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طرح مساله
در اموري که فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذینفع مبادرت به صدور دسـتور  

یکی از مباحث مربـوط بـه   ). قانون آیین دادرسی مدنی310يماده(نمایدمیموقت
در قـانون  . ، مراجع و مقامات صالح بـراي صـدور ایـن دسـتور اسـت     موقتدستور 

نشده موقتاي تجدیدنظر براي صدور دستور هاي به صالحیت دادگاهمذکور، اشاره
هاي تجدیدنظر صالحیت صدور است و لذا این سوال قابل طرح است که آیا دادگاه

موقـت دستور مذکور را دارند؟ در قانون دیوان عدالت اداري نیز به صـدور دسـتور   
شود این است که آیـا دسـتور صـادره از ایـن     سوالی که مطرح می. اشاره شده است

تابع مقررات قانون آیین دادرسی مدنی است؟ گاهی اوقات، بـه درخواسـت   مرجع،
در . طرفین یا بر اساس قرارداد منعقده، دعوا باید از طریق داوري حل و فصل شـود 

را موقـت موارد ارجاع امر به داوري، آیا داور یا داوران صـالحیت صـدور دسـتور    
نیـز مبـاحثی قابـل    موقـت دارند؟ در مورد صالحیت دادسراها براي صدور دسـتور  

هدف از این تحقیق آن است که مراجع و مقامات صـالح بـراي صـدور    . طرح است
مطالب در دو گفتار به شرح زیـر  . ، مورد کنکاش و مطالعه قرار گیرندموقتدستور 
.شودبیان می

مراجع صالح : اولگفتار 
ار مـورد بررسـی قـر   موقـت در این گفتار، مراجع صالح جهـت صـدور دسـتور    

در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون تشکیالت و آیـین دادرسـی دیـوان    .گیرندمی
عدالت اداري، براي دو مرجع دادگاه و دیوان عدالت اداري، اختیـار صـدور دسـتور    

در این راستا، صالحیت دادگـاه بـراي صـدور دسـتور     .، پیش بینی شده استموقت
در بنـد  ،ري براي صدور این دستورو صالحیت دیوان عدالت ادااولدر بند موقت

.گرددبررسی میدوم
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دادگاه: اولبند 
310يمـاده (مربـوط بـه مقـررات دادرسـی فـوري     يین مـاده اولگذار در قانون

از موقـت در خصوص مرجع صالح جهت رسیدگی به درخواست دسـتور  ) م.د.آ.ق
در امـوري کـه تعیـین    «:دداربیان میياین ماده. استفاده نموده است» دادگاه«عبارت 

موقـت تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذینفع برابر مـواد زیـر دسـتور    
ـ با توجه به حاالت مختلـف در خصـوص زمـان ارا   » .نمایدصادر می ه درخواسـت  ی

صالح جهت رسیدگی به درخواست بایـد در چهـار حالـت    » دادگاه«، موقتدستور 
:دشوبررسی گردد که در ذیل اشاره می

مرجع صالح قبل از اقامه دعوا-1
دو موضـوع را مشـخص نمـوده    موقتم در خصوص دستور .د.آ.ق318يماده

قبـل از اقامـه دعـوا و دیگـري     موقـت یکی امکان درخواست  صدور دستور : است
پـس از صـدور دسـتور    «:دارداین مـاده مقـرر مـی   . خواهان بعد از درخواستوظیفه
اقامه دعوا نشده باشد، درخواست کننده بایـد حـداکثر   ، در صورتی که از قبل موقت

ظرف بیست روز از تاریخ صدور دستور، به منظور اثبات دعـواي خـود بـه دادگـاه     
صالح مراجعه و دادخواست خود را تقدیم و گواهی آن را به دادگـاهی کـه دسـتور    

وقتمصورت، دادگاه صادرکنندة دستور در غیر این. صادر کرده تسلیم نمایدموقت
شود کـه در ایـن مـاده،    مالحظه می».به درخواست طرف، از آن رفع اثر خواهد کرد

.، قبل از طرح دعواي اصلی پیش بینـی شـده اسـت   موقتامکان درخواست دستور 
عمـل آمـده باشـد دادگـاه     ، قبل از اقامه دعـوا بـه  موقتچه درخواست دستور چنان

311مـاده  . وا را داشته باشدصالح، دادگاهی است که صالحیت رسیدگی به اصل دع
چه اصل دعوا در دادگاهی مطرح باشد چنان«:داردم در این خصوص مقرر می.د.آ.ق

صـورت  ، همان دادگاه خواهـد بـود و در غیـر ایـن    موقتمرجع درخواست دستور 
».باشد که صالحیت رسیدگی به اصـل دعـوا را دارد  مرجع درخواست، دادگاهی می

زمان بـا طـرح   ، قبل و همموقتو حالت درخواست دستور ترتیب، قانون بین دبدین
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گذار بـراین قاعـده کلـی،    در عین حال قانون.ل شده استیدعواي اصلی، تفکیک قا
هرگـاه  «:داردایـن مـاده مقـرر مـی    . م استثناء وارد نموده اسـت .د.آ.ق312يدر ماده

قبـل  يمـاده هاي یاد شـده در  ، در مقر دادگاهی غیر از دادگاهموقتموضوع دستور 
آیـد اگـر چـه صـالحیت     عمـل مـی  از آن دادگاه بـه موقتباشد، درخواست دستور 

مفاد این ماده، عالوه بر فـرض درخواسـت   » .رسیدگی به اصل دعوا را نداشته باشد
قبل از اقامه دعوا، شامل فرضی نیز که دعواي اصـلی قـبالً در دادگـاه    موقتدستور 

بنابراین اگر ملکـی را  «. ) 1025: 1381اعت، زر(گرددصالح مطرح شده است نیز می
که در شیراز واقع است، مالک آن که مقیم تهـران اسـت بـا مبایعـه نامـه عـادي بـه        
دیگري انتقال داده و از تنظیم سند رسمی انتقال خودداري کرده باشد و خریـدار در  

عـوا را  صدد اقامه دعواي الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال باشد و یـا ایـن د  
منع خوانده از نقل و انتقال ملـک بـه   «مبنی برموقتاقامه کرده و مایل باشد دستور 

، یعنـی ملـک، در شـیراز واقـع     موقـت درخواست نماید، چون موضوع دستور » غیر
را به دادگاه عمومی شیراز تقـدیم نمایـد؛ علـی    موقتاست باید درخواست دستور 

، یعنـی  2ه عمومی محـل اقامـت خوانـده   در صالحیت دادگا» اصل دعوا«که رغم این
کـه خواهـان دعـوایی بـه طرفیـت      و یا این)3،399ج: 1385شمس،(»تهران، است

محـل اقامـت   (خوانده به خواستۀ مطالبه مبلغی وجه نقد در دادگـاه عمـومی تهـران    
کند ولی پس از آن، مقداري وجوه نقد یا اموال او را در یکـی از  ، مطرح می)خوانده

تواند از دادگاه محل وجـود امـوال یـا    کند، در این صورت میا کشف میهشهرستان
کـه خـودرو کسـی را در    وجوه، صدور دستور توقیف آنها را درخواست کند؛ یا این

کنند و او نیز در دادگاه عمومی تهران علیـه اداره گمـرك   گمرك بازرگان توقیف می
خواهـد  گمرك بازرگان مـی شود کهکند، ولی پس از مدتی متوجه میاقامه دعوا می

را موقـت تواند از دادگاه ماکو صدور دستور اتومبیل را به مزایده گذارد، خواهان می
در . )215: 1379صدر زاده افشـار،  (دایر به توقیف عملیات اجرایی درخواست کند

تعیین دادگاهی کـه صـالحیت رسـیدگی بـه اصـل دعـوا و بنـابراین رسـیدگی بـه          
م .د.آ.ق312يرا دارد و حتی دادگاهی که با توجه به مادهموقتدرخواست دستور 

مورد توجه واقع شده و در نتیجه صالحیت رسیدگی به اصل دعوا را ندارد، قواعـد  
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صالحیت ذاتی و محلی باید مورد توجه قرارگیرد؛ بدین معنا  کـه درخواسـت بایـد    
طـور  همـین به مرجعی تقدیم شود که از حیث صنف، نوع و درجه، صـالح باشـد و   

قواعد کلی صالحیت محلی از جمله صالحیت دادگاه محل اقامت خوانده، موضوع 
اگـر اصـل دعـوا در    «بنـابراین،  . م در آن لحـاظ شـده باشـد   .د.آ.به بعـد ق 11مواد 

تواند به دیوان عـدالت  نمیموقتصالحیت دادگاه عمومی است، درخواست دستور 
نظر استان داده شود، بلکه بایـد بـه دادگـاه    اداري، دادگاه انقالب و یا دادگاه تجدید 

از سوي دیگر دادگاه عمـومی نیـز   . تقدیم گرددموقتعمومی محل موضوع دستور 
علـی  ] م.د.آ.ق[311يدر صالحیت آن نباشد، بـا توجـه بـه مـاده    » اصل دعوا«اگر 

