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 چكيده

هدف دادرسی رفع تجاوز و تأمين حقوق تضييع شده افراد بر اساس موازین عدل و انصاف است، امّا اجرای عدالت مستلزم  

دقيق مدارک آنان و انجتا  تققيقتات ميستر  کشف حقيقت است که جم از طریق اسلماع اظهارات طرفين دعوی و بررسی

نيست. این اقدامات ضروری به صرف وقت، تشكيل جزسات ملعدد، لمو  انقضتا  مواعتد قتانونی، طتی مراحتل اعلترا  و 

تجدیدنظر و یا پژوهش و فرجا  و باالخره کثرت مراجعات و تراکم ناملناسب حجم کار در مراجع قضایی هم از عوامزی است 

ها بته که در بسياری از موارد تعيين تكزيف قطعی دعاوی سالطوری افماید بهها میجریان مقاکمات و اطاله آنکه بر کندی 

شود و گتاهی موضتوع انجامد و از رهگذر این تأخير و تطویل در امر دادرسی خسارات سنگين ملوجه اشخاص میطول می

 .گرددحكم منلفی و یا اجرای آن غيرممكن می

 کزمات کزيدی

ی، فرجتتا  ختواهی، اعلتترا  شتتخ   التت دادرستی، حقتتوق ایتتران، امتور فتتوری، امتتور فتتوق العتاده، اعتتاده دادرستت
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 مقدمه -1

قدری حاد و حیااتی در برخی از دعاوی مسئله مبتال به خواهان به

است که باید فوراً نسبت به آن تعیین تکلیف شود و تأخیر در ایان 

تار ل او را وخی امر و نشستن به انتظار صدور حکا  قطعای مشاک

نمایاد  سازد و در طول دادرسی او را گرفتاار عسار و حاری میمی

بنابراین عامل زمان که در حد معقاول از خصاایط طبیعای روناد 

محاکمات است در مسائل حاد و حیاتی نقش منفی و مخار  دارد 

و اقتضای عدالت آن است که در ایان قبیال اماور در حاد امکاان 

که به اساس دادرسی و اجرای عدالت ه  حذف شود مشروط بر این

 لطمه نزند 

برای حل این مشاکل در قاوانین بسایاری از کشاورهای جهاان از 

ای در نظار جمله در قانون آئین دادرسی کشاور ماا مقارترات ویا ه

توانند به تقاضای ها میگرفته شده است که طبق آن قضات دادگاه
قضیه نسبت به  خواهان و تحت شرایط خاص بدون ورود در ماهیت

حفظ حقی که در مخاطره جدی قرار گرفته است دساتور مقتضای 

صادر نمایند و تا تعیین تکلیف ماهوی دعوی از ایجاد عسر و حری 

و یا ورود خسارات سنگین و احتماالً غیرقابال جباران باه خواهاان 

 جلوگیری کنند 

در با  دوازده  قانون آئین دادرسی مدنی که به دادرسای فاوری 

صاص یافتاه مقرتراتای در زمیناه شارایط و کیفیاات ایان ناو  اخت

مقرتر گردیاده اسات کاه:  770رسیدگی وضع شده و به شرح ماده 

در اموری که محتای به تعیین تکلیف فوری است و همچناین در »

االجرای اداره ثبت مورد اشکاالتی که در جریان احکام یا اسناد الزم

تواند است دادرس دادگاه می آید و محتای به دستور فوریپیش می

 « به درخواست ذینفع موافق موارد زیر دستور صادر نماید

استفاده مقنن از لفظ کلی امور مفید شمول قسمت اوتل ماده مزبور 
باشد و نسبت به هر امری به تمام دعاوی اع  از مالی و غیرمالی می

توان از دادگاه تقاضای رسیدگی فوری و صادور دساتور موقات می

کرد  قبول این درخواست موکول به آن است کاه دادگااه ضارورت 

تعیین تکلیف فوری نسبت به آن را احاراز کناد و انانچاه گفتای  

ایجاد عسر و حری و یا خسارات و صدمات مادی و معنوی سانگین 

توان ضابطه اساسی تشخیط فوریت مسئله مطروحه قرار داد  را می

خیط این فوریت را به قاضی قانون مزبور تش 777در هر حال ماده 

محول کرده است که پس از احراز آن باید بدون فوت وقت و حتای 

اقادام باه رسایدگی کناد و  775در روزهای تعطیل طباق مااده 

انانچه ابالغ اوراق دادرسی به خوانده و یا احضار او برای رسیدگی 

و پاس از  776نظر نمایاد  مااده منافی با فوریت باشد از آن صرف

دستور موقت بالفاصله و حتی قبل از ابالغ باه خواناده آن را  صدور

 ق آ د م( 782به مرحله اجرا بگذارد  )ماده 

تواناد گفتی  هر امری که محتای به تعیین تکلیف فاوری باشاد می

در این خصوص مصارح  778موضو  دستور موقت واقع شود  ماده 

ال یاا است به این که دستور موقت ممکن است دایر باه توقیاف ما

کاه ماال معینای کاه در انجام عمل یا منع از امری باشد مثل این

معرض فروش یا اتاالف توقیاف و نگهاداری شاود و یاا کسای باه 

حضانت و سرپرستی طفل صغیری ملزم گردد و یا از حفر ااه آبای 

عمل آید  دستور موقت خشکاند جلوگیری بهای را میکه قنات قریه

لی در مساتندات خواهاان و اوضاا  و غالباً به دنبال بررسای اجماا

احوال قضیه صادر شود و مطلقاً مفید تأییاد ادتعاا در ماهیات امار 

در این زمینه تصریح کرده اسات کاه  779که ماده نیست  کما این

وجه تأثیری در اصال دعاوی نادارد و ممکان دستور موقت به هیچ

 785حقای شاود )مااده است مدعی در اصل ادتعا محکاوم باه بی

 د م(  بنابراین دستور موقت بار خاالف حکا  قطعای دعاوی و ق آ
باشد و جنبه موقتی دارد، در نتیجاه کننده سرنوشت آن نمیتعیین

هرگااه جهتای کااه موجار صادور آن بااوده مرتفاع شاود دادگاااه 

ق آ د م(  و  784کند )مااده صادرکننده قرار مزبور، آن را ملغی می

د از دستور موقت رفع اثار نیز اگر خوانده دعوی تأمین مناسر بده

ق آ د م(  و باااالخره در صااورت محکومیاات  783شااود )ماااده می

گاردد  حقی در اصل دعوی دستور موقت ه  لغو میخواهان به بی

بنابر آنچه گفته شد هادف از دادرسای فاوری جلاوگیری از ایجااد 

خسااارات ساانگین و غیاار قاباال جبااران اساات و در ایاان مااورد 

قشی در قبول یا ردت تقاضای رسایدگی خصوصیات طرفین دعوی ن

 فوری ندارد 

شود که دادرسی فاوری از مساائل از آنچه که گذشت مشخط می

بسیار مه  و مبتال به خصوصاً در زماان حاضار اسات  کاه در ایان 

شود با بررسی همه جانبه موضو  نکات مثبت و نامه سعی میپایان
د و بارای ماوارد منفی موجود در مواد قانون مورد بررسی قرار گیر

وری از های مناسبی ارائه گردد  هار اناد دادرسای فاحلابهام راه

باشد، امتا تاکنون توجه کمتاری باه موارد مه  در آئین دادرسی می

این مسئله شده است  عالوه بر این در کتر موجود در ماورد آئاین 

ها نیاز از انگشاتان یاس دسات تجااوز دادرسی مدنی که تعداد آن

های پایاانی مبحث دادرسی فوری که طبیعتاً در بخش کند درنمی

گیرد حقوقدانان به توضیح مختصار نامه مورد بررسی قرار میپایان

همان مواد قانونی موجود در آئین دادرسی اکتفا کرده و توضیحات 

اند  با ایان اوصااف ضارورت مکمل زیادی در این زمینه ارائه نداده

ود تاا در ایان زمیناه بتاوانی  شپرداخت به این مسئله احساس می

حداقل قدمی در جهت توضیح و تبیین این مقوله برداشاته و فاتح 

 بابی در این زمینه کرده باشی  
پردازی   در این مجموعه، در سه فصل به بررسی دادرسی فوری می

در فصل اوتل، کلیات، پیشینه تدوین و سیر تاریخی تدوین دادرسی 

گاه در بخاش پایاانی ایان دهی  و آنفوری را مورد بررسی قرار می
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پاردازی  و در فصل به بررسی معنی و مفهاوم دادرسای فاوری می

