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چکیده
ازآنجاکه نقص شکلی دادخواست در حقوق ایران و فرانسه ،نقصی قابلرفع تلقی
میشود ،نفع خواهان همواره در آن است که تمام اسباب بیاعتباری دعوی را نقص شکلی
دادخواست معرفی کند .در مقابل ،نفع خوانده در این است که نقایص دادخواست
غیرقابلرفع تلقی شود و دعوی ،بدون اینکه امکان رفع نقص برای خواهان وجود داشته باشد،
بالفاصله محکومبه رد شود .گرایش رویه قضایی بهسوی هریک از این منافع معارض باعث
برهم خوردن تعادل نظام دادرسی مدنی خواهد شد؛ اما تردید رویه قضایی در تمیز مصادیق
شکلی نقص دادخواست ،لطمهای بیش از توسل افراطی به هریک از این دو رویکرد درپی
دارد .این تردید قابلیت پیشبینی دعاوی را در نظام قضایی ایران مخدوش کرده است.
نقایصی که خواهان قابلرفع تلقی میکند ،سبب رد بالفاصله دعوی شده و امید به عدم
پذیرش دعوی توسط دادگاه ،احتمال تسلیم بدهکاران بهحکم دادگاه یا مصالحه با طرف را
کاهش میدهد .در این مقاله سعی خواهد شد تا ضمن تمیز مصادیق نقص شکلی
دادخواست از اسباب نقص ماهوی آن و موارد صدور قرار عدم استماع دعوی ،در هر مورد
راهحلی ارائه شود؛ اما هدف اصلی در این مقاله ،معرفی و تشریح رویکردهای معارض در
رویه قضایی است.
واژگان کلیدی :نقص شکلی ،نقص ماهوی ،عدم استماع دعوی ،فرض عدم وجود اوراق
دادرسی ،ایراد عدم اهلیت.
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مقدمه
از دیدگاه نظری صرف ،تفکیک بطالن اوراق دادرسی به دالیل شکلی ،از عدم قابلیت
پذیرش دعوی یا رد آن ،بهراحتی ممکن است .بطالن شکلی ،اعتبار دادرسی را به دلیل عدم
رعایت تشریفات قانونی و شرایط شکلی تحت تأثیر قرار میدهد .در مقابل ،رد دعوی نتیجه عدم
رعایت قواعد ماهوی طرح دعوی و عدم استماع دعوی نتیجه غیرقابلپذیرش بودن آن است
(برای مثال ،به دلیل تحقق اعتبار امر مختومه یا فقدان نفع)؛ بنابراین عدم قابلیت استماع دعوی،
خودِ دعوی را تحت تأثیر قرار میدهد ،نه تشریفات طرح آن را؛ اما در عمل ،در حقوق ایران و
فرانسه ،قانونگذار و رویه قضایی گاه در تفکیک این مفاهیم دچار تردید شده است .برای نمونه،
در حقوق ایران مواد  22و  66ق.آ.د.م ،به سمت دادخواست دهنده اشاره دارد .حال دادرس در
مواجهه با ایرادی که به سمت دادخواست دهنده متوجه است ،با اعمال هریک از این مواد ،ممکن
است ضمانت اجرای متفاوتی را نسبت به موضوع اعمال کند .برای مثال ،ممکن است عدم الصاق
تمبر مالیاتی را به وکالتنامه وکیل ،نقصی شکلی محسوب کرده و اقدام به صدور اخطار رفع نقص
کند یا نقصی غیرشکلی (تقدیم دادخواست توسط شخص فاقد نفع موضوع ماده  5ق.آ.د.م) و
اقدام به صدور قرار عدم استماع دعوی کند.
در حقوق فرانسه نیز ابهام مشابهی وجود دارد ،با این تفاوت که رویه قضایی و دکترین تالش
زیادی برای روشن شدن موضوع کردهاند که تا حد زیادی نیز به نتیجه رسیده است .در این مقاله
سعی خواهد شد تا از راهحلهای ارائهشده در حقوق این کشور ،در حقوق ایران استفاده شود.
البته مشکل اصلی در این راه ،تطبیق نهادهای آیین دادرسی مدنی فرانسه با این نهادها در حقوق
ایران است .در حقوق فرانسه ،در ذیل نظریه بطالن ،7از نقایص شکلی 5و ماهوی اوراق دادرسی

9

بحث میشود .در حقوق این کشور ،برکنار بطالن ،نهادهای دیگری ازجمله عدم استماع دعوی

2

و ناموجود فرض کردن اوراق دادرسی ،2ممکن است باعث مردود شناختن دعوای خواهان شود.
7. la théorie de la nullité.
5. vice de forme.
9. irrégularité de fond.
2. fin de non recevoir.
2. inexistence des actes de procédure.
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شرایط صدور و آثار هریک ازاینقرارها متفاوت است؛ اما در یک نگاه کلی ،آنچه بطالن شکلی
را از سایر عوامل بیاعتباری دادخواست متمایز میسازد ،قابلیت رفع و اصالح اسباب بطالن
شکلی است .7در حقوق ایران نیز میتوان وضعیت مشابهی را مالحظه کرد .ایرادات شکلی
دادخواست که در مواد  27به بعد ق.آ.د.م ،ذیل عنوان شرایط دادخواست آمده است ،بهموجب
ماده  22همین قانون قابلرفع است (مشابه با ماده  772ق.آ.د.م.ف)؛ اما دیگر عوامل بیاعتباری
دادخواست ،ازجمله اسباب صدور قرار رد دعوی (موضوع ماده  62ق.آ.د.م) و قرار عدم استماع
دعوی (موضوع ماده  5ق.آ.د.م) قابلرفع و اصالح تلقی نمیشود .همین میزان قابلیت تطبیق،
بهرهگیری از سوابق موجود در حقوق فرانسه را در آیین دادرسی مدنی ایران ممکن میسازد .در
این راستا ،پرسش اصلی که در این مقاله باید پاسخ داده شود آن است که آیا رویه قضایی ایران
نیز همچون رویه قضایی فرانسه ،در تمیز نقایص شکلی دادخواست از سایر اسباب بیاعتباری
دعوی دچار تشتت و تعارض است؟ با بررسی اجمالی رویه قضایی ایران میتوان به این فرضیه
رسید که اختالف در رویه قضایی ایران نیز وجود دارد؛ بنابراین الزم است مصادیق مشتبه نقایص
شکلی دادخواست و سایر اسباب بیاعتباری دعوی در رویه قضایی ایران و فرانسه موردبررسی
قرار گیرد ( .)7پسازآن باید به این پرسش پاسخ داد که آیا همانگونه که تمیز نقص شکلی
دادخواست از سایر اسباب بیاعتباری دعوی در حقوق فرانسه ،دارای آثار متعددی است ،در
حقوق ایران نیز چنین آثاری قابل احراز است؟ به نظر میرسد بهعنوان فرضیه بتوان پذیرفت که در
حقوق ایران امکان رفع نقایص شکلی دادخواست و عدم امکان اصالح سایر اسباب بیاعتباری
دعوی ،تنها امتیاز این تفکیک باشد؛ اما این تفکیک در حقوق فرانسه آثار متعددی دارد که در
ادامه به بررسی آن خواهیم پرداخت (.)5
 -1مصادیق مشتبه (نقایص دووجهی)
7. Cornu, Gérard, Foyer, Jean, Procédure civile, Paris, Presses universitaires de France
(7336), p. 919.
البته قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه ،بطالن ماهوی اوراق دادرسی را نیز قابل رفع اعالم نموده (مادۀ  757ق.آ.د.م.ف) ،اما رویه
قضایی این کشور بهدلیل تأثیر نامطلوب دخالت اشخاص فاقد سمت و اهلیت در دادرسی ،نظر بهغیرقابل رفع بودن نقایص ماهوی
دادخواست دارد ( Callé, Pierre et Dargent, Laurent, Code de procédure civile, Paris, Dalloz (5171),
.)p.566.
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ماده  27ق.آ.د.م به تعیین مصادیق نقص شکلی دادخواست پرداخته است .تردیدی نیست که
ضمانت اجرای عدم رعایت برخی از بندهای این ماده ،صدور اخطار رفع نقص است .برای نمونه،
عدم رعایت مفاد بندهای ( 9تعیین خواسته)( 2 ،تعهدات و جهات استحقاق خواهان) و ( 6تعداد
پیوستهای دادخواست) این ماده ،منجر به صدور اخطار رفع نقص میشود و تأثیری در قابلیت
استماع دعوی ندارد؛ اما همانگونه که خواهد آمد ،رویه قضایی عدم رعایت سایر بندهای ماده 27
ق.آ.د.م را گاه از عوامل صدور اخطار رفع نقص و گاه صدور قرارهای رد دعوی یا عدم استماع
دعوی تلقی کرده است .برای مثال ،در فرض حجر خوانده ،عدم قید نام قیم در ستون خوانده ،ممکن
است بهعنوان عیب شکلی تلقی شود یا مشمول ماده  66ق.آ.د.م و از عوامل صدور قرار رد دعوی،
بدون اینکه امکان رفع نقص دادخواست وجود داشته باشد .نقص در وکالتنامه وکیل ،ممکن است
نقص شکلی دادخواست و مشمول ماده  26ق.آ.د.م تلقی شود و یا تقدیم دادخواست از سوی
شخصی که نه در دعوی ذینفع است و نه از شخص ذینفع ،نمایندگی دارد .در تفسیر اخیر دعوی
تحت شمول ماده  5ق.آ.د.م قرارگرفته و باید نسبت به آن قرار عدم استماع دعوی صادر شود .عالوه
براین ،در مواردی که قانون طرح دعوایی را منوط به ارائه دالیل خاصی کرده ،در صورت عدم
استناد به این دالیل در دادخواست ،دادگاه ممکن است این امر را نقص دادخواست و قابلرفع تلقی
کند یا اقامه دعوی بدون رعایت شرایط قانونی (ماده  5ق.آ.د.م) و محکومبه عدم استماع .همانگونه
که آمد ،در حقوق فرانسه نیز تردید مشابهی در خصوص تفکیک نقص شکلی (بهعنوان نقص
قابلرفع) از یکسو و نقص ماهوی ،قرار عدم استماع دعوی و ناموجود فرض کردن دادخواست
(بهعنوان نقایص غیرقابلرفع) وجود دارد .7با توجه به این مراتب ،برای روشن شدن موضوع الزم
است نقص شکلی دادخواست از یکسو ،از موارد عدم استماع دعوی تفکیک شود (  )7-7و از
سوی دیگر ،از نقایص ماهوی ( .)5-7
 -1-1تفکیک نقص شکلی دادخواست از اسباب عدم استماع دعوی