ی که در حاشیه آن مطرح شده موقتالقاعده صالحیت رسیدگی به درخواست دستور 
.)3،400ج:1385شمس،(».باشدنمیرا دارا 

در دعواي ضرر و زیان در دعاوي کیفري، دو موقتدر خصوص صدور دستور 
جایی است که دعواي ضرر و زیان بـه تبـع امـر    اولحالت : باشدحالت متصور می

توان از همان دادگاهی که بـه  کیفري و همراه با آن مطرح باشد؛ که در این فرض می
دعـواي  « نمـود زیـرا  موقتنماید درخواست صدور دستور میامر کیفري رسیدگی

ضــرر و زیــان، دعــوایی حقــوقی و علــی القاعــده مشــمول همــان احکــام و آثــار  
جایی است که دعواي ضرر و زیـان بـه   دومحالت . )3،400ج:1385شمس،(».است

در این حالت یا امر کیفـري مطـرح   . تبع امر کیفري و همراه با آن مطرح نشده است
باشد اما ضرر و زیان ناشی از آن مطالبه نشده، کـه در ایـن فـرض بـا توجـه بـه       می
توانـد تـا قبـل از اعـالم خـتم      ، شخص متضرر می3ك.د.آ.ق11يکه مطابق مادهاین

دادرسی درخواست مطالبۀ ضرر و زیان ناشی از جرم را از دادگاه رسیدگی کننده به 
توانـد از همـین   ت قبـل گفتـه شـد مـی    امر کیفري بنماید، به همان دلیلی که در حال

را بنماید؛ یا اصوالً امر کیفري هنـوز مطـرح   موقتدادگاه درخواست صدور دستور 
کـه متضـرر از جـرم مکلـف نیسـت      نگردیده است که در این حالت با توجه به این

دعواي ضرر و زیان خود را متعاقـب تعقیـب کیفـري و بـه تبـع آن مطـرح نمایـد،        
در این صورت، ایـن  . نمایدموقتحقوقی تقاضاي صدور دستور تواند از دادگاهمی

م اصل دعوا .د.آ.ق318، برابر ماده موقتشخص مکلف است پس از صدور دستور 
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توانـد اقامـه   را در دادگاه صالح اقامه نماید؛ اصل دعـوا در ایـن خصـوص هـم مـی     
ي در دعواي حقوقی در مرجع صالح باشد و هم اقامه دعواي حقوقی بـه تبـع کیفـر   

.مرجع کیفري
شـود  قبل از اقامه دعوا مطـرح مـی  موقتسؤالی که در زمینه درخواست دستور 

م ، الزامـی اسـت یـا از    .د.آ.ق312این است که آیا رعایـت اسـتثناء مقـرر در مـاده     
توان گفت ماده می«:اختیارات خواهان است؟ در پاسخ به این سؤال گفته شده است 

ه صالح را در موردي که موضوع درخواسـت دسـتور   صالحیت دادگا] م.د.آ.ق[312
کنـد،  خارج از حوزه اوست و در عین حال دعوا نزد او جریان دارد نفی نمیموقت

در موقـت کند که موضوع دسـتور  بلکه نوعی صالحیت اضافی به دادگاهی اعطا می
و به این دلیل که اعطـاي  » حوزة اوست اما نسبت به اصل دعوا فاقد صالحیت است

باشـد  حیت اضافی به دادگاه دیگر به معناي نفی صالحیت دادگـاه اصـلی نمـی   صال
براي مراجعـه خواهـان بـه دادگـاهی کـه بـه اعتبـار        « : گیري شده استچنین نتیجه

نیـز صـالح اسـت منعـی     موقـت صالحیت رسیدگی به اصل دعوا، نسبت به دستور 
و 1025ن، ص و زراعت، منبع پیشـی 337، ص 2، ج1381مهاجري، (»وجود ندارد

در این خصوص به نظر مرحوم متین دفتـري نیـز اسـتناد    ).464، ص 1384حیاتی، 
متـین دفتـري،   ( »اختیـاري اسـت  ،اسـتثنا «: شده است که در این خصوص معتقدنـد 

اما باید توجه داشت که مرحوم متین دفتري این نظـر  . )429،  ص اول، جلد 1349
772يبق بیان داشته بودند؛ مطـابق مـاده  را در حکومت قانون آیین دارسی مدنی سا

در محلی غیر از دادگـاه  موقتدر مواردي که موضوع درخواست دستور 4آن قانون
توانسـت جهـت درخواسـت    بود، خواهان میصالح براي رسیدگی به اصل دعوا می

، عالوه بر دادگـاه صـالح بـراي رسـیدگی بـه اصـل دعـوا بـه         موقتصدور دستور 
در حوزه آن واقـع بـود نیـز مراجعـه     موقتدرخواست دستور دادگاهی که موضوع 

م دیگر در این خصـوص اختیـاري بـراي خواهـان مقـرر      .د.آ.ق312اما ماده . نماید
ننموده است و عبارات الزامی آن، خواهان را موظف به درخواسـت صـدور دسـتور    

وجـه  بنابراین، با ت. نمایدمیموقتاز دادگاه محل موضوع درخواست دستور موقت
به آمره بودن مقررات قانون آیین دادرسی مدنی، باید در فرضی کـه محـل موضـوع    
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و محل دادگاه صالح براي رسیدگی به اصل دعوا مجـزا از  موقتدرخواست دستور 
ل به صـالحیت انحصـاري دادگـاه محـل موضـوع درخواسـت       ییکدیگر هستند، قا

.)1384:423شمس، (شدموقتدستور 

اقامه دعوامرجع صالح ضمن -2
کـه اصـل دعـوا در دادگـاه مطـرح      م ، با فرض ایـن .د.آ.ق311قسمت نخست ماده 

بعد از اقامه اصل دعوا تقاضا شده است، مرجع صالح براي موقتباشد و دستور می
را همان دادگاه رسیدگی کننده به اصـل دعـوا   موقترسیدگی به درخواست دستور 

صورت مرجع درخواسـت، دادگـاهی   در غیر این« :داردداند؛ اما در ادامه بیان میمی
این مـاده  دوماز مفاد قسمت » .باشد که صالحیت رسیدگی به اصل دعوا را داردمی
در ضمن اقامـه دعـواي اصـلی و    موقتتوان به امکان درخواست صدور دستور می

در ایـن  . نیز صالحیت دادگاهی که صالحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، پی برد
باشـد و در  نیز مطالب شماره قبل، تا جایی که  قابلیت انطباق دارد، مجري میفرض

چنـین مقـررات   م و هـم .د.آ.ق312ينتیجه در این جا نیـز اسـتثناء مقـرر در مـاده    
بدین ترتیـب، اگـر دعـواي اصـلی،     .باشدالزم الرعایه میصالحیت ذاتی و محلی و

ز محل طرح دعواي اصلی باشـد،  مطرح شده و مال موضوع اختالف در محلی غیر ا
. ، صالح خواهد بودموقتدادگاه محل وقوع مال، براي درخواست صدور دستور 

مرجع صالح پس از اقامه دعوا-3
دار دادگستري مطرح شده باشد و حتی ممکن است دعوایی در مرجع صالحیت

مـوردي  ،دادگاه وارد رسیدگی ماهوي به این پرونده نیزشده باشد و در ایـن حالـت  
در . مطـرح شـود  موقـت پیش آید که فوریت آن ایجاب نماید درخواسـت دسـتور   

313يخصوص مرجع صالح براي رسیدگی به این درخواست، که با توجه به مـاده 
311يتواند به صورت کتبی یـا شـفاهی باشـد، قسـمت نخسـت مـاده      م می.د.آ.ق
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ل دعـوا در دادگـاهی   چه اصچنان« :م بدین صورت تعیین تکلیف نموده است.د.آ.ق
. »، همان دادگاه خواهد بودموقتمطرح باشد، مرجع درخواست دستور 

چه دعواي اصلی در دادگاهی مطرح باشد مرجع رسـیدگی  مطابق این ماده، چنان
الزاماً همان دادگاهی است که به اصـل دعـوا رسـیدگی    موقتبه درخواست دستور 

چه درخواست کنندة دسـتور  ود که چنانشاز این قسمت از ماده استفاده می. کندمی
دادگاه عمـومی تهـران اسـت،    40اعالم نماید که دعواي اصلی مثالً در شعبه موقت

ــی  ــاون ارجــاع نم ــعبه   مع ــه ش ــیدگی ب ــت رس ــد درخواســت او را در جه 39توان
منصرف 311يدر ماده» دادگاه«اگر چه واژه ،)336:مهاجري، منبع پیشین(بفرستد

جا همان شعبه مورد نظر اسـت؛ امـا   اه است نه شعبه دادگاه، اما در اینبه حوزه دادگ
شده باشد، الزم نیست دعـواي اصـلی   موقتاي درخواست دستور اگر قبالً از شعبه

