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 اعتباری دعویتمیز نقص شکلی دادخواست از سایر اسباب بی
 

 2اصغر عربیان - 1زاده رضا شکوهی
 

 6/9/7931تاریخ پذیرش:       79/6/7936تاریخ دریافت: 
 

 چکیده
رفع تلقی ، نقصی قابلازآنجاکه نقص شکلی دادخواست در حقوق ایران و فرانسه

اعتباری دعوی را نقص شکلی شود، نفع خواهان همواره در آن است که تمام اسباب بیمی
دادخواست معرفی کند. در مقابل، نفع خوانده در این است که نقایص دادخواست 

رفع تلقی شود و دعوی، بدون اینکه امکان رفع نقص برای خواهان وجود داشته باشد، غیرقابل
سوی هریک از این منافع معارض باعث به رد شود. گرایش رویه قضایی بهاصله محکومبالف

اما تردید رویه قضایی در تمیز مصادیق  برهم خوردن تعادل نظام دادرسی مدنی خواهد شد؛
ای بیش از توسل افراطی به هریک از این دو رویکرد درپی شکلی نقص دادخواست، لطمه

بینی دعاوی را در نظام قضایی ایران مخدوش کرده است. شدارد. این تردید قابلیت پی
کند، سبب رد بالفاصله دعوی شده و امید به عدم رفع تلقی مینقایصی که خواهان قابل

حکم دادگاه یا مصالحه با طرف را پذیرش دعوی توسط دادگاه، احتمال تسلیم بدهکاران به
تمیز مصادیق نقص شکلی دهد. در این مقاله سعی خواهد شد تا ضمن کاهش می

دادخواست از اسباب نقص ماهوی آن و موارد صدور قرار عدم استماع دعوی، در هر مورد 
اما هدف اصلی در این مقاله، معرفی و تشریح رویکردهای معارض در  حلی ارائه شود؛راه

 رویه قضایی است.
 

ود اوراق نقص شکلی، نقص ماهوی، عدم استماع دعوی، فرض عدم وج واژگان کلیدی:
 دادرسی، ایراد عدم اهلیت.
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 مقدمه 
از دیدگاه نظری صرف، تفکیک بطالن اوراق دادرسی به دالیل شکلی، از عدم قابلیت 

راحتی ممکن است. بطالن شکلی، اعتبار دادرسی را به دلیل عدم پذیرش دعوی یا رد آن، به

مقابل، رد دعوی نتیجه عدم  دهد. دررعایت تشریفات قانونی و شرایط شکلی تحت تأثیر قرار می

پذیرش بودن آن است رعایت قواعد ماهوی  طرح دعوی و عدم استماع دعوی نتیجه غیرقابل

بنابراین عدم قابلیت استماع دعوی،  )برای مثال، به دلیل تحقق اعتبار امر مختومه یا فقدان نفع(؛

در عمل، در حقوق ایران و  اما دهد، نه تشریفات طرح آن را؛خودِ دعوی را تحت تأثیر قرار می

گذار و رویه قضایی گاه در تفکیک این مفاهیم دچار تردید شده است. برای نمونه، فرانسه، قانون

ق.آ.د.م، به سمت دادخواست دهنده اشاره دارد. حال دادرس در  66و  22در حقوق ایران مواد 

ل هریک از این مواد، ممکن مواجهه با ایرادی که به سمت دادخواست دهنده متوجه است، با اعما

است ضمانت اجرای متفاوتی را نسبت به موضوع اعمال کند. برای مثال، ممکن است عدم الصاق 

وکالتنامه وکیل، نقصی شکلی محسوب کرده و اقدام به صدور اخطار رفع نقص  تمبر مالیاتی را به

ق.آ.د.م( و  5ده کند یا نقصی غیرشکلی )تقدیم دادخواست توسط شخص فاقد نفع موضوع ما

 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 

اند که تا حد زیادی نیز به نتیجه رسیده است. در این مقاله زیادی برای روشن شدن موضوع کرده

شده در حقوق این کشور، در حقوق ایران استفاده شود. ارائه هایحلسعی خواهد شد تا از راه

البته مشکل اصلی در این راه، تطبیق نهادهای آیین دادرسی مدنی فرانسه با این نهادها در حقوق 

 9و ماهوی اوراق دادرسی 5، از نقایص شکلی7ایران است. در حقوق فرانسه، در ذیل نظریه بطالن

 2ر، برکنار بطالن، نهادهای دیگری ازجمله عدم استماع دعویشود. در حقوق این کشوبحث می

، ممکن است باعث مردود شناختن دعوای خواهان شود. 2و ناموجود فرض کردن اوراق دادرسی

                                                                                                     
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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اما در یک نگاه کلی، آنچه بطالن شکلی  قرارها متفاوت است؛شرایط صدور و آثار هریک ازاین

سازد، قابلیت رفع و اصالح اسباب بطالن تمایز میاعتباری دادخواست مرا از سایر عوامل بی

توان وضعیت مشابهی را مالحظه کرد. ایرادات شکلی . در حقوق ایران نیز می7شکلی است

موجب به بعد ق.آ.د.م، ذیل عنوان شرایط دادخواست آمده است، به 27دادخواست که در مواد 

اعتباری اما دیگر عوامل بی ق.آ.د.م.ف(؛ 772رفع است )مشابه با ماده همین قانون قابل 22ماده 

ق.آ.د.م( و قرار عدم استماع  62دادخواست، ازجمله اسباب صدور قرار رد دعوی )موضوع ماده 

شود. همین میزان قابلیت تطبیق، رفع و اصالح تلقی نمیق.آ.د.م( قابل 5دعوی )موضوع ماده 

سازد. در دادرسی مدنی ایران ممکن می گیری از سوابق موجود در حقوق فرانسه را در آیینبهره

این راستا، پرسش اصلی که در این مقاله باید پاسخ داده شود آن است که آیا رویه قضایی ایران 

اعتباری نیز همچون رویه قضایی فرانسه، در تمیز نقایص شکلی دادخواست از سایر اسباب بی

توان به این فرضیه ایی ایران میدعوی دچار تشتت و تعارض است؟ با بررسی اجمالی رویه قض

بنابراین الزم است مصادیق مشتبه نقایص  رسید که اختالف در رویه قضایی ایران نیز وجود دارد؛

اعتباری دعوی در رویه قضایی ایران و فرانسه موردبررسی شکلی دادخواست و سایر اسباب بی

گونه که تمیز نقص شکلی همانازآن باید به این پرسش پاسخ داد که آیا (. پس7قرار گیرد )

اعتباری دعوی در حقوق فرانسه، دارای آثار متعددی است، در دادخواست از سایر اسباب بی

عنوان فرضیه بتوان پذیرفت که در رسد بهحقوق ایران نیز چنین آثاری قابل احراز است؟ به نظر می

اعتباری سایر اسباب بی حقوق ایران امکان رفع نقایص شکلی دادخواست و عدم امکان اصالح

اما این تفکیک در حقوق فرانسه آثار متعددی دارد که در  دعوی، تنها امتیاز این تفکیک باشد؛

 (.5ادامه به بررسی آن خواهیم پرداخت )
 

 مصادیق مشتبه )نقایص دووجهی( -1

                                                                                                     
7. Cornu, Gérard, Foyer, Jean, Procédure civile, Paris, Presses universitaires de France 

(7336), p. 919. 
م.ف(، اما رویه ق.آ.د. 757البته قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه، بطالن ماهوی اوراق دادرسی را نیز قابل رفع اعالم نموده )مادۀ 

غیرقابل رفع بودن نقایص ماهوی دلیل تأثیر نامطلوب دخالت اشخاص فاقد سمت و اهلیت در دادرسی، نظر بهقضایی این کشور به
 ,Callé, Pierre et Dargent, Laurent, Code de procédure civile, Paris, Dalloz (5171)دادخواست دارد )

p.566..) 
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ق.آ.د.م به تعیین مصادیق نقص شکلی دادخواست پرداخته است. تردیدی نیست که  27ماده 