در رویه قضایی ،در خصوص تمیز بسیاری از مصادیق نقص دادخواست ،موضوع ماده 27
ق.آ.د.م از اسباب عدم استماع دعوی (موضوع ماده  5ق.آ.د.م) اختالفنظر وجود دارد .در این
7. Guinchard, Serge et Chainais, Cécile et Ferrand, Frédérique, Procédure civile: Droit
interne et droit de l’Union européen, 95e éd., Paris, Dalloz (5172), p. 619 et 616.
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مقاله ،به بررسی سه مصداق این اختالف رویه خواهیم پرداخت .7با توجه به اینکه مطابق صدر
ماده  ،27دادخواست باید بر روی برگهای چاپی مخصوص نوشته شود ،بسیاری از دادگاهها
تقدیم دادخواست بر روی برگهای عادی و در قالب درخواست را از مصادیق نقص شکلی تلقی
میکنند .در مقابل برخی از دادگاهها این نقیصه را از اسباب غیرقابل استماع محسوب شدن دعوی
میدانند ( .)7-7-5نقص دادخواست در تعیین خواندگان نیز یکی از مواردی است که اختالف-
نظر مشابهی در رویه قضایی حاصل کرده است ( .)5-7-5عالوه براین ،عدم استناد به دالیل و
مستنداتی که قانون ارائه آن را برای طرح برخی دعاوی الزم دانسته ،در رویه قضایی زمینه بروز
اختالفنظر مشابهی را فراهم کرده است ( .)9-7-5ازآنجاکه در رابطه با تمیز نقص شکلی اوراق
دادرسی (موضوع ماده  775ق.آ.د.م.ف) از اسباب صدور قرار عدم استماع دعوی (موضوع ماده
 755ق.آ.د.م.ف) اختالفنظر مشابهی در رویه قضایی فرانسه ،قابلمشاهده است ،در بررسی این
موضوعات به راهحلهای ارائهشده در حقوق این کشور نیز اشاره خواهد شد.
 -1-1-2تقدیم درخواست بهجای دادخواست

در آیین دادرسی مدنی ایران همواره این بحث مطرح بوده که درچه مواردی تقدیم
دادخواست ضروری است و درچه مواردی ،تقدیم درخواست برای دادگاه تکلیف به رسیدگی
ایجاد میکند .از یکسو ،در اینکه در رابطه با برخی اَعمال دادرسی ،همچون تقاضای تأمین
خواسته (ماده  716ق.آ.د.م) ،تقاضای دستور موقت (ماده  979ق.آ.د.م) و مطالیه خسارت (تبصره
 7ماده  )272تقدیم دادخواست ضرورت ندارد ،تردیدی نیست .از سوی دیگر ،در خصوص
بعضی موارد ،ازجمله لزوم تقدیم دادخواست برای اعتراض به رای داور 5یا اعتراض بهقرار رد
 .7عالوه بر موارد سهگانهای که در ذیل به بررسی آن خواهیم پرداخت ،در موارد دیگری نیز رویه قضایی در خصوص شمول
مقررات نقص شکلی یا ایراد عدم استماع دعوی نسبت به شرایط دادخواست دچار تردید است .برای نمونه ،در رابطه با تقدیم
دادخواست بدون امضاء ،شعبۀ  75دیوانعالی کشور در رأی مورخ  ،7935/77/57در این فرض ،نظر به لزوم صدور اخطار رفع
نقص توسط دفتر شعبه داشته ،اما در رأی مورخ  ،7935/77/91همین امر را سبب غیرقابل پذیرش بودن دعوی تلقی نموده و
اشارهای به الزام دفتر دادگاه صادرکنندۀ رأی فرجام خواسته ،به صدور اخطار رفع نقص نکرده است (پژوهشگاه قوۀ قضائیه،
آرای قضایی دیوان عالی کشور (حقوقی)  ،7939تهران ،انتشارات قوۀ قضائیه ( ،)7936صص .672-679
 .5مادۀ  235ق.آ.د.م از درخواست ابطال رأی داور سخن گفته است .بر همین اساس ممکن است قائل به آن بود که اعتراض به
رأی داور محتاج تقدیم دادخواست نیست .برخی از حقوقدانان اعتقاد دارند« :از شروع داوری تا پایان آن ،تنها موردی که
قانونگذار تقدیم دادخواست را پیشبینی نموده ،وقتی است که مدعی در مواردی که ارجاع به داوری از طریق دادگاه نبوده،
پس از ابطال رأی داور قصد اقامۀ دعوی داشته باشد (تبصرۀ مادۀ ( »)237شمس ،عبداهلل ،آیین دادرسی مدنی ،جلد سوم ،تهران،
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دادخواست تجدیدنظر ،اختالفنظر وجود دارد .7صرفنظر از اینکه تقدیم درخواست بهجای
دادخواست در موارد اختالفی صورت گیرد یا مواردی که قطعاً میبایست دادخواست تقدیم
دادگاه شود ،ضمانت اجرایی که دادگاه میتواند نسبت به این وضعیت اعمال کند ،محل بحث
است.
اگر تقدیم درخواست بهجای دادخواست را از مصادیق عدم رعایت تشریفات شکلی
دادخواست ،ازجمله لزوم تنظیم دادخواست بر روی اوراق چاپی قلمداد کنیم ،موضوع مشمول
ماده  27ق.آ.د.م و از موارد صدور اخطار رفع نقص خواهد بود .در همین راستا ،اداره حقوقی
دادگستری در نظریه شماره  1/39/7732مورخ  39/2/57مقرر کرده« :دادخواست باید بر روی
برگهای چاپی مخصوص  ...باشد؛ یعنی نباید دستنویس باشد .نوشتن بقیه مطالب شرح
دادخواست در برگهای معمولی و ازجمله در برگهای آرمدار وکال ،فاقد اعتبار بوده و قابل
ترتیب اثر نیست و تکلیف مدیر دفتر صدور اخطار رفع نقص برای تکمیل پرونده ،وفق مقررات
قانونی است» .در مقابل ،اگر درخواست را عمل قضایی مستقلی از دادخواست تلقی کنیم،
ازآنجاکه تقاضای رسیدگی به دعوی برابر قانون صورت نگرفته ،دادگاه باید اقدام به صدور قرار
عدم استماع دعوی کند که بهتبع ،قابلرفع نقص و اصالح نیست .5مطابق این نظریه ،تقدیم
درخواست بهجای دادخواست ،بیاثر بوده و خواهان باید دعوای جدیدی اقامه کند.9
دراک ( ،)7962ص .)262
 .7ادارۀ حقوقی دادگستری در نظریۀ شمارۀ  1/522مورخ  7966/7/59مقرر نموده« :اعتراض بهصدور قرار رد دادخواست
تجدیدنظرخواهی مستلزم تقدیم دادخواست نیست» .گویا هدف نظریه ،جلوگیری از ایجاد تسلسل در تقدیم دادخواست
اعتراض به رد دادخواست تجدیدنظرخواهی است .درواقع ،اگر تجدیدنظرخواه بتواند با رد دادخواست تجدیدنظر ،اقدام به
اعتراض به آن نماید و با رد این اعتراض (به دالیلی چون تقدیم دادخواست خارج از موعد یا نقص شکلی دادخواست) اقدام به
اعتراض بهرد دادخواست اعتراض به رد دادخواست تجدیدنظرخواهی نماید ،دعوایتجدیدنظر هیچگاه مختومه نمیشود.
 .5در همین راستا ،شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران ،در رای مورخ  ،7939/7/59طرح درخواست را بهجای دادخواست
اعتراض ثالث اجرایی ،از موارد صدور قرار عدم استماع دعوی بهموجب مادۀ  5ق.آ.د.م دانسته است .در این رای آمده :ازآنجا
که «تقدیم دادخواست جزء تمهیدات مقدمات دادرسی و دفاع است ،نه تشریفات آن ...موجبات رسیدگی دادگاه با توجه به
مقررات مواد  5و  2قانون مرقوم (ق.آ.د.م) فراهم نیست»( .پژوهشگاه قوۀ قضائیه ،آرای قضایی دادگاه تجدیدنظر استان تهران:
بهار  ،7939تهران ،انتشارات قوۀ قضائیه ( ،)7936ص .)76
 .9البته بنابر نظری که رفع نقایص جوهری را فاقد اثر قهقرایی میشناسد ،در فرض تقدیم درخواست بهجای دادخواست ،با رفع
نقص نیز آثار تقدیم دادخواست از زمان رفع نقص به بار خواهد آمد ،نه از زمان تقدیم دادخواست (شمس ،عبداهلل ،آیین
دادرسی مدنی ،ج ،5تهران ،میزان ( ،)7967ص  .)59مبنای تمایز اثر قهقرایی رفع نقص در رابطه با نقایص شکلی عادی و
جوهری روشن نیست .در حقوق فرانسه ،رفع نقص از نقایص جوهری یا نقایص مرتبط با نظم عمومی ،همانند سایر نقایص
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در حقوق فرانسه بااینکه عدم رعایت تشریفات دادخواست ،از مصادیق نقص شکلی قلمداد
میشود ،دیوان کشور فرانسه در رایی ،تقدیم اعتراضنامه بهجای دادخواست تجدیدنظر را از
اسباب صدور قرار عدم استماع دعوی قلمداد کرده است .در این رای آمده« :اعتراض به رای
توسط نماینده شرکت محکومعلیه ،از طریق تقدیم اعتراضنامه 7بهجای دادخواست ،صرفاً یک
نقص شکلی نیست ،بلکه باعث میشود دادخواست غیرقابلپذیرش باشد» (شعبه تجاری دیوان
کشور فرانسه 1 ،ژانویه .5)7361
 -2-1-2نقص در تعیین خواندگان

