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 مقدمه

هاا در اساتنباط از قاوانین و مقاررات در جهات       معموالً رویه عملی دادگاه

هاای   ر کاالس انطباق با مصادیق واقعی تا حدودی متفاوت است، با آنچه د

شاود کاه البتاه     ها به دانشجویان حقوق آموزش داده مای  تئوریک دانشگاه

های درسای هام باه شاکلی      روند آموزشی و طریق ارائه مطالب در کالس

است که برای طی مراحل تحصایلی صارف مطالعاه و پاسا  باه ساؤاالت       

کند. باه ایان    صورت تئوری و بدون تطبیق با مصادیق عملی کفایت می به

ب معموالً چون امکان انجام کار عملی قبل از خروج از دانشگاه بارای  ترتی

التحصیالن وقتای وارد مرحلاه کاار     دانشجویان این رشته وجود ندارد فارغ

شوند با کمبود آگاهی و اطالعات از رویاه قضاائی و شایوه اساتدالل و      می

ها مواجاه هساتند؛ لایکن اهمیات آگااهی از رویاه        استنباط عملی دادگاه

التحصایل حقاوقی    ئی با ورود به میدان کاار و فعالیات بار هایچ فاارغ     قضا

تردیاد تنهاا منباع آماوزش عملای وکالات، قضااوت و         پوشیده نیست. بی

هاا و جلساات رسایدگی،     طورکلی حقوق، بعد از حضور عملی در دادگاه به

باشد؛ به عبارت دیگر مطالعه تصامیمات، پرساش و    همین رویه قضائی می

صاورت عملای در حاال     نظرهای کسانی که هار روز باه   فها و اختال پاس 

تواناد اطالعاات کااربردی و     انطباق قوانین با مصادیق واقعی هساتند مای  

 عملی را در اختیار خواننده قرار دهد.

التحصیالن حقوق بایش از ساایرین باه مطالعاه رویاه قضاائی        اگرچه فارغ

قضاائی   نیازمند هستند؛ اما هیچ قشاری از جامعاه بازرش رشاته حقاوق     

نیاز از مطالعه و تحقیق و تفحص در ایان حاوزه باشاد؛ زیارا      تواند بی نمی

رویه قضائی در واقع روح زنده و محرک رشته حقاوق اسات کاه دائام در     

ماندگی از  باشد و غفلت از این حوزه به قیمت عقب حال تغییر و تحول می



 01 مقدمه

ناشاران   علم واقعی حقوق و جامعه حقوقدانان تمام خواهد شد. از ایان رو 

آوری و  تخصصاای ایاان حااوزه، هرکاادام بااه طریقاای نساابت بااه جمااع   

کنناد   بخشی به مطالب و موضوعات راجع به رویه قضائی اقدام مای  انسجام

که انتشارات چراغ داناش نیاز در هماین راساتا و بارای انجاام بخشای از        

بنادی مطالاب    وظیفه فرهنگی خود در نظر دارد نسبت به تدوین و جماع 

های مخصوص بارای   فرد با ویژگی  صورت منظم و منحصربه هرویه قضائی ب

صورت کاربردی و با دسترسی آسان باه   هر دعوا طی یک کتاب جداگانه به

ای از  مطالب هر دعوا اقدام نماید. در راستای تاأمین ایان هادف مجموعاه    

شاامل   «ها دعوای... در رویه دادگاه»ها هرکدام تحت عنوان کلی  کتاب

 و تألیف خواهد شد: موارد زیر تدوین

 آراء وحدت رویه؛ .3

 آرای اصراری؛ .0

 ؛عالی کشور آراء شعب دیوان .1

 های بدوی و تجدیدنظر؛ آراء دادگاه .3

 های قضائی؛ نشست .0

 های مشورتی؛ نظریه .6

 قوانین و مقررات مرتبط با موضوع؛ .3

 نمونه دادخواست و معرفی دعوا. .8

در این مجموعه سعی شده است رویه قضائی کشور در خصوص هار دعاوا   

صورت منسجم و منظم گردآوری شاود تاا وکاال، حقوقادانان و قضاات       به

محترم در مراجعه به رویه قضائی در کمترین زمان به بهترین وجه مطالب 

مطلوب خود را یافتاه و اساتفاده نمایناد. باا توجاه باه تعادد بسایار آراء         
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)دادگاه بدوی و تجدیدنظر( در برخی موارد حداکثر سعی بار آن  ها  دادگاه

بوده از موارد متفاوت آراء صادره در موضوع نموناه در قسامت رأی آورده   

عاالی   ؛ مثل آراء وحادت رویاه، آراء دیاوان    شود و همچنین در سایر موارد

کشور، موارد مرتبط به موضوع ذکر شده است تا با توجه باه اهمیات ایان    

 کنندگان عزیز قرار گیرد. رد استفاده خوانندگان و مراجعهآراء مو

 های کتاب: مختصر ویژگی

 تدوین و گردآوری منظم و منسجم تمام مطالب مربوط به دعوا؛. 3

 بندی موضوعی برای هرکدام از مطالب؛ تقسیم. 0

 ارائه معرفی دعوا و نمونه دادخواست در اول مجموعه؛. 1

 صورت خالصه در فهرست؛ هذکر عنوان برای هر مطلب ب. 3

 دسترسی سهل و آسان به مطلب دلخواه در کمترین زمان. .0

انتشارات مفتخر خواهد شاد از تجربیاات، آراء و ساایر    « گروه پژوهشی»

