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  چكيده
از جمله اقدامات احتياطي در قـانون آيـين دادرسـي مـدني هسـتند كـه        ،دستور موقت و تامين خواسته

بـين ايـن دو نهـاد    . در آينده با مشكلي مواجه نخواهد شـد  صادره معموال با صدور و اجراي آنها، اجراي حكم
د اين تشابهات نبايد اين تصور را ايجاد كند كه نقش اين دو نهـاد يكـي اسـت    شباهت هايي وجود دارد، وجو

زيرا با وجود شباهتهاي موجود، بين آن دو نهاد از جهاتي تفاوتهاي مهمي وجود دارد كه سبب تمايز ايـن دو  
ن كـه آيـا ايـ    در باره اعتراض به دستور موقت نيز مباحث عديده اي قابل طرح است از جملـه ايـن  . مي شود

خـواهي و اعـاده دادرسـي     توان نسبت به دستور صادره، تقاضـاي فرجـام   دستور، قابل واخواهي است؟ آيا مي
كرد؟ اعتراض ثالث نسبت به دستور موقت چگونه است؟ در اين تحقيـق، ضـمن مقايسـه تـامين خواسـته و      

 .شود هاي اعتراض به دستور موقت بررسي مي دستور موقت، روش
  

 .موقت، تامين خواسته، تجديدنظر، اعتراض ثالثدستور : ها كليدواژه
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  مقدمه
از جمله ايـن تشـابهات ايـن    : دو نهاد دستور موقت و تامين خواسته، از جهاتي شبيه يكديگرند      

دادگـاه در هـر دو مـورد، مبـادرت بـه      . است كه هردو مورد با ارائه درخواست، قابل طرح مي باشند
از . و قرار، مستلزم پرداخت هزينه دادرسي دعـاوي غيرمـالي اسـت   صدور هر د. صدور قرار مي نمايد

براي صدور دستور موقت، اخذ تامين از متقاضي الزامي است : جهاتي اين دو نهاد با هم تفاوت دارند
ولي در برخي از موارد بـراي صـدور قـرار تـامين خواسـته، نيـازي بـه پرداخـت خسـارت احتمـالي           

انجام عمل يا خودداري از انجام عمل باشد  ناظر به توقيف مال، دستور موقت ممكن است. باشد نمي
دستور موقت صادره از سوي دادگاه، . در حالي كه تامين خواسته صرفا ناظر به توقيف مال مي باشد

قابل واخواهي نبوده ولي ضمن تجديدنظر نسبت به اصل دعوا قابل تجديـدنظر اسـت، ايـن دسـتور     
در ايـن  . درسي نيست اما اعتراض ثالث نسـبت بـه آن پذيرفتـه اسـت    قابل فرجام خواهي و اعاده دا

هاي اعتراض به دستور موقت مـورد بررسـي    موقت با تأمين خواسته و روش تحقيق، ارتباط دستور
  .گيرد قرار مي

  
  مقايسه دستور موقت با تأمين خواسته

، عين خواسته و يا معادل وسيله آن خواهانه تأمين خواسته يكي از تدابير احتياطي است كه ب       
آن را از اموال خوانده تا پايان دادرسي، به حيطـه توقيـف درآورده، از نقـل و انتقـال آن جلـوگيري      

ـ . كند تا طلب خود را وصول نمايد مي دسـت  ه در حقيقت، تأمين خواسته حربه اي است كه قانون ب
به كار برده و نگذارد كه بدهكار،  خواهان داده تا عليه خواندة مظنون به بد حسابي و داراي سوءنيت

اموال خود را از ميان ببرد يا بوسيله اختفاء و نقل و انتقالهاي صوري، آن را از حيطـة اقتـدار دادورز   
تواند اموال خوانده را به دستور دادگاه توقيف نمايد، خـواه ايـن امـوال نـزد      خواهان مي. خارج سازد

نتيجه تأمين خواسته اين است كه امـوال از مالكيـت   . لثخود خوانده باشد و يا اينكه نزد شخص ثا
تواند اعمالي انجام دهد  همچنين خوانده نمي. گردد خوانده خارج نشده و نقل و انتقال آن ممنوع مي

اين اموال تا پايـان  . كه ارزش مال توقيف شده را پايين بياورد مثالً اموال توقيف شده را رهن بگذارد
  ).323، ص 1379صدرزاده افشار، (ند تا طلب خواهان از آن استيفا شودما دادرسي در توقيف مي

، به تأمين خواسته اختصـاص  1379مبحث اول از فصل ششم قانون آيين دادرسي مدني مصوب     
داده شده است كه مقايسه اين مواد با مواد مربوط به دستور موقت در مبحث ششم از همين فصـل،  

  :سازد كه مهمترين آنها از قرار زير مي باشد د آشكار ميشباهتهايي را بين اين دو نها
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باشند؛ هر دو براي جلوگيري  اي مشترك مي تأمين خواسته و دستور موقت داراي هدف و فلسفه -1
شوند و هر  اند و يك نوع اقدام احتياطي محسوب مي از تضييع احتمالي حقوق خواهان تأسيس شده

  .سازند ميدو زمينه را براي اجراي حكم آماده 
، مـورد  »درخواسـت «هر دو نهاد در نحوه تقاضا با هم اشتراك دارند و هر دو در قـانون بـا لفـظ     -2

  ).1م.د.آ.ق 310و  108مواد (اند خطاب قرار گرفته
در هر دو مـورد، قـرار يـا    . در مورد نحوة ابالغ و اجرا نيز بين اين دو تأسيس شباهت وجود دارد -3

الغ و سپس اجرا شود و در موارد فوري، ابتدا قرار تأمين يـا دسـتور، اجـرا و    دستور بايد به خوانده اب
قرار تامين بايد فوري به خوانده ابالغ و پـس از  «:مقرر مي دارد. م.د.آ.ق 117ماده . شود سپس ابالغ مي

در مواردي كه ابالغ فوري ممكن نباشد و تاخير اجـرا باعـث تضـييع و تفـريط خواسـته      . آن اجرا شود
دستور موقـت   «: دارد اين قانون بيان مي 320ماده » .شود ، ابتدا قرار تامين اجرا و سپس ابالغ ميگردد

   ».تواند مقرر دارد كه قبل از ابالغ اجرا شود پس از ابالغ قابل اجراست و نظر به فوريت كار، دادگاه مي
مهمـي كـه بـر ايـن     مالحظه مي شود كه در هر دو تاسيس، قاعدة لزوم ابالغ و همچنين اسـتثناي  