شکی نیست که دعوای طرحشده علیه شخص معدوم یا موهوم ،غیرقابلپذیرش و به استناد
ماده  63ق.آ.د.م محکومبه رد است؛ بنابراین ،اگر شخصی که نام او در ستون خواندگان
درجشده (اعم از حقیقی یا حقوقی) ،وجود خارجی نداشته باشد ،دعوی پیش از اینکه نوبت به
صدور اخطار رفع نقص برسد ،رد میشود .همچنین اگر دعوی متوجه شخص خوانده نباشد،
صدور اخطار رفع نقص توجیهی نخواهد داشت؛ اما ابهام و تردید در مواردی ظاهر میشود که
خواندگان دعوی متعددند و خواهان تنها برخی از آنان را طرف دعوی قرار داده است.
رویه قضایی ایران ،در بسیاری دعاوی ،در خصوص اینکه چه کسانی باید طرف دعوی قرار
گیرند ،دچار تردید است .برای نمونه ،در برخی از آراء ،طرف دعوی قرار گرفتن خواهان دعوای
اصلی ،توسط خوانده جلبکننده ثالث ،ضروری اعالمشده ،بر این اساس که ماده  791ق.آ.د.م
مقرر کرده« :دادخواست جلب ثالث و رونوشت مدارک و ضمایم باید به تعداد اصحاب دعوی
بهعالوه یک نسخه باشد» .در مقابل ،مطابق نظریه مشورتی شماره  1/35/5116مورخ 7935/77/5
قید نام اصحاب دعوای اصلی بهعنوان خوانده در دادخواست جلب ثالث ،اگرچه ممکن است،
ولی ضرورت ندارد .بههرحال ،مطابق نظریه نخست ،یعنی لزوم طرف دعوی قرار گرفتن خواهان

شکلی دارای اثر قهقرایی است و سند قضایی مورنظر را از ابتدا منشأ اثر میسازد .تفاوت این دو نوع نقص با سایر نقایص شکلی،
در عدم لزوم پیش بینی ضمانت اجرای نقص ،در قانون است .به این معنیکه بطالن شکلی ،الزاماً باید در قانون پیشبینی شده
باشد ،مگر بطالن بهدلیل نقص جوهری یا نقص مرتبط با نظم عمومی (.)Guinchard et al., op. cit., p. 616
7. requête.
5. Callé et al., Op. cit., p.526.
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دعوای اصلی در دعوای جلب ثالث ،باید معلوم شود که ضمانت اجرای عدم رعایت این حکم،
صدور اخطار رفع نقص مطابق ماده  22ق.آ.د.م است یا صدور قرار رد دادخواست مطابق ماده 63
ق.آ.د.م؟ این تردید تنها ناظر بر مثال باال نیست ،در تمام مواردی که خواهان باید اشخاصی را
عالوه بر خواندگان بالفعل ،طرف دعوی قرار دهد ،همین پرسش مطرح میشود ،ازجمله در
فرضی که در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ،بعد از استعالم ثبتی در رابطه با مالکیت ملک
موضوع دعوی ،معلوم میشود مالک رسمی طرف دعوی قرار نگرفته است.
در یک مورد ،شعبه سوم دیوان عالی کشور مقرر کرده است در صورت اقامه دعوای الزام به
تنظیم سند رسمی علیه وکیل مالک ،دعوی قابل استماع نبوده و الزم است قرار رد آن صادر شود
(شعبه سوم دیوان عالی کشور .7)7917/3/72 ،در موردی دیگر ،دادگاه تجدیدنظر استان تهران،
اقامه دعوای فک رهن علیه راهن ،بدون اینکه مرتهن طرف دعوی قرار گیرد را از موجبات
صدور قرار رد دعوی دانسته است (شعبه  79دادگاه تجدیدنظر استان تهران .5)7935/9/52 ،در
رایی دیگر ،در دعوای وقفی الزم دانسته شده است تا عالوه برمتولی و اداره اوقاف ،شخصیت
حقوقی موقوفه نیز طرف دعوی قرار گیرد .در غیر این صورت دادگاه باید قرار عدم استماع
دعوی صادر کند (شعبه  51دادگاه تجدیدنظر استان تهران .9)7935/9/6 ،در دعوایی دیگر،
دادگاه تجدیدنظر به این خاطر که خریدار سرقفلی ،صرفاً ورثه فروشنده را طرف دعوی قرار داده
است ،بدون اینکه نام مالک عین مستاجره در ستون خوانده ذکر شود ،دعوی را غیرقابل استماع
دانسته است (شعبه  91دادگاه تجدیدنظر استان تهران .2)7935/2/76 ،این در حالی است که به-
صراحت بند  5ماده  29ق.آ.د.م ،ضمانت اجرای عدم رعایت مقررات بند  5ماده  27ق.آ.د.م در
رابطه با تعیین خوانده و اقامتگاه او ،صدور اخطار رفع نقص است و نه قرار رد دعوی یا عدم
استماع دعوی.

 .7بازگیر ،یداهلل ،تشریفات دادرسی مدنی در آیینۀ آراء دیوانعالی کشور ،تهران ،انتشارات فردوسی ،)7935( ،ص .13
 .5پژوهشگاه قوۀ قضائیه ،آرای قضایی دادگاه تجدیدنظر استان تهران (حقوقی) ،فروردین ،اردیبهشت ،خرداد  ،7935تهران،
انتشارات قوۀ قضائیه ( ،)7932ص .733
 .9پژوهشگاه قوۀ قضائیه ،همان ،ص .511
 .2پژوهشگاه قوۀ قضائیه ،آرای قضایی دادگاه تجدیدنظر استان تهران (حقوقی) ،تیر ،مرداد ،شهریور  ،7935تهران ،انتشارات قوۀ
قضائیه ( ،)7932ص .532
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 -3-1-2نقص در دالیل و مستندات دعوی

در مواردی که قانون یا رویه قضایی ،اثبات ادعای خاصی را صرفاً از طریق استناد به ادله
مشخصی ممکن اعالم کرده است ،این پرسش مطرح میشود که در صورت پیوست نشدن چنین
دالیلی به دادخواست ،دادگاه باید دعوی را غیرقابل استماع و محکومبه رد تلقی کند یا با تلقی آن
بهعنوان نقص دادخواست ،اقدام به صدور اخطار رفع نقص کند؟ در حقوق فرانسه نیز این مشکل
به شکل دیگری مطرحشده ،در حقوق این کشور ،گاه در متن قانون ،بهصراحت پیشبینیشده
است که عدم قید برخی مندرجات در اوراق دادرسی (اعم از دادخواست و غیر آن) ،باعث عدم
استماع دعوی میشود .برای نمونه ،میتوان به ماده  65ق.آ.د.م.ف اشاره کرد که ضمانت اجرای
عدم ذکر اسباب موجهه در تقاضانامه اعتراض به صالحیت 7را عدم قابلیت پذیرش اعتراض اعالم
کرده است .در این فرض ،دیوان کشور فرانسه ،صدور قرار عدم استماع دعوی در رابطه با چنین
اعتراضی را ضروری اعالم کرده است (شعبه دوم مدنی دیوان کشور فرانسه 1 ،ژوئن .)7321
همچنین میتوان به ماده  7131ق.آ.د.م.ف (اصالحی  53اکتبر  )5112اشاره کرد که عدم درج
شرایط خاصی در دادخواست طالق توافقی را موجب عدم قابلیت استماع دعوی تلقی کرده
است .عالوه براین ،رویه قضایی فرانسه ،عدم انتشار دادخواست بطالن بیع غیرمنقول را از موجبات
صدور قرار عدم استماع دعوی تلقی کرده (شعبه اول مدنی 51 ،اکتبر  ،5)7361درحالیکه در
برخی آراء نیز بهرغم ارتباط انتشار دادخواست بطالن بیع غیرمنقول با حقوق اشخاص ثالث ،عدم
اقدام به آن ،عیب شکلی دادخواست و قابلرفع قلمداد شده است (شعبه اول مدنی دیوان کشور
فرانسه 51 ،اکتبر .)7367

9

در حقوق ایران نیز میتوان قوانینی یافت که اثبات ادعایی را منوط به استناد به دلیل خاصی
کرده است ،البته بدون اینکه صراحتی در رابطه با ضمانت اجرای عدم استناد به دالیل موردنظر
وجود داشته باشد .برای نمونه ،ماده  216ق.آ.د.م مقرر میدارد« :درصورتیکه دلیل اعسار شهادت
شهود باشد ،باید شهادت کتبی حداقل دو نفر از اشخاصی که از وضعیت مالی و زندگانی او مطلع
هستند ،به دادخواست ضمیمه شود» .مطابق این ماده ،چنانچه مدعی اعسار به شهادت شهود استناد
7. requête de contredit.
5. Guinchard et al., op. cit., p.176.
9. Callé et al., op. cit., p. 452.
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کند ،ملزم است تا شهادتنامه کتبی الاقل دو نفر از شهود را پیوست دادخواست کند؛ اما این
ماده ،ضمانت اجرای عدم رعایت این الزام را پیشبینی نکرده به همین خاطر ،در این رابطه،
نظریاتی مبنی بر عدم قابلیت استماع دعوی یا نقص شکلی دادخواست مطرحشده است .شعبه 27
دادگاه تجدیدنظر استان تهران ،به این دلیل که در شهادتنامه اعسار «امضاکنندگان ذیل
استشهادیه ،مشخصات دقیق ،شغل و وسیله امرارمعاش مدعی اعسار و چگونگی عدم تمکن مالی
وی برای تادیه هزینه دادرسی را تصریح نکرده ،»...ورود به ماهیت دعوی را ممکن ندانسته و به
استناد ماده  5ق.آ.د.م قرار رد دعوی بدوی صادر کرده است (شعبه  27دادگاه تجدیدنظر استان
تهران .7)7935/6/71 ،در مقابل ،شعبه سوم دیوان عالی کشور در رای مورخ  ،7917/3/91با تلقی
عدم ذکر اسامی شهود در دادخواست ،بهعنوان نقص شکلی مقرر کرده« :وکیل خواهان عالوه بر
سند عادی  7926/6/91در جهت اثبات مراتب ادعایی به شهادت شهود هم استناد کرده و اگرچه
وفق قسمت اخیر بند  6ماده  15قانون آیین دادرسی مدنی (بند  6ماده  27ق.آ.د.م  ،)7913مکلف
بوده اسامی و مشخصات و محل اقامت گواهان را بهطور صریح معین کند ،لکن اقدام نکرده و
وفق ماده  62قانون آیین دادرسی مدنی (ماده  22ق.آ.د.م  )7913دادخواست وکیل خواهان
ازاینجهت ناقص بوده و دفتر دادگاه تکلیف داشته اقدام به رفع نقص کند که به این تکلیف عمل
نشده است.5
عالوه بر تردید رویه قضایی در رابطه با ضمانت اجرای پیوست نشدن شهادتنامه به
دادخواست اعسار یا ناقص بودن این شهادتنامه ،در موارد دیگری نیز این تردید قابلمشاهده
است .برای نمونه ،میتوان به لزوم ذکر دالیل تجدیدنظرخواهی ،موضوع بند  6ماده  927و ماده
 926ق.آ.د.م اشاره کرد .شعبه  52دادگاه تجدیدنظر استان تهران ،در رای مورخ  7937/6/72عدم
ذکر جهات تجدیدنظرخواهی را موجب عدم قابلیت استماع دعوی دانسته است .9همین شعبه در
رایی دیگر مورخ  7937/6/51مقرر کرده است« :نارسایی یادشده (عدم قید جهات
تجدیدنظرخواهی در دادخواست تجدیدنظر) از موارد نواقص دادخواست تجدیدنظر موضوع ماده
 .7پژوهشگاه قوۀ قضائیه ،آرای قضایی دادگاه تجدیدنظر استان تهران (حقوقی) ،تیر ،مرداد ،شهریور  ،)7932( 7935ص .215
 .5بازگیر ،یداهلل ،)7935( ،پیشین ،ص .712
 .9پژوهشگاه قوۀ قضائیه ،مجموعه آرای قضایی دادگاه تجدیدنظر (حقوقی) ،شهریور  ،7937تهران ،انتشارات قوۀ قضائیه
( ،)7939ص .53
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 922قانون صدرالذکر (ق.آ.د.م) نمیباشد تا امکان رفع نقص در آن متصور شود ،...قرار عدم
استماع دعوی تجدیدنظرخواهی را صادر و اعالم میدارد» .7در مقابل ،شعبه  67دادگاه تجدیدنظر
استان تهران ،در رای مورخ  7939/5/55پیوست نشدن الیحه دفاعیه به دادخواست تجدیدنظر (که
بیشک مستلزم عدم ذکر جهات تجدیدنظرخواهی است) را مستلزم صدور اخطار رفع نقص و
پسازآن ،صدور قرار رد دادخواستدانسته است.5
 -2-2تفکیک نقایص شکلی دادخواست از نقایص ماهوی

