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Abstract 
Civil Procedure Act deems securable not for profit claim’s object itself but its 

equivalent. Moreover, that Act, on one occasion, allows the defendant’s wage 

(equivalent of his profits) to be secured, but on another occasion, it accepts 

securing from the outcome of lands and gardens (profit itself). How is it that 

we cannot secure the profit claim’s object by itself and we have to secure from 

its equivalent, but we can seize the profits to secure through the equivalent of 

the claim’s object? The Civil Judgments Enforcement Act also brings about 

more complete relevant regulations by repeating the possibility of seizing 

losing party’s wages, seizing the lands and gardens, and non-following of 

seizing profits of immovable properties from their substance. In addition, in 

Commerce Act, security from the equivalent of dividends of defendants’ 

stocks or shares or seizing those equivalents as well as seizing profits 

possessed by a bankrupt person have been set before. To remove ambiguities 

and make a conclusion, from among attached and separate profits, attached 

profits are not separable from substance so they are not discussed here. 

Separable profits can be collectible or in current. Mainly, the legislature’s 

permanent ignorance of this matter has led to this duality. Collectible profit is 

deemed as substance, which can thus be secured or seized by itself.  But 

security or seizure of in current profit by itself is not possible because it 

moment by moment gets vanished and substituted, so security or seizure ruins 

it. Seemingly despite the legislature’s ignorance, the judgment enforcement 

department can change in current profit into its equivalent and secure or seize 

that equivalent. 

Keywords: Securing the profits, Seizing the profits, Securing the 

claim’s object’s equivalent, Seizing the claim’s object’s equivalent. 
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 منفعت توقیف يا تأمین حقوقي تحلیل

 منقوطاي زادهقلي احد

  ،ایران ،دانشگاه اصفهان، اصفهان حقوق تجارت، -حقوق هگرو دانشیار 

  چکیده
  در قانون ینا همچنین. داندمی تأمین قابل را آن معادل فقط بلکه منفعت، خواستة  خود  نه مدنی دادرسی  آیین قانون
  محل از تأمین دیگری موارد در اما شییمرد، می مجاز را( او منفعت معادل) خوانده دسییتمزد  محل از تأمین مواردی
  یهخواسیت  خود چگونه که اسیت  طرح قابل سیؤال  این. اسیت  پذیرفته را( منفعت خود) باغات و امالک محصیول 
  واسیییتهخ معادل محل از تأمین برای اما نمود، آن معادل محل از تأمین به اقدام باید  و کرد تأمین  تواننمی را منفعت 
  توقیف علیه، محکوم دسیییتمزد توقیف امکان  تکرار با  نیز یمدن  احکام  اجرای قانون  کرد؟ توقیف را منافع  توانمی

غات    و امالک محصیییول   اًبعضییی احکام  ها، آن عین توقیف از غیرمنقول اموال منفعت  توقیف تبعیت  عدم  و با
  ای خوانده الشییرکةسییدم یا سییدام منافع معادل محل از تأمین تجارت قانون در عالوهبه. دارد موارد این در تریکامل
  و بدام ا رفع مقام  در. اسیییت شیییده مطرح ورشیییکسیییته  اختیار  در منافع  توقیف همچنین مزبور منافع  عادل م توقیف
ستند  عین از تجزیهقابل چون متصل  منافع منفصل،  و متصل  منافع میان از گیری،نتیجه .  بود نخواهد ما حثب مورد نی
  دوگانگی این صلیا علت نکته این به گذارونقان دائمی توجه عدم. باشند جریانی یا تجمیعی توانندمی منفصل منافع
  جریانی فعتمن خود توقیف یا تأمین اما اسیییت، توقیف یا تأمین  قابل   و بوده عین حکم در تجمیعی منفعت . اسیییت
  نظر به . دکن می تلف را آن توقیف یا  تأمین  و شیییودمی جایگزین  و نابود  لحظه  هر منفعت  آن زیرا نیسیییت؛ ممکن
  نموده تبدیل آن معادل به را جریانی منفعت تواندمی احکام اجرای دایرۀ گذار،قانون جدیتوبی رغمعلی رسییدمی
 .کند توقیف یا تأمین را معادل آن و

 .هخواست معادل توقیف خواسته، معادل تأمین منفعت، توقیف منفعت، تأمینها: کلیدواژه
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  مقدمه

 ،باشد منفعت ه که خواست یخواسته در صورت تأمیندر مبحث  یمدن یدادرس یینآ قانون
 دیگر ویس زدانسته است. ا تأمینقابلنکرده و فقط معادل آن را  یتلق تأمینقابلخود آن را 

اوست و در  منفعت معادلخوانده که در واقع  از محل دستمزد  تأمین ییقانون در جا ینا
ه است. مجاز شمرد را)منفعت(  باغات و امالک محصول خوداز محل  تأمین یگرید یجا
اشد، منفعت بخواسته  موضوع یکه وقتاست  به چه دلیلکه  قابل طرح استسؤال  ینا

 یبرا هکیاز محل معادل آن نمود درحال تأمیناقدام به  یدو با امکان تأمین آن وجود نداشته
ر قانون د گذارقانوننمود.  منافع خود  یفتوان اقدام به توقمی از محل معادل خواسته  تأمین
 یفقو تو یهعلمحکوم دستمزد  یفبا تکرار امکان توق نیز)ق.ا.ا.م.(  یاحکام مدن یاجرا

 ینا به نیز یگرید ین. قواناست کرده ترکاملموارد را  اینمحصول امالک و باغات احکام 
 ای سدام منافعمعادل  توقیف یا تأمینقانون تجارت  نمونه برای. اندپرداختهموضوع 
 مطرح ار ورشکسته اختیار در منافع توقیف همچنین علیهحکومم یا خوانده الشرکةسدم
 .است نموده

  لتحلی  و تحقیق مورد حال هب  تا  خاص طور اسیییت و به  یعکامالً بد   مقاله   این موضیییوع
 ییجرابه نکات ا یو نظر یتوجه علم طورکلیبهقرار نگرفته اسییت.  مربوطه متخصییصییان
شم م  ندرتبهمنفعت  ضوع  گفتهی مات پرفع ابدا جدت. خوردیبه چ صورت  مقاله به مو
 تأمینه است مطالب مربوط ب  الزم ینبنابرا گیرد؛یقرار م یقیتحق یلمحور مورد تحللهئمس 

به   به  یفتوق یا عنوان خواسیییته  منفعت    تأمینِ  ادامه  در. ند گرد یل به تحل عنوان محکومآن 
. یردگیبحث قرار مبه مورد منفعت محکوم معادلِ یفتوق یاشیییده منفعت خواسیییته معادلِ

مطرح  ینع فیتوق یا تأمینمنفعت از  یفتوق یا تأمین یتسیییپس نکات مربوط به عدم تبع   
 یها معادل خواسیییته با ذکر مثال      عنوانبه  منفعت   یفتوق یا  تأمین  یت تا در ندا   گردند یم
 .یردقرار گ وتحلیلیهمختلف مورد تجز یقانون

 بهمحکوم عنوانبه آن فیتوق ای خواسته عنوانبه منفعت نیتأم .1
 أمینت توانمیکه خود آن را  یاخواسته عنوانبه منفعت ذکر از یاندر مقام ب گذارقانون

 قیفتو مورد در است همچنینمعادل آن پرداخته است.  تأمین ذکرنمود امتناع نموده و به 
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 ةلبمورد مطا درهم  1یگرانگونه که دکه آن یستن تردیدی .به محکوم عنوانبه منفعت
ت خواسته در دادخواس عنوانهمنفعت را ب توانمی ،اندنموده ابرازالحصول ممکن النفعِعدم

 موجرْ کهینا مانندانتفاع.  ةاباح یامنفعت باشد  یتبحث از مالک ینکهاعم از ا ،مطرح نمود
رفتن رغم گرا علی مستأجره ینع یاگردد  مستأجره ینمستأجر از منافع ع ۀمانع استفاد

اند هم ابراز نموده 2یگرانکه د گونهآن اینکه یاقرار ندهد  مستأجر یارالجاره در اختامال
 ید از مدتاو گذاشته بع یاراخت در( ی)سکن یصورت عمربه ،عمنتف  ملک را به عمرِ کهکسی

مانع از  رفعدعوا  ةخواست یموارد ینچن در. شود عمری موضوع ملک  از او ۀمانع استفاد
 از مانع فعربه  حکم نیز آن احتمالیحکم  و بوده منافع تسلیم مطالبة یا منافع استحصال
مطرح  3بعضی آنچه رغمعلی البتهخواهد بود.  منافع یمحکم به تسل یامنافع  استحصال
 آنعمل  رد یگرد ،شده از غاصب باشدغصب منافع سابق باغِ ةخواسته اگر مطالب ،اندنموده
 ةمطالب مصداق 4ی،بلکه به عبارت بعض ،نافع نبودهم عنوانبهخواسته  مصداقخواسته 
 یگر،به عبارت د بود. خواهداجور ملک  مطالبة 5دیگر، یبه عبارت بعض یاالمثل اجرت
معادل  ةبلکه مطالب یست،منافع ن ةبدا مطالباجاره یاالمثل اجرت ةمطالب 6ی،رغم نظر بعضعلی

 آن است.

                                                           
خسارات  ینتأم ،جواد یان،خالقو  ؛427 ، ص1382 میزان، نشر  ، تدران1جلد مدنی،  دادرسی آیین ،عبداهلل شمس،. 1

        .153 ، ص1385 ،تدران  نشر مداجر ی،احتمال

قدرت واحدی،  ؛36ص ، 1385 یزان،تدران  نشر م، 2جلد  .مدنی دادرسی آیین ی،نادر مردان ومحمدجواد  بدشتی،. 2

 .306ص ، 1378 یزان،تدران  نشر م، 1جلد مدنی،  دادرسی آیین ،اهلل

ص  ،1379تدران  گنج دان ، ، 1جلد  ،و انقالب یعموم یهادادگاه یمدن یدادرس یینقانون آ شرح ی،عل مداجری،. 3

245. 