  .قاعده وجود دارد رعايت شده است
  .باشد نه حكم تصميم دادگاه در خصوص درخواست دستور موقت و تأمين خواسته، به صورت قرار مي - 4
باشد؛ بـا ايـن تفـاوت كـه در دسـتور       از ديگر وجوه تشابه اين دو نهاد، اخذ تأمين از خواهان مي -5

اخذ تأمين براي جبران خسارت احتمالي وارد بر طرف مقابـل   موقت در همه موارد، دادگاه مكلف به
شود و آن، زمـاني اسـت    باشد ولي در تأمين خواسته، تنها در يك مورد از خواهان تأمين اخذ مي مي

بند مذكور مربوط بـه مـواردي    .م صورت گرفته باشد.د.آ.ق 108كه درخواست به استناد بند د ماده 
دي غير از اسناد تجاري واخواست  شـده باشـد وخواسـته هـم در     سند عا است كه مستند خواهان،

به عبارت ديگر، در تامين خواسته اگر دعوا مستند به سند رسمي يا . معرض تضييع يا تفريط نباشد
اوراق تجاري واخواست شده بوده يا خواسته در معرض تضييع يا تفريط باشـد، از خواهـان خسـارت    

                                                 
خواهان مي تواند قبل از تقديم دادخواست يـا ضـمن   « :  108ماده . م، مخفف قانون آيين دادرسي مدني است.د.آ.ق .1

ادگـاه  دادخواست راجع به اصل دعوا يا در جريان دادرسي تا وقتي كه حكم قطعي صادر نشده است در مـوارد زيـر از د  
خواسـته   -ب. دعوا مستند به سند رسمي باشـد  -الف: درخواست تامين خواسته نمايد و دادگاه مكلف به قبول آن است

در مواردي از قبيل اوراق تجاري واخواست شده كه بموجب قانون، دادگـاه مكلـف    -ج. در معرض تضييع يا تفريط باشد
را كه ممكن است بـه طـرف مقابـل وارد آيـد نقـدا بـه صـندوق        خواهان، خساراتي  -د. به قبول درخواست تامين باشد

در اموري كه تعيين تكليف آن فوريت دارد،دادگاه به درخواست ذينفع برابر مواد زير « : 310ماده » .دادگستري بپردازد
 ».دستور موقت صادر مي نمايد
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تي كه در دستور موقت، دادگاه در هـر صـورت مكلـف بـه اخـذ      احتمالي دريافت نمي شود، در صور
  ).م.د.آ.ق 319ماده (تامين مناسب از متقاضي مي باشد 

در هر دو نهاد در چهار مرحله . باشد وجه اشتراك ديگر اين دو نهاد، در زمان ارائه درخواست مي -6
قبـل از تقـديم   : از الـف توان تقاضاي تأمين خواسته يا دستور موقـت نمـود كـه عبارتنـد      زماني مي

بعــد از صــدور  : د  در جريان دادرسي : ج  ضمن تقديم دادخواست : ب  دادخواست 
  ).م.د.آ.ق311، 108مواد(حكم غير قطعي 

  در هر دو نهاد، چنانچه قرار دستور موقت يا تأمين خواسته اجرا شده باشد و دعواي  خواهان -7
  ). 1م.د.آ.ق 323و 120مواد (باشد به خوانده ميشكست روبرو گردد، او ملزم به پرداخت خسارت  با
تشابه ديگر اين دو نهاد اين است كه هر دو در كنار يك دعواي اصلي مطرح مي شوند و نيز هـر   -8

  ).41ص ، 1379-80شمس، (دو يك اقدام موقت هستند
هـر دو   زيـرا بـراي  . باشد از جمله شباهتهاي ديگر اين دو نهاد، هزينه دادرسي قابل پرداخت مي -9

 325ماده  2تبصره ). 1042، ص 1381زراعت، (شود درخواست، هزينه دعواي غيرمالي پرداخت مي
درخواست صدور دستور موقت، مستلزم پرداخـت هزينـه دادرسـي معـادل     « :مقرر مي دارد. م.د.آ.ق

هزينـه   قانون نحوه وصول برخي از درآمـدهاي دولـت،   3ماده  13طبق بند » .دعاوي غيرمالي است
  .ريال است 5000مبلغ  درسي در دعاوي غيرمالي و تامين خواسته در كليه مراجع قضايي،دا

و بـه مهمتـرين   با وجود شباهتهاي بسياري كه ميان دستور موقت و تأمين خواسته وجود دارد       
. كنـد  افتراقي نيز بين اين دو نهاد وجـود دارد كـه آنهـا را از هـم متمـايز مـي       آنها اشاره شد، وجوه

  :باشد همترين وجوه افتراق بين اين دو نهاد به شرح ذيل ميم
شايد بتوان گفت كه مهمترين وجه تفاوت تأمين خواسته و دستور موقت كه كمتر مـورد توجـه    -1

قرار گرفته است، در فوريت موضوع نهفته است؛ به اين ترتيب كه در تـأمين خواسـته، فوريـت كـه     
مـثال از مـوارد چهـار گانـه     . شدت و وخامت وجود نـدارد  الاقل به اين ،مشخصه دستور موقت است

قانون آيين دادرسي مدني، جز مواردي كه خواسته در معرض تضييع يا تفريط  108مندرج در ماده 
شـود بلكـه صـدور قـرار، بـه       باشد، اصوالً به دليل فوريت امر نيست كه قرار تأمين خواسته صادر مي

، 1379واحـدي،  (سناد رسمي مثل چك و سفته و غيره اسـت دليل اعتبار اسناد رسمي يا در حكم ا
                                                 

طعي محكوم به بطالن دعـوا شـود و يـا    در صورتي كه قرار تامين اجرا گردد و خواهان به موجب راي ق« :  120ماده .1
حقي براي او به اثبات نرسد، خوانده حق دارد ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ حكم قطعي،خسارتي را كه از قرار تامين به 

» ...نمايد دادگاه در وقت فوق العاده به داليل طرفين رسيدگي و راي مقتضي صادر مي... مطالبه كند... او وارد شده است
اقامه دعوا نشود و يا در صورت اقامه دعوا، ادعاي خواهان رد شود، متقاضـي   318در صورتي كه برابر ماده « : 323 ماده

  .»دستور موقت به جبران خساراتي كه طرف دعوا در اجراي دستور متحمل شده است محكوم خواهد شد
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» فوريـت «پـردازد،   يا موردي كه مدعي خسارت احتمالي ناشي از تأمين خواسته را مـي  1) 143ص 
كند، موجـب پـذيرش    دليل اجابت اين درخواست نيست، بلكه قبول ريسك و خطري كه مدعي مي

اليكه در موارد راجع به دستور موقت، فوريت ؛ در ح)ماده مذكور4بند ( تقاضاي تأمين خواسته است
فوق العاده و ضرورت اخذ تصميم فوري داير بر انجام امري يا منع از انجام آن يا توقيف مال، موجب 