اصطالح نقص ماهوی ،به نقایصی در دادخواست اشاره دارد که در ماده  62قانون آیین
دادرسی مدنی مطرحشده و از آن بهعنوان ایرادات دادرسی یادشده است .ازآنجاکه این نقایص با
نقایص شکلی ،مصادیق مشتبه متعددی دارد؛ ازجمله نقص در سند مثبت سمت ( ،)7-5-5عدم
اهلیت خواهان ( )5-5-5و عدم اهلیت خوانده ( )9-5-5در این بحث سعی در تمیز این مفاهیم
شده است.
 -1-2-2نقص در سند مثبت سمت

یکی از شایعترین موارد ابهام در تمیز نقص شکلی دادخواست از نقص ماهوی ،ایرادات
مربوط به سند مثبت سمت دادخواست دهنده است .مصادیق این ایراد ،قابل احصاء نیست .ضابطه
تفکیک این است در ایراد شکلی ،تشریفات تنظیم سند با ایراد مواجه است؛ برای مثال ،وکالتنامه
وکیل دادگستری ،فاقد تمبر مالیاتی است یا امضای موکل ذیل وکالتنامه رسمی مخدوش است9؛
اما در ایراد ماهوی ،سند مثبت سمت ،برفرض صحت و اعتبار ،نمیتواند نمایندگی دادخواست
دهنده را قانوناً اثبات کند ،مانند فرضی که وکالتنامه ابرازی توسط وکیل شرکت ،حاوی امضای
شخصی غیر از شخص صاحب حق امضاء بهموجب اساسنامه شرکت باشد ،اعم از آنکه
امضاکننده وکالتنامه ،هیچگاه مدیرعامل شرکت نبوده باشد یا اینکه در زمان تقدیم دادخواست،
دوره مدیریت او منقضی شده و مجدداً به این سمت انتخابنشده باشد.
اما رویه قضایی ایران بهاتفاق نظری در خصوص تفکیک نقص ماهوی و شکلی نرسیده است،
 .7پژوهشگاه قوۀ قضائیه ،مجموعه آرای قضایی دادگاه تجدیدنظر (حقوقی) ،شهریور  ،7937ص .97
 .5پژوهشگاه قوۀ قضائیه ،مجموعه آرای قضایی دادگاه تجدیدنظر (حقوقی) ،شهریور  ،7939تهران ،انتشارات قوۀ قضائیه
( ،)7936ص .721
9. Lefort, Christophe, Procédure civile, Paris, Dalloz (5111), p. 726.
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ماده  63ق.آ.د.م ضمانت اجرای عدم رعایت مفاد بند  2ماده  62ق.آ.د.م را صدور قرار رد دعوی
دانسته است .بند  2ماده  62مقرر کرده« :کسی که بهعنوان نمایندگی اقامه دعوی کرده از قبیل
وکالت ،وصایت ،والیت یا قیمومیت و سمت او محرز نباشد» .این ماده هیچ کمکی به تمیز مثال-
هایی که در باال آمد نمیکند ،چراکه در مثالهای باال ،اعم از مصادیق نقص شکلی یا ماهوی،
سمت دادخواست دهنده محرز نیست؛ بنابراین ،اگر صرفاً این ماده مالک عمل دادرس باشد ،در
همه مثالهایی که آمد ،دعوی محکوم به رد است .در مقابل ،ماده  23ق.آ.د.م 7در رابطه با
دادخواست بدوی و مواد  925و  922ق.آ.د.م در رابطه با دادخواست تجدیدنظر ،ضمانت اجرای
پیوست نشدن سند مثبت سمت را صدور اخطار رفع نقص دانسته است .5میتوان به قیاس اولویت
گفت :وقتی عدم پیوست سند مثبت سمت ،به دادگاه امکان صدور قرار رد دعوی یا دادخواست،
بدون صدور اخطار رفع نقص را نمیدهد ،عدم وجود شرایط قانونی در سند مثبت سمت پیوستی
به دادخواست ،چنین حقی را به دادگاه نخواهد داد؛ بنابراین استدالل ،در مثالهایی که آمد ،دفتر
دادگاه باید اقدام به صدور اخطار رفع نقص کند.
اما استناد به هیچیک از این مواد ،بدون توجه به نوع ایراد وارد بر سند مثبت سمت ،راهگشا
نیست .با دقت در مصادیق نقص سند مثبت سمت و مفاد این مواد ،به نظر میرسد هرکدام از این
مواد ،قلمروی اجرای خاص خود را دارد .درواقع ،در مواردی که نقص سند ،ناظر بر تشریفات
 .7از آنجا که مادۀ  22ق.آ.د.م ضمانت اجرای نقایص شکلی دادخواست را پیشبینی نموده و در آن اشارهای به مادۀ  23ق.آ.د.م
نشده است ،این اعتقاد ،بهصورت موردی ،در رویه قضایی مطرح شده است که ضمانت اجرای عدم رعایت مفاد مادۀ 23
ق.آ.د.م صدور اخطار رفع نقص نیست ،بلکه ضمانت اجرای آن صدور قرار رد دعوی ،مطابق مادۀ  63ق.آ.د.م است (ازجمله
نظریۀ اقلیت قضات دادگستری استان فارس ،تیر ( )7913بازگیر ،7935 ،ص  )795و رای مورخ  7937/6/56شعبۀ  23دادگاه
تجدیدنظر استان تهران ،مبنی بر آنکه درصورت عدم قید مبلغ حقالوکاله در وکالتنامه ،قرار عدم استماع دعوای
تجدیدنظرخواهی صادر میشود (پژوهشگاه قوۀ قضائیه ،مجموعه آرای قضایی دادگاه تجدیدنظر (حقوقی) شهریور  ،7937ص
 .)61اما باید توجه داشت که نقایص دادخواست بدوی هیچ وجه تمایزی با نقایص دادخواست تجدیدنظر ندارد .در رابطه با عدم
پیوست سند مثبت سمت بهدادخواست تجدیدنظر ،مادۀ  292ق.آ.د.م صراحت در لزوم صدور اخطار رفع نقص دارد .بنابراین،
باتوجه به ابهام قانون در رابطه با ضمانت اجرای مواد  21تا  61ق.آ.د.م ،باید با توجه به مالک مادۀ  292ق.آ.د.م ضمانت اجرای
عدم پیوست سند مثبت سمت یا نقص شکلی آن را صدور اخطار رفع نقص و در نهایت صدور قرار رد دادخواست دانست و نه
قرار رد دعوی.
 .5البته شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران ،در رای مورخ  ،7935/2/91بهرغم این صراحت قانونی ،تقدیم دادخواست
بدون پیوست وکالتنامه را بیاثر تلقی نموده و با اینکه دو روز بعد وکالتنامه به دادگاه تقدیم شده است ،این امر را باعث معتبر
تلقی شدن دادخواست از زمان تقدیم آن ندانسته است (پژوهشگاه قوه قضائیه ،مجموعه آرای قضایی دادگاه تجدیدنظر
(حقوقی) ،تیر ،مرداد ،شهریور  ،7935تهران ،انتشارات قوه قضائیه ( ،)7932ص .)972
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شکلی است ،بهنحویکه با انجام تشریفات موردنظر ،تردیدی در نمایندگی دادخواست دهنده
باقی نمیماند ،موضوع در مرحله بدوی مشمول ماده  26ق.آ.دم و در مرحله تجدیدنظر مشمول
ماده  922ق.آ.د.م خواهد بود .در این موارد ،دادگاه باید از طریق دفتر ،اقدام به صدور اخطار رفع
نقص کند .7در مقابل ،چنانچه نقص سند مثبت سمت ،ماهوی باشد ،بهنحویکه در اصل وکالت و
نمایندگی دادخواست دهنده تردید ایجاد شود ،صدور اخطار رفع نقص برای دادگاه ممکن
نیست؛ بنابراین ،چنین فرضی مشمول بند  2ماده  62ق.آ.د.م بوده و دادگاه باید بدون صدور اخطار
رفع نقص ،اقدام به صدور قرار رد دعوی کند .5اعمال این نظریه باعث میشود ابهام موجود در
رویه قضایی در رابطه با عدم الصاق تمبر مالیاتی قانونی به وکالتنامه وکیل نیز مرتفع شود.9
این تقسیمبندی در رویه قضایی فرانسه ،جایگاه تثبیتشدهای یافته است .گرچه در برخی از
 .7دیوان عالی کشور در یکی از آرای خود ،قرار رد صادره توسط دادگاه بهدلیل عدم پیوست سند مثبت سمت را نقض و دفتر
دادگاه را ملزم دانسته است تا اقدام بهصدور اخطار رفع نقص نماید .در این رای آمده« :قرار موردنظر مخدوش است؛ زیرا -5 ...
نامۀ شرکت همراه با دادخواست مجدد که به امضای نایب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل رسیده ،داللت بر رفع نقص دارد و
عدم پذیرش آن به شرح مذکور در صورتجلسۀ  7915/2/2فاقد توجیه مستدل است -9 .با اینکه دادخواست تکمیل گردیده
بافرض اینکه دادخواست ناقص تلقی میشد میباید با توجه به اخطار رفع نقص طبق مادۀ  62قانون آیین دادرسی مدنی (مادۀ 22
قانون آیین دادرسی مدنی  )7913مورد اقدام قرار گیرد و آقای مدیر دفتر مبادرت به صدور قرار کند که در دادگاه به اعتراض
طرف رسیدگی شود نه اینکه (قرار رد دعوی توسط دادگاه صادر شود و درمقام رسیدگی به اعتراض به آن) تکلیف برای
دیوان عالی کشور ایجاد گردد» (شعبۀ  52دیوان عالی کشور( )7915/77/9 ،بازگیر ،یداهلل ،پیشین ،ص  .)755عالوه براین ،شعبۀ
ششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران ،در رأی مورخ  7937/6/72مقرر نموده« :عدم پرداخت تمبر مالیاتی توسط وکیل ،مشمول
مادۀ  29قانون آیین دادرسی مدنی میباشد که به شرح مادۀ  22همان قاننون صدور اخطار رفع نقص در آن خصوص ضروری و
الزم بوده( »...پژوهشگاه قوۀ قضائیه ،مجموعه آرای قضایی دادگاه تجدیدنظر (حقوقی) شهریور  ،37ص .)27
 .5شعبۀ  57دیوان عالی کشور ،در رأی مورخ  7939/6/57دعوای فرجامی اقامه شده توسط وکیل پایۀ  5را غیرقابل استماع
دانسته است (پژوهشگاه قوۀ قضائیه ،مجوعه آرای شعب دیوان عالی کشور (حقوقی) بهار  ،7939تهران ،انتشارات قوۀ قضائیه
( ،)7936ص .)92
 .9در حقوق ایران ،در رابطه با الصاق تمبر مالیاتی قانونی به وکالتنامۀ وکیل ،دو رویکرد متفاوت در رویۀ قضایی وجود دارد .در
رویکرد نخست؛ عدم الصاق تمبر مالیاتی بهمنزلۀ فقدان سمت وکیل در اقامۀ دعوی درنظر گرفته شده و دادخواست تقدیمی از
ناحیۀ وکیل به استناد مواد  5یا  66ق.آ.د.م غیرقابل پذیرش محسوب میگردد .در رویکرد دیگر ،عدم الصاق تمبر مشمول بند
اول مادۀ  29ق.آ.د.م و نقص شکلی محسوب شده که مقتضی صدور رفع نقص است .در راستای پذیرش نظریۀ نخست ،شعبۀ
 67دادگاه عمومی تهران ،عدم الصاق تمبر بهوکالتنامۀ وکیل تقدیمکنندۀ دادخواست را از مصادیق صدور قرار رد دعوی دانسته
است .این دادگاه مادۀ  719قانون مالیاتهای مستقیم را مفید آن میداند که اقدام وکیلی که تمبر مالیاتی را بر اساس تعرفه یا
توافق بیش از تعرفه ابطال ننموده ،بیاثر است و دعوای مطروحه از ناحیۀ چنین وکیلی به استناد مادۀ  5ق.آ.د.م محکوم به رد
است .در مقابل شعبۀ  6دادگاه تجدیدنظر استان تهران ،در مقام رسیدگی به درخواست تجدیدنظر نسبت به این رأی ،موضوع را
مشمول مواد  29و  22ق.آ.د.م و در نتیجه صدور اخطار رفع نقص توسط دفتر دادگاه دانسته است (شعبۀ  6دادگاه تجدیدنظر
استان تهران( )37/6/72 ،پژوهشگاه قوۀ قضائیه ،مجموعه آرای قضایی ،دادگاه تجدیدنظر (حقوقی) ،شهریور  ،7937صص -21
.)27
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آرای دیوان کشور فرانسه ،عدم ارائه سند مثبت سمت ،نقص ماهوی و بنابراین ،غیرقابلرفع
اعالمشده است (شعبه اجتماعی دیوان کشور 5 ،آوریل  ،)7335رویه قضایی مستقر دیوان کشور
فرانسه آن است که تنها در مواردی که وکیل قانوناً حق وکالت در مرجع رسیدگیکننده را
نداشته ،نقص ماهوی و غیرقابلرفع و اصالح قلمداد شود (شعبه دوم مدنی دیوان کشور فرانسه،
 97مارس  .)5113آرایی از همین شعبه صادرشده است که در آن از نقص شکلی سند مثبت
سمت ،بهعنوان فقدان اثبات سمت 7نامبرده شده و نه فقدان سمت .5در این رای آمده است« :عدم
اثبات سمت شخصی که بهعنوان نماینده یک شخص حقوقی اقدام به تقدیم دادخواست کرده
است ،موجد یک نقص ماهوی نیست» (شعبه دوم مدنی دیوان کشور فرانسه 91 ،اکتبر .9)7363
بهاینترتیب ،در رویه قضایی فرانسه ،آنجا که اصل سمت محرز نباشد ،مانند آنکه وکیل
دادگستری اختیار اقدام در مرجع رسیدگیکننده یا در حوزه جغرافیایی آن را نداشته باشد ،نقص
ماهوی بوده و ضمانت اجرای نقص ،مشمول نظام نقایص ماهوی خواهد بود .چنین نقصی قابلرفع
نیست و برای صدور رای بطالن ،احراز تضییع حقوق دفاعی متقاضی بطالن ضرورتی ندارد .در
مقابل ،اگر باوجود کامل بودن اختیارات وکیل ،سند مثبت سمت نقصی داشته باشد که آن را از
اعتبار انداخته و درنتیجه ،دادگاه با توسل به آن سند نتواند سمت دادخواست دهنده را احراز کند،
نقص شکلی محسوب شده و نهتنها قابلرفع است ،بلکه برای ترتیب اثر دادن به آن ،باید تضییع
حقوق دفاعی متقاضی بطالن نیز احراز شود.
 -2-2-2عدم اهلیت خواهان