های دوتم و سوتم به بررسی مااهوی و شاکلی دادرسای فاوری فصل

پرداخته و مراحل مختلف دادرسی آن را از درخواست صدور دستور 

 موقت از دادگاه تا شکایت و اختتام دستور موقت مورد توجاه قارار

خواهی  داد  در سیر مطالعاتی این مباحث به مسائل و نکات جالبی 

هاای جالار و توانناد بحثهاا میبرخورد نمودی  که هر یس از آن

علماای حقااوقی را بااه دنبااال داشااته باشااند کااه در بررساای ایاان 

های متفاوتی از جانر حقوقدانان اعا  از موضوعات با نظرات و ایده

الی دادگستری برخورد نمودی  که از اساتید دانشگاه و قضات و وک

تواند دربرگیرنده نتایج مفید و گاه متفاوت جهت تئوری و عملی می

ها به برخی از این موارد در حدت مقدمه، باشد که برای آشنایی با آن

 شود  ای میاشاره

برای شرو  هر دعوی در دادگستری احتیای به وجود دادخواست یا 
کاه در ماورد دادرسای فاوری مطارح شکوائیه است  سؤال مهمی 

شود این است کاه در ماواد مرباوط باه ایان مبحاث باه جاای می

استفاده شده است که باید دید آیا « درخواست»دادخواست از لفظ 

درخواست صدور دستور موقت با درخواست، تفاوتی دارد یا خیر؟ و 

آیا در هنگام دادن درخواست دستور موقت به دادگاه باید نکاتی که 

کردی ، رعایت کنی  یا در این ماورد نیاز در دادخواست رعایت می

 تفاوتی با دادخواست وجود دارد؟

رو شاده نکته جالر دیگری که با نظرات متفاوت و حقوقدانان روبه

است در مورد اجازه مخصوص قاضی بارای صادور دساتور موقات 

ق آ د م دادرس بارای صادور  773است بدین معنی که طبق ماده 

موقت احتیای به اجازه مخصوص از وزارت دادگستری دارد   دستور

آید که اگر دادگاهی اجازه دساتور موقات حال این سؤال پیش می

نداشته باشد و اقدام به صدور دستور موقت نماید آیاا ایان دساتور 
خود باطاال نیساات و در خود باطاال اساات و یااا خودبااهخودبااه

 تجدیدنظرخواهی امکان فسخ آن وجود دارد؟

رد بعدی بررسی دادرسی فوری در سایر مراجع قضایی است کاه مو

از بین این مراجع به بررسی دادرسی فوری در دیوان عدالت اداری، 

پاردازی  و خواهاان بررسای ایان نکتاه دادگاه خانواده و داوری می

هستی  که برای صدور دستور موقت در ساایر مراجاع دادگساتری 

حیت آن مراجاع داریا ؟ و یاا گذار در صالاحتیای به تصریح قانون

صاارف مااالد وحاادت بااین مراجااع دادگسااتری و سااایر مراجااع 

 کند؟دادگستری برای صدور دستور موقت کفایت می

دستور موقت شباهت بسیاری با برخی از نهادهای حقاوقی دارد از 

جمله با قرار تأمین خواسته، از مطالر مه  دیگری که باه بررسای 

و  اسات کاه دساتور موقات در آن خواهی  پرداخت هماین موضا
دادرسی فوری با سایر نهادهای حقوقی مشاابه مانناد قارار تاأمین 

خواسته، اجرای موقت احکام و قرار توقیاف عملیاات اجرایای ااه 

هایی دارد و در این راساتا باه بیاان نظارات ها و اه شباهتتفاوت

 مختلف حقوقدانان خواهی  پرداخت 

ت شرط فوریات را لحاان نماوده گذار برای صدور دستور موققانون

است  در این رابطه مطالر جالر و متفااوتی از جانار حقوقادانان 

مطرح شده است  از جمله این کاه باا توجاه باه ایان مطلار کاه 

هایی گذار به بیان فوریت اکتفا کرده است و ماوارد و مصاداققانون

برای آن بیان نکرده است؛ نحوه احراز این فوریت اگوناه اسات؟ و 

ضابطه و معیاری برای تعیین فاوری باودن وجاود دارد هماان  اه

که از منطوق مواد قانونی در دادرسی فوری مشاخط اسات طوری

گذار به بیان مالد و ضابطه خاصی برای تعیین فوریت اشاره قانون

کننده نکرده است و ظاهر امر این انین است که دادرس رسیدگی

ا عادم فوریات اماری تصامی  به پرونده خود باید درباره فوریت و ی

بگیرد  به عبارت دیگر فوریت و احراز آن به طاور کامال بار عهاده 
های بسیار متفاوتی کننده خواهد بود  بنابراین رویهقاضی رسیدگی

به وجود خواهد آمد، با توجه به این موضو  که در این رابطه هایچ 

ه آیا آید این است کای نداری   سؤالی که پیش میرأی وحدت رویه

جاا حااک  کنای  تاا از ای را در اینواقعاً قادر نیستی  وحدت رویه

های متفاوت در صدور و یا ردت دستور موقت جلوگیری اعمال سلیقه

جاا کاه درصادد ق آ د م در آن 770نمایی  یا خیر؟ در ادامه ماده 

توضیح موارد صدور قرار دستور موقت اسات پاس از بیاان ضاابطه 

به اشکاالتی که در جریان اجرا اعا  از اجارای فوریت داشتن امری 

آید اشاره االجرای ثبت پیش میها و اجرای اسناد الزماحکام دادگاه

داناد  ها را نیز از مصاادیق صادور دساتور موقات میکند و آنمی

ای از آید این است که با وجود قانون اصالح پارهسؤالی که پیش می

آن آیاا در  6و  5ص ماواد به خصاو 1322مواد قانون ثبت مصو  

االجرای ثبت ماواد مرباوط باه دادرسای رابطه با اجرای اسناد الزم
فوری در قانون آئین دادرسی مدنی جاری است یاا در ایان ماوارد 

ای از ماواد قاانون ثبات مصاو  قانون اصالح پاره 6و  5باید مواد 

را اعمال کرد؟ و مبحث دیگری که بحث بسیاری به واسطه  1322

اختالف نظر بین حقوقادانان را دارد، اخاذ تاأمین در صادور  وجود

ق آ د م بارای  781دستور موقت است با این توضیح که طبق ماده 

جبران خسارات احتمالی در جریان صدور دستور موقت، دادگااه از 

نمایاد کاه در ایان رابطاه دو خواهان صدور دستور، اخذ تأمین می

که مالد در اخذ تأمین ل اینشود  مسئله اوتمسئله مه  مطرح می

ایست؟ به عبارت دیگر آیا تنها پول نقد را دادگاه به عنوان تأمین 

که به مانناد آنچاه در ماورد ااس مطارح اسات پذیرد و یا اینمی

نامه بانکی است یا خیر؟ و دادگاه قادر به پذیرش ضامن و یا ضمانت

ضاامن  یا آیا مال منقول و یاا غیار منقاول و یاا حتای اعتباار یاا
توانند به عنوان تأمین در دادگاه مورد پاذیرش قارار گیرناد یاا می

خیر؟ و مسئله دوتم در مورد تأمین به این شرح است که میزان اخذ 

تأمین اه درصدی از مقدار خواسته مورد تقاضا در دساتور موقات 
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است آیا دادگاه موظف به اخذ صد در صد از مقدار مبلغ خواسته به 

ت یا درصدی از آن را بایاد اخاذ نمایاد؟ اارا کاه عنوان تأمین اس

ای از مواد قانون اصالح پاره 6ای با توجه به وحدت مالد ماده عده

قانون ثبت معتقدند که اخذ دوازده درصد از مقدار مبلغ خواسته به 

هاا کند و در بسیاری از مواردی کاه دادگاهعنوان تأمین کفایت می

شود که به این مقدار د مشاهده میانقرار دستور موقت صادر نموده

 اند مبلغ کفایت کرده

  انواع دادرسی در حقوق ایران -2

 مرحلاه ،پس از ابالغ دادخواست و ضمای  آندر حقوق ایران 

شود و دادرسی در تمام مراحل به یس نحو انجام دادرسی شرو  می

گیرد، بلکه دارای انوا  مختلفی است  دادرسی به دو نو  عادی نمی

شود و دادرسی استثنایی خاود باه دو گاروه استثنایی تقسی  میو 

ماادنی،   )شاودتقساای  می دادرسای اختصااری و دادرساای فاوری
امااا بااه نظاار  (118، 2 ، ی1386واحاادی،  ؛380، 2 ، ی1372