 و فقه مجله« ایران مدنی حقوق و اسالمی فقه در منافع به نسبت غاصب ضمان» ،فردیزدیا اکبرعلی و حمید ابدری،. 4

 .21ص  ،1389  43، شماره 2 اسالمی حقوق مبانی

ص  ،1380مجد،  یو فرهنگ یتدران  مجمع علمقضایی،  رویه در مدنی دادرسی آیین قانون ،محمدرضا یدس حسینی،. 5

 ,Brown, James Joseph. Judgment Enforcement. (New York: Wolters Kluwer ؛59

(2017). p 6-56.نحوه محاسبه » عنوان تحت قضائیه قوه قضایی نشست 04/10/99 مورخ جلسهصورت در ؛

 .است شده پذیرفته نظر این نیز «شدهغصب ینلمثل زمااجرت

 .43ص ، 1385تدران  دراک، ، 2جلد  مدنی، دادرسی آیین ،عبداهلل شمس،. 6
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منفعت شده  یلز ورود به باغ و تحصمانع مالک ا یمورد فوق، ممکن است شخص در
منافع  تد،فایاتفاق م باغ آن یِآت یهاسال یکه برا یالنفعصورت، عالوه بر عدم یندر ا .باشد

. وندشیو تلف م یختهمزبور به مرور زمان ر درختان در اثر ممانعت شخصِ یوۀموجود مثالً م
 نظر رغمعلیمنفعت است که  ویتتف ،اندهم ابراز نموده 1یگرانگونه که دمورد، همآن ینا

در قانون تجارت صراحتاً به آن توجه نموده  گذارقانونالنفع متفاوت است و با عدم 2بعضی
 یتتفو ةمنفعت، اصرار دارند الزم یتالنفع از تفوعدم یصمالک تشخ عنوانبه 3بعضیاست. 

شود؛ ینمک اثبات مال یندر عمل ا یول ،باشد یّنمع ،منفعت منفعت آن است که مال موضوعِ
 طال ةده سک کسی ،اندمطرح کرده یهم به نوع مشابد 4یگرانگونه که دممکن است آنزیرا 
 یمتق ی او افز یدسررس یدنرغم رسطلب داشته باشد و علی الذمهیف یِطور کلّبه یگریاز د

 ینجاافروک  کرده باشد. در  یمتکند که ق یهها را تأدسکه یده درصد، وقت یزانسکه به م
 مالِ منفعت  ضوعِمو ینکها بدونمنفعت اتفاق افتاده است )البته ظاهراً منفعت متصل(،  یتتفو
 ؛اشدب معیناست  ممکنهم  النفععدمموضوع منفعت در  مالِ اینکه ضمنبوده باشد.  یّنمع
مزبور  ینو در آن سال زم کندیم یریجلوگ ینمع ینیدر زم ی از کشاورز یمثال غاصب یبرا
گونه آن بلکه نیست، «منفعت بودن مال موضوعِ یّنمع» . پس مالک دهدینم یمحصول یچه

                                                           
 ،1392  4 شماره، 18 یقیحقوق تطب یهاپژوه . «النفع و مقایسه آن با مفاهیم مشابهبازتعریف عدم» ،اصغر ی،محمود. 1

 این نیز «شدهیتمطالبه منافع تفو» عنوان تحت قضائیه قوه قضایی نشست 21/07/89 مورخ جلسهصورت در؛ 137 ص

 .است شده پذیرفته نظر

س، یو انگل یراندر حقوق ا یقیمطالعه تطب -ها در انجام معامالت شرکت یرانمد هاییتمحدود ،البرز حیدرپور،. 2
 مسئولیت» یمیان،اباالفضل سل و یباجگان یجعفر هاشم یدس ی،ابوالفضل بدار ی،؛ اردکان69ص ، 1382 یار،تدران  مدز

 و ینحس ی،احمر  ؛86ص ، 1395  86، شماره 23دوره  راهبرد، و مجلس فصلنامه« رفته دست از فرصت از ناشی مدنی

 فصلنامه،  «وین 1980مطالعه تطبیقی خسارت عدم النفع در فقه امامیه و قوانین ایران و کنوانسیون »یان، ذکائ یزپرو
 .13ص  ،1392  32، شماره 9 ، دورهیقه و حقوق اسالمف یهاپژوه 

 .263ص  ،1390  3، شماره 41دوره  حقوق، فصلنامه«. آن آوریضمان مبانی و منفعت تفویت» یرضا،عل زاده،فصیحی. 3

 خسارت جبران برای ایضابطه مالک، منفعت تفویت» محمدی،شاه محمد و صادقی محمود عیسایی، محمد تفرشی،. 4

 .118ص  ،1390  3، شماره 15 سالتطبیقی،  حقوق هایپژوه  ،«آمریکا و ایران حقوق در اختراع حق نقض زا ناشی
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ود موج» و «منفعت تفویت در منفعت  موجود بودنِ»مالک  ،اندمطرح نموده نیز 1دیگرانکه 
 .است« النفعدر عدم منفعت  نبودنِ
 است، عنافم تسلیم مطالبة یا منافع استحصال از مانع رفع دعوا خواستة که مواردی در
 تا شودیم الزم تأمین یرمنقول،غ یامنافع مورد مطالبه منافع مال منقول باشند  ینکهاز ا اعم
 گریدی به یدگیرس یاثنا درمورد اختالف  منافعِ ،شدن آن یقطع واز صدور حکم  قبل

شود. اباحه ن یگریانتفاع آن به شخص د یا نشده داده اجاره دیگری به نگردیده، واگذار
 ینه در عصورت بالقوزمان دعوا به در ملک مسکونی منافع مانند منافعیکه  یستن یتردید

 یاجرا ۀکه قانون نحو گونهآناند انتفاع قرار نگرفته یانچون در جر ولی اند،مال ندفته
دون ها بآن یفتوق یا تأمیننظر امکان  ینا از ،مقرر نموده است یزن یهای مالمحکومیت
 منافع، وعِموض مال است ممکن استثنائاً البتهمال وجود نخواهد داشت.  ینع یفتوق یا تأمین
بدون  ،تنموده اس تجویز.ا.ا.م. قکه  گونهآن توانمی صورت این در باشد داشته ثبتی سند
 منافعی، نینچتوجه به بالقوه بودن  با. نمود آنمنافع  یسند یفبه توق اقدام مال ینع یفتوق
 منجر نونیک حقوقی یطشرا در اند،نگرفته قرار استحصال جریان در یوقت تاها آن یفتوق

یست؛ ن ذارگقانوننظر  منظورکه  است یفیتوق ینپس ظاهراً چن شود؛می هاآنبه تلف شدن 
 علیهمحکوم یا خوانده ضرر باعث و نداشته لهمحکوم یاخواهان  یدر عمل برا اییدهفا زیرا
مورد  اجاره عنوانبهکه منافع آن  یلیمثال اتومب یاگر برا که صورت این به. شد خواهد

در  لیکه آن اتومب یمدت یآن برا منافعشود  یو در توقفگاه نگددار یفادعاست توق
خواهد بود اگر منشأ حق بر منافع حق انتفاع اعم  طورینتوقفگاه مانده تلف خواهد شد. هم

 د )وقف( باشد.بّؤم یااز موقت 
انسان  یکمنافع  تواندمی خواسته ،اندهم ابراز نموده 2یگرانکه د گونهآن باره، ینا در
. در اشدب درآورده خود استخدام هوقت بطور تمامرا به یاستاد دانشگاهی ینکهمثل ا ؛باشد
 یفقتو یا تأمیناز  تواننمیموضوع ظاهراً  یتوجه به ابعاد حقوق بشر بامورد خاص  ینا
ر است اگ طورینآورد. هم میان به سخن آن افعمنبودن  شدهیفتوق یا تأمینجدت  ینْع
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 ینیدر ملک مع باشد شدهمتعدد  ینیشخص مع ،اندمطرح نموده 1یکه بعض گونهآن
الزام  یاند دعوامطرح نموده 2یکه بعض گونهآنمثال  برای ؛به عمل آورد یاساس یراتتعم

وارد م یندر ا حال این با. باشد مطرح اجاره مورد در اساسی و کلی تعمیرات مموجر به انجا
ارائه منافع  ینوعاند بهمطرح نموده نیز 3دیگرانکه  گونهآن] عمل انجام به را متعدد توانمی
اند نموده ابرازهم  4دیگرانکه  گونهآن یو مقتض ینمود و در موارد فور الزاممعادل آن[  یا
 خواسته تأمیناز  دنبربدره  کهحال آن ؛از دستور موقت بدره برد توانمی الزام برای
 یفتکل نییطرف کوچه خم شده باشد و تا تع به ملکی یوارد اینکه مثل ؛است یرممکنغ

 ناسبممالک با دستور موقت مجبور شود که با نصب شمع  شدگی،خمر آن نسبت به مقصّ
 توقیف گذارانونق استثنایی، موردی در البته. یردکوچه را بگ به یوارد فروریختن جلوی فعالً
ر دصورت که مطابق قانون  ینبه ا است؛ شمرده مجاز را او منافع از استفاده برای خصش

 تسویه و دارها برای ورشکسته ربه کمک تاج یامور ورشکستگ یهتصف ۀادارصورتی که 
. یدنمااو را ب یفاز دادگاه درخواست توق تواندمی ،داشته باشد نیاز او یِورشکستگ امر
ز اخالل او ا یریجلوگ برای یادر عدم فرار تاجر ورشکسته  طیااز باب احت یفیتوق چنین