عدم اهلیت خواهان در دادرسی ،در رابطه با هر دو شکل اهلیت (تمتع و استیفاء) قابلتصور
است .ممکن است شخصی به نمایندگی از شخص حقیقی محجور یا متوفی اقدام به طرح دعوی
کند یا به نمایندگی از یک شخص حقوقی در حال تأسیس یا منحل شده .در این موارد ،تردیدی
نیست که با وصف عدم اهلیت خواهان ،دعوی به دلیل نقص ماهوی ،باطل است؛ بنابراین ،امکان
رفع نقص توسط ورثه یا نماینده شخص محجور وجود ندارد .در این رابطه در حقوق ایران ،بند 9
7. défaut de justification de pouvoir
5. défaut de pouvoir
9. Callé et al., op. cit., p.566.
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ماده  62ق.آ.د.م به اهلیت اقامه دعوی اشاره کرده است .با جمع این ماده و ماده  63ق.آ.د.م ،در
صورت عدم اهلیت خواهان برای اقامه دعوی ،دادگاه باید اقدام به صدور قرار رد دعوی کند .7در
این موارد ،اگر ورثه شخص متوفی یا قیم شخص محجور ،پیش از صدور این قرار ،اقدام به
دخالت در دادرسی کند ،نقص دادخواست مرتفع نمیشود ،چراکه نقص دادخواست از نقایص
ماهوی است که قابلرفع محسوب نمیشود .توقیف دادرسی مطابق ماده  712ق.آ.د.م نیز در این
فرض ممکن نیست ،چراکه این ماده ناظر برفرضی است که شخص دادخواست دهنده ،در زمان
تقدیم دادخواست ،اهلیت دارد ،اما در حین دادرسی فوت یا دچار حجر میشود.
در حقوق فرانسه ،با اینکه ماده  757ق.آ.د.م.ف امکان رفع نقص عیوب ماهوی دادخواست را
پیشبینی کرده ،اما رویه قضایی در موارد متعدد ،عیوب ماهوی اوراق قضایی را غیرقابلرفع دانسته
است .شعبه تجاری دیوان کشور فرانسه ،در رابطه با تقدیم دادخواست از سوی شرکت در حال
تأسیس مقرر کرده« :رای دادگاه تجدیدنظر مبنی بر ابطال دادخواست تقدیمی از ناحیه شرکت در
حال تأسیس که بعد از تقدیم دادخواست در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده ،صحیح است،
چراکه این نقص ماهوی محسوب و قابلرفع و اصالح نیست» (شعبه تجاری دیوان کشور فرانسه،
 91نوامبر  .)7333همین شعبه در رایی دیگر مقرر کرده« :در فرضی که دادخواست توسط شرکت
در حال تأسیس تقدیم میشود ،بطالن ناشی از این نقص ،قابلرفع نیست» (شعبه تجاری دیوان
کشور فرانسه 72 ،ژوئن  .)5111در آرایی دیگر نیز شعبه دوم دیوان کشور ،عدم تشکیل شخصیت
حقوقی خواهان را نقصی غیرقابلرفع قلمداد کردهاند (شعبه دوم مدنی دیوان کشور فرانسه56 ،
مارس  7331و شعبه دوم مدنی دیوان کشور فرانسه 77 ،سپتامبر .)5177
البته بهرغم صدور آرای فوق ،همچنان در برخی موارد ،دیوان کشور فرانسه ،عدم اهلیت
خواهان را نقصی شکلی و قابلرفع قلمداد کرده و شعبه سوم دیوان کشور فرانسه ،نقص مربوط به
عدم تشکیل شرکت تقدیم کننده دادخواست را قابلرفع و اصالح دانسته است .در این رای
مقررشده« :رای دادگاه تجدیدنظر تا آنجا که ناظر بر قابلرفع بودن نقص ناشی از عدم ثبت
 .7با این حال ،شعبۀ  71دادگاه تجدیدنظر استان تهران ،اقامه دعوی از طرف شرکت منحل شده توسط شخصی غیر از مدیر
تصفیه را از موارد عدم قابلیت پذیرش دعوی و مستلزم صدور قرار عدم استماع دعوی دانسته است (پژوهشگاه قوه قضائیه،
مجموعه آرای قضایی ،دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)،تیر ،مرداد ،شهریور  ،35تهران ،انتشارات قوه قضائیه ( ،)7932ص  .)212این
درحالی است که عدم اهلیت خواهان در بند  9مادۀ  62ق.آ.د.م از مصادیق ایرادات دادرسی قلمداد میشود که بدون استناد و
ایراد خوانده ،دادگاه نمیتواند راساً به آن استناد کند.
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شرکت در اداره ثبت شرکتها و درنتیجه عدم تشکیل شرکت در زمان تقدیم دادخواست،
صحیح و موجه است» (شعبه سوم مدنی دیوان کشور فرانسه 73 ،اکتبر .)7336