ضمانت اجرای عدم رعایت برخی از بندهای این ماده، صدور اخطار رفع نقص است. برای نمونه، 

)تعداد  6)تعهدات و جهات استحقاق خواهان( و  2)تعیین خواسته(،  9عدم رعایت مفاد بندهای 

شود و تأثیری در قابلیت های دادخواست( این ماده، منجر به صدور اخطار رفع نقص میپیوست

 27گونه که خواهد آمد، رویه قضایی عدم رعایت سایر بندهای ماده اما همان دعوی ندارد؛ استماع

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 

ق.آ.د.م و از عوامل صدور قرار رد دعوی،  66عنوان عیب شکلی تلقی شود یا مشمول ماده به است

بدون اینکه امکان رفع نقص دادخواست وجود داشته باشد. نقص در وکالتنامه وکیل، ممکن است 

ق.آ.د.م تلقی شود و یا تقدیم دادخواست از سوی  26نقص شکلی دادخواست و مشمول ماده 

نفع، نمایندگی دارد. در تفسیر اخیر دعوی نفع است و نه از شخص ذیر دعوی ذیشخصی که نه د

ق.آ.د.م قرارگرفته و باید نسبت به آن قرار عدم استماع دعوی صادر شود. عالوه  5تحت شمول ماده 

براین، در مواردی که قانون طرح دعوایی را منوط به ارائه دالیل خاصی کرده، در صورت عدم 

رفع تلقی ن دالیل در دادخواست، دادگاه ممکن است این امر را نقص دادخواست و قابلاستناد به ای

گونه به عدم استماع. همانق.آ.د.م( و محکوم 5کند یا اقامه دعوی بدون رعایت شرایط قانونی )ماده 

عنوان نقص که آمد، در حقوق فرانسه نیز تردید مشابهی در خصوص تفکیک نقص شکلی )به

سو و نقص ماهوی، قرار عدم استماع دعوی و ناموجود فرض کردن دادخواست از یکرفع( قابل

. با توجه به این مراتب، برای روشن شدن موضوع الزم 7رفع( وجود داردعنوان نقایص غیرقابل)به

( و از 7-7سو، از موارد عدم استماع دعوی تفکیک شود ) است نقص شکلی دادخواست از یک

 (.5-7ماهوی )  سوی دیگر، از نقایص
 

 تفکیک نقص شکلی دادخواست از اسباب عدم استماع دعوی -1-1

 27در رویه قضایی، در خصوص تمیز بسیاری از مصادیق نقص دادخواست، موضوع ماده 

نظر وجود دارد. در این ق.آ.د.م( اختالف 5ق.آ.د.م از اسباب عدم استماع دعوی )موضوع ماده 
                                                                                                     
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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. با توجه به اینکه مطابق صدر 7اختالف رویه خواهیم پرداخت مقاله، به بررسی سه مصداق این

ها های چاپی مخصوص نوشته شود، بسیاری از دادگاه، دادخواست باید بر روی برگ27ماده 

های عادی و در قالب درخواست را از مصادیق نقص شکلی تلقی تقدیم دادخواست بر روی برگ

نقیصه را از اسباب غیرقابل استماع محسوب شدن دعوی ها این کنند. در مقابل برخی از دادگاهمی

-(. نقص دادخواست در تعیین خواندگان نیز یکی از مواردی است که اختالف7-7-5دانند )می

(. عالوه براین، عدم استناد به دالیل و 5-7-5نظر مشابهی در رویه قضایی حاصل کرده است )

دعاوی الزم دانسته، در رویه قضایی زمینه بروز مستنداتی که قانون ارائه آن را برای طرح برخی 

(. ازآنجاکه در رابطه با تمیز نقص شکلی اوراق 9-7-5نظر مشابهی را فراهم کرده است )اختالف

ق.آ.د.م.ف( از اسباب صدور قرار عدم استماع دعوی )موضوع ماده  775دادرسی )موضوع ماده 

مشاهده است، در بررسی این ی فرانسه، قابلنظر مشابهی در رویه قضایق.آ.د.م.ف( اختالف 755

 شده در حقوق این کشور نیز اشاره خواهد شد.های ارائهحلموضوعات به راه
 

 جای دادخواستتقدیم درخواست به -2-1-1

در آیین دادرسی مدنی ایران همواره این بحث مطرح بوده که درچه مواردی تقدیم 

یم درخواست برای دادگاه تکلیف به رسیدگی دادخواست ضروری است و درچه مواردی، تقد

سو، در اینکه در رابطه با برخی اَعمال دادرسی، همچون تقاضای تأمین کند. از یکایجاد می

ق.آ.د.م( و مطالیه خسارت )تبصره  979ق.آ.د.م(، تقاضای دستور موقت )ماده  716خواسته )ماده 

نیست. از سوی دیگر، در خصوص ( تقدیم دادخواست ضرورت ندارد، تردیدی 272ماده  7

قرار رد یا اعتراض به 5بعضی موارد، ازجمله لزوم تقدیم دادخواست برای اعتراض به رای داور

                                                                                                     
شمول قضایی در خصوص  های که در ذیل به بررسی آن خواهیم پرداخت، در موارد دیگری نیز رویگانهعالوه بر موارد سه .7

مقررات نقص شکلی یا ایراد عدم استماع دعوی نسبت به شرایط دادخواست دچار تردید است. برای نمونه، در رابطه با تقدیم 
فرض، نظر به لزوم صدور اخطار رفع  این ، در57/77/7935عالی کشور در رأی مورخ دیوان 75دادخواست بدون امضاء، شعبۀ 

، همین امر را سبب غیرقابل پذیرش بودن دعوی تلقی نموده و 91/77/7935رأی مورخ نقص توسط دفتر شعبه داشته، اما در 
 )پژوهشگاه قوۀ قضائیه، نکرده استبه صدور اخطار رفع نقص  ،ای به الزام دفتر دادگاه صادرکنندۀ رأی فرجام خواستهاشاره

 .672-679، صص (7936) تهران، انتشارات قوۀ قضائیه ،7939آرای قضایی دیوان عالی کشور )حقوقی( 
ق.آ.د.م از درخواست ابطال رأی داور سخن گفته است. بر همین اساس ممکن است قائل به آن بود که اعتراض به  235مادۀ  .5

از شروع داوری تا پایان آن، تنها موردی که »رأی داور محتاج تقدیم دادخواست نیست. برخی از حقوقدانان اعتقاد دارند: 
بینی نموده، وقتی است که مدعی در مواردی که ارجاع به داوری از طریق دادگاه نبوده، دخواست را پیشقانونگذار تقدیم دا

، تهران، آیین دادرسی مدنی، جلد سوم)شمس، عبداهلل، (« 237پس از ابطال رأی داور قصد اقامۀ دعوی داشته باشد )تبصرۀ مادۀ 
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جای نظر از اینکه تقدیم درخواست به. صرف7نظر وجود دارددادخواست تجدیدنظر، اختالف

دادخواست تقدیم بایست دادخواست در موارد اختالفی صورت گیرد یا مواردی که قطعاً می

تواند نسبت به این وضعیت اعمال کند، محل بحث دادگاه شود، ضمانت اجرایی که دادگاه می

 است.

