند كه ادعاي او بـه موجـب رأي نهـايي رد شـود جبران خسارت مي  در ايـن.)416همـان،

مي  امـا ايـن جبـران. شـود صورت خسارت خوانده از محل تأمين مĤخوذه از خواهان پرداخت

به خود صورت نمي  متضرر بايد ظرف يك ماه.م.د.آ.ق324گيرد بلكه طبق مادة خسارت خود

به دسـتور  از تاريخ ابالغ رأي نهايي براي مطالبة خسارت اقامة دعوا نمايد، در غير اين صورت

مي  سـوال پاسـخ در واقع بـه ايـن،324مادة. آيددادگاه از مال مورد تأمين رفع توقيف به عمل

چه زماني بايد نگه داشته شود   بـه ايـن324دليل تـصريح مـادة. داده است كه تامين مأخوذه تا

موضوع كه خوانده براي مطالبة خسارت بايد اقامة دعوا كند اينـست كـه در بـسياري از مـوارد

و پرداخـت وجـه  به خوانده وارد نشود ممكن است بر اثر اجراي دستور موقت، هيچ خسارتي

به باطل باشد اي و اكل مال به وي مصداق بارز دارا شدن بالجهت از طرفـي در بـسياري. داعي

به خوانـده ممكـن اسـت ميـزان  و خسارت وارد شده موارد حتي در صورت مسلم بودن ضرر

تامين ايداعي توسط خواهان كمتر يا بيشتر از خسارت وارد شده به طـرف دعـوا باشـد كـه در 

مي  و در صـورت دوم خواهـان تواصورت اول خوانده ند براي مطالبة بقية آن دادخواست بدهد

و در واقـع بايـد ميـزان  محكوم عليه حق دارد براي استرداد اضافة پرداختـي اقامـة دعـوا كنـد
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آن«اما. خسارت را اثبات كند وااثبـات ورود خـسارت علـي القاعـده بـر عهـدة مـدعي سـت

و تحميل اثبات عدم  ورود خسارت يا كمتر بـودن ميـزان آن از مبلـغ معكوس كردن اين قاعده

به خواهان دعوا،  به نظر نمي ايداعي ص 1384واحدي،(» رسد صحيح لذا با اقامة دعوي توسـط.)5،

و 324خوانده ظرف يك ماه مهلت مقرر در مادة  به خوانده مـشخص  ميزان خسارت وارد شده

خو. شودحقي از كسي ضايع نمي به موجب هـر شايان ذكر است كه شكست اهان ممكن است

و،بنابراين. يك از قرارهاي قاطع دعوا نيز باشد  و... اگر قرار رد دعوا، قرار عدم اسـتماع صـادر

و خوانده مي  به درخواست طرف لغو به طـرح دعـواي نهايي شود، دستور موقت تواند مبادرت

. خسارت نمايد

 مة دعوا ننمايدخواهان پس از صدور قرار دستور موقت، اقا) بند دوم
تواند پيش از اقامـة دعـوا درخواسـت قانون آيين دادرسي مدني خواهان مي 318طبق ماده

حال اگر وي ظرف مهلت بيست روزة مقرر در قـانون اقامـة دعـوا. صدور دستور موقت نمايد 

مي318نكرد به صراحت مادة  حـال اگـر. شـود به درخواست طرف از درخواست وي رفع اثر

م  كه دسـتور موقـت عليـه او صـادر شـده قرر،ظرف مدت  ذينفع اقامة دعوا نكرده باشد طرفي

كه صرف صدور چرا. صورتي مستحق دريافت خسارت است كه قرار اجرا شده باشد است در

.دستور موقت خسارتي به بار نمي آورد تا قابل مطالبه باشد

بر خوانده) مبحث دوم  اثر قرار دستور موقت
غيـر. تواند ناظر بر توقيف مال، انجام عمل يا منع از انجام امري باشدمي قرار دستور موقت

مي  آيد در ساير مـوارد خوانـده از مورد اول كه اجراي قرار توسط مامور اجراي دادگاه به عمل

به مفاد قرار عمل نمايد   اگـر دادگـاه ضـمن قـرار دسـتور موقـت،براي مثال. بايد به طور كامل

بهكربه انجام تعميرات اساسي در ملك مورد اجاره اي را ملزم خوانده د يا اينكه خوانده را ملزم

به اجـراي دسـتور دادگـاه اسـت در حقـوق. ترك انجام عمليات ساختماني نمود، خوانده ملزم

ويگونه ضمانت اجرا ايران هيچ  ي حقوقي يا كيفري خاص در اين زمينه پيش بيني نـشده اسـت

 اثر تخلف خوانده از اجراي قرار، خسارتي متوجه خواهان گـردد، توان گفت كه اگر بر فقط مي

به جبران خسارات وارد شده است ولـي رويـه. خوانده بر اساس مباني مسئوليت مدني موظف

عملي بر اين است كه از طريق توسل به مامورين اجراي دادگاه يا ضابطين دادگـستري حـسب 

به انجام يا ترك  به الزام خوانده كه موضوع دستور موقت واقـع شـده اسـت مورد نسبت  عملي

.نمايداقدام مي
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بر اشخاص ثالث) مبحث سوم  اثر قرار دستور موقت
و بخصوص بانك بايد دستورات دادگاه درخصوص توقيف اموالي از خوانده شخص ثالث

و در اين زمينه همكـاري كامـل را بـا مـامورين اجـراي دادگـاه،كه نزد آنان است را   اجرا كند

 مسئول خواهد بود در صورت بروز هرگونه خسارت از جهت مسئوليت مدني مبذول دارد واال

به ذكر است كه به غيـر از مـورد اخيـر، در حقـوق ايـران). قانون مسئوليت مدني2ماده( الزم

 خاص در زمينه تخلف اشخاص ثالـث از اجـراي مفـاد قـرارايضمانت اجراي قانوني يا رويه 

ن  اثـر حكـم تنهـا نـسبت بـه هـا، طبق اصل نسبي بودن احكام دادگاه. دارددستور موقت وجود

بي تأثير است و نسبت به اشخاص ثالث امـا فـرض دخالـت ثالـث در دعـوا. طرفين دعواست

مي فرضي مبتال به تشريح آن كه در ذيل و قابل تصور است .پردازيمبه

 ورود يا جلب ثالث)بند اول
سه حالت مفروض نخست اينكه ممكن است خواهـان يـا خوانـده. است در اين خصوص

و در اين حالت مجلوب ثالث خواندة دعـوا محـسوب مـي.ثالثي را به دعوا جلب نمايند  شـود

به دعوا جلب كرده است حق دارد عليه او تقاضاي دستور موقت نمايد چرا  كه وي را كه كسي

مي«.م.د.آ.ق 139به داللت مادة كه جلب وه دعـوا شـمرده مـي شود خواند ثالثي  تمـامي شـود

كه وارد ثالث مـستقالً.»مقررات راجع به خوانده دربارة او جاري است حالت دوم زماني است

 در اينجا به عكس حالـت نخـست، وارد ثالـث در حكـم خواهـان. حقي براي خود قائل است 

و احكام وارد ثالث در مورد او مجري است مي در چون در اينجا،. باشد  حق مورد ادعـا اصـوالً

در ايـن جـا سـوالي.شـود اختيار خواندة دعواي اصلي است، دستور موقت عليه او صـادر مـي

مي  و شخص ثالث نـسبت بـه موضـوع مطرح كه دستور موقت صادر شود شود كه در صورتي

دستور موقت حقي را ادعا كند تكليف چيست؟ آيا صدور دستور موقت حق مزبـور را از بـين 

و شخصي نسبت بـه آن ادعـايبمي رد؟ مثالً عليه ملك شخصي دستور موقت صادر شده است

؟ رجـوع نمايد،حق صلح مي  مي كنـد  آيا دستور موقت از بهره برداري از حق مزبور جلوگيري

و كه دستور موقت تأثيري در آن حـق نـدارد به آراي محاكم دادگستري مؤيد اين مطلب است

، 1340متـين،(است) خوانده(ان در دعوا، وي قائم مقام مالك قبلي حتي در صورت پيروزي خواه 

.)126ص

حالت سوم زماني است كه وارد ثالث خود را در محق شدن يكـي از طـرفين دعـوا ذينفـع

درخواسـت«اي معتقدنـد عـده. در اين مورد بين علماي حقوق اختالف نظر وجود دارد بداند،

كه خود  كه وارد ثالثي  علي القاعـده را در محق شدن يكي از طرفين ذينفع بداند، دستور موقتي

او در و بـراي تقويـت صورتي قابل تصور است كه نفع وارد ثالث در محق شدن خواهان باشد
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كه اقدامات قانوني الزم را براي همان،در اين صورت. وارد شود كه وارد ثالث مجاز است گونه

ب، نمي محق شدن خواهان انجام دهد  و توان گـرفتن دسـتوره طـور مطلـق او را از درخواسـت

و 310زيرا افزون بـر آن كـه مـادة. موقت محروم نمود   اصـطالح ذينفـع را بكـار بـرده اسـت

مي.م.د.آ.ق132و131و 130مواد كه دال بر اين باشند كه مقـررات راجـع بـه خواهـان جديد

دا. اطالق دارند دربارة وارد ثالث جاري است،  كه وارد ثالث تبعـي كـه بـراي مواردي وجود رد

مي  مي شود،تقويت خواهان وارد به درخواست دستور موقت ص(» شود ناچار .)403شـمس، پيـشين،

به خوانده وارد مي شـود تـابع ...«لذا كه در اجراي دستور موقت تكليف او در جبران خساراتي

شود، خسارات ناشـي از وضعيت خواهان دعواست؛ لذا اگر خواهان در دعوا با شكست روبرو 

به وارد ثالثي تحميل مـي  ص(» شـود كـه آن را گرفتـه اسـت اجراي قرار ش 417همـان،  امـا.)669،

 لـذا باشـد، در اين موارد چون وارد ثالث براي خود مـسقالً حقـي قائـل نمـي«: اي معتقدند عده

و صفت خواهان دعوا را نيز نخواهد داشت ص1380ادريـسيان،(» عنوان نظر بعضي از قـضات.)31،

و...«:دادگاه تجديدنظر نيز مفيد همين معناست كه  اساساً دسـتور موقـت يـك روش اسـتثنايي

و اعمـال چنـين مختص مواردي است كه با روش  هاي عمومي آيين دادرسي نتوان اقدام نمـود

ص 1379رسولي،(»...روشي در دعواي اعتراض ثالث موضوعيت ندارد  ،46(.