 بدره گرفتن از منافع او است. یبرا صرفاًبلکه  نبوده، یهو تسو هدر امر ادار
 کندیم یز.ا.ا.م. تجوقممکن باشد  یگریکه انجام عمل مورد تعدد توسط د یصورت در
 کهصورتی در. شود البهمط علیهمحکوم از آن هزینه و انجام دیگری توسط عمل آنکه 
. .آ.د.مق یساکت است ول ی.آ.د.م. فعلقباشد  یرممکنغ یگریتوسط د عمل آنانجام 

م تعدد به انجا یرله توسط دادگاه خسارت تأخکه به درخواست متعدد کردمی یزسابق تجو
 رتیموقع اجرا گذاشته شود. با توجه به عدم مغاو به یینتع یرهر روز تأخ یله برانفع متعدد

 ،که بتوان همچنان آن مقرره را اجرا نمود یستن یدبع ی.آ.د.م. فعلقآن مقرره با مقررات 
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 مقرره آن به صراحتاًباره  ین.ا.ا.م. در اقاند نموده ابراز هم 1دیگرانکه  گونهآنخصوصاً 
 یاجرا ۀکه قانون نحو 2بعضی نظر رغمعلی یکنون یطشرا در. است نموده ارجاع

 نآ مشمول را «تعدد» یااند نموده «پولی»های را محدود به محکومیت یهای مالمحکومیت
 یمال هایمحکومیت ةآن را در مورد هم توانمیتوجه به صراحت آن قانون  با 3اند،ندانسته
 تصفیه اداره نونقا استناد به را علیدیمحکوم چنین بتوان که نیست بعید یجهدر نت .اجرا نمود
 عددتنموده و نگدداشت تا  یفتوق یمال هایمحکومیت یاجرا ۀنحو ،ورشکستگی امور
 .نماید ثابت را آن انجام در خود ناتوانی یا داده انجام را خود

گذشته  منافعه ب یابیدست امکان. شوندیم یمتقس یندهو آ موجود گذشته، منافع به منافع
 افتیباره، انگار در عمل در یندر ا .شودمیآن مطرح  یمتق یا مثل مطالبهوجود ندارد پس 
ت غاصب را وادار کرد باب شودنمینشده است؛ مثالً  یزقانوناً تجو یا یستمثل کارساز ن
تا از  یدنما ینفعذ یلسال تحو یکرا به مدت  یاز منافع باغ، باغ مشابد سالهیکاستحصال 
اند هم مطرح نموده 4یگرانکه د گونهآنالجرم  باره ینمنفعت کند. پس در ا یلآن تحص

مثالً  فتد؛یاتفاق ب تواندمیحالت در اجاره هم  اینمنافع گذشته رفت.  یمتبه سراغ ق یدبا
 سالکی یاجاره برا اگرباره،  ین. در اشودمی مستأجره یناز ع مستأجر ۀموجر مانع استفاد

در نه  رمستأج ،کرده باشد ممانعت مستأجرسه ماه اول از تصرف  یبوده و موجر برا ینمع
 که نتوانسته از آن استفاده یو بابت سه ماه کندیتصرف م اجاره مورددر  ماندهیماه باق
 یبرا ،تصرف مورد اجاره با حکم دادگاه باشد اگر. کندمی دریافت معادل یا مثل ،کند

 یآن را برا ،منافع یفمحض توقاجرا به یرۀاجتناب از تلف شدن منفعت مورد اجاره، دا
 .دهدیقرار م مستأجر یاراخت استفاده در
هکه ب داندمیمثالً مجاز  پذیرد؛یرا م یامر ینچن یدر مورد منافع آت گذارقانون ولی
 از عمل نقاش مشابه او استفاده ،کند یرا نقاش یکه متعدد شده ساختمان یعمل نقاش یجا

                                                           
 خط انتشارات  تدران. 1جلد ، (یکاربرد-ی)علم مدنی احکام اجرای هایبایسته یسی،مسعود رئ احمد؛ سید باختر،. 1

 .326 ، ص1385 سوم،

 ،1385تدران  انتشارات کماالن، ، تطبیقی و کاربردی نظری، اعسار، پیرامون تحقیق و بررسی اله،حشمت ی،سماوات. 2

 .156ص 

در صورت  یهعلامکان جلب محکوم عدم» عنوان تحت قضائیه قوه قضایی نشست 02/07/97 مورخ جلسهصورت در. 3

 .است شده پذیرفته نظر این «امتناع از انجام تعدد

 .361ص  یشین،پ ،1جلد ، مدنی دادرسی آیین ،داهللعب شمس،. 4



 131 | منقوطاي زادهقلي

 

 گیرندیشده و شکل منافع موجود به خود م یآورجمع یشود. منافع گذشته در موارد
ها مطرح شرکت یانهمنافع سال ۀدربار ،اندهم مطرح نموده 1یگرانکه د گونهآنچنان که آن

در موقع خروج از شرکت سدم  توانندمی یسدامداران حت یتعاون یهااست. در شرکت
 .کنند مطالبه را( منفصل منافع و متصل منافع آورده،شرکت )متضمن  یدارائ ینخود از ع
 یصورت کلبه تواندمیمنافع  ،اندهم ابراز نموده 2دیگران کهچنانآن دیگر، سوی از

 توانمین 3بعضی، نظر رغمعلی حال، این با. باشد نیز یندر مع یکل یا الذمهیف یاعم از کل
 ؛ زیراتاس دیون زمرۀ از همیشه الذمهیف یِکل ینهمچون ع الذمهیف یِگفت که منفعت کل

جارت مخصوصاً قانون ت یظاهر مواد قانون مدن که حالی در یستند،ن پول مقولة از لزوماًمنافع 
هم  هالذمیف یِکل ینهر ع یجهدرباره پول مصداق دارد. در نت یناز آن دارند که د یتحکا
ل بدّم ینبه د یقرارداد یا یطور قانونتعدد به یادی. البته در موارد زشودنمی یتلق یند
 ولپ پرداخت به سرانجام است ممکن کاری انجام به تعدد مثال برای کهجایی تا شودمی
 .شود منجر آن عوض در

 بهمحکوم منفعت معادل فیتوق ای شدهخواسته منفعتِ معادل نیتأم. 2
ه معادل است ک یسؤال باق ینبلکه هنوز ا یابد،یبا آنچه در فوق گفته شد خاتمه نم بحث
 ؟نمود یفتوق یا تأمین توانمی چگونها به رمحکوم منفعت  معادل یاخواسته  موضوعِ منفعت 
 هو ب دهش گذاریارزش باید الجرم باشد، اتومبیل یک ساله سه منافع اگرخواسته  موضوع
 موضوع منفعت اگر. شود یفتوق یهعلمحکوم یاآن از اموال خوانده  یارزش مال اندازۀ
 ةمحاسب ،اشدع بف ( به عمر منتیسکونت )سکن یبرا عُمری صورتبه خانه یک منافع خواسته

چه  که عمر منتفع در یستمعلوم ن ؛ زیرابه آسان نخواهد بودمعادل محکوم یامعادل خواسته 
با توجه به طول زمان حال تا آن زمان منافع را  یمکه بتوان یابدمی پایان یندهدر آ یخیتار

 توانیم یردموا ینمسلماً آن خواهد بود که در چن یشندادپ یک باره، ینا در. یممحاسبه کن
 بر منتفع اقاستحق البتهمؤنث بودن منتفع متوسط عمر را مالک قرار داد.  یا مذکر بهبا توجه 
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 یدبا جییصورت تدربه هم بهمحکوم یلپس تحو استبوده  یجیتدر صورتبه منافع این
هم  یافعمن ینچن تأمین دربودن خواهد بود.  یجیحداقل محاسبه منافع با لحاظ تدر یاباشد 
 .کرد توجه آن بودن الوصولتدریجی و الحصولتدریجی به یداب

 یتمالک موضوع شود،میسخن گفته  مستأجره یناز منافع ع وقتی کهتوجه کرد  باید
وقف سخن گفته  یااز حق انتفاع  وقتی 1بعضی نظر رغمعلیکه  یمنافع است در حال

 کهیتفاع است درحالان اباحة موضوعبر منافع نبوده بلکه  یتموضوع مالک شود،می
 انیکس شودمی داده هاآناحکام  یاجرا و هاآنمعادل  یفتوق یا تأمین یکه برا ییهاروش

مالک  تیحق انتفاع در مالک در منفعتباشد.  یکسان نباید رسدمیاست حال آنکه به نظر 
حق  در همچنین. گیردمی قرار انتفاع حق دارندۀ برداریبدره مورد اما ،آمده پدید منفعت
 ینحق مع یک یعنی «حق»حال  یندر ع، اما همچنان منفعت است گرچه موضوع انتفاع 

منفعت  یفتوق ای تأمین ۀتندا نحومسئله نه عنوانبه یجهدر نت .هستنیز تحت عنوان حق انتفاع 
 را حقود خ گذارقانون یزباره ن ینا در. شودمیمطرح  یزحق ن توقیف یا تأمینبلکه نحوه 
 .است کرده ادقلمد توقیف یا تأمینبلکه معادل آن را قابل  ،ندانسته توقیف یا ینتأمقابل 

 ینه اک دانیمینم یعنی نیست؛ معلوم خواسته مقدار یمرطور که گفته شد در عُهمان
 تأمین الزمة خواسته  یزانمعلوم بودن م کهحالی در ید.حق انتفاع چقدر طول خواهد کش

پندان  یادر حقوق قاعده رسدمیبه نظر  اما؛ استحکم  یاجرا برای آن یفتوق یامال 
 نکهیاز ا ستو آن عبارت ا کندیمسئله را حل م و آیدمی کاربهباره  ینوجود دارد که در ا

ت که اس یلدل ین. به هم«شودمی محسوبمعلوم  ،داشته باشد یکه سقف معلوم موضوعی»
 یا دگردینم یباطل تلق نشده،ب محسو یغرر یمانند قرارداد بازنشستگ یقرارداد مدم