جای دادخواست را از مصادیق عدم رعایت تشریفات شکلی اگر تقدیم درخواست به

دادخواست، ازجمله لزوم تنظیم دادخواست بر روی اوراق چاپی قلمداد کنیم، موضوع مشمول 

ق.آ.د.م و از موارد صدور اخطار رفع نقص خواهد بود. در همین راستا، اداره حقوقی  27ماده 

دادخواست باید بر روی »مقرر کرده:  57/2/39مورخ  7732/39/1دادگستری در نظریه شماره 

نویس باشد. نوشتن بقیه مطالب شرح های چاپی مخصوص ... باشد؛ یعنی نباید دستبرگ

دار وکال، فاقد اعتبار بوده و قابل های آرمعمولی و ازجمله در برگهای مدادخواست در برگ

ترتیب اثر نیست و تکلیف مدیر دفتر صدور اخطار رفع نقص برای تکمیل پرونده، وفق مقررات 

در مقابل، اگر درخواست را عمل قضایی مستقلی از دادخواست تلقی کنیم، «. قانونی است

رابر قانون صورت نگرفته، دادگاه باید اقدام به صدور قرار ازآنجاکه تقاضای رسیدگی به دعوی ب

. مطابق این نظریه، تقدیم 5رفع نقص و اصالح  نیستتبع، قابلعدم استماع دعوی کند که به

 . 9اثر بوده و خواهان باید دعوای جدیدی اقامه کندجای دادخواست، بیدرخواست به

                                                                                                     
 (.262(، ص 7962دراک )

صدور قرار رد دادخواست اعتراض به»مقرر نموده:  59/7/7966مورخ  522/1ظریۀ شمارۀ ادارۀ حقوقی دادگستری در ن .7
هدف نظریه، جلوگیری از ایجاد تسلسل در تقدیم دادخواست گویا «. تجدیدنظرخواهی مستلزم تقدیم دادخواست نیست

دادخواست تجدیدنظر، اقدام به تواند با رد بتجدیدنظرخواه  اگر اعتراض به رد دادخواست تجدیدنظرخواهی است. درواقع،
اعتراض به آن نماید و با رد این اعتراض )به دالیلی چون تقدیم دادخواست خارج از موعد یا نقص شکلی دادخواست( اقدام به 

 .شودگاه مختومه نمی،  دعوایتجدیدنظر هیچرد دادخواست اعتراض به رد دادخواست تجدیدنظرخواهی نمایداعتراض به
جای دادخواست ، طرح درخواست را به59/7/7939ی مورخ اهفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در ر هاستا، شعبدر همین ر .5

ی آمده: ازآنجا اق.آ.د.م دانسته است. در این ر 5موجب مادۀ اعتراض ثالث اجرایی، از موارد صدور قرار عدم استماع دعوی به
، نه تشریفات آن... موجبات رسیدگی دادگاه با توجه به استی و دفاع تقدیم دادخواست جزء تمهیدات مقدمات دادرس»که 

 آرای قضایی دادگاه تجدیدنظر استان تهران: ،)پژوهشگاه قوۀ قضائیه«. نیستقانون مرقوم )ق.آ.د.م( فراهم  2و  5مقررات مواد 
 (.76، ص (7936) تهران، انتشارات قوۀ قضائیه ،7939بهار 

با رفع  جای دادخواست،در فرض تقدیم درخواست به شناسد،ع نقایص جوهری را فاقد اثر قهقرایی میالبته بنابر نظری که رف .9
آیین شمس، عبداهلل، نقص نیز آثار تقدیم دادخواست از زمان رفع نقص به بار خواهد آمد، نه از زمان تقدیم دادخواست )

ر قهقرایی رفع نقص در رابطه با نقایص شکلی عادی و (. مبنای تمایز اث59، ص (7967، تهران، میزان )5، جدادرسی مدنی
جوهری روشن نیست. در حقوق فرانسه، رفع نقص از نقایص جوهری یا نقایص مرتبط با نظم عمومی، همانند سایر نقایص 
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ادخواست، از مصادیق نقص شکلی قلمداد در حقوق فرانسه بااینکه عدم رعایت تشریفات د

جای دادخواست تجدیدنظر را از نامه بهشود، دیوان کشور فرانسه در رایی، تقدیم اعتراضمی

اعتراض به رای »اسباب صدور قرار عدم استماع دعوی قلمداد کرده است. در این رای آمده: 

جای دادخواست، صرفاً یک به 7نامهعلیه، از طریق تقدیم اعتراضتوسط نماینده شرکت محکوم

)شعبه تجاری دیوان « پذیرش باشدشود دادخواست غیرقابلنقص شکلی نیست، بلکه باعث می

 . 5(7361ژانویه  1کشور فرانسه، 

 
 نقص در تعیین خواندگان -2-1-2

پذیرش و به استناد شده علیه شخص معدوم یا موهوم، غیرقابلشکی نیست که دعوای طرح

بنابراین، اگر شخصی که نام او در ستون خواندگان  به رد است؛آ.د.م محکومق.  63ماده  

شده )اعم از حقیقی یا حقوقی(، وجود خارجی نداشته باشد، دعوی پیش از اینکه نوبت به درج

شود. همچنین اگر دعوی متوجه شخص خوانده نباشد، صدور اخطار رفع نقص برسد، رد می

شود که اما ابهام و تردید در مواردی ظاهر می واهد داشت؛صدور اخطار رفع نقص توجیهی نخ

 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 

اء، طرف دعوی قرار گرفتن خواهان دعوای گیرند، دچار تردید است. برای نمونه، در برخی از آر

ق.آ.د.م  791شده، بر این اساس که ماده کننده ثالث، ضروری اعالماصلی، توسط خوانده جلب

دادخواست جلب ثالث و رونوشت مدارک و ضمایم باید به تعداد اصحاب دعوی »مقرر کرده: 

 5/77/7935مورخ  5116/35/1 در مقابل، مطابق نظریه مشورتی شماره«. عالوه یک نسخه باشدبه

عنوان خوانده در دادخواست جلب ثالث، اگرچه ممکن است، قید نام اصحاب دعوای اصلی به

هرحال، مطابق نظریه نخست، یعنی لزوم طرف دعوی قرار گرفتن خواهان ولی ضرورت ندارد. به

                                                                                                     
نقایص شکلی، سازد. تفاوت این دو نوع نقص با سایر شکلی دارای اثر قهقرایی است و سند قضایی مورنظر را از ابتدا منشأ اثر می

بینی شده که بطالن شکلی، الزاماً باید در قانون پیشدر قانون است. به این معنی ،بینی ضمانت اجرای نقص در عدم لزوم پیش
 (.Guinchard et al., op. cit., p. 616دلیل نقص جوهری یا نقص مرتبط با نظم عمومی )باشد، مگر بطالن به

7. requête. 
5. Callé et al., Op. cit., p.526. 
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این حکم،  دعوای اصلی در دعوای جلب ثالث، باید معلوم شود که ضمانت اجرای عدم رعایت

 63ق.آ.د.م است یا صدور قرار رد دادخواست مطابق ماده  22صدور اخطار رفع نقص مطابق ماده 

ق.آ.د.م؟ این تردید تنها ناظر بر مثال باال نیست، در تمام مواردی که خواهان باید اشخاصی را 

در  شود، ازجملهعالوه بر خواندگان بالفعل، طرف دعوی قرار دهد، همین پرسش مطرح می

فرضی که در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، بعد از استعالم ثبتی در رابطه با مالکیت ملک 

 شود مالک رسمی طرف دعوی قرار نگرفته است.موضوع دعوی، معلوم می

در یک مورد، شعبه سوم دیوان عالی کشور مقرر کرده است در صورت اقامه دعوای الزام به 

الک، دعوی قابل استماع نبوده و الزم است قرار رد آن صادر شود تنظیم سند رسمی علیه وکیل م

. در موردی دیگر، دادگاه تجدیدنظر استان تهران، 7(72/3/7917)شعبه سوم دیوان عالی کشور، 

اقامه دعوای فک رهن علیه راهن، بدون اینکه مرتهن طرف دعوی قرار گیرد را از موجبات 

. در 5(52/9/7935دادگاه تجدیدنظر استان تهران،  79 صدور قرار رد دعوی دانسته است )شعبه

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 

. در دعوایی دیگر، 9(6/9/7935ن تهران، دادگاه تجدیدنظر استا 51دعوی صادر کند )شعبه 

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 

-. این در حالی است که به2(76/2/7935 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، 91دانسته است )شعبه 

ق.آ.د.م در  27ماده  5ق.آ.د.م، ضمانت اجرای عدم رعایت مقررات بند  29ماده  5صراحت بند 

رابطه با تعیین خوانده و اقامتگاه او، صدور اخطار رفع نقص است و نه قرار رد دعوی یا عدم 

 استماع دعوی.
 