 خسارات وارد شده به ثالث)ند دومب
به تقاضاي خواهان پس از احراز فوريت وقتي دعوايي در دادگاهي مطرح مي و دادگاه شود

به صدور دستور  ميو اخذ تأمين از خواهان، مبادرت نمايد؛ تعيين تكليف دعـوا موكـول موقت

ش.به صدور رأي نهايي است  كه ممكن است خواهان در دعوا پيروز و خوانده محكـوم چرا ود

و بالعكس  از ديگر سو ممكن است صدور اين حكم عالوه بـر محكـوم لـه پرونـده بـه. گردد

كه آيا ثالث مـي. حقوق اشخاص ثالث نيز خلل وارد كند  توانـد بـه رأي صـادر سؤال اينجاست

و ادعاي خسارت نمايد ؟ شده اعتراض

شـخص ثالـث حـق«: دارده مقرر مـيك.م.د.آ.ق 418به صراحت مادة:در پاسخ بايد گفت

و تجديـدنظر اعتـراض نمايـد بـه هاي عمـومي، دارد به هرگونه رأي صادره از دادگاه   انقـالب

مي»شرطي كه به حقوق اوخللي وارد آيد و احقـاق حـق، ثالث تواند به اين حكم اعتراض كند

ميا سؤال ديگر اين. نمايد چه اصل يا قانوني به استناد كه ثالث تواند احقاق حـق نمايـد؟ ست

به محكوم عليـه  به استناد مادة يك قانون مسئوليت مدني مراجعة ثالث در وهلة اول شايد بتوان

به عبارت  كه در صدر ماده آمـده اسـت، قبـول» بدون مجوز قانوني«را توجيه كرد، اما با توجه

حق«. آيداين نظر موجه به نظر نمي كه در اقامة دعوا داشـته زيرا مدعي محكوم عليه مسلماً با ي

به دليل عدم توانايي اش در ارائة داليل محكـوم بـه و ممكن است است اقامة دعوا نموده است
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ص(»بي حقي شده باشد كه شخصي مالي را به طـور مـستقيم.)83ادريسيان،منبع پيـشين، درصورتي

يب مـسئول اسـت تلف نكرده باشد ولي براي تلف آن سبب سازي كرده باشد وي من باب تسب 

ص 1362كاتوزيان،(داد چراكه اگر عمل او نبود، تلفي هم رخ نمي  توان ثالث را نيز بـه لذا نمي.)81،

.استناد قاعدة تسبيب مجاز به اقامة دعوا عليه مدعي محكوم عليه دانست

 حدود مسئوليت قاضي) مبحث چهارم
ذ كه در بيشتر موارد راتا دارد زيادي او اصرارنفع يا وكيليدستور موقت نهادى است آن

ذ نه تنها براى و در نتيجه، تشخيص موارد صدور دستور موقت براى نفع بلكهيبه كار گيرد

اسويژه از اهميت قاضى  .       (www.javannewspaper.com/1384/840723/lawتاى برخوردار

htm#s98781(.و مستند وبه طور كلي قضات موظفند آراء خود را مستدل به مواد قانوني

و هرگاه در اثر)ا.ا.ج.ا.ق166اصل(اصولي نمايند كه راي بر اساس آن صادر شده است 

تقصير يا اشتباه قاضي ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد، قاضي طبق موازين اسالمي

و درغير اين صورت ضرر توسط دولت جبران مي شود  ).ا.ا.ج.ا.ق171اصل(ضامن است

ت به اينكه طبق مادة حال با با.م.د.آ.ق325وجه رد يا قبول درخواست دستور موقت همراه

به ذهن متبادر مي كه اگر دادگاه تجديدنظر اصل حكم قابل تجديدنظر است؛ اين سؤال شود

و از اين رهگذر خساراتي متوجه  و فوريت را احراز نمود حكم دادگاه بدوي را نقض كرد

د ميخواهان گرديد، آيا قاضي توان گفت چون ادگاه بدوي مسئول است يا خير؟ در پاسخ

به نظر دادگاه  و احراز فوريت بستگي تشخيص هر قاضي از قاضي ديگر متفاوت است

مي171رسيدگي كننده دارد، در اين مورد با توجه به اصل  توان گفت قاضي قانون اساسي

ق و اشتباه . اضي متوجه خواهان شده باشدمسئول نيست مگر اينكه خسارت در نتيجة تقصير

و در صورت پس از احراز فوريت، شايان ذكر است، صدور دستور موقت تكليف قاضي است

.تخلف مسئول جبران خسارات وارد شده به خواهان خواهد بود

 آثار دادرسي فوري درحقوق انگليس) گفتار دوم
و شنا به تشريح اثر قرار انسداد سه مبحث و در اين گفتار طي سايي آثار آن بر طرفين دعـوا

مي  از. پردازيماشخاص ثالث و نحـوه رفـع اثـر در مباحث بعد نيز به بررسي مسئوليت قاضـي

و الغاي آن خواهيم پرداخت .قرار انسداد
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بر خواهان) مبحث اول  آثار قرار انسداد
ه عـالوة متقاضي صدور قرار انسداد بايد درخواستي متضمن آنچه مورد تقاضاي اوست، بـ

و در عـين به دادگاه ارائه دهد شرح مختصر داليل خود براي درخواست صدور قرار انسداد را

و احتمـال قـوي پيـروزي حال،  وجود خطر فوري جابجايي يا انتقال يا واگذاري اموال خوانده

و تعهدي نيز خطـاب بـه دادگـاه درخـصوص جبـران خود در دعوا را براي دادگاه ثابت نمايد

كه ممكن است در صورت شكست او در دعـوا بـه خسارت هاي ناشي از صدور يا اجراي قرار

را. خوانده وارد شود بسپارد  كه نام اشخاص ثالثي كـه امـوالي از خوانـده خواهان موظف است

و صـريح  به طور دقيـق به دادگاه كه خوانده در آن حساب دارد و يا بانكي را در تصرف دارند

Z(ارائـه دهـد  Ltd, v. A-Z and  AA-LL Ltd. (1982) QB 558 (Eng.CA) 768,  p.850(.همچنـين

مي  كه و اموالي كه مفاد قرار انسداد بايست توقيف يا مسدود شـوند را بـه خواهان مكلف است

همچنـين.)Ibid., p. 853(باشـد ابـالغ كنـد اشخاص ثالثي كه اموال خوانده در تصرف آنها مـي 

به جبران هزينهخواهان موظف است در صورت صال  هـاي اشـخاص ثالـث حديد دادگاه نسبت

به دادگاه تعهد بدهدكه از قرار انسداد ناشي شده .)Ibid., p.866(اند نيز

و قـرار خواهان موظف است كه حسب مورد درخواست صدور قرار انسداد را بـه خوانـده

م و اشخاص ثالث مرتبط با وضوع قرار ابالغ كنـد انسداد صادر شده توسط دادگاه را به خوانده

)www.dca.gov.uk/civil/procrules.shtml(.ًبه اين معني اسـت كـه دادگـاه اصـوال رأسـا اين امر

همچنين ذكر اين نكته ضروري است كـه در مقـام. نمايدنسبت به ابالغ موارد مزبور اقدام نمي 

دل مقـدار مبلـغ معـا: به عنوان مثال. هايي وجود دارد خصوص قرار انسداد محدوديت عمل در 

و متعـارف زنـدگي قابـل توقيـف نيـست مورد نياز خوانده جهت صرف هزينـه   هـاي منطقـي

)Brooks, Tickner, 2004, p.33(.

