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و شرايط شكلي درخواست دستور موقت در  ويژگي ها
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و علوم سياسي دانشگاه مازندراندانشجوي دوره دكتري  حقوق خصوصي دانشكده حقوق

)14/11/1387:تاريخ تصويب- 21/8/1387: تاريخ دريافت(

:چكيده
ند كه ممكن است ناظر به توقيفكمي مبادرت در امور فوري، دادگاه به صدور دستور موقت

دسـتور). قانون آيـين دادرسـي مـدني 316و 310مواد(مال، انجام عمل يا منع از امري باشد 

ه مانند تامين خواسته متمايز مي كند، موقت داراي ويژگي هايي است كه آن را از نهادهاي مشاب 

اين دستور محدوديت هايي را براي طرف مقابل دعوا ايجاد مي كند، بـدون آنكـه صـدور آن،

 منطبق با موضوع دعـواي موضوع دستور موقت نبايد دقيقاً. تاثيري در ماهيت دعوا داشته باشد 

، خواهان خواهد توانست اصلي باشد زيرا در اين صورت، قبل از صدور حكم در ماهيت دعوا

صـدور دسـتور موقـت نيـاز بـه. با صدور دستور موقت به خواسته دعواي اصلي نائل گـردد

و قابل  شرايطي دارد، تقديم درخواست دستور موقت، پرداخت هزينه دادرسي دعاوي غيرمالي

و شـراي. تجديد بودن اين درخواست از جمله اين شرايط مي باشد  ط در اين تحقيق، ويژگي ها
.دستور موقت، بررسي مي شود

:واژگان كليدي
.درخواست خواهان، دستور موقت، فوري،

∗
                   Email: Hamid.abhary@gmail.com 01125342102:فاكس مسئول مقاله

كن  .يدبراي اطالع از ديگر مقاالت منتشر شده از اين نويسنده در همين مجله، به صفحه پاياني اين مقاله نگاه
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 طرح مساله
و مهم و تـأمين حقـوق نخستين ترين هدف دادرسي در دعاوي بين اشخاص، رفع تجـاوز

و انـصاف اسـت، امـا اجـراي عـدالت مـستلزم كـشف  تضييع شده افراد براساس موازين عدل

و حقيقت است كه جز  از طريق استماع صبورانه اظهارات طرفين دعوا، بررسـي دقيـق مـدارك

و انجام تحقيقات الزم ميسر نيست  و اقـدامات. مستندات آنان تدارك هر يك از ايـن مقـدمات

و  و لزوم انقضاء مواعـد قـانوني و تشكيل جلسات متعدد احتياج دارد به صرف وقت ضروري

و تـراكم نامتناسـب حجـمطي مراحل اعتراض، تجديد نظر، فرجام  و باالخره كثرت مراجعات

و اطالـه كه بر كندي جريان محاكمـات كار در مراجع محدود قضايي هم از ديگر عواملي است

كه در بسياري از موارد تعيين تكليف قطعي دعاوي، سال هاي متمـادي  مي افزايد، بطوري آنها

و تطويـل،  و گاهي از رهگذر اين تأخير مي انجامد و حتـي غيرقابـل بطول  خـسارات سـنگين

و گاهي نيز به همين علت، موضوع حكم صادره مي شود و يـا،جبراني متوجه اشخاص  منتفي

مي هم چنين در برخي از دعاوي، موضوع مبتالبـه خواهـان بقـدري.دشواجراي آن غيرممكن

و  و تـأخير در ايـن امـر به آن تعيين تكليف شود كه بايد فوراً نسبت نشـستن بـه حياتي است

و چـه بـسا در طـول دادرسـي او را  انتظار صدور حكم قطعي، مشكل او را وخيم تر مي سازد

و حرج نمايد دچار كه در حد معقول از خصايص طبيعي رونـد عامل گذر،بنابراين. عسر زمان

و اقتضاي عدالت آن اسـت  و مخرب دارد و حياتي نقش منفي محاكمات است، در مسائل حاد

ب  وكه رسيدگي به اساس دادرسـي كه ه چنين اموري در حد امكان تسريع شود، مشروط بر اين

.اجراي عدالت هم لطمه نزند

 نهاد دستور موقت در قانون آيين دادرسي مـدني كـه از آن بـه دادرسـي فـوري نيـز تعبيـر

،ي از اينگونه مشكالت، براي جلوگير)435،ص1378، متين دفتـري، 273،ص1372جعفري لنگرودي،(مي شود

كه طبق آن، قضات دادگاه و تحت شـرايط پيش بيني شده است به تقاضاي ذينفع ها مي توانند

كه در مخاطره جدي قرار گرفته است  به حفظ حقي خاص بدون ورود در ماهيت قضيه نسبت

و  و يـا و حـرج و تا تعيين تكليف ماهوي دعوا، از ايجاد عسر رود دستور مقتضي صادر نمايند

و احتماالً غيرقابل جبران به ذينفع جلوگيري كنند  دادرسي فوري نوعي اسـت. خسارات سنگين

به مرافعات بـا تـشريفات رسـيدگي سـبك كـه نتيجـه آن، صـدور رأي در  از رسيدگي اجمالي

مي  به دستور موقت و اين قرار جنبة مـوقتي ماهيت نبوده بلكه قراري است كه از آن تعبير شود

و داد  مي دارد تواند بر خالف مفاد دستور موقت گاه ضمن رسيدگي بعدي خود در ماهيت دعوا

ص1372جعفري لنگرودي،(رأي بدهد ،273(.

 دستور موقـت مباحـث مختلفـي قابـل طـرح اسـت، از جملـه ايـن مباحـث، خصوصدر

شو ويژگي مي كه در اين تحقيق بررسي و شرايط درخواست دستور موقت است .دها



و شرايط شكلي درخواست دستور موقت در 3 آيين دادرسي مدني ايران ويژگي ها

 هاي دستور موقت ويژگي: مبحث اول
ان آيين دادرسي مدني دانسته اند؛ زيـرا، بـا برخي از حقوقدانان، دستور موقت را شمشير برّ

كه معموالً بايد پـس از پيمـودن  و اقدامات قهر آميز آن، و بويژه مرحلة اجرايي به كارگيري آن

و گرفتن حكم قطعي آغاز شود، دست كم جز  به آغاز آن جابجا راه دراز دادرسي ئاً، از پايان راه

كه گـاه مي و تمكـين وادار كـر را غـافلگير» طـرف«شود؛ جابجايي برق آسايي و بـه تـسليم ده

مي مي و به دعوا پايان ص1385شمس،(دهد نمايد ،377(.

و اصـرار دارد كـه كه در بيشتر موارد، ذي نفع يا وكيل او تمايل دستور موقت نهادي است

كا  به و در نتيجه، تشخيص موا آن را ذيرر گيرد نه تنها براي نفـع بلكـهد صدور دستور موقت

و اجراي آن، در اغلب موارد،. براي قاضي از اهميت ويژه برخوردار است  صدور دستور موقت

و مـشكالتي را ايجـاد مـي براي طرفي كه دستور عليه او صـادر مـي  و شـود، تـضييقات نمايـد

ر خسارات نسبتاً  مي قابل توجه و اين در حالي است كـه تـا آن زمـانا به بار  وارد بـودن،آورد

چه بسا تا آن زمان، اساسا دعـوا نيـز اقامـه نـشده دعواي ذي و نفع، در ماهيت، احراز نگرديده

مي. باشد و صادر نشدن قرار دستور موقت، كه از سوي ديگر، رد درخواست تواند موجب شود

كه خواهان، پس  و هزينـه از سال زمينه اجراي حكمي هـاي قـانوني تحـصيل ها صـرف عمـر

و در نتيجه حكم مزبور مي و» نوشداروي پس از مرگ سهراب«نمايد، از بين رفته شمرده شـود

به شـيوه  و اجرا نشدن دستور، حق اصلي خواهان به علت صادر اي بـر بـاد رود كـه جبـران يا

و يا بسيار مشكل شود  آ. مافات غيرممكن نست كه قبل از آنكـه دسـتگاه حكمت دستور موقت