                                                                                                     
 .13ص  (،7935) ،، تهران، انتشارات فردوسیتشریفات دادرسی مدنی در آیینۀ آراء دیوانعالی کشوربازگیر، یداهلل،   .7
تهران،  ،7935، فروردین، اردیبهشت، خرداد آرای قضایی دادگاه تجدیدنظر استان تهران )حقوقی( ،پژوهشگاه قوۀ قضائیه .5

 .733، ص (7932) انتشارات قوۀ قضائیه
 .511، ص ، همانپژوهشگاه قوۀ قضائیه .9
تهران، انتشارات قوۀ  ،7935، تیر، مرداد، شهریور آرای قضایی دادگاه تجدیدنظر استان تهران )حقوقی( ،پژوهشگاه قوۀ قضائیه .2

 .532، ص (7932) قضائیه
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 نقص در دالیل و مستندات دعوی -2-1-3

مواردی که قانون یا رویه قضایی، اثبات ادعای خاصی را صرفاً از طریق استناد به ادله در 

شود که در صورت پیوست نشدن چنین مشخصی ممکن اعالم کرده است، این پرسش مطرح می

به رد تلقی کند یا با تلقی آن دالیلی به دادخواست، دادگاه باید دعوی را غیرقابل استماع و محکوم

نقص دادخواست، اقدام به صدور اخطار رفع نقص کند؟ در حقوق فرانسه نیز این مشکل عنوان به

شده بینیصراحت پیششده، در حقوق این کشور، گاه در متن قانون، بهبه شکل دیگری مطرح

است که عدم قید برخی مندرجات در اوراق دادرسی )اعم از دادخواست و غیر آن(، باعث عدم 

ق.آ.د.م.ف اشاره کرد که ضمانت اجرای  65توان به ماده برای نمونه، می شود.استماع دعوی می

را عدم قابلیت پذیرش اعتراض اعالم  7عدم ذکر اسباب موجهه در تقاضانامه اعتراض به صالحیت

کرده است. در این فرض، دیوان کشور فرانسه، صدور قرار عدم استماع دعوی در رابطه با چنین 

(. 7321ژوئن  1م کرده است )شعبه دوم مدنی دیوان کشور فرانسه، اعتراضی را ضروری اعال

( اشاره کرد که عدم درج 5112اکتبر  53ق.آ.د.م.ف )اصالحی  7131توان به ماده همچنین می

شرایط خاصی در دادخواست طالق توافقی را موجب عدم قابلیت استماع دعوی تلقی کرده 

م انتشار دادخواست بطالن بیع غیرمنقول را از موجبات است. عالوه براین، رویه قضایی فرانسه، عد

که در ، درحالی5(7361اکتبر  51صدور قرار عدم استماع دعوی تلقی کرده )شعبه اول مدنی، 

رغم ارتباط انتشار دادخواست بطالن بیع غیرمنقول با حقوق اشخاص ثالث، عدم برخی آراء نیز به

رفع قلمداد شده است )شعبه اول مدنی دیوان کشور اقدام به آن، عیب شکلی دادخواست و قابل

 9(.7367اکتبر  51فرانسه، 

توان قوانینی یافت که اثبات ادعایی را منوط به استناد به دلیل خاصی در حقوق ایران نیز می

دالیل موردنظر  کرده است، البته بدون اینکه صراحتی در رابطه با ضمانت اجرای عدم استناد به

که دلیل اعسار شهادت درصورتی»دارد: ق.آ.د.م مقرر می 216اشد. برای نمونه، ماده وجود داشته ب

شهود باشد، باید شهادت کتبی حداقل دو نفر از اشخاصی که از وضعیت مالی و زندگانی او مطلع 

مطابق این ماده، چنانچه مدعی اعسار به شهادت شهود استناد «. هستند، به دادخواست ضمیمه شود

                                                                                                     
7. requête de contredit.  

5. Guinchard et al., op. cit., p.176. 

9. Callé et al., op. cit., p. 452. 
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اما این  نامه کتبی الاقل دو نفر از شهود را پیوست دادخواست کند؛م است تا شهادتکند، ملز

بینی نکرده به همین خاطر، در این رابطه، ماده، ضمانت اجرای عدم رعایت این الزام را پیش

 27شده است. شعبه نظریاتی مبنی بر عدم قابلیت استماع دعوی یا نقص شکلی دادخواست مطرح

امضاکنندگان ذیل »نامه اعسار ظر استان تهران، به این دلیل که در شهادتدادگاه تجدیدن

استشهادیه، مشخصات دقیق، شغل و وسیله امرارمعاش مدعی اعسار و چگونگی عدم تمکن مالی 

، ورود به ماهیت دعوی را ممکن ندانسته و به «وی برای تادیه هزینه دادرسی را تصریح نکرده...

دادگاه تجدیدنظر استان  27قرار رد دعوی بدوی صادر کرده است )شعبه  ق.آ.د.م 5استناد ماده 

، با تلقی 91/3/7917. در مقابل، شعبه سوم دیوان عالی کشور در رای مورخ 7(71/6/7935تهران، 

وکیل خواهان عالوه بر »عنوان نقص شکلی مقرر کرده: عدم ذکر اسامی شهود در دادخواست، به

هت اثبات مراتب ادعایی به شهادت شهود هم استناد کرده و اگرچه در ج 91/6/7926سند عادی 

(، مکلف 7913ق.آ.د.م  27ماده  6قانون آیین دادرسی مدنی )بند  15ماده  6وفق قسمت اخیر بند 

طور صریح معین کند، لکن اقدام نکرده و بوده اسامی و مشخصات و محل اقامت گواهان را به

( دادخواست وکیل خواهان 7913ق.آ.د.م  22مدنی )ماده  قانون آیین دادرسی 62وفق ماده 

جهت ناقص بوده و دفتر دادگاه تکلیف داشته اقدام به رفع نقص کند که به این تکلیف عمل ازاین

 . 5نشده است

نامه به عالوه بر تردید رویه قضایی در رابطه با ضمانت اجرای پیوست نشدن شهادت

مشاهده نامه، در موارد دیگری نیز این تردید قابلشهادتدادخواست اعسار یا ناقص بودن این 

و ماده  927ماده  6توان به لزوم ذکر دالیل تجدیدنظرخواهی، موضوع بند است. برای نمونه، می

عدم  72/6/7937دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در رای مورخ  52ق.آ.د.م اشاره کرد. شعبه  926

. همین شعبه در 9عدم قابلیت استماع دعوی دانسته استذکر جهات تجدیدنظرخواهی را موجب 

نارسایی یادشده )عدم قید جهات »مقرر کرده است:  51/6/7937رایی دیگر مورخ 

تجدیدنظرخواهی در دادخواست تجدیدنظر( از موارد نواقص دادخواست تجدیدنظر موضوع ماده 

                                                                                                     
 .215، ص (7932) 7935، تیر، مرداد، شهریور آرای قضایی دادگاه تجدیدنظر استان تهران )حقوقی( ،پژوهشگاه قوۀ قضائیه .7
 .712، ص پیشین(، 7935بازگیر، یداهلل، ) .5
 تهران، انتشارات قوۀ قضائیه ،7937یور مجموعه آرای قضایی دادگاه تجدیدنظر )حقوقی(، شهرپژوهشگاه قوۀ قضائیه،  .9
 .53، ص (7939)
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آن متصور شود...، قرار عدم  باشد تا امکان رفع نقص درقانون صدرالذکر )ق.آ.د.م( نمی 922

دادگاه تجدیدنظر  67. در مقابل، شعبه 7«دارداستماع دعوی تجدیدنظرخواهی را صادر و اعالم می

پیوست نشدن الیحه دفاعیه به دادخواست تجدیدنظر )که  55/5/7939استان تهران، در رای مورخ 

ر اخطار رفع نقص و شک مستلزم عدم ذکر جهات تجدیدنظرخواهی است( را مستلزم صدوبی

 .5ازآن، صدور قرار رد  دادخواستدانسته استپس

 تفکیک نقایص شکلی دادخواست از نقایص ماهوی -2-2

قانون آیین  62اصطالح نقص ماهوی، به نقایصی در دادخواست اشاره دارد که در ماده 

ه این نقایص با عنوان ایرادات دادرسی یادشده است. ازآنجاکشده و از آن بهدادرسی مدنی مطرح

(، عدم 7-5-5نقایص شکلی، مصادیق مشتبه متعددی دارد؛ ازجمله نقص در سند مثبت سمت )

( در این بحث سعی در تمیز این مفاهیم 9-5-5( و عدم اهلیت خوانده )5-5-5اهلیت خواهان )

 شده است.
 