نگارنده دادرسی خاری از نوبت و دادرسای فاوق العااده در حقاوق 

ز در زمره دادرسی العاده شکایت از آراء محاک ( نیایران )طرق فوق

در ذیل به توضیح هر یس استثنایی در حقوق ایران مطرح است که 

  از آنها خواهی  پرداخت

  دادرسی عادی -1-2

دادرسی عادی، دادرسی است که اساس کار دادگاه بر تبادل لاوایح 

قرار داده شده است و جلسه رسیدگی از نظار اهمیات موضاو  در 

به عبارت دیگار هار ( 256 ،1371احمدی،   )دوم قرار دارد درجه

وقت بخواهی  دادخواست را در جریان رسیدگی قارار بادهی  بایاد 

متوسل به دادرسی عادی شوی  مگر اینکه قانون برای آن دعاوا یاا 

دادگاهی که در مقام رسایدگی اسات ناو  دیگاری از دادرسای را 

 (380، منبع مدنی، همان  )بینی کرده باشدپیش

بادواً عادی، تبادل لوایح اسات؛ یعنای  های دادرسییکی از وی گی

کناد  دادخواسات و خواهان با تقادی  دادخواسات اقاماه دعاوا می

شود و خوانده برای دفا  از خاود ضمائ  آن برای خوانده ارسال می

کناد  دفتار مطالبی را بیان و به صورت الیحاه تقادی  دادگااه می

تاا انانچاه  کنددادگاه دفاعیات خوانده را برای خواهان ارسال می

دفاعی داشته باشد به صورت مکتو  به دفتر تقدی  نماید  دفاعیات 
شود و خوانده آخارین دفاعیاات خواهان مجدداً به خوانده ابالغ می

واحادی،   )کنادخود را به صورت الیحه به دفتر دادگاه تقادی  می

 (118، منبع همان

باه نظار  ساعت 24مدیر دفتر پس از مبادله لوایح، پرونده را ظرف 

اگر نیازی به توضیحات طرفین دعوا نبود رساند و قاضی دادگاه می

کند اگار توضایحات طارفین دعاوا الزم باشاد، فوراً رأی صادر می

کند  دفتر دادگاه مواردی که نیااز دستور تعیین جلسه را صادر می

به توضیح دارد را همراه با اخطاریه برای حضور طارفین در دادگااه 

 (258 ،همان منبعاحمدی،   )دکنارسال می

در این نو  از دادرسی از هیچ یس از طرفین دعوا، دعوت به عمال 

شود مگار بناا باه ضارورت، آید و جلسه رسیدگی تشکیل نمینمی

یعنی اصل بر عدم تشکیل جلسه رسیدگی است  به همین جهت به 

گویناد  این نو  دادرسی، دادرسی غیرحضوری یاا کتبای نیاز مای

 ( 26، 2، ی 1387)بهرامی، 

امروزه دادرسی عادی در دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور و 

به طور غیرمحسوس در تجدیدنظر استان وجود دارد  )همان منبع، 

با توجه به مزایایی که این شایوه دادرسای دارد شااید بتاوان ( 27

رود؛ اماا متأسافانه گفت که بهترین شیوه در دادرسی به شمار مای

قااانون تشااکیل  11عااالی دادرساای بااه موجاار ماااده  ایان شاایوه
از نظاام  1385مهار مااه  10داداگاههای عمومی و انقال  مصو  

واحادی،  ؛258، منباع احمدی، همان  )قضایی ایران حذف گردید

 (121، منبع همان

 

  دادرسی اسلثنایی -2-2

هاایی باوده کاه باه های استثنایی، دادرسیمنظور از دادرسی

ه از اهمیت کمتری برخوردار بوده یا با سرعت اعتبار موضو  دعوا ک

 واحادی، هماانپاذیرفت  )و فوریت مالزمه داشته است، انجام می

 ،ناو  دادرسای اختصااری اهاردادرسی استثنایی به ( 123، منبع

، دادرسی خاری از نوبت و دادرسای فاوق العااده در دادرسی فوری

تقساای   العاااده شااکایت از آراء محاااک (حقااوق ایااران )طاارق فوق

 شود می

 دادرسی اخلصاری -1-2-2

رود  در دادرسی اختصاری در مقابل دادرسای عاادی باه کاار مای

دادرسی اختصاری اساس رسیدگی و بازجویی در جلسه باه عمال 

آید و تقدی  لوایح کتبی فقط به طور اختصاری برای تکمیال و می

  تنظی  اظهارات شفاهی اصحا  دعاوا ممکان اسات، مقارر شاود

بااه عباارت دیگاار دادرساای  (553، منبااع ، هماانمتاین دفتااری)

 اختصاری نوعی از رسیدگی است که در آن جلسه دادگاه در درجه

اول قرار دارد و تقدی  الیحه اختیاری است  دادرسی اختصااری باا 

قانون تشکیل دادگاههای عماومی و انقاال  باه  11 توجه به ماده

 مادنی، هماان)  عنوان دادرسی حاک  بر دادگاه پذیرفته شده است

 (403، منبع

در دادرسی اختصاری خواهان دادخواسات را باا ضامای  باه دفتار 
بودن کند؛ مدیر دفتر مکلف است در صورت کاملدادگاه تقدی  می



، چهارمسال  -نشریه علمی، پژوهشی و فناوری                                                 
 1397 بهار، 13شماره 

 
52 

صورت پاس از رفاع نقاط یاس  دادخواست بالفاصله و در غیر این

نساخه از دادخواساات و پیوساتهای آن را بااا تعیاین روز و ساااعت 

بااین ابااالغ  بارای خوانااده ارساال نمایااد  فاصالهدادرساای  جلساه

دادخواست و روز جلسه نباید کمتر از پنج روز باشاد  پاس از ورود 

دادخواست و ثبت آن در دفتر، اگر مدیر دفتر دادخواست را نااقط 

نماید و بعاد تشخیط داد اخطار رفع نقط برای خواهان ارسال می

رساند و دادگاه جلسه میاز تکمیل، پرونده را به نظر ریاست دادگاه 

نماید  منشای دادگااه یاس دادرسی را طبق دفتر اوقات تعیین می

  نمایادنسخه از دادخواست و ضامای  را بارای خواناده ارساال می

 (28-29؛ بهرامی، همان منبع، 259، منبع احمدی، همان)

 در موارد زیر دادرسی باید به صورت اختصاری صورت گیرد:

ها و دعاوی مرباوط خانه، انبار و مغازه اجاره له ازحاص الف( دعاوی

 مذکور نالمثل اعیابه اجرت
 است  بخش دادگاه صالحیت در داخل که ( دعاوی 

  اختراعات و صنعتی عالئ  با مرتبط دعاوی و بازرگانی پ( دعاوی

 سجلی  اسناد به راجع ت( اختالفات

 نزدیکان  و زوجه نفقه ث( مطالبه

 دادرسی  خسارت یطالبهم به راجع ی( دعاوی

 ؛404-405، منبااع ماادنی، هماااناعسااار  ) بااه راجااع چ( دعاااوی

 (125-129، منبع واحدی، همان
 

 دادرسی فوری -2-2-2

 آیین دادرسی مدنی است  ترین مباحثدادرسی فوری یکی از مه 

ثیرات فاوری و أناشی از دادرسای فاوری باه جهات تا آثار موضو 

بر اشخاص ثالث از اهمیات  بعضاًمستقی  آن بر خواهان و خوانده و 

تواناد نحوه نامناسر عملکرد دادرس نیز می فراوان برخوردار است 

   را از حیث ایجاد مسئولیت بر وی مترتر سازد آثاری
 

 تعریف دادرسی فوری -2-2-2-1
دادرسی فوری و دستور موقت دو عبارت مرکر هستند که هر یس 

   روندمتشکل از دو واژه مستقل بکار می

در فرهنگ لغت دهخدا، واژه دادرسی به معنای عمل دادرس، قضاا 

و محاکمه آمده و دادرسی کردن نیز به قضا، محاکمه کردن، اجرای 

)دهخادا، قانون کردن و اجرای عدالت کاردن، معنای شاده اسات، 

واژه فوری نیز به مفهوم آنچاه کاه اجارای ( 8996 ، منبع پیشین 

 عت، ساریعاً، معنای گشاته اسات آن به سرعت انجام گیرد، به سر

 (15202)همان،  

از سوی دیگر واژه دستور به صااحر مساند تعبیار شاده باه ایان 

ور به معنی صاحر مسند بوده اسات کاه  ترتیر که در اصل دست

مرکر است از دست به معنی مسند و )اور = ور( به معنی دارنده و 

ز صاحر دست یاا ااار بااش  مساند نشاین  در زباان پهلاوی نیا

dastwar عالوه از معانی دیگر دستور، به معنی قاضی آمده است  به

فرمانی به تفصیل و شرح، امر، حک ، فرمان، اجازه و رخصت اسات 

دست که از دستور دادن، معنی فرمان دادن و امر کردن بهبه طوری

 ( 9569)همان،  آید می

پیادا کلمه موقت ه  به معانی هنگام معین، ثابت و محدود، هنگام 

کرده شده، وقت موقت: هنگام معین، وقت محدود معین، هار ایاز 

که دارای وقت و هنگام باشد، ناپایدار، هر کار که گاهگااهی صادور 

) هماان، جلاد  یابد، ضد دائ  و متصل و پایدار، آورده شاده اسات 

13 ،19271) 