 هاقرارداد یناز ا یکیچ. گرچه در هگرددیم یتلق یحصح ،الزم یقرارداد عنوانبه یعمر
 کهنحویبهسقف عمر اشخاص مشخص است یست، اما قرارداد مشخص ن یانپا یقدق زمان
 محال تقریباً که دانیممیسال عمر دارد و  124 حدود درفرد زنده در حال حاضر  یرترینپ

حداقل  ینونک یطدر شرا یسنّ یناو به چن یدن. احتمال رسبرسد سنّی چنین به هم منتفع است
نفر  یلیاردم هشت حدود زمین جمعیت چون است میلیارد شتدر ه یکحدود  یزیچ
 .باشدمی
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رفتن در نظر گ یاخواسته ینچن یدادرس ینهمحاسبه هز یبرا یمدن یدادرس یینآ قانون
 نهیمعلوم نمودن هز یامر فقط برا این ی. ولاست داده قرار مالک را آن یآت سال 10 ارزش
 نوانعبهکه  یهر حال مال در. یاخواسته ینبوده است نه خود چن یاخواسته ینچن یدادرس
 معادلا آن باشد که بتوان ب یااندازهبه یدبا شود،می یفتوق یا تأمین یاخواسته ینمعادل چن

 تفاعان برای و تدیه هاآن یراجاره و نظا خرید، از اعم نحوی هر بهرا موضوع حق انتفاع  ینع
 .داد قرار منتفع اختیار در نظر مورد

 نیع فیتوق ای نیتأم از منفعت فیتوق ای نیتأم تیتبع عدم. 3
مال  ینع توقیف ،معمول است 1کلمبیا نظیر کشورها بعضی حقوقآنچه در  رغمعلی
شود  فیو اگر قرار است منافع ملک هم توق یستآن ن منفعت یفتوق یبه معن یرمنقولغ
آزاد  ملک منافع آن ینع یفاست که با توق یامر بدان معن ینشود. ا یحبه آن تصر یدبا

 رسدمیر به نظ یول ،باشد از آن ببرد یلکه ما یهرگونه انتفاع تواندمیخواهد بود و مالک 
 ار ایشدهتوقیفست منافع ملک چگونه ممکن ا مثالً ؛دارد هایییتمحدود یآزاد ینا

باحه ا یبه کس یکنصورت سُمنافع آن را به یاصد سال اجاره داد؟  یحت یا سال ده برای
رر ض موجبخواهد بود که  شدهتوقیفدر مال  یمصداق دخل و تصرف یامر چنیننمود؟ 
 ممکن کنندهتوقیف رضایت بدون 2بعضی، نظر رغمعلیو  شودمی کنندهیفتوق یبرا
 .بود واهدنخ

ال است قابل انفص یامنافع منفصل  قانونمنظور از منافع در  رسدمیبه نظر  مورد، ینا در
چند سال طول  به پرونده یدگیرس شود، تأمینی یفتوق یمثال اگر باغ برای .نه منافع متصل

ا قابل بسصورت ندال و نازک بوده و چهبه یفباغ که در زمان انجام توق درختان وبکشد 
 باشدن فیدر توق هاآنگرچه ثمره  ینند،به ثمر بنش ،بزرگ و قطور شده اند نبوده یدهبار
 دونبکرده است  یفرا توق هاآن ینخواهد بود که ع یشخص یفتوق در شانمتصل منافع
 باغ قیمت اگر بود خواهد همچنین. باشد آمده یاناز منافع به م یذکر یفتوق در ینکها

ر معادل مقدار اضافه ب یمت،ق ی گفت که با افزا تواننمی باره این در. کند پیدا افزای 
رچه گ ،آزاد خواهد شد یفتوق یدخود از قخودبه ییاجرا هایینهبه و هزمحکوم یاخواسته 

                                                           
1. Parra, Bernardo Salazar. "Colombia." In Attachment of Assets, by Lawrence W. 

Newman, Colombia (1-21), New York: Juris Publishiing, 2014, Col 11. 
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ناسب از دادگاه درخواست کنند که مت توانندمی یهعلاز محکوم ینیطلبکاران به جانش یرسا
ورد به م ینگردد و دادگاه مسلماً در ا یفسلب توقملک از مقدار اضافه  یمتق ی با افزا
 توجه خواهد داشت. یمتنشده بودن ق یا شدهیتتثب

 ینع یفمنفعت اقدام به توق یفکه لزوماً قبل از توق یستموظف ن کنندهیفتوق گرچه
بدون  منفعت یفتوق منفعت مجاز است  یفبدون توق ینع یفطور که توقو همان یدنما
 لهوممحک یا خواهان شد گفتهفوق  درتوجه به آنچه  با یول باشد،یز مهم مجا ینع یفتوق
 مدتهب منافع آن یفنظر نموده و فقط اقدام به توقصرف یملک ینع یفاز توق تواندنمی
نامتناسب  یلتقل دلیلبه تواندمیامر  ینا نماید؛ زیراسال  یستب ینمونه برا برای یطوالن
 عین ارندد قصد که طلبکارانی سایر یا علیهمحکوم یا خوانده ضرر موجب ملک عین یمتق
 گردد. کنند توقیف را ملک آن

 خواسته معادل عنوانبه منفعت فیتوق ای نیتأم. 4
عادل آن م عنوانبهاگر خواسته منفعت باشد لزوماً آنچه  ،گونه که در فوق گفته شدهمان
 نباشد عتمنف خواسته ستا ممکن یگرد یسو از. یستمنفعت ن شودمی یفتوق یا تأمین
ود. ش یفتوق یا تأمینمعادل آن منفعت  عنوانبهمعمول است  یزن 1ژاپنکه در  گونهآن یول
 یهعلمحکوم یاحقوق و دستمزد خوانده  یفو توق تأمین یعنی.ا.ا.م. به دو مورد ق.آ.د.م. و ق

. قانون اندداختهمحصول امالک و باغات پر یفتوق یا تأمین و)در واقع معادل منافع انسان( 
 والشرکه و اوراق سدام )در واقع معادل منافع( منافع سدم یفتوق یا تأمینتجارت هم به 

 ورشکسته پرداخته است. یارمنافع در اخت یفتوق یا تأمین

 علیه. تأمین یا توقیف حقوق و دستمزد خوانده یا محکوم4-1
معادل خواسته  عنوانبه یرانا در 2متحده،یاالتمثل تگزاس در ا هایییالتخالف حقوق ا بر
ن آ سومیک ۀتا انداز اصوالً علیهمحکوم یا خوانده مزدبه حقوق و دستمعادل محکوم یا

                                                           
1. Matsumoto, Toru, and Sayuri Nishita. "Japan." In International Enforcement of 

Foreign Judgments, by Paul Hopkins, 250-261. (New York: Yorkhill Law Publishing, 

2006). p 257. 

2. Cox, Harvey L. How to Collect Your Own Judgment in Texas. (New York: Amazon 

Publishing, 2010). p 121. And Hynes, Richard M. "Why (Consumer) Bankruptcy." 

Alabama Law Review 56, no. 1: 121-179 (2004). p 138. 
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 یعال یواند یرأ طبق ،اندابراز نموده 1بعضیکه  گونهآن البتهاست.  یفتوق یا تأمینقابل 
 قابل یصورت در یااو مز حقوق قاعدتاًآن کشور هم  هاییالتا یهدر بق 2یکا،کشور آمر
 نظری غمرعلیکارفرما و بدهکار محرز باشد.  میان شغلی ةاست که رابط یفتوق و تأمین
 تهنگذاش مزایا و حقوق میان فرقی باره ینا در ایران گذارقانوناند مطرح کرده 3بعضی که
فعت ادل منمع عنوانبه علیهمحکوم یا خوانده دریافتی هرگونه متناسب قسمت عبارتیبه و

ه نظر ب شغل داشته باشد  یکاز  ی ب یاگر شخص یب،ترت یناست. به ا یفاو قابل توق
 یفرا توق یقسمت متناسب قانون توانمیاو  یهااز شغل یکهر  یایاز حقوق و مزا رسدمی
.ا.ا.م. با قانون نحوه ق رابطة ،اندکرده مطرح 4بعضی که نظری رغمعلی اینکه ضمننمود. 
 نیبنابرا ؛رابطه قانون عام سابق با قانون خاص الحق است یمال ایهمحکومیت یاجرا
نمی دهیب پرداخت از استنکاف خاطرهبدهکار ب یفبودن اصوالً مانع از توق یربگحقوق
اجرا فقط  رۀیدا یشغل داشته باشد ول یکاز  ی ب یهعلمحکوم یابسا خوانده چه ی. حتباشد
او جدت وادار  یفتوق یزمورد ن ینشد، در ااو مطلع با یهااز شغل یکی چگونگیاز 

 الزم خواهد آمد. یگرشغل د یکردن  به معرف
.ا.ا.م. ق یحتصربه ،اندنظر داده یزن 6یکه بعض گونهآن و 5بعضی نظر رغمعلیباره،  این در
 ای یردولتیغ یعموم ی،دولت بخ  از یهعلمحکوم یاخوانده  یکه کارفرما کندینم یفرق

قانون  اگر ،اندمطرح نموده 8بعضی که نظری و 7بعضی نظر رغمعلی لبتهاباشد.  یخصوص
 یبو.ا.ا.م. تصقاگر آن قانون مقدم بر  یرا مطرح کرده باشد حت ییاستثنا یموارد یخاصّ

که  گونهآن همچنیناالجرا خواهد بود. باره الزم ینمفاد آن قانون خاص در ا ،شده باشد

                                                           
1. Coleman, Reggy M., Warren R. Ross, and John P. Finan. "Creditor's Rights in Ohio: 

An Extensive Revision." Akron Law Review 16, no. 3: 486—516 (1983). p 505. 