  .اصلي تعجيل و نهايتاً صدور دستور موقت است
در  ؛داند ميم دستور موقت را داير به توقيف مال يا انجام عمل و يا منع از امري .د.آ.ق 316ماده  -2

اين قانون، صرفاً توقيف  امـوال اعـم از منقـول و     121كه موضوع تأمين خواسته مطابق ماده  حالي
  .غير منقول است

كـه قـرار تـأمين     م، دستور موقت مستقالً قابل اعتراض نيست؛ در حالي.د.آ.ق 325مطابق ماده  -3
  .باشد روز قابل اعتراض مي 10 اين قانون، پس از ابالغ به طرف، ظرف 116خواسته مطابق ماده 

م، دادگـاه مكلـف بـه    .د.آ.ق 108در قرار تأمين خواسته در صورت وجود شرايط مذكور در مـاده   -4
كه در دستور موقت در ايـن خصـوص    باشد؛ در حالي قبول درخواست صدور قرار تأمين خواسته مي

تشـخيص فـوري   «: اشـته اسـت  اين قانون، مقـرر د  315ماده . اجباري براي دادگاه مقرر نشده است
  ».بودن موضوع درخواست با دادگاهي مي باشد كه صالحيت رسيدگي به درخواست را دارد

قرار تأمين خواسته مي توان درخواست تبديل مال توقيف شـده را   م، در.د.آ.ق 124مطابق ماده  -5
كمتر نباشد اما كه مال معرفي شده، از لحاظ قيمت و سهولت فروش از مال توقيفي  نمود بشرط آن

  .در دستور موقت، تبديل مال توقيف شده پيش بيني نگرديده است
در تأمين خواسته، چنانچه دعوا مستند به سند رسمي يا اسناد تجاري واخواست شـده بـوده يـا     -6

م، خواهـان از  .د.آ.ق 108خواسته در معرض تضييع يا تفريط باشد مطابق شقوق الف، ب و ج مـاده  
كه در دستور موقت، هيچ استثنايي در خصوص اخذ تـأمين از   باشد؛ در حالي ف ميدادن تأمين معا

دادگاه مكلف است براي جبـران خسـارت   «: اين قانون مقرر مي دارد 319ماده . خواهان وجود ندارد
  »...احتمالي كه از دستور موقت حاصل مي شود، از خواهان تامين مناسبي اخذ نمايد

 312مطـابق مـاده   . باشـد  ين اين دو نهـاد، مرجـع صـالح درخواسـت مـي     از وجوه افتراق ديگر ب -7
م، اگر موضوع درخواست دستور موقت در محلي غير از محل دادگاه صالح براي رسـيدگي بـه   .د.آ.ق

                                                 
جرا از طريق اداره ثبت، در حكم سند رسـمي  البته بايد توجه داشت كه از اسناد تجاري، فقط چك از لحاظ قابليت ا .1

ا در مواعد د كه در صورت واخواست و اقامه دعوو بقيه اسناد تجاري، سند عادي هستن) قانون صدور چك 2ماده ( است
قانون  309و  292مواد (مقرر برابرمقررات قانون تجارت، مي توان بدون خسارت احتمالي درخواست تامين خواسته كرد

 ).تجارت
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اصل دعوا باشد، درخواست دستور موقت بايد به دادگاه محل وقوع موضوع درخواست، تقديم شـود،  
به اصل دعوا را نداشته باشد؛ امـا در تـأمين خواسـته، مطـابق      اگرچه اين دادگاه صالحيت رسيدگي

م درخواست همواره به دادگاهي داده مي شود كه صالحيت رسيدگي به اصل دعـوا  .د.آ.ق 111ماده 
  .را دارد و استثنايي در اين خصوص وجود ندارد

دو تأسـيس  مهلت اقامه دعوا و نحوه مطالبه خسـارت، از جملـه مـوارد ديگـر تفـاوت بـين ايـن         -8
در فرضي كه قبل از اقامه دعوا، تأمين خواسته صـادر شـده   (در خصوص مهلت اقامه دعوا . باشد مي

روز از تاريخ صدور قرار تأمين خواسته، اقامه  10م، خواهان بايد ظرف .د.آ.ق 112مطابق ماده ) است
كـه ايـن مهلـت در     حـالي نمايـد؛ در   دعوا نمايد واال دادگاه به درخواست خوانده از قرار رفع اثر مـي 

  ).م.د.آ.ق 318ماده (باشد روز مي 20دستور موقت در فرض مشابه، 
رسـيدگي بـه درخواسـت    :ً در خصوص نحوه مطالبه خسارت توسط خواندة محكـوم لـه نيـز اوال        

م بدون رعايت تشـريفات آيـين دادرسـي    .د.آ.ق 120مطالبة خسارت در تأمين خواسته مطابق ماده 
كه در دستور موقت چنين امتيازي براي خوانـدة   باشد؛ در حالي هزينه دادرسي مي مدني و پرداخت

م در تأمين خواسته، شروع مهلت اقامـه دعـوا در   .د.آ.ق 120طبق ماده : ثانياً. محكوم له وجود ندارد
، از تاريخ ابـالغ حكـم قطعـي اسـت؛ در      1خصوص خسارات وارده به خواندة محكوم له، علي االصول

اين قانون، از تاريخ ابـالغ رأي نهـايي    324ابتداي اين مهلت در دستور موقت مطابق ماده كه  حالي
مهلت اقامه دعوا براي پرداخت خسارت به خواندة محكوم له از محل تـأمين اخـذ شـده،    : ثالثاً. است

م، .د.آ.ق 324روز و در دستور موقت مطـابق مـاده    20م، .د.آ.ق 120در تأمين خواسته مطابق ماده 
  .باشد روز مي 30
م، در تأمين خواسته، بايد بدون اخطار بـه طـرف مقابـل بـه درخواسـت      .د.آ.ق 115مطابق ماده  -9

  .م، علي االصول بايد طرفين دعوت شوند.د.آ.ق 314رسيدگي شود؛ اما در دستور موقت مطابق ماده 
، فقط وجـه  2م.د.آ.ق 108ماده » د«نوع تأمين مأخوذه از خواهان در تأمين خواسته مطابق بند -10

م در دستور موقت، نوع تأمين بـه اختيـار دادگـاه    .د.آ.ق 319كه با توجه به ماده  نقد است در حالي
  .قرار داده شده است

                                                 
قسمت . م در موارد استرداد دادخواست يا دعوا، نياز به قطعي شدن در اين خصوص نيست.د.آ.ق118با توجه به ماده  .1