نامه دهخدا، دستور موقت نیز باه نقال از که در لغتنکته جالر آن

صطالحات حقوقی در معناای اصاطالحی آن معنای شاد؛ فرهنگ ا

دستور موقت در اصطالح دادگستری امروز تصمی  دادگااه اسات »
ها )حکا ( گوینااد  در دادرسای فااوری، و آن را در ساایر دادرساای

دستور موقت تأثیری در اصل دعوی ندارد یعنی فاقد اعتبار قضایه 

)  «   صادر کندتواند مخالف با آن حکبها است و دادگاه میمحکوم

 (9570همان، جلد هفت ، 

 اقسا  دادرسی فوری -2-2-2-2
)روزنامه  :است قابل تقسی  دادرسی فوری به طور کلی بر سه قس 

 (23/9/1393حمایت، 

به عناوان : دادرسی فوری ممکن است دایر به توقیف مال باشد -1

مثال، در مواردی که نسابت باه حقاوق حاصاله از ثبات، عالمات 

ا حق اخترا ، دعوایی اقامه شود، خواهان در ضامن دعاوا، تجاری ی

صدور دستور موقت مبنی بر توقیف محصوالت تقلبی یا تقلیادی و 

  کندعدم ساخت یا فروش آن را درخواست می

باه عناوان : دستور موقت ممکن است دایر به انجام عملی باشد -2

ور مثال، در اختالف ساکنان مشاعی یا مجااور، یکای از آناان صاد

  دستور موقت را برای تعمیر کاری در ملس درخواست کند

جلاوگیری از انجاام اماری  هدستور موقت ممکن است دایار با -3

ماننااد درخواساات صاادور حکاا  اسااتیفای دیاان از امااوال د: باشاا

دیه دین که خواهان در ضمن آن از أگیرنده در مورد فرار از تانتقال

نتقال مورد معامله تا خات  دادگاه بخواهد برای منع هرگونه نقل و ا

  دادرسی و صدور حک  دستور موقت صادر کند

لکن باید توجه داشت که این موارد حصری نیستند و برای تقاضای 

توان به طور کلی هر اماری را کاه فوریات صدور دستور موقت می

 (131، 1386داشته باشد از دادگاه تقاضا نمود  )کریمی، 

 دادرسی خارج از نوبت -3-2-2

شود کاه بادون ای گفته میاری از نوبت به جلسهدرسی خجلسه دا

توجه به ترتیر دفتر تعیین اوقاات دادگااه، تعیاین شاود  هادف و 
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ها گذار در این موارد ضرورت رسیدگی به این پرونادهمقصود قانون

خااری از  خاری از نوبت عادی پرونده های دیگر است و لاذا جلساه

 فتر تعیین اوقات برای جلساهتر از وقتی است که در دنوبت نزدیس

های دادگااه اگر نوبت پروناده شود  مثالًعادی و معمولی تعیین می

پنج ماهه باشد، دادن نوبت دو ماهه یا یس ماهه باه پروناده ناوعی 

رسیدگی خاری از نوبت است  در این جا یس سؤال وجود دارد و آن 

د، خااری از اینکه آیا در این فرض هر وقتی که کمتر از پنج ماه باش

شود یا این که برای تشخیط وقت عادی از وقت نوبت محسو  می

 خاری از نوبت، مالد و معیار سنجش خاص و معینی وجود دارد؟ 

در جوا  باید گفت که ضابطه و معیار معاین و مشخصای در ایان 

تاوان گفات کاه مورد وجود ندارد و به طاور قطعای و یقینای نمی

تی خاری از نوبت اسات، بار اسااس نسبت به وقت پنج ماهه اه وق

عقل، موضو  وقت یس ماهه خاری از نوبت پنج ماهه است و وقات 
ماهه ه  خاری از نوبت پنج ماهه است  اما بر اساس یس قاعده اهار

توان گفت که در این موارد مالد و معیار، همان حد عرفی کلی می

ین با موضو  است و تصمی  قاضی دادگاه است که اه وقتی را در

اوقات پنج ماهه به عنوان وقت خاری از نوبت تعیین و دستور اباالغ 

آن را صادر نماید و البته تصمی  قاضی باه تعیاین وقات خااری از 

نوبت بدون توجه به کثرت ارجاعات روزانه و ظرفیت دفتار تعیاین 

مهااجری،   )های وقتی روزاناه نخواهاد باوداوقات و کیفیت پرونده

 (44-45 ،1، ی 1378

 ناوعی از رسایدگی کاه در آن اوالً ابراین دادرسی خاری از نوباتبن

حذف تشاریفات در  ثالثاً ؛عدم ورود به ماهیت موضو  ثانیاً ؛سرعت

آن اصل است  در واقع به جهت فراه  سااختن زمیناه بارای یاس 

سریع قضایی از این نو  دادرسای بهاره  فوق العاده و تصمی  آنی و

آئاین دادرسای مادنی )از قاانون   هفتدر فصل  شود،کهگیری می
بینای گردیاده اسات، باه ایان ناو  ( پایش177نهایت  158مواد 

  شودگفته می نیز  دادرسی، دادرسی یا رسیدگی خاری از نوبت

تر خاری از نوبت نزدیاس دادرسی همان طوری که گفته شد جلسه

باشاد  البتاه ترین وقات نمینزدیاس از وقت عادی است، اما الزامااً

قانون آیین دادرسی مادنی در هار ماوردی کاه  100 ماده مطابق

تشکیل دادگاه و یا رسیدگی در وقت تعیین شده با ماانعی مواجاه 

شود، به دستور دادگاه باید نزدیکترین وقت رسیدگی ممکن معاین 

شود  در این صورت تمام حقوق و تکالیف اصحا  دعوا که مرباوط 

شود بعدی موکول می های که تشکیل نشده، باشد به جلسبه جلسه

دادگااه باه  اگر تشکیل نشدن جلسه 100 ماده و به موجر تبصره

اصحا  دعوا منتسر نباشد، وقت رسیدگی باید حداکثر ظارف دو 

موارد باید باا رعایات  ماه تعیین شود  جلسه خاری از نوبت در همه
تشریفات رسیدگی دادرسی انجام شود، مگر در مواردی که خاالف 

 انون آمده باشد  آن در ق

عادی در این است کاه  دادرسیخاری از نوبت و با  دادرسیتفاوت 

خااری از نوبات بادون در نظار گارفتن نوبات  دادرسی وقت جلسه

 306 ،177 ،96 ،29 ،27شود  در قانون جدید در مواد تعیین می

خاری از نوبت آمده است  در ارتباط با جلسه خاری از  جلسه 390و

این نکته اشاره کرد کاه در مراجاع قضاایی اصال بار  نوبت باید به

رسیدگی با رعایت نوبت و ترتیار اسات، مگار ایان کاه در قاانون 

تصریح به رسیدگی خاری از نوبت شده باشد و مرجع رسایدگی آن 

 وجاوده  معین شده باشد، بنابراین اگر در موردی شس و تردیدی 

هااجری، مبگیارد  ) صاورت نوبات رعایات باا رسیدگی باید داشت

  (14، 2، ی 1380

 

دادرسی فوق العاده در حقوق ایران )طرق  -4-2-2

 العاده شكایت از آرا  مقاکم(فوق

شاود کاه باا هایی گفته میالعاده شکایت از آراء به شیوهطرق فوق

خت  امکان تمسس به طُرق عادی، به طور فاوق العااده باه ذینفاع 

ی و یاا دهند طی شرایط خاص و منصوصی بازنگری حکماجازه می

ماهیتی رأی صادره را حسر مورد از دیوان عالی کشور و یا دادگاه 
 (171صادرکننده رأی بخواهد  )کریمی، همان منبع، 