و حقيقت را احراز كند، اقـدامي آنـي  قضايي با كندي هاي معمولي بتواند وارد اصل دعوا شود

.)427،ص1378متـين دفتـري،(براي حفظ حقوق فرضي كه در معرض خطر بنظر مي رسد انجام دهد 

و اين دستور، در به هر دو موضوع فوق توجه كرد  صـورتي بايـد در صدور دستور موقت بايد

كه تعيين تكليف آن فوريت دارد كه امر از اموري باشد .صادر شود

مي 310ماده :دارد قانون آيين دادرسي مدني، در خصوص موارد صدور دستور موقت مقرر

مي... در اموري كه تعيين تكليف آن فوريت دارد،« بنـابراين،.»نمايـد دادگاه دستور موقت صادر

د  كه دادگاه، درخواست دستور موقت مي رسد به نتيجه و» فوريـت«ر صورتي را احـراز نمايـد

يكي از تفاوت  هاي بارز اين نهاد با برخي نهادهاي مشابه ازجملـه قـرار توقيـف عمليـات اين

م  و دفاتر اسناد رسـمي مـصوب5ر در ماده زبواجرايي  قانون اصالح بعضي از مواد قانون ثبت

ك. باشد مي 1322  همان قانون است، پـس از اقامـه دعـواي1ه ناظر بر ماده به موجب اين ماده

اعالم بطالن دستور اجراي سند رسمي، هر گاه دادگاه داليل شكايت را قوي بداند يا در اجراي

سند رسمي ضرر جبران ناپذير باشد، به درخواست مدعي بعد از گـرفتن تـأمين، قـرار توقيـف 

مي  نـه» قرار توقيف عمليات اجرايـي«د،شوظه مي همان طور كه مالح. دهد عمليات اجرايي را
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تنها با توجه به عنوان آن از دستور موقت متمايز است، بلكه برخالف دستور موقت صـدور آن

بنـابراين،. باشد، زيرا كافي است دادگاه دليل شكايت را قـوي بدانـد مستلزم احراز فوريت نمي 

م  و آثار قرار موضوع(» دستور موقت«يا» دادرسي فوري«ر نيز مشمول مقررات زبوساير احكام

و نبايد با آن اشتباه شود نمي) قانون آيين دادرسي مدني310-325 مواد .)386،ص1385شمس،(باشد

كه به تبع مي» اصل دعوا«دستور موقت، اقدامي است تبعـي بـودن دسـتور. شود درخواست

به روشني از مـواد  ن دادرسـي مـدني اسـتنباط قـانون آيـي 325و 318، 312،317، 311موقت

و صـدور. شود مي » حكـم فـوري«در واقع دستور موقت براي رسيدگي فوري بـه اصـل دعـوا

بنـابراين، بـا زوال. شـود تاسيس نشده، بلكه اقدامي است كه در حاشيه اصل دعـوا انجـام مـي

بـه عبـارت ديگـر، دسـتور. دعواي اصلي به هر علتي، دستور موقت صادره نيز لغو خواهد شد 

و مانند هر امر موقت ديگر، زمـاني زوال  موقت براي فصل دائمي خصومت پيش بيني نگرديده

در مي دعـوا» اصـل«يابد؛ نهايت اين زمـان در خـصوص دسـتور موقـت، صـدور رأي نهـايي

 دعـواي اصـلي باشـد زيـرا در غيـراينه دستور موقت نبايد منطبق بر خواسـتهخواست. باشد مي

شمس،( گيرد قت به ناچار خواسته دعوا بايد در اختيار خواهان قرار صورت، در اجراي دستور مو

و اجراي آن است درحالي،)383،ص1385  بنابراين، دستور. كه اين امر مستلزم صدور حكم قطعي

و موقت نمي به بستانكار تواند مبني بر انجام تعميرات اساسي، رد مال به خواهان، پرداخت دين

ازمي نظاير اين موارد باشد اما  تواند اقداماتي نظير توقيف وجه ضمانت نامه بانكي، جلـوگيري

فرار از دين، جلوگيري از كـشيدن ديـوار يـا عمليـات سـاختماني، جلـوگيري از تخريـب بنـا، 

و انتقال مال، بازداشت اموال بدهكار معادل طلب را تا تعيـين تكليـف نهـايي  جلوگيري از نقل

ص 1385، شمس، 427،ص1378، متين دفتري( اصل دعوا مقرر نمايد  هـاي اين امر يكـي از تفـاوت.)386،

يا» خارج از نوبت«،» بدون تشريفات دادرسي«هاي بارز اين نهاد با رسيدگي  وقت فوقدر«و

م» العاده و مستأجر مصوب241و21،22ر در مواد زبواز جمله موارد 1356 قانون روابط موجر

به نحوي دادگا مي كه در آنها دقـت در عبـارات.ه در ماهيت دعوا اتخاذ تصميم مـي كنـد باشد

 
در، هرگاه موجر در مهلتي كه دادگاه تعيين مـي 1356مصوب.م.م.ر.ق21 به موجب ماده.1 كنـد از انجـام تعميـرات اساسـي

تعميرات مزبـور را بـا نظـارت دايـره تواند از دادگاه درخواست نمايد به او اجازه داده شود مورد اجاره سرباز زند، مستأجر مي 

و به موجب ماده  را22اجرا انجام دهد  همين قانون، هرگاه مستأجر مانع مالك از انجام تعميرات ضروري شود دادگاه مستأجر

 همـين12و11، نـاظر بـه مـواد 1362م مـصوب.م.ر.ق12همين ترتيب در تبصره ذيل ماده. نمايد به رفع ممانعت ملزم مي

، هرگاه مستأجر در مورد اجاره حق اسـتفاده از 1356م مصوب.م.ر.ق24همچنين به موجب ماده.، پيش بيني شده است قانون

در صورت تخلـف،. تواند آن را قطع يا موجبات قطع آن را فراهم نمايد را داشته باشد، موجر علي االصول نمي .... آب، برق يا

و عنداالقتـضاء ترتيـب وصـل آن را بدون رعا» فوراً«دادگاه به درخواست مستأجر  يت تشريفات دادرسي به موضوع رسـيدگي

و بدون رعايت تشريفات دادرسي را مقرر داشته در ساير مواد فوق الذكر نيز، قانون. خواهد داد  گذار رسيدگي خارج از نوبت

. است



و شرايط شكلي درخواست دستور موقت در 5 آيين دادرسي مدني ايران ويژگي ها

م 316 ماده يكي از اقسام دستور موقـت1رزبو قانون  نيز همين نتيجه را در بردارد، زيرا اين ماده

و انتقال آن اسـت» توقيف مال«را و توقيف مال نيز تنها ناظر به عدم امكان نقل قرار داده است

به خواهان؛ همچني  ازنه تحويل مال و يا منع از امر«ن منظور به قرينه بازداشت» انجام عمل نيز

ص1385شمس،(رساند است كه ذينفع را به اصل خواسته نمي» اموري«و» عمل«مال،  ،386(.