 خواهان در دعوا پيروز شود) بند اول
هـاي وارد شـده بـه اگر خواهان در دعوا پيروز شود، مسئوليتي از حيـث جبـران خـسارت

در.د داشت خوانده نخواه  كه اشخاص ثالث از اجراي قـرار متحمـل خصوص هزينه البته هايي

و نيز هزينه مي كه نزد اشخاص ثالث است، شوند به استعالم وضعيت اموال خوانده هاي مربوط

و معـادل آنهـا را بـه خواهان موظف است در هر صورت هزينه  هـاي مزبـور را جبـران نمايـد

Z(نكه در دعوا پيروز شود يا اينكه شكست بخورد اشخاص ثالث بپردازد، اعم از اي Ltd, v. A-Z 

and  AA-LL Ltd. [1982] QB 558 (Eng.CA)(CB 768)(.پس از اينكه حكم دعوا به نفع خواهان

مي  و منتقـل صادر شد، وي تواند از محل اموال توقيف شده يا اموالي كه خوانـده از جابجـايي

و ساير هزينه نمودن آنها منع شده است، هزينة وك  هـاي متحمـل شـده را بـه يل، هزينة دادرسي
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و ضميمة و از طريق ارائة يك درخواست هـاي مربـوط بـه دادگـاه دن صورتحسابكر سادگي

. هايي وجود داردالبته براي جبران چنين مخارجي محدوديت.)Ibid., pp. 503,512(دريافت كند 

به انجـام اگر خواهان مطلع بوده باشد كه خوان،براي مثال ده بدون اقامة دعوا توسط وي نسبت

مي   دادگـاه كرده است ولي با وجود اين مبادرت به طرح دعوا نموده اسـت، خواستة دعوا اقدام

به مطالبة اين و هزينهتقاضاي وي نسبت  .Bishop, 2002, pp( ها را رد خواهد كـرد گونه مخارج

رابه عالوه اگر دادگاه در نهايت رأي دهد.) 15,16  كه خواهان در ضمن دعـواي خـود دادگـاه

و يـا اينكـه اسـتدالل  هـاي خواهـان بـراي صـدور قـرار انـسداد غيرموجـه گمراه كرده اسـت

و هزينـه بوده به جبران خـسارات كه خواهان را مجبور هـاي وارد اند، دادگاه اين اختيار را دارد

بـه طـور.)Bluebell Ink. v. Flamer Int'l Ltd. (1980) 130 NLJ 5948 CA(شده بر خوانده نمايـد 

ميخاص دادگاه براي جبران هزينه  كه آيـا بالفاصـله هاي مربوط به وكيل به اين نكته توجه كند

قبل از اعالم وصول درخواست صدور قرار انسداد، به طور منطقي امكان مصالحه ميان طـرفين 

و يا اينكه خواهان بـيش از  . حـد سـرعت عمـل بـه خـرج داده اسـت دعوا وجود داشته است

همچنين اين نكته از اهميت برخوردار است كه در صورت ورشكستگي خوانده، صـدور قـرار

و تنهـا گونه حق تقدمي را براي خواهان از جهت وصول طلب خود ايجاد نمي انسداد هيچ  كنـد

و يا اثر قرار انسداد، جلوگيري از جابجايي يا واگذاري يا انتقال اموال خواند  ه تا پايان دادرسي

 قرار به عالوه،.)ww.middletonpottd.co.uk/library/default.asp?p=282&=301(اجراي حكم است

 Cretanor Maritime Co. Ltd v. Irish Marine(اي براي خواهان تلقي گردد تواند وثيقهانسداد نمي

Management Ltd (1978) 1 WLR 966(فوسيلهو به خوانده نيست اي براي اعمال  Camdex(شار

International Ltd.  v. Bank of  Zambia (No.2)  (1998) CLC 714 (CA)(گونه حـق عينـيو هيچ

به ارمغان نمي  .Cretanor Maritime Co. Ltd. v(آورد در اموال موضوع قرار انسداد براي خواهان

Irish Marine Management Ltd. (1978) 1 WLR. 966(.

 خواهان در دعوا شكست بخورد) دومبند
بي حقي او صادر شود، عالوه بـر مـسئوليت و رأي به اگر خواهان در دعوا شكست بخورد

به خوانده، از جهت الزامـي كـه از تعهـد وي بـه دادگـاه  مدني براي جبران خسارت وارد شده

ح  به خوانده از يث صـدور يـا اجـراي ناشي شده است نيز ملزم است كلية خسارات وارد شده

.قرار انسداد را جبران نمايد

كه اگرچه قانون آيين دادرسي مدني ، غيرمنطقي بـودن)1998(ذكر اين نكته ضروري است

نوع عملكرد خواهان در هنگام ارائه درخواست يا طرح دعوا يا در هنگام جريان دادرسـي را از

خوموارد بار شدن مسئوليت جبران هزينه  Civil Procedure(اهان برشمرده است هاي دادرسي بر
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Rules Act (1998) s.44.5 (1)(تـوان مـصداق، ولي صرف عمل خالف اخـالق خواهـان را نمـي

همچنين ميزان.)Reid Minty v. Taylor (2001) EWCA Civ 1723(عملكرد غير منطقي او دانست 

و اقامـه دعـوا  بـر ميـزان هزينـه منطقي بودن عملكرد خواهان در خـصوص ارائـه درخواسـت

به وي بپردازد مـوثر  كه خواهان در صورت شكست در دعوا بايد دادرسي وارد شده بر خوانده

و در چنين مواردي دادگاه ميزان آن را كاهش مي  Fourie v. Le Roux & Ors (2007)(دهـد است

UKHL 1, on  p.435.(

و برآورد ميزان خسارت) الف و مالك محاسبه  معيار
و محاسبة مقدار خسارت اين سؤال هاي وارد شده به خوانـده مطرح است كه نحوة برآورد

و مالكي صورت مي  به طور كلي در حقوق انگلستان سـه شـيوة مختلـف. پذيردطبق چه معيار

هـا اين شـيوه.)Anne, Ruff, 2005, pp 176-180(براي محاسبة ميزان خسارت شناخته شده است 

: عبارتند از 

شود كـه؛ در اين شيوه سعي مي)reliance damages(منافع اتكايي شيوة جبران-1

به حالت قبل از وقوع ضرر بازگردانده شود .وضعيت زيان ديده

كه در)restitution damages(اي شيوة جبران منافع اعاده-2 صورت؛ يعني منفعتي

م اعادة هزينه  كه شخص مقصر نيـز از قبـل آنهـا به زيان ديده نتفـع هاي تحميل شده

. شودشده است، جبران مي

كه در)expectation damages(شيوة جبران منافع متوقع-3 ؛ در اين شيوه، منفعتي

  Adams(شـود گرديد محاسبه مـي صورت عدم وقوع فعل زيانبار عايد زيان ديده مي

and  Brownsword, 2004, p. 169(.

ت، محاسبه خـسارت بـر اسـاس آنچه كه در حال حاضر در حقوق انگلستان رويه شده اس

.)1386-1385عابديان،(شيوه جبران منافع متوقع است 

بر) مبحث دوم  خوانده اثر قرار انسداد
در ابتداي ايجاد تأسيس قرار انسداد در حقوق انگلـستان، قـرار مزبـور فقـط در خـصوص

 Mariva Companiera S.A v. International Bulk Carriers Ltd(شـد خواندگان خارجي صادر مـي 

(1975) 2 Lloyd's Rep 599 (CA)(ولي در حال حاضر امكان صدور آن عليه خوانـدگان داخلـي 

البتـه.)www.kslaw.com/library/publication/LatinLawyer-InterimMeasures.pdf(نيز وجود دارد

به اين  و ست كه خواهان، وجود خطري فوري در زمينـة جابجـايي يـاا صدور قرار منوط  نقـل

كه به احتمال قوي كه منجر به غير قابل اجرا شدن حكم دادگاه انتقال يا واگذاري اموال خوانده

محدوده قرار انـسداد صـادر شـده توسـط. به نفع او صادر خواهد شد را براي دادگاه ثابت كند 
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و محل اموال خوانده فاقد هرگونه محدوديتي است د. دادگاه از حيث ميزان كه ادگاه بدين معني

چه در داخل حـوزة قـضايي دادگـاه مي هـاي تواند در خصوص همه يا بخشي از اموال خوانده

چه در خارج از آن،  و به عدم انگلستان و در ضمن آن، خوانده را ملزم  قرار انسداد صادر نمايد

و يا حـساب بـا نكي انتقال يا واگذاري اموال خود نمايد يا اينكه دستور توقيف يا انسداد اموال

مي. او را صادر كند  و محـدود بـه به عالوه، اموالي كه موضوع قرار انسداد قرار گيرند، منحـصر

مي  و توانند شامل هرگونه مال منقول يا غير منقول يا حقوق مالي خوانده باشند پول نقد نيستند

)Z. Ltd. v. A-Z and AA- LL Ltd  (1982) QB 558 (Eng.CA) 768, on page 295(.ه ايـن نكتـه البت

كه اگرچه امكان صدور قرار انسداد در خصوص كـل امـوال خوانـده در هـر الزم به ذكر است

كه ناظر بـر جاي جهان وجود دارد، ولي دادگاه  هاي انگليس در بيشتر موارد از صدور قرارهايي

در. نماينـد توقيف اموال خوانده در خارج از حوزة قضايي انگلستان هستند، اجتنـاب مـي  مگـر

و ضروري باشـد   International 784(مواردي كه اين امر براي حفظ منافع خواهان كامالً حياتي

Co. S.A v. Bassatne (1990) Ch.13, on page  Babanaft(.كه صادر به عالوه دادگاه ضمن قراري

مي مي به عـدم تواند اموال خوانده را توقيف يا مسدود كند يا اينكه خوانده را ملزم كند حداكثر

همچنـين ايـن امكـان.)Civil Procedure Rules Act (1998) s.25(انتقال يا واگذاري آنهـا نمايـد 

كه موضوع قرار صادر شده  كه بـراي مثـال،. باشد)Ambulatory(»متغير«وجود دارد  بدين معني

مي به انس دادگاه ابتدائاً بانكي كه خوانده در آن حساب دارد را موظف داد حساب كند كه نسبت