جـا  جا ارجاع شود هرچنـد بـراي نظـم در رسـیدگی بهتـر اسـت در ایـن       هم به آن
درکننده دسـتور  چنین ارجاعی صورت گیرد و دعواي اصلی نیـز بـه دادگـاه صـا    هم

.5)1022: زراعت(ارجاع شودموقت
موقـت در این حالت، معموال دادگاه در وقت فوق العاده به درخواسـت دسـتور   

کند؛ سپس رسیدگی به اصـل  نظر میرسیدگی نموده و در مورد رد یا قبول آن اظهار
بدیهی اسـت در ایـن فـرض نیـز     . دهددعوا را طبق مواعد تعیین شده قبلی ادامه می

چنین مقررات صـالحیت ذاتـی و محلـی،    م و هم.د.آ.ق312ياستثناء مقرر در ماده
.باشدالزم الرعایه می

مرجع صالح پس از صدور حکم-4
پـس از صـدور حکـم مطـرح     موقـت در موردي که درخواست صدور دسـتور  

بعـد از صـدور حکـم    موقتدرخواست دستور : باشدشود، دو حالت متصور میمی
در جریـان رسـیدگی دادگـاه    موقـت گاه بدوي و درخواسـت دسـتور   غیرقطعی داد

تعیین دادگاه صـالح در ایـن مـوارد، بسـتگی بـه قبـول یـا عـدم قبـول          . تجدید نظر
به همین منظـور الزم  .داردموقتصالحیت دادگاه تجدید نظر جهت صدور دستور 
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رار مورد بررسـی قـ  موقتاست ابتدا صالحیت دادگاه تجدید نظر در صدور دستور 
در این خصوص برخی از قضـات بـر ایـن باورنـد کـه دادگـاه تجدیـد نظـر         . گیرد
موضوع جدیدي اسـت کـه   موقتصادر نماید، زیرا دستور موقتتواند دستور نمی

. )1379:30رسـولی،  (در دادگاه بدوي نسبت به آن رسیدگی صورت نگرفتـه اسـت  
بل اعتراض در دادگـاه  قاموقتگفته شده است که دستور در راستاي همین عقیده، 

حـال، اگـر قـرار باشـد کـه دادگـاه       . )325يمـاده (تجدیدنظر شـناخته شـده اسـت   
در .صادر کند، ایـن دسـتور قابـل اعتـراض نخواهـد بـود      موقتتجدیدنظر، دستور 

از جانب دادگـاه تجدیـد نظـر    موقتل به عدم امکان صدور دستور ینتیجه برخی قا
، به نقل از زراعـت، منبـع   1380، فروردین نشست قضایی دادگستري فارس(اندشده

).پیشین
صـادر کنـد و   موقـت تواند دستور رسد دادگاه تجدید نظر مینظرمیبا وجود این، به

:در مرحلۀ تجدید نظر هم وجود دارد زیراموقتامکان درخواست دستور 
توانـد رسـیدگی مـاهوي کنـد، دسـتور      که دادگاه تجدید نظر مـی با توجه به این-1
.تواند صادر کندهم میوقتم
اسـتفاده کـرده کـه یـک     » دادگـاه «م ، از عنـوان  .د.آ.ق310يگذار در مادهقانون-2

.شودعنوان کلی است و هم شامل دادگاه بدوي و هم دادگاه تجدید نظر می
ممکن است فوریت در مرحلۀ تجدید نظر هم مطرح باشد که در صـورت عـدم   -3

عنـوان مثـال   هان خسارت جبران ناپذیري وارد شود؛ بهتعیین تکلیف فوري، به خوا
ریـال  000/000/30خواهان دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغی وجه نقد به میـزان  

گـردد  اً به نفع خواهان صادر میئدر مرحله بدوي حکم جز. کندبه دادگاه تقدیم می
اشـد حکـم قابـل    بمیلیـون ریـال مـی   3که خواسته دعوا، بـیش از  اما با توجه به این
در مرحلۀ تجدید نظر، خوانده بـا سـوء نیـت بـا فـرض احتمـال       . تجدید نظر است

رسد میبه نظر. آیدمیمحکومیت، درصدد نقل و انتقال اموال یا حیف و میل آنها بر
د ضـرر بـه خـود    وتوانـد بـراي جلـوگیري از ور   گونه مواقع، خواهان میکه در این

.نمایدموقتتقاضاي دستور 
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از دادگاه تجدیـد نظـر   موقتم نیز مؤید امکان صدور دستور .د.آ.ق356يماده-4
شـود در  مقرراتی که در دادرسی بدوي رعایت مـی « :دارداین ماده مقرر می. باشدمی

که به موجب قانون ترتیب دیگري مقـرر  مرحله تجدید نظر نیز جاري است مگر این
.دادگاه تجدیدنظر استثنا نشده استدرموقتدر قانون، صدور دستور » .شده باشد

در مرحله تجدید نظر ادعاي جدید نیست تـا بگـوییم کـه دادگـاه     موقتدستور -5
تواند به این امر رسیدگی نماید، بلکـه صـرفاً یـک اقـدام احتیـاطی      تجدید نظر نمی

.رود و از لوازم دعواي اصلی استکار میاست که براي حفظ موضوع حکم به
م، .د.آ.ق108يبا توجه به مـاده » تأمین خواسته«در نهاد مشابه یعنی گذارقانون-6

جهت جلوگیري از تضییع حق ذینفع صدور قرار تـأمین در مرحلـۀ تجدیـد نظـر را     
رسد تأمین خواسته در این مورد خصوصیتی داشـته  به نظر نمی. 6تجویز نموده است

دلیـل جهـت جلـوگیري از    به همـین . متمایز گرداندموقترا از دستور باشد که آن
از دادگـاه تجدیـد   موقتل به امکان صدور دستور یورود خسارت به ذینفع، باید قا

.نظر گردید
. از دادگاه تجدید نظـر اسـت  موقتسابقۀ تاریخی نیز مؤید امکان صدور دستور -7

اگـر  «: داشـت قانون آیین دادرسی مدنی سابق در این خصوص مقرر می771يماده
همـان دادگـاه   موقـت ر دادگاهی مطرح است، مرجع درخواست دستور اصل دعوا د

.»...است، خواه آن دادگاه نخستین یا پژوهشی باشد
از دادگاه تجدیدنظر و در نتیجـه،  موقتبنا به مراتب فوق، امکان درخواست دستور 
مفـاد نظریـه کمیسـیون    . باشـد پـذیر مـی  صدور چنین دستوري از این دادگاه امکـان 

بـا توجـه بـه    « :باشـد یه نیز مؤید همین نظر مییونت آموزشی قوه قضاتخصصی معا
در موقـت ضوابط مقرر در آیین دادرسی مـدنی، رسـیدگی بـه درخواسـت دسـتور      

البتـه بایـد   ).به نقل از زراعت، منبـع پیشـین  (».دادگاه تجدید نظر استان منعی ندارد
یت براي صدور دسـتور  توجه داشت که در این مرحله ، با توجه به لزوم احراز فور

:شـمس (، ممکن است قدمت وضعیت اعالم شده، منافی فوریت شناخته شودموقت

401.(
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تـوان  ، مـی 7توسط دادگاه تجدیـد نظـر  موقتبعد از اثبات امکان صدور دستور 
بعد از صدور حکـم غیـر قطعـی    موقتدرخواست دستور (احکام دو حالت مذکور 

را ) در جریان رسیدگی دادگاه تجدید نظـر موقتدادگاه بدوي و درخواست دستور 
در حالتی که متقاضی، بعد از صدور حکم غیرقطعی درخواسـت صـدور   . بیان نمود

که رسیدگی دادگاه تجدیـدنظر شـروع نشـده    توجه به ایننماید، با میموقتدستور 
در صالحیت دادگاه بدوي صـادر  موقت، بررسی آن و در نتیجه صدور دستور است

واهد بود؛ این امر منافاتی بـا قاعـده فـراغ دادرس نـدارد زیـرا صـدور       ي خاکننده ر
. یک اقدام احتیاطی است و مستلزم ورود مجدد به ماهیت دعوا نیستموقتدستور 

ـ بعد از تقـدیم دادخواسـت تجدیـد نظـر ارا    موقتاگر درخواست صدور دستور  ه ی
ه بـدوي پایـان   که با تقاضـاي تجدیـد نظـر، صـالحیت دادگـا     گردد، با توجه به این

در صـالحیت  موقتپذیرد، رسیدگی به این درخواست ودر نتیجه صدور دستور می
کـه خواهـان در   تفکیک بین این دو مرحله در جـایی . دادگاه تجدید نظر خواهد بود

يهي غیـر قطعـی مرحلـ   امرحلۀ بدوي محکوم له واقع شـده، امـا بعـد از صـدور ر    
یز تقاضاي تجدید نظر ننمـوده اسـت،   بدوي، حالت فوریت حادث شده و خوانده ن

.نمایداهمیت پیدا می

دیوان عدالت اداري : دومبند 
منظـور رسـیدگی بـه    بـه «: داردیـران مقـرر مـی   ا10ج قانون اساسـی  173اصل 