است؛ اين دستور، يك تدبير قـضايي اسـت كـه بـراي حفـظ» موقتي«دستور موقت اقدامي

 قـانون آيـين317لذا طبق ماده.مي كند موقعيت حقوقي خاصي ايجاد حقوق يك طرف، موقتاً 

كه اين دستور، موقتي اسـت، و از آنجا دادرسي مدني دستور موقت تاثيري در اصل دعوا ندارد

مي گردد  ص 1380صدرزاده افشار،(به اصل دعوا بعدا از طريق ماهوي رسيدگي صـدور دسـتور.)217،

ب  به درخواست خواهان، نمي تواند قرينه بر صدور حكم ه نفع او در ماهيت دعوا باشـد؛ موقت

كه با كالسه هاي عمومي حقـوقي بـه در يكي از دادگاه124/86به عنوان نمونه، در پرونده اي

خواسته اعالم انفساخ معامله مطرح بوده است، دادگاه بـه درخواسـت خواهـان دسـتور موقـت 

رسـيدگي مـاهوي بـه مبني بر منع انتقال ملك موضوع معامله را صادر نموده است ولي بعـد از 

به بي حقي خواهان صـادر كـرده اسـت  به علت عدم ارائه داليل كافي بر انفساخ، حكم . دعوا،

 قانون آيين دادرسي مدني، براي صدور دسـتور موقـت دادگـاه را مكلـف بـه گـرفتن 319ماده

از. تأمين از خواهان براي جبران خسارت احتمالي وارد بر خوانده نموده است ديگـر بنـابراين،

مي» دستور موقت«هاي نهاد ويژگي به اخذ تأمين از خواهان دانست را ايـن مـورد. توان تكليف

در نيز از تفاوت  و مواد قانوني مرتبط از جملـه نهـاد مقـرر هاي آشكار اين نهاد با ساير نهادها

. باشدمي)2 قانون آيين دادرسي مدني174ماده(دعاوي تصرف 

و حتي تجديد نظـر، اگـر عالوه بر اينها، آثار دست چـه عليـه ور موقت با صدور رأي بدوي

مي خواهان باشد، منتفي نمي  و علي القاعده تا صدور رأي نهايي پا بر جا مانـد مگـر اينكـه شود

هاي نهـاد اين امر نيز از جمله تفاوت. در دادگاه تجديد نظر با اعتراض طرف مقابل، فسخ شود 

 از ديگـر.باشـد مـي 174ابه از جملـه بخـش اخيـر مـاده با ساير نهادهاي مـش» دستور موقت«

هاي دستور موقت موضوع قانون آيين دادرسي مدني، لزوم صدور ايـن دسـتور توسـط ويژگي

كه اين موضوع از جمله تفاوت» دادگاه« كه مي باشد هاي اين دستور با دستورهاي مشابه است

مي شود . در ديوان عدالت اداري يا دادسرا صادر

و يا انجام عمل«:م.د.آ.ق316 ماده.1 ي باشددستور موقت ممكن است داير بر توقيف مال .»و يا منع از امر

و دادگـاه داليـل وي را موجـه ...«: اين ماده مقرر مي دارد.2 چنانچه قبل از صدور راي، خواهان تقاضاي دستور موقت نمايد

و زرع، يـا  تشخيص دهد، دستور جلوگيري از ايجاد آثار تصرف ويا تكميل اعياني از قبيل احداث بنا يا غرس اشجار يا كشت

و يا مزاحمت از حق را در ملك مورد دعوي صادر خواهد كرد از بين بر  و يا جلوگيري از ادامه مزاحمت ايـن. دن آثار موجود

.»دستور با صدور راي به رد دعوي مرتفع مي شود مگر اينكه مرجع تجديد نظر دستور مجددي در اين خصوص صادر نمايد
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كه براي اينكه اين دستور توان اجرايـي داشـته باشـد، ويژگي ديگر دستور موقت اين است

مي. تأييد رئيس حوزه قضايي الزم است  ، تنها نهـادي اسـت»دستور موقت«توان گفت در واقع

و اين ويژگي نيز از نكات متمـايز كننـده ايـن نهـاد از سـايركه از اين وي ژگي برخوردار است

مينهادهاي حق . باشد وقي مشابه مانند تامين خواسته

مي گردد اين است كه آيادر مواردي كه در ساير قـوانين، صـدور دسـتور«سؤالي كه مطرح

مي توان ويژگي2 پيش بيني گرديده است1در امور فوري»موقت و احكـام دسـتور موقـت، ها

به آن موارد تـسري داد؟)310-325مواد(قانون آيين دادرسي مدني   بـه نظـر مـي رسـد در را

به طـور كلـي كه كه در مواردي به اين پرسش بايد قائل به تفكيك شويم؛ به اين صورت پاسخ

به دليل نوع مرجع صادر كننده دستور موقت  ديوان(اجراي مقررات قانون آيين دادرسي مدني

آنو) عدالت اداري  ا وجود ندارد،)مقامات دادسرا(يا مقام صادر كننده يـن پرسـش پاسـخ بـه

كه در برخي قوانين به مقامات دادسرا نيز اجازه صدور دستور.منفي خواهد بود  قابل ذكر است

 قانون اصالح قانون جلـوگيري از تـصرف عـدواني14موقت داده شده است، از جمله در ماده 

 قانون آيين دادرسي مدني، به مقامات دادسرا اجـازه 174 در حكمي مشابه ماده3 1352مصوب

كه مرجع صـدور دسـتور موقـت در مـاده صد ور چنين دستوري داده شده است؛ با اين تفاوت

در.، دادگاه است ولي در قانون اصالحي فوق الذكر، دادسرا دستور مزبور را صادر مي كند 174

در اين گونه مـوارد،. بعضي موارد، امكان اجراي مقررات قانون آيين دادرسي مدني وجود دارد

و   الحق بودن اين قانون، مقررات آن نمي تواند ناسخ قوانين خـاص سـابق باشـد؛به دليل عام

كه.1 دستور موقت به صرف موجه يا قوي بودن داليل ،ونه فوري بـودن علت تصريح به امور فوري اين است كه در مواردي

 قانون اصالح بعضي از مواد قانون ثبت ودفاتر5قانون آيين دادرسي مدني ويا ماده 174مانند ماده(پيش بيني گرديده است امر،

ن آيين دادرسي مدني كه تنهـا به بعد قانو 310اساساً ماهيت دستور موقت صادره با دستور موقت موضوع ماده،)اسناد رسمي

. متفاوت است در امور فوري صادر مي گردد ،خواه داليل امر موجه يا قوي باشد يا نباشد،

 قـانون حمايـت از نـشانه هـاي جغرافيـايي مـصوب6تبصره ماده،25/9/1385 قانون ديوان عدالت اداري مصوب15ماده.2

اسـترداد احـوال شخـصيه، كيفري، بازرگاني، قضايي در زمينه هاي حقوقي، قانون موافقت نامه همكاري38ماده،7/11/1383

،15/4/1385مجرمان وانتقال محكومان به زندان وتصفيه تركه ها بين جمهوري اسالمي ايران وجمهوري عربي سوريه مصوب 

 جمهوري اسالمي ايران بـه قانون اجازه الحاق دولت22ماده،26/6/1376 قانون داوري تجاري بين المللي مصوب17و9ماده

 قانون12ماده،15/11/1353 قانون حمايت خانواده مصوب20ماده،30/1/1373كنوانسيون بين المللي نجات دريايي مصوب

و آب حفظ 64و مـاده 2/4/1319 قانون امور حسبي مصوب19ماده،1/3/1354هاي زير زميني كشور مصوب حراست منابع

 از جمله قوانيني هستند كه در آنها صدور دستور موقـت 1337 قانون ثبت عالئم واختراعات مصوب آيين نامه اصالحي اجراي

.به لحاظ فوري بودن امر پيش بيني شده است

در صورتي كه مرجع رسيدگي كننده داليل شكايت را قوي بداند، بـه درخواسـت خواهـان موقتـا«:اين ماده مقرر مي دارد.3

و يا جلوگيري دستور جلوگيري از ايجاد  و تكميل اعياني از قبيل احداث بنا يا غرس اشجار يا كشت زرع در ملك مورد دعوا

و اين دستور با صدور حكم به رد دعوي مرتفـع مـي شـود مگـر و يا ممانعت از حق را صادر خواهد نمود از ادامه مزاحمت

.»اينكه مرجع پژوهشي دستور مجددي در اين مورد صادر كند



و شرايط شكلي درخواست دستور موقت در 7 آيين دادرسي مدني ايران ويژگي ها

)قانون آيين دادرسي مدني(قانون عام سابق در صورت الحق بودن قانون خاص نيز، اين قانون،

و لذا تا جايي كه اجراي مقـررات قـانون آيـين دادرسـي را در موارد مغايرتخصيص خواهد زد

م،مدني در خصوص دستور موقت  مي توان،نباشدرزبومغاير با مقررات خاص حاكم بر موارد

به ديگر بيان صـرفاً در مـوارد سـكوت قـوانينكرمقررات دستور موقت اين قانون را اعمال د؛