ه در صورت صدور حكم قطعي عليه خواهان يا استرداد دعوا يا دادخواست، تامين خودب...«: اخير اين ماده مقرر مي دارد
  ».خود مرتفع مي شود

  ».ا كه ممكن است به طرف مقابل وارد آيد نقدا به صندوق دادگستري بپردازدخواهان، خساراتي ر -د... « .2



  9  مين خواسته و روش هاي اعتراض به دستور موقتأمقايسه دستور موقت با ت  

، نيازي به تأييد )م.د.آ.ق 325ماده  1تبصره (اجراي قرار تأمين خواسته برخالف دستور موقت  -11
  ).1042، ص 1381زراعت، (رئيس حوزه قضايي ندارد

  
  طرق شكايت از دستور موقت

م، قرار دستور موقت و رد آن را از حيث قابليت .د.آ.ق 325كه قانونگذار در ماده  با توجه به اين     
و چگونگي شكايت، مشمول حكم واحدي قرار داده است، در اين قسمت، طـرق شـكايت از دسـتور    

در خصوص قرار دسـتور موقـت،    موقت بررسي مي گردد؛ بديهي است احكام و مباحث مورد بررسي
 325بـا توجـه بـه مـاده     . در حدي كه قابليت انطباق دارد، در مورد قرار رد آن نيز حاكم مي باشـد 

م، طرق شكايت از دستور موقت را مي توان به دو دسته طـرق عـادي و فـوق العـاده شـكايت      .د.آ.ق
  . تقسيم نمود كه در ذيل بررسي مي گردند

  
  طرق عادي شكايت

دي شكايت از دسـتور موقـت، ماننـد سـاير آراء دادگاههـا، بايـد در دو قسـمت واخـواهي و         طرق عا
  .اين موضوعات، به ترتيب زير بيان مي شوند. تجديدنظرخواهي مورد بررسي قرار گيرد

  
  واخواهي  -1

واخواهي يك طريقه عادي شكايت از احكام است كه در اختيار محكوم عليه است و بـر اثـر آن،        
باره در همان دادگاهي كه حكم مورد اعتراض را صادر كرده است مطرح مي شود تـا بـه آن   دعوا دو

 :دارد م در اين خصوص مقـرر مـي  .د.آ.ق 305ماده ). 247،ص 1379صدرزاده افشار،( رسيدگي شود
. شـود  اين اعتراض، واخواهي ناميده مـي  .ق دارد به حكم غيابي اعتراض نمايدمحكوم عليه غايب ح«

همانطور كـه مالحظـه    .واخواهي در دادگاه صادر كنندة حكم غيابي قابل رسيدگي استدادخواست 
گـردد و اصـوالً همـة  قرارهـا حضـوري       ، مطرح مـي  مي گردد، واخواهي در مورد احكام، و نه قرارها

محسوب مي شوند مگر اينكه اعتراض به آن را قانون تجويز كرده باشد؛ مانند اعتراض به قرار تأمين 
راجع به قرار دستور موقت بايد گفت عليـرغم عـدم امكـان واخـواهي      1).م.د.آ.ق 116ماده ( خواسته

مـاده  (قرارها از جمله دستور موقت، بدليل اهميت موضوع چه در قانون آيين دادرسي مدني سـابق  

                                                 
نامبرده حق دارد ظـرف ده روز بـه ايـن قـرار اعتـراض       قرار تأمين به طرف دعوا ابالغ مي شود،«:م .د.آ.ق  116ماده  .1

 . ».مايدن نسبت به آن تعيين تكليف مي به اعتراض رسيدگي نموده و دادگاه در اولين جلسه،. نمايد



  1389شماره اول، پاييز سال اول، پژوهشنامه حقوقي،    10  

م، در اين .د.آ.ق 325ماده . و چه در قانون جديد، صراحتاً اعتراض به اين قرار منع شده است 1)786
. »...نيسـت ... قبول يا رد درخواست دسـتور موقـت مسـتقالً قابـل اعتـراض     « :دارد خصوص مقرر مي

اعتـراض در معنـاي   . معناي عام و معناي خـاص : شايان ذكر است كه اعتراض داراي دو معني است
تنها شامل واخـواهي   ،شود اما در معناي اخص خود مي... عام شامل واخواهي، تجديد نظر، فرجام و 

م .د.آ.ق 325ماده . ، اعتراض در اين معنا تنها در دادگاه صادر كنندة حكم به عمل مي آيد2شودمي 
به قدري مبهم تنظيم شده است كه هر دو معناي عام و خاص اعتراض از آن مستفاد مي گردد؛ زيرا 

يـا  قبـول  « :قرار گرفته است» فرجام«و » تجديدنظر«در كنار عبارات » اعتراض«از يك سو اصطالح 
و از همـين جـا   » ...رد درخواست دستور موقت مستقالً قابل اعتراض و تجديد نظر و فرجـام نيسـت  

ممكن است گفته شود كه اعتراض مذكور به معناي عام آن مد نظر نبوده، زيرا اگر اينطور بـود الزم  
نـاي  نبود؛سابقه تاريخي ذكر عـدم امكـان اعتـراض بـه مع    » فرجام«و » تجديد نظر«به ذكر عبارات 

و نيز احتمال ذكر عدم امكان اعتـراض بـه معنـاي اخـص بـه دليـل       ) قانون سابق 786ماده (اخص 
در » اعتـراض «اصـطالح  ... «: اما از سوي ديگر گفته شـده اسـت  . اهميت آن، مؤيد همين نظر است

يا حتي اعتراض ثالـث اسـت؛   » واخواهي«اينجا به مفهوم اعم آن به كار رفته و نه مفهوم اخص آنكه 
زيرا از يك سو واخواهي مختص حكم غيابي است و قرارها در هر حال، حضوري شمرده مي شوند و 
بنابراين تصريح بر عدم قابليت واخواهي قرار الزم نبوده است و از سـوي ديگـر بـا توجـه بـه شـيوة       

منصرف به اصحاب دعوا شده است و بنابراين نمي تواند نافي حـق اعتـراض   » اعتراض«تنظيم ماده، 
تصـريح  ] م.د.آ.ق[ 418كه در ماده ) اگر به حقوق او خللي وارد آورد(باشد » هر گونه رأي« الث به ث

م نيـز  .د.آ.ق 325ادامة ماده ).  359، ص 1381و مهاجري،  410، ص 1385شمس، (»...شده است
ن لكن متقاضي مي تواند ضمن تقاضاي تجديد نظر به اصل رأي، نسبت به آ... «:مؤيد اين نظر است 

؛ زيرا اعتراض به معناي اخص، ازدادگاه صادر كننـده بـه   »...نيز اعتراض و درخواست رسيدگي نمايد
اگر اين نظر پذيرفته شـود ممكـن   . عمل مي آيد و نه ضمن تقاضاي تجديدنظر از دادگاه تجديدنظر