 نقص در سند مثبت سمت -2-2-1

ی دادخواست از نقص ماهوی، ایرادات ترین موارد ابهام در تمیز نقص شکلیکی از شایع

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 

 ؛9یل وکالتنامه رسمی مخدوش استوکیل دادگستری، فاقد تمبر مالیاتی است یا امضای موکل ذ

تواند نمایندگی دادخواست اما در ایراد ماهوی، سند مثبت سمت، برفرض صحت و اعتبار، نمی

نامه ابرازی توسط وکیل شرکت، حاوی امضای دهنده را قانوناً اثبات کند، مانند فرضی که وکالت

اعم از آنکه  موجب اساسنامه شرکت باشد،شخصی غیر از شخص صاحب حق امضاء به

گاه مدیرعامل شرکت نبوده باشد یا اینکه در زمان تقدیم دادخواست، نامه، هیچامضاکننده وکالت

 نشده باشد.دوره مدیریت او منقضی شده و مجدداً به این سمت انتخاب

اتفاق نظری در خصوص تفکیک نقص ماهوی و شکلی نرسیده است، اما رویه قضایی ایران به
                                                                                                     

 .97، ص 7937مجموعه آرای قضایی دادگاه تجدیدنظر )حقوقی(، شهریور پژوهشگاه قوۀ قضائیه،  .7
 تهران، انتشارات قوۀ قضائیه ،7939مجموعه آرای قضایی دادگاه تجدیدنظر )حقوقی(، شهریور پژوهشگاه قوۀ قضائیه،  .5
 .721، ص (7936)

9. Lefort, Christophe, Procédure civile, Paris, Dalloz (5111), p. 726. 
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ق.آ.د.م را صدور قرار رد دعوی  62ماده  2م ضمانت اجرای عدم رعایت مفاد بند ق.آ.د. 63ماده 

عنوان نمایندگی اقامه دعوی کرده از قبیل کسی که به»مقرر کرده:  62ماده  2دانسته است. بند 

-این ماده هیچ کمکی به تمیز مثال«. وکالت، وصایت، والیت یا قیمومیت و سمت او محرز نباشد

های باال، اعم از مصادیق نقص شکلی یا ماهوی، کند، چراکه در مثالال آمد نمیهایی که در با

بنابراین، اگر صرفاً این ماده مالک عمل دادرس باشد، در  سمت دادخواست دهنده محرز نیست؛

در رابطه با  7ق.آ.د.م 23به رد است. در مقابل، ماده هایی که آمد، دعوی محکوم همه مثال

ق.آ.د.م در رابطه با دادخواست تجدیدنظر، ضمانت اجرای  922و  925مواد دادخواست بدوی و 

توان به قیاس اولویت . می5پیوست نشدن سند مثبت سمت را صدور اخطار رفع نقص دانسته است

گفت: وقتی عدم پیوست سند مثبت سمت، به دادگاه امکان صدور قرار رد دعوی یا دادخواست، 

دهد، عدم وجود شرایط قانونی در سند مثبت سمت پیوستی نمیبدون صدور اخطار رفع نقص را 

هایی که آمد، دفتر بنابراین استدالل، در  مثال به دادخواست، چنین حقی را به دادگاه نخواهد داد؛

 دادگاه باید اقدام به صدور اخطار رفع نقص کند.

سند مثبت سمت، راهگشا یک از این مواد، بدون توجه به نوع ایراد وارد بر اما استناد به هیچ

رسد هرکدام از این نیست. با دقت در مصادیق نقص سند مثبت سمت و مفاد این مواد، به نظر می

مواد، قلمروی اجرای خاص خود را دارد. درواقع، در مواردی که نقص سند، ناظر بر تشریفات 

                                                                                                     
ق.آ.د.م  23ای به مادۀ بینی نموده و در آن اشارهق.آ.د.م ضمانت اجرای نقایص شکلی دادخواست را پیش 22از آنجا که مادۀ  .7

 23ضمانت اجرای عدم رعایت مفاد مادۀ  قضایی مطرح شده است که هصورت موردی، در روینشده است، این اعتقاد، به
ق.آ.د.م است )ازجمله  63مادۀ ، مطابق صدور قرار رد دعویضمانت اجرای آن ق.آ.د.م صدور اخطار رفع نقص نیست، بلکه 

دادگاه  23شعبۀ  56/6/7937ی مورخ ا( و ر795، ص 7935( )بازگیر، 7913نظریۀ اقلیت قضات دادگستری استان فارس، تیر 
الوکاله در وکالتنامه، قرار عدم استماع دعوای استان تهران، مبنی بر آنکه درصورت عدم قید مبلغ حق تجدیدنظر

، ص 7937مجموعه آرای قضایی دادگاه تجدیدنظر )حقوقی( شهریور )پژوهشگاه قوۀ قضائیه، د شوتجدیدنظرخواهی صادر می
نقایص دادخواست تجدیدنظر ندارد. در رابطه با عدم  باایزی . اما باید توجه داشت که نقایص دادخواست بدوی هیچ وجه تم(61

صدور اخطار رفع نقص دارد. بنابراین، لزوم ق.آ.د.م صراحت در  292دادخواست تجدیدنظر، مادۀ پیوست سند مثبت سمت به
ق.آ.د.م ضمانت اجرای  292 ق.آ.د.م، باید با توجه به مالک مادۀ 61تا  21باتوجه به ابهام قانون در رابطه با ضمانت اجرای مواد 

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.

رغم این صراحت قانونی، تقدیم دادخواست ، به91/2/7935البته شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در رای مورخ  .5
نامه به دادگاه تقدیم شده است، این امر را باعث معتبر اثر تلقی نموده و با اینکه دو روز بعد وکالتنامه را بین پیوست وکالتبدو

مجموعه آرای قضایی دادگاه تجدیدنظر قضائیه،  ه)پژوهشگاه قوتلقی شدن دادخواست از زمان تقدیم آن ندانسته است 
 .(972، ص (7932) تهران، انتشارات قوه قضائیه ،7935 تیر، مرداد، شهریور، )حقوقی(
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دخواست دهنده که با انجام تشریفات موردنظر، تردیدی در نمایندگی دانحویشکلی است، به

ق.آ.دم و در مرحله تجدیدنظر مشمول  26ماند، موضوع  در مرحله بدوی مشمول ماده باقی نمی

در این موارد، دادگاه باید از طریق دفتر، اقدام به صدور اخطار رفع  ق.آ.د.م خواهد بود. 922ماده  

در اصل وکالت و  کهنحوی. در مقابل، چنانچه نقص سند مثبت سمت، ماهوی باشد، به7نقص کند

