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ماهیت دستور موقت و ویژگی آن در حقوق فرانسه
*عبداهلل سمامی

**عباس کریمی

تاریخ دریافت1397/09/11:

تاریخ پذیرش1397/10/24:

چکیده
در امور فوري دادگاه به صدور دستور موقت مبادرت ميكند كه ممكن اسنت ظنابه بنه
توقيف مال ،اظجام عمل يا منع از امهي باشد .به عبارت ديگه در اموري كنه تييني تكفينف
فوريت دارد ،دادگاه به درخواست ذينفع دستور موقت صادر ميظمايد؛ تشنيي

فنوري بنود

موضوع درخواسنت بنا دادگنامي منيباشند كنه صنت يت رسنيدگي بنه درخواسنت را دارد،
درخواست دستور موقت ممك است كتبي يا شنفامي باشند .درخواسنت شنفامي در صنورت
مجفس قيد و به امضاي درخواستكننده ميرسد .دستور موقت داراي ويژگيمايي است كه
را از ظهادماي مشابه ماظند تأمي خواسته متمايز ميكند ،اي دسنتور مدندوديتمنايي را بنهاي
طهف مقابل دعوا ايجاد ميكند ،بدو ظكه صندور

تنأثيهي در مامينت دعنوا داشنته باشند.

صدور دستور موقت ظياز به شهايطي دارد ،تقديم درخواسنت دسنتور موقنت ،اهداخنت مزيننه
دادرسي ،دعاوي غيهمالي و قابل تجديد بود اي درخواست از جمفه اي شهايط ميباشند .در
اي مقاله ويژگيما و ماميت دستور موقت بهرسي ميشود.
واژگان کلیدی :دستور موقت؛ قوق فهاظسه؛ توقيف مال؛ غيهمنالي؛ قابنل تجديند بنود .
*داظشجوي دوره دكتهي تيصصي قوق خصوصي ،وا د امارات ،داظشنگاه زاد اسنتمي ،دبني ،امنارات متدنده
عهبي
**استاد داظشگاه تهها ظويسنده مسئولabkarimi@ut.ac.ir :
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مقدمه
در مقايسه دادرسي فوري (دستور موقت) و قهارماي يكجاظبه (بننا بنه درخواسنت)
وجوه تمايز و تشابه زيه مشهود است:
 -1مطابق ماده  484ق. .د.م.ف .قهار امه فوري يا دستور موقت ظوعي تصميم اسنت
كه به درخواست يكي از طهفي و با ضور طهف ديگنه ينا ا ضنار او بنه دادگناه ،در
مواردي صادر ميشود كه قاظو به قاضنياي كنه اصنو ص صنالی ظيسنت قندرت صندور
دستور فوري اقدامات ضهوري را ميدمد .اما به اساس مناده  493ق. .د.م.ف .قهارمناي
يكجاظبه يا بنا به درخواست تصميمي است كنه بنه طنور غيهتقنابفي و غيه ضنوري در
مواردي كه مدعي مجاز است تا طهف دعوا را ا ضار ظكند ،صادر منيشنود( .كوشنه و
ديگها 64 - 74 :1391 ،؛ مدسني ،1393 ،ج  220 ،1و )222
قبتص خاطهظشا شده است كه قهار بنا به درخواست (يكجاظبنه) بنه واسنطه ويژگني
موقتش شبيه دستور موقت است اما بنا ويژگني غيه ضنورياش قابنل تمينز از دسنتور
موقت است .تنها شايسته است اضافه ظماييم كه قهار بننا بنه درخواسنت (يكجاظبنه) ،از
لداظ ظظهي ،اعتبار كمتهي ظسبت به دستور موقت دارد زيها قاضي ميتواظند

را انس

بگيهد يا اصتح كند تي در صورت ظبود اوضاع و ا وال جديد( .كوشنه و ديگنها ،
مما منبع)75 ،
 -2مطابق ماده  485ق. .د.م.ف .در دستور موقت درخواست با ا ضارظامهاي جهنت
جفسه رسيدگي بهاي اي منظور در روز و ساعتي عادي امور فوري تقنديم منيشنود و
اگه ظيازمند تسهيع در رسيدگي باشد دادرس امور فوري ميتواظد اجنازه اضهشند در
روز ميي

تي روزماي تيطيل را مم صادر كند اما در قهارمناي يكجاظبنه مطنابق مناده

 494ق. .د.م.ف .تقاضا در دو ظسيه تقديم ميگنهدد و در منواردي كنه فورينت داشنته
باشد ،تقاضا را ميتوا در مدل اقامت دادرس ارائه كهد.
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 -3مه دو قهار از ين

انژومش خنوامي و تجديندظظه مشنابه منم بنوده و بينا

ميدارظد كه از مه دو قهار ميتوا اژومشخوامي ظمود مگه ظكه توسط رينيس دادگناه
اژومش صادر شده باشد و مهفت اژومشخوامي مه دو قهار ظيز  15روز ميباشد (مواد
 490و  496ق .د.م.ف ).اما در يک مورد بي اژومشخوامي اي دو قهار تمنايز وجنود
دارد و

اينكه در قهار دستور موقت در ذيل ماده  490بيا ميدارد كنه اگنه قنهار امنه

فوري بهاساس مبفغ يا موضوع خواسته قطيي شده باشند قابنل انژومش ظيسنت امنا در
قهارماي يكجاظبه اي مييار مد ظظه قاظوظگذار ظبوده و بدا اشاره ظشده است.
 -4در ذيل ماده  490ق. .د.م.ف .بيا شده كه اگه قهار امه فوري (دستور موقت) بنه
طور غيابي در خهي مه فه صادر شده باشد ،بهف  15روز قابل واخوامي است اما در
قهار يكجاظبه اشارهاي به غيابي بود و واخوامي ظشده است.
 -5در قهار امه فوري اس از تقاضاي مدعي ،ا ضاريهاي به طنهف مقابنل ارسنال و
ابتغ ميشود تا در جفسه رسيدگي بتواظد خود را ماده دفاع كند (ماده  486ق. .د.م.ف).
اما در قهار يكجاظبه اس از صدور

ظسيهاي از قهار و تقاضنا در اختينار شيصني كنه

عفيه اوست ،قهار داده ميشود( .ماده  495ق. .د.م.ف).
 -6به استناد ماده  489ق. .د.م.ف .قهار امه فوري يا دستور موقنت بنه طنور منوقتي
قابل اجهاست و دادرس ميتواظد در مواردي اجهاي

را مننو بنه سننهد تضنمي و

تأمي خسارت ا تمالي ظمايد و در موارد ضهوري دادرس ميتواظد دستور دمد كه اجها
بهاساس مت ايشظويس قهار اظجام شود اما در قهارماي يكجاظبه به استناد ماده  495مت
ايشظويس

قابل اجهاست.

 -7مطابق ماده  487ق. .د.م.ف .قهار دستور موقت ظسبت به اصنل فاقند اعتبنار امنه
قضاوت شده است و جز در صورت بهوز اوضاع و ا وال جديد قابنل تیيينه ينا فسن
ظيست اما مطابق ماده  497ق. .د.م.ف .دادرس ميتواظد قهار خنود را بندو سنب

و ينا

بهوز اوضاع و ا وال جديد ،تي زماظي كه به دادرس ماموي در مورد اهوظنده مهاجينه
شده ،تیييه داد يا تصديی كند( .مدسني)221-224 :1393 ،
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 -1رسیدگیهای فوری در مقابل دادرسیهای فوری
اگهچه تيهيف اصفي دادرسي فوري و فوقالياده مطابق فصول ايشي است و ظچنه
قوقداظا به

اذعا داشته و دارظد مما ماست كنه بينا گهديند .امّنا از بعيند ديگنه

چناظچه موشكافاظهته بهرسي و وارد جزء جزء تياريف قاظوظي شويم مواردي را ميينابيم
كه به ظوعي و با اغماض ،تيهيفي متفاوت از دادرسي فنوقاليناده را در ذمنمنا تنداعي
ميظمايند .با توجه به اينكه مقاله اضه در جهت تبيي اظواع ميتفف دادرسي فوقالياده
و اركا و ثار ماست لذا بيا اي جنبه از دادرسيماي فوقالياده ظيز خنالي از لطنف
ظميظمايد .در اي ديدگاه ،دادرسي فوقالياده ظوعي از رسيدگي داظسته شده كه در مقابل
زم است تا بدواص تيهيفي از دادرسني

رسيدگي عادي قهار دارد .اس بهاي درک بهته

عادي و ميمولي ارائه دميم و ظوع ديگه دادرسي را كه رسيدگي خارج از ظوبت اسنت و
در اي طبقهبندي جاي ميگيهد بهشمهديم تا النهاينه بتنواظيم بنه ادراک بيشنتهي از اين
دادرسي (فوقالياده) دست يابيم:
 .1دادرسی عادی (رسیدگی عادی در محاکم)
رسيدگي عادي در مداكم مها ل متيددي دارد كنه بنهطنور ميمنول بايند در كفينه
اهوظدهما رعايت گهدد .در جفسات رسيدگي عادي ،دادرسي دادگاه با تييي وقت قبفني
مادگي خود را بهاي رسيدگي به امهي اعتم و وقت رسنيدگي در دفتنه تييني اوقنات
دادگاه ،تييي و به طهفي دعوا و يا وكتي

ما ابتغ و اعتم ميشود .طهفي ميتواظند

با دعوت قبفي در جفسه رسيدگي اضه شوظد و از خود دفاع ظمايند و ...به اي تهتين
تقهيباص كفيه قواعد شكفي و قواعد دادرسي در رسيدگيماي عنادي رعاينت منيگنهدد و
ميچ اولويت خاصي بهاي رسيدگي به اهوظدهما و تييي اوقات دادرسي وجود ظدارد.
 .2دادرسی خارج از نوبت (رسیدگی خارج از نوبت در محاکم)
اس از فه يند تكميل اهوظده ،قاضي رسيدگيكننده دسنتور تييني وقنت اهوظنده را
خوامد داد .اوقات رسيدگي زيه ظظه قاضي تييي ميشنود و ميمنو ص منشني دادگناه ينا
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مديه دفته شيبه مسئول تييي وقت رسيدگي به اهوظده (انس از دسنتور قاضني شنيبه)
ميباشد .در قواظي متيدّد و ميتفف موارد زيادي وجود دارد كنه بايند وقتني رسنيدگي
خارج از ظوبت تييي شود .اي ظوع جفسات بدو توجه به تهتي