های عادی شکایت از احکام طی بدیهی است که تا زمانی که طریقه

نشده باشد، طریقه دادرسی فاوق العااده یاا شاکایت از آراء بساته 

 ( 199، 1387است  )واحدی، 

این اساس برخالف طرق عادی اعتراض به احکام، در طرق فاوق بر 

االصول حق اعتراض به احکام دادگاهها را ندارند العاده، طرفین علی

مگر در مواردی که قانونگذار تصریح کرده باشد  بادین معنای کاه 

قانونگذار وقو  برخی از اشتباهات قضاایی را علای رغا  اینکاه باه 

علیاه در جهات شاخط محکاوم موضو  حضوراً رسایدگی شاده و

ای، استفاده از حق قانونی خود در راستای تحقق رسیدگی دو درجه

از مزایای رسیدگی پ وهشی بهره مناد شاده اسات، قابال تحمال 

دانسته و در موارد نادر و استثنایی را جزء رسایدگی اعاالم نماوده 

است لذا این روش از اعتراض در اختیار طرفین دعوا نیست و فقط 

 ی مطرح است که قانونگذار به طور صریح بیان نموده باشد زمان

های العاده شکایت از آراء دادگاههاا کاه باعاث رسایدگیطرق فوق

تاوان در ساه دساته گاردد را میالعاده نسبت باه موضاو  میفوق

خواهی، اعااده بندی و بررسی نماود کاه عبارتناد از: فرجاامتقسی 

شکایات اون تنها نسبت  دادرسی و اعتراض شخط ثالث  این نو 

گاذاری نام« العاادهطرق فوق»شوند تحت به آرای قطعی مطرح می

  اندشده
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 فرجا  خواهی  -2-2-4-1
باشد و دادنامه صادره های دادگستری دو درجه میرسیدگی دادگاه

از مرحله پ وهشی جنبه قطعیت دارد ولی اون ممکن است دادگاه 

اصول قانونی مرتکار تخلفاات و از لحان قواعد رسیدگی و رعایت 

ای صاادر توان گفت دادناماهایراداتی شده باشد و با این ترتیر می

تری جهت ترتیبی اتخاذ شده لذا مقام عالینگردیده بلکه تصمی  بی

جلوگیری از تخلفات و حفظ منافع و جامعه تشکیل گردیده که آن 

بر تعریف برا( 84، 1355خوانند  )حمیدی، « دیوان عالی کشور»را 

عبارتسات از تشاخیط انطبااق یاا »ق آ د م   366مندری در ماده 

ی ماورد درخواسات فرجاامی باا ماوازین شارعی و أعدم انطباق ر

 د پذیرکه توسط دیوان عالی کشور انجام می «مقررات قانونی

برعکسِ آنچه در اعاده دادرسای خاواهی  دیاد، فرجاام خاواهی را 
توان طریقه عدولی شکایت شمرد  باا ایان وجاود جازء طارق نمی

تواند وارد شود اون در فرجام خاواهی تنهاا رأی اصالحی نیز نمی

شود بی آنکه دیوان عالی کشور بتواند رأی فرجام خواسته نقض می

ابراین دیوان عاالی کشاور مرجاع فرجام خواسته را اصالح نماید  بن

هاای بادوی و رسیدگی به تقاضای فرجاام نسابت باه آرای دادگاه

 تجدیدنظر است  

تارین وظاایف دیاوان عاالی قانون اساسی یکای از مه  161اصل 

اعاالم کارده « نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاک »کشور را 

ر رسیدگی به است  ابزار و وسیله انجام این وظیفه، مرحله فرجام د

 دعاوی است 

برخالف اعاده دادرسی که به منظور حمایت و جلوگیری از تضاییع 

علیه در مواردی است که اشتباه غیرقابل اغمااض در حقوق محکوم

رسیدگی و صدور حک  اتفاق افتاده اسات، فرجاام بارای تضامین 
ها و جلوگیری از تعرض به قاانون و اجرای صحیح قوانین در دادگاه

 (43، 1392زاده، ناصحیح آن در محاک  است  )حسناجرای 
 

 اعاده دادرسی -2-2-4-2
پایه و اسااس اعااده دادرسای در دعااوی مادنی از حقاوق اساالم 

اقتباس شده، اه هرگاه بر قاضی اثبات شود، حکمی که داده، یا از 

ردیاف  جهت جهل به موضو  یا جهل حک ، با عادالت واقعای ها 

ادت است که تجدیادنظر نمایاد  )بصاری، نیست، بر او فریضه و عب
از طرق فوق العاده شکایت از آرا بوده و ی اعاده دادرس( 61، 1348

ویاا ه احکااام اساات و رساایدگی دوباااره بااه دعااوا را ناازد مرجااع 

-پاذیر مایصادرکننده حک  مورد درخواست اعاده دادرسی امکان

  )شامس، هماان نماید و از طرق شکایت عدولی شمرده می شاود

 (426، منبع

قانون گذار در فصل سوم از با  پنج  قانون آیین دادرسی دادگااه 

های عمومی و انقال  در امور مدنی تعریفی از اعاده دادرسی ارائاه 

را به این موضاو  اختصااص  441تا  426مواد  نداده است و صرفاً

آیین دادرسی مادنی نسابت باه ارائاه تعااریف  تادانداده است  اس

 دکتار العاده شکایت از آرا ارائاه داده اناد ق فوقجامعی از این طری

اعاده دادرسای »فرمایند: می دادرسی اعاده تعریف در دفتری متین

 العاده شکایت از احکام و یس طریقه عدولی است یکی از طرق فوق

راهی است برای بازگشت نزد همان دادگاهی که حکومت کرده باه 

داده و شااکی مادعی  ی کاه ساابقاًأیمنظور در خواست عدول از ر

متاین دفتاری، )«  صدور آن از روی اشاتباه )ساهو و خطاا( باشاد

 (161، 2، ی 1386

طریقی برای ساالمت و  ها، اصوالًدادگاه ءشکایت و تجدیدنظر از آرا

درستی آن است  رسیدگی ماهوی در دو مرحله دادرسی نخساتین 

و تجدیدنظر، درساتی و صاحت حکا  دادگااه را باه طاور نسابی 

کناد و هماین انادازه، باه حکا  قطعای، اثار اجرایاای مین میتضا
بخشد  اهره دیگری از این بازنگری که پس از قطعیت حک  باا می

دهد، اعاده دادرسی اسات علیه، خود را نشان میدرخواست محکوم

نشایند  که فقط از مجرای جهات استثنایی و انحصاری باه باار می

فاری از آنچناان اهمیات جهات اعاده دادرسی در امور مادنی و کی

خطیر و ارزان واالیی برخوردار است که درستی حک  قطعای را باا 

یس از آن جهات در  تردید جدی مواجه ساخته و تحقق و اثبات هر

، 1390  )نهرینای، انادازددادرسی جدید، حک  مزبور را از اثار می

35) 

ز العاده شاکایت ادر تعریف اعاده دادرسی گفته اند که از طرق فوق

باشد که وی ه احکام بوده و رسیدگی مجدد به دعاوا را نازد آراء می

حک  مورد درخواست اعاده دادرسی، امکانپاذیر  مرجع صادرکننده

شااود  نمایااد؛ در نتیجااه از طاارق شااکایت عاادولی شاامرده میمی

( اعااده دادرسای باه اساتحکام احکاام 459)شمس، همان منبع، 
کناد، از ا سسات و متزلازل میآورد و اعتبار حکا  رلطمه وارد می

اینرو استفاده از آن بسایار محادود اسات و جاز در ماوارد بسایار 

شاود و قانونگاذار ماا باه پیاروی از قانونگاذار ضروری تجاویز نمی

فرانسه، ماوارد آن را صاریحاً معاین کارده کاه تنهاا در آن ماوارد 

توان درخواست اعاده دادرسی کارد  )صادرزاده افشاار، هماان می

 (294 منبع،

در تکمیل تعاریف فوق گفته شاده اعااده دادرسای یکای از طارق 

العاده اعتراض بر احکام قطعی دادگاه نخستین یا پ وهش است فوق

که قانونگذار برای متداعیین باز گذاشته تا بتوانند از این راه نسابت 

به حکمی که علیه آنان صادر گردیده تجدیدنظر بخواهند  )کشاورز 

د و یاااوگاااذار باااا نادیاااده گااارفتن ققانون (102، 1351صااادر،

هایی که بارای ایان نهااد قاانونی وجاود دارد، در ساال محدودیت
زده و ناگهانی توسل باه ایان طریاق را باا شتا ی در اقدام 1385