2. Snidach v. Family Finance Corp. 395 U.S. 337 (1969). 
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ورد بسته به م توانمی باشد  یخود راض یهعلمحکوم یا اندهخواگر  ،اندنظر داده نیز 1یبعض
 نمود. یفدستمزد او را توق چدارمیک یا سومیکاز مقدار  ی ب

ابل ق ییصورت اجراممکن است به نظر برسد که حقوق و دستمزد فقط به اگرچه
 که نظری رغمعلی ومطرح نموده  2بعضی که متضادی نظرات رغمعلی ، اماف استیتوق
 فعلی.آ.د.م. ق ،اندابراز نموده نیز 4دیگرانکه  گونهآن واند کرده مطرح 3یگرد عضیب

مود؛ حقوق و دستمزد ن یفاقدام به توق توانمیهم  تأمینی یفتوق یدارد که برا صراحت
 ییاجرا یفدر توق گذارقانون ،اندهم ابراز نموده 5یگرانکه د گونهآنتندا نه بنابراین،
. است دادهرار ق یرشمورد پذ را آنهم  تأمینی یفتوق در ،بلکه یرفتها پذر یجیتدر یفتوق
 در یهعلمحکوم یامنفعت خوانده  ،در حقوق و دستمزد شودمیگونه که مالحظه همان
قلمداد  یفکه قابل توق استمنفعت  معادل یجهدر نت دارد، قراربه فعل  قوهاز  خروجحالت 

 در آورد؛ زیرا حساببه فرد منفصل منفعت معادل توانمیو دستمزد را  حقوقشده است. 
 قابلم در و گردیده جدا او از و استحصال او بدنی نیروی یعنی انسان اصلی منفعت واقع
 .است شده دریافت دستمزد و حقوق آن

 ینچن ود، اماشمی یلتبد یگریبلکه به مال د دستمزد و حقوق به نه انسان منفعت گاهی
 علیهوممحک یا خوانده اینکه مثل ؛خواهد بود یفشد قابل توق استحصال یوقت یزن یمال

 یفابل توقق ةنوشتن داشته باشد. الزم یبرا یدر ذهن خود داستان بوده، ایبرجسته نویسنده
 که است آن نیامده در فعل به و است موجود بالقوه طورهاکنون بکه هم یمنفعت ینشدن چن
 درآمدن فعلبه یالزم برا ینیچمقدمه یا درآورد تحریر رشتة به را مزبور داستان نویسنده آن
و احترام اهل دان   شأن رعایت نوعی برای و استثنایی طوره.ا.ا.م. بق. دهد انجام را آن

 منتشر را او نوشتهدست بتوان علیهمحکوم یا خوانده اجازه بدون کهمجاز ندانسته است 
 نوشتهتدس شودنمی یاست وقت یدیود. بدنم یفتوق یا تأمینانتشار را  ینحاصل ا نموده،
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رد که او را وادار ک تواننمی ،کرد یفتوق یا تأمینرا  یهعلمحکوم یاخوانده  یافتهفعلیت
مود. مورد منتشر ن یفتوق یا تأمین یتا بشود آن را برا یسدرا که در ذهن دارد بنو یداستان
 در یزنمونه کارگران ساده را ن یبرا یرینسا یست؛ زیراو مختص اهل دان  ن ییاستثنا یراخ

 ؛مودن یفتوق یا تأمینرا  هاآندسترنج  هباالجبار سرکار فرستاد تواننمیحال حاضر 
 ناختهش رسمیتبه یقانون طوربهبدهکاران هنوز در کشور ما  یبرا یکار اجبار عبارتیبه
 .است نشده
 مالی در کسی راگ که اشیمب داشته توجه بنابراین؛ نیست غیر به انتقالقابل انتفاع حق
 یا تأمین لقاب خاصیت این خاطربه حق آن باشد داشته انتفاع حق غیرمنقول یا منقول از اعم
 زمینه علیهمحکوم یاخوانده  یممکن است وجود حق انتفاع برا البتهنخواهد بود.  یفتوق

 تأمین سازینهزم دتوانمی یکنحق سُ وجودنمونه  برای آورد؛ فراهم را او اموال سایر توقیف
 گردد. اوملک محل سکونت  یفتوق یا

 باغات و امالک محصول فیتوق ای نیتأم. 4-2

 یفتوق یا تأمینامکان  به.ا.ا.م. هر دو ق.آ.د.م. و ق 1معمول است یزال نکه در کامن گونهآن
 گونهآن رسدمیبه نظر  2بعضی، نظر رغمعلیدارند. البته  یحمحصول امالک و باغات تصر

مل بلکه شا ی،کشاورز هایینتندا شامل زمامالک نه کلمةمعمول است  یزن 3الکه در کامن
ارت تج یا یشهکسب، پ یهامکان یرسا وها مغازه ،هاآپارتمان ویالها،امالک از جمله  یرسا
ربوطه م ۀمقرر در «امالک» برایکه  یچون تندا مصداق یسندگان. به نظر آن نوشودمی نیز

 در باشد، امامیامالک  یرآن مقرره منصرف از سا پساست  «زراعی الکام»ذکرشده 
مطلق  طوربه را «امالک» ۀواژ یانْدر مقام ب گذارقانون ینکها ضمنتوجه داشت  یدمقابل با

.ا.ا.م. ق مفاد ،ننموده است استفاده «زراعی امالک»آن از عبارت  یجاهاستفاده نموده و ب
 وده،نب «زراعی امالک» فقط «امالک» ةاز کلم گذارقانونظور بر آن دارد که من داللت نیز
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 کامال منافع توقیف مورد در قانون آن زیرا باشند؛یمورد نظر م یزموارد ن یربلکه سا
ملک  سالهیکباشد و منافع  یراض یهعلشرح که اگر محکوم ینبد ؛دارد استثنایی ایمقرره
نخواهد  فیقابل توق یملک بابت بده یند عکن یتکفا ییاجرا هایینهو هز یکل بده یبرا

 یدهمقرره د ینمشابه ا 1آمریکا پنسیلوانیای ایالت درشود.  توقیف آنمنافع  یدبود و فقط با
 سال منافع هفت سال مالک است. یکمنافع  یجاهبایالت تفاوت که در آن  ینبا ا شودمی

 ةاستفاده کرده و هم «نقولغیرم اموال»از  «ملک» ةکلم جایبه.ا.ا.م. قدر  فوق مقررۀ
منافع  سومیک یفهمان مقرره عدم امکان توق حالین. با اگیردیرا دربر م یرمنقولاموال غ
نظرکردن از صرف ینبود برا یناگر چن زیرا ؛گرفته است فروضرا م یرمنقولاموال غ ةهم
فتن اجازه ربه گ یازین مال آنکردن دوسوم منافع  یفتوق فقطو  یرمنقولمال غ عین یفتوق

 ینع نشود ینکهاول ا ؛واقع آن مقرره دو استثناء مقرر نموده است درنبود.  یهعلاز محکوم
 یهعلحکومم یتبه جلب رضا یازیاستثناء ن یناست اعمال ا یدینمود که بد یفملک را توق
ا هم ر یماندهباق سومیک ،منافع ملک یفسوم قابل توقبشود عالوه بر دو ینکهندارد؛ دوم ا

؛ کندیم یداپ یهعلمحکوم یتبه جلب رضا یازمورد دوم است که ن یننمود و ا یفوقت
تندا نه یهعلدر صورت مخالفت محکوم ،اندمطرح کرده 2یکه بعض یرغم نظرعلی بنابراین
 خواهد بود. یفملک بلکه دوسوم منافع ملک هم طبق معمول قابل توق ینع

یکبه از محل منافع اند وصول محکومدهنظر داهم 3یگرانکه د گونهآناست  بدیدی
 دتوانمیامر  ینخواهد بود و ا همراهسال  یکبه مدت  حداکثرشدن زمان  یسپر با ساله

شد به وجه نقد باکه محکوم ی.آ.د.م. در صورتق یحتصر بهگردد.  لهمحکومموجب ضرر 
 مطالبه 4بعضی ظرن رغمعلی تواندمی اصوالًله موجود در آن قانون محکوم یطبا جمع شرا
 استقانون  ینا 5بعضی نظر رغمعلیمورد خاص  ینا در بنماید، اما نیز یهتأد یرخسارت تأخ

که  ییراست که بتوان بابت تأخ یدپس بع داده، سالهیک حداکثر مدلت علیهمحکوم بهکه 
 اندتومین اصوالًاستدالل  اینخواست.  یهتأد یرقانوناً در نظر گرفته شده است خسارت تأخ

                                                           
1. Millar, Robert Wyness, Civil Procedure of the Trial Court in the Historical 

Perspective, New York: The Law Centre of the New York University, 1952, p 431. 