هـاي  شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین نامه
یس قـوه  یـ ه نام دیوان عدالت اداري زیر نظر رها، دیوانی بدولتی و احقاق حقوق آن

حدود اختیارات و نحوه عمل این دیـوان را قـانون تعیـین    . گرددسیس میاه تییقضا
» .کندمی

نمایـد و  عنوان مرجع عمومی اداري عمل میدیوان عدالت اداري، در مواردي به
بات و به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به تصمیمات، اقـدامات، مصـو  

ــه امــ ــی اعــم از وزارتخان هــا و مؤسســات و هــا و ســازمانمورین واحــدهاي دولت
ها و تشکیالت و نهادهاي انقالبی و مؤسسات وابسـته  هاي دولتی، شهرداريشرکت
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البته با توجه به تفسیري که مجلس شوراي اسـالمی در  . نمایدها، رسیدگی میبه آن
) قانون فعلی10يماده(ان عدالت اداري قانون سابق دیو11ياز ماده1374مهرماه 

عمل آورد، رسیدگی به شکایات علیه نهادهـاي عمـومی احصـاء شـده در قـانون      به
فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی نیز در صالحیت دیوان عـدالت اداري  

چنـین  هـم ).1375:488مجموعـه قـوانین روزنامـه رسـمی کشـور، سـال       (باشدمی
ن عدالت اداري را مرجع شکایت استخدامی نیز قرار داده اسـت؛ در  گذار، دیواقانون

راستاي این وظیفه، صالحیت دیوان منصرف بـه مـواردي اسـت کـه در صـالحیت      
ـ  آراالبتـه  . مراجع حل اختالف کارگر و کارفرما نباشد ت حـل اخـتالف   اقطعـی هی

ر این مرجع کارگر و کارفرما به دلیل مرجع عالی اداري بودن دیوان، قابل شکایت د
. باشدمی

باشد، گـاهی  در دعاوي که رسیدگی به آن در صالحیت دیوان عدالت اداري می
فی الواقع . باشدشود که احتیاج به تعیین تکلیف فوري میبا موضوعاتی برخورد می

در این موارد، در صورت عدم اتخاذ تصمیم فوري خسارات جبران ناپـذیري واقـع   
سردفتري را به اتهام تخلـف از  ،ي قطعیاظامی سردفتران با رشود؛ مثالً دادگاه انتمی

کند و سردفتر بـه ایـن   از سمت سردفتري محکوم میموقتمقررات ثبتی به انفصال 
ي بـه  اقـانون شـهرداري ر  100يي معترض باشـد؛ یـا کمیسـیون موضـوع مـاده     ار

ي قطعـی کمیسـیون معتـرض    اتخریب ساختمان صادر کند و مالک سـاختمان بـه ر  
،ي قطعـی انظام وظیفه عمومی به موجب ريههاي مستقر در اداراشد؛ یا کمیسیونب

د و شـخص مـذکور   نشناسشخصی را سرباز و مشمول انجام خدمت زیر پرچم، می
ي صـادره  ابه ادعاي استحقاق معافیت از انجام خدمت زیر پرچم خواسـتار نقـض ر  

قانون زمین شهري 9يدهشود و باالخره وزارت مسکن و شهرسازي به استناد مامی
هاي آن زمین کسی را تملک کند و در مقام تقسـیم آن  و تبصره22/6/1366مصوب 

بین افراد فاقد مسکن برآید و صاحب ملک تصـمیم آن وزارتخانـه را مغـایر جـواز     
).1380:51ادریسـیان،  (مقرر در قانون فوق الذکر بداند و تقاضاي ابطال آن را کند

تواند بـه دادرسـی فـوري    رح است که آیا در این مواقع دیوان میحال این سؤال مط
صادر کند یا خیر؟موقتاقدام و دستور 
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قـانون دیـوان   19و 18، 15قبل از تصویب قانون الحاق پـنج تبصـره بـه مـواد     
، در خصوص صالحیت دیوان عدالت اداري در 29/2/1372عدالت اداري در تاریخ 

چـون تنـافی   اي بـه اسـتناد دالیلـی هـم    عده. وداختالف نظر بموقتصدور دستور 
بـا فوریـت اعمـال اقتـدارات و     موقـت با اصول عدالت، تضاد دستور موقتدستور 

ل بـه عـدم صـالحیت دیـوان     یگذار، قاچنین عدم تجویز قانونحقوق عمومی و هم
اي با تمسک به دالیلـی  در مقابل، عده. بودندموقتعدالت اداري در صدور دستور 

ضرورت حفظ حق، تساوي اشخاص در برابر قانون و نیز اصول و مقررات چونهم
صـدر  (داشـتند موقـت کلی، نظر به صالحیت دیوان عدالت اداري در صدور دستور 

، که بـا  )252عمال دولت در دیوان عدالت اداري،نظارت قضایی بر ا1372الحفاظی، 
و 1385داري در سـال  تصویب قانون فوق الذکر و متعاقب آن، قانون دیوان عدالت ا
، به این مباحـث  1392قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري در سال 

گـذار صـراحتاً صـالحیت دیـوان عـدالت اداري در صـدور       خاتمه داده شد و قانون
8.را اعالم نمودموقتدستور 

قانون آیین دادرسی موقتقابل توجه در این خصوص، اختالفات دستور ينکته
موضوع صالحیت دیوان عدالت موقتو دستور ) به بعد310يموضوع ماده(ی مدن

: شودها اشاره میباشد که در ذیل مختصراً به آناداري می
شـعبه  «: دیـوان عـدالت اداري  تشکیالت و آیین دادرسیقانون37يمطابق ماده-1

از ، نسبت به اصل دعوا خـارج  موقتدیوان موظف است در صورت صدور دستور 
صادره مطابق قـانون  موقتاما در دستور » .ي مقتضی صادر کندانوبت رسیدگی و ر

.آیین دادرسی مدنی، چنین تکلیفی براي دادگاه وجود ندارد
ناظر بـه سـه حالـت    موقتقانون آیین دادرسی مدنی، دستور 316يمطابق ماده-2

يکه مطـابق مـاده  الیباشد؛ در حتوقیف مال، انجام عمل و یا منع از انجام امري می
دیـوان  تقـ مودیـوان عـدالت اداري دسـتور    تشکیالت و آیـین دادرسـی  قانون35

تواند ناظر به منع از انجام امر یـا الـزام   تواند ناظر بر توقیف مال باشد و فقط مینمی
به انجام عملی باشد که مورد اخیر، یعنی الزام به انجام عمل،از جمله تغییرات قانون 

. باشدبه قانون سابق میجدید نسبت
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صـادره از دادگـاه   تقموم، اجراي دستور .د.آ.ق325يماده1با توجه به تبصره-3
که این امر در خصـوص  باشد؛ در حالییس حوزه قضایی میییید راعمومی نیازمند ت

.صادره از دیوان عدالت اداري منتفی استتقمودستور 
توانـد  کـه مـی  م ، عالوه بر ایـن .د.آ.ق318مطابق ماده تقمودرخواست دستور -4

ضمن دادخواست دعواي اصلی یا بعد از آن مطرح شود، ممکن است قبـل از اقامـه   
ازدیـوان  موقـت کـه درخواسـت دسـتور    ه گـردد؛ در صـورتی  یدعواي اصلی نیز ارا

، صرفاً ممکن اسـت ضـمن   تشکیالت و آیین دادرسی34عدالت اداري مطابق ماده 
.ا پس از آن مطرح گرددطرح شکایت اصلی ی

م ،دادگـاه مکلـف اسـت بـراي جبـران خسـارات       .د.آ.ق319يبا توجه به ماده-5
کـه  مین اخذ نماید؛ در حالیاشود از مدعی تحاصل میتقمواحتمالی که از دستور 

ـ   موضوع صالحیتتقموصدور دستور  مین ادیوان عدالت اداري ، مسـتلزم اخـذ ت
.)54ص ادریسیان،  منبع پیشین،(نیست

دیـوان عـدالت اداري،   تشکیالت و آیین دادرسیقانون35براساس تبصره ماده -6
تأثیري در اصل شکایت ندارد و در صورت رد شکایت یا صدور قرار موقتدستور 

در حالیکـه بـه داللـت    . گردداسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی، ملغی االثر می
صادره قانون آیین دادرسی مدنی، با صـدور  تموقم، دستور .د.آ.ق325و 324مواد 

شـود بلکـه علـی القاعـده تـا      ي نخستین، حتی اگر علیه خواهان باشد، منتفی نمیار
.که دردادگاه تجدید نظر فسخ شودماند مگر ایني نهایی پا بر جا میاصدور ر

گـام  دیوان عدالت اداري همتشکیالت و آیین دادرسیقانون40در عین حال، ماده 
در صـورت حصـول دالیـل مبنـی بـر عـدم       «:داردم مقـرر مـی  .د.آ.ق322يبا ماده