مطالب حقوقی موجود نزد اساتید، وکال، حقوقادانان و ساایر همکااران در    

لاذا   هاای بعادی اساتفاده نمایاد.     راستای مفیدتر شدن مجموعه در چاپ

موجب خرسندی خواهد بود که خوانندگان عزیز از هر صنف ضمن ارسال 

صورت )کتبی  انتقادات و پیشنهادات خود در مورد هرکدام از موضوعات به

یا از طریق ایمیل یا تلفنی( ما را در پرباار کاردن مجموعاه حاضار یااری      

 فرمایند.

 مدیر مسئول انتشارات

 ششیک هزار و سیصد و نود و 
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دعوای دستور موقت

 اول فصل



 



 

 1معرفی دعوای دستور موقت

( سالحی است  در دست  ضی تی اتر ا ت       دستور موقتدادرسی فوری )

طور صحیح از آن استفیده نمیید جلتوی بیتییری از اوتیوزا      موضع و بر بر

 2پذی د. شود و در همین م حلر اول اختالفی  و دعیوی پییین می   فتر می

چ ا ار رسید ی فوری و س یع بدون رعیی  اشت یفی  و ورود در میهیت    

هیی ذاای این نوع دادرسی اس ؛ بنتیب این  بییتد  فت  اتر      دعوا از ویژ ی

دادرسی فوری یک دادرسی استتننییی است  اتر در متوارد ختیا انوتی        

 ونر از موارد ا   داد یه بخواهد از راه دادرستی اختاتیری    د در این ی  می

رستد بلهتر    متداول در داد یه عمل اند نر انهی بتر نتیوتر مولتوبی نمتی    

نیپذی ی نیز متوجر خواهتین شتود. از ایتن رو     ممهن اس  خییر  جب ان

انتد اتی    خواهین مورد درخواس  خود را از راه دادرسی فوری اعقیت  متی  

یفی  دادرسی بر درخواس  خواهین رسید ی شتده اتی ااتمی     بدون اش 

 3عیجلی ااخیذ   دد.

  

                                                           
باشد؛ لیکن به  اها ر ههدی ا هن      توان دعوا محسوب کرد و صرفاً دستور می هرچند دادرسی فوری را نمی .1

صورت دعهوا   باشد آن ب  ها( ک  تعلیم عملی شیوه دراواست و ااذ دستور می کتب در رو   دادگاه) مجموع 

 دهیم. توضیح می

، های محکمه یادداشتالد ن اوی ب  نقل از کتهاب   جالل سید محمدرضا حسینی، از فرما شات دکتر سید .2

 .38 ص ،1831مجد،  تهران،

 ،1888ماجهد،  ، تههران، جههاد دانشهیاهی،   آیین دادرسی مدنی و بازرگانیزاده افشهار،   سید محسن صدر .8
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 مبحث اول: ارکان دادرسی فوری

از  دستور موقتت در صور  وجود و مهیی بودن امی  ش ایط ذیل  صتدور  

 صالح امهین خواهد داش . سوی م جع ذی

 گفتار اول: اقتضای فوریت موضوع دستور

هتی   در مو وعیای امهین دارد ار اعیین اهلیف فتوری در آن  دستور موض 

در »دارد:  ق.آ. . مق ر متی  313  ور  داشتر بیشد. در این خاوا میده 

صتیدر   دستتور موضت   اموری ار اعیین اهلیتف آن فوریت  دارد داد تیه...    

 یبور فوری  ام  را بیید بر امهتین و احتمتیل وضتوع خیتیر      « نمیید. می

ی سنگین یی احمیل خییر  غی  ضیبل ب  ش  بر خواهین در نیپذی  ی جب ان

جمعتی یتی ضتومی و     اواند در دعیوی دستر نظ    ف   همچنین داد یه می

ای مینند دعوا ب  س  امالک مشیعی  دعوا ب  س  آب رودخینر یی دعتوا   ضبیلر

هتی یتی    ب  س  سیخ  امالک مشیراتی  در صور  اح از احتمتیل در یت ی  

نموده ای عمتالً از   موض  دستورالوضوع فوراً اضدا  بر صدور  وجود خو  ض ی 

شخاتی اتر متقی تی     هیی میلی و جینی جلتو ی ی نمییتد.   وضوع خییر 

دستورموض  اس  بیید فوری  مو وع درخواس  ختود را بتی ارایتر ادلتر و     

 موضت   دستورپیند اثبی  نمیید  در غی  این صور  صدور  مدارک محهمر

الوضتوعی   بر یید داشتر بیشتی  اتر ا ت  خوت  ض یت      امهین نخواهد داش . 

بت ای  نیپتذی   ا د یی احتمیل وضتوع خیتیر  جبت ان     خواهین را اهدید می

وجود داشتر  لیهن ضبل از صدور دستتور   دستور موض خواهین در مو وع 