 .214 ص پیشین، منصور، اباذری،. 2

 68 ص ،پیشین ی،عل مداجری،. 3

 .68 ص همان،. 4

 .68 ص همان،. 5
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ته مصداق داش یزن یهعلحقوق و دستمزد محکوم یفبه از محل توقدر مورد وصول محکوم
ناچار به بهپرداخت محکوم در یهعلمحکوم یبدون اثبات شدن ناتوان یوقت بنابراین ؛باشد
 یرأخخسارت ت همطالب تواندمیاو  شود،میحقوق و دستمزد متوسل  یفله به توقمحکوم
 تأمینی فتوقیدرباره  ییاجرا یفتوق بر عالوهمورد بحث  ۀمقرر همچنین .یدبنما یزن یهتأد
 .داشت خواهد کاربرد نیز

 محصول باغات و امالک آن است یفتوق یا تأمین ةگونه که قبالً گفته شد الزمهمان
 ،آن صورت گرفته باشد یالزم برا ینیچمقدمه یااز قوه به فعل درآمده  هاآنکه منفعت 
 کهزمانی . مطابق قانون محصول باشد نشدهقابل انفصال  هنوز 1بعضی نظر رغمعلیگرچه 

 قابل کرده،نمو  یندهآ یهافرض که در ماه ینبا ا شود،می توقیف همهنوز نمو نکرده 
 یفتوق گذارقانون حتی رسدمیبه نظر  2بعضی، نظر رغمعلی ترتیب این به. شودانفصال 

موارد منوط  ینگرچه وجود محصول در ا یرد،پذیملک را هم م یمحصول چند سال آت
ه اجاره ب یهعلاقدام محکوم یدر مورد امالک مسکون یابه کاشت بذر  یهعلمحکوم اقدامبه 

معادل منفعت  یردر مورد اخ البتهخواهد بود.  یفمورد توق یآت هایدادن ملک در سال
 نه خود آن. شودمی یفاست که توق
و  یدستور شود؛میبه دو صورت انجام  یفر قانون توقاز نظ رسدمی نظربه واقع در
 به ستورد با و یدستور صورتبه یفتوق ،برداشت نشدهمحصول هنوز قابل ی. وقتیعمل

 توقیف شود، امامی انجام هاآن یرو نظا یکشاورز یا باغداری عامل یا علیهمحکوم
 اشد.که محصول قابل انفصال شده ب شودمیانجام  یوقت یعمل صورتبه

 سهام اوراق ای الشرکهسهب منافع فیتوق ای نیتأم. 4-3
 صراحتبهمعمول است  یزن 4الکامندر  3اغلبکه  گونهآندر قانون تجارت  گذارقانون
 یا أمینتنزد شرکت  درالشرکه بدهکاران را سدم یامنافع سدام  توانمیاست که  یرفتهپذ
ادل آن مع یابه محکوم یاخود خواسته  واندتمیالشرکه سدم یاسدام  منافعنمود.  یفتوق

                                                           
 ،عبداهلل شمس، ؛258ص یشین، پ، 1جلد  و انقالب. یعموم یهادادگاه یمدن یدادرس یینقانون آ شرح ی،عل مداجری،. 1

 .289 یشین،. پ3جلد مدنی،  دادرسی آیین

 .75ص  یشین،پ، 2جلد مدنی،  احکام اجرای قانون جامع شرح ی، عل مداجری،. 2

3. Wade, William Pratt. A Treatize on the Law of Attachment and Garnishment, San 

Francisco: Bancroft-Whitney Co., 1886. p 86. 

4. Brown, James Joseph. Op cit. p 5-28. 
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 تأمینامکان  یانمقام ب درمعمول است  یزن 1کشورها سایرکه در  گونهآن گذارقانونباشد. 
شرکت  یشرکا یاحق را به طلبکاران سدامداران  ینا ،الشرکهسدم یامنافع سدام  یفتوق یا

واقع  درکه وصول کنند. الشرسدم یاداده است که طلب خود را از محل منافع سدام 
 یاواسته خ نه خود  الشرکه سدم یابوده که در آن منافع سدام  یحالت یانِدر مقام ب گذارقانون
سدام  نافعم یفتوق یا تأمین امکان کهاست  بدیدی اما ،به بلکه معادل آن بوده استمحکوم
ت شرک یکامدار سد ینکهمانند ا دارد، وجود نیزاصل خواسته  عنوانبهالشرکه سدم یا
ت انتقال را در دفتر ثبت سدام شرک ینا، اما انتقال داده یگریسدام با نام خود را به د یسدام

از دادگاه بخواهد که منافع سدام مزبور  تواندمی ایگیرندهانتقال ینثبت ننموده باشد. چن
الت ممکن ح ینالشرکه هم انگردد. در مورد سدم یمشده و فعالً به فروشنده سدام تسل تأمین

ها با نام هستند و اگرچه ثبت انتقال الشرکهعلت که همه سدم این هاست مخصوصاً ب
ست؛ اتفاق آراء شرکا یا یتانتقال آن منوط به اجازه اکثر،اما  است یاریالشرکه اختسدم
 زرغم اخذ اجازه، انتقال را در خفا انجام داده و هنوالشرکه علیسدم ۀبسا دارندچه بنابراین

 آن را به شرکت اطالع نداده باشد.
نکرده  ینکه معالشرسدم یامنافع سدام  یفتوق یا تأمین یرا برا یفاتیتشر یچه گذارقانون
خص مش ینکهاز ا قبل معموالًالشرکه سدم یااست که منافع سدام  یدیبد حالاین بااست. 
مشخص  ةصلنشده باشند فا یفتوق یا تأمیناگر قبالً   شوند؛ زیرایم یفتوق یا تأمینشوند 

ن به آ توانمین ییقدر کم است که از نظر اجراعمل آن در هاآنشدن در  یمشدن تا تقس
. در واقع یستن هاآن یفتوق یا تأمینشده نبودن منافع مانع از حال مشخص ینا بادل بست. 
 وگرنهوم باشد معل یدبا یفتوق یا تأمین یبرا کهبه است محکوم یاخواسته  مقدار طبق قانونْ
 برای .را الزم ندانسته است شدهیفتوق یا تأمینمعلوم بودن مقدار مال  گذارقانون وقتهیچ
 شدهیفتوق یا تأمینچه مقدار از مال  ندانداگر  حتی کنندهتوقیف ،مازاد یفدر توق نمونه
الشرکه دمس یاسدام  منافع عبارتیبهکند.  یفآن را توق تواندمی ماند، خواهد یاو باق یبرا
دا شدن ابت یمقابل تقس یکه برا دانیممیکرد.  یفتوق توانمیهم از خالص شدن آن قبلرا 
( یژه)و تقسیم قابل سود به خالص سود آن سپس و شده تبدیل خالص سود به سود یدبا

 .شود تبدیل

                                                           
1. Barnes, Nicholas, and Rajnil Krishna. "Fiji." In Attachment of Assets, by Lawrence 

W. Newman, Fiji (1- 14), New York: Juris Publishing, 2014, Fiji 11. 
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، اما ندک یفرا توق یاالشرکهسدم یاسدم  ةمنافع چندسال یوجود ندارد که شخص منعی
 ایاصل و منافع سدم  یفتوق یا تأمین ،به طلب یدنسرعت در رس یموارد برا یندر ا
 تأمین یگری،در صورت وجود طلبکاران د ینکها ضمنخواهد بود.  بدترهم  باالشرکه سدم
 اصل 1ی،بعض نظر رغمعلیطلبکاران  یرتندا منافع مانع از آن نخواهد شد که سا یفتوق یا

ه و رها الشرکسدم یا سدممنافع  یفتوق حالاین باکنند.  یفقالشرکه را توسدم یاسدم 
شود که  یمدت برای اصل آن یکل یا یجزئ شدنالمنفعهمسلوبباعث  تواندمیکردن اصل 

 واندتمی یاقدام ینچن؛ زیرا کرد یریاز آن جلوگ توانمی پس ؛بسا کوتاه هم نباشدچه
 یلیونم 50 نفر یک ینکهمثل ا ؛باشد یرغ اضرار به یبرا ی قرار دادن حق خو یلهمصداق وس
رکه را الششرکت، منافع آن سدم یکالشرکه بدهکار در سدم یداشته باشد و بجا طلب
مشخص  تیسالزم ن یا،حقوق و مزا یفتوق یا تأمینمورد مانند  ینکند. در ا توقیف یا تأمین

هم  2گرانیکه د گونهآن یجهدر نت ،خواهد بود یچه مدت یبرا یفتوق یا تأمین ینشود که ا
سال یلیونم 50 ینشرکت ممکن است وصول ا یسودده یزوخبسته به افت ،اندابراز نموده

 منافع از نظر یفدر موضوع مورد بحث چون توق صورت، این در. بکشد طول زیادی یها
ر الشرکه دداده است، بدهکار صاحب سدم یلتقل یداًالشرکه را شدسدم یمتق یبازار

ع با آن وض را اصلاز طلبکاران آن  یخواهد کرد، اگر بعض ضرر آناصل  صورت فروش
از طلبشان  یمقدار کمتر یبترت یننظر که به ا ینا ازهم  هاآنعالوه بر بدهکار،  ،قبول کنند
 یربه سا تسرّی قابل گیرییجهنت اینخواهند کرد.  ضرر شودمیداده  پوش  اصلبا آن 
 .بود خواهد نیز ملک منافع یفتوق یا تأمین یرظمنافع ن یفتوق یا تأمینموارد 
 کنند،یم یرویکه از مقررات آن پ ییهاو شرکت یتضامن یهادر شرکت رابطه، این در
 یا تأمینشرکا عالوه بر امکان  یِشخص طلبکاران ،اندهم ابراز نموده 3یگرانکه د گونهآن

 یا نتأمیمنافع  که تیصور در ،هابدهکار خود در آن شرکت الشرکةسدم اصل توقیف
 برای زنیحق دارند انحالل شرکت را  ،را نکند هاآنکفاف طلب  الشرکهسدم شدهیفتوق

                                                           
نور،  امیتدران  انتشارات دانشگاه پ، (حسابداری و اجتماعی علوم هایرشته) تجارت حقوق ،ارسالن ثابت سعیدی،. 1

 .174ص  ،1391

ود و حدم یتاشخاص، شرکت با مسئول یهاشرکت یات،کل - یتجارت یهاشرکت -تجارت  حقوق ین،حس خزاعی،. 2

 .94ص  ،1385تدران  نشر قانون،  ،1جلد  .1384 یقانون یحهبا ال یاجمال یقتطب - یتعاون یهاو شرکت