دفتنه اوقنات دادگناه

تييي ميشود .مدف و مقصود قاظوظگنذار در اين منوارد ضنهورت رسنيدگي بنه اين
اهوظدهما خارج از ظوبت عادي اهوظدهمناي ديگنه اسنت .لنذا جفسنه خنارج از ظوبنت
ظزديكته از وقتي است كه در دفته تييي اوقات بهاي جفسات عنادي و ميمنولي تييني
ميشود .بهطور مثال چناظچه ظوبت اهوظدهماي دادگاه انج مامه باشند ،داد ظوبنت ينک
مامه يا دو مامه به اهوظده ظوعي رسيدگي خارج از ظوبت اسنت .البتنه ضنابطه و ميينار
ميي و مشيصي در اي مورد وجود ظدارد و در قيقت منتک و ميينار عهفني بنه
اكم است .در مه ال جفسه خارج از ظوبت ظزديکته از وقت عادي اسنت امّنا الزامناص
ظزديكتهي وقت ظميباشد .جفسنه خنارج از ظوبنت در ممنهي منوارد بايند بنا رعاينت
تشهيفات رسيدگي دادرسي اظجام شود مگه در مواردي كنه خنتف

در قناظو منده

باشد .بنابهاي بايد در تيهيف رسيدگي خارج از ظوبت بيا كهد كه :در مهاجنع قضنايي
اصل به رسيدگي با رعايت ظوبت و تهتي

است ،و رسيدگي خارج از ظوبت استثناسنت

و مه استثنايي ظيز ظياز به تصهيی دارد .بنابهاي در ممه موارد رسيدگي خنارج از ظوبنت
بايد مصداقماي

در قاظو مده باشد و مهجع رسيدگي

مم ميي شده باشد .انس

در موارد شک و تهديد ،اصل به رسيدگي با رعايت ظوبت و تهتي

است .از جمفنه اين

ظوع رسيدگيما ميتوا به ماده  16قاظو صدور چک« :رسنيدگي بنه كفينه شنكايات و
دعاوي جزايي و قوقي مهبو به چک در دادسها و دادگاه تا خاتمه دادرسي ،فنوري و
خارج از ظوبت به عمل خوامد مد» و تبصهه ماده  22قناظو روابنط منوجه و مسنتأجه
مصوّب « :1356رسيدگي به دعاوي مذكور در مادتي  21و  22خارج از ظوبت و بندو
رعايت تشهيفات دادرسي صورت خوامد گهفت و كم دادگاه قطيني اسنت» .و مناده
 50قاظو توزيع عاد ظه ب مصوّب « :1361در مه مورد كه دادگاهما در اجهاي مقهّرات
قاظو مزبور صالی به رسيدگي ميباشند ،مكفّفند به فوريت و خارج از ظوبت به اختتف
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رسيدگي و كم صادر ظمايند» اشاره ظمود و مثل ماده  177قاظو يني دادرسني مندظي
در باب رسيدگي به موضوع تصهف عدواظي و مزا مت و مماظيت از ق كه اين مناده
به صها ت دعاوي اي فصل را تابع تشهيفات يي دادرسي ظداظسته و خنارج از ظوبنت
رسيدگي به عمل مي يد.
 .3دادرسی فوقالعاده (رسیدگی فوقالعاده)
رسيدگي فوقالياده و يا مما جفسه فوقالياده وقتي است كه دادگاه بنا بنه تكفينف
قاظوظي و يا با تشيي

ضهورت در امهي ،تييي ظموده و در

وقت به موضوع جفسه

رسيدگي ميظمايد .در قاظو وقت فوقالياده تيهيف ظشده است ،امّا ميتنوا گفنت كنه
جفسه فوقالياده عبارت از وقتي است كه دادگاه بدو تييني وقنت قبفني بنه موضنوع
رسيدگي ميظمايد و در اي جفسه بدو
رأي

ضور طهفي  ،دادگاه به اهوظده رسيدگي و ينا

را صادر ميظمايد .مثل زماظي كه خواما دادخواست خود را مستهد ظموده باشد

و يا طهفي دعواي خود را با سازش ختم ظمنوده باشنند و درخواسنت تنظنيم گنزارش
اصت ي ظمايند يا اي كه يكي از اصداب دعوا فوت ظمايد يا دستور صدور اجهايينه ينا
دستور اظجام تأمي دليل و ...داده شود ،كه در اي موارد دادگاه ميتواظد خنارج از وقنت
رسيدگي يا ظظارت تصميمگيهي ظمايد.
وقت فوقالياده را ميتوا اوّلي وقتي داظست كه بيد از رسنيدگي بنه اهوظندهمناي
ظوبتي دادگاه اصل ميشود و امكا رسيدگي را فهامم ميسازد .مداكم و دادگاهمنا در
مه روز به تيدادي اهوظده عتوه به اهوظدهمايي كه داراي ظوبت رسنيدگي ينا ا تيناطي
مستند ،رسيدگي ميظمايند كه اي رسيدگيما را ميتوا رسيدگي در وقنت فنوقاليناده
داظست .اس تييي وقت بنهاي روزمناي يننده ،در منورد اهوظندهاي بنه عننوا وقنت
فوقالياده قاظوظي ظيست ،زيها اي گوظه ظوبت داد وقنت رسنيدگي خنارج از ظوبنت بنه
اهوظده مدسوب ميشود ،ظه وقت و ظوبت فوقالياده .بنابهاي ظوبنت فنوقاليناده ممنا
وقتي است كه در طول روز بيد از رسيدگي بنه اهوظندهمناي مقنهّر ،اصنل منيشنود.
تفاوت اساسي بي جفسه رسيدگي فوقالياده و جفسه خارج از ظوبت در اي اسنت كنه

ماهیت دستور موقت و ویژگی آن در حقوق فرانسه141......................................................

او ص وقت فوقالياده خارج از دفته تييني اوقنات دادگناه ثبنت منيشنود و ثاظيناص وقنت
فوقالياده بهاي صدور رأي قاطع تييي ميشود و در عمل اس از رسيد ظتيجه تدقينق
يا تهتيبات مهبو به ادله مثتص اجهاي قهار تدقيق و مياينه مدل ،اجهاي قهار كارشناسني
دادگاه در صورتيكه اهوظده ماده صدور رأي باشد ،در وقت فوقالياده اقدام منيظمايند.
ممچني در صورت ايجاد اختتف بي مداكم در منورد مفناد ينک كنم منه ينک از
طهفي ميتواظند رفع اختتف را از دادگاه صالی درخواست ظماينند .و دادگناه در وقنت
فوقالياده رسيدگي و رفع اختتف ميظمايد .در مواد  120قاظو يي دادرسني مندظي و
ماده  142قاظو اجهاي ا كام مدظي وقت فوقالياده به كار رفته است.
مما گوظه كه در ابتداي اي بد
فوقالياده در قاظو

ظينز گفتنه شند موضنوع دادرسنيمناي فنوري و

يي دادرسي مدظي ،مما مواردي است كه در فصول ايشي بدا ما

اشاره شد و امّا ظچه در اي فصل اشاره شد تنها در جهت تبيي تياريف و مياظي ديگنه
رسيدگيماي فوقالياده در عهف و قاظو است.

 -2ویژگیهای دستور موقت
را از ظهادمناي مشنابه ماظنند تنأمي

دستور موقت داراي ويژگيمنايي اسنت كنه

خواسته متمايز ميكند ،اي دستور مددوديتمايي را بنهاي طنهف مقابنل دعنوا ايجناد
ميكند ،بدو ظكه صدور  ،تأثيهي در ماميت دعوا داشنته باشند .در اين مبدن
بهرسي ويژگيماي اساسي دستور موقت از ي

بنه

تبيني بنود  ،منوقتي بنود  ،فورينت

داشت  ،لزوم اخذ تأمي و  ....اشاره خواميم داشت.
 -1-2تبعی بودن
دستور موقت بنا به مواد  311و  318ق. .د.م اقدامي است كه به تبع اصل دعنوا ينا
ايش از اقامه دعوا يا در ضم اقامه دعوا يا انس از

درخواسنت منيشنود .بننابهاي

دادرسي فوري و دستور موقت بهاي رسيدگي فوري به اصل دعوا و صدور كم فوري
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تأسيس ظشده بفكه اقدامي است كه در اشيه اصل دعنوا اظجنام منيشنود .تبيني بنود
دستور موقت داراي ثار زيه ميباشد:
الف) اصل دعوا بايد مطهح شده يا قابل طهح باشد :ييني دستور موقت در صنورتي
ميتواظد درخواست و صادر شود كه اصل دعوا مطهح شده و يا قابل طهح باشد.
ب) خواسته دستور موقت بايد متناوب از خواسته دعوا باشد.
بديهي است كه تبيي بود دستور موقت به روشني از مواد  318 ،317 ،312 ،311و
 325ق. .د.م .استنبا ميشود .در واقع دستور موقت بهاي رسيدگي فوري به اصل دعوا
و صدور « كم فوري» تأسيس ظشده ،بفكه اقدامياست كه در اشيه اصل دعنوا اظجنام
ميشود .بنابهاي با زوال دعواي اصفي به مه عفتي ،دستور موقت صادره ظيز لیو خوامند
شد .به عبارت ديگه ،دستور موقت بهاي فصل دائمنيخصنومت انيشبينني ظگهدينده و
ماظند مه امه موقت ديگه ،زماظي زوال مييابد؛ ظهاينت اين زمنا در خصنوت دسنتور
موقت صدور رأي ظهايي در اصل دعوا ميباشد زيها در غيه اي صورت ،خواسته دستور
موقت ظبايد منطبق به خواسته دعواي اصفي باشد زيها در غيه اين صنورت ،در اجنهاي
دستور موقت به ظاچار خواسته دعوا بايد در اختيار خواما قنهار گينهد (شنمس:1387 ،
 ،)371در الي كه اي امه مستفزم صندور كنم قطيني و اجنهاي