وساطت و تشخیط رئیس قوه قضائیه عمومیت و گسترش داد، باه 

ی قطعای صاادره از محااک  دادگساتری را أنحوی کاه هرگوناه ر
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ان در قالر این طریق اعتراضی، مورد بازنگری و عنداالقتضااء تومی

نقض قرار داد  اگراه اشاعه اعاده دادرسی و گسترش قلمرو آن باه 

منظور نقض آراء خالف شر  و قانون، مطلاو  عادالت اسات ولای 

کاهد و در عمل اعمال بی رویه آن از حرمت و اهمیت این روش می

( باه 5، 1391  )نهرینای، کندآن را به یس طریق عادی تبدیل می

هاای عماومی و قانون اصالح قانون تشکیل دادگاه 18موجر ماده 

، تشخیط ریایس قاوه قضااییه بار 24/10/1385انقال  اصالحی 

عنه با احکام شر ، به عنوان اعالم مخالفت بین رأی قطعی معترض

یکی از موارد و جهات اعاده دادرسی معرفی شده بود  و ه  اکناون 

ایان  1392قانون آیین دادرسی کیفاری مصاو   477ماده طبق 

موضو  با دامنه وسیع تری اجرا می گردد  )ایان در حالیسات کاه 

یااد شاده نساخ نشاده و همچناان باه قاوت خاود  18هنوز ماده 

باقیست( وفق این ماده کلیه آرا اع  از کیفاری، حقاوقی، قرارهاا و 
یط دادن حتی دستور موقت نیز در صورت خالف شر  باین تشاخ

از سوی ریاست قوه قضاییه، در دیوان عاالی کشاور مجادداً ماورد 

در صورتی کاه رئایس قاوه قضاائیه رأی »رسیدگی قرار می گیرد: 

یاس از مراجاع قضاائی را خاالف شار  بایتن  قطعی صادره از هار

تشخیط دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پروناده را باه دیاوان عاالی 

توسط رئیس قوه قضائیه بارای  کشور ارسال تا در شعبی خاص که

یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید  شعر این امر تخصیط می

خاص مذکور مبنیتاً برخالف شر  بیتن اعالم شده، رأی قطعی قبلای 

آورند عمل می را نقض و رسیدگی مجدد اع  از شکلی و ماهوی به

 نمایند و رأی مقتضی صادر می

ی )اعا  از حقاوقی و کیفاری( یآراء قطعی مراجاع قضاا -1تبصره 

ی نیروهای یشامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور، سازمان قضا

های تجدیدنظر و بدوی، دادساراها و شاوراهای حال مسلح، دادگاه
 باشند اختالف می

آراء شاعر دیاوان عااالی کشاور در باا  تجاویز اعاااده  -2تبصاره 

رئایس قاوه  دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاهها، اگر توساط

قضائیه خالف شر  بیتن تشخیط داده شاود، مشامول احکاام ایان 

 ماده خواهد بود 

صورتی که رئیس دیوان عالی کشاور، دادساتان کال  در -3تبصره 

ی نیروهاای مسالح و یاا رئایس کال یکشور، رئیس ساازمان قضاا

دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رأی قطعی اعا  از 

توانناد باا را خالف شر  بیتن تشخیط دهند، میحقوقی یا کیفری 

ذکر مستندات از رئیس قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی 

بار قابل اعماال اسات؛ مگار  نمایند  مفاد این تبصره فقط برای یس

 «اینکه خالف شر  بیتن آن به جهت دیگری باشد 
 

 

   

 اعلرا  شخ   ال  2-2-4-3
از رأی صادر شده زیان ببیند یکی از غالباً شخصی که ممکن است 

طرفین دعوا است ولی گاه اشخاص ثالث نیز ممکان اسات از ایان 

رأی متحمل زیان شوند  بدیهی است که قانونگذار باید برای احقاق 

بینای کناد  ایان مها  موجار حق اینگونه اشخاص راهکاری پیش

شده است مقنن ما نیز همانند بسیاری از کشورها اعتراض شاخط 

ای که در دادرسی منتهی به رأی دیدهالث را به نفع اشخاص زیانث

عنه به عنوان اصحا  دعوا شرکت نداشته اناد مقارر کناد  معترض

 (190-191)کریمی، همان منبع، 

العاده شکایت از احکاام و قرارهاای اعتراض ثالث یکی از طرق فوق

دادگاه است  این روش برخالف تجدیدنظر به اشخاصای اختصااص 

ارد که خود یا نمایندۀ آنها در دادرسی )که منتهی به صدور حک  د
دخالت نداشته باشند و از حکا  صاادره متضارر  ت(یا قرار شده اس

  شوند

آن است که حکمی « اعتراض ثالث»بر این اساس منظور از دعوای 

از دادگاهی صادر شود که موجر اخالل به حقاوق شاخط ثاالثی 

جر تحمیل ضرر و زیاان باه شاخط باشد و به عبارت ساده تر مو

ثالث گردد با این شرط که ایان شاخط یاا نمایناده او در مرحلاه 

دادرسی که منتهی به صدور حک  شده اسات باه عناوان اصاحا  

دعوا، دخالت نداشته باشد  در انین حالتی، شخط ثالث موصاوف 

ق آ د م (  417حق دارد که نسبت به آن حک  اعتراض کند  )ماده 

 (218ان منبع، )واحدی، هم

تفاوت این نو  اعتراض با فرجام خواهی و اعاده دادرسی آن اسات 

که برخالف این دو طریق، موارد و جهات آن منصاوص نگردیاده و 

( بناابراین 36، 1391اند  )پناهناده، آراء قابل اعتراض احصاء نشده
انااه رأیی صادر شود که شخط ثالثی باه جاز اصاحا  دعاوا از 

که در جلسات دادرسی حضاور یان ببیند )در حالیناحیه آن رأی ز

تواند از این طریق اعتراض خود را نداشته و دفاعی نکرده باشد( می

 مطرح نموده و پرونده را مجدداً به جریان بیندازد  

اند و ق آ د م  به بحث از اعتراض ثالث پرداخته 425الی  417مواد 

ق حق برای شخصای را بینی احقابا ذکر قواعد نسبتاً جامعی، پیش

که در جریان رسیدگی و صدور رأی حضاور نداشاته فاراه  آورده 

است  پس با این توصیف اگر در دعوایی حک  یا قراری صادر شاود 

که به حقوق اشخاص ثالث خللی وارد نماید و آنها در آن دعوا ااه 

شخصاً و یا به وسیله نماینده دخالت نداشته و نسبت به آن حک  یا 

توانند به عناوان شاخط گانه تلقی گردند در این صورت میقرار بی

آور آن ثالث به حک  یا قرار صادره اعتراض نموده و رفع اثرات زیان

( باه موجار 39، 1350کاشاانی،را نسبت به خود بخواهناد  )نوین
شاود  اماا در اعتراض ثالث مانع اجرای حک  قطعی نمی 424ماده 
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مادت معینای جاایز شامرده  شرایطی تأخیر در اجرای حک  برای

 شده است 

 نليجه گيری و پيشنهادات -3

 نليجه گيری -1-3

دادرسی فوری یس دادرسی استثنایی است که تشریفات مربوط به 

شاود و نتیجاه آن دادرسای، دادرسی اختصاری در آن رعایت نمی

باشد که به منظاور حفاظ آنای حقاوق موسوم به دستور موقت می

رای حک  صادره در دعوی اصالی خواهان و فراه  نمودن زمینه اج

گار در گردد  اارا کاه حقاوق خواهاان اانین دستوری صادر می

وضعیتی قرار گیرد که مواجه با تضییع و تفریط شود و با توستل باه 

انین دادرسی جلوی آن تضییع حقوق سد نشود بدیهی است کاه 

در آینده اعاده حقوق خواهان به حالت اولیه متعسر خواهد شد و یا 
نه اجرای حک  صادره در دعوی اصلی غیرممکن و یا با اشاکال زمی