نمایندگی دادخواست دهنده تردید ایجاد شود، صدور اخطار رفع نقص برای دادگاه ممکن 

ق.آ.د.م بوده و دادگاه باید بدون صدور اخطار  62ماده  2بنابراین، چنین فرضی مشمول بند  نیست؛

م موجود در شود ابها. اعمال این نظریه باعث می5رفع نقص، اقدام به صدور قرار رد دعوی کند

 . 9رویه قضایی در رابطه با عدم الصاق تمبر مالیاتی قانونی به وکالتنامه وکیل نیز مرتفع شود

ای یافته است. گرچه در برخی از شدهبندی در رویه قضایی فرانسه، جایگاه تثبیتاین تقسیم

                                                                                                     
دلیل عدم پیوست سند مثبت سمت را نقض و دفتر توسط دادگاه به صادرهکشور در یکی از آرای خود، قرار رد  دیوان عالی .7

 -5ست؛ زیرا ... قرار موردنظر مخدوش ا»ی آمده: اصدور اخطار رفع نقص نماید. در این ردادگاه را ملزم دانسته است تا اقدام به
نامۀ شرکت همراه با دادخواست مجدد که به امضای نایب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل رسیده، داللت بر رفع نقص دارد و 

با اینکه دادخواست تکمیل گردیده  -9فاقد توجیه مستدل است.  2/2/7915عدم پذیرش آن به شرح مذکور در صورتجلسۀ 
 22قانون آیین دادرسی مدنی )مادۀ  62باید با توجه به اخطار رفع نقص طبق مادۀ شد میقی میبافرض اینکه دادخواست ناقص تل

( مورد اقدام قرار گیرد و آقای مدیر دفتر مبادرت به صدور قرار کند که در دادگاه به اعتراض 7913قانون آیین دادرسی مدنی 
شود و درمقام رسیدگی به اعتراض به آن( تکلیف برای که )قرار رد دعوی توسط دادگاه صادر طرف رسیدگی شود نه این

(. عالوه براین، شعبۀ 755، ص پیشین یداهلل، ( )بازگیر،9/77/7915دیوان عالی کشور،  52)شعبۀ « دیوان عالی کشور ایجاد گردد
وسط وکیل، مشمول عدم پرداخت تمبر مالیاتی ت»مقرر نموده:  72/6/7937ششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در رأی مورخ 

همان قاننون صدور اخطار رفع نقص در آن خصوص ضروری و  22باشد که به شرح مادۀ قانون آیین دادرسی مدنی می 29مادۀ 
 (. 27، ص 37مجموعه آرای قضایی دادگاه تجدیدنظر )حقوقی( شهریور )پژوهشگاه قوۀ قضائیه، « الزم بوده...

را غیرقابل استماع  5دعوای فرجامی اقامه شده توسط وکیل پایۀ  57/6/7939ورخ دیوان عالی کشور، در رأی م 57شعبۀ  .5
 تهران، انتشارات قوۀ قضائیه ،7939مجوعه آرای شعب دیوان عالی کشور )حقوقی( بهار دانسته است )پژوهشگاه قوۀ قضائیه، 

 (.92، ص (7936)
وکالتنامۀ وکیل، دو رویکرد متفاوت در رویۀ قضایی وجود دارد. در در حقوق ایران، در رابطه با الصاق تمبر مالیاتی قانونی به  .9

شده و دادخواست تقدیمی از  درنظر گرفتهفقدان سمت وکیل در اقامۀ دعوی  منزلۀبهرویکرد نخست؛ عدم الصاق تمبر مالیاتی 
ر، عدم الصاق تمبر مشمول بند گردد. در رویکرد دیگق.آ.د.م غیرقابل پذیرش محسوب می 66یا  5ناحیۀ وکیل به استناد مواد 

، شعبۀ نخستکه مقتضی صدور رفع نقص است. در راستای پذیرش نظریۀ  شدهق.آ.د.م و نقص شکلی محسوب  29اول مادۀ 
کنندۀ دادخواست را از مصادیق صدور قرار رد دعوی دانسته وکالتنامۀ وکیل تقدیمدادگاه عمومی تهران، عدم الصاق تمبر به 67

داند که اقدام وکیلی که تمبر مالیاتی را بر اساس تعرفه یا های مستقیم را مفید آن میقانون مالیات 719گاه مادۀ است. این داد
ق.آ.د.م محکوم به رد  5اثر است و دعوای مطروحه از ناحیۀ چنین وکیلی به استناد مادۀ توافق بیش از تعرفه ابطال ننموده، بی

، موضوع را رأینظر استان تهران، در مقام رسیدگی به درخواست تجدیدنظر نسبت به این دادگاه تجدید 6است. در مقابل شعبۀ 
دادگاه تجدیدنظر  6ق.آ.د.م و در نتیجه صدور اخطار رفع نقص توسط دفتر دادگاه دانسته است )شعبۀ  22و  29مشمول مواد 
-21، صص 7937شهریور  ،تجدیدنظر )حقوقی( مجموعه آرای قضایی، دادگاهپژوهشگاه قوۀ قضائیه، ( )72/6/37استان تهران، 

27.) 
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رفع قابلآرای دیوان کشور فرانسه، عدم ارائه سند مثبت سمت، نقص ماهوی و بنابراین، غیر

(، رویه قضایی مستقر دیوان کشور 7335آوریل  5شده است )شعبه اجتماعی دیوان کشور، اعالم

کننده را فرانسه آن است که تنها در مواردی که وکیل قانوناً حق وکالت در مرجع رسیدگی

، رفع و اصالح قلمداد شود )شعبه دوم مدنی دیوان کشور فرانسهنداشته، نقص ماهوی و غیرقابل

(. آرایی از همین شعبه صادرشده است که در آن از نقص شکلی سند مثبت 5113مارس  97

عدم ». در این رای آمده است: 5برده شده و نه فقدان سمتنام 7عنوان فقدان اثبات سمتسمت، به

عنوان نماینده یک شخص حقوقی اقدام به تقدیم دادخواست کرده اثبات سمت شخصی که به

. 9(7363اکتبر  91)شعبه دوم مدنی دیوان کشور فرانسه، « قص ماهوی نیستاست، موجد یک ن

ترتیب، در رویه قضایی فرانسه، آنجا که اصل سمت محرز نباشد، مانند آنکه وکیل اینبه

کننده یا در حوزه جغرافیایی آن را نداشته باشد، نقص دادگستری اختیار اقدام در مرجع رسیدگی

رفع ی نقص، مشمول نظام نقایص ماهوی خواهد بود. چنین نقصی قابلماهوی بوده و ضمانت اجرا

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 

ه با توسل به آن سند نتواند سمت دادخواست دهنده را احراز کند، اعتبار انداخته و درنتیجه، دادگا

رفع است، بلکه برای ترتیب اثر دادن به آن، باید تضییع تنها قابلنقص شکلی محسوب شده و نه

 حقوق دفاعی متقاضی بطالن نیز احراز شود.
 