اسنت .بننابهاي

دستور موقت ظميتواظد مبني به اظجام تيميهات اساسي ،رد منال بنه خوامنا  ،اهداخنت
دي به بستاظكار و ظظايه اي منوارد باشند امنا منيتواظند اقنداماتي ظظينه توقينف وجنه
ضماظتظامه باظكي ،جفوگيهي از فهار از دي  ،جفنوگيهي از كشنيد دينوار ينا عمفينات
ساختماظي ،جفوگيهي از تيهي
بدمكار ميادل طف

بنا ،جفنوگيهي از ظقنل و اظتقنال منال بازداشنت امنوال

را تا تييي تكفيف ظهايي اصل دعوا مقهر ظمايند( .ممنا ) اين امنه

يكي از تفاوتماي بارز اي ظهاد با رسيدگيماي «بدو تشهيفات دادرسي»« ،خنارج از
ظوبت» و يا «در وقت فوقالياده» از جمفنه منوارد مزبنور در منواد  22 ،21و  24قناظو
روابط موجه و مستأجه مصوب  1356ميباشد كه در ما به ظدوي دادگناه در مامينت
دعوا اتياذ تصميم ميكند .دقت در عبارت ماده  316قاظو مزبور ظيز ممي ظتيجنه را در
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به دارد ،زيها اي ماده يكي از اقسام دستور موقت را «توقينف منال» قنهار داده اسنت و
توقيف مال ظيز تنها ظابه به عدم امكا ظقل و اظتقال

است ظه تدويل مال به خوامنا ؛

ممچني منظور از اظجام عمل و يا منع از امه ،ظيز به قهينه بازداشت مال «عمل» و«امهي»
است كه ذينفع را به خواسته ظميرساظد( .مما )373 .
در قوق فهاظسه در تاري ظهم ژوئيه  ،1991قاظوظگذار به رئنيس دادگناه شههسنتا ،
به عنوا قاضي اجهاء ،صت يت رسيدگي به اشكا ت ظاشي از اجنهاي ا كنام و اسنناد
زما جها را اعطا ظموده و بنابهاي در فهاظسه ظيز امور مزبور از شمول «دسنتور موقنت»
به ميناي دقيق اصطتح خارج گهديد.
اي ويژگي دستور موقت خود ثاري را به دظبال دارد كه به ما اشاره مي شود:
او ص :اصل دعوا بايد مطهح شده و يا اينكه قابفيت طهح داشته باشد .قوق ايها بنه
ذينفع اجازه ظميدمد كه رسيدگي فوري به «اصل دعوا» را درخواست ظمايد تنا بنا اخنذ
«رأي موقت»« ،خواسته» در اختيار او قنهار گينهد .امنا بنهاي مثنال ذينفنع منيتواظند در
اشيهي «اصل دعوا» از دادگاه درخواست ظمايد تا با صدور دستور موقت ،از ايامدماي
زياظباري كه طو ظي شد رسيدگي به اصل دعوا و صدور كم زم ا جها در بنهدارد،
در اما بماظد .به طور مثال دستور موقت س
غاص

از تيهي

مورد ميتواظد مبني به منع مسنتأجه ينا

و يا ايجاد تیييهات اساسي در عي مستأجهه يا مال میصوبه ،مبني بنه

بازداشت اموال بدمكار ،مبني به منع فهوشنده از ظقل و اظتقال مبيع و  ...صادر شود.
ثاظياص :ظچه در دستور موقت درخواست ميشود بايد از خواسته دعواي اصفي مجزا و
متفاوت باشد .ييني ظبايد خواسته دعواي اصفي را بنه وسنيفه دسنتور موقنت در اختينار
خواما قهار داد .ماده  316ق. .د.م .مقهر ميدارد« :دستور موقت ممك اسنت داينه بنه
توقيف مال يا اظجام عمل و يا منع از امهي باشد» بنابهاي در توقينف منال فقنط ظقنل و
اظتقال

ممنوع و غيهممك ميشود اما مال در اختيار خواما قهار ظميگيهد .چو اين

امه ظيازمند رسيدگي و صدور كم قطيي و اجهاي

است .تي موارد «اظجنام عمنل»
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و «منع از امهي» كه در ماده فوق به

اشاره شده ظيز ظبايد به گوظهاي باشد كنه خومنا

به خواسته اصفي و منظور خود ظائل يد.
 -2-2موقتی بودن
در قاظو يي دادرسي مدظي ايها دستور موقت ظبايد اقدامي را به گوظنه مميشنگي،
مقهر دارد يا اقدامي را مقهر ظمود كه ماميتاص مميشنگي اسنت .بننابهاي «دسنتور موقنت»
ماظند مه اديده موقتي ديگهي ،بايد ااياظي داشته باشد؛ بدي ميني كه در اجهاي دسنتور
موقت ،اقدامي ،در اظتظار اديدهاي و تا تدقنق

اظجنام منيشنود و اين ادينده ممنا

صدور رأي ظهايي «اصل دعوا» ميباشد .در ظتيجه با دستور موقت ظبايد اقدامي را بهطنور
مميشگي مقهر ظمود و يا اقدامي را مقهر ظمود كه ماميتاص مميشگي اسنت .انس ،دسنتور
موقت ظميتواظد مبني به «اظجام تيميهات اساسي» ،رد مال به خواما  ،اهداخت دين بنه
بسنتاظكار و ...باشنند ،امننا مننيتوظنند «اقنندامات زم جهننت جفننوگيهي از تيهين

بنننا»،

«جفوگيهي از ظقل و اظتقال مال»« ،بازداشت اموال بدمكار ميادل طف » و ...را تنا تييني
تكفيف ظهايي «اصل دعوا» مقهر ظمايد .موقتي بود تهتيباتي كه به موج

دستور موقنت

مقهر مي شود يكي از تفاوتماي بارز اي تأسيس بنا رسنيدگيمناي «بندو تشنهيفات
دادرسي» و «خارج از ظوبت» و يا «در وقت فنوقاليناده» بنه مامينت اختتفنات اسنت.
(شمس)28-29 :1383 ،
اي دستور يک تدبيه قضايي است كه بهاي فظ قوق يک طهف ،موقتناص موقيينت
قوقي خاصي ايجاد ميكند .لذا طبق ماده  317ق. .د.م .دستور موقت تنأثيهي در اصنل
دعوا ظدارد و از ظجا كه اي دستور موقتي است ،به اصنل دعنوا بيند از طهينق مناموي
رسننيدگي مننيگننهدد( .صنندرزاده افشننار )217 :1385 ،صنندور درخواسننت موقننت بننه
درخواست خواما ظميتواظد قهينه به صدور كم به ظفع او باشد؛ به عننوا ظموظنه ،در
اهوظدهاي كه به كتسه  86/124در يكي از دادگاهماي عمومي قوقي كه خواسته اعنتم
اظفساخ ميامفه مطهح بوده است ،دادگاه به درخواست خواما دستور موقت مبني به منع
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اظتقال مفک موضوع ميامفه را صادر ظموده است ولي بيد از رسيدگي ماموي به دعوا ،به
عفت عدم ارائه د يل كافي به اظفساخ ،كم به بي قي خواما صادر كهده است.
ماده  319ق. .د.م .بهاي صدور دستور موقت دادگاه را مكفنف بنه گنهفت تنأمي از
خواما بهاي جبها خسارت ا تمالي وارد به خواظده ظمنوده اسنت .بننابهاي  ،از ديگنه
ويژگيماي ظهاد «دستور موقت» را ميتوا تكفيف به اخذ تأمي از خواما داظست .اي
مورد ظيز از تفاوتماي شكار اي ظهاد با سايه ظهادما و مواد قاظوظي مهتبط از جمفه ظهاد
مقهر در دعاوي تصهف (ماده  174ق. .د.م ).ميباشد .عتوه به اينها ثار دسنتور موقنت
با صدور رأي بدوي و تي تجديدظظه ،اگهچه عفيه خواما باشد ،منتفني ظمنيشنود و
عفيالقاعده تا صدور رأي ظهايي اا به جا ميماظند مگنه اينكنه در دادگناه تجديندظظه بنا
اعتهاض طهف مقابل ،فس شود .اي امه ظيز از جمفه تفاوتماي ظهاد «دستور موقت» يا
سايه ظهادماي مشابه از جمفه بيش اخيه ماده  174ميباشد.
مطابق ماده  489قاظو

يي دادرسي فهاظسه ظيز اي قهار به صورت موقتي قابل اجها

است ولي قاضي مي تواظد اجهاي موقتي

را موكول به ايداع تأمي مقتضي (به كيفينت

مواد  517الي  ،)522كند( .مدسني)221 :1393 ،
 -3-2احراز فوریت
به موج

ماده  310ق. .د.م« .در اموري كه تييي تكفينف

فورينت داشنته باشند

دادگاه دستور موقت را صادر ميكند ».بنابهاي درخواسنت دسنتور موقنت در صنورتي
مي تواظد به ظتيجه مطفنوب بهسند كنه دادگناه فورينت را ا نهاز ظمايند و اين يكني از
تفاوتماي بارز اي ظهاد با بهخي ظهادماي مشابه از جمفه قهار توقيف عمفينت اجهايني
مزبور در ماده  5قاظو اصتح بيضي از مواد قاظو ثبت و دفاته اسنناد رسنمي مصنوب
 1322ميباشد .به موج

اي ماده كه ظابه به ماده  1مما قناظو اسنت ،انس از اقامنه

دعواي اعتم بطت دستور اجهاي سند رسمي ،مهگناه دادگناه د ينل شنكايت را قنوي
بداظد يا در اجهاي سند رسمي ضهر جبها ظااذيه باشند ،بنه درخواسنت مندعي بيند از
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درخواست تأمي قهار تو قيف عمفيات اجهايني را منيدمند .ممنا طنور كنه مت ظنه
ميشود قهار توقيف عمفيات اجهايي ظه تنها با توجه به عنوا
است ،بفكه بهختف دستور موقت صدور

از دستور موقت متمايز

مستفزم ا نهاز فورينت منيباشند ،زينها

كافي است دادگاه دليل شكايت را قوي بداظد .بنابهاي  ،سايه ا كام و ثنار قنهار مزبنور
ظيز مشمول مقهرات دادرسي فوري يا دستور موقت ظميباشد و ظبايد با

اشنتباه شنود.