و در عين حال شخص ثالـث ديگـري كـه بخـش ديگـري از امـوال  بانكي خوانده اقدام نمايد

مي خوانده در تصرف او مي  كه در صورت خـالي بـودن حـساب بـانكي باشد را نيز ملزم نمايد

به وي اجتناب نمايد  كه اگر دادگـاه نـسبت. خوانده از تحويل اموال به ذكر است اين نكته الزم

هـايي را كـه بـرايف همه يا بخش عمدة اموال خوانده امر كند، در اين صورت هزينـه به توقي 

و مستثني مـي  11(سـازد زندگي روزمرة خوانده ضروري هستند را تعيين Practice Direction of 

Section 25 of the Civil Procedure Rules Act (1998), s.(.قـرار انـسداد معمـوالبه عبارت ديگر 

و معموالًي خوانده را مشمول توقيف قرار نمي كل داراي  دادگاه پس از صدور قرار انـسداد، دهد

و هزينه هزينه و شغل وي و معمول زندگي  هـاي منطقـي طـرح دعـوا را مـستثني هاي ضروري

در چنـين.)Polly Peck International v. Nadir (No.2) (1992) 4 All ER 769, at p,785(ازد مـي

و دقيـق در ضـمن قـرار مبلغ مواردي  مورد نظر دادگاه بايد به صورت ارقام، بـه طـور صـريح

 دستور افتتاح يك حـساب بـانكي به عالوه دادگاه در ضمن صدور قرار،. انسداد مشخص شود

.Z(نمايد جداگانه براي واريز مبلغ مذكور را صادر مي Ltd. v. A-Z and AA- LL Ltd  (1982) QB 

558 (Eng.CA) 768, on page 445(.ميبه عالوه تواند با خواهان در مورد افزايش ميـزان خوانده

و در صورت رضايت خواهان، دادگاه بـه درخواسـت  مبلغ تعيين شده توسط دادگاه توافق كند
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 Practice Direction of Section 25 of the Civil 11,3(دهد خوانده مقدار تعيين شده را افزايش مي

Procedure Rules Act (1998), s.(.به خوانده  اگر قرار انسداد بدون ابالغ درخواست صدور قرار

صورتي كه دادگاه نسبت به عدم ابالغ درخواست بـه خوانـده امـر نكـرده صادر شده باشد، در

مي  كه از قرار صادر شده رفع اثر باشد، در اين صورت خوانده تواند از دادگاه درخواست نمايد

در اين صورت خوانده بايد ظرف مدت.)Civil Procedure Rules Act (1998), s.23.10(1)(نمايد 

به خواهان درخواست خود را به دادگاه ارائـه نمايـد   Civil(هفت روز پس از تاريخ ابالغ قرار

Procedure Rules Act (1998), s.23.10(2)(.اگر قرار انـسداد متـضمن توقيـف امـوال يـا انـسداد

و  و محل وقوع اموال خوانده يا بانكي كه در حساب خوانده باشد  متقاضي صدور قرار از ميزان

به درخواست متقاضي صدور قرار، در ضمن يا در كنـار بي اطالع باشد، دادگاه آن حساب دارد

مي  كه صادر و ميزان اموالش يا معرفي بـانكي كـه نمايد،قرار انسدادي به اعالم محل  خوانده را

كه به اين الزام دادگاه،ميدر آن حساب دارد ملزم  discloser(» قرار الزام به اعالم دارايي«نمايد،

order (بدون اطالع خوانده به دادگـاه ارائـه درخواست صدور قرار انسداد معموالً. شودگفته مي 

شود زيرا در صورت اطالع خوانده از امكان صدور چنـين قـراري ممكـن اسـت مـشكالت مي

و  به همچنين ممكن است خواهان در معرفي اموال خوانده جهت. جود آيد جدي براي خواهان

و به همين دليل دادگاه از طريق صدور  قـرار الـزام خوانـده بـه«صدور قرار دچار مشكل شود

مي» اعالم دارايي اش  مي. رساندبه خواهان ياري تواند حتي خوانـده دادگاه در ضمن قرار اخير

از(يي اش را به بيان جزئيات مربوط به دارا  و خـارج و نوع امـوال در انگلـستان از جمله مكان

قرار مزبور كه هماننـد سـاير قرارهـا.)Civil Procedure Rules Act (1998), s.25(ملزم سازد) آن

،)Catherine, Kessedjion, 1998, pp. 7,8(مبتني بر اختيار دادگاه در زمينـه اعمـال انـصاف اسـت 

مي بدون اطالع خوانده معموالً و خوانده را ملزم صادر كه در مـدت تعيـين شـدهمي شود سازد

به اعالم دارايي خـود طبـق دسـتور دادگـاه توسط دادگاه كه معموالً   بسيار محدود است، نسبت

مي.)O.Brooks, J.Thickner, op.cit, p.32(اقدام كند تواند پس از آنكـه خوانـده وضـعيت دادگاه

به دادگاه اعالم   كرد، در خصوص صحت يـا عـدم صـحت اظهـاراتش از وي بـه اموال خود را

البتـه.)House of Spring Gardens Ltd v. Waite (1985) FSR 173 (CA)(دقـت بـازجويي نمايـد

و احتيـاط دادگاه موظف است كه اين اختيار خود را در موارد كامالً  و با رعايت دقت  ضروري

و احـوال اعمـال نما و در نظرگـرفتن اوضـاع -Chase-Manhattan Bank NA v. Israel(يـد كامل

British Bank (London) Ltd (1981) Ch 105; Bankers Trust Co v. Shapira & Ors (1980) 1 WLR 
كه خواهان براي جـستجو جهـت يـافتن امـوال خوانـده در حقوق انگليس، هزينه.)1274 هايي

امتحمل مي ميشود در صورت پيروزي وي در دعوا قابل مطالبه .S(باشندز خوانده Connal, T. 

Willoughby, 1997, Vol.19, No.8, p.484(.به اعالم دارايي خوانده در موارد زير اي كه قرار الزام

:تواند از اعالم دارايي خود امتناع نمايدعليه او صادر شده است مي
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بـ-1 كه اعالم دارايي از سوي خوانده منجر ه مـتهم شـناخته اين احتمال وجود داشته باشد

به جرمي گردد ؛)O.Brooks, J.Tickner, op.cit. p.33(شدن او

 Raja v. Van( قـرار انـسدادي عليـه خوانـده صـادر شـده اسـت در مـواردي كـه قـبالً-2

Hoogstraten (2002) 4 AER 793(.كه قاضي لـرد ديلـون همان اظهـار داشـته) Lord Dillon(طور

كه يك قرار انسد«: است اد صادر شده است، صدور يك قرار انسداد جديد يا قرارهاي هنگامي

 Lloyds Bowmaker Ltd v. Britannia Arrow Holding plc (1988) 1(» تابعـه آن بـي معنـي اسـت 

WLR 1337, at p.1349(؛

 خواهان داليل كافي براي اينكه بتواند بر اساس آنها از دادگاه درخواسـت صـدور قـرار-3

به اعالم دارايي بـه انسداد نمايد در دس و بخواهد از طريق دستيابي به قرار الزام ت نداشته باشد

 :Parker v. CS Structured Credit Found Ltd.; Also See(داليـل مزبـور دسترسـي پيـدا كنـد

www.lawteacher.net/companylawcases.htm(.

اي بـر تـالش رر، اماره در غير از موارد فوق، عدم اعالم اموال از سوي خوانده در مهلت مق

و اجــراي عــدالت بــه شــمار مــي   www.Lexpert(رود وي جهــت ممانعــت از اجــراي حكــم

Directory/legal business articles.html(.به اعـالم دارايـي، خوانـده  در صورت صدور قرار الزام

و دارايي و محل آندسته از اموال كه ميزان به موظف است كه در ضمن قرار نسبت  اعالم اش را

 ,Civil Procedure Rules Act (1998)(وضـعيت آن ملـزم شـده اسـت بـه دادگـاه اعـالم نمايـد

s.25.1(g)(.،به طور در مواردي كه دادگاه در مقام صدور قرار الزام به اعالم دارايي  لفظ اموال را

به كار مي و دارايي خود را اعم از اينكه در تماميگيرد، خوانده بايد مطلق از چه نقطه اموال اي

چه شكلي هستند به دادگاه اعالم كند  به و  Raja v. Van Hoogstraten (2004) 4(جهان قرار دارند

AER 793. paras.96-98(.دو مورد فوق در مواردي كه قرار انسداد)به تبـع آن قـرار الـزام بـه و

 Civil Procedure Rules( پيش از اقامة دعوا صادر شده است نيز الزم الرعايه است) اعالم دارايي

Act (1998), s.25.1(i)(.آن كه دادگاه درصدد صدور قرار انسداد در مورد دسته حتي در مواردي

مي  مي از اموال خوانده تواند در ضمن قـرار الـزام باشد كه در حوزه قضايي انگليس قرار دارند،

مي  و مكان دارايـي اش در كند، وي را ملزم به به اعالم دارايي كه عليه خوانده صادر اعالم نوع

آن. كل جهان نمايد  كه پـس از صـدور حكـم بـه نفـع خواهـان گـاهيا علت اين امر نيز ست

 نمايـد ضروري است كه وي از وضعيت اموال خوانده آگاه باشد تا بتواند حكـم را بهتـر اجـرا 

)A.J. Bekhor & Co. Ltd v. Bilton (1981) 1 QB 923, See Lord Ackners remarks at p.940(.البته