مي توان مقررات دستور موقت موجود در قانون آيين دادرسي مـدني را حـاكم دانـست . خاص

به طور مثال اخذ تأمين جهت صدور دستورموقت در قانون خاص منع شده باشد، بنابراين، اگر

و 319نمي توان در اين خصوص ماده  صـدور دسـتور قانون آيين دادرسـي را حـاكم دانـست

به اخذ تأمين از متقاضي  مد،كرموقت را منوط ر همـراه زبـو اما اگر اين امر بـا سـكوت قـانون

.بايد اخذ تأمين را براي صدور دستور موقت الزم دانست باشد،

 شرايط شكلي درخواست دستور موقت: مبحث دوم
به درخواست دستور موقت بايد برخي شرايط شكلي را رعايت كرد، نحـوه  براي رسيدگي

و قابل تجديد بودن درخواسـت از طرح اين درخواست، زمان طرح آن، هزينه دادرسي مربوطه

مي شود مهم كه در ذيل بررسي .ترين اين شرايط است

 طرح درخواست نحوه) الف
ده است؛ درخواست،كراستفاده» درخواست«گذار در خصوص دستور موقت از لفظ قانون

كه در آن چيزي از مراجع قضايي خواسـته شـود ماننـد درخواسـت نوشته هـاي امـور اي است

به جاي دادخواست در امور ترافعي قراردارد  كه از. حسبي درخواست از مراجـع قـضايي اعـم

ز  يرا هر دادخواستي متضمن درخواستي است ولي هـر درخواسـتي مـالزم بـا دادخواست است

و غيره  و درخواست صدور اجرائيه جعفـري( دادخواست نيست مانند درخواست در امور حسبي

).272،ص1372لنگرودي، 

درخواسـت دسـتور«. باشد شروع رسيدگي در دادرسي فوري، مستلزم تقديم درخواست مي

ش  و بـه. فاهي باشـد موقت ممكن است كتبي يا درخواسـت شـفاهي در صـورت مجلـس قيـد

از همـان). قانون آيـين دادرسـي مـدني313ماده(»رسد امضاي درخواست كننده مي  طـور كـه

مي  به دستور موقت بر و مواد ديگر مربوط آيد، تقاضـاي دسـتور موقـت نيازمنـد ظاهراين ماده

چون دادرسـي فـوري نـاظر بـه...«: در اين خصوص گفته شده است. تقديم دادخواست نيست 

و تعجيل، مشخصه آن است لذا بديهي است تشريفات دادرسي در آن  مواردي است كه فوريت

و تعجيل رعايت نمي  كه با فوريت و زمان است شود، زيرا تشريفات بداهتاً مستلزم صرف وقت

به جاي كلمه دادخواست مورد نظر مقنن منافات دارد؛ به همين دليل قانون  كه آغازگر هر گذار
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مي. دعواي حقوقي است از درخواست استفاده كرده است تواند بنابراين، خواهان دستور موقت

به دادگاه تقديم كند و .)137،ص1379واحدي،(.»تقاضاي خود را روي يك كاغذ معمولي نوشته

: مذكور، ذكر چند نكته حائز اهميت است313در خصوص ماده

، بايد گفت كه اگر درخواست دستور موقـت بـا توجـه بـه313 برخالف اطالق ماده،ً اوالً

 قانون آيـين دادرسـي، پـيش از اقامـه دعـوا مطـرح گـردد بايـد بـه صـورت318و311مواد

كه در و تقديم شود زيرا الزم است ي دفتـر كـل،»دفتر ثبت دادخواست هـا«دادخواست تنظيم

و توسط مقام ارجاع كننده ارجاع شود 48در مـاده قاعـده كلـي مقـرر.)403،ص1385شـمس،(ثبت

و»دادخواست« در خصوص لزوم تقديم1م.د.آ.ق به رسيدگي استثنا بـودن اسـتفاده براي شروع

به موارد متيقن»درخواست«از  و لزوم اكتفا به اسـتناد(در اين خصوص مانند درخواست تخليه

و مستاجر مصوب  چه قانون ساكت است اگر. نيز مؤيد همين نظر است)76قانون روابط موجر

به داللت ماده   قانون آيين دادرسي مدني، در صورت لزوم تقديم دادخواست، تعداد نـسخ60اما

به تعداد خوانده به عالوه يك نسخه باشد . دادخواست بايد

به ظاهر ماده،ثانياً كه بـه موجـب، فرضي را متصور شده313 بعضي حقوقدانان با توجه اند

و متقاضـي دسـتور موقـت تقاضـاي خـود را شـفاهاً آن هنوز دعواي اصلي  مطرح نشده است

مي  مي مطرح و اين به معناي امكان درخواست شفاهي دستور موقت قبل از اقامه دعوا  باشد كند

به نظر مي.)338،ص1381مهاجري،( به اصطالح اما و313در مـاده»صـورت مجلـس«رسد با توجه

به تنظيم صورت جلسه نمـي نمايـد، درخواسـت اينكه تا دعوايي طرح نشده باشد دادگ اه اقدام

و خواهـان در  كه دعواي اصلي در دادگـاه مطـرح شـده به موردي دانست شفاهي را بايد ناظر

بـه عبـارت ديگـر، اگـر.)27،ص1369همتـي،(جلسه دادرسي، تقاضاي صدور دستور موقت بنمايد 

 اي شـفاهي مطـرح شـودبه گونهدرخواست دستور موقت پس از اقامه دعوا باشد، ممكن است 
).403،ص1385شمس،(

در313 در ماده،ثالثاً به امضاي درخواسـت كننـده اشـاره شـده اسـت؛  از باب تسامح تنها

مي در حاليكه معموالً درخواست شفاهي از ناحيه كساني مطرح و كه فاقـد سـواد نوشـتن شود

و به هرحال، چنانچه درخواست كننده. نتيجه فاقد امضا هستند   فاقد امضا يا فاقد سواد خواندن

به اثر انگشت او برسد ).338،ص1381مهاجري،(نوشتن باشد، صورتجلسه تنظيمي بايد

به لزوم يا عدم لزوم ارجـاع درخواسـت دسـتور موقـت توسـط، اشاره313 ماده،رابعاً اي

به صـورت كتبـي باشـ. رئيس حوزه قضايي ندارد  ددر اين خصوص بايد گفت اگر درخواست

و چه نشده باشـد( نيـاز بـه ارجـاع از طريـق رئـيس حـوزه)چه دعواي اصلي اقامه شده باشد

 
و.شروع رسيدگي در دادگاه مستلزم تقديم دادخواست مي باشد«:م.د.آ.ق48 ماده.1 در دادخواسـت بـه دفتـر دادگـاه صـالح

.»نقاطي كه دادگاه داراي شعب متعدد است به دفتر شعبه اول تسليم مي گردد



و شرايط شكلي درخواست دستور موقت در 9 آيين دادرسي مدني ايران ويژگي ها

به اينكه فرض تقاضاي شـفاهي پـيش از قضايي دارد، اما اگر به صورت شفاهي باشد، با توجه

مي311اقامه دعوا منتفي است، از قسمت اول ماده  توان استفاده كـرد قانون آيين دادرسي مدني

د  به دستور موقت درخواستكه ورود اين ماده. باشد نيازمند ارجاع نمي شده، ادگاه به رسيدگي

مي دارد  چنانچه اصل دعوا در دادگاهي مطرح باشد، مرجع درخواسـت دسـتور موقـت،«: مقرر

كنـد اگرچه به اعتقاد برخي حقوقـدانان، نظـم قـضايي ايجـاب مـي»...همان دادگاه خواهد بود 

به درخواست دستور موقت شروع مراتب به نظر معاون ار  و پس از ارجاع، رسيدگي جاع برسد

ص 1381زراعت،( شود ،1031 .( 

 زمان طرح درخواست)ب
ايـن. شـود آغـاز مـي،نفـع در قـضيه اسـت دادرسي فوري با درخواست خواهـان كـه ذي

به دعواي اصلي انجـام پـذيرد كـه مـي  تـوان درخواست ممكن است در مراحل مختلفي نسبت

شدبرا :ي آن چهار حالت متصور

 درخواست قبل از اقامه دعوا-1
به دادگـاه، درخواسـت صـدور در اين حالت، خواهان قبل از طرح دعواي اصلي با مراجعه