(شمس)374 :1387 ،
مهگاه چند روز تي چند ساعت تأخيه در رسيدگي سب
اصداب دعوا شود ،ميتوا

ورود خسارت به يكي از

را از موارد دادرسي فنوري بنه شنمار ورد .فورينت تنا

اظدازهاي است كه اگه دادرس بتفاصفه رسيدگي ظكنهده و تندبيهي اتيناذ ظكنند ،قني
فوت شود يا زيا جبها ظااذيهي متوجه شود .زمه فورينت داشنت ظينز عندم رعاينت
تشهيفات قاظوظي است ،لذا در اي ظوع از دادرسي تشهيفات رعايت ظميشود.
 -4-2لزوم اخذ تأمین
طبق ماده  319ق. .د.م« :.دادگاه مكفف است بهاي جبها خسنارت ا تمنالي كنه از
دستور موقت اصل ميشود از خواما تنأمي مناسنبي اخنذ ظمايند .در اين صنورت
صدور دستور موقت منو به سنهد تأمي منيباشند ».طبنق اين مناده اخنذ تنأمي از
خواما به عنوا تكفيف و وبيفه دادگاه در ظظه گهفته شده و بننابهاي دادگناه موبنف
است در منگامي كه درخواست صدور دستور موقت ميشود و فوريت امنه ظينز اقتضنا
دارد ،اس از گهفت تأمي مناس

از خواما  ،ظسبت به صدور

اقندام ظمايند و بندو

اخذ تأمي  ،صدور دستور موقت امكا اذيه ظبوده و ختف قواظي و مقهرات است.
بنابهاي  ،از ديگه ويژگيماي ظهاد «دستور موقت» را ميتوا تكفيف به اخذ تأمي از
خواما داظست .اي مورد ظيز از تفاوتماي شكار اين ظهناد بنا سنايه ظهادمنا و منواد
قاظوظي مهتبط از جمفه ظهاد مقهر در دعاوي تصهف (ماده  174ق. .د.م ).ميباشد.
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 -5-2عدم مرتفع شدن پس از صدور رأی مرحله نخستین
به موج

ماده  324و  325ق. .د.م .دستور موقت با صدور رأي ظيستي

تني اگنه

عفيه خواما باشد منتفي ظميشود بفكه تا صدور رأي ظهائي عفيالقاعده اابهجا منيماظند
و بنا به ماده  319ق. .د.م .دادگاه مكفف اسنت بنهاي جبنها خسنارت ا تمنالي كنه از
دستور موقت اصل ميشود از خواما تأمي مناسبي بگيهد .مگنه اين كنه در دادگناه
تجديدظظه با اعتهاض طهف فس شود .بهاي مثال دستوري كه دادگاه در دعاوي تصهف
به جفوگيهي از ايجاد ثار تصهف و يا ...صادر ميظمايد با صدور رأي به رد دعوا مهتفع
ميشود مگه اي كه مهجع تجديدظظه دستور مجددي در اي خصوت صادر ظمايد .اي
را با بهخي ظهادمناي مشنابه شنكار منيسنازد.

ظيز يكي از عناصهي است كه تفاوت

(بيش اخيه ماده  174ق. .د.م( ).مما )375 .
 -6-2لزوم تأیید رییس حوزه قضایی
مماظطوري كه در فصل قبل گفته شد ،شه صت يت ذاتي و ظسبي بهاي دادگناهمنا
زم ميباشد ولي كافي ظبوده و دادگاه بايد با توجنه بنه

بهاي صدور دستور موقت شه

ساسيت و مهم بود موضوع اجهاي

را به تأييد رئيس وزه قضائي موكول ظمايند.

(مهداظي و بهشتي )131 :1385 ،ظكته نائز اممينت ديگنه اجنهاي قنهار،
س

اسنت كنه

ماده  302ق. .د.م .ميچ كم يا قهاري را ظميتوا اجنها ظمنوده مگنه اينكنه بنه

طهفي يا وكيل ظا ابتغ شده باشد.
بنابهاي  ،دستور موقت اس از ابتغ قابل اجها است ولي ظظنه بنه فورينت موضنوع،
دادگاه مي تواظد مقهر دارد كه دستور موقت ابتدا اجها و سننس ابنتغ گنهدد (مناده 320
ق. .د.م ).در اايا اي مطف

ميتوا گفت ،در صورتي كه تماميشنهايط بنهاي صندور

قهار فهامم باشد دادگاه صالی س

درخواست خواما اقدام به صدور و اجنهاي قنهار

خوامد ظمود و در غيه اي صورت قهار رد درخواست وي منورد تصنميم قضنائي قنهار
خوامد گهفت.
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ممچني وقتي كه دستور موقت مبني به توقيف مال باشد اثهش مماظند قنهار تنأمي
خواسته و توقيف اموال است .اما تفاوتي كه با

دارد اي است كنه در دسنتور موقنت

با استناد به تبصهه يک ماده  325ق. .د.م .تأييد رينيس نوزه قضنايي زم و ضنهوري
است اما در تأمي خواسته ظيازي به موافقت رئيس وره قضايي ظيست.
بنابهاي ويژگي ديگه دستور موقت اي است كه بهاي اينكه اي دستور توا اجهايي
داشته باشد ،تأييد رئيس وزه قضايي زم است .در واقع ميتوا گفت دسنتور موقنت
تنها ظهادي است كه از اي ويژگي بهخوردار است و اي ويژگني ظينز از ظكنات متمنايز
كننده اي ظهاد از سايه ظهادماي مشابه ماظند تأمي خواسته ميباشد.
 -7-2همعرض بودن با دعوای اصلی
دادرسي فوري ميچگناه ظمني تواظند جنايگزي دعنواي اصنفي شنده و قاضني را از
رسيدگي به اصل دعوا مياف ظمايند .در قيقنت اين ظنوع از دادرسني ،منمعنهض بنا
رسيدگي به موضوع اصفي قهار دارد ظه در مقابل .
 -8-2احتیاطی بودن
دستور موقت وقتي مبني به توقيف مالي باشد اقدامي ا تياطي مدسوب ميگنهدد و
اي قضيه ميتواظد يكي از وجوه تشابه دستور موقت با تأمي خواسته باشد.
اما از ديگه تفناوت مناي دسنتور موقنت بنا تنأمي خواسنته كنه البتنه منيتواظند از
ويژگيماي

ظيز مدسوب گهدد ،مدت زماظي است كه خواما بايد در بنهف

بنازه

زماظي (اس از صدور قهار) دادخواست مهبو به دعواي اصفي را ارائه دمد .در غيه اي
صورت به درخواست خواظده از

رفع اثه مي شود .اي مهفنت در تنأمي خواسنته 10

روز و در دستور موقت  20روز تييي شده است.
 -9-2عدم تأثیرگذاری بر اصل دعوا
با توجه به اينكه دستور موقت مماظگوظه كه گفته شد اقدامي تأميني و ا تياطيسنت
بنابهاي مطابق قواظي ظميتواظد تأثيهي در اصل دعوا داشنته باشند .بنه عبنارت ديگنه و
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مطابق با ماده  317ق. .د.م« .دستور موقّت دادگاه به منيچ وجنه تنأثيهي در اصنل دعنوا
ظيوامد داشت» ،ييني تي اگه قاضي درخواست دستور موقت را از خواما بننذيهد و
ظسبت به

قهار صادر ظمايد ،اجباري به صدور كم اصفي بنه ظفنع خوامنا ظندارد و

ميتواظد او را در دعواي اصفي مدكوم به بي قي كند.
 -10-2عدم حق تجدیدنظرخواهی به طور مستقل
تفاوت ديگه دستور موقت با تأمي خواسته اي است كه ظسبت به دستور موقتي كنه
دال به توقيف مال باشد مستقتص ظميتوا درخواست تجديدظظه ظمود و اي امه فقنط بنه
تبع دعواي اصفي قابل طهح است .اما قنهار تنأمي خواسنته مسنتقتص قابنل اعتنهاض در
دادگاه صادركننده رأي است.
در تأمي خواسته دادگاه بدو دعوت از خواظده به دعنوا رسنيدگي منيكنند امنا در
دستور موقت اصل بنه دعنوت از خواظنده اسنت .بموجن

مناده  314ق. .د.م« :.بنهاي

رسيدگي به امور فوري ،دادگاه روز و ساعت مناسبي را تييني و طنهفي را بنه دادگناه
دعوت مي ظمايد .در مواردي كه فوريت كار اقتضاء كند ميتنوا بندو تييني وقنت و
دعوت از طهفي و تي در اوقات تيطيل و يا در غيه مدل دادگناه بنه امنور يناد شنده
رسيدگي ظمود».
 -3موضوعات قرار دستور موقت
موضوعات دستور موقت ظچنا كه در ماده  316ق. .د.م بيا شده عبارتند از دستور
به توقيف مالي ميي  ،دستور به اظجام عمفي ميي يا دستور به منع از امهي ميي  ،كه در
مقايسه يا ظهاد تأمي خواسته از قهابت بيشتهي با دستور موقت دارد از قفمهو وسيعته و
گستهدهتهي بهخوردار است.
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 -1-3قرار دستور موقت دایر بر توقیف اموال
از جمفه اموري كه مي تواظد موضوع دستور موقت قهار گيهد ،توقيف مال است .امنا
بايد ديد كه او ص توقيف مالي ميي در اوشش دستور موقت ،شامل چنه امنوالي خوامند
شد ،منقول يا غيهمنقول؟ عتوه به اي

يا دستور موقت به توقيف مال ،تنها متوجه عني

مال مي شود يا قوق راجع به مال ظظيه نق مالكينت بنه مننافع و قنوق ارتفناقي و
اظتفاعي را ظيز در به ميگيهد و ممچني اي توقيف ظسبت به قوق ارتفناقي و اظتفناعي
را ظيز در به مي گيهد؟ در ظهايت اي توقيف ظسبت بنه قنوق اعتبناري ظنابه بنه اوراق
بهادار و اسناد تجارتي چه وضييتي خوامد داشت؟ در اي بينش چگنوظگي شنموليت
دستور موقت مبني به توقيف را ظسيت به اموال منقول و غيهمنقنول و بهخني از قنوق
مهتبط با

بهرسي خواميم كهد.