به اعالم دارايي عليه خوانده براي الـزام وي بـه  كه صدور قرار الزام اين نكته الزم به ذكر است

كه در خارج از حوزه قضايي انگليس قرار دارند يك استثناء بـه شـمار  اعالم آندسته از اموالش

قرار انسداد متضمن الزام خوانده اگر.)Ashtiani v. Kashi (1987) QB 888, 2 All ER.970(رود مي
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و انتقال يا جابجايي يا واگذاري اموالش باشد،  در اين صورت نيز خوانده ملـزم بـه به عدم نقل

را. اجراي دستور دادگاه است و آن در هر حال اگر خوانده از مفاد قرار صادر شده تخطي كنـد

خ اجرا ننمايد،  واهد داشت، از حيث مـسئوليت مـدني عالوه بر اينكه در مقابل دادگاه مسئوليت

و  اگـر. ضمانت اجراي قانوني نيز عليه او اعمال خواهد گرديد نيز مسئول تقصيرات خود است

و نيـز خوانده كه قرار انسداد عليه او صادر شـده اسـت از اجـراي مفـاد آن اجتنـاب نمايـد اي

ا  به او ابالغ شده است، اگر چنانچه قرار كه مفاد قرار نسداد را اجرا ننمايد يا اينكه شخص ثالثي

به خوانده ياري رساند، در مقابل دادگـاه مـسئول اسـت  بـر همـين اسـاس،. در اجرا نشدن آن

شود مبني بـر اينكـه گنجانده مي)penal notice(» اخطار كيفري« در متن قرار انسداد يك معموالً

و يا هرگونه تقصير در اجراي آن مـي  توانـد بـه تعقيـب سرپيچي عمدي از اجراي قرار انسداد

ــا ضــبط امــوال متخلــف منتهــي گــردد  ــا جــزاي نقــدي ي و صــدور حكــم حــبس ي كيفــري

)www.justce.gov.uk/civil/procrules-fin/contents/practice-directions/pd-part25.htm(.

 قابـل)contempt of  court(» سـرپيچي از دسـتور دادگـاه« اجراي مفاد قرار انسداد به جهت عدم

كه قرار انسدا. تعقيب كيفري است د صـادر شـده بـه در هر حال براي تحقق اين امر الزم است

به خوانده ابالغ شده باشـد و منطقي از سوي خواهان  Civil Procedure Rules Act(نحو صحيح

(1998), s.6(.استناد خواهان به دشوار بودن يا پيچيدگي ابالغ قرار صادر شده جهت توجيه عدم

به خوانده مسموع نخواهد بـود  و صحيح قرار  ,Oliver Brooks, Jonathan Tickner(ابالغ منطقي

op.cit, p.33; Also See: Raja v. Van Hoogstraten (2002) 4 AER 793 (CA), at p. 328(.

اگر قرار انسداد جهت توقيف اموال خوانده صادر شود، اموال يا تجارت خوانـده حتـي در

مي زمان توقيف نيز مشمول ماليات  كه در حالـت عـادي بـه آنهـا تعلـق مـي هايي گرفـت شوند

)www.westlaw.uk(.كه دادگاه مي تواند ضـمن قـرار انـسددي كـه در نهايت الزم به ذكر است

مي  به شـخص صادر و كه اموال مشمول قرار، از تصرف خوانده خارج شده نمايد، دستور دهد

به عنوان امين تحويل داده شوند  البته اين اختيار دادگاه ناظر بر موارد ضروري اسـت كـه. ثالثي

و نـسبت بـهمي دادگاه احراز  كه خوانده به احتمال زياد مفاد قرار را نقـض خواهـد كـرد نمايد

كه در تصرف دارد اقدام خواهد نمود   CBS United Kingdom Ltd v. Lambert(واگذاري اموالي

& Another (1983) 1 Ch 37 (CA)(.درهرحال، اگر خواهان در دعوا پيروز شود، خوانده موظـف

 خصوص قـرار انـسداد متحمـل شـده اسـت جبـران نمايـدكه خواهان در هايي را است هزينه 

)D. Barnard, 1977, p.110(.
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 اثر قرار انسداد بر اشخاص ثالث) مبحث سوم
و مشخصات اشخاص به طور كلي الزم است كه خواهان در هنگام ارائة دادخواست، نام

كه از ديد وي خوانده اموالي نزد آنها دارد به دادگاه اعالم كند تا دادگاه اقدام الزم را ثالثي را

Z(مبذول دارد  Ltd. v. A-Z  and  AA-LL Ltd. [1982] QB 558, on page 572(.

به نوعي اموال كه  پس از صدور قرار انسداد، رونوشتي از آن بايد براي اشخاص ثالثي

خ(خوانده را در تصرف خود دارند، ابالغ شود)وانده در آن حساب داردمثل بانكي كه

)www.johnlambert.law.pro/freezorder.htm(.او به محض ابالغ قرار انسداد به شخص ثالث

 .S.M. Gerlis, P(موظف به اجراي مفاد آنست حتي اگر قرار هنوز به خوانده ابالغ نشده باشد 

Loghlin, 2001, p. 229(.

و نـه اشـخاص صـادر  در انگلستان اگرچه در امور حقوقي، قرارهـا فقـط در مـورد امـوال

،)Flesch v. Circle City Excavating & Rental Corp. (2001) 137 APP.695, at p.764(شـوند مـي
و موضوع آن دروا ولي و قرار انسداد يك جبران خسارت موقت است قع شخص خوانده است

و اين طور نيست)Civil Procedure Rules Act (1998), s.25(گيرد به تبع وي اموالش را در بر مي

با وجود اين، صدور قرار انسداد ممكن است.كه از ابتدا در خصوص اموال خاصي صادر شود

مو. بر اشخاص ثالث تأثيراتي بر جاي بگذارد  هـاي جود در حساب براي مثال الزمة توقيف پول

و درخواست توقيف حساب  مي بانكي خوانده، ابالغ قرار انسداد به بانك هرگونه. باشدها از آن

مي سـازد  قـضية. قصور از جانب بانك در رابطه با اجراي قرار، بانك را در قبال دادگاه مسئول

اي« اي-زد ليميتد عليه Z()1982(» ال ال ليميتـد– زد انـد اي Ltd. v. A-Z and  AA-LL Ltd. 

[1982] QB 558 (Eng.CA) 768(اي اسـت كـه در رابطـه بـا وظـايف ترين قضييهو مهمخستينن

در ايـن. اشخاص ثالث در خصوص اجراي قرار انسداد صادر شده تعيين تكليف كـرده اسـت 

به ميزان  را2قضيه خواهان و سپس بخشي از ايـن مبلـغ  ميليون پوند مرتكب تدليس شده بود

و بخش ديگري از آن را نيز صرف خريد امـوالي بانك در هاي مختلف سپرده گذاري كرده بود

خواهان پس از آگاهي از وقوع تدليس از دادگاه تقاضاي صـدور يـك قـرار انـسداد. نموده بود 

لـرد دنينـگ در مقـام. دادگاه دستور صدور يك قرار انـسداد را صـادر كـرد. عليه خوانده نمود 

كه بـه نـوعي مـشمول رياست دادگاه اس  تيناف اظهار داشت كه از ديدگاه او كلية اشخاص ثالثي

به اجراي دسـتور موضوع قرار انسداد شده  به آنها ابالغ شده است، ملزم اند يا اينكه قرار انسداد

 اگر شخص ثالث بانك باشـد بايـد،براي مثال. دادگاه كه در ضمن قرار درج شده است هستند 

اگر شخص ثالث از اجراي دستور دادگاه امتنـاع كنـد، ايـن. مسدود كند هاي خوانده را حساب

به همـين دليـل در قبـال دادگـاه مـسئول  و به منزلة ايجاد مانع بر سر راه عدالت است اقدام او

هاي اعتباري استثنايي در اين زمينـه اسـت با وجود اين، مسدود كردن اعتبار كارت. خواهد بود 
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ب و دارندة كارت اعتباري وجود دارد كـه بانـك را در حـدود زيرا يك رابطة قراردادي ين بانك

به پرداخت ثمن معامالتي مي  به انعقـاد اعتبار موظف نمايد كه دارندة كارت از طريق آن نسبت

Z(ده اسـت كـر آنها مبـادرت  Ltd. v. A-Z and  AA-LL Ltd. [1982] QB 558 (Eng.CA) 768, on 

p.775(.تـوان اشـخاص ثالـث را در المللي نمـي هاي انسداد با اثر بيندر هر حال در ضمن قرار

كه در تعارض با تكاليف قانوني ايشان در رابطـه  راستاي اجراي قرار ملزم به انجام عملي نمود

در مقام اجراي قرار انسداد، پيش از هر چيـز بايـد«. با اجراي نظم عمومي كشور خارجي است 

كه صرف صدور  در قرار انسداد نمي به اين نكته توجه داشت توانـد بـر اشـخاص ثالـث واقـع

كه بـه جهـت داشـتن  خارج از قلمرو انگليس تاثير بگذارد، حتي اگر شخص ثالث بانكي باشد

مي شعبه هـاي در اين زمينـه بايـد بـه دادگـاه. كنداي در انگليس، با قوانين انگلستان ارتباط پيدا

 .Lord Hoffman in: Eram Shipping Company Ltd & Ors v(» صالح كشور خارجي رجوع نمـود 

Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Ltd (2003) UKHL 30, at para.58(.،به عـالوه