مي  و. نمايد دستور موقت به عبارت ديگر، در اين مورد هيچ دعـوايي در دادگـاه جريـان نـدارد

ا درخواست صدور  صلي در دادگـاه صـورت گرفتـه اسـت؛ دستور موقت پيش از طرح دعواي

كه گفتيم، همان به درخواست دسـتور موقـت اشـارهيچه در قانون آيين دادرس اگر طور  مدني

براي ادامه جريـان. تقديم دادخواست براي تقاضاي دستور موقت الزم مي باشد شده ولي عمالً

م318دادرسي در دادگاه، ماده  ت زبو قانون : عيين تكليف كرده اسـتر براي خواهان بدين ترتيب

كه از قبل اقامه دعواي نشده باشد، درخواسـت كننـده« پس از صدور دستور موقت در صورتي

به منظور اثبات ادعـاي خـود بـه دادگـاه  بايد حداكثر ظرف بيست روز از تاريخ صدور دستور،

كه دستور موقـت  و گواهي آن را به دادگاهي و دادخواست خود را تقديم صـادر صالح مراجعه

به درخواسـت طـرف،،صورت در غير اين. كرده تسليم نمايد   دادگاه صادر كننده دستور موقت

.»از آن رفع اثر خواهد كرد

مي همان كه مالحظه گردد اين ماده، مهلت اقامه دعـوا را ظـرف بيـست روز از تـاريخ طور

نه از تاريخ ابالغ آن؛ اين امر منطقي نيـسكرصدور دستور موقت مقرر  و و بهتـر بـود كـه ده ت

تاريخ ابالغ دستور موقت، تاريخ آغاز مهلت باشد بخصوص نسبت بـه خواهـاني كـه در محـل

رسـد مبنـاي؛ به نظر مي)1031،ص1381زراعت،( دادگاه صادر كنندة قرار دستور موقت اقامت ندارد 

كه قانون  كه متقاض 318گذار در ماده اين حكم اين باشد ي دستور، اصل را بر آن گذاشته است
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و از زمـان صـدور دسـتور كـر موقت به اعتبار فوريت موضوع، پرونده مطروحـه را تعقيـب ده

نه وضـعيت محـاكم از لحـاظ  موقت در پرونده آگاه است، در حالي كه عمالً اين چنين نيست،

مي  و نـه كثرت كار اجازه دهد كه درخواست كنندگان همراه پرونده خود به دادگاه مراجعه كنند

د  از نمايـد دستور موقت مقدور است هر لحظـه بـه دادگـاه سركـشيهرخواست كنند براي  تـا

ص 1381مهـاجري،(صدور يا عدم صدور دستور موقت اطالع حاصل كنـد عـالوه بـر اينهـا،.)346،

، حـال اگـر)325 مـاده1تبـصره(اجراي دستور موقت مستلزم تاييد رئيس حوزه قضايي است 

و بعلت عدم حضور رئيس حوزه قضايي، تاييد دسـتور در روز صدور دستور در يك روز بوده

م  چه زماني است؟ با توجه به اينكه مقـام ر تكليفـي در زبـو ديگري انجام شود، شروع مهلت از

و تا زماني كه اين دستور را تاييد نكرده است  دسـتور صـادره،تاييد دستور موقت صادره ندارد

ر مي به نظر مي باشد، و كاربرد كه مهلت مقرر از زمان تاييد دستور صادر شـده فاقد ارزش سد

مي شود  بايد توجـه شـود كـه در احتـساب مهلـت مزبـور،. توسط رئيس حوزه قضايي شروع

و مخصوصاً مواد   قانون آيين دادرسي مدني بايـد رعايـت445و 444مقررات مربوط به مواعد

مي دارد444ماده. گردد و چنانچه روز آخر موعد، مصادف«: مقرر با روز تعطيل ادارات باشـد

به جهت آماده نبودن دستگاه قضايي مربوط  به حساب نمي،يا آيـد امكان اقدامي نباشد، آن روز

كه ادارات بعد از تعطيل يا رفع مانع باز مـي  مـاده.»شـوندو روز آخر موعد، روزي خواهد بود

اع«:مي دارد نيز بيان 445 كه ابتداي آن تاريخ ابالغ يا و موعدي  الم ذكر شده است، روز ابـالغ

و همچنين روز اقدام جزء مدت محسوب نمي  دستور موقت، با توجه خصوصدر.»شود اعالم

، روز ابالغ موضوعيت نـدارد)نه تاريخ ابالغ(به شروع مهلت اقامه دعوا از تاريخ صدور دستور

به(ليكن در احتساب مهلت بيست روزه، روز اقدام را) دعواي اصلي تقديم دادخواست مربوط

.نبايد جزء مدت محسوب كرد

در صورت عدم طرح دعواي اصلي از سوي خواهان در مهلت مقـرر، طبـق قـسمت اخيـر

در حقـي كـه قـانون. به درخواست خوانده از دستور موقت رفع اثر مي گردد318ماده  گـذار

ا  و به او جازه درخواست رفع فرض عدم اقامه دعوا توسط خواهان، براي خوانده در نظر گرفته

و در نتيجه تا زماني كـه دسـتور  به مهلت نشده است اثر از دستور موقت را داده است، محدود

كه درخواست رفع اثـرآموقت پا برجاست  ن حق قابل اجرا است، بنابراين حتي اگر در زماني

پ از دستور موقت مي ايـان مـدت شود، دعواي اصلي اقامه شده باشد اما اين اقامه دعـوا پـس از

ص 1385شـمس،(بيست روز بوده باشد، دادگاه بايد از دستور رفع اثر نمايـد  در مقابـل، اگـر.)404،

كه در مهلت مقرر تقديم شده است، با قرارهاي رد يا ابطال مواجـه شـود،  دادخواست خواهان،

كه اين قرارها قطعي نشده است ذينفع نمي  از اثـر تواند بـه اسـتناد آنهـا تقاضـاي رفـع تا وقتي

دستور موقت را نمايد زيرا چه بسا با نقض قرار در مرجع تجديدنظر، دادگاه بدون لزوم تقـديم 



و شرايط شكلي درخواست دستور موقت در 11 آيين دادرسي مدني ايران ويژگي ها

به رسيدگي ماهوي، بر اساس همان دادخواست قبلي شـود همچنـين. دادخواست جديد مكلف

اگر خواهان دادخواست خود را ظرف مهلت مقرر تقديم نمايد اما اين دادخواست ناقص باشـد 

ذيو متعاقباً ظر  نفع را مستحق درخواست رفع اثرف مهلت ده روز مقرر تكميل گردد، اين امر

مي از دستور موقت نمي  شود، تمام نمايد زيرا دادخواست ناقصي كه در مهلت رفع نقص تكميل

ص 1385شمس،(آثار خود را از زمان تقديم خواهد داشت ،404(.