 -1-1-3توقیف عین مال منقول به ادعای مالکیت آن
توقيف اموال منقول و يا در كم  ،از
كه ظقل و اظتقال

رو ميتواظد موضوع دستور موقت باشند

به صهف قبض و اقباض ممك بوده وبه سهولت ميتوا بنا ظقنل و

اظتقال مادي و قوقي،

را از دستهس خارج كهد .مناده  35ق.م .بنه طنور كفني و بنه

عنوا يک اماره قاظوظي موثه در فصل مهبو به مالكيت مقهر ميدارد كنه« :تصنهف بنه
عنوا مالكيت ،دليل مالكيت است مگه اينكه ختف

ثابت شنود ».در واقنع بهاسناس

ممي مستند قاظوظي كه در مقهرات ديگه و سايه قواظي منهتبط ظينز بنه طنور جسنته و
گهييته ايشبيني شده (مواد  61و  101ق.ا.ا.م .سال  ،1319مناده  39ل.ا.ق.ت .مصنوب
سال  ،1347ماده  320ق.ت .سال ،1311ماده  92ق.ث .سال 1310و غيهه) ،مناس تنهي
و اصوليتهي دليفي كه در دعواي مالكيت و اثبات

از ظظه قاظوظي موثه مي افتد ،اماره

تصهف به عنوا مالكيت است خواه موضوع مالكيت اموال مادي از قبيل اموال منقنول و
غيه منقول باشد و خواه موضوع

را امنور و قنوق منالي تشنكيل دمند مگنه اينكنه
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استثنائاص مقن با تصهيی به ختف اي اماره قاظوظي ،دليل اثبات مالكيت را ،ادلنه ديگنهي
به غيه از ماده تصهف قهار دمد( .ظههيني)215 :1383 ،
به ممي خاطه چو امكا ظقل و اظتقال قوقي اموال منقول بنه سنهولت امكاظننذيه
است و ظقل و اظتقال مادي
تيهيف كهده ،از خصاي

از مدفي به مدل ديگه ظيز ظچنا كه مناده  19ق.م .از
اينگوظه اموال بوده به سادگي ممك ميگهدد ،لهذا در مواقيي

كه خواما  ،دعواي اصفي خود را به ادعاي مالكيت در مال مزبور و الزام بنه تدوينل
استوار ساخته ،خواسته توقيف مال منقول و عي ميي مورد ادعا را منيتواظند موضنوع
درخواست دستور موقت خويش قهار دمد تنا بندي واسنطه از ظقنل و اظتقنال منادي و
قوقي عي و منافع مورد ادعا جفوگيهي به عمل يد .بديهي است عفت اينكه در بناب
دستور موقت ظسبت به مال منقول در فهض ياد شده ،صدور دستور موقت دائه بنه مننع
خواظده از ظقل

به غيه را جايز ظداظستهايم،

اسنت كنه صندور چنني دسنتوري بنا

مضمو فوق ،قوق مورد ادعاي خواما را ظدو كافي فظ و تنأمي ظمني كنند .چنه
خواظده دعوا و يا اشيات ثال

بدو مواجه بنا مواظنع فيزيكني و قناظوظي ،قادرظند بنه

صهف قبض و اقباض مال منقول ياد شده مم
مدل و موضوع مال مزبور،

را اظتقال قوقي دمند و منم بنا تیيينه

را از دستهس خنارج سنازظد .در اين صنورت ظنه تنهنا

اجهاي كم تدويل مال به خواما (مدكومله) غيهممك ميگهدد ،بفكه به لداظ اظتقال
و فقدا مال مورد ادعا ،كم دادگاه به اعتم مالكيت خواما ظيز واجد ميچگوظه اثنه و
فايدهاي بهاي خواما ظيوامد بود .مگه در مددوده دريافت قيمت مدكومبنه (مناده 46
ق.ا.ا.م ،).كه

ظيز اصو ص مطفوب خواما ظيست .النهايه به ظظه ميرسد كنه بنا صندور

دستور موقت دايه به توقيف عي ميي منقول ،ميبايسنت مبدن

اننجم از فصنل دوم

قاظو اجهاي ا كام مدظي (مواد  77به بيد قاظو مزبور) به مه فه اجها در منده و منال
مزبور اس از توقيف به افظ سنهده شود.
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 -2-1-3توقیف مال غیرمنقول ثبت نشده
مال غيهمنقول ثبت ظشده كه در واقع فاقد سابقه ثبتي است ،از ي
ظقل و اظتقال

مالكيت و ظدوه

دقيق صا مشابه و مماظنند امنوال منقنول بنوده و تصنهف در

بنه عننوا

مالكيت ،دليل مالكت متصهف مدسوب ميشنود .چنه امناره تصنهف ،دلينل عمنومي و
اصولي مالكيت متصهف در تمامي اموال منقول و غيهمنقول به شمار منيرود و مقنهرات
ثبتي ييني مواد  22و  46الي  48ق.ث .را بايد مقهرات استثنايي تفقي كهد كه تنهنا ظنابه
به امتكي است كه داراي سابقه ثبتي مستند .به ممي خناطه مماظنند امنوال منقنول ،در
اموال غيهمنقول ثبت ظشده ظيز تصهف به عنوا مالكيت ،دلينل مالكينت متصنهف تفقني
شده و در ظقل و اظتقال اينگوظه اموال ظيز ،به صهف قبض و اقباض و يا تسنفيم و تسنفم
 ،اي اظتقال صورت مي اذيهد( .مما )229 .
ماده  101ق.ا.ا.م .به ممي اساس متضم

كم جالبي است؛ اي مقنهره منيگويند:

«توقيف مال غيهمنقولي كه سابقه ثبت ظدارد به عنوا مال مدكومعفيه وقتي جايز اسنت
كه مدكومعفيه در

تصهف مالكاظه داشته باشد و ينا مدكنومعفينه بنه موجن

كنم

ظهايي مالک شناخته شده باشد .در موردي كه كم به مالكيت مدكومعفيه صنادر شنده
ولي به مه فه ظهايي ظهسيده باشد ،توقيف مال مزبور در ازاء بندمي مدكنومعفينه جنايز
است ولي ادامه عمفيات اجهايي موكول به صدور كم ظهايي است ».مماظند ظچه كه در
باب توقيف اموال منقول گفتيم ،صدور دستور موقت دايه به توقيف مال غيهمنقول ثبنت
ظشده ظيز در صورتي امكاظنذيه است كه خواما و متقاضي دستور موقت در ماميت امنه
و دعواي اصفي ،مدعي مالكيت به عي و يا منافع مال غيهمنقول بوده و

را متيفق ق

خود بداظد .در اي صورت خواما ميتواظد موضوع دستور موقت خود را توقينف منال
غيهمنقول ثبت ظشده قهار داده و به منظور فظ خواسته اصنفي خنود و امكنا اجنهاي
كم ا تمالي كه به ظفع وي در ماميت امه صادر خوامد شند ،توقينف منال غيهمنقنول
مزبور را درخواست كند.
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 -2-3قرار دستور موقت دایر بر منع از امری
منع خواظده از اظجام امهي به عنوا يكي از موضنوعات دسنتور موقنت ،بيشنتهي و
رايجتهي ظوع قهار دستور موقت را تشكيل ميدمد .منع خواظده از اظجام عمفني خنات
گاه ظابه به اعمال و تصهفات قوقي است گاه به اعمال مادي مهتبط است كه جداگاظنه
مورد بهرسي قهار ميگيهد.
 -1-2-3دستور موقت به منع از تصرفات و اعمال حقوقی
از جمفه موضوعات قهار دستور موقنت سن

تقاضناي خوامنا  ،مننع خواظنده از

تصهفات قوقي و جفوگيهي او از اعمال قنوقي ظظينه عقند و ينا ايقناع اسنت .مننع
خواظده از تصهفات قوقي ظسبت به مالي ميي به عننوا موضنوع دسنتور موقنت ،بنه
ظظهدر جايي به كار ميرود كه ظقل و اظتقال مال و اعمال بهخي قوق ،مدتاج به اظجنام
تشهيفات خاصي باشد .چني دستوري موج

ميشود كه از اجنهاي تشنهيفات قناظوظي

جفوگيهي شده و ظتيجتاص ظقل و اظتقال مال يا عمل قنوقي منورد ظظنه از منظنه قناظوظي،
صورت رسمي و قاظوظي به خود ظگيهد .در واقع در اي دسته از اعمنال قنوقي اعنم از
عقود و ايقاعات ،تييي و درخواست توقيف مال موضنوع قنهارداد بنه عننوا موضنوع
دستور موقت كافي ظبوده و يا متناس