بت است گفته شود كه چنانچه اصل حكم، قابل اعتراض در دادگاه صادر كننده باشد، مي تـوان نسـ  
تنها اعتراض مستقل، و نه تبعـي، نسـبت    م،.د.آ.ق 325موقت نيز اعتراض كرد؛ زيرا ماده  به دستور

به دستور موقت را نپذيرفته است؛ اما به نظر مي رسد با توجه به قسمت بعد اين ماده كـه اعتـراض   

                                                 
دستور موقت قابل اعتراض نيست، ليكن اگر از دادگـاه نخسـتين صـادر    « :قانون سابق آيين دادرسي مدني 786ماده  .1

 » .اي ساير قرارها قابل پژوهش استشده باشد در مدت مقرر بر
الح اعتراض را در كنار قانون آيين دادرسي مدني، قانونگذار در مورد آراي دادگاهها، اصط 35ماده  1و بند  9در ماده . 2

 .تجديدنظرخواهي و فرجامخواهي آورده است كه نشاندهنده آنست كه اعتراض به معني خاص، شامل واخواهي است



  11  مين خواسته و روش هاي اعتراض به دستور موقتأمقايسه دستور موقت با ت  

ول مـاده  نسبت به دستور موقت را صرفاً ضمن تقاضاي تجديدنظر مقرر كرده و در واقع از قسـمت ا 
رفع ابهام نموده است، اعتراض به دستور موقت ضمن واخواهي از اصل حكم در دادگاه صادر كننده، 

م چـه در معنـاي عـام و چـه در معنـاي      .د.آ.ق 325اعتراض در ماده (در هر حال . منتفي مي باشد
، م.د.آ.ق 305آن، بـا توجـه بـه مـاده     ، به دليل قرار بودن دسـتور موقـت يـا رد    )خاص مدنظر باشد

در توجيه منع واخواهي نسبت به دستور موقت گفتـه  . واخواهي نسبت به اين دو قرار منتفي مي باشد
اگر بنا باشد خوانده از جلسه غايـب مانـده، سـپس بوسـيله واخـواهي از اجـراي حكـم        ... «: شده است

 ر دادرسـي به لحاظ همين فوريـت  اسـت كـه قـانون د    . جلوگيري كند با فوريت دادرسي منافات دارد
   ).435، ص 1349متين دفتري، (»...فوري، رسيدگي بدون احضار خوانده را هم تجويز كرده است

  
  تجديد نظر خواهي  -2

در قانون آيين دادرسـي مـدني سـابق، دسـتورموقت مسـتقالً قابـل تجديـدنظر بـود و خوانـده               
ن حـال قانونگـذار سـابق،    بـا ايـ  . توانست در موعد مقرر، نسبت به تجديدنظرخواهي اقدام نمايـد  مي

قابليت تجديدنظرخواهي دستور موقت را مشروط بر اين دانسته بـود كـه دسـتور موقـت از دادگـاه      
دستور موقت قابل اعتراض نيسـت  «:داشت اين قانون، مقرر مي 786ماده . نخستين صادر شده باشد

» .، قابل پـژوهش اسـت  لكن اگر از دادگاه نخستين صادر شده باشد در مدت مقرر براي ساير قرارها
قبول يا رد درخواست دستور موقت «:دارد م، در اين خصوص مقرر مي.د.آ.ق 325درحال حاضر ماده 

 مطابق اين قسمت از ماده، برخالف قانون سابق، بايد. »....نيست... مستقالً قابل اعتراض و تجديدنظر
سـت؛ امـا ايـن مـاده ادامـه مـي       گفت كه قرار رد يا قبول دستور موقت مستقالً قابل تجديد نظـر ني 

لكن متقاضي مي تواند ضمن تقاضاي تجديد نظر به اصل رأي، نسبت به آن نيز اعتـراض و  ... «:دهد
؛ بنابراين، قانونگذار اعتراض به قرار دسـتور موقـت يـا رد آن را ضـمن     »...درخواست رسيدگي نمايد

م در ايـن خصـوص، مفهـوم    نكتـه مهـ  . تقاضاي تجديدنظر نسبت به اصل رأي مجـاز دانسـته اسـت   
، درخواسـت  »متقاضـي «اگر فرض شود كـه منظـور از   . الذكر است در ماده فوق» متقاضي«اصطالح 

شود كه طرف مقابل، حق شكايت نسبت به دسـتور   كنندة دستور موقت است، اين نتيجه حاصل مي
نسـبت بـه   موقت صادره را نخواهد داشت و فقط درخواست كنندة دستور موقت است كه مي توانـد  

قرار رد درخواست دستور موقت صادره از دادگاه بدوي، به دادگاه تجديدنظر شكايت نمايد كـه ايـن   
، طرفي است كه درخواست »متقاضي«طور، اگر فرض شود كه منظور از  همين. حكم منطقي نيست

آيد كه خواهـاني كـه درخواسـت دسـتور      تجديدنظر از اصل حكم نموده است، اين نتيجه بدست مي
اي كه دستور موقت عليه او  موقت او رد شده است اما در اصل دعوا پيروز گرديده و همينطور خوانده
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صادر گرديده ولي در اصل دعوا پيروز شده است، به دليل عدم امكان تجديدنظرخواهي نمي تواننـد  
ه دادگاه تجديدنظر شـكايت نماينـد كـه ايـن     به ترتيب نسبت به رد قرار دستورموقت يا قبول آن، ب

  . حكم نيز منطقي نيست
با وجود اين، به نظر مي رسد همين احتمال مدنظر قانونگذار بـوده و در واقـع، قانونگـذار در ايـن        

ماده فرض را بر اين گذاشته است كه معترض به دستور موقت يا قرار رد آن، همان كسي اسـت كـه   
در حالي كه الزاماً تجديدنظرخواه همان شخص معترض به  خواهي مي كند،دنظراز رأي دادگاه تجدي

براي حل اين مشكل گفته شده ). مهاجري، منبع پيشين(تصميم دادگاه در باب دستور موقت نيست
، متقاضي رسيدگي تجديدنظر نسبت به قرار دستور موقـت يـا رد آن   »متقاضي«منظور از ... «: است

بايد پـذيرفت  ] م.د.آ.ق[ 325با توجه به نخستين و آخرين عبارت ماده  ،پس .است] و نه اصل دعوا[
است امـا ايـن شـكايت    » اعتراض«كه قرار رد درخواست دستور موقت مانند قرار دستور موقت قابل 