 .420ص  ،1385تدران  سمت، ی، تجار یهاشرکت حقوق ،محمدرضا پاسبان،. 3
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قال به آن سبب است که انت این. نمایند درخواستدر آن شرکت  یکبه سدم شر یدسترس
 یاد همه موافقت بسته به مور یازمندن همواره یرینسا یا یکبه طلبکار شر الشرکهسدم اصل
جز  یاانتقال چاره ینبا ا هاآنشرکت است و در صورت عدم موافقت  یشرکا یرکثر ساا

تقال شرکا با ان یرسا استممکن  البتهک به درخواست انحالل شرکت نخواهد ماند. تمسّ
 .وافق باشندم یگریبا انتقال آن به شخص د، اما به طلبکار موافق نبوده یونالشرکه مدسدم
الل طلبکار بدون انح امکان وصول طلبِ یگریالشرکه به دسدمصورت با فروش  یندر ا

 شدهفتهگمنافع شرکت به نحو  مدتیطوالن یفتوق یا تأمین بنابراین؛ آیدیشرکت فراهم م
 با تاسگرچه ممکن  کند؛یم یدتشد یزامکان تمسک به درخواست انحالل شرکت را ن

 موجه وا طلبکاران سایر یا بدهکار یدرخواست از سو ینا منافع، بودندر توقیف  به توجه
در صورت انحالل شرکت،  یحت 1بعضی، نظر رغمعلی ها،شرکت این در حال هر در. نباشد
 ده،نش تأدیه شرکت طلبکارانِ طلبِ که وقتی تااند هم ابراز نموده 2یگرانکه د گونهآن
 به. هد داشتشرکت وجود نخوا ییدر دارا هاآنبه سدم  شرکا طلبکاران دستیابی امکان
کرده  فیبدهکار به خود را در شرکت توق یک اگر سدم شر شرکا طلبکارانِ ترتیب این
ود. مازاد خواهد ب کنندگانیفبه حق توق یهنسبت به آن سدم شب شانحقدر واقع  ،باشند
 .یستن 3کشورها همه حقوق قبول مورد اصولی طورهمازاد ب یفتوق یا تأمینامکان  البته
ست ا یفتوق یا تأمینگرچه فقط دوسوم محصول امالک و باغات قابل  باره ینا در
 مشخصه الشرکسدم یا سداممنافع  یفتوق یا تأمین یبرا یتیمحدود ینچن گذارقانون یول

 یفتوق یا أمینتالشرکه هم قابل سدم یابود که فقط دوسوم منافع سدام  یسته. شااست نکرده
 ینا به یمستقم طوربهآن دوسوم را  توانمین یند یاتثنبودن مست ییبه علت استثنا ، اماباشد
واهد بود خ یفتوق یا تأمینالشرکه قابل سدم یامنافع سدام  همة ظاهراًداد و  یتسرّ یزمورد ن
ار امرارمعاش شخص بدهک یلةبودن در شرکت تندا وس یکشر یااگر سدامدار بودن  یحت

اص درباره اشخ آناعمال  یرنظ یاشخاص ینچن ۀدربار یند یاتاعمال مستثن البتهباشد. 
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رشکسته ار وافراد مانند تجّ گونهینکه بتوان به ا یستن یدشغل آزاد خواهد بود و بع یدارا
 در نظر گرفت. یشان نفقه متناسباز درآمد

 ورشکسته اریاخت در منافع فیتوق ای نیتأم. 4-4
ه سال س یرا برا یامغازه مثالً باشد، بودهتاجر ورشکسته  یاردر اخت یمنافع است ممکن

 یتندا دو ماه از مدت اجاره سپر یو در زمان صدور حکم ورشکستگ باشداجاره کرده 
 ریمد یبرا یفسخ حقمربوطه ۀ ظاهر مقرر رغمعلی گذارقانون مورد ینشده باشد. در ا

 مدیر ،ارهاج ةدر صورت عدم موافقت موجر با اقال ینبنابرا ؛در نظر نگرفته است یهتصف
 ممکنغرماء نخواهد داشت.  ةغبط یترعا یجز اجاره دادن مجدد مورد برا یاچاره صفیهت

ن اداره کرد یاجاره برا ماندهیجزء مدت باق یاکل  برای رامورد اجاره  یهتصف یراست مد
عنوان هاز آن ب یامغازه را باز و فعال نگددارد او مثالً  ،مورد استفاده قرار دهد یورشکستگ
 یفا توقمزبور ب ۀمغاز منافعصورت  ینتاجر ورشکسته استفاده کند. در ا هایییانبار دارا
ع اتفاق مناف یندرباره ا یاپو یفتوق یواقع نوع در. شودنمیتلف  یاز ورشکستگ یناش
 .افتدیم

 داخل شانحق به رسیدن برای دارند ورشکسته متصرفی اموال در عینی حق که کسانی
 یرش شخصاگر ف مثالً شود،میرفتار  هاآنطلبکار ممتاز با  نوانعبهبلکه  شوند؛ینم غرما در

در نزد تاجر ورشکسته باشد او فرش خود را بدون قرار گرفتن در صف غرماء استرداد 
ه فرش بلکه در منافع آن حق داشت ینسؤال وجود دارد که اگر او نه در ع این البته. کندیم

 ایمدت سه سال اجاره کرده باشد  یرا برافرش  یناگر او ا مثالً یست؟چ یفباشد تکل
ده است. غافل مان نکته ایناز  گذارقانون کرد؟ باید چه باشد فرش این درحق انتفاع  یدارا
 ؛در اموال تاجر ورشکسته است ینیحق د یدارا یشخص ینگفت که چن تواننمی اینجا در
چون  یست. به عبارتا ینیمدت مع یو برا ینمع ینمشخص است که حق او نسبت به ع زیرا

او را  که حق یستن یدنظر بع یناز ا است وابسته( موصوف)فرش  خاص ینیحق او به ع
. آوریم حسابهبه منافع فرش مزبور طلبکار ممتاز ب یدنو او را در رس یمکن یتلق ینیع یحق
قابل  یزن یموارد بدهکار یرنخواهد داشت و در سا یامر اختصاص به ورشکستگ ینا البته
 را خواهد بود.اج
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 جهینت
 یزود آن نبلکه خ ،فقط معادل منفعت نهبه مورد  بسیییتهنشیییان داد که  فوق تحقیقی تحلیل
 ابراین،بن؛ گیرد قرار آن بهمحکوم رسیییدگی  جریان از بعد و بوده دعوا خواسییتة تواندمی
 ةتس نه فقط معادل خوا مورد، به بسته موضوع،   یاتدر جزئ گذارقانونوارد نشدن   رغمعلی
  بسیییاچه  کرد. یفتوق یا  تأمین  توانمی یزن رابه(  )محکوم خواسیییته بلکه خود آن   ،منفعت 
  تیبتر این بهداشییته باشیید.  ینیحق ع نوعی شییدهخواسییتهله در منفعت محکوم یاخواهان 
ممکن  یزن یاعنوان معادل هر خواسته منفعت به یفتوق یا تأمین مورد، به بسته  است  بدیدی

 خواهد بود.
 ایجهیعنوان نتبه ،اندداخل متن به فراخور بحث مطرح شده در که نتایجیبر  وهعال
 یانیو جر یعیدو دسته تجم بهمقاله  ینبحث ا مورد منفصلگفت منافع  توانمی فراگیر
منافع  یادرخت  سایة مانند یانیدرخت و منافع جر میوۀمانند  یعیمنافع تجم شوند؛یم یمتقس

 ای تأمینقابل  نیز خودشان بوده و عین حکم در تجمیعی فعمناسکونت.  یخانه برا
 یقانون یهامثال مقاله متن در. شوندیم نابود صرف یفبا توق یانیجر منافع اند، امایفتوق
 یاالشرکه محصول امالک و باغات و منافع سدم یعنی یعی،منافع تجم یفتوق یا تأمین یبرا

( و ددستمز و حقوقانسان )در قالب  منافع یعنی یانی،منافع جر یبرا یناوراق سدام همچن
استثنائاً  که دهدینشان م یراخ مورداند. ورشکسته مورد بحث قرار گرفته یارمنافع در اخت
 یاشده  ینگددار یاطور پوتلف نشدن به یو برا شوندیم یفتوق یا تأمین یانیمنافع جر

 د،دارن قرار النفععدم و منفعت تفویت معرض در منفعت نوع دو هر. شوندیاجاره داده م
 کلیِ منفعت خواسته  اگرباره  ینا درمورد نظر باشد.  هاآن ةاباح یا یتمالک ینکهاعم از ا

آن  معادل یاالجرم مثل  پس داشت نخواهد معنی آن خود  یفتوق یا تأمینباشد  الذمهیف
انتفاع  ةاباح ایبر منافع  عینفذ یتتوجه به مالک با معادل یلتحو ومحاسبه  اما شود،می یفتوق
معادل  نوانعبه شدهیفتوق یا تأمین منفعت. نیست یچیدگیبدون پ وآسان  همیشهبر او 
 یفیتوق چنین او. ةباشد نه در اباح یوندر ملک مد باید و بوده یند یاتاز مستثن نباید خواسته
 یفوقت یا تأمینبر سر راه  دیگر مانعی عنوانبهخواهد بود.  یعمل یا یصورت دستوربه
 ینِع یفوقت یا تأمین با اصوالًعمل  در ناچاربهمنفعت  یفتوق یا تأمین اغلب ،منفعت خود 
در موارد  ینع یفتوق یا تأمینبدون  منفعت  یفتوق یا تأمین. شودمی همراه منفعت آنمنشأ 
 .یستاز اشکال ن یهم خال ییاستثنا
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 ینع عنوانهبکردن منفعت  یتلق ینتأم لیرقابغ ۀدربار گذارقانونرفتار  ۀبسا نحوچه
، وده استب منفعترهن بودن  یرقابلو رهن و غ یفتوق یانخواسته الدام گرفته از مشابدت م