با موضوع و طبييت دعنوا و ممچنني مندف از

دستور موقت ظيست .ميامفه ظسبت به مفک غيهمنقنول ثبنت شنده را بايند از

جمفنه

داظست؛ چه مطابق مواد  46و  47و  48ق.ث ،.ثبت كفينه عقنود و مينامتت راجنع بنه
قوق ثبت شده در دفته امتک به ثبت رسيده وممچني ميامتت راجع به قوق ثبنت
شده در دفته امتک ،اجباري اسنت و عندم ثبنت اسنناد و مينامتت فنوق ،واجند اين
ضماظت اجهاي قاظوظي است كه چني اسنادي در ميچ يک از ادارات و مدناكم اذيهفتنه
ظيوامد شد .افزو به

مطابق ماده  22مما قاظو  ،دولت تنها كسي را به عنوا مالک

قاظوظي مفک غيهمنقول ثبت شده خوامد شناخت كه مفک به اسم او در دفته امتک ثبت
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شده يا كسي كه مفک مزبور به او اظتقال يافته و اي اظتقال ظيز در دفتنه امنتک بنه ثبنت
رسيده باشد( .ظههيني)323-324 :1384 ،
بنابهاي ثبت مفک غيهمنقول و ثبت ميامفه مهبو به مفک غيهمنقنول ثبنت شنده در
دفاته اسناد رسمي و اظيكاس

در دفته امتک سازما ثبت ،موج

شناسنايي قناظوظي

مالكيت بهاي منتقلاليه رسمي مال مزبور و يا مالكيت شيصي است كه ظنام او در دفتنه
امتک درج و به ثبت رسيده است .به اي اساس مهگاه شيصي با تنظنيم سنند عنادي،
مفک غيهمنقول ثبت شدهاي را از مالک رسمي و قاظوظي

خهيداري كند و فهوشنده از

تنظيم سند رسمي اظتقال به ظام خهيدار خودداري ورزد و بيم

رود كه فهوشننده مبينع

را به غيه اظتقال دمد ،خهيدار ميتواظد ضم اقامه دعوا به خواسته صدور كم به النزام
فهوشنده به اظجام تشهيفات قاظوظي و تنظيم سنند رسنمي اظتقنال مفنک ،صندور دسنتور
موقت دايه به منع خواظده (فهوشنده و مالک رسمي مفک) از اظتقال مفک مزبور بنه غينه
را تا صدور كم قطيي از دادگاه بيوامد.
گاه ظيز دستور موقت ظابه به منع خواظده از اظجام تصهفات قوقي ماظند بيع و صفی
است كه خواظده مزبور در اظجام اعمال قوقي و ميامتت مزبور وكالت رسمي داشته و
موكل به ادعاي بياعتباري و بطت وكالت و دعاوي ديگه ،منع وكيل از اظجنام موضنوع
وكالت را در قال

دستور موقت درخواست ميكند .موضنوع دسنتور موقنت ممچنني

ميتواظد منع خواظده از تصهفات قوقي در امور غيهمالي باشد .ماظند جايي كنه انس از
صدور كم عدم امكا سازش و اجهاي صيیه طتق ،مهد مدعي بطت طتق به عفنت
وجود مواظع طتق يا فقدا يک يا چند شه اساسي مهبو بنه وقنوع طنتق بنه ظدنو
صدت گهدد( .مواد  1140 ،1135 ،1134و  1141ق.م ).در چني صنورتي از ظجنا كنه
ز اس از طتق از قيد زوجيت رما شده و امكا دارد بنا منهد ديگنهي ايمنا ازدواج
ببندد و به قيد زوجيت ديگهي در يد چني وضنيي موجن

منيشنود كنه در صنورت

صدور كم به بطت طتق ،اعاده ازدواج و وصفت اول را مشكل و متيذر سنازد .چنه
بود ز در قيد زوجيت دو مهد ،منع قاظوظي داشته و میايه بنا ظظنم عمنومي و اخنتق
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سنه است .به ممي دليل مهد ميتواظد قبل يا اس از اقامه دعنواي اصنفي بنه خواسنته
بطت و بياعتباري طتق ،تقاضاي صدور دستور موقت كهده و موضوع دسنتور موقنت
را منع خواظده (ز ) از ازدواج با ديگهي تا اايا رسيدگي به ماميت دعوا قهار دمد.

1

 -2-2-3دستور موقت به توقیف مال و منع از تصرفات حقوقی
اي عنوا د ر بدو امه شايد كمي عجي

به ظظه بهسد ولي به باور ظگارظنده موضنوع

دستور موقت مماظطور كه مي تواظد مستقتص و متناسباص عفيه يک يا چند خواظنده تييني و
صادر شود ،مماظگوظه ظيز اي قابفيت را دارد كه ظسبت به يک موضنوع (منال) بنه ظدنو
مهكبي تييي و به كار گهفته شود .به بيا ديگه دادگاه مي تواظند سن

موضنوعي كنه

خواما در درخواست دستور موقت تييي كهده ظسبت به مال يا موضوعي وا د ،از دو
موضوع دستور موقت به ظدو مهك

و مجموع در صدور قنهار دسنتور موقنت اسنتفاده

رأي دمد .بدي تهتي

دو موضوع دستورموقت در كنار مم و به منوازات

كهده و به

يكديگه ظسبت به موضوعي وا د تييي و در قال

قهار دسنتور موقنت ظقنش و جناي

خوامد گهفت .مصداق اي مورد را مي توا در دو موضوع زيه يافت.
 1-2-2-3دستور موقت دایر بر توقیف و جلوگیری از نقل و انتقال کشتی
بند الف ماده  24اصت ي  1352/8/7قناظو درينايي اينها مصنوب 1343/6/29بنا
عنوا «اظتقا ت و ميامتت كشتي» مقهر ميدارد« :ثبت كفيه اظتقا ت و ميامتت و اقالنه
 - 1دادظامه شماره  93تا  96مورخ  1383/3/20شيبه  ....دادگاه عالي اظتظامي قضات« :صدور كم بنه
ابطال طتق موضوع دادظامه قطييت يافته قبفي دادگاه بدوي توسط ممنا دادگناه بندو اينكنه مطنابق
مقهرات قاظوظي از دادظامه موصوف رفع اثه شده باشد ،فاقد مجوز قناظوظي بنوده و ظتيجتناص تأييند كنم
مذكور از سوي دادگاه تجديدظظه تيفف است و ظيز تيفف ميناو دادگسنتهي تهنها در موافقنت بنا
دستور موقت مبني به منع ازدواج خواظده و منع خهوج وي از كشور در اهوظده مدظي مم با عدم قيد
مشيصات خود در ذيل تصميم متيذه و بدو تييي خسارت ا تمالي مدهز اسنت و مندافيات ظنا
موجه تشيي داده ظشده ( »...به ظقل از مجفه قضات ،شماره  ،26مامنامه منوزش دادگسنتهي اسنتا
تهها  ،سال سوم ،شههيور  ،1383ت  15و مجفه قضات ،شماره  ،46ت ).17
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راجع به عي كشتيماي مشمول اي قاظو ممچني منافع ما در صورتي كه مندت
زائد به دو سال باشد در داخل كشور اجباري است و مندصهاص وسيفه دفاته اسناد رسنمي
كه بهاي اي كار از طهف سازما ثبت اسناد و امنتک كشنور اجنازه ميصنوت دارظند
اظجام مي شود و در صورتي كه ميامتت مزبور در خارج از كشور صورت گينهد اظجنام
ميامفه طبق مقهرات كشور مدل وقوع
به مدل ميامفه گوامي و مهات

بايد توسط ظزديكتهي ظماينده كنسنولي اينها

در دفته كنسولگهي ظينز مننيكس و بنهف  15روز بنه

سازما بنادر و كشتيهاظي ايها اعتم شود».
چناظچه شيصي بهاساس مستند عادي كه كايت از خهيد كشتي مييني منيكنند و
مشمول قاظو دريايي ايها است ،مدعي خهيد و مالكيت به
و ا وال موجود بيم

گهدد و با لداظ اوضناع

رود كه فهوشنده و مالک رسنمي كشنتي در ظظنه دارد

طور رسمي به غيه اظتقال داده و يا

را بنه

را از ايها خارج سازد ،ميتواظد با اقامه دعنوا بنه

طهفيت خواظده دعوا ،الزام او را به تنظيم سند رسمي اظتقنال كشنتي ظنزد يكني از دفناته
اسناد رسمي مجاز و صالی به تنظيم چني اسنادي (مواد  1و  2يي ظامه ثبت اظتقنا ت و
ميامتت كشتيما مصوب 1344/6/13ميأت وزيها ) كه از اداره كل ثبت اسناد و امتک
كشور اجازه ميصوت دارظد ،از دادگاه بيومد .ممچني خواما قادر است تنا دسنتور
موقتي را ظيز در اي خصوت درخواست كند تا بيداص به خاطه تيفف فهوشنده و اظتقنال
كشتي به غيه ،اذيهاي خسارت ظشود .موضوع چني دسنتور منوقتي ،بنه لدناظ منقنول
بود موضوع دعوا ييني كشتي از يک طهف و ضهورت قاظوظي اظجام تشهيفات قناظوظي
جهت تنظيم سند رسمي اظتقال كشتي از طهف ديگه ،ظمنيتواظند وا ند بنوده و از ينک
موضوع خات تبييت كند .بفكه به اعتقاد ظگارظده دو موضوع را ميبايست در كنار منم
و به موازات يكديگه بهاي دستور موقت تييي و بنه اتيناذ
گهفت؛ بدي تهتي

در رأي صنادره تصنميم

به منظور جفوگيهي از اظتقال منادي و جابنه جنايي مكناظي كشنتي،

مي بايست از هبه قاظوظي و موضنوع توقينف كشنتي بهنهه بنه دو بنهاي جفنوگيهي از
تصهفات قوقي و اظتقال رسمي كشتي به غيه ظيز بايد موضوع منع خواظده (فهوشنده يا
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مالک رسمي ) از مهگوظه ميامفه و اظتقال رسنمي عني و منفينت كشنتي را بهگزيند.
بنابهاي در اي خصوت دادگاه ميتواظد به تبنع موضنوع درخواسنت خوامنا دسنتور
موقتي دايه به توقيف كشتي مورد دعوا و منع خواظده از اظتقال

به غيه ،صنادر ظمايند.