اجرائاای مواجااه خواهااد شااد  بنااابراین دادرساای فااوری یکاای از 

راهکارهای قانونی است که در موضوعاتی کاه نیازمناد باه تعیاین 

کار تکلیف فوری است حسر درخواست متقاضی توسط محاک  باه

ه مثاباه وجاود توان گفت که دادرسی فوری باشود و میگرفته می

شمشیر دو لر و برانی در دست محاک  اسات کاه باا اساتفاده باه 

توان جلوی بسیاری از تعدیات و تجاوزات به موقع و صحیح آن می

حقوق مردم را گرفت و به نحاوی ماؤثر از حقاوق ماردم و امنیات 

جهات و ناصاحیح آن کارگیری بیقضایی حراست کرد در مقابل به

 در روابط اجتماعی افراد خواهد شد  بروز اختالالت و مشکالت

که نهاد مشابهی مثال تاأمین خواساته از طوریرسد آنبه نظر می

کار گرفتااه ساوی مراجاع قضااایی و خاود قضاات عنداالقتضاااء باه

شود، این شیوه از دادرسی که اهمیت آن در حفظ حقوق مردم می
بر همگان روشن است متأسفانه به جهااتی از قبیال عادم آگااهی 

تماایلی قضاات در م به مقرترات و راهکارهاای قاانونی آن و بیمرد

کار گرفتاه استقبال از انین دادرسی از سوی مراجعین قضایی باه

شود و این امر باعث شده این سالح ممتااز باه کنادی گرایاد  نمی

گفتنی است زمانی هدف واقعی قانونگذار از وضع اناین دادرسای 

بت باه آن مقارترات عنایات تأمین خواهد شد که مراجع قضایی نس

های به حق و بجای دساتور موقات کافی داشته باشند و درخواست

را اجابت نمایند  بدیهی است عادم اساتقبال از مقارترات دادرسای 

سازد و هدف فوری توسط قضات فواید عملی این قانون را زایل می

 رود واقعی قانونگذار از وضع انین شیوه دادرسی از میان می

گر این است که قانونگذار در )ق آ د م( جدید تحصیل اجازه نکته دی

)ق آ د م( سابق را حذف نموده و مااده جانشاینی باه  773موضو  

رسد در تعقیر اناین نیتای جای آن نیاورده است ولی به نظر می

را تصویر نموده است که وفق همان تبصاره  325تبصره یس ماده 

ئیس حوزه قضایی نموده در اجرای دستور موقت را منوط به تأیید ر

واقع نظارت رئیس حوزه قضایی را الزم دانسته است ولای باه نظار 

بایست در بادی امر اناین تشاریفاتی را الزم رسد که مقنن میمی

)ق آ د م( سابق  773دانست یعنی ماده جانشینی به جای ماده می

که قابالً نیاز در بحاث طوریکرد زیرا آنبا اصطالحاتی تصویر می

رساد صالحیت شخصی دادرس امور فوری بیان کردی  به نظار می

که تصدی دادرسان مجر  و تیزهوش و با سرعت عمل بارای ایان 

بار انین شیوه از دادرسی خالی از فایده نخواهد بود و از نتایج زیان

 دادرسی خواهد کاست 

)ق آ د م( سخن از  319نکته دیگر قابل توجه این است که در ماده 

مین متناسر به میان آمده است لهذا میزان این تأمین نباید اخذ تأ

آنچنان سنگین باشد که متقاضای را از درخواسات صادور دساتور 
موقاات منصاارف نمایااد و نااه آنچنااان ساابس باشااد کااه موجاار 

 استفاده در اعمال مقرترات دادرسی فوری باشد سوء

 رفع اثار دساتور موقات را 318نکته دیگر این است که ذیل ماده 

کاه اناین قیادی منوط به درخواست خوانده نموده است در حالی

اشکاالتی را در عمل تولید خواهد کرد  ارا که فرضااً اگار خواناده 

انین درخواستی را ننماید و از طرف دیگر تداوم دستور موقت باه 

ضرر شخط ثالث باشد مسل  اسات کاه اناین اماری باه حقاوق 

 شخط ثالث خسارت وارد خواهد کرد 

)ق آ د م( انانچه طارف  321دیگر این است که مطابق ماده  نکته

تأمینی متناسبی بدهد دادگاه در صورت مصلحت از دستور موقات 

شاود رفاع اثار از دساتور موقات در نماید  مالحظه میرفع اثر می

انین حالتی به اختیار دادگاه محول شده است لهاذا قضاات بایاد 

ستور موقات باه نحاوی دقت الزم به خری دهند انانچه موضو  د
باشااد کااه نتااوان باادر قبااال رفااع اثاار از آن تااأمین متناساابی از 

علیه گرفت و یا به عبارت بهتر انانچه موضو  دستور موقت مدتعی

از اموری باشد که هیچ تأمینی نتواند مقصاود خواهاان را بارآورده 

نماید در انین مواردی با اخذ تاأمین از دساتور موقات رفاع اثار 

 نمایند 

ته دیگر که باید توجه شود این است که شرط مطالباه خساارت نک

ناشی از اجرای دستور موقت منوط به تقادی  دادخواسات مطاابق 

قواعد عمومی )آ د م( و طرح دعوی و اثبات ورود خسارت و میازان 

 شود له میآن توسط محکوم

)ق آ د م( اجارای دساتور  325که تبصره یاس مااده نکته آخر این

وط به تأیید رئیس حوزه قضایی نماوده و آثاار حقاوقی موقت را من

عدم تأیید رئیس حاوزه قضاایی را مشاخط ننماوده اسات، رویاه 
محاک  و نظریه حقوقدانان در آینده موضو  را روشن خواهاد کارد 

که اجرای دساتور رسد این است که در صورتینظر میولی آنچه به
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موقت صادره آثار موقت را رئیس حوزه قضایی تأیید ننماید دستور 

 االثر خواهد شد اجرائی نخواهد داشت و به عبارت دیگر و ملغی

به باور نگارنده دستور موقت و دادرسای فاوری در مقایساه باا  -۱

سایر نهادهای قانونی از این دست، از موقعیتی ممتاز برخورداراست 

که استفاده درست از این نهاد قانونی مای تواناد در جهات احقااق 

اهان و جلوگیری از زیان و خساارت ماوثر افتاد  النهایاه حقوق خو

توان به شرح ذیل احصااء و ماحصل و مباحث مه  این رساله را می

 خالصه نمود:

الف( در مواقعی که دستور موقت قبل از اقامه دعوای اصلی مطارح 

بایسات در ماتن دادخواسات شاود، خواهاان مایو درخواست می

، موضاو  و خواساته دعاوای تنظیمی جهت تقاضای دستور موقت

اصلی خود را نیز اعالم دارد  رعایت این ترتیر ضرروری باوده و از 

اند جهت حائز اهمیت است، ازجملاه از حیاث ارتبااط و تناسار 
میان موضو  دستور موقت با موضو  دعوای اصالی، مبناایی بارای 

تعیین خسارت احتمالی، تشخیط فوریات یاا عادم فوریات امار و 

صریح به موضو  دعوای اصالی در درخواسات دساتور غیره، لزوم ت

موقت را باید در خصیصه تبعی بودن نهاد دستور موقت یافت  عدم 

این شرط مه ، به نظر درخواست این دستور موقت را با بان بسات 

 مواجه کرده و اجابت آن را غیرممکن خواهد ساخت 

 قاانون گاذار 79 ( با تصویر قانون آیین دادرسی مدنی در سال 

در با  صالحیت محلی )نسبی( دادگااه رسایدگی کنناده دساتور 

موقت، تغیر موضع داده و صرفاً دادگاهی را از حیث محلی صالح به 

رسیدگی به درخواست دستور موقت دانساته کاه در محال وقاو   

موضو  دستور موقت قرار داشته باشد  بنابرابن تبعیت رسیدگی به 

دگی باه اصال دعاوا باه نظار دستور موقت از دادگاه صالح به رسی

قانون یااد  312موضوعیت خود را با لحان صراحت و منطوق ماده 
شده و صرفاً از حیث صالحیت محلی، از دست داده و تنها کاربرد و 

ق آ د م  را باید در تبعیت آن از صالحیت  311مجرای اعمال ماده 

ذاتی دادگاه صالح به اصل دعوا دانست  عاالوه بار ایان در مبحاث 

ق آ د م با داللات و ارجاا  مقارر در  311تعارض قوانین نیز، ماده 

ق م ، محل و موقعیت اجرا پیدا می کند، یعنی اگار باه  971ماده 

طور مثال حسر قواعد حل تعارض ایران از حیث صالحیت دادگاه، 

در رسیدگی به دعوایی، دادگااه خاارجی مانناد دادگااه انگلساتان 

موقت مورد تقاضای خواهان نیز به صالحیت رسیدگی یابد، دستور 

 تبع اصل دعوا، در صالحیت همان دادگاه خارجی است 

پ( نکته بعدی لزوم طرح و صدور دستور موقت به طرفیت و علیاه 

خوانده و خواندگان دعوا است  در واقاع بارخالف آنچاه کاه بعضااً 

شود، دستور موقت صرفاً باه اعتباار موضاو  آن و بادون تصور می
رف و طرف های دعاوا نمای تواناد درخواسات و صاادر توجه به ط