» .نماید، شعبه رسیدگی کننده نسبت به لغو آن اقدام میموقتضرورت ادامۀ دستور 
اي را شـعبه موقتاین قانون، مرجع رسیدگی به تقاضاي دسـتور 36يچنین مادههم
لکن در مواردي کـه  «: افزایدادامه میکند و در داند که به اصل دعوا رسیدگی میمی

شـده  موقـت ت عمـومی، تقاضـاي دسـتور    اضمن درخواست ابطال مصوبات از هی
شود باشد، ابتدا پرونده جهت رسیدگی به تقاضاي مزبور به یکی از شعب ارجاع می

ت عمـومی خـارج از   ا، پرونـده در هیـ  در شـعبه موقتدر صورت صدور دستور و 



15...                                                             موقتهاي صالح براي صدور دستور مراجع و مقام

را تقـ موضـمانت اجـراي دسـتور    ،این قـانون 39يماده» .شودمینوبت رسیدگی 
موران طرف شـکایت پـس   اها و متاها، ادارات، هیسازمان«: داردبدین نحو بیان می

، مکلفنـد برطبـق آن اقـدام نماینـد و در صـورت      موقـت از صدور و ابـالغ دسـتور   
غل بـه  از شـ موقت، متخلف را به انفصال تقمواستنکاف، شعبه صادر کنندة دستور 

».نمایدان خسارت وارده محکوم میسال و جبرمدت شش ماه تا یک
تـوان در مـوارد   گردد ایـن اسـت کـه آیـا مـی     سؤالی که در این زمینه مطرح می

، مقررات قانون آیـین  موقتسکوت قانون دیوان عدالت اداري در خصوص دستور 
طـور  ت داد؟بهدادرسی مدنی را بر موضوع حاکم دانست وحکم به اجراي این مقررا

توان با توجه به سکوت  قانون دیوان عـدالت اداري در خصـوص لـزوم    مثال آیا می
صـدور م،.د.آ.ق319ياسـتفاده از مـاده  بـا ،موقـت اخذ تأمین جهت صدور دستور 

دیوان عدالت اداري را نیز موکول به اخذ تأمین از متقاضی نمود؟موقتدستور 
، 9م.د.آ.ق1يمـاده اوالًنفـی باشـد؛ زیـرا    رسد که پاسخ این پرسـش م نظر میبه

از جملـه دیـوان   اجراي مقررات این قانون را در غیر مراجع مـذکور در ایـن مـاده،   
ثانیـاً مقـررات   .نمایـد عدالت اداري،منوط به تصریح در قوانین خاص مربوطـه مـی  

از موارد خـالف قاعـده و   ...از جمله لزوم اخذ تأمین جهت صدور و،موقتدستور 
موارد منصـوص  باشد و در نتیجه باید در این خصوص به قدر متیقن وتثنایی میاس

ثالثـاً تسـري   . بدون نص قانونی پرهیز نمود،اکتفا گردد واز تسري آن به سایر موارد
قانون آیین دادرسی مدنی به قـانون دیـوان عـدالت اداري در    موقتمقررات دستور 

باشـد؛ از جملـه   ن عـدالت اداري مـی  خالف فلسفه وجودي نهاد دیوا،بعضی موارد
در شرایطی که طرف دیگـر  منوط کردن صدور این دستور به اخذ تأمین از متقاضی،

از موقعیت وامکانات بـاالتري برخـوردار اسـت منـافی فلسـفه و      دعوا یعنی دولت،
گذار در این مرجع ،اخذ تأمین همین دلیل نیز قانونباشد وشاید بههدف این نهاد می

گـذار در مقـررات   قـانون : رابعـاً . الزم ندانسـته اسـت  موقتصدور دستور را جهت
در خصوص مرجـع صـالح بـراي صـدور     قانون آیین دادرسی مدنی،موقتدستور 
استفاده نموده است که با توجه بـه عـدم اطـالق    »دادگاه«از اصطالح موقتدستور 
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این مقررات خارج از شمول دادگاه به شعب دیوان عدالت اداري، باید این شعب را
.نمود

هاي صالح مقام: دومگفتار 
، عالوه بر شـرایط و صـفات   موقتاتخاذ تصمیم در امور فوري و اصدار دستور 

عمومی قضاوت، مستلزم تشخیص سریع موضوع و داشتن تـدبیر الزم بـراي اتخـاذ    
تصمیم مناسب است و فراست، تیزهوشی، سوابق و تجربه قاضی در این امـر مـؤثر   

همین لحاظ در قانون آیین دادرسـی مـدنی سـابق مقـرر گردیـده بـود کـه        به. است
کننـد کـه بـراي رسـیدگی بـه امـور       ها در صورتی به امور فوري رسیدگی میدادگاه

این قانون در این خصوص، مقـرر  773يماده. مزبور اجازه مخصوص داشته باشند
ـ   يدادگاه مذکور در دو ماده« :داشتمی ه امـور فـوري مطـابق    فـوق، در صـورتی ب

کنـد کـه بـراي رسـیدگی بـه امـور مزبـور، اجـازة         مقررات این باب رسـیدگی مـی  
مقـنن در قـانون آیـین دادرسـی مـدنی      » .مخصوص وزارت دادگستري داشته باشـد 

ها به امور فـوري  ، نسبت به حذف این مقرره اقدام و رسیدگی دادگاه1379مصوب
زة مخصوص ننموده است؛ البته در این را مستلزم داشتن اجاموقتو صدور دستور 

، موقـت گذار عالوه بر اجباري کـردن اخـذ تـأمین از متقاضـی دسـتور      قانون، قانون
یس حـوزه قضـایی نمـوده اسـت کـه ایـن       یرا مستلزم تأیید رموقتاجراي دستور 

چنـین صـالحیت   هـم . گیـرد این گفتار، مورد بررسی قـرار مـی  اولموضوع در بند 
و سـوم  دومدادسرا نیز در این خصـوص بـه ترتیـب در بنـدهاي     داوران و مقامات 

. شوندبررسی می

10یس حوزه قضایییر: اولبند 

یس حـوزه  یـ مستلزم تأییـد ر موقتدر قانون آیین دادرسی مدنی، اجراي دستور 
اجـراي  «:داردم در این خصوص مقرر مـی .د.آ.ق325يماده1تبصره . قضایی است

این تبصره بدین صـورت  . »باشدیس حوزه قضایی مییید ریامستلزم تموقتدستور 
باشد و یس حوزه قضایی داراي سمت قضایی نمییمورد انتقاد واقع شده است که ر

باشد نـه بـه   حوزه میلوایس شعبۀ یعلت آن است که رپردازد بهاگر به قضاوت می
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ت اجـرا  یس حوزه قضایی است و اگر قرار باشد که این تبصره درسـ یکه رعلت این
یس حوزه قضایی در هر مورد باید نگاه کنـد کـه آیـا دعـوا شـامل دسـتور       یشود، ر
با موضوعی که براي آن صـادر شـده اسـت    موقتبوده یا خیر؟ و آیا دستور موقت

مشخص اسـت کـه ایـن مـوارد     )1380:42-1379شمس، (خوانی دارد یا خیر؟هم
بنـابراین،  . چنین شأنی نـدارد یس حوزه قضایی،ینیاز به رسیدگی قضایی دارند که ر

ـ ر... «:دانان بایـد گفـت  گام با برخی حقوقهم مرجعیـت  «یس حـوزه قضـایی کـه    ی
براي مثال بـه علـت نبـودن شـرایط     تقمویید دستور اتواند از تندارد، نمی» قضایی

توانـد اگـر دسـتور    عمومی اقامه دعوا یا نبودن فوریت خودداري کند؛ امـا تنهـا مـی   
قـرار  موقـت توانـد موضـوع دسـتور    صادر شده که اصوالً نمیدر موضوعیموقت

به درخواست صادر کننده موقتگیرد، از تأیید آن خودداري کند، براي مثال دستور 
يکـه مـاده  چک مبنی بر مسدود کردن وجه چک در بانک صادر شده باشد درحالی

ر ترتیب قانون صدور چک که قانونی خاص و حاکم بر مورد است، براي این کا14
با خواسـتۀ دعـوا   موقتچنین اگر خواستۀ دستور هم. خاصی پیش بینی نموده است

کـه بـه   توانـد آن را تأییـد نمایـد؛ مثـل ایـن     یس حوزه قضـایی نمـی  یمنطبق باشد ر
مبنـی بـر تحویـل    موقـت درخواست خواهان در دعواي خلـع یـد، دادگـاه دسـتور     

).1385:424شمس، (».ملک به او را صادر کرده باشد» موقت«
ایراد دیگري که براین تبصره وارد گردیده این است که مشخص نشده است کـه  

، تقـ مویس حوزه قضـایی و مخالفـت بـا اجـراي دسـتور      ییید رادر صورت عدم ت
، 1380حسـینی،  (باشـد یـا خیـر؟   تکلیف چیست؟ آیا این تصمیم قابل اعتراض می