البته در اي خصوت به جاي توقيف ،ميتوا از موضنوع مننع خواظنده از جابجنايي و
اظتقال مادي كشتي به مدفي ديگه ظيز استفاده ظمود.
-2-2-2-3دستور موقت در باب سهام بانام به منظور استیفاء وجه نقد
ايش از اي گفته شد كه در دعاوي مطالبه وجه ظقد ميي به سب

مثتص ثمن بينع ينا

خسارات وارده و يا استهداد قهض ،اصو ص ظميتنوا دسنتور موقنت بنه توقينف امنوال
خواظده ميادل ميزا دعوا و به منظور استيفاء خواسته مدكومبه ظقدي در صورت صدور
كم به ظفع خواما  ،تقاضا كهد؛ در چني مواردي ايشنهاد شد كه قهار تنأمي خواسنته
جهت صول به اي مقصود مناس تنهي تهتين
خواسته اولي و طف

تنأميني اسنت .امنا در بناب اسنتيفاء

ظقدي چناظچه خواما بيوامد خواسته ظقدي خنود را كنه مقندار

مبفیي ميي مثتص صد ميفيو ريال است ،قبل از صدور كم تأمي كهده و اجهاي كنم
ا تمالي به ظفع خود را ممك و ميسور سازد ،ولي مالي به جز سهام با ظام از خواظده بنه
دست ظيايد ،به ظظه استفاده از دستور موقت با دو موضنوع مهكن
متناس

و ممجنوار جنايز و

است .به اي ظدو كه در چني فهضني موضنوع دسنتور موقنت متشنكل از دو

عنوا توقيف و منع خواظده از اظجام امهي ميي خوامد بود .ييني به خاطه شهايطي كنه
سهام باظام از ي

ظقل و اظتقال و الزاماص ثبت در دفته ثبنت سنهام شنهكت سنهامي دارد

(ماده  40ل.ا.ق.ت ،).جنبهاي از دستور موقت ميبايد ول اين موضنوع دور زظند كنه
خواظده (سهام دار سهام باظام) را از ظقل و اظتقال به غيه و ثبت اظتقال سهام در دفته ثبنت
سهام شهكت منع و جفوگيهي ظمايد اما چو موضنوع دعنواي اصنفي خوامنا مطالبنه
مبفیي اول و وجه ظقد است ،استيفاء اي مبفغ از مدل فهوش اموال خواظنده و از جمفنه
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سهام باظام او ،متوقف و توقيف سهام مزبور است و بدو توقيف
سهام ياد شده و استيفاء مدكومبه از مدل

ظميتوا به فهوش

مآ ص اجهاي كم مزبور ،دست زد.

اما در اينجا ظيز توقيف مال ميي ييني سهام با ظام ميي و مشيصني بايند موضنوع
دستور موقت باشد .بنابهاي موضوع دستور دستور موقت عبارت خوامد بود از توقينف
صد سهم باظام خواظده در شنهكت فنت و مننع خواظندگا (سنهام دار باظنام و شنهكت
سهامي مهبوطه) از ظقل و اظتقال سهام با ظام به غيه و جفوگيهي از ثبت و اظيكاس اظتقنال
در دفته ثبت سهام با ظام شهكت ،دستور موقت مزبور با چني موضوعي مم متناسن

بنا

ماميت و ا كام ظابه به دستور موقت است و مم امكنا اجنهاي مدكنوم بنه ظقندي را
فهامم ظگهداشته و فظ ميكند.
 -3-3قرار دستور موقت دایر بر انجام عمل
از جمفه مواري كه ميتوا به عنوا موضنوع دسنتور موقنت تييني و بنه موجن
دستور دادگاه امه به اجهاي

ظمود اظجام عمل و فيل خاصي است كه در اجنهاي قنهار

دستور موقت به عهده خواظده و طهف دستور موقت قهار ميگيهد مناده  316ق. .د.م در
اي خصوت صها ت دارد و مقهر ميدارد« :دستور موقت ممك است دايه به  ...اظجام
عمل و  ..باشد» اي عبارت منطوق قاظوظي و صهيی كه در باب اظجنام عمنل بنه عننوا
موضوع دستور موقت در ظظه گهفته شده است.
 -1-3-3دستور موقت به الزام خوانده به انجام عمل مادی معین
الزام به اظجام عمفي خات به عنوا موضوع دستور موقت ماظنند دو موضنوع ديگنه
(توقيف مال و منع از امهي) موضوعي موقتي و تبيي است البته به ظظه ظگارظده متفناوت
بود دو موضوع دستور موقت و دعواي اصفي مطابق با اصل است لنيك اسنتثنائاص و در
موارد ختف اصل ممك است اي دو به مم منطبق بوده و و دت يابد .دستور موقنت
دايه به اظجام عمفي ميي داراي مصاديق خاصي است؛ از جمفه گاه ايش مي يد كنه بنه
عفت قدمت ديوار اختصاصي ممسايه كه در شهف تيهي

قهار دارد خسنارتي بنه بناغ
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مجاور وارد كند كه ادامه اي وضييت و تيهي

ديوار به طور كامل ،موج

خوامد شد

چشمه و ظههي كه در باغ خواما و در كنار دينوار اختصاصني خواظنده جناري اسنت،
خهاب شده و مسدود شود به ظدوي كه عدم اقدام به موقع ،جبها ا را در تينه متينذر
خوامد ساخت در چني مواردي خواما ميتواظد بنا موضنوع دعنواي اصنفي داينه بنه
مطالبه خسارت وارده ،صدور دستور موقت دايه به الزام خواظنده بنه تنهميم و بازسنازي
ديوار اختصاصي در شهف تيهين

را درخواسنت كنند و ممچنني دسنتور موقنت بنا

موضوع الزام خواظده به اظجام عمل ميي در بهخي از ظصوت قاظوظي دينده منيشنود از
جمفه ماده  10مكهر اصصت ي قاظو تمفک اارتما ما ،كه به منديه سناختما اختينار
داده شده تا در صورت امتناع مالنک ازاهداخنت مزيننهمناي مشنتهک،

را بنا ارسنال

ابهارظامه مطالبه كند .و در صورت عدم اهداخت ،مديه سناختما مجناز اسنت كنه بنه
تشيي

خود خدمات مشتهک از قبيل شوفاژ ،بهق و  ...را قطع كند .قسمت اخيه مناده

 10مقهر ميدارد ...« :در مه ال مديه موبف ميباشد به مدنض وصنول وجنوه منورد
مطالبه يا ارائه دستور موقت دادگاه ظسبت به بهقهاي مجدد خدمات مشتهک فنوراص اقندام
كند».
 -2-3-3دستور موقت به الزام به انجام عمل در حقوق خانواده
موضوع دستور موقت از ي

الزام خواظده به اظجام عمفي ميي  ،در قوق خناظواده

ظيز مطهح است و در مواردي دادگاهماي خاظواده ظيز قهارمايي صادر ميكنند كه موضوع
قهارما ،دستور موقت به اظجام عمنل ميينني از سنوي خواظنده دعنوا يينني يكني از
زوجي است .ماظند جايي كه ضاظت طفل به عهده ا د از زوجي است و طهف ديگه
را از متقات فهزظد مشتهک منع ميظمايد .اي وضييت در الي است كنه مطنابق مناده
 1174ق.م « :.در صورتي كه به عفت طتق يا به مهجهت ديگه ابوي طفل در يک منزل
سكوظت ظداشته باشند مه يک از ابوي كه طفل تدت ضاظت او ظميباشد ق متقات
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طفل خود را دارد .تييي زما و مكا متقات و سايه جزئيات مهبو به

در صورت

اختتف بي ابوي و يا مداكمه است».
در خصوت ق متقات فهزظد مشتهک به ظظه دو طهيقنه قناظوظي را منيتنوا اني
گهفت؛ ييني ذينفع ميتواظد مم با اقامه دعواي اصفي و مم با درخواست صدور دسنتور
موقت ،الزام خواظده مستنكف را به اظجام عمل ييني تدارک متقنات فهزظند مشنتهک از
دادگاه بيوامد .چه ماده 1174ق.م .در باب ق متقات فهزظد متضم بينا ينک نق
ماموي است .بنابهاي الزام خواظنده بنه اظجنام و اجنهاي متقنات فهزظند مشنتهک ،منم
ميتواظد موضوع دعواي اصفي خواما باشد و مم موضوع درخواست موقنت او .لنيك
رويه دادگاهما به اي قهار گهفته كه الزام به اظجام و تهيه مقدمات متقات فهزظد مشتهک
را به عنوا موضوع دستور موقت قهار داده و

را در اي قال

قوقي دادگستهي درخواست متقات فهزظد را صهفاص در قال

رأي دمنند .البتنه اداره
يک درخواست و بندو

تقديم دادخواست ظيز جايز ميداظد.
عتوه به مورد فوق به باور ظگارظده ،الزام خواظده به اهداخت بيشي از ظفقنه متيفقنه
به طور عفيالدساب در قال
تهتي

و به عنوا موضوع دستور موقت ممك است .اگهچه اي

از سوي دادگاهماي خاظواده استقبال ظشده ولي منصوت مقن قهار گهفته اسنت.

چه ماده  20قاظو

ماينت خناظواده مصنوب 1353/11/15صنها تاص اعنتم داشنته كنه:

«طهفي دعوا يا مه يک از

ما مي تواظند ار دادگاه تقاضا كنند قبل از ورود بنه مامينت

دعوا مسئفه ضاظت و مزينه ظگهداري اطفال يا ظفقه ز را مورد رسنيدگي فنوري قنهار
دمد و قهاري در اي باره صادر كند دستور موقت دادگاه فنوراص بنه منورد اجنها گذاشنته
ميشود».
 -3-3-3دستور موقت به الزام به انجام عمل حقوقی معین
اظجام عمل قوقي ميي به عنوا موضوع دستور موقت ظظيه اظجنام و اظيقناد عقند
بيع ،صفی يا اجهاي ايقاعات ماظند اجهاي ق فسن قنهارداد ينا اعمنال رجنوع از عقند
وايقاع ،تقهيباص امهي غهي

و بييد است و دادگاهما ولو اينكه از سنوي خوامنا  ،چنني
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موضوعي رد قال

تهتي

دستور موقت درخواست شود به

اثه ظميدمند .چه عناوي

و موضوعات فوق را بيشته امهي ماموي انداشنته و صنهفاص بنه عننوا موضنوع دعنواي
اصفي،

را استماع و مورد رسيدگي قهار ميدمند.