 عدم اهلیت خواهان -2-2-2

تصور شکل اهلیت )تمتع و استیفاء( قابلعدم اهلیت خواهان در دادرسی، در رابطه با هر دو 

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 

بنابراین، امکان  ل است؛نیست که با وصف عدم اهلیت خواهان، دعوی به دلیل نقص ماهوی، باط

 9رفع نقص توسط ورثه یا نماینده شخص محجور وجود ندارد. در این رابطه در حقوق ایران، بند 

                                                                                                     
7. défaut de justification de pouvoir  
5. défaut de pouvoir  
9. Callé et al., op. cit., p.566. 
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ق.آ.د.م، در  63ق.آ.د.م به اهلیت اقامه دعوی اشاره کرده است. با جمع این ماده و ماده  62ماده 

. در 7ه صدور قرار رد دعوی کندصورت عدم اهلیت خواهان برای اقامه دعوی، دادگاه باید اقدام ب

این موارد، اگر ورثه شخص متوفی یا قیم شخص محجور، پیش از صدور این قرار، اقدام به 

شود، چراکه نقص دادخواست از نقایص دخالت در دادرسی کند، نقص دادخواست مرتفع نمی

م نیز در این ق.آ.د. 712شود. توقیف دادرسی مطابق ماده رفع محسوب نمیماهوی است که قابل

فرض ممکن نیست، چراکه این ماده ناظر برفرضی است که شخص دادخواست دهنده، در زمان 

 شود.تقدیم دادخواست، اهلیت دارد، اما در حین دادرسی فوت یا دچار حجر می

ق.آ.د.م.ف امکان رفع نقص عیوب ماهوی دادخواست را  757در حقوق فرانسه، با اینکه ماده 

رفع دانسته اما رویه قضایی در موارد متعدد، عیوب ماهوی اوراق قضایی را غیرقابلبینی کرده، پیش

است. شعبه تجاری دیوان کشور فرانسه، در رابطه با تقدیم دادخواست از سوی شرکت در حال 

رای دادگاه تجدیدنظر مبنی بر ابطال دادخواست تقدیمی از ناحیه شرکت در »تأسیس مقرر کرده: 

ها به ثبت رسیده، صحیح است، عد از تقدیم دادخواست در اداره ثبت شرکتحال تأسیس که ب

)شعبه تجاری دیوان کشور فرانسه، « رفع و اصالح نیستچراکه این نقص ماهوی محسوب و قابل

در فرضی که دادخواست توسط شرکت »(. همین شعبه در رایی دیگر مقرر کرده: 7333نوامبر  91

)شعبه تجاری دیوان « رفع نیستبطالن ناشی از این نقص، قابل شود،در حال تأسیس تقدیم می

(. در آرایی دیگر نیز شعبه دوم دیوان کشور، عدم تشکیل شخصیت 5111ژوئن  72کشور فرانسه، 

 56اند )شعبه دوم مدنی دیوان کشور فرانسه، رفع قلمداد کردهحقوقی خواهان را نقصی غیرقابل

 (. 5177سپتامبر  77ن کشور فرانسه، و شعبه دوم مدنی دیوا 7331مارس 

رغم صدور آرای فوق، همچنان در برخی موارد، دیوان کشور فرانسه، عدم اهلیت البته به

رفع قلمداد کرده و شعبه سوم دیوان کشور فرانسه، نقص مربوط به خواهان را نقصی شکلی و قابل

انسته است. در این رای رفع و اصالح دعدم تشکیل شرکت تقدیم کننده دادخواست را قابل

رفع بودن نقص ناشی از عدم ثبت تا آنجا که ناظر بر قابل رای دادگاه تجدیدنظر»مقررشده: 
                                                                                                     

دعوی از طرف شرکت منحل شده توسط شخصی غیر از مدیر  هدادگاه تجدیدنظر استان تهران، اقام 71با این حال، شعبۀ  .7
پژوهشگاه قوه قضائیه، موارد عدم قابلیت پذیرش دعوی و مستلزم صدور قرار عدم استماع دعوی دانسته است )تصفیه را از 

(. این 212، ص (7932) تهران، انتشارات قوه قضائیه ،35مرداد، شهریور  ،تیر،مجموعه آرای قضایی، دادگاه تجدیدنظر )حقوقی(
د که بدون استناد و شوق.آ.د.م از مصادیق ایرادات دادرسی قلمداد می 62مادۀ  9درحالی است که عدم اهلیت خواهان در بند 

 د.کنساً به آن استناد اتواند رایراد خوانده، دادگاه نمی
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ها و درنتیجه عدم تشکیل شرکت در زمان تقدیم دادخواست، شرکت در اداره ثبت شرکت

 7(.7336اکتبر  73)شعبه سوم مدنی دیوان کشور فرانسه، « صحیح و موجه است
 

 عدم اهلیت خوانده -2-2-3

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 

شده است رفع اعالمشکلی محسوب و درنتیجه با طرف دعوی قرار گرفتن شخص شرکا، قابل

 71و شعبه سوم مدنی دیوان کشور فرانسه،  7316اکتبر  57دوم مدنی دیوان کشور فرانسه، )شعبه 

(. از سوی دیگر، برخی از شعب دیوان کشور فرانسه، ضمانت اجرای فقدان شخصیت 7337مه 

 5اند )شعبه اول مدنی دیوان کشور فرانسه، حقوقی خوانده را عدم قابلیت استماع دعوی دانسته

و شعبه اجتماعی دیوان کشور  7363مارس  51شعبه دوم مدنی دیوان کشور فرانسه،  ؛7332نوامبر 

ق.آ.د.م.ف، اقامه دعوی علیه شخص  771(. این در حالی است که ماده 5172مارس  56فرانسه، 

فاقد اهلیت را عیب ماهوی دعوی تلقی کرده است. برخی از شعب دیوان کشور فرانسه نیز در 

اند. برای مثال، شعبه اول م اهلیت خوانده را نقص ماهوی  دعویاعالم کردهراستای همین ماده، عد

گذار علیه شرکت بیمه منحله را قاطع مرور زمان دوساله دیوان کشور فرانسه، اقامه دعوای بیمه

ای تلقی نکرده است، هرچند که این نقص با جلب مدیر تصفیه به دعوی رفع شود، با دعاوی بیمه

-رفع محسوب میعدم اهلیت خوانده از نقایص ماهوی دعوی و درنتیجه، غیرقابلاین استدالل که 

(. در دکترین حقوقی فرانسه نیز عدم 5119نوامبر  2شود )شعبه اول مدنی دیوان کشور فرانسه، 

 . 5اهلیت خوانده، از مصادیق بطالن ماهوی تلقی شده است

خوانده، از نقایص شکلی دادخواست در حقوق ایران رویه قضایی در تعیین اینکه عدم اهلیت 

های بوده یا از اسباب عدم قابلیت استماع دعوی، دچار تشتت است. برای نمونه، یکی از دادگاه

شده بوده، بعد از استعالم عمومی حقوقی، در فرضی که خوانده پیش از تقدیم دادخواست فوت

اهان را کافی دانسته و به احوال و احراز فوت خوانده، معرفی ورثه توسط خومراتب از ثبت

اما دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در مقام رسیدگی به اعتراض به رای  رسیدگی ادامه داده است؛

                                                                                                     
7. Callé et al., op. cit., p.566. 

5. Guinchard, et al., op. cit., p.615. 
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ها قبل از تقدیم ازآنجاکه خوانده ردیف اول دادخواست بدوی، سال»صادره مقرر کرده: 

این دادگاه به تجویز دادخواست فوت شده، طرح دعوی به نحو مذکور قابلیت پذیرش ندارد، بنابر

قانون مرقوم، قرار عدم  5ق.آ.د.م دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض و مستنداً به ماده  926ماده 

)شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران، « دارداستماع دعوای یادشده را صادر و اعالم می

در تفسیر فقدان اهلیت  های بدوی و تجدیدنظرنظر دادگاه. در این رای، اختالف7(51/7/7935

عنوان عیب شکلی دادخواست یا عیب ماهوی دعوی روشن است. در موردی تمتع خوانده، به

طرفیت متوفی را دادگاه تجدیدنظر استان تهران، اقامه دعوای تجدیدنظر به 52دیگر، شعبه 

 .5پذیرش ندانسته و نسبت به آن قرار عدم استماع دعوی صادر کرده استقابل

ر از اینکه قانون آیین دادرسی مدنی، صراحتی در تعیین تکلیف طرح دعوی علیه نظصرف

شخص حقیقی متوفی یا شخص حقوقی تشکیل نشده یا منحله ندارد، در رابطه با عدم اهلیت 

ق.آ.د.م در رابطه با عدم  66تواند راهگشا باشد. ماده استیفای خوانده نیز مقررات قانونی، نمی

تواند از پاسخ در که خوانده اهلیت نداشته باشد، میدرصورتی»ده مقرر کرده: اهلیت استیفای خوان