).73ص 
اثـر  لغـو و بـی  تقـ موکه دسـتور  توان گفت یک احتمال این استدر پاسخ می

اثر است، چرا که فاقـد آثـار اجرایـی    چه که قابل اجرا نیست بیخواهد شد، زیرا آن
یس حوزه قضـایی بـراي اجـرا،    یاحتمال دیگر این است که با عدم موافقت ر. است

دهد و مقام مذکور در صورت عدم صادره اعتبار خود را از دست نمیتقمودستور 
ادره، باید علت عدم تایید را ذکر کنـد تـا در صـورت فـراهم شـدن      تایید دستور ص
رسـد ایـن احتمـال    نظـر مـی  نظر وي، دستور مذکور تایید شـود؛ بـه  موجبات مورد
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را موقـت گـذار موجبـات لغـو و رفـع اثـر از دسـتور       تر باشد، چرا که قانونصحیح
موقـت تور مشخص نموده و عدم موافقت با اجرا از موجبات لغو و رفع اثـر از دسـ  

چه مـانع برطـرف شـود، اجـرا ممکـن      اثر این استدالل آن است که چنان. باشدنمی
را بپـذیریم بـا رفـع مـانع، امکـان اجـراي       لواکه اگر احتمـال  خواهد بود؛ در حالی

. اعتبـار خـود را از دسـت داده اسـت    موقتنخواهد بود، زیرا دستور موقتدستور 
است یعنی این که بـا عـدم   مودنیز مؤید احتمال »اذا زال المانع عاد الممنوع«قاعده 

مهـاجري، ،منبـع   (روداز بین نمیتقمویس حوزه قضایی، اعتبار دستور یموافقت ر
ـ یکه بعد از مخالفت رمگر این)363:پیشین مین خـود  ایس حوزه قضایی، متقاضی ت

ور اثر شـده و صـد  بیتقمورسد دستور نظر میرا مسترد کند ، که در این فرض به
باشـد  احتمال سومی نیز قابل طرح مـی . باشدمجدد آن مستلزم درخواست مجدد می

یس حوزه قضایی یک امر تشریفاتی اسـت و در نتیجـه   یموجب آن، موافقت رکه به
صادره موافقت نمایـد؛ امـا   تقمویس حوزه قضایی در هر صورت باید با دستور یر

گزین اجازة مخصوصی شده است یس حوزه قضایی، جاییکه اجازه ربا توجه به این
زراعـت ،منبـع   (نمایـد داد، چنین احتمالی ضـعیف مـی  که قبالً وزیر دادگستري می

یـا عـدم تأییـد    یس حوزه قضـایی در تأییـد  یدر عین حال تصمیم ر. )1039: پیشین
هـاي عمـومی   و تصمیمات دادگاهآرادلیل اصل قطعی بودن ، بهموقتاجراي دستور 

این قانون و عدم ذکر قابلیت اعتـراض  11م.د.آ.ق330و 5واد و انقالب مندرج در م
.باشدآن در مقررات مربوطه، قطعی و غیرقابل اعتراض می) به معنی عام(

ـ بینـی تأییـد ر  قابل ذکر این است که علی رغم پیشينکته یس حـوزه قضـایی   ی
تقـ مومین از متقاضی دستور اطور الزام به اخذ تو همینتقموبراي اجراي دستور 

رسد ایـن اقـدامات   نظر نمیجهت جبران خسارات احتمالی وارده به طرف مقابل، به
را پـر نمایـد،   تقموکافی باشد و خالء حذف اجازة مخصوص براي صدور دستور 

ها و حجـم  چون باال بودن آمار درخواستزیرا ممکن است بنا به دالیل مختلف هم
عمل نیاید و حتـی  صادره بهموقتاي ها، دقت کافی در بررسی دستورهزیاد پرونده

تقـ موتواند خسارت ناشی از اجراي دستور تأمین مأخوذه هم در برخی موارد نمی
نادرست را جبران نماید، زیرا خساراتی که ممکن است به طرف مقابـل وارد گـردد   
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تنها خسارات مادي نیست بلکه ممکن است حیثیت و اعتبار طرف مقابل نیـز لطمـه   
توانسـتند بـه   ژگـی خـاص مـی   راین حق این بـود کـه تنهـا قضـات بـا وی     ببیند؛ بناب

.رسیدگی کنندتقمودرخواست دستور 

داوران: دومبند 
داوري عبارت است از حل و فصل اخـتالف بـین طـرفین در خـارج از دادگـاه      

هـا را در ایـن جهـت انتخـاب     شخص یا اشخاصی که طرفین یا ثالث، آنيوسیلههب
تواند هنگام بروز ارجاع به داوري می. )551س، منبع پیشین، ص شم(نموده باشند

). م.د.آ.ق455و 454مواد (اختالف و یا حتی قبل از بروز اختالف باشد 
حذف تشریفات، سرعت، صـرفه جـویی در   : داوري داراي محاسن زیادي است

ي بـه  منتخب دارند از امتیـازات داور داورهزینه و مخصوصاً اعتمادي که طرفین به 
: در عین حال داوري معـایبی دارد کـه نبایـد نادیـده گرفتـه شـود      . شمار آمده است

صرفنظر نمودن از برخی تضـمینات شـکلی و انصـراف پیشـاپیش از برخـی طـرق       
چنین تأخیر در شروع به داوري بـه دلیـل   هم. شکایت از جمله معایب داوري است
ي داور ااجـراي اختیـاري ر  نامـه داوري، عـدم   مذاکرات طوالنی مربوط به موافقـت 

ي داور اگرایش همیشگی محکوم علیه نسبت بـه اعتـراض از ر  ،توسط محکوم علیه
خیر در فصـل خصـومت از دیگـر معایـب     او مراجعه به محاکم دولتی و در نتیجه ت

. .)517، ص 871شمس، منبع پیشین، پاورقی ش(داوري دانسته شده است
و داوري ایـن اسـت کـه    تقموستور سؤال قابل طرح در خصوص ارتباط بین د

تواننـد نسـبت بـه    نماید، میآیا داور یا داوران در مواردي که فوریت امر ایجاب می
اقدام نمایند یا خیر؟ تقموصدور دستور 

توسط داوران به رسـمیت  تقموحق صدور دستور ،المللیدر آیین دادرسی بین
: داردري مقرر میآنسیترال در خصوص داو26يماده. شناخته شده است

تواند بنا به درخواست هر یک از طـرفین هـر گونـه اقـدامات     دیوان داوري می-1«
عمـل  ی را که به تشخیص خود در ارتباط با موضوع مورد اختالف الزم باشد بهتقمو
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من جمله اقدامات مربوط به حفظ و نگهداري کاالهاي موضـوع اخـتالف، از   . آورد
.شدنیزد شخص ثالث یا فروش کاالهاي فاسدها نقبیل دستور سپردن آن

دیـوان  . انجـام داد تقـ موتوان بـا صـدور قـرار    را میتقمواین گونه اقدامات -2
هاي اقدامات مزبور مقـرر  اي را بابت هزینهداوري محق خواهد بود که سپردن وثیقه

.دارد
ایی که توسط هر یک از طرفین از مقامات قضـ تقمودرخواست انجام اقدامات -3
نامه داوري یـا انصـراف از آن   عمل آید، نباید به منزله درخواستی مغایر با موافقتبه

.».نامه تلقی شودموافقت
مقـرر گردیـده   1376قانون داوري تجاري بین المللی ایران مصوب 9يدر ماده

ـ توانـد از ر هر یک از طرفین، قبل یا حین رسـیدگی داوري مـی  «:است یس دادگـاه  ی
و نیـز  » .را درخواست نمایـد تقمومین و یا دستور ا، صدور قرار ت6يموضوع ماده

مقـرر  تقـ موهمین قانون در خصوص اختیار داور در صدور دسـتور  17يدر ماده
تواند در امور مربوط به موضوع اختالف که محتـاج بـه تعیـین    داور می« :شده است

صـادر نمایـد   تقـ موتکلیف فوري است به درخواست هر کدام از طرفین، دسـتور  
توانـد مقـرر نمایـد کـه     داور می. نحو دیگري توافق کرده باشندکه طرفین بهمگر آن

مینی بدهد اچه طرف دیگر تدر هر دو صورت چنان. متقاضی، تأمینی مناسب بسپارد
رفـع اثـر خواهـد    تقـ موباشد، داور از دستور تقموکه متناسب با موضوع دستور 

».کرد
ی که در این ماده مقرر گردیده، اخـذ  تقموشود، در دستور طور که مالحظه میهمان

مین ااختیاري است و نیز در صـورت دادن تـ  تقموتأمین از متقاضی صدور دستور 
از سوي طرف مقابل، داور بدون هیچ شرط دیگري مکلـف بـه رفـع اثـر از دسـتور      

م، .د.آ.به بعد ق310يموضوع مادهتقموکه در دستور خواهد بود؛ در حالیتقمو
الزامـی اسـت  و نیـز در صـورت دادن     تقـ مومین از متقاضی صدور دستور ااخذ ت