ماده  316ق. .د.م .ظيز در اي خصوت با ورد عبارت «اظجام عمل» اگهچه اطنتق
دارد و اعمال قوقي را ظيز در به ميگيهد ولي به لداظ مما خصاي

منوقتيبنود و

تبيي بود دستور موقت ،شايد اجابت چنني موضنوعات و مصناديقي در چهنارچوب
دستور موقت مشكل و سيت به ظظه بهسد .اما به باور ظگارظده غيهممك ظيست؛ بايد به
دظبال مصايق و موارد مهتبط با

گشت وبه تناس

دعنوي اصنفي

را يافنت .بطنور

مثال در دعاوي مالكيت ظظيه دعوي الزام به تنظيم سند رسمي اظتقال ،گاه انيش مني يند
كه به دليل تهمي مفک موضوع دعوا و يا بازداشت بود
ظافذ ظبود ميامفه مبناي دعوا و قابل استماع ظبود

 ،دعواي مطهو ه بنه عفنت

به كيفيت مطنهوح رد منيگنهدد.

(رأي و دت رويه شماره  620مورخ  1376/12/12ميأت عمومي ديوا عالي كشور)
مماظطور كه در مورد امداف صدور دستور موقت بهرسي و اعتم شد ،از جمفه اين
امداف ،فهامم ظگهداشت زمينه اجهاي كم در ماميت دعنواي اصنفي اسنت؛ بننابهاي
چناظچه اظجام اعمال و منواردي ،از لنوازم و اجنهاي تيهندات اصنفي خواظنده دعنوا در
قهارداد منيقده باشد و مآ ص اظجام چني اعمالي ،از لوازم اجهاي كم صادره در مامينت
دعوا به شمار يد ،ميتوا قبل از صدور كم قطيي از ظهاد دستور موقنت بنا موضنوع
اظجام عمل قوقي خات بههه بهد و الزام خواظده را به اظجام عمنل قنوقي ميينني در
قال

صدور دستور موقت ،درخواست كهد .در مثال با در باب دعواي الزام بنه تنظنيم

سند رسمي اظتقال مفک غيهمنقول ثبت شده ،به باور ظگارظده در صورتي كه مفنک منورد
دعوا در رم باظک باشد ،خواما مي تواظد الزام خواظده به اظجنام عمنل قنوقي ميني
ييني فک رم از مفک مورد دعوا را به عنوا موضنوع دسنتور موقنت خنود تييني و
صدور دستور ياد شده را از دادگاه بيوامد .ممچني ممزما منيتواظند دسنتور منوقتي
دايه به منع خواظده از اظتقال مفک مزبور به غيه را ظيز تقاضنا كنند .صندور اين دسنتور
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موقت يادشده با دو موضوع مهتبط و در عي

ال متفاوت ،ضم

فظ قوق خواما

زمينه اجهاي كم مدتمل الصدور به ظفع خواما را فهامم ظگه ميدارد .عقند رمن بنا
لداظ مادتي  33و  34ق.ث .در شمار ميامتت با ق استهداد قنهار دارد و فنک رمن
در واقع مما استهداد و فس و اظدتل عقد رم است كنه عمنل قنوقي ينک طهفنه
ييني ايقاع مدسوب ميگهدد و چو عقد رم را به مم ميزظد و مندل ميكنند ،عمنل
مزبور را بايد عمل قوقي تفقي ظمود.
 -4-3-3دستور موقت به الزام به انجام عمل در حقوق شرکتها
در خصوت شهكت ما و اصول اكم به  ،عمندهتنهي اختتفناتي كنه در

رخ

ميدمد ظابه به ظقل و اظتقال سهام و ظدوه عمكهد مديها و ادعاي بطت و بنياعتبناري
ظسبت به صورتجفساتي است كه در مجامع عمومي و ميأت مديهه شهكت تنظيم و بنه
ثبت مي رسد .در اي گوظه موارد ميمو ص ذينفع از موضوع منع از امهي و يا جفوگيهي از
عمفي به عنوا موضوع دستور موقت استفاده ميكند .ماظند جايي كه دعواي اصفي داينه
به صدور كم به اعتم بطت و بي اعتباري صدور صورتجفسه مجمع عمنومي عنادي
و يا فوقالياده شهكت به عفت عدم رعايت ند ظصناب ضنور اعضناء و سنهامدارا
شهكت اقامه شده و دستور موقتي ظيز با موضوع جفوگيهي از ثبت

يا مننع شنهكت از

تنظيم صورتجفسات بيدي مبتني به صورتجفسه مورد دعواي ابطال ،تقاضا ميگنهدد امنا
الزام به اظجام عمل ميي به عنوا موضوع دستور موقت كمته ديده شده و منورد عمنل
واقع شده است.

نتیجهگیری
چناظچه دستور موقت رأي دادگاه مدسوب شود ،اصو ص بايد در قال
دادگاه متجفني شنود و تمنامي ثناري كنه بنه رأي دادگناه از ين
تجديدظظهخوامي ،فهجام خوامي و اعتهاض ثال

از رأي متهتن

قهار ينا كنم

قابفينت اعتنهاض،
منيشنود بنه دسنتور

موقت ظيز جاري و اكم خوامد شد و لك اگه دستور موقنت را رأي دادگناه (ينا منه
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را به عنوا دستور يا تصميم دادگاه بشماريم

مهجع صت يتدار ديگه) ظداظيم و صهفاص

وقت از ثار و تبيات ديگهي بهخوردار خوامد شد.
دستور موقت ظهادي است كه در بيشته موارد ذيظفع يا وكيل او تمايل و اصهار دارد
كه

موارد صدور دسنتور موقنت ظنه تنهنا بنهاي

را به كار گيهد و در ظتيجه ،تشيي

ذينفع بفكه بهاي قاضي از امميت ويژهاي بهخوردار است .صدور قهار دسنتور موقنت و
اجهاي  ،در اغف

موارد ،بهاي طهفي كه قنهار عفينه او صنادر منيشنود ،تضنييقات و

مشكتت فهاواظي را ايجاد ميظمايد و خسارات به ظسبت قابل توجهي را به بار مني ورد
و اي در الي است كه تا
و چه بسا تا

زما وارد بود دعواي ذينفع ،در ماميت ،ا هاز ظگهدينده

زما دعوا ظيز اقامه ظشده باشد .اس قهار در صورتي بايد صادر شود كنه

امه از اموري باشد كه تييي تكفيف

فوريت دارد .از سنوي ديگنه ،رد درخواسنت و

صادر ظشد قهار دستور موقت ،ميتواظد موج

شود كه :از جمفه ،زمينه اجهاي كمي

كه خواما  ،اس از سالما صهف عمه و مزينهماي قاظوظي تدمل ميظمايد ،از بي رفتنه
و در ظتيجه كم مزبور «ظوشداروي اس از مهگ سههاب» شمهده شنود و ينا بنه عفنت
صادر و اجها ظشد قهار ،ق اصفي خواما به شيوهاي به بناد رود كنه جبنها مافنات
غيهممك و يا بسيار مشكل شود.
به باور بهخي از استادا

قوق از ظجا كنه ظتيجنه دادرسني فنوري صندور رأي در

ماميت دعوا ظيست بفكه قهاري است كه از

به دسنتور موقنت تيبينه شنده ،بننابهاي

دستور موقت را ماميتاص قهار دادگاه تفقي و

را بنه عننوا رأي دادگناه و از ظنوع قنهار

مدسوب ظمودظد .به عقيده عدهاي ديگه از قوقداظا ظيز چو دادرسي فوري منيچگناه
منتهي به صدور كم ييني تصميمي كه راجع به ماميت بوده و كتص ينا جزئناص قناطع
باشد ،ظمي شود و تصميمات متيذه در اي مورد قهاري است كنه اگنه در جهنت قبنول
درخواست متقاضي باشد ،به عنوا دستور موقت ظاميده ميشود ،ظهايتناص و ماميتناص
قهار داظسته و ا كام قهار را به
شي

را

مجهي ميداظند البته رويه قضنايي اينها بنه وينژه در

ديوا عدالت اداري در راء صادره ظيز از دستور با عنوا (قهار) در ايشوظد

ياد
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شده و تدت عبارت قهار دستور موقت به كار ميرود .بنابهاي به ظظه ميرسد به غيه از
يک مورد استثنايي در رويه دادگاهما ،تقهيباص ميالفي در اينكه دستور موقنت را بتنوا در
قال

تأسيس ديگهي به غيه از قهار ،قهارداد وجود ظدارد يا داقل ديده ظشده است.
با توجه به تياريفي كه در مورد ظهاد مزبور در قوق ايها بيا شد دستور موقت در

قوق فهاظسه اينگوظه تيهيف شده است « :ييني تنابهي است كنه اجنازه منيدمند ،در
موارد خاصّي ،از قاضي وا دي تصنميم سنهييي تدصنيل شنود  »...در فهاظسنه ظينز از
دستورما يا قهارماي موقت و قهارماي اعدادي ،تدت عنوا راء جزيي توصنيف و يناد
ميشود .كه البته ميبايست بي دو عنوا قهار و دسنتور موقنت و راء جزيني تفكينک
قائل شد .زيها تصميم ماموي مهجع صت يتدار در بناب بيشني از خواسنته اصنفي ينا
دعواي تقابل را رأي جزيي گويند ولي قهارماي موقت يا دستور موقنت و ينا قهارمناي
اعدادي را ظميتوا رأي جزيي ظاميد.
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