كه در پايان اين قسمت مي اي سؤالي كه با توجه به ماده تواند مطرح شود در318ن است ،

فرض عدم اقامه دعوا در مهلت مقرر توسط خواهان، رفع اثر از دستور موقت بايد مـسبوق بـه

از.1 دستور موقت باشدهدرخواست طرف يعني خواند   حال اگر اين شخص تقاضـاي رفـع اثـر

مـ،دستور موقت را ننمايد، تكليف دادگاه چيست؟ آيا در ايـن فـرض ازي دادگـاه توانـد رأسـاً

مي  به قاعده كلي مندرج درمـاده دستور موقت رفع اثر نمايد؟ به نظر و2م.د.آ.ق2رسد با توجه

 قانون آيـين دادرسـي مـدني بـه لـزوم 318استفاده از وحدت مالك آن، همچنين تصريح ماده

 اقـدام نمايـد تواند رأساً به رفع اثر از دستور موقـت وجود درخواست براي رفع اثر، دادگاه نمي

در صورت درخواسـت رفـع اثـر توسـط. اگر چه اين امر باعث بالتكليفي پرونده خواهد شد

و بـه اسـتناد قاعـد  به سكوت قـانون آيـين دادرسـي مـدني كه با توجه هثالث گفته شده است

كه تداوم دستور موقت موجب تضرر شخص ثالث شـود شـايد بتـوان بـه الضرر، در صورتي

ص 1381مهاجري،(دكرتور موقت رفع اثر تقاضاي اواز دس  به نظر مـي رسـد ايـن نظـر قابـل.)347،

به آراء دادگاه،تأمل است  ها، جز از طريـق اعمـال مقـررات زيرا اعتراض شخص ثالث نسبت

م 417-425مواد(اعتراض شخص ثالث   امكان پذير نمي باشد؛ بنابراين در فـرض3)رزبو قانون

به مقررات مواد مـذكور، بـه دسـتور موقـت صـادره، مورد بحث نيز شخص ثالث بايد  با توجه

.اعتراض ثالث نمايد

درغيـر ...«اين عبـارت كـه با قيد]م.د.آ.ق[318مقنن در قسمت اخير ماده«: بر اين موضوع بدين صورت انتقاد گرديده است.1

خـود را از زيـر بـار مـسئوليت دسـتور» اينصورت دادگاه صادركننده دستورموقت به درخواست طرف، از آن رفع اثر خواهد كرد 

و يا انجام امري گشته است، مبري ساخته اسـت  بـا توجـه بـه ترتيبـات. موقت كه منجر به توقيف مال كسي يا عدم انجام امري

و قبل از ابالغ اجرا شده دادرسي فوري كه و ابالغ به طرف دستور موقت صادر شده  ممكن است حتي در روز تعطيل بدون اطالع

و متقاضي درخواست دادرسي فوري در مهلت مقرر به تقديم دادخواست مبادرت نكرده وگواهي مربوطه را تحويـل دادگـاه باشد

ص صالح نداده باشد، چرا قانون  و لغو دستور را منوط به درخواست طـرف كـه حتـي گذار دادگاه را در چنين ورتي مكلف ننموده

و باب سوء استفاده از قانون وحكم دادگاه را باز گذاشته اسـت  ، 1380؛ بـازگير،».معلوم نيست از جريان مطلع باشد، نموده است

.34ص

 يا اشخاص ذينفع يا وكيل يا قائم مقـام هيچ دادگاهي نمي تواند به دعوايي رسيدگي كند مگر اينكه شخص«:م.د.آ.ق2 ماده.2

.»يا نماينده قانوني آنان رسيدگي به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشد

اگر در خصوص دعوايي،رأيي صادر شود كه به حقوق شخص ثـالثي خللـي وارد آورد وآن شـخص يـا«:م.د.آ.ق417 ماده.3

مـي توانـد نـسبت بـه آن رأي به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، نماينده او در دادرسي كه منتهي به رأي شده است 

.»اعتراض نمايد
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 درخواست ضمن اقامه دعوا-2
شـود اگر درخواست دستورموقت ضمن اقامه دعواي اصلي باشد، در دادخواست مطرح مي

به برگ دادخواست جداگانه نيست  ص 1385شمس،(و بنابراين نيازي در اين حالت، خواهان.)403،

و بهاي آن، صدور دستور موقت را نيز تقاضـا مـيد ر دادخواست تقديمي، در قسمت خواسته

. كند ليكن بايد عالوه بر هزينه دادرسي دعواي اصلي، هزينه دستور موقت را هـم واريـز نمايـد

به طور فوق العاده تقاضاي صدور دستور موقت را بررسي مي را دادگاه و اگـر فوريـت آن كند

باكراحراز  و طـرفين را بـراي د،  لحاظ ساير شـرايط، در ايـن زمينـه دسـتور موقـت را صـادر

مي كند به اصل دعوا دعوت م. رسيدگي ر را رد زبـو در صورت عدم احراز فوريت، درخواست

.نمايد مي

 درخواست پس از اقامه دعوا-3
و دادگاه وارد رسيدگي مـاهوي  گاهي دعوايي در مرجع صالحيتدار دادگستري مطرح شده

و در اين حالت ذي،نيز گرديده است كه فوريت آن ايجـاب نمايـد كـه نفـع موردي پيش آيد

و يا حتي به طـور شـفاهي  به صورت كتبي دعواي مورد نظر، درخواست دستور موقت خود را

و توسط او امـضاء گـردد  بـه عنـوان مثـال، دعـوايي بـه. مطرح نمايد تا در صورتجلسه نوشته

ب  و خواهـان در جريـان،ه تنظيم سند رسمي مال موضـوع معاملـه خواسته الزام خوانده  مطـرح

مي شود كه خوانده درصدد انتقال سند بنام شخص ثالثي است، در ايـن حالـت دادرسي متوجه

و انتقـال سـند مـذكور را مي تواند از دادگاه صدور دستور موقت مبنـي بـر منـع نقـل خواهان

 به درخواست صـدور دسـتور بصورت فوق العاده در اين صورت نيز، دادگاه. درخواست نمايد 

مي موقت رسيدگي مي و در مورد رد يا قبول آن اظهار نظر نمايد، سپس رسيدگي بـه اصـل كند

.دهد دعوا را ادامه مي

 درخواست پس از صدور حكم-4
گاهي اوقات بعد از صدور حكم از سوي دادگاه بدوي، تقاضاي صدور دستور موقـت مـي

 درخواست دستور موقت پيش-الف: زمينه بايد بين دو فرض قائل به تفكيك شد در اين. شود

 درخواست دسـتور موقـت پـس از تقـديم دادخواسـت-ب؛از تقديم دادخواست تجديد نظر

اين تفكيك از آنجا حائز اهميت است كه ممكن است خواهـان در مرحلـة بـدوي. تجديد نظر

و در نتيجه امكان  و درخواسـت صـدور محكوم له واقع شده باشد  تجديد نظرخـواهي از رأي

دستور موقت از دادگاه تجديد نظر براي او فراهم نباشد؛ در اين فـرض ممكـن اسـت خوانـدة

به تجديد نظر خواهي از رأي اقدام ننمايد؛ حـال اگـر قائـل بـه امكـان  محكوم عليه نيز نسبت



و شرايط شكلي درخواست دستور موقت در 13 آيين دادرسي مدني ايران ويژگي ها

ن باشـيم، ممكـن اسـت درخواست صدور دستور موقت پيش از تقديم دادخواست تجديد نظـر

به خواهان وارد گردد  قابـل در واقع اگر گفته شود كـه بـا صـدور رأي. خسارات جبران ناپذير

، چون دادرسي در جريـان نمـي تجديدنظر باشـد، درخواسـت صـدور دسـتور مرحلة نخستين

از موقت نيز قابل طرح نمي  و انتقاالتي كـه خوانـده پـس باشد، خواهان محكوم له در برابر نقل

و همچنين ساير امور فوري كـه امكـان صدور رأي مرحله نخستين درصدد انجام آن بر مي  آيد

از. گردد حدوث آن در اين مرحله وجود دارد، خلع سالح مي  بنابراين بـه منظـور پـيش گيـري

به امكان درخواست صدور دستور موقـت در فاصـله صـدور حكـم  بروز چنين امري بايد قائل

و قطعيت آن بود  مي.بدوي  قانون309توان گفت با استفاده از وحدت مالك ماده در اين مورد

 اگر درخواست صدور دستور موقت پـيش از تقـديم دادخواسـت تجديـد1آيين دادرسي مدني

بود؛ اين امر منافاتي با قاعده فـراغ نظر باشد، رسيدگي به آن در صالحيت دادگاه بدوي خواهد

 حكم، دادرس از آن فارغ مي شـود اظهـار نظـر مـاهوي دادرس ندارد زيرا آنچه پس از صدور 

و صدور دستور موقت در راسـتاي حكمـي كـه دادگـاه صـادر به دعواي مطروحه است نسبت

. كرده است، اظهار نظر ماهوي نسبت به آن دعوا نمي باشد

اگر درخواست دستور موقت پس از تقديم دادخواست تجديد نظر باشـد، رسـيدگي بـه آن

د  مي در صالحيت گيرد زيرا با تقديم دادخواست تجديـدنظر، صـالحيت ادگاه تجديد نظر قرار