اگر در مرحلـه نخسـتين، معتـرض در اصـل دعـوا بـا       (بايد حسب مورد ضمن درخواست تجديدنظر 
اگر معترض، در مرحلة نخستين در اصـل  (جوابيه تجديد نظر  و يا ضمن اليحة) شكست روبرو شده

 (».شـود  ، مطرح شود و به هريك از اين شكايتها در مرحلة تجديدنظر رسيدگي مي)دعوا پيروز شده
در ماده موضوع بحث » متقاضي«استفاده از عبارت به همچنين در انتقاد ). 410، ص 1385شمس، 

نمـود،   اسـتفاده مـي  » ذينفـع «اي ايـن اصـطالح، از عبـارت    گفته شده است كه اگر قانونگذار به جـ 
در خصـوص رسـيدگي دادگـاه    ). 359، ص 1381 مهـاجري، (مشكالت فوق الذكر بـروز نمـي كـرد   

م بايد مدنظر قرار گيـرد  .د.آ.ق 314تجديدنظر نسبت به شكايت از قرار دستور موقت يا رد آن، ماده 
با تعيين وقت و دعوت طرفين به عمـل آيـد و در   يعني رسيدگي به اين شكايت، بايد حتي االمكان 

مواردي كه فوريت كار اقتضا كند، بدون تعيين وقت و دعوت از طرفين و حتي در اوقات تعطيل و يا 
  .در غير محل دادگاه به شكايت رسيدگي شود

  
  طرق فوق العاده شكايت

: تقسيم نمـود كـه عبارتنـد از   طرق فوق العاده شكايت از آراء دادگاهها را مي توان به سه عنوان     
طرق مورد اشاره از آنجـا بـه ايـن نـام خوانـده      . فرجامخواهي، اعاده دادرسي و اعتراض شخص ثالث

طرق مورد اشاره، در مـورد دسـتور   . گردند شوند كه در خصوص شكايت از آراي قطعي مطرح مي مي
  .موقت به شرح زير بررسي مي گردند
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  فرجام خواهي -1
فرجام طريق شكايتي با ماهيت منحصر بـه  «: وقدانان در مورد فرجام خواهي معتقدندبرخي از حق   

باشد، زيرا ديوان عالي كشور مرجع درجه سوم نيسـت   فرجام طريق شكايتي اصالحي نمي. فرد است
رأي » اصــالح«تــا بتوانــد مجموعــة امــر را دوبــاره مــورد قضــاوت قــرار دهــد و رأي مقتضــي را در 

القاعـده، در دادگـاه    نمايد؛ بنابراين با تجديد نظر كه طريق اصالحي است و عليفرجامخواسته صادر 
باشد، زيـرا   اما فرجام طريق شكايتي عدولي نيز نمي. آيد متفاوت است تجديدنظر استان به عمل مي

فرجام، برخالف واخواهي، اعاده دادرسي و اعتراض ثالث، در مرجعي كه رأي مورد شـكايت را صـادر   
رسـيدگي فرجـامي، اگـر در يـك     . ح نمي شود تا عند االقتضاء از رأي خود عدول نمايـد نموده مطر

عبارت از تشخيص انطبـاق يـا عـدم انطبـاق رأي مـورد درخواسـت        «جمله بتوان آنرا معرفي نمود، 
در ). 423، ص1383شـمس، (»)م.د.آ.ق 366ماده .(است» فرجامي با موازين شرعي و مقررات قانوني

 787خواهي نسبت به دستور موقت، قانون آيين دادرسي مدني سابق در ماده  خصوص امكان فرجام
طور كه مالحظـه   ؛ همان»دستور موقت در هيچ صورت، قابل فرجام نيست« :چنين مقرر داشته بود

قانونگذار سابق صرفاً در خصوص فرجام خواهي نسبت به قرار دستور موقـت اظهـار نظـر     ،مي گردد
ي نسبت به قرار رد دستور موقت را به سكوت واگذار نموده بود، اما قسـمت  نموده بود و فرجام خواه

قانون آيين دادرسي مدني كنوني، بعد از اعالم عدم امكان فرجـام خـواهي مسـتقل     325اخير ماده 
نسبت به قبول يا رد درخواست دستور موقت، بر خـالف تجديـدنظرخواهي، فرجـام خـواهي ضـمن      

در هر حال، رد يا قبول درخواسـت دسـتور موقـت    ... «: نع نموده استفرجام دعواي اصلي را نيز، م
بنابراين با منع صريح قانونگذار، فرجام خواهي نسبت به قرار دستور » .قابل رسيدگي فرجامي نيست

. موقت يا رد آن، چه به صورت مستقل و چه ضمن فرجام خواهي از اصـل رأي، منتفـي مـي باشـد    
از حقوقدانان نيز اذعان داشته اند ايـن باشـد كـه فرجـام خـواهي       شايد علت آن همانطور كه برخي

نسبت به دستور موقت، عملي بيهوده است و نتيجه اي جز تراكم امور قضايي در ديوان كشور ندارد، 
چه مطابق قانون ما، درخواست كنندة دستور موقت ملزم است در موعـد معينـي، اصـل دعـواي     ... «

ه در اصل دعوا اگر مغاير دسـتور موقـت باشـد آن را كـان لـم يكـن       حكم دادگا. خود را طرح نمايد
نمايد و ديگر موضوعي براي رسيدگي فرجامي آن باقي نمي ماند و اگر مؤيد آن باشد، رسـيدگي   مي

طـور كـه بيـان     البته همـان ). 436، ص1349متين دفتري، (»فرجامي آن حكم، كفايت خواهد كرد
م كه مؤخر برنظر مذكور مي باشد، صدور رأي بدوي مغاير با دستور .د.آ.ق 324گرديد، با توجه به ماده 

» نهـايي شـدن  «مسـتلزم   ،موقت، موجب كان لم يكن شدن دستور موقت صادره نمي گردد و اين امـر 
   .اما در هر حال قسمت اخير اين نظر، همچنان مي تواند مورد توجه قرار گيرد. رأي مزبور مي باشد
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  اعاده دادرسي -2
ده دادرسي، از طرق فوق العاده شكايت از آراء مي باشـد كـه ويـژه احكـام بـوده و رسـيدگي       اعا     

مجدد به دعوا را نزد مرجع صادر كنندة حكم مورد درخواست اعاده دادرسي، امكان پذير مي نمايد؛ 
اعاده دادرسـي بـه اسـتحكام احكـام لطمـه وارد      . در نتيجه از طرق شكايت عدولي شمرده مي شود

استفاده از آن بسيار محدود است و جز  ،رو كند، از اين و اعتبار حكم را سست و متزلزل مي آورد مي
در موارد بسيار ضروري تجويز نمي شود و قانونگذار، موارد آن را صراحتاً معين كرده كه تنهـا در آن  