و ويلز قرار دارد را نمي  كه در خارج از حوزه قضايي انگلستان توان از عمـل هيچ شخص ثالثي

كه بر اساس قانون  و قراردادي اش كشور خارجي ملزم به اجـراي آنهاسـتبه تعهدات قانوني

و خوانده باشند   Practice(منع نمود؛ حتي اگر تعهدات قراردادي او ناشي از قراردادي ميان وي

Direction of Section 25 of the Civil Procedure Rules Act (1998), s.20.1(.اشـخاص ثـالثي كـه 

م و دقيق، الزامـاتي ضمن صدور قرار انسداد از آنها نام برده شده است، به طور كامل كه وظفند

كه دادگاه به طور خاص از آنها درخواست كرده است، اجرا نمايند  دردر. را غير اين صـورت،

به جبران خسارات ناشي از تقصير خود مسئول هستند  Z(مقابل دادگاه نسبت Ltd. v. A-Z and  

AA-LL Ltd. [1982] QB 558, on page 414(.ك به طور عمـد قـرار را در مواردي ه شخص ثالث

نقض كند يا سبب تسهيل نقض قرار توسط خوانده گردد يا خوانده را در انجام اين امـر يـاري

به زندان يا جزاي نقدي يا توقيف امـوال محكـوم  دهد، عالوه بر جبران خسارت، حسب مورد

.)Practice Direction of Section 25 of the Civil Procedure Rules Act (1998), s.16(خواهـد شـد 

به عنوان شخص ثالث در رابطه با اجراي قرار موسـع كه مسئوليت بانك به ذكر است البته الزم

مي. نيست كه به طـور عمـدي قـصد بدين معني كه بانك فقط در صورتي مسئول شناخته شود

و از اجـراي آن نيـز ممانعـت يـا  تخلـف نمايـد ممانعت از اجراي قرار انسداد را داشته باشـد
)Commissioners of Customs & Excise v. Barclays Bank (2006) UKHL 28, on para.215; Also 

See:  Capro v. Dickman (1990) 2 AC 605; Henderson v. Merrett (1995) 2 AC 145; White v. 
Jones (1995) 2 AC 207; Philips v. Hillingdon Borough Council (2001) 2 AC 619 .(در

:خصوص اثر قرار انسداد بر اشخاص ثالث موارد زير نيز قابل ذكر است

در راستاي اجـراي قـرار انـسداد متحمـل هزينـه يـا) از جمله بانك( اگر شخص ثالث-1

مي  هـاي تواند، هزينـه پرداخت پول يا انجام عملياتي شود، پس از اجراي دستور مندرج در قرار
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آن. خواهان مطالبه كندناشي از اجراي قرار را از ست كه هنگامي كه خواهـانادليل اين امر نيز

مي  به شخص ثالث ابالغ به طور ضمني از شخص ثالث درخواست قرار انسداد را كند، در واقع

و اين درخواست ضـمني بـه مي كه هرآنچه براي اجراي قرار ضروري است را انجام دهد كند

هاي متحمـل شـده توسـط شـخصن براي جبران هزينهمنزلة يك تعهد ضمني از جانب خواها 

به طور كامالً صـريح. ثالث در زمينة اجراي قرار است  در زمينة صدور قرار دادگاه موظف است

و تعيـين كنـد تـا  كه موضوع حكم قـرار انـسداد هـستند را مـشخص آندسته از اموال خوانده

Z( انجام دهـد شخص ثالث به درستي وظيفة خود را در رابطه با اجراي قرار Ltd. v. A-Z and  

AA-LL Ltd. [1982] QB 558, on page 572(.

 اگر خواهان از شمارة حساب بانكي خوانده يا مشخصات برخي از اموال وي بـه طـور-2

مي دقيق مطلع نباشد مي و يـا شـخص تواند از بانكي كه گمان كند خوانده در آن حـساب دارد

مي  كه گمان كه آيا خوانده امـوال يـا پـولي وال خوانده است، كند متصرف ام ثالثي  استعالم كند

. هاي استعالم اسـت البته در اين صورت، خواهان متعهد به پرداخت هزينه. نزد وي دارد يا خير

تواند نتيجة اسـتعالم را بـه خواهـان اعـالم اگر خوانده در بانك حساب داشته باشد، بانك نمي

تعهد خود به مشتري مبني بر حفـظ اسـرار او عمـل كـرده نمايد زيرا در اين صورت برخالف 

به مسدود كردن حساب خوانده به نحو مقرر شـده در قـرار. است كه نسبت ولي موظف است

در هر حال در مواردي كه قرار انسداد بـه يكـي از شـعب.)Ibid., page 574(دادگاه اقدام نمايد 

ال  زم جهت اطـالع دادن مراتـب امـر بـه سـاير بانك واصل مي شود، شعبه مزبور بايد اقدامات

.)Tinkler, 2005, p.7(شعب بانك را انجام دهد 

مي دادگاه نمي-3 كه صادر نمايد، شخص ثالـث را بـه ميزانـي بـيش از تواند ضمن قراري

به توقيف يـا. خواستة خواهان از خوانده ملزم نمايد  به عبارت ديگر شخص ثالث حداكثر ملزم

كه معادل خواستة خواهان از خوانـده باشـد انسداد آن ميزان  اگـر. از اموال خوانده خواهد بود

 اين امكان بـراي دادگـاه وجـود دارد كـه شـخص ميزان دقيق خواستة خواهان مشخص نباشد، 

Z(ثالث را نسبت به توقيف كل داريي خوانده ملزم سازد Ltd. v. A-Z and  AA-LL Ltd. [1982] 

QB 558, on p.577, Also see: Rahman (Prince Abdul) bin Turki al Sudairy v. Abu-Taha (1980) 
1 WLR 1268, 1269 (CA)(.

 توانـد در ضـمن قـرار انـسدادي كـه صـادر اگر منافع خواهان اقتضا كند، دادگـاه مـي-4

كه نسبت به انـسداد حـس نمايد، مي كه خوانده در آن حساب دارد را ملزم نمايد هـاياببانكي

Z( خوانده با شخص يا اشخاص ديگر نيز مبادرت كند)joint account(مشترك  Ltd. v. A-Z and 

AA-LL Ltd. [1982] QB 558, on p. 801(.بنابراين در صورت اخير قرار انـسداد بـه دو صـورت

مي  كه خوانـده در آن حـساب دارد. گذاردبر اشخاص ثالث تأثير به بانكي كه  اول تأثيري است
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كه بر شـخص ثـالثي كـه بـا خوانـده از حيث اجراي قرار برجاي مي و دوم تأثيري است گذارد

. گرددحساب مشترك داشته است بار مي

؛ بدين معني كه)Ibid., page 580(برد قرار انسداد حقوق طلبكاران خوانده را از بين نمي-5

به درخواست متقاضي صدور قرار  توقيف شدند،) خواهان(انسداد اگر براي مثال اموال خوانده

به جهت اينكه مال را پيش از ساير طلبكـاران خوانـده توقيـف كـرده اسـت، خواهان نمي تواند

و از جهـت وصـول  مدعي حق تقدم در وصول طلب خود از محل اموال توقيـف شـده گـردد

د . اشتطلب خود از اموال مزبور با ساير طلبكاران خوانده در وضعيت يكساني قرار خواهد

 اشخاص ثالث بايد فقط تا ميزاني كه دادگاه در ضمن قرار تعيين كرده است نـسبت بـه-6

در غير اين صورت از باب مسئوليت مدني. توقيف اموال يا انسداد حساب خوانده اقدام نمايند

و اشخاص ثالث خواهند بود مسئول جبران خسارات وارد بنابراين اگر شخص. شده بر خوانده

و يا رأساً بيش از ميزان مقـرر شـده در ثالث  و به صرف درخواست خواهان بدون اجازة دادگاه

قرار انسداد، اموال خوانده را توقيف يا مسدود كند، شخصاً مسئول جبران خسارات وارد شـده 

به خواهان را نيز نخواهد داشت  و حتي حق رجوع  Rahman (Prince Abdul) bin Tarhi al(است

Sudairy v. Abu – Taha (1980) 1 WLR. 1268, 1269 (CA); Also See: Ackners Remarks Bekhor 
Ltd. v. Hiltan  (1981) QB. 923, at p. 936(.

به لغو تسهيالتي كه پيش از ابالغ قرار انـسداد توان ضمن يك قرار انسداد نمي-7 بانك را

 Practice Direction of Section 25 of the Civil(به او، به خوانده اعطا كرده اسـت مجبـور نمـود 

Procedure Rules Act (1998), s.17(.

و بـر همـين اسـاس گونه حق عيني بـراي خواهـان بوجـود نمـي قرار انسداد هيچ-8 آورد

و مـشروع بـه  مالكيت اشخاص ثالث با حسن نيتي كه اموال خوانده ضمن يك عقـد صـحيح

و در هنگام عقد نيز  بي اطالع بودهتملك آنها درآمده است اند، بـر امـوال از صدور قرار انسداد

 Richard, Aird, 2002, Vol.51, No.1, p.19; Also see(شود موضوع قرارداد به رسميت شناخته مي

Cretanor Maritime Co. Ltd v. Irish Marine Management Ltd. (1978) 1 WLR 966(.