مي  به اطالق. يابد دادگاه بدوي پايان م310 در مـاده» دادگاه«بديهي است با توجه ر، زبـو قـانون

 قـانون آيـين356همچنين مـاده. دادگاه تجديد نظر نيز صالحيت صدور دستور موقت را دارد 

مقرراتي كه در دادرسي بدوي رعايـت مـي شـود در مرحلـه«:شته است دادرسي مدني مقرر دا

ب  با توجه.»موجب قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشده تجديدنظر نيز جاري است مگر اينكه

به عدم پيش بيني ترتيب ديگر براي دستور موقت در مرحله تجديدنظر، همان مقررات مرحلـه 

. باشدبدوي در دادگاه تجديدنظر قابل اجرا مي

 هزينه درخواست)ج
و بر حسب اينكـه خواسـته،همبناي پرداخت هزينه دادرسي، خواست  دعوا يا بهاي آن است

مي باشد در خصوص هزينه دادرسي دستور موقـت،. مالي يا غيرمالي باشد، اين هزينه متفاوت

درخواست«:ده استكر قانون آيين دادرسي مدني بدين شرح تعيين تكليف 325 ماده2تبصره 

 در فـرض.»دستور موقت، مستلزم پرداخـت هزينـه دادرسـي معـادل دعـاوي غيرمـالي اسـت 

و نوشتن رأي دادگاه سهو قلم رخ دهد مثل از قلم افتادن كلمه«:م.د.آ.ق 309 ماده.1 و يـا هرگاه در تنظيم اي يا زياد شدن آن

ذياشتباهي در محاسبه صورت گرفته باشد، تا وقتي كه از آن درخواست  نفـع، تجديد نظر نشده، دادگاه رأساً يا به درخواست

.»...نمايد رأي را تصحيح مي
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كه در ايـن حالـت، صـدور درخواست دستور موقت ضمن اقامه دعواي اصلي گفته شده است

325 مـاده2اين نظر با توجه به اطالق تبصره.)26،ص1380ادريسيان،( اي ندارد دستور موقت هزينه 

كه درخواست قابل تأمل مي به اين بود به اطالق تبصره مزبور بايد قائل باشد؛ در نتيجه با توجه

و يـا ضـمن  و يا ضمن دادخواسـت راجـع بـه اصـل دعـوا دستور موقت اعم از اينكه مستقالً

مهـاجري،( دادرسي مطرح شده باشد، مستلزم پرداخت هزينه دادرسي دعاوي غيرمالي خواهد بود 

ص 1381 ،362 .( 

 كه در اين خصوص قابل طرح است، معافيت دولت از پرداخت هزينـه دادرسـي موضوعي

كه دولـت، خواهـان690براساس ماده. است  قانون آيين دادرسي مدني سابق، در تمام مواردي

به دليل اصل بودن پرداخت هزينه دادرسـي. دعوا بود از پرداخت هزينه دادرسي معاف بود البته

و در نتيجـه آن، در ايـن مـوارد بـه قـدر متقـين اكتفـا مـيو استثناء بودن معافيـت از   گرديـد

مي دستگاه كه هاي دولتي در صورتي به اعتبار شخـصيت«توانستند از اين معافيت استفاده كنند

مي كردند» حقوقي دولت   هيـات عمـومي27/2/61-6رأي وحـدت رويـه شـماره(طرح دعوا

اي.)ديوان عالي كشور كه دولت در دعوا محكوم مـي عالوه بر گرديـد، ماننـد هـرن در صورتي

به پرداخت خسارات دادرسي طرف مقابل  ، از جمله هزينـه دادرسـي،)غيردولت(شخص ديگر

از. گرديد در صورتي كه مطالبه شده بود، محكوم مي همچنين چون نيم عشر اجرايـي كـه بايـد

و قـانون در خـصوص ايـن معافيـت محكوم عليه وصول شود با هزينه دادرسي متفاوت است 

به پرداخت نيم عشر اجرايي بود ص 1379مدني،( تصريحي نداشت، دولت ملزم ،349(.

و حكمـ1379 قانون سابق در قانون آيين دادرسي مدني مصوب 690ماده ي، تكـرار نـشده

ت در نتيجه با نسخ قانون قديم، در خـصوص معافيـ. مشابه نيز در اين قانون تدوين نشده است

ديوان عالي كشور به موجـب، نهايتاً. دولت از پرداخت هزينه دادرسي اختالف نظر بوجود آمد

دكـر، دولت را مكلف به پرداخت هزينه دادرسي اعالم28/1/80-652 شماره رأي وحدت رويه 
ص 1383شمس،( ،64.(

 قابل تجديد بودن درخواست)د
كه اگر در يـك مقطـع از دادرسـي، درخواست دستور موقت، قابل تجديد است؛ بدين معن ا

م به لحاظ عدم احراز فوريت، درخواست و ر رد شـد زبـو درخواست صدور دستور موقت شد

مي توان مجددا درخواست مزبور را مطـرح در صورت ارائه داليل كافي در مقطع زماني ديگر،

به دعواي اصلي با بيا. كرد ن اينكه خواندهبه عنوان مثال، اگر خواهان ضمن دادخواست مربوط

قصد فروش اموال خود را دارد، درخواست صدور دستور موقت مبني بر منع خوانده از فروش

نمايد ولي نتواند دالئلي كافي بر اين ادعا ارائه نمايد، درخواست مطرح شده توسـط اموالش را 

مي  ، اثبـات حال اگر در جريان همين دادرسي، خواهـان بـا اقامـة دالئلـي مفيـد. شود دادگاه رد



و شرايط شكلي درخواست دستور موقت در 15 آيين دادرسي مدني ايران ويژگي ها

و چنانچه دادگـاه سـريعاً بـه ايـن موضـوع مي نمايد كه خوانده قصد فروش اموال خود را دارد

و دستور موقت مبني بر منع خوانده از فروش اموالش را صادر نكند، خسارات  رسيدگي ننمايد

توانـد بـه به او وارد خواهد شد، دادگـاه در صـورت احـراز تمـامي شـرايط مـي،جبران ناپذير 

و رد آن، تقاض و رسيدگي قبلـي بـه درخواسـت مـذكور اي خواهان دستور موقت صادر نمايد

.مانع از پذيرش مجدد درخواست مذكور نمي باشد

 مورد اشاره قرار نگرفتـه اسـت، امـا از اصـول صريحا هر چند اين موضوع در مواد قانوني

م كلي حاكم بر دادرسي فوري مي مكن است درخواست توان نتيجه گرفت كه با تغيير وضعيت،

كه اتخاذ تصميم در مورد رد درخواست دستوركررسيدگي فوري را تجديد  د؛ وانگهي، از آنجا

14 مـالك مـاده. اعتبار امر مختومـه را نـدارد،موقت، بصورت صدور حكم نمي باشد موضوع 

 مـي آيين نامه آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نيز مؤيد همين مطلب است، ايـن مـاده مقـرر

به تقاضاي دستور موقت«:دارد به اصل دعوا رسـيدگي مـي،مرجع رسيدگي كه  شعبه اي است

و صورت اتخاذ تصميم به رد در خواست، موضوع قابل طرح ورسيدگي مجدد نخواهددر كند

بنـابراين، هنگـامي كـه.»...بود مگر آنكه امر حادثي ضرورت رسيدگي مجدد را ايجـاب نمايـد 

كه جلسه رسـيدگي را بـه منظـور دالئل براي صدور دست  ور موقت كافي نمي باشد، الزم نيست

به دالئل كافي براي صدور دستور موقت، به تعويق انداخت  و يا دستيابي . مالحظه پرونده ديگر

اگر دالئل درخواست، كافي تشخيص داده نشد بايد بالفاصله درخواست صدور دستور موقـت

و اگر مجدداً با اقامة دال  نفع درخواست صدور دسـتور موقـت ئل محكمه پسند، ذي را رد كرد

و دادگاه آن را احراز كرد، دستور موقت صادر شود كر اين موضوع كمتر مورد توجه محـاكم.د

 دادگـاه انتظـامي قـضات، 1328 شـهريور9 بـه تـاريخ 4530حكـم شـماره. قرار گرفته اسـت 

و نشان به فلسفه دادرسي فوري است؛ دهنده عدم توجه نمونه اي از اين مورد است اين دادگاه

در رسيدگي به تقاضاي مدعي من باب رسيدگي بـه امـور فـوري، بـر«: در اين رأي آمده است 

و صدور دستور مقتـضي، محتـاج  و تعويق رسيدگي در صورتي كه اتخاذ تصميم تجديد جلسه

كه آن   مقدور بـوده اسـت، غير] مالحظه پرونده در همان جلسه[به مالحظه پرونده ديگري بوده

ص 1349متين دفتري،(»اشكالي وارد نيست ،425(.