در خصـوص آراي  ). 277، ص1379صـدرزاده افشـار،   (موارد مي توان درخواست اعاده دادرسي كرد
نسبت به احكامي كه قطعيت « :م چنين مقرر نموده است.د.آ.ق 426قابل اعاده دادرسي، صدر ماده 

با توجه به نص مزبور، اعاده دادرسي  ،بنابراين. »...درخواست اعاده دادرسي شود...يافته ممكن است 
حتـي  از طرق شكايتي است كه تنها نسبت به احكام گشوده اسـت و در نتيجـه، قرارهـاي دادگـاه،     

و قرارهاي تـأميني  ...) قرار ابطال دادخواست، قرار رد دادخواست، قرار رد دعوا و(قرارهاي قاطع دعوا 
شـمس،  (به مفهوم اعم، از جمله قرار تأمين خواسته و دستور موقت قابل اعاده دادرسي نمي باشـند 

ها را  يافته دادگاهكه قانونگذار فقط احكام قطعيت  به عبارت ديگر، با توجه به اين). 468، ص1383
به معني (قابل اعاده دادرسي دانسته است و با عنايت به اينكه اصل بر قطعيت و عدم قابليت اعتراض

قابل اعاده  ،، قرار قبول يا رد درخواست دستور موقت)م.د.آ.ق 330و  5مواد (آراي دادگاههاست) اعم
  .دادرسي نمي باشد

  
  اعتراض شخص ثالث -3
باشد، زيرا اين اعتـراض،   هاي فوق العاده اعتراض به آراء مي نيز يكي از روشاعتراض شخص ثالث    

تفاوت بارز اعتراض ثالث  با فرجام خواهي و اعاده دادرسي اين است . اثر تعليقي بر اجراي رأي ندارد
اعتراض نيـز شـمارش     برخالف اين دو طريق اعتراض، نه تنها موارد يا جهات آن، بلكه آراي قابل كه 
، هرگونه رأي صادره از دادگاههاي عمومي، انقالب و تجديد نظـر  1م.د.آ.ق 418ده اند؛ حتي ماده نش

و همين امر موجب مي شود كه اين طريق شـكايت بـه طـرق     را قابل اعتراض ثالث اعالم مي نمايد 
العـاده   اعتراض شخص ثالث از جهت ديگري نيز از ساير طرق فوق. شكايت عادي بسيار نزديك شود

اين طريق شكايت تنها طريقي است كه بـه  : كايت و حتي طرق عادي شكايت از آراء متمايز استش
به بيان ديگر، اشخاص ثالث حق ندارند ساير طرق . اشخاص ثالث و تنها براي اشخاص ثالث باز است

                                                 
شخص ثالث حق دارد به هر گونه راي صادره از دادگاههاي عمومي، انقالب و تجديدنظر ... «: دارد مقرر مي 418ماده . 1

  »...اعتراض نمايد
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قابـل،  را، اصالتاً مطرح نماينـد و در م ) واخواهي، تجديد نظر، فرجام و اعاده دادرسي( شكايت از آراء
 اند بهره اصحاب دعوا از حق اعتراض شخص ثالث نسبت به رأيي كه در آن دعوا صادر شده، اصالتاً بي

در خصوص امكان اعتراض شخص ثالث نسبت به دستور موقت گفته شده ). 468،ص1383شمس، (
عـاده  است كه اعتراض شخص ثالث اصوالً اجراي حكم را به تأخير نمي اندازد، لذا اين طريقة فـوق ال 

رسد، ولي بـا سـكوت قـانون،     شكايت، از اين جهت با طبع فوريت دستور موقت ناسازگار به نظر نمي
توان اقامه نمود اين  دليلي كه بر جواز مي: هم له و هم عليه جواز اين طريقه مي توان استدالل نمود

يل استحكام چنداني نمود، ليكن اين دل است كه اگر قانونگذار نظر به منع آن داشت صريحاً بيان مي
اعتراض شـخص ثالـث   ] قانون آيين دادرسي سابق[ 582ندارد؛ ولي دليل جواز آن كه، مطابق ماده 

ناظر به حكم يا قرار بوده و بنابراين الحاق دستور موقت كه قانون آن را به طور استثنايي جعل كرده 
ه، همان استداللي كه در موضـوع  به عالو. اشكال دارد) احكام و قرارها(به تصميمات عادي دادگاهها 

بيهوده بودن شكايت فرجامي از دستور موقت وجود دارد در اين جا نيز صـادق اسـت، لـذا بـه نظـر      
، 1380، ادريسـيان، 256،ص1349متـين دفتـري،   (رسد منع ايـن طريـق شـكايت راجـح اسـت      مي
دم، كـه  .آ.ق 325بـه طـور مطلـق در مـاده     » اعتـراض «توان به منع  در تأييد اين نظر مي). 118ص
رسد اين نظـر قابـل تأمـل     اما به نظر مي. تواند شامل اعتراض شخص ثالث نيز شود استناد نمود مي

گـردد كـه كلمـه راي در     تصميم دادگاه درخصوص دستور موقت، قرار محسوب مـي : است، زيرا اوالً
در صـورت عـدم   كه دسـتور موقـت    به دليل اين :ثانياً. شامل آن مي شود. م.آد.ق 418و  417مواد 

پا بر جا » رأي نهايي«م تا صدور .د.آ.ق 324القاعده، با توجه به ماده  فسخ در دادگاه تجديدنظر، علي
» اعتـراض «عبارت : ثالثاً. توان گفت كه اعتراض شخص ثالث نسبت به آن بيهوده است ماند، نمي مي

رفته است، بنابراين با توجه به به كار » فرجام«و » تجديدنظر«م در كنار عبارات .د.آ.ق 325در ماده 
منصرف به اصحاب دعوا شده است و بنابراين نمي تواند نافي حق » اعتراض«شيوة تنظيم ماده، منع 

اعتراض شخص ثالث، علي : رابعاً. آمده است 418باشد كه در ماده » هر گونه رأي«اعتراض ثالث به 
و بنـابراين منافـاتي بـا فلسـفة      1)م.د.آ.ق 424مـاده  (القاعده، موجب تأخير اجراي حكم نمي باشـد 

اگر قانونگذار نظر بر ممنوعيت چنين امري داشت آنرا، هماننـد  : خامساً. دستور موقت نخواهد داشت
ممكن است تصور شـود كـه صـدور    . نمود ممنوعيت فرجام خواهي نسبت به دستور موقت، بيان مي

اجراي آن به حقـوق   تنها ممكن است از تواند به حقوق ثالث خسارتي وارد آورد و دستور موقت نمي

                                                 
در مـواردي كـه جبـران ضـرر و زيـان      . باشد اعتراض ثالث موجب تأخير اجراي حكم قطعي نمي« :م.د.آ.ق 424ماده  .1