كه در حقوق انگ-9 به ذكر است و بـه طـور در نهايت الزم ليس در برخي مـوارد خـاص

صدور قرار انـسداد عليـه اشـخاص. استثنايي امكان صدور قرار عليه اشخاص ثالث وجود دارد 

كه خواهان اوالً   داليل كافي مبني بر اينكه شـخص ثالـث بـه ثالث تنها در صورتي مقدور است

د كه در تملـك خوانـده هـستند ارائـه و دوم اينكـه طور غير قانوني متصرف اموالي است هـد

صدور قرار انسداد عليه شخص ثالث براي امكان اجراي حكم نهايي دادگاه ضـروري بـه نظـر 

 يا اينكه در دعواي)TSB Private Bank International S.A v. Chabra (1992) 2 All ER 245(برسد 

كه خواهان عليه شخص ثالث به عنوان خوانـده اقامـه كـرده اسـت، دادگـاه نـسبت  بـه ديگري
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.C(توقيف اموال ثالث قرار صادر كرده باشد Incorporation plc v.  L  (2001) 2 All ER (Comm) 

446(.

 حدود مسئوليت قاضي) مبحث چهارم
حكم( راي قاضي)Supreme Court Act (1981)() 1981(طبق قانون دادگاه عالي ) قرار يا

از.)section 37.1(شد با) convenient(»مناسب«و)just(» عادالنه«بايد اطالق مقرره مزبور حاكي

و مناسباآن به خواهان عادالنه و هم نسبت به خوانده كه راي قاضي بايد هم نسبت ست

و اين وظيفه قاضي است كه نسبت به اين امر اطمينان حاصل كند از. باشد عدم رعايت هريك

با. ول قرار خواهد دادموارد فوق، قاضي را در خصوص جبران خسارات حاصل شده مسئ

به اينكه درخواست صدور قرار انسداد به خوانده ابالغ نمي و در اغلب موارد نيز توجه شود

و بدون اطالع وي صادر مي گردد، اهميت دقت قاضي در قرار انسداد بدون حضور خوانده

وازنت«اي تحت عنوان در اين زمينه رويه. گرددرعايت مقرره مزبور دوچندان احساس مي

 وجود دارد؛ بدين صورت كه پس از آنكه صحت ادعاي)Balance of Convenience(» متناسب

خواهان تا حدودي براي قاضي مسجل گرديد، وي بايد اين مسئله را بررسي نمايد كه آيا ميزان

به خواهان وارد آيد بيشتر است  خساراتي كه ممكن است در صورت عدم صدور قرار انسداد

زان خساراتي كه ممكن است در صورت ورود قرار انسداد متوجه خوانده گردد يا اينكه مي

به صدور يا عدم صدور قرار انسداد تصميم و بر اين اساس نسبت به.گيري نمايدبيشتر است

كه از جهت قرار انسداد مورد تهديد قرار عبارت ديگر، بايد ميان آن دسته از حقوق خوانده

آنمي و من گيرند ميدسته از گيرند افع خواهان كه بر اثر قرار انسداد مورد حمايت قرار

 .Hoffmann J. in: Lock International plc v( وجود داشته باشد)proportionality(» تناسب«

Beswick (1989) 1 WLR 1268, at p.1281(.مي كه اعمال چنين رويهمالحظه ميشود تواند تا اي

كه عامل. طرفين را تسهيل نمايدحدودي اعمال انصاف در خصوص  به ذكر است  مهميالزم

كه آياكه دادگاه بايد در اعمال رويه فوق در  Potential(»ايبي عدالتي بالقوه«نظر بگيرد اينست

Injustice (كه ممكن است در صورت صدور يا عدم صدور قرار انسداد متوجه يكي از طرفين

كه به خوانده وارد براي مثال،. خيرباشد يا گردد با پول قابل جبران مي  اگر ميزان خسارتي

.شود با پول قابل جبران باشد، قاضي تمايل بيشتري براي صدور قرار انسداد خواهد داشتمي

و خوانده با هم برابري كنند نيز دادگاه نسبت همچنين در مواردي كه ضرر بالقوه خواهان

 .( www.pinsentmasones.com/advicenote/freezeorderبه صدور قرار انسداد متمايل خواهد بود

.html(.و تعادل وجود دارد و خوانده برابري كه ميان ضرر خواهان به عبارت ديگر، در مواردي

كه در مقام صدور. نيز امكان صدور قرار انسداد وجود دارد در هرحال اين وظيفه دادگاه است
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مانع از ورود هرگونه خسارت يا ضرر احتمالي به قرار انسداد، در عين رعايت حقوق خواهان،

به عبارت ديگر دادگاه بايد انصاف را در مورد هر دو طرف رعايت نمايد. خوانده گردد

)Brooks, Tickner, op.cit. p.34(.

 گيرينتيجه
اگرچه حقوق انگليس از طريق توسل به راهكارهايي از جمله اخذ تعهد از خواهان، وضع

و خوانده شرايط سختگير و غيره سعي در حفظ توامان حقوق خواهان انه براي صدور قرار

و اجراي قرار نمي و خوانده را به طور دارد، ولي در مقام صدور توان همزمان حقوق خواهان

يكي از طرفين يا هر دو آنها تا و باالخره حق و تا حدودي كامل رعايت كرد حدودي تامين

لهمان. گرددضايع مي كاستومز اند اكسايز كامرس عليه« در قضيه)Gibson(رد گيبسون طور كه

پي ال سي )Customs and Exise Comrs v. Barclays Bank plc (2004)()2004(» باركليز بانك

... اعمال دقيق همه قواعد حقوقي به شكل درست آن در هر قضيه جديد«: اظهار داشته است

كه اين امكان وجود دارد كه همان.)All ER (D) 343 (Nov) (2004)(» استغيرممكن  طور

و مانع از اجراي حكم  و نوع آنها را تغيير دهد خوانده پس از اعالم دارايي اش، بالفاصله محل

كه قرار الزام خوانده به اعالم دارايي اش سبب افشاي اسرار گردد، اين امكان نيز وجود دارد

ك و اين امر در مواردي ميتجاري خوانده گردد گردد بيشتره عدم صحت ادعاي خواهان اثبات

به جهت توقيف يا انسداد به عالوه. منشاء ضرر براي خوانده خواهد بود ممكن است خوانده

و از اين جهت متحمل ضرر غيرقابلينابه جاي اموالش معامالت و مهم را از دست بدهد  كالن

ميدر حقوق.)Richard, Aird, op.cit, p.11(جبراني شود  با ارتباطرسد كه در انگليس به نظر

و موثر در خصوص عدم اجراي قرار انسداد، تعقيب كيفري خوانده، تنها ضمانت اجراي عملي

و عدم توجه به اخطار كيفري مندرج در متن قرار انسداد باشد . وي به جهت نقض قرار انسداد

د به مسئوليت مدني، كه هيچزيرا پيگيري حقوقي تخلف از طريق استناد گونه دسترسير زماني

همچنين الزم به ذكر است كه خواهان.به خوانده يا اموال وي وجود ندارد مفيد فايده نيست

و هزينه به خوانده به پايبندي به تعهداتش در خصوص جبران خسارات وارد شده هاي نيز ملزم

به اشخاص ثالث كه از قرار انسداد ناشي شده ميوارد شده واند  عدم پايبندي وي به باشد

ميزان تاثير قرار انسداد تا حدود زياد.دهدتعهداتش وي را در برابر دادگاه نيز مسئول قرار مي

كه متصرف اموال خوانده هستند مي،به عملكرد اشخاص ثالثي زيرا در اغلب. شود مربوط

و با روشموارد خوانده به مفاد قرار انسداد عمل نمي و دارايي خود را هاي مختلف امونمايد ال

و دادگاه پنهان مي . دارداز ديد خواهان
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نمونه بارز اين امر، در مواردي است كه خوانده اموال خود را به بستگان نزديكش منتقل

.)www.jstor.org/jstor/gifcvtdir/ap002543/0026796/ap030337/03a000-1.1.gif?config(نمايدمي

 در)Mance(و لرد مانس)Bingham(، لرد بينگهام)Hoffmann(هاي لرد هافمن همچنين استدالل

(2004(» كاستومز اند اكسايز كامرس عليه باركليز بانك«قضيه مبني بر اينكه نقض قرار انسداد)

كه نقض صورت  از سوي بانك در صورتي موجب تحقق مسئوليت براي وي خواهد شد

ا و با هدف به طور عامدانه و از گرفته از جانب بانك يجاد خلل در روند اجراي عدالت باشد

، در)Alistair, Craig, 2006, p.2(اين حيث وضعيت بانك با ساير اشخاص ثالث متفاوت است 

به راحتي از مسئوليت عدم اجراي قرار انسداد شانه خالي شود كه بانكمقام عمل سبب مي ها

ميزيرا اثبات مسئوليت بانك توسط خواهان بسيار دشوا. كنند  اينكه قائل نشدن مضافاً. نمايدر

و استثناء كردن آن به طور كه مرتكب تقصير شده است مسئوليت مدني براي بانك در مواردي

مي. منطقي قابل توجيه نيست دربه نظر و صريح رسد كه فقدان يك ضمانت اجراي قوي

ميرابطه با عدم اجراي قرار انسداد توسط بانك قرها ار را تا حد بسيار زيادي تواند تاثير اين

ميبر اين اساس تنها راه. كاهش دهد كه  توان از طريق آن، اجراي قرار انسداد توسط حلي

به عنوان اشخاص ثالث استبانك در. ها را تضمين كرد، صدور مستقيم قرار انسداد عليه آنها