تجديد جلسه رسيدگي به دعواي اصلي براي تهيه داليل مربوط به دستور موقـت، مخـالف

و فصل سريع اختالفات  و حل به دعاوي مباني آيين دادرسي مدني مبني بر تسريع در رسيدگي

كه. است شـود بـا طبـع دادرسـي موجب تعويق دادرسـي مـي وانگهي، تجويز اين گونه معاذير

و عناصـرههرگاه درخواست كنند. سازگار نيست،فوري  دستور موقت، مبنـاي تـصميم فـوري

تشكيل دهنده آن را براي دادرس در جلسه دادگاه كامالً فراهم نكـرده باشـد، تـرجيح دارد كـه

پ  به عذر ديدن و از تجديد جلسه و سـاير معـاذير كـه روندهدادگاه درخواست او را رد كند هـا
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به دادرسي و تبديل مي دادرسي فوري را قلب كند خـودداري نمايـد زيـرا هاي معمولي طوالني

مانعي ندارد كه درخواست كننده با فراهم كردن دالئل، بعداً درخواست دستور موقت را تجديد 

و مالحظـه پرونـده ديگـر البته اگر اثبات فوريت، صرفاً بـا مطال).426،ص1349متين دفتري،( كند بـه

و مطالبه آن پرونده نمي باشد، ماننـد آنكـه خواهـان  امكانپذير باشد، چاره اي جز تعويق جلسه

و مـدعي  به تنظيم سند رسمي ملكي به طرفيت بايع تقـديم نمـوده به خواسته الزام دادخواستي

كه خوانده  در)بايع( است و طرح دعـواي واهـي دادگـاه ديگـر،، ضمن تباني با شخصي ديگر

به نام آن شخص مي باشد  به طرح دعواي واهي. درصدد انتقال سند حال اگر خواهان با استناد

و جلوگيري از انتقـال سـند آن را  مذكور، از دادگاه تقاضاي دستور موقت مبني بر توقيف ملك

كه دادگاه  و در صـورت اثبـ،درخواست كند، الزم است ات پرونده اسـتنادي را مطالبـه نمـوده

به صدور دستور موقت نمايد،ادعاي خواهان . مبادرت

 نتيجه
كه در مواردي كـه فوريـت داشـته باشـد، صـادر مـي دستور موقت، اقدامي احتياطي است

و عـدم صـدور. گردد و مشكالتي را براي خوانده ايجاد مي كند صدور اين دستور، محدوديت

كيآن ممكن است ضرر  به خواهان وارد را جبران ناپذير و در آينده اجـراي حكـم صـادره ند

در اتخاذ تصميم درباره تقاضاي دستور موقت بايد بـه هـر دو جنبـه فـوق توجـه. متعسر نمايد 

كه به تبع. كرد مي» اصل دعوا«دستور موقت، اقدامي است در واقـع، دسـتور. شـود درخواست

و صدور  به اصل دعوا ، بلكـه اقـدامي تاسيس نـشده» حكم فوري«موقت براي رسيدگي فوري

كه در حاشيه اصل دعوا انجام مي به هر علتي، دستور. شود است بنابراين، با زوال دعواي اصلي

و از آنجـا صدور.موقت صادره نيز لغو خواهد شد  دستور موقت، تاثيري در اصل دعـوا نـدارد

به اصل دعوا بعدا از طريق مـاهوي رسـيدگي مـي گـردد  ر صـدو.كه اين دستور، موقتي است،

به نفع او در ماهيت دعوا به درخواست خواهان، نمي تواند قرينه بر صدور حكم دستور موقت

چه بسا دادگاه پس از رسيدگي ماهوي، عليه خواهان و . حكم صادر كندباشد

و اين درخواست ممكـن براي طرح درخواست دستور موقت، تشريفات خاص الزم نيست

، چنانچه اين درخواست قبـل از اقامـه دعـواي اصـلي با وجود اين. است كتبي يا شفاهي باشد 

و محاكم، درخواست شفاهي يا درخواست بـدون تقـديم،باشد  تقديم دادخواست الزامي است

درخواست صـدور دسـتور موقـت، قبـل از طـرح دعـواي اصـلي،. دادخواست را نمي پذيرند

به آن دعوا قابل طرح است  و در جريان رسيدگي ا. همزمان با آن ز صدور حكم در مرحله بعد

مي توان اين درخواست را مطرح كرد  مرجع صالح بـراي خصوصو در باره در اين.بدوي نيز

 صدور دستور موقت در قانون آيين دادرسي مـدني حكمـي مقـرر نـشده اسـت ولـي بـه نظـر



و شرايط شكلي درخواست دستور موقت در 17 آيين دادرسي مدني ايران ويژگي ها

مي رسد كه در اين صورت، تا وقتي كه از حكم صادره تجديدنظرخواهي نـشده اسـت، همـان

و بعـد از تجديـدنظرخواهي، بايـد،دگاه بدوي دا  براي رسيدگي به اين درخواست صالح است

م و درباره آن اتخاذ تصميم كند زبودادگاه تجديدنظر درخواست در.ر را بررسي بهتر است كـه

م  گونـه كـه دربـاره حكمي وضـع گـردد، همـان، صراحت در مورد مرجع صالحبهرزبوقانون

م   قـانون آيـين309مـاده(شابه آنچه گفته شـد مقـرر شـده اسـت صدور راي اصالحي حكمي

به درخواست دسـتور موقـت، هزينـه دادرسـي دعـاوي). دادرسي مدني هزينه دادرسي مربوط

درخواست مذكور قابل تجديد مي باشد، بدين معنا كـه چنانچـه در يـك مقطـع. غيرمالي است 

م  ا زبوزماني، درخواست و به علت عدم احراز فوريت ين درخواست رد شد، در مقطـعر مطرح

مي توان درخواست مزبور را طـرح كـرد  ايـن. ديگر با ارائه داليل كافي مبني بر وجود فوريت

موضوع نيز در قانون آيين دادرسي مدني پيش بيني نشده است، لـيكن بهتـر اسـت كـه در ايـن 

. زمينه نيز قانون، حكمي را مقرر دارد
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و،)1349( متين دفتري،احمد،.8 .جلد اول،چاپ چهارم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران،بازرگاني آيين دادرسي مدني

وآيين دادرس،)1378(________.9 .انتشارات دانشگاه تهران تهران، جلد دوم،چاپ دوم،،بازرگانيي مدني

.چاپ اول،انتشارات پايدار جلد سوم،،آيين دادرسي مدني،)1379( مدني،سيد جالل الدين،.10

ــاجري،علي،.11 ــاه،)1381( مه ــدني دادگ ــي م ــين دادرس ــانون آي ــرح ق ــالب ش ــومي وانق ــاي عم ــد دوم، چــاپ ه ،جل

. گنج دانشدوم،تهران،انتشارات

ا.12 .،كتاب دوم،چاپ دوم،نشر ميزانآيين دادرسي مدني،)1379(،... واحدي،قدرت

.،انتشارات دانشكده علوم قضائي وخدمات اداريجزوه آيين دادرسي مدني،)1369(همتي،محمود،. 13

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

و تكاليف خواهان« .1، شماره 1387سال» دعوا در اولين جلسه دادرسيحقوق