تقـ موبداند از دستور » مصلحت«مین از سوي طرف مقابل، دادگاه در صورتی که ات
ـ ییـد ر اچنین لزوم تهم). م.د.آ.ق321و 319مواد(رفع اثر خواهد نمود  یس حـوزه  ی

تقـ مونیـز جهـت اجـراي دسـتور     ) م.د.آ.ق325يمـاده 1موضوع تبصره(قضایی 
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پیش بینی شـده در قـانون   تقموبنابراین ، دستور . باشدصادره در داوري منتفی می
متفــاوت ) 310-325مــواد(م .د.آ.قتقــموداوري تجــاري بــین المللــی بــا دســتور 

.باشدمی
تقـ موهاي داخلی از قانون آیین دادرسی مدنی، مجوز صدور دستور در داوري
، خـالف اصـول حـاکم بـر     تقموشود؛ زیرا مقررات دستور نباط نمیبراي داور است

مقررات دادرسی بوده و مختص اموري است که به تشخیص دادگـاه فوریـت دارد،   
گذار دارد و با توجه به عدم ها در هر مورد احتیاج به نص صریح قانونلذا اعمال آن

تقـ موور دستور ل به عدم جواز صدیوجود چنین نصی در مقررات داوري، باید قا
ییـد  انیز چنین اسـتنباطی را ت تقموظاهراً مواد مربوط به دستور . توسط داوران بود

ادریسـیان، منبـع   (باشـند مـی » هـا دادگاه«کند، زیرا در تمامی موارد، مورد خطاب می
اداره حقوقی دادگستري نیز در نظریۀ مشورتی خود بـر ایـن امـر    . ) 68پیشین، ص 

به بعـد قـانون آیـین    770با توجه به مواد موقتر دستور صدو«:صحه گذارده است
، اختصاص به دادگاه صالح دارد و در موارد ]به بعد قانون فعلی310[دادرسی مدنی 

نظریـه مشـورتی   ( ».مربوط به داوري، براي داوران چنین اختیاري قید نشـده اسـت  
عـت، منبـع   نقـل از زرا بـه 9/11/1371، 11597/7اداره حقوقی دادگسـتري، شـماره   

» دادگـاهی «در صـالحیت  تقـ موبنابراین چون صدور دسـتور  ).1026پیشین، ص 
نامـه  است که صالحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، در صورت وجـود موافقـت  

ـ    در داوري تقـ مومین خواسـته و دسـتور   اداوري و رجوع به داور، گـرفتن قـرار ت
شـمس، منبـع پیشـین، ص    (دشـو داخلی، هم از دادگاه و هم از داور غیر ممکن مـی 

558 (.

مقامات دادسرا: بند سوم
» تقـ مودسـتور  «گذار در امور کیفري تصمیماتی را با عنوان در بعضی موارد، قانون

ها را به مقامات دادسرا اعطا نموده اسـت کـه در   پیش بینی نموده و اجازة صدور آن
.گرددها اشاره میذیل به آن
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مقرر 1352لوگیري از تصرف عدوانی مصوب اصالح قانون جقانون14ماده 
در صورتی که مرجع رسیدگی کننـده دالیـل شـکایت را قـوي بدانـد، بـه       «:داردمی

اً دستور جلوگیري از ایجاد و تکمیل اعیانی از قبیل احداث تقمودرخواست خواهان 
يهبنا یا غرس اشجار یا کشت زرع در ملـک مـورد دعـوا و یـا جلـوگیري از ادامـ      

یا ممانعت از حق را صادر خواهد نمود و این دستور با صـدور حکـم بـه    مزاحمت 
شود، مگر این که مرجع پژوهشی دستور مجـددي در ایـن مـورد    رد دعوا مرتفع می

گذار در این ماده از دستوري کـه  گردد قانونطور که مالحظه میهمان12.»صادر کند
ته شد، این دستور با دسـتور  چه گفبا توجه به آن. ی دارد سخن گفته استتقموجنبه 
:به بعد قانون آیین دادرسی مدنی، متفاوت است زیرا310يموضوع مادهموقت

در این ماده، فرع بر شکایت دانسته شـده و در نتیجـه   تقمودرخواست دستور -1
قانون تقموکه دستور باشد؛ در حالیامکان درخواست آن قبل از شکایت منتفی می

این قانون، قبل از اقامـه دعـوا نیـز قابـل طـرح      318ياللت مادهآیین دادرسی  به د
.باشدمی
نداشـته و بـه صـرف    » فوریـت «در این ماده نیاز به حالت تقموصدور دستور -2

در قانون موقتگردد درحالی که صدور دستور قوي بودن دالیل شکایت، صادر می
.آیین دادرسی مدنی، نیاز به احراز فوریت دارد

گـردد؛  در این ماده بدون دعوت از طرفین دعوا صـادر مـی  تقمودستور صدور-3
قانون آیین دادرسی مدنی، علی االصول طرفین دعـوت  تقموکه در دستور در حالی

).م.د.آ.ق314يماده(گردندمی
. مین از متقاضـی نـدارد  اموضوع این ماده، نیاز بـه اخـذ تـ   تقموصدور دستور -4

را تقـ مومین متناسـب، رفـع اثـر از دسـتور     اند با سپردن تتواچنین خوانده نمیهم
يقانون آیین دادرسی مدنی، مطـابق مـاده  تقموکه در دستور تقاضا نماید؛ در حالی

مین متناسـبی دهـد،   اچنین اگر خوانده تهم. مین از متقاضی الزامی استا، اخذ ت319
).م.د.آ.ق321يدهما.(نمایدرفع اثر میتقمودادگاه در صورت مصلحت از دستور 
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فوق الذکر، با توجه به عبارات آن ، صرفاً نـاظر بـر منـع از    يمادهتقمودستور -5
قانون آیـین دادرسـی مـدنی،    موقتکه موضوع دستور باشد؛در حالیانجام امري می

تواند ناظر بر سه حالـت توقیـف مـال، انجـام عمـل و یـا منـع از انجـام امـري          می
).316يماده(باشد

یس حوزه قضایی ندارد؛ ییید راموضوع این ماده نیازي به تتقمواجراي دستور -6
325يمـاده 1موضوع قانون آیین دادرسی، مطـابق تبصـره   تقمواما اجراي دستور 

.باشدیس حوزه قضایی میییید رااین قانون مستلزم ت
بـه  گردد با صدور حکـم با توجه به قسمت اخیر این ماده، دستوري که صادر می-7

م، دسـتور  .د.آ.ق324و 323کـه بـه داللـت مـواد     گردد؛ در حالیرد دعوا مرتفع می
کـه در دادگـاه   مانـد مگـر ایـن   علی القاعده تا صدور حکم نهایی پا بر جا میتقمو

.تجدید نظر فسخ گردد
تقـ موصدور دستور مجاز بهدادسرا هابر اساس آندیگري که جمله قوانیناز 
:وارد ذیل اشاره کردتوان به م، میاست

الیحۀ قانونی رفع ابهام از قوانین مربـوط بـه مجـازات اخـالل در امـر      3يماده
کشاورزي و دامداري در خصوص رفع تجاوز و مزاحمت و تصرف عدوانی، تبصره 

ا در خصــوص متوقــف کــردن عملیــات تصــرف عــدوانی،.م.ق690يیــک مــاده
یـت حقـوق مؤلفـان و مصـنفان و     قـانون حما 29يمزاحمت وممانعت ازحق، ماده

در خصوص جلوگیري از نشر و پخش و عرضۀ آثار هنري 1348هنرمندان مصوب 
قانون مـواد خـوردنی و آشـامیدنی و آرایشـی و     15يلیفات غیر مجاز، مادهاو ت

)65: ادریسیان، منبع پیشین(نمودن مواد تقلبی و فاسددومدر خصوص معبهداشتی 
 .