مي،عين حال كه قوه مقننه انگلستان نيز تصويب قواني الزم به نظر ن الزم جهت جلوگيري رسد

و قواعد آيين دادرسي. از عدم اجراي دستورات دادگاه را سرعت بخشد اگرچه در قوانين

به اعمال انصاف توجه جدي شده است  ولي در هر حال در) Summers,1974, p.14(انگليس

ميان حقوقدانان انگليسي همواره اختالف نظري بدين مضمون وجود داشته است كه هدف از 

و فصل اختالفات باشد يا اينكه اعمال عدالت حقيقي بايد قواع د آيين دادرسي مدني بايد حل

اين بحث در ميان حقوقدانان ايراني نيز مطرح شده.)Bayles, 1986, p.33(مدنظر قرار گيرد

و همواره محل اختالف بوده است  ص 1384واحدي،(است مي.)18، به نظر رسد كه در هر صورت

و دستور موقت نيز همانند ساير قوانين آيين دادرسي مدني، تعادل در مقام اعم ال قرار انسداد

به يك اندازه بها  و به اين دو مهم و احقاق عدالت بايد لحاظ گردد و فصل اختالفات ميان حل

گونه ضمانت اجراي كيفري براي سرپيچي از اجراي مفاد قرار در حقوق ايران هيچ.داده شود

ضروري است كه مقنن نسبت به جبران. انده يا اشخاص ثالث وجود نداردانسداد توسط خو

تواند بازدارندگي الزم را در زمينه اين خال قانوني اقدام نمايد زيرا صرف مسئوليت مدني نمي

پي داشته باشد از. عدم تخلف از اجراي مفاد قرار دستور موقت در در حقوق انگليس سرپيچي

م وياجراي مفاد قرار انسداد تواند حسب مورد براي خوانده يا اشخاص ثالث مسئوليت كيفري

و در حقوق ايران قانون يا رويه. مجازات درپي داشته باشد اي براي الزام خوانده به اعالم اموال

به دادگاه دارايي و نوع اموال خوانده را كه محل و اين وظيفه خواهان است اش وجود ندارد
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مي.ت در مورد آنها صادر شوداعالم نمايد تا دستور موق بربه نظر كه اين امر ايرادي رسد

كه خوانده اموال خود را از ديد خواهان پنهان  حقوق ايران محسوب شود زيرا پرواضح است

و بنابراين و،خواهد كرد به دادگاه  امكان كشف وضعيت اموال وي براي خواهان جهت اعالم

و بديهي است كه اين امر از جمله موانع تحقق عدالت تحصيل قرار بسيار دشوار خواهد بود

ميولي در حقوق انگليس،. خواهد بود تواند به درخواست متقاضي صدور قرار، در دادگاه

يا نمايد،ضمن يا در كنار قرار انسدادي كه صادر مي و ميزان اموالش به اعالم محل  خوانده را

كه در آن حساب دارد ملزم نمايد، به اين الزام دادگاه، معرفي بانكي قرار الزام به اعالم«كه

مي» دارايي ميگفته و به اعالم شود  اموالش در هر نقطه از تماميتواند ناظر بر الزام خوانده

در.جهان باشد و اشخاص ثالث در زمينه اجراي ارتباطدر حقوق ايران  با مسئوليت خوانده

به جز بحث مسئوليت مدني، خاص در اي مانت اجراي قانوني يا رويهضمفاد دستور موقت،

گذار براي لذا ضروري است قانون. زمينه تخلف از اجراي مفاد قرار دستور موقت وجود ندارد

و  و اشخاص ثالث براي فرار از عدالت و يا تباني خوانده جلوگيري از هرگونه سوء استفاده

و اي راد قانوني اقدام الزم را مبذول تضييع حقوق خواهان، هرچه سريعتر نسبت به رفع اين خال

و اشخاص.نمايد به خوانده  در حقوق انگليس، ضمن قرار انسداد يك اخطاريه كيفري خطاب

شود مبني بر اينكه هرگونه تخلف از مفاد قرار عالوه بر مسئوليت مدني متخلف ثالث درج مي

در حقوق ايران. تواند حسب مورد به حبس يا جزاي نقدي يا ضبط اموال منتهي گرددمي

هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد، قاضي طبق 

و در مي موازين اسالمي ضامن است در حقوق.شودغير اين صورت ضرر توسط دولت جبران

همچنين دادگاه در مقام. باشد» مناسب«و» عادالنه«بايد) قرار يا حكم(انگليس راي قاضي 

آنصدور  كه از جهت قرار انسداد مورد تهديد قرار قرار بايد ميان  دسته از حقوق خوانده

آنمي و مي گيرند گيرند دسته از منافع خواهان كه بر اثر قرار انسداد مورد حمايت قرار

و در غير اين صورت مسئول جبران خسارات وارد شده» انصاف«و» تناسب« را در نظر بگيرد

ميب.است و هم در حقوق ايران در مورد نحوه جبرانه نظر كه هم در حقوق انگليس رسد

به جهت. خسارت توسط قاضي نقص وجود دارد كه در آن قاضي زيرا در مورد فرضي

به جبران آن نيست تعيين تكليف نشده است در  گستردگي ميزان خسارات وارد شده قادر

كه وقوع چنين فرضي كامالً اسحالي بر.ت محتمل در حقوق انگليس اگر قرار انسداد مبتني

 توقيف اموال خوانده باشد، اموال يا تجارت خوانده حتي در زمان توقيف نيز مشمول 

ميماليات ميهايي كه اين امر خالف انصاف شوند كه در حالت عادي به آنها تعلق گرفت

مي. است مبه نظر به نحو و ماليات رسد قوانين مالياتي آن كشور بايد طلوب اصالح شوند

مي.حذف يا تعديل شود هاي مشترك خوانده با اشخاص توان حساببه موجب قرار انسداد
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به طور كامل مسدود كرد كه. ثالث را اين امر محل اشكال است زيرا هيچ دليلي وجود ندارد

و مسدود گردد به موجب قرار انسداد توقيف و شوه. سهم شخص ثالث ري را براي نمونه زن

و سود حاصل از فعاليت در مغازه را به  در نظر بگيريد كه در يك مغازه با هم شريك هستند

مي. نماينديك حساب مشترك واريز مي و طلبكار شوهر عليه وي يك قرار انسداد تحصيل كند

كه با همسرش مشترك بود مي،به موجب آن حساب بانكي وي را جا. نمايد توقيف ،در اين

مياين ايراد كه در حساب مشترك قرار داشتو سئوال مطرح كه چرا پول همسر خوانده شود

در. رسدبايد توقيف شود؟ اصالح اين رويه ضروري به نظر مي كه پول موجود بدين صورت

و اگر سهام وي محل ترديد است،  حساب مشترك به نسبت ميزان سهم خوانده توقيف شود

و معيار محاسبه.نصف پول موجود در حساب توقيف شود قوانين ايران در خصوص مالك

 ساكت،شودمي ميزان خسارت خوانده در مواردي كه واهي بودن ادعاي خواهان مشخص

و ضابطه و مبهم است كه به طور كلي و تنها موردي اي را در اين زمينه مشخص نكرده است

مي3به اين مسئله اشاره كرده است ماده  به ذكر است كه اين. باشد قانون مسئوليت مدني الزم

به طور كلي در همه مواردي كه ميزان خسارت بايد محاسبه گردد و احساس،خال  وجود دارد

مي. شودمي و معيار محاسبه خسارت بر براي جبران اين خال قانوني پيشنهاد شود كه از شيوه

در حقوق انگليس بهره گرفته شود كه)expectation damages(اساس روش جبران منافع متوقع

نيز در اغلب موارد از جمله در تعيين خسارات ناشي از صدور قرار انسداد مورد استفاده قرار 

.گيردمي
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و انگليس  367 آثار دادرسي فوري در حقوق ايران

:از اين نويسنده تاكنون مقاالت زير در همين مجله منتشر شده است

و سومين اجالس كميسيون حقوق بين« هـاي نگـاهي بـه جنبـه«،31، شماره73، سال»المللچهل

جلـسه كـاري«،50، شـمارة79، سال»ي اسالمي ايران عمومي حقوق كار با تكيه بر قانون كار جمهور 

و حقوق بين  و نهمين كنفـرانس» المللكميته حقوق اسالمي ،80، سـال)2000 سـال-لنـدن(شصت

،55، شـمارة81؛ سال»هاي مرزيهاي تعيين حدود در رودخانهبررسي تحليلي انواع روش«،52شمارة

بررسـي«،58، شـمارة81، سـال»)، دهلي نو 2002آوريل(الملل هفتادمين نشست انجمن حقوق بين«

و ايران  و نوجوانان در كشورهاي ژاپن، كره جنوبي، هند، مصر، انگلستان ، سال»تطبيقي شرايط كار زنان

مداخـه بـشر«،72، شـمارة85، سـال»الملـل دستانه در حقـوق بـين دفاع مشروع پيش«،64، شمارة 83

و بررسـي حكـم«.1، شماره86سال» اء سوم دوستانه؛ نقض قاعده يا استثن  در» ديـه نفـس« نقـد زن

 زيـست محيط حقوق تدريجي تحول« مقاله بررسيو نقد«.4، شماره86، سال»قانون مجازات اسالمي 

و بررسـي دادرسـي فـوري در حقـوق نقـد«.2، شـماره 1387، سال»هادولت وليتئومسو المللي بين

.1، شماره 1388سال» انگليس