7

 -3-2-2عدم اهلیت خوانده

رویه قضایی فرانسه در رابطه با ضمانت اجرای اقامه دعوی علیه خوانده فاقد شخصیت
حقوقی ،دچار تردید است .در برخی از آراء ،فقدان شخصیت حقوقی خوانده ،از مصادیق نقص
شکلی محسوب و درنتیجه با طرف دعوی قرار گرفتن شخص شرکا ،قابلرفع اعالمشده است
(شعبه دوم مدنی دیوان کشور فرانسه 57 ،اکتبر  7316و شعبه سوم مدنی دیوان کشور فرانسه71 ،
مه  .)7337از سوی دیگر ،برخی از شعب دیوان کشور فرانسه ،ضمانت اجرای فقدان شخصیت
حقوقی خوانده را عدم قابلیت استماع دعوی دانستهاند (شعبه اول مدنی دیوان کشور فرانسه5 ،
نوامبر 7332؛ شعبه دوم مدنی دیوان کشور فرانسه 51 ،مارس  7363و شعبه اجتماعی دیوان کشور
فرانسه 56 ،مارس  .)5172این در حالی است که ماده  771ق.آ.د.م.ف ،اقامه دعوی علیه شخص
فاقد اهلیت را عیب ماهوی دعوی تلقی کرده است .برخی از شعب دیوان کشور فرانسه نیز در
راستای همین ماده ،عدم اهلیت خوانده را نقص ماهوی دعویاعالم کردهاند .برای مثال ،شعبه اول
دیوان کشور فرانسه ،اقامه دعوای بیمهگذار علیه شرکت بیمه منحله را قاطع مرور زمان دوساله
دعاوی بیمهای تلقی نکرده است ،هرچند که این نقص با جلب مدیر تصفیه به دعوی رفع شود ،با
این استدالل که عدم اهلیت خوانده از نقایص ماهوی دعوی و درنتیجه ،غیرقابلرفع محسوب می-
شود (شعبه اول مدنی دیوان کشور فرانسه 2 ،نوامبر  .)5119در دکترین حقوقی فرانسه نیز عدم
اهلیت خوانده ،از مصادیق بطالن ماهوی تلقی شده است.5
در حقوق ایران رویه قضایی در تعیین اینکه عدم اهلیت خوانده ،از نقایص شکلی دادخواست
بوده یا از اسباب عدم قابلیت استماع دعوی ،دچار تشتت است .برای نمونه ،یکی از دادگاههای
عمومی حقوقی ،در فرضی که خوانده پیش از تقدیم دادخواست فوتشده بوده ،بعد از استعالم
مراتب از ثبتاحوال و احراز فوت خوانده ،معرفی ورثه توسط خواهان را کافی دانسته و به
رسیدگی ادامه داده است؛ اما دادگاه تجدیدنظر استان تهران ،در مقام رسیدگی به اعتراض به رای
7. Callé et al., op. cit., p.566.
5. Guinchard, et al., op. cit., p.615.
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صادره مقرر کرده« :ازآنجاکه خوانده ردیف اول دادخواست بدوی ،سالها قبل از تقدیم
دادخواست فوت شده ،طرح دعوی به نحو مذکور قابلیت پذیرش ندارد ،بنابراین دادگاه به تجویز
ماده  926ق.آ.د.م دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض و مستنداً به ماده  5قانون مرقوم ،قرار عدم
استماع دعوای یادشده را صادر و اعالم میدارد» (شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران،
 .7)7935/7/51در این رای ،اختالفنظر دادگاههای بدوی و تجدیدنظر در تفسیر فقدان اهلیت
تمتع خوانده ،بهعنوان عیب شکلی دادخواست یا عیب ماهوی دعوی روشن است .در موردی
دیگر ،شعبه  52دادگاه تجدیدنظر استان تهران ،اقامه دعوای تجدیدنظر بهطرفیت متوفی را
قابلپذیرش ندانسته و نسبت به آن قرار عدم استماع دعوی صادر کرده است.5
صرفنظر از اینکه قانون آیین دادرسی مدنی ،صراحتی در تعیین تکلیف طرح دعوی علیه
شخص حقیقی متوفی یا شخص حقوقی تشکیل نشده یا منحله ندارد ،در رابطه با عدم اهلیت
استیفای خوانده نیز مقررات قانونی ،نمیتواند راهگشا باشد .ماده  66ق.آ.د.م در رابطه با عدم
اهلیت استیفای خوانده مقرر کرده« :درصورتیکه خوانده اهلیت نداشته باشد ،میتواند از پاسخ در
ماهیت دعوی امتناع کند» .متن این ماده ،گمراهکننده است ،با قید اینکه خوانده میتواند از پاسخ
در ماهیت امتناع و گویا به شخص محجور این اختیار دادهشده تا شخصاً از خود دفاع کند! 9از
سوی دیگر ،تنها در رابطه با دفاع ماهوی ،به شخص محجور اجازه امتناع دادهشده؛ بنابراین ظاهر،
در امور شکلی ،شخص محجور ملزم به دفاع از خود است .از سوی دیگر با قطعیت نمیتوان
گفت نتیجه امتناع خوانده از پاسخ به دعوی چیست؟ ماده  63ق.آ.د.م که به ضمانت اجرای
 .7پژوهشگاه قوۀ قضائیه ،مجموعه آرای قضایی ،دادگاه تجدیدنظر (حقوقی) ،فروردین ،اردیبهشت ،خرداد  ،7935تهران،
انتشارات قوۀ قضائیه ( ،)7932صص .76-72
 .5پژوهشگاه قوه قضائیه ،مجموعه آرای قضایی دادگاه تجدیدنظر (حقوقی) ،بهار  ،39ص .951
 .9ابهام در این ماده باعث شده تا در برخی آراء ،اقامه دعوی علیه شخص محجور ،مجاز اعالم گردد .شعبه  72دادگاه
تجدیدنظر استان تهران ،در یکی از آرای خود مقرر داشته« :بهموجب دادنامه مذکور ،دعوای تجدیدنظر خواهان ...بهعلت طرح
دعوی بهطرفیت شخص محجور نه قیم وی ،قرار عدم استماع صادر شده که بهنظر فاقد وجاهت قانونی است ،زیرا اوالً؛ مطابق
مادۀ  66ق.آ.د.م قانونگذار این حق را بهخوانده داده تا در صورت عدم اهلیت ،پاسخ ادعا را ندهد ،نه اینکه طرف دعوی قرار
نگیرد» (شعبه  72دادگاه تجدیدنظر استان تهران( )7935/9/53 ،مجموعه آرای قضایی ،دادگاه تجدیدنظر استان تهران ،فروردین،
اردیبهشت ،خرداد  ،7935ص  .)736در مقابل ،شعبه  95دادگاه تجدیدنظر استان تهران اقامه دعوای تجدیدنظر علیه شخصی را
که بهجهت صغر سن اهلیت قانونی ندارد ،بهجهت عدم توجه دعوی بهخوانده ،مشمول بند  2مادۀ  62ق.آ.د.م دانسته و قرار رد
دعوای تجدیدنظرخواهی را صادر نموده است (پژوهشگاه قوه قضائیه ،مجموعه آرای قضایی دادگاه تجدیدنظر (حقوقی) ،بهار
 ،7939ص .)915
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ایرادات دادرسی پرداخته ،اشارهای به ماده  66ق.آ.د.م نکرده است .عالوه براین ،بااینکه در بند
«د» ماده  995و شق  5بند «ب» ماده  961ق.آ.د.م بهقرار عدم اهلیت اشارهشده ،اما معلوم نیست
نتیجه صدور این قرار چیست؟ بعد از صدور این قرار ،تکلیف دادگاه و طرفین دعوی چیست؟
یکی از اساتید اعتقاددارند« :درصورتیکه نماینده خوانده محجور در دادخواست مشخص نشده
باشد ،ضمن اینکه خوانده میتواند از پاسخ به دعوی خودداری کند ،دادرسی تا تعیین نماینده
محجور توقیف خواهد شد...؛ بنابراین صدور قرار عدم اهلیت خوانده ،در فرض عدم اهلیت او
بهطوریکه قاطع دعوی باشد ،ممتنع است» .7اگر مستند این نظریه ،ماده  712ق.آ.د.م باشد ،مفاد
این ماده ظهور در توقیف دادرسی بعد از آغاز آن دارد؛ اما در رابطه با فرضی که در زمان اقامه
دعوی ،خوانده فاقد اهلیت بوده ،این ماده ساکت است .در برخی نظرات نیز عنوانشده« :اگر در
دعوی علیه صغیر طرحشده ،در لحظه اتخاذ تصمیم دادرس این صغیر اهل شود ،صدور قرار رد
دعوی ممتنع میشود» .5اعمال چنین نظریهای میتواند حقوق دفاعی خوانده را بهکلی منتفی کند.
روشن است دعوایی که بدون دخالت ولی یا قیم شخص محجور ادامه یابد ،بهصورت یکجانبه
از سوی خواهان اداره خواهد شد.
به نظر میرسد ،در تمام مواردی که دعوی علیه شخص محجور دارای سرپرست قضایی یا
قانونی اقامهشده ،دادگاه باید به محض اطالع با صدور اخطار رفع نقص ،خواهان را به معرفی
سرپرست و ابالغ دادخواست و پیوستهای آن به نامبرده ملزم کند .در مقابل ،آنجا که صغیر فاقد
ولی قهری یا قیم است یا محجور فاقد قیم است ،دادگاه بهمحض اطالع باید با صدور قرار عدم
اهلیت ،قرار صادره را برای دادسرای سرپرستی جهت تعیین قیم ارسال کند .در این فرض ،خواهان
میتواند بعد از تعیین قیم مجدداً اقدام به طرح دعوی کند .مشکل آنجاست که طرح بسیاری
دعاوی ،مقید به موعد خاصی است .در این موارد ،با صدور قرار عدم اهلیت ،بهعنوان قرار قاطع
دعوی ،پرونده مختومه میشود 9و ازآنجاکه مدتزمان الزم برای صدور رای توسط دادگاه
 .7شمس ،عبداهلل ،آیین دادرسی مدنی ج ،5ص .569
 .5محسنی ،حسن« )7939( ،نقص شکلی و ماهوی در دادرسی مدنی» ،فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی ،سال دوم ،شماره
ششم ،بهار  ،7939ص .722
 .9باتوجه به اینکه قانون آیین دادرسی مدنی ،قرار عدم اهلیت را قابل تجدیدنظرخواهی و فرجامخواهی تلقی نموده است ،نمی-
توان شکی در ویژگی آن بهعنوان یک قرار قاطع دعوی داشت .هیچیک از قرارهای شبه قاطع ،اعم از قرار عدم صالحیت یا
قرار امتناع از رسیدگی ،مستقالً قابل تجدیدنظرخواهی یا فرجامخواهی نیست .درمقابل ،تمام قرارهای قاطع دعوی از این ویژگی
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سرپرستی و تعیین قیم ،اغلب بیش از مهلت تقدیم دادخواست است ،در عمل طرح مجدد دعوی
برای خواهان ممکن نیست .در این موارد ،برای اجتناب از تضییع حقوق احتمالی خواهان دادگاه
میتواند با صدور قرار اناطه ،مراتب تعیین قیم را به دادسرای سرپرستی اعالم کند .در این صورت
بعد از تعیین قیم دعوی به طرفیت شخص اخیر ادامه مییابد .البته پذیرش این نظریه توسط رویه
قضایی به دلیل فقدان صراحت قانونی بعید است.
 -3آثار تمیز نقص شکلی دادخواست از سایر اسباب بیاعتباری دعوی
همانگونه که ذکر شد ،مهمترین فایده در تمیز بطالن شکلی از سایر اسباب بیاعتباری
دادخواست در حقوق ایران ،قابلیت رفع نقایص شکلی دادخواست است ( .)5-9بااینحال در
حقوق فرانسه تمیز این اسباب بیاعتباری اوراق دادرسی ،آثار متعددی دارد که نخست به بررسی
آن میپردازیم (.)7-9
 -3-1آثار مختص حقوق فرانسه