كننده به اعتراض ثالث به درخواسـت معتـرض ثالـث، پـس از اخـذ       ناشي از اجراي حكم ممكن نباشد، دادگاه رسيدگي
  .».كند تأمين مناسب، قرارتأخير اجراي حكم را براي مدت معين صادر مي
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قـانون اجـراي احكـام    147و 146توان با استفاده از مواد  ثالث ضرر وارد آيد كه در اين مورد هم مي
، و يا اقامه دعواي مسئوليت مـدني حـل   )در فرضي كه دستور موقت ناظربر توقيف مال باشد (مدني

در   :در پاسخ بايد گفت .اين خصوص نيست مشكل نمود و در نتيجه نياز به اعتراض شخص ثالث در
بـه طـور   . مطالبه خسارت در همه موارد مشكل را حل نمـي كنـد   مواردي كه مباشرت شرط باشد،

وزارت  .شخصي با پزشك حاذقي در خصوص عمل جراحي مهمي قرارداد منعقـد مـي نمايـد    مثال،
عتبر نيست و بـا ايـن ادعـا،    مدعي است مدارك پزشكي او م بهداشت عليه پزشك اقامه دعوا كرده و

 به دليـل ايـن   در اين فرض،. دستور موقت داير بر منع انجام اعمال پزشكي عليه او اخذ نموده است
كه مباشرت پزشك در انجام عمل جراحي براي شخص مزبور اهميت دارد، او ناگزير از اعتـراض بـه   

. رت و فوريـت داشـته باشـد   ضرو مخصوصاً زماني كه عمل جراحي، دستور موقت صادره خواهد بود،
هر رأيي را شامل مي شود و مقررات ماده ] م.د.آ.ق[ 418بنابراين بايد گفت كه عموم و اطالق ماده 

بنابراين . و شيوه تنظيم آن، توانايي و كشش آن را ندارد كه مخصص عام مزبور شود] م.د.آ.ق[ 325
ين شخص مي تواند در دادگاه صـادر  اگر قرار دستور موقت به حقوق شخص ثالثي خلل وارد آورد، ا

  ).419،ص 1385شمس،(كنندة قرار ، نسبت به آن اعتراض ثالث نمايد
  

  نتيجه
دستور موقت و تامين خواسته، دو اقدام احتياطي هستند كـه در  قـانون آيـين دادرسـي مـدني          

اين دو نهاد  .پيش بيني شده اند تا اجراي حكمي كه در آينده صادر مي شود با مشكلي مواجه نشود
هر دو، نوعي اقدام احتياطي هستند، براي طرح هر كـدام از آنهـا، صـرف    : از جهاتي شبيه يكديگرند

تقديم درخواست كافي است، در صورت پذيرش درخواست، دادگاه در هر دو مورد مبادرت به صدور 
از جهـاتي   ).هزينـه دعـاوي غيرمـالي   (قرار مي كند و هزينه دادرسي هر دو درخواست، يكسان است

دستور موقت فقط در اموري كه فوريت دارد، صادر مي شود ولي : بين اين دو نهاد تفاوت وجود دارد
قرار تامين خواسته چنين محدوديتي ندارد و در صورت وجود شرايط قانوني، دادگاه مكلف به صدور 

مـال، انجـام   موضوع دستور موقت ممكن است توقيف . آن است اگرچه موضوع، فوريت نداشته باشد
دسـتور موقـت،   . عمل يا منع از انجام عمل باشد ولي موضوع تامين خواسته، صرفا توقيف مال است

قابل اعتراض در دادگاه صادركننده دستور نيست ولي قـرار تـامين خواسـته ظـرف ده روز از تـاريخ      
اخـذ تـامين   بـراي صـدور دسـتور موقـت،     . ابالغ، قابل اعتراض در دادگاه صادركننده قرار مي باشد

مناسب از متقاضي الزامي است ولي در تامين خواسته، در بعضي موارد نيازي به اخذ تـامين نيسـت   



  17  مين خواسته و روش هاي اعتراض به دستور موقتأمقايسه دستور موقت با ت  

وجود اين گونه تفاوتهاي اساسي سبب مي شود كه اين . مانند آنكه دعوا مستند به سند رسمي باشد
  . دو نهاد، از يكديگر متمايز شوند و هر كدام احكام خاصي داشته باشند

م بايد گفت، علي رغـم  .د.آ.ق 325خصوص طرق شكايت از دستور موقت نيز با توجه به ماده در     
به دو معناي عام و خاص آن داشت، با توجـه  » اعتراض«استنباط دوگانه اي كه مي توان از اصطالح 

ان م كه غيابي بودن را مختص احكام، و نه قرارها، مي داند بايد قائل به عدم امكـ .د.آ.ق 303به مادة 
قانونگـذار، تجديـدنظر مسـتقل از قـرار دسـتور       ،همچنين. واخواهي قرار دستور موقت يا رد آن شد

، حق درخواست تجديدنظر ضمني از دستور موقـت  »متقاضي«موقت يا رد آن را نيز منع نموده اما  
خـواهي  فرجام  .ن پاسخ به تجديدنظرخواهي را دارديا رد آن همراه با تجديدنظر از راي اصلي يا ضم

از قراردستور موقت يا رد آن نيز، چه به صورت مستقل و چه به صـورت ضـمني، صـراحتاً از جانـب     
اعاده دادرسي از قرار دستور موقت يا رد آن، با توجه به اختصاص اعاده . قانونگذار منع گرديده است

ود نظر مخالف، اعتراض ثالث به قرار دستور موقت، علي رغم وج. دادرسي به احكام، منتفي مي باشد
به بعد قانون آيـين دادرسـي مـدني و عـدم منـع و تخصـيص آن در        417با توجه به عمومات مواد 

  .مقررات دادرسي فوري بايد مجاز دانسته شود
جهت كارآيي مقررات آيين دادرسي مدني در مورد دستور موقت پيشنهاد مي شود كـه اختيـار        

كه داراي اجازه مخصوص از مقامات قوه قضائيه مي باشند صدور دستور موقت به قضات با تجربه اي 
امكان اعتراض ثالث در خصـوص قـرار دسـتور    . داده شود )همانند قانون سابق آئين دادرسي مدني(

مقرر شود كه قبول يا رد درخواست دسـتور موقـت مسـتقالً    . موقت يا رد آن، در قانون تصريح شود
نيست؛ اما ذينفع مي تواند ضمن اليحه تجديدنظرخواهي  قابل واخواهي، تجديدنظر و فرجام خواهي

  .و يا اليحه جوابيه، نسبت به آن تجديدنظرخواهي نمايد
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