توان احکـام وآثـار   د این است که آیا در موارد فوق، میگردسؤالی که مطرح می
؟ در پاسـخ  را اعمال نمود) 310-325مواد (قانون آیین دادرسی مدنی تقمودستور 

وبـر  (صـادره از دیـوان عـدالت اداري    تقـ مومانند دسـتور  به این سؤال باید گفت 
در امـور  »هدادگـا «طور پراکنده در سایر قوانین توسـط  ی که بهتقموخالف دستورات 
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ی کـه توسـط مقامـات    تقمـو ، درخصوص دستورات )فوري پیش بینی گردیده است
حتـی در مـوارد   ،شـود دادسرا با توجه به قوانین خاص حاکم بر موضوع صادر مـی 

یین دادرسی مـدنی  آقانون تقموتوان به مقررات دستور سکوت این قوانین نیز نمی
موضـوع ایـن قـانون    تقمور دستور که بیان گردید صدوطوررجوع نمود زیرا همان

بـا قیـد خاصـی کـه قـانون آیـین       «در نتیجـه  باشد ومی»دادگاه«صرفاً در صالحیت 
تـوان  دادسـرا را نمـی  دادرسی مدنی در مورد دادرسی فوري پیش بینی نموده است،

ی از تقمـو به همین دلیل چنین دستور . )61:همان(».جانشین دادگاه به حساب آورد
هـاي  قواعد کلی حاکم بر صـدور قـرار  آثار تابع قانون خاص خود ولحاظ احکام و

لزوم اکتفـا بـه مـوارد    خالف قاعده بودن مقررات دادرسی فوري و. باشددادسرا می
.  باشدمنصوص نیز مؤید همین نظر میمتیقن و

گیرينتیجه
ر منظـو بهدر قانون آیین دادرسی مدنی، از جمله امکاناتی است که تقمودستور 

صـدور دسـتور   . ده اسـت شـ و تجـویز  پذیرفتـه مینی، او تتقمواقدامات احتیاطی 
امـوري کـه تعیـین   «، منحصـر بـه   1379مصوبدر قانون آیین دادرسی مدنیموقت

» فوریـت «کـه در این خصوص باید گفـت  .گردیده است» تکلیف آنها فوریت دارد
که حکـم  ش از آننشود، پیصادرتقمووقتی وجود دارد که اگر درخواست دستور 

در اصل دعوا صادر شود به متقاضی دستور، خسارتی خطیر و غیرقابـل جبـران کـه    
و یـا اجـراي حکمـی کـه در آینـده،      الوقوع است وارد خواهـد شـد  فوري یا قریب

در مـورد  .گـردد احتماالً، به سود خواهان صادر خواهد شد متعذر و یا متعسـر مـی  
قبـل  : اید چند حالت را از هم تفکیک کرد، بتقمومرجع صالح براي صدور دستور 

دادگاهی صالح براي صدور این دستور اسـت کـه صـالحیت    ،از اقامه دعواي اصلی
اگر ضمن دادخواست یا در جریان رسـیدگی بـه   . رسیدگی به دعواي اصلی را دارد

دعوا، درخواست صدور دستور مذکور شود دادگاهی که بـه اصـل دعـوا رسـیدگی     
پـس از صـدور حکـم بـدوي، تـا      . نمایـد واست نیز رسیدگی میکند به این درخمی

زمانی که از حکم صادره، تجدیدنظرخواهی نشده است همان دادگاه بـدوي و پـس   
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تقمورسیدگی و صدور دستور صالح براي ،از تجدیدنظرخواهی، مرجع تجدیدنظر
، بـه  تقـ موصدور دسـتور  برايدر خصوص صالحیت دادگاه تجدید نظر . باشدمی
که هم شـامل دادگـاه   » دادگاه«گذار از عبارت ل مختلف، از جمله استفادة قانوندالی

در مرحلۀ تجدید نظر » فوریت«گردد، امکان بروز حالت بدوي و هم تجدید نظر می
ل بـه  یو سابقۀ تاریخی امکان چنین امري در قانون آیین دادرسی مدنی سابق، باید قا

.شدتقومصالحیت دادگاه مذکور جهت صدور دستور 
تابع شـرایط و  تقموصالحیت دیوان عدالت اداري در خصوص صدور دستور 

؛ بنـابراین صـدور   ی است که در قانون دیوان عدالت اداري وجـود دارد احکام خاص
چنـین صـالحیت داوران   هـم . مین از متقاضی نیسـت امنوط به اخذ تدستور مذکور،

ر در مقـررات داوري با توجه به عدم تنصـیص ایـن امـ   تقموجهت صدور دستور 
تقـ مودر مقررات مربوط به دستور » دادگاه«و نیز مورد خطاب قرار گرفتن داخلی

اگرچـه در قـانون داوري تجـاري    ؛باشـد ، منتفـی مـی  رسی مـدنی ددر قانون آیین دا
تقـ موصـدور دسـتور   . المللی ایران چنین اختیاري به داوران داده شـده اسـت  بین

حقوقی شکایت کیفري نیز با همین استدالل يهجنبتوسط مقامات دادسرا نسبت به 
کیفري به ضرر و زیان ناشـی از آن  يهباشد، اما دادگاهی که عالوه بر جنبمنتفی می

حقـوقی بـه درخواسـت متقاضـی،     يهتواند نسبت بـه جنبـ  کند مینیز رسیدگی می
ح قـانون اصـال  با وجود این، در قـوانین خاصـی ماننـد    .صادر نمایدتقمودستور 

، بـه دادسـرا نیـز    )14يمـاده (1352قانون جلوگیري از تصرف عدوانی مصـوب  
.در برخی امور کیفري داده شده استتقمواجازه صدور دستور 

هاشتنوپی
این قانون، به قانون آیین دادرسی مدنی، مشهور است که در این مقاله با عالمت -1

.گیردمورد اشاره قرار می. م.د.آ.اختصاري ق
یعنی فرضی که موضوع دین، (اي دیدن نظر مخالف که در این فرض، بر-2

داند ودر نتیجه قایل به ، دین را تابع موضوع آن می)مستقیماً مال غیر منقول باشد
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غیر منقول بودن این دین وصالحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول جهت 
.40،ص)1377(ك به کاتوزیان ،ناصر،.رسیدگی به اصل دعوا است ر 

که متهم تحت تعقیب قرار پس از آن«:قانون آیین دادرسی کیفري11يماده-3
تواند اصل یا رونوشت تمامی دالیل و مدارك خود را گرفت، مدعی یا شاکی می

تواند  قبل از اعالم جهت پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و نیز می
و زیان مستلزم رعایت تشریفات آیین مطالبه ضرر. ختم دادرسی تسلیم دادگاه نماید

.»باشددادرسی مدنی می
هرگاه موضوع درخواست دستور « :قانون آیین دارسی مدنی سابق772يماده-4

باشد، ممکن است 771يهاي مذکور در مادهموقت در مقر دادگاهی غیر از دادگاه
دادگاه است درخواست از دادگاهی که موضوع درخواست دستور موقت در مقر آن 

.»عمل آید اگر چه آن دادگاه صالحیت رسیدگی به اصل دعوا را نداشته باشدبه
داند و در براي دیدن نظر مخالف که منظور از دادگاه صالح را همان شعبه نمی-5

اي غیر از شعبه ل به امکان ارجاع درخواست دستورموقت به شعبهینتیجه قا
؛ 400، جلد سوم، ص 1385ك به شمس ، .رباشدرسیدگی کننده به اصل دعوا می

نامه آیین آیین14م و نیز ماده .د.آ.ق311اما باید گفت با توجه به اطالق ماده 
را » دادگاه«دادرسی دیوان عدالت اداري که صراحتاً در این خصوص منظور از 

.مل استاچنین ایجاب نظم قضایی، این نظر قابل تداند و همهمان شعبه می
.باشدمؤید این امر میمذکور در این ماده،»حکم قطعی«ت عبار-6
عنوان نمونه، در به. کنددر عمل دادگاه تجدیدنظر هم دستور موقت صادر می-7

مطرح ... استان... دادگاه تجدیدنظر 14در شعبه 900904اي که با کالسه پرونده
داره ثبت راجع به بوده است، دادگاه دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی ا

.پالك ثبتی متنازع فیه، صادر کرده است
که شاکی در صورتی« :} قانون دیوان عدالت اداري{ا.ع.د..آد. ت و.ق34يماده-8

ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجرا اقدامات یا تصمیمات یا 
ير در مادهقطعی یا خودداري از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکوآرا
تواند میگردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است،، سبب ورود خسارتی می10



27...                                                             موقتهاي صالح براي صدور دستور مراجع و مقام

شعبه رسیدگی کننده در صورت احراز «: 35يماده» ...تقاضاي دستور موقت نماید 
ضرورت و فوریت موضوع، برحسب مورد دستور موقت مبنی بر توقف اجرا 

.»نمایدظیفه، صادر میاقدامات، تصمیمات و آرا مزبور یا انجام و
آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در «:م .د.آ.ق 1يماده-9

هاي عمومی، مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوي مدنی و بازرگانی در دادگاه
انقالب، تجدید نظر، دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف 

.»رودکار میباشند، بهبه رعایت آن می
م، حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک .د.آ. ق11يطبق تبصره ماده-10

بندي حوزه قضایی به تقسیم. بخش یا شهرستان که دادگاه در حوزه آن واقع است
واحدهایی از قبیل مجتمع یا ناحیه، تغییري در صالحیت عام دادگاه مستقر در آن 

.دهدنمی
ها قطعی است مگر در موارد مقرر در باب آراي دادگاه«: م.د.آ.ق5يماده-11

چهارم این قانون یا در مواردي که به موجب سایر قوانین قابل نقض یا تجدید نظر 
.»باشند
هاي عمومی و انقالب در امور حقوقی قطعی آراي دادگاه« :م.د.آ.ق330ي ماده

.»تجدید نظر باشداست، مگر در مواردي که طبق قانون قابل درخواست
باشد زیرا مرجع م می.د.ا.ق174يمادهمتفاوت ازرسد که این ماده،به نظر می-12

باشد در می»دادگاه«صالح جهت صدور دستور موقت قانون آیین دادرسی مدنی، 
.باشندحالی که مرجع صالح در خصوص این ماده، مقامات دادسرا می
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