در حقوق فرانسه ،بطالن شکلی اوراق دادرسی ،منوط به تحقق شرایط متعددی است .بطالن
شکلی باید در متنی قانونی پیشبینیشده باشد .عالوه براین ،بطالن اوراق دادرسی به دلیل نقص
شکلی ،بدون اثبات تضییع حقوق دفاعی متقاضی بطالن ،ممکن نیست ( .)7-7-9سومین شرط
بطالن دادخواست درنتیجه نقص شکلی آن است که متقاضی بطالن ،پیش از ورود به ماهیت
دعوی ،به بطالن استناد کند .درحالیکه استناد به بطالن در رابطه با دیگر اسباب بیاعتباری اوراق
دادرسی ،در تمام مراحل دادرسی ممکن است ( .7)5-7-9در مقابل ،در حقوق ایران ،در صدور
هیچیک از قرارهای رد دادخواست ،عدم استماع دعوی یا رد دعوی ،تضییع حقوق دفاعی خوانده
شرط نیست .البته شاید بتوان ،ازلحاظ منطقی لزوم پیشبینی سبب بطالن در متون قانونی را در
حقوق ایران نیز ویژگی منحصر نقایص شکلی دانست؛ اما این نظریه هنوز در رویه قضایی مجال
طرح نیافته است .عالوه براین در حقوق ایران ،تنها طرح ایراداتی که نتیجه پذیرش آن صدور قرار
برخوردار است .برای دیدن نظر مخالف ،ر.ک (شمس ،آیین دادرسی مدنی ج ،5ص .)565
7. Croze, Hervé et Morel, Christian, Procédure civile, Paris, Presse Universitaire de
France, (7366), p. 575.
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رد دعوی است ،مقید به زمان شده (ماده  61ق.آ.د.م) اما برای استناد به نقایص شکلی دادخواست،
موضوع مواد  27به بعد ق.آ.د.م یا اسباب صدور قرار عدم استماع دعوی ،مهلتی در قانون
پیشبینینشده است.
 -3-1-1پیشبینی در یک متن قانونی و تحقق تضییع حقوق دفاعی خوانده

در حقوق فرانسه ،اولین اثر تشخیص اینکه نقص خاصی در دادخواست یا دیگر اوراق
دادرسی ،موجد بطالن شکلی یا بطالن ماهوی یا عدم استماع دعوی آن است که سبب بطالن
شکلی ،لزوماً باید در یک متن قانونی پیشبینیشده باشد .ماده  772ق.آ.د.م.ف مقرر میدارد:
«اعالن بطالن اوراق قضایی به استناد نقص شکلی ممکن نیست مگر آنکه بطالن صریحاً در قانون
پیشبینیشده باشد ،مگر در رابطه با عدم رعایت شرایط جوهری یا شرایط مرتبط بانظم عمومی».
تفاوت دیگر بطالن شکلی با دیگر انواع بیاعتباری دادخواست ،در مفهوم تضییع حق 7نهفته است.
برای بطالن ورقه قضایی به سبب نقص شکلی ،الزم است تا متقاضی بطالن ،تضییع حقوق دفاعی
خود را درنتیجه نقص ،اثبات کند (شعبه اجتماعی دیوان کشور فرانسه 52 ،مه  .)7365بهموجب
یکی از آرای اخیر دیوان کشور فرانسه ،نقص دادخواست تجدیدنظر ،در صورتی منجر به بطالن
آن میشود که نقص موردنظر ،به اصل دادرسی منصفانه و تساوی طرفین در ابزارهای دفاعی لطمه
وارد آورد (شعبه دوم مدنی دیوان کشور فرانسه 73 ،نوامبر  .5)5172الزم به ذکر است که شرط
بطالن شکلی ،تضییع حقوق دفاعی است ،نه ورود ضرر .یکی از بدیهیات در حقوق فرانسه آن
است که مفهوم تضییع حق ،کامالً متمایز از مفهوم ضرر 9است .ورود ضرر به متقاضی بطالن،
نتیجه تعرض به حقوق دفاعی اوست ،به همین خاطر ،ممکن است در زمان صدور رای بطالن،
هنوز بهصورت بالفعل ،ضرری به متقاضی بطالن وارد نشده باشد (شعبه دوم مدنی دیوان کشور
فرانسه 71 ،دسامبر  .)7361در مقابل ،احراز بطالن ماهوی توسط دادگاه ،منوط بهصراحت قانونی
و تحقق تضییع حقوق دفاعی طرف مقابل نیست .ماده  773ق.آ.د.م.ف مقرر میدارد« :دادگاه باید
به ایراد بطالن ،مبتنی بر عدم رعایت قواعد ماهوی مربوط به اوراق دادرسی ،ترتیب اثر دهد ،بدون
7. grief .
5. Callé et al., op. cit., p.523.
9. préjudice.
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آنکه طرف استناد کننده به ایراد ،ملزم به اثبات تضییع حقوق دفاعی خود باشد یا بطالن الزاماً،
مستند به یک متن قانونی صریح باشد».7
 -3-1-2زمان طرح ایراد

در حقوق فرانسه ،تمیز بطالن شکلی دادخواست ،از سایر اسباب بیاعتباری دعوی ،در رابطه با
زمان طرح ایراد نیز مؤثر است .ایراد بطالن شکلی باید بالفاصله بعد از حدوث سبب بطالن مطرح
شود .ماده  775ق.آ.د.م.ف مقرر میدارد« :بطالن اوراق دادرسی ،بهتدریج با ایجاد سبب بطالن
قابل استناد است ،اما چنانچه متقاضی بطالن بعد از ایجاد سبب بطالن اقدام به طرح دفاع ماهوی یا
ایراد عدم استماع دعوی کند ،ایراد بطالن مسموع نخواهد بود» .البته درصورتیکه متقاضی بطالن،
سبب بطالن را بعد از طرح دفاع ماهوی کشف کند ،ایراد پذیرفته میشود .برای مثال ،اگر سند
ابرازی ،هنوز بهطرف مقابل ابالغ نشده باشد ،طرح دفاع ماهوی ،مانع طرح ایراد بطالن نخواهد بود
(شعبه دوم مدنی دیوان کشور فرانسه 6 ،مارس  .)7312در مقابل ،ایراد بطالن در رابطه با نقایص
ماهوی ،در همه مراحل دادرسی قابلطرح است (ماده  776ق.آ.د.م.ف)؛ بنابراین در فرضی که
پیش از تقدیم دادخواست نخستین ،یکی از خواهانها فوتشده باشد ،دادگاه تجدیدنظر نمیتواند
با این توجیه که خوانده باید در مرحله نخستین به ایراد بطالن استناد میکرد ،از پذیرش ایراد در
این مرحله امتناع کند (شعبه دوم مدنی دیوان کشور فرانسه 51 ،ژوئن  .5)5115ایراد عدم استماع
دعوی نیز مطابق ماده  759ق.آ.د.م.ف در همه مراحل دادرسی قابلطرح است .دادگاه میتواند
طرفی را که با انگیزه تأخیری ،زودتر به ایراد استناد نکرده باشد را به پرداخت خسارت محکوم
کند» .بر همین اساس ،دیوان کشور فرانسه دریکی از آرای خود مقرر کرده« :عدم انتشار
دادخواست بطالن بیع غیرمنقول ،موجد صدور قرار عدم استماع دعوی است؛ بنابراین این ایراد
در تمام مراحل دادرسی ،ازجمله برای نخستین بار نزد دادگاه تجدیدنظر ،قابلطرح است» (شعبه
سوم مدنی دیوان کشور فرانسه 75 ،فوریه .9)7362
 .7برای دیدن نظری که شرط بطالن شکلی در حقوق فرانسه تحقق ضرر معرفی شده ر.ک محسنی ،حسن« ،نقص اعمال آیین
دادرسی مدنی در حقوق فرانسه» ،مجله مطالعات حقوق تطبیقی ،دوره  ،6شمارۀ  ،5پاییز و زمستان  ،7932ص .131
5. Callé et al., Op. cit., p. 561.
9. Callé et al., Ibid, p. 539.
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در مقابل در حقوق ایران ،در رابطه با نقایص شکلی دادخواست ،مهلتی برای اعتراض خوانده
به این نقایص پیشبینینشده است .شکی نیست که خوانده میتواند به نقایص شکلی دادخواست
استناد کند ،اما اینکه طرح این ایراد در چه مهلتی ممکن است ،محل تردید دارد .ماده  22ق.آ.د.م
مقرر کرده :مدیر دفتر باید ظرف  5روز این نقایص را به خواهان اعالم کند .در مقابل در رابطه با
ایرادات ماهوی ماده  61نیز مقرر کرده« :ایرادات و اعتراضات باید تا پایان اولین جلسه دادرسی
انجام گیرد مگر آنکه سبب ایراد متعاقباً حادث شود» .با توجه به تفاوت نظام حقوقی حاکم بر
نقایص شکلی دادخواست و سایر اسباب بیاعتباری دادخواست ،نمیتوان مهلت استناد به نقایص
شکلی دادخواست را مشمول ماده  61ق.آ.د.م دانست .البته پذیرش این ایراد بدون در نظر گرفتن
مهلت نیز محل اشکال است ،خصوصاً در مواردی که دادگاه وارد رسیدگی به ماهیت دعوی شده
است.
 -3-2آثار مشترک در حقوق ایران و فرانسه (امکان رفع نقص)