گردد  انانچه دستور موقت مورد تقاضا، فاقد خوانده معین باشد و 

یا خواهان نتواند طرف دستور موقت را معلوم و اعاالم دارد، صادور 

دستور موقت را باید منتفی دانست و از اجابت درخواست خواهاان 

قت را باید علیه خوانده باه خودداری ورزید  عالوه بر این دستور مو

ق آ د م مقرر شده،  316کار گرفت و حسر موضوعاتی که در ماده 

مفاد موضو  قرار دستور موقات الزمااً بایاد متضامن توقیاف ماال 

خوانده یا الزام او به انجام عمل و منع او از امری باشاد بناابراین از 

ه نفاع نهاد دستور موقت نمی توان به عنوان مجوز یا وسایله ای با

خواهان سود برد، به نحوی که موضو  آن را صرفاً دادن اجاازه باه 

خواهان در انجام امری یا منع از امری تشکیل دهاد، بادون اینکاه 

صدور دستور موقت متضمن دستور و الزامی علیه خواناده باشاد و 

تاوان در عادم تاأثیر دساتور موقات پیامد این نظر را همچنین می

 فت نسبت به اشخاص ثالث یا

ت( قطع نظراز جهات مربوط به فوریت، بنظر زمان تحقق فوریت و 

تشخیط آن از عناصر بسیار مهمی است که توجه باه آن در رد یاا 
قبول درخواست دستور موقت تأثیر بسزایی دارد  اگراه ارائه و ابراز 

ساازد بار ادله مربوط به شرایطی که فوریت را محقق و محارز مای

د ولی احراز فوریت امری است که اصاوالً در عهده خواهان قرار دار

صالحیت مراجع قضایی و دادگاهها قرار گرفته و آنهاا هساتند کاه 

 315فوریات امار را تشاخیط و آن را احااراز مای نمایناد  )ماااده 

ق آ د م( اما گاه نیز احراز و تشخیط فوریت امر از سوی قانون گذار 

گای موضاو  صورت می گیرد و اوست که به لحاان اهمیات و وی 

برخی دعاوی فوریت را خود محرز تلقی و در پرونده هاای مرباوط، 

آیین ناماه اصاالحی  64ق ا ح  و ماده  19مفروض می داند )ماده 

( بناابراین 1337اجرای قانون ثبت عالئ  و اختراعات مصو  سال 

دادگاهها در این مورد فارغ از بررسی و احراز فوری بودن امر بوده و 

ارند تا وضعیت مورد نظر قانونگذار را تشخیط داده و تنها وظیفه د

 با اجتما  شرایط مربوطه درخواست دستور موقت را اجابت نمایند 
به عنوان نتیجه در ماورد آرای قابال اعااده دادرسای در آیاین  -۲

دادرسی مدنی ایران می توان گفت کاه اوالً از لحاان ماهیات رأی 

ر انحصار رأی قابال اعاادۀ قابل اعادۀ دادرسی هیچ دلیل موجهی د

دادرسی به احکام قطعی و خاری دانستن حاداقل قرارهاای قااطع 

لذا اصالح مادۀ   دعوا از شمول آرای قابل اعادۀ دادرسی وجود ندارد

  از این حیث ضرورت دارد ق آ د م  426

 دفتار در دادرسای اعاده فرانسه حقوق در که است توضیح به الزم

 موجار باه( 593-63 ماواد) است شده بینی پیش ف آ د م ق اول

اول نزد تمامی مراجع قضایی  مقررات دفتر قانون، همین 749 مادۀ

کشاااورزی و کااارگر و  ،اجتماااعی ،تجاااری ،کااه در امااور ماادنی

جز در مواردی که  کارفرمایی رسیدگی می نمایند مجری می باشد 

مقررات خاصی نسبت به بعضی از امور یاا مخاتط برخای مراجاع 
 پیش بینی شده باشد قضایی 
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 جهاات اعااده دادرسا ، خصاوص در مشخط گردید کههمچنین 

 توجاه هاا  قابالها و تفاوتشباهت حقوق ایران با حقوق فرانسه،

 :دارد

شباهت آن دو در این است که تقلر و جعل  شاناخته شادن الف( 

مکتوم در هر دو حقوق و باا  اسناد به سند مبنا  حک  و دستیاب 

 معرفا  دادرسا  اعااده یکساان باه عناوان جهاات تقریباً شرایط

  اندشده

 در حکا  صادور ها در این است که در حقوق ایران،تفاوت آن ( 

 صادور تضاد در مفاد حک ، تر از آن،غیر از موضو  دعوا یا به بیش

اثبات اصالت سند و مخالفت بین با شر  از جهات  متعارض، احکام

اگراه در قاانون  در حقوق فرانسه، اما ؛اندشده ماعاده دادرس  اعال

دعوا یاا  موضو  صدور حک  در غیر از (1806قدی  )مصو   آ د م 

 از تضاد در مفاد حکا  و صادور احکاام متعاارض تر از آن،به بیش
  در قاانون آ د م و موارد اعاده دادرس  معرف  شده بودناد، جهات

حسا  نیامده و برخ   به ه دادرس این موارد از جهات اعاد جدید،

 دیگار عنااوین و تحت (618و  617، 464ها در مواد دیگر )از آن

  اندمورد توجه قرار گرفته

شهادت و سوگند خالف واقاع موجار  در مقابل در حقوق فرانسه،

اما در حقوق ایاران ایان ماوارد باه  اند،شده شناخته دادرس  اعاده

  انداعالم نشده دادرس  صراحت از جهات اعاده

یا  شوند،مده عوامل  که در دیوان کشور موجر نقض رأ  م ع -۳

مشترد بین حقاوق  و آشکار یا با کمس و استدالل، به طور روشن

مخاتط  ایران و حقوق فرانسه هستند و تعاداد انادک  از جهاات،

جهاات نقاض در دیاوان کشاور در  بناابراین، حقوق ایران هستند 

  حقوق فرانسه است از بیشتر ن،حقوق ایرا

بر خالف قانون آیاین  تفاوت قابل توجه در این زمینه این است که،
دادرس  مدن  ایران که در بیان  قابال انتقااد پاس از بیاان کلا  

به بعد به بیان تفصیل    371در مواد  ،366در ماده  نقض موجبات

باه  ق آ د م  604مااده  در حقوق فرانساه، این مواد پرداخته است 

کارده اسات و  اکتفاا نقاض رأ  در دیاوان کشاور معیار بیان کل 

  اندنویسندگان در شرح این ماده به بیان تفصیل  موارد پرداخته

 

 اتپيشنهاد -2-3

در  «احکاام قطعیات یافتاه»پیشنهاد می شود به جای عبارت  -۱

استفاده شود تاا قرارهاای « آرای قطعیت یافته»عبارت  ۴۲۶ماده 

دعوا ه  قابال اعاادۀ دادرسای باشاد  ثانیااً از حیاث مرجاع  قاطع

صادرکنندۀ رأی اصالح مقررات آیین دادرسی مدنی به نحاوی کاه 

 بسیار گردد غیرکیفری مراجع تمام در غیرکیفری  شامل تمام امور

    رسد می نظر به ضروری حتی و مناسر

عااده رسد ابتکار قانونگذار فرانسه در کاهش جهاات ابه نظر م  -۲

باه عناوان جهاات اعااده  قابالً کاه دادرس  و حذف برخ  ماوارد

هاا دادن آن قارار دادرس  معرف  شده بودند و مورد توجه و ماؤثر

ابتکاار   فرجامخواه ، یا احکام مانند تصحیح تحت عناوین دیگر،

در کشاور ماا  آ د م  قاانون جالر و منطقا  اسات و در اصاالحات

  قرار گیردتواند مورد توجه م 

 ایان رسد به دالیل  کاه پایش از ایان گفتاه شاد ازبه نظر م  -۳

اسات و مناسار باه نظار  بهتار فرانساه جهت وضعیت در حقاوق

گذار ایران نیز در اصالحات قانون آیاین دادرسا  رسد که قانون م

اکتفا نماید و از پرداختن باه  ق آ د م  366مدن  به بیان کل  ماده 

کناد و باه دیاوان کشاور در  خاوددار  وارد نقاضبیان تفصیل  م

  تشخیط مصادیق مخالفت با قانون یا شر  اعتماد نماید
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