 پس است نداده تسری توقیف بههمه موارد  دراحکام رهن را  گذارقانونکه  دانیمیم اما
 د.منافع حکم نمو یفطبق آن در مورد توقو را مفروض گرفته  یاقاعده ینچن تواننمی

انات اجرا گفته شد به امک یرۀتوسط دا شدهیفاجاره دادن منافع توق ۀمتن دربار در آنچه
رفاً ص یهعلمال محکوم که مواردی در مثال برای کهطوریهب کند،یاحکام اضافه م یاجرا
از  توانمی شودمیفروخته  یفاتاست بدون تشر یادآن ز ینگددار ینهکه هز یلدل ینبه ا
گرفت.  را علیهمحکوممال  موقعیاز فروش ب یضرر ناش یامکان بدره جست و جلو ینا
 ریتفوبه دام آنمعموالً  صورت این در باشد؛ دام شدهتوقیفنمونه ممکن است مال  یبرا

یلدر حا شود،میفروخته  ینگددار هایینهجدت اجتناب از هز یفاتتشر یتو بدون رعا
ی مدت برای درآمد  جدت استحصالِ یو حت هاینهاجتناب از آن هز برای راآن  توانمی که

 واهدخ مفید نیز کنندگانتولید از حمایت جدت از ایمقرره چنینداد.  اجاره هرچند کوتاه
 .بود

شده ه نحو گفتهب گرچه یست،منافع او ممکن ن یفتوق یا تأمین یانسان برا یفتوق قاعدتاً
ان باشد به منافع انس ةدعوا مطالب ةاگر خواست معموالً. یستن قاعده بدون استثناء یندر متن ا
وق حق یهاجنبه یتبا رعا رسدمیبه نظر  ولی شود،میمعادل آن حکم داده  یامثل  یهتأد
 یهعدم تأد لیبه دل کهرا  کسانی منافع بتوانموجب آن داشت که به یامقرره توانمی یبشر
داده  اجارهبازداشت هستند را  دربا مبلغ اندک  هاییبه خاطر بده حتی گاهیخود  یبده

طلب طلبکاران  درآمدشان نشده مستثنابه کار نموده و از مقدار  واداررا  هاآن یو به عبارت
تکفل  افراد تحت یلدرآمد آنان را تحو شدهینموده و مقدار متناسب قسمت مستثن یهرا تأد
به  یدگیرس ینههز ،وش دولت نبودهبر د یبار هاآناز  ینگددار ینهداد تا هز هاآن

ن به گرفت یازین هاآن یپرداخت بده یبرا وبر دوش جامعه نبوده  یبار هاآن یهاخانواده
  .نباشد یزانمجالس گلر

  منابع
، یتدران  انتشییارات خرسییند ، )کنونی حقوقی نظم در مدنی احکام اجرای قانون، منصییور اباذری،
1386). 
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صب  ضمان » ،فردیزدیا اکبرعلی و حمید ابدری، سبت  غا سالمی  فقه در منافع به ن  مدنی حقوق و ا
 (.1389) 26-11 صص  43، شماره 2 سالاسالمی،  حقوق مبانی و فقه مجله.« ایران

مطالعه تطبیقی خسییارت عدم النفع در فقه امامیه و قوانین ایران و »یان، ذکائ یزپرو و حسییین احمری،
سیون   صلنامه  ،«وین 1980کنوان سالم  یهاه پژو ف شماره  9دوره  ،یفقه و حقوق ا  صص   32، 

11-26 (1392.) 
 (.1380، تدران  انتشارات ققنوس) ،موقت دستور، محمدرضا ادریسیان،
 ناشی  مدنی تمسئولی » یمیان،سل  اباالفضل  و باجگانی هاشمی  جعفر سید  بداری، ابوالفضل  اردکانی،
 94-69 صییص   86، شییماره  23وره ، دراهبرد و مجلس فصییلنامه  ،«رفته دسییت  از فرصییت  از
(1395.) 

 مجله ،«دنیم قانون و فقه در تطبیقی مطالعه منفعت؛ تسییلیم آثار و کیفیت»  ی،محمدمدد الشییریف،
 .(1390) 22-1 صص  2، شماره 2 سالتطبیقی  حقوق
تدران  ) ،(یکاربرد-ی)علم مدنی احکام اجرای هایبایسییته یسییی،مسییعود رئ و احمد سییید باختر،

 .(1385، 1جلد  ت خط سومانتشارا
 .(1385 ،2جلد یزان، تدران  م، )مدنی دادرسی آیین  ی،نادر مردان ومحمدجواد  بدشتی،
 .(1385، تدران  سمت، )یتجار یهاشرکت حقوق ،محمدرضا پاسبان،
 ایضیابطه  مالک، منفعت تفویت» محمدی،شیاه  محمد و صیادقی  محمود عیسیایی،  محمد تفرشیی، 
 حقوق هایپژوه  ،«آمریکا و ایران حقوق در اختراع حق نقض از اشی ن خسارت  جبران برای
 (.1390) 132-113صص  3، شماره 15دوره  تطبیقی
 .(1380یزان، تدران  م) تجارت، حقوق  ،حسن حسنی،
و  یتدران  مجمع علم)قضییایی،  رویه در مدنی دادرسییی آیین قانون ، محمدرضییا یدسیی حسییینی،
 .(1380،  مجد یفرهنگ
 .(1383ینه، تدران  نگاه ب، )قضایی رویه در مدنی احکام اجرای قانون  محمدرضا، سید حسینی،
 .(1384یل، تدران  سلسب، )مدنی دادرسی آیین قانون شرح، عباس یعل حیاتی،
 در حقوق یقیمطالعه تطب   -ها در انجام معامالت    شیییرکت  یرانمد  های یت محدود   ،البرز حیدرپور، 
 .(1382یار، دزتدران  م، )یسو انگل یرانا
 .(1385، تدران  نشر مداجر) ،یتأمین خسارات احتمال، جواد یان،خالق

شرکت با    یهاشرکت  یات،کل - یتجارت یهاشرکت  -تجارت  حقوقین، حس  خزاعی، شخاص،  ا
تدران  نشییر )، 1384 یقانون یحهبا ال یاجمال یقتطب - یتعاون یهامحدود و شییرکت یتمسییئول
 .(1385، 1جلد ، قانون

 .(1353نا، بیتدران  ، )بازرگانی حقوق ی،اعظم یدعبدالحم گنه،زن
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 .(1349 ،1جلد ، تدران  انتشارات دهخدا)تجارت،  حقوق، حسن ستوده،
شارات  ، )(حسابداری  و اجتماعی علوم های)رشته  تجارت حقوق  ،ارسالن ثابت  سعیدی،  تدران  انت

 .(1391، نور یامدانشگاه پ
نتشارات تدران  ا، )تطبیقی و کاربردی نظری، اعسار، پیرامون تحقیق و بررسی ،الهحشمت  سماواتی، 
 .(1385، کماالن
 .(1340، تدران  تابان، )مزاحمت رفع و عدوانی تصرف مظاهر اصغر،علی شریف،
 .(1385، 3جلد ، تدران  انتشارات دراک)مدنی،  دادرسی آیین  ،عبداهلل شمس،
 .(1382، 1جلد یزان، ن  نشر متدرا) ،مدنی دادرسی آیین ،عبداهلل شمس،
 .(1385، 2جلد ، تدران  دراک، )مدنی دادرسی آیین ، عبداهلل شمس،
تدران  انتشییارات ، )مختلط و شییخصییی - ایسییرمایه یهاتجارت، شییرکت حقوق ید، حم فروحی،

 .(1372 ، روزبدان
صیحی  صلنامه  ،«آن آوریضمان  یمنفعت و مبان تفویت» یرضا، عل زاده،ف سا حقوق ف شماره  41ل ،   ،
 .(1390) 277-259 صص  3
اصفدان  انتشارات دانشگاه    ) ، (3و انقالب ) یعموم یهادادگاه یمدن یدادرس  آیین ، احد زاده،قلی

 .(1381، اصفدان
صغر  ی،محمود شابه   بازتعریف عدم»، ا سه آن با مفاهیم م ، قییحقوق تطب یهاپژوه ، «النفع و مقای
 .(1392) 153-129  4 شماره، 18دوره 
 .(1369، تدران  گنج دان ) احکام، اجرای - مدنی دادرسی آیین الدین،جالل مدنی،
 .(1357یران، ا یتدران  انتشارات دانشگاه مل، )مدنی دادرسی آیینالدین، جالل مدنی،

صطفوی،  صطفی  م س  و سعادت  م شمند ف  ینح سالمی،   حقوق ،«النفععدم»یروزآبادی، هو ، 7 سال ا
 .(1389) 88-59 صص  26شماره 
، 2جلد  ، تدران  انتشیییارات فکرسیییازان )مدنی،   احکام  اجرای قانون  جامع  شیییرح ی، عل مداجری، 
1384). 
س  یینقانون آ شرح  ی،عل مداجری،  ،تدران  گنج دان ، )و انقالب یعموم یهادادگاه یمدن یدادر
 .(1379 ،1جلد 
سییدام عادی  حلیلت» یکومرام،هاشییم ن و سییروسییتانی  زادهحسیینعباس، حسیین  یدسیی موسییویان،
در بورس اوراق بدادار تدران در جایگاه مبیع در عقد بیع بر اساس فقه   شده یرفتهپذ هایشرکت 
 .(1393) 44 – 5 صص  1، شماره 4، دوره اسالمی مالی تحقیقات ،«امامیه
، ن تدران  گنج دا، )تطبیقی حقوق در پژوهشییی و ایران حقوق در موقت دسییتور یدون،فر ندرینی،
1387). 



 (1400بهار ) | 34شماره  | 9سال  |حقوق خصوصي  پژوهش | 148

 

 .(1378یزان، تدران  نشر م، )1جلد  .مدنی دادرسی آیین ، اهللقدرت واحدی،
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