مهمترین اثری که تمیز بطالن شکلی اوراق دادرسی از بطالن ماهوی و عدم قابلیت استماع
دعوی در بردارد ،در رابطه با امکان رفع نقص ظهور و بروز مییابد .در حقوق فرانسه بطالن
شکلی اوراق دادرسی ،در همه موارد قابلرفع است و این رفع نقص دارای اثر قهقرایی است .به
این معنی که با رفع نقص شکلی ،دادخواست از ابتدا مؤثر واقع میشود .درحالیکه در رابطه با
بطالن ماهوی ،رویه قضایی به دلیل تبعات منفی دخالت اشخاص فاقد اهلیت یا سمت در دادرسی،
رفع نقص ماهوی را در بسیاری موارد نپذیرفته (برای نمونه ،رای شعبه دوم مدنی دیوان کشور
فرانسه 73 ،اکتبر  )7369و در موارد پذیرش رفع نقص نیز ،آن را فاقد اثر قهقرایی میداند7؛
بنابراین ،رفع نقص به معنای خاص ،تنها در رابطه با نقایص شکلی متصور است.
ماده  772ق.آ.د.م.ف در رابطه با رفع نقص شکلی مقرر میدارد« :بطالن شکلی با تطبیق بعدی
با قانون جبران میشود ،مشروط بر آنکه دادگاه بطالن را اعالم نکرده باشد و تطبیق با قانون،
تضییع حقوق دفاعی طرف مقابل را منتفی کند» .گرایش مدرن حقوق دادرسی نیز به این سمت
است که موارد بطالن اوراق دادرسی به دلیل نقایص شکلی تا حدی که حقوق بنیادین طرف
7. Guinchard et al., op. cit., p. 661.
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دعوی تحت تأثیر قرار نگیرد ،هرچه بیشتر محدود شود .توسل افراطی دادگاهها به بطالن شکلی،
حقوق ماهوی شهروندان را در پای حقوق شکلی ،قربانی میکند .همواره باید تعادلی میان لزوم
احترام به مقررات شکلی و حفظ حقوق ماهوی شهروندان برقرار شود .ازنظر دادگاه اروپایی
حقوق بشر ،رفع نقص شکلی دادخواست ،در هر مرحله ،به مراحل قبلی سرایت میکند .به اعتقاد
این دادگاه ،حفظ حقوق بنیادین اصحاب دعوی در دسترسی به یک دادرسی منصفانه و متعادل،
موضوع ماده  6کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ،مستلزم آن است که دادرسی بهعنوان یک کل و
در تمام مراحل آن متعادل باشد .به همین دلیل «تفسیر یک مرجع قضایی از شرایط قانونی اوراق
دادرسی ،چنانچه صرفاً مبتنی بر شکلگرایی باشد ،ممکن است در مواردی مانند حق اعتراض
اشخاص ذینفع نسبت به آرای دادگاه ،باعث سلب حق دسترسی به دادگاه عادالنه شود» (دادگاه
اروپایی حقوق بشر 79 ،اکتبر .)5113
در حقوق فرانسه ،رفع نقص شکلی دادخواست دارای اثر قهقرایی است؛ حتی اگر نقص
موردنظر جوهری یا مرتبط بانظم عمومی باشد .تنها تفاوتی که میان این نقایص با دیگر نقایص
شکلی وجود دارد ،عدم لزوم پیشبینی در متن قانونی است .به این معنی که حتی اگر مصادیق
نقص شکلی جوهری یا مرتبط بانظم عمومی در قانون پیشبینینشده باشد ،دادگاه ممکن است با
احراز این نقایص ،اقدام به ابطال دادخواست کند .7البته رویه قضایی فرانسه ،استثنائاتی را نیز در
رابطه با اثر قهقرایی رفع نقص شکلی در نظر گرفته است .برای نمونه ،رویه دادگاههای فرانسه ،در
رابطه با امکان رفع نقص از دادخواست تجدیدنظر ،بعد از انقضای موعد تجدیدنظرخواهی ،دچار
تشتت است .در مواردی رفع نقص از دادخواست تجدیدنظر بعد از انقضای مهلت
تجدیدنظرخواهی پذیرفتهنشده است (دادگاه تجدیدنظر آمین 2 ،5دسامبر  .)7312در مقابل ،رفع
نقص دادخواست تجدیدنظر ،بعد از انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی ،در فرضی که تاریخ رای
معترضعنه بهاشتباه در دادخواست تجدیدنظر درجشده ،پذیرفتهشده است (دادگاه تجدیدنظر
پاریس 51 ،مارس .9)7362
عالوه براین ،رفع نقص از دادخواست باید بهنحوی باشد که به تضییع حقوق دفاعی خوانده پایان
7. Cornu et al., Op. cit., p. 555.
5. Amiens.
9. Callé et al., Op. cit., p. 412.
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دهد .در همین راستا ،در فرض عدم اعالم نشانی صحیح مقر اصلی شرکت تجدیدنظرخواه در
دادخواست ،چنانچه دراثنای دادرسی نخستین ،شرکت عمالً از مقر اصلی خود تغییر مکان داده
باشد ،دادگاههای فرانسه رفع نقص را با اعالم نشانی صحیح در مرحله تجدیدنظر نمیپذیرند (دادگاه
تجدیدنظر پاریس 75 ،فوریه  .)7316در رایی دیگر ،دیوان کشور فرانسه مقرر کرده« :رفع نقص در
رابطه با نشانی تجدیدنظرخواه ،باید بهنحوی باشد که دسترسی به اموال نامبرده را برای محکومله
تضمین کند؛ بنابراین ،صرف امکان ابالغ به نشانی اعالمی جدید توسط تجدیدنظرخواه ،باعث منتفی
شدن تضییع حقوق دفاعی تجدیدنظر خوانده نخواهد شد» (شعبه دوم دیوان کشور فرانسه 79 ،ژوئن
 .)7331در حقوق ایران ،ازآنجاکه در تحقق بطالن شکلی ،تضییع حقوق دفاعی خوانده شرط
نیست ،رفع نقص شکلی نیز منوط به منتفی شدن ضرر یا تضییع حقوق دفاعی طرف مقابل نیست .از
سوی دیگر ،مهلت رفع نقص در حقوق ایران 71 ،روز از زمان ابالغ اخطار رفع نقص است،
برخالف حقوق فرانسه که این اقدام برای خواهان تا زمان صدور رای بطالن ممکن است.
نتیجهگیری
همچنان که مالحظه شد مفهوم محوری در این مقاله ،رفع نقص اوراق دادرسی است .نتیجه
عملی تمیز مصادیق بطالن شکلی دادخواست از سایر عوامل بیاعتباری اوراق دادرسی ،قابلیت
اصالح نقایص شکلی است .در حقوق فرانسه در بسیاری موارد ،ازجمله فقدان اهلیت خوانده،
رویه قضایی نتوانسته به نتیجهای قطعی در خصوص شکلی یا ماهوی بودن این نقص برسد؛ اما
مصادیق تردید در حقوق ایران بیشتر است .این ابهام و تردید ،تنها مشکلی نظری نیست ،بلکه
لطمهای جدی بهنظام دادرسی مدنی ایران وارد کرده است .مهمترین لطمه ،سلب قابلیت پیشبینی
از دادرسی است .خواهان در زمان تقدیم دادخواست نمیداند که در صورت عدم اشاره به نام و
نشانی شهود ،دعوای او بالفاصله رد میشود یا با صدور اخطار رفع نقص ،این فرصت را خواهد
داشت تا اقدام به تعرفه شهود کند .وکیل خواهان نمیتواند پیشبینی کند که در صورت نقص در
تمبر الصاقی به وکالتنامه ،فرصت این را خواهد داشت که تمبر قانونی را بهوکالتنامه الصاق کند
یا اینکه دعوی ،بالفاصله و بدون صدور اخطار رفع نقص رد میشود .این ابهامها گرچه در نگاه
نخست کماهمیت به نظر میرسد ،اما فلسفه وجودی نظام دادرسی مدرن را که همانا ایجاد قابلیت
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پیشبینی نتیجه دادرسی ،به نتیجه رسیدن دعاوی مبتنی بر حق و جلوگیری از طرح دعاوی بیهوده
است ،زیر سؤال میبرد .بر این اساس ،بیش از آنکه تعیین تعلق هریک از نقایص موردبررسی،
بهنظام نقایص شکلی یا ماهوی مهم باشد ،قضاوت قطعی رویه قضایی در این رابطه اهمیت دارد .به
همین خاطر نیز در این مقاله ،بهجای آنکه سعی شود پاسخی قاطع به تعلق هریک از نقایص
مذکور ،بهنظام بطالن شکلی یا ماهوی داده شود ،تالش شده تا مبانی و حدود این اختالفنظر در
قانون و رویه قضایی توصیف و تشریح شود .در اغلب موارد ،رویه قضایی برای توسل بههریک از
این راهحلها دالیل کافی در اختیار دارد .ازلحاظ نظری نیز برای تعیین تکلیف هریک از موار
مشتبه ،استداللی قابلطرح است؛ اما درنهایت ،آنچه اهمیت دارد ،قطعیت رویه قضایی در انتخاب
یکی از راهحلهای ارائهشده است.
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