تواند از پاسخ کننده است، با قید اینکه خوانده میمتن این ماده، گمراه«. ماهیت دعوی امتناع کند

از  9شده تا شخصاً از خود دفاع کند!در ماهیت امتناع و گویا به شخص محجور این اختیار داده

بنابراین ظاهر،  شده؛گر، تنها در رابطه با دفاع ماهوی، به شخص محجور اجازه امتناع دادهسوی دی

توان در امور شکلی، شخص محجور ملزم به دفاع از خود است. از سوی دیگر با قطعیت نمی

ق.آ.د.م که به ضمانت اجرای  63گفت نتیجه امتناع خوانده از پاسخ به دعوی چیست؟ ماده 

                                                                                                     
تهران،  ،7935فروردین، اردیبهشت، خرداد  ،قی(مجموعه آرای قضایی، دادگاه تجدیدنظر )حقوپژوهشگاه قوۀ قضائیه،  .7

 .76-72، صص (7932) انتشارات قوۀ قضائیه
 .951، ص 39مجموعه آرای قضایی دادگاه تجدیدنظر )حقوقی(، بهار  قضائیه، هپژوهشگاه قو .5
دادگاه  72 هعبدعوی علیه شخص محجور، مجاز اعالم گردد. ش هابهام در این ماده باعث شده تا در برخی آراء، اقام .9

علت طرح مذکور، دعوای تجدیدنظر خواهان... به هموجب دادنامبه»تجدیدنظر استان تهران، در یکی از آرای خود مقرر داشته: 
نظر فاقد وجاهت قانونی است، زیرا اوالً؛ مطابق قرار عدم استماع صادر شده که به ،طرفیت شخص محجور نه قیم ویدعوی به

خوانده داده تا در صورت عدم اهلیت، پاسخ ادعا را ندهد، نه اینکه طرف دعوی قرار نونگذار این حق را بهق.آ.د.م قا 66مادۀ 
دادگاه تجدیدنظر استان تهران، فروردین، آرای قضایی،  ه( )مجموع53/9/7935دادگاه تجدیدنظر استان تهران،  72 ه)شعب« نگیرد

دعوای تجدیدنظر علیه شخصی را  هاقام دادگاه تجدیدنظر استان تهران 95 ه(. در مقابل، شعب736، ص 7935اردیبهشت، خرداد 
ق.آ.د.م دانسته و قرار رد  62مادۀ  2خوانده، مشمول بند جهت عدم توجه دعوی بهجهت صغر سن اهلیت قانونی ندارد، بهکه به

دادگاه تجدیدنظر )حقوقی(، بهار  مجموعه آرای قضاییقضائیه،  ه)پژوهشگاه قودعوای تجدیدنظرخواهی را صادر نموده است 
 . (915، ص 7939
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ق.آ.د.م نکرده است. عالوه براین، بااینکه در بند  66ای به ماده ی پرداخته، اشارهایرادات دادرس

شده، اما معلوم نیست قرار عدم اهلیت اشارهق.آ.د.م به 961ماده « ب»بند  5و شق  995ماده « د»

نتیجه صدور این قرار چیست؟ بعد از صدور این قرار، تکلیف دادگاه و طرفین دعوی چیست؟ 

که نماینده خوانده محجور در دادخواست مشخص نشده درصورتی»اتید اعتقاددارند: یکی از اس

تواند از پاسخ به دعوی خودداری کند، دادرسی تا تعیین نماینده باشد، ضمن اینکه خوانده می

بنابراین  صدور قرار عدم اهلیت خوانده، در فرض عدم اهلیت او  محجور توقیف خواهد شد...؛

ق.آ.د.م باشد، مفاد  712. اگر مستند این نظریه، ماده 7«دعوی باشد، ممتنع است که قاطعطوریبه

اما در رابطه با فرضی که در زمان اقامه  این ماده ظهور در توقیف دادرسی بعد از آغاز آن دارد؛

اگر در »شده: دعوی، خوانده فاقد اهلیت بوده، این ماده ساکت است. در برخی نظرات نیز عنوان

شده، در لحظه اتخاذ تصمیم دادرس این صغیر اهل شود، صدور قرار رد دعوی علیه صغیر طرح

کلی منتفی کند. تواند حقوق دفاعی خوانده را بهای می. اعمال چنین نظریه5«شوددعوی ممتنع می

 جانبهصورت یکروشن است دعوایی که بدون دخالت ولی یا قیم شخص محجور ادامه یابد، به

 از سوی خواهان اداره خواهد شد. 

رسد، در تمام مواردی که دعوی علیه شخص محجور دارای سرپرست قضایی یا به نظر می

شده، دادگاه باید به محض اطالع  با صدور اخطار رفع نقص، خواهان را به معرفی قانونی اقامه

مقابل، آنجا که صغیر فاقد های آن به نامبرده ملزم کند. در سرپرست و ابالغ دادخواست و پیوست

محض اطالع باید با صدور قرار عدم ولی قهری یا قیم است یا محجور فاقد قیم است، دادگاه به

اهلیت، قرار صادره را برای دادسرای سرپرستی جهت تعیین قیم ارسال کند. در این فرض، خواهان 

آنجاست که طرح بسیاری  تواند بعد از تعیین قیم مجدداً اقدام به طرح دعوی کند. مشکلمی

عنوان قرار قاطع دعاوی، مقید به موعد خاصی است. در این موارد، با صدور قرار عدم اهلیت، به

زمان الزم برای صدور رای توسط دادگاه و ازآنجاکه مدت 9شوددعوی، پرونده مختومه می

                                                                                                     
 .569 ، ص5ج آیین دادرسی مدنیشمس، عبداهلل،  .7
 هپژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شمار مه، فصلنا«نقص شکلی و ماهوی در دادرسی مدنی( »7939حسن، ) ،محسنی .5

 .722، ص 7939ششم، بهار 
-خواهی تلقی نموده است، نمیرار عدم اهلیت را قابل تجدیدنظرخواهی و فرجامباتوجه به اینکه قانون آیین دادرسی مدنی، ق .9

یا عدم صالحیت  قرار یک از قرارهای شبه قاطع، اعم ازقرار قاطع دعوی داشت. هیچ یک عنوانتوان شکی در ویژگی آن به
، تمام قرارهای قاطع دعوی از این ویژگی خواهی نیست. درمقابلامتناع از رسیدگی، مستقالً قابل تجدیدنظرخواهی یا فرجام قرار
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مجدد دعوی  سرپرستی و تعیین قیم، اغلب بیش از مهلت تقدیم دادخواست است، در عمل طرح

برای خواهان ممکن نیست. در این موارد، برای اجتناب از تضییع حقوق احتمالی خواهان  دادگاه 

تواند با صدور قرار اناطه، مراتب تعیین قیم را به دادسرای سرپرستی اعالم کند. در این صورت می

ن نظریه توسط رویه یابد. البته پذیرش ایبعد از تعیین قیم دعوی به طرفیت شخص اخیر ادامه می

 قضایی به دلیل فقدان صراحت قانونی بعید است.

 

 اعتباری دعویآثار تمیز نقص شکلی دادخواست از سایر اسباب بی -3
اعتباری ترین فایده در تمیز بطالن شکلی از سایر اسباب بیگونه که ذکر شد، مهمهمان

حال در (. بااین5-9ت است )ایران، قابلیت رفع نقایص شکلی دادخواس دادخواست در حقوق

اعتباری اوراق دادرسی، آثار متعددی دارد که نخست به بررسی حقوق فرانسه تمیز این اسباب بی

 (.7-9پردازیم )آن می

 

 آثار مختص حقوق فرانسه -1-3

در حقوق فرانسه، بطالن شکلی اوراق دادرسی، منوط به تحقق شرایط متعددی است. بطالن 

شده باشد. عالوه براین، بطالن اوراق دادرسی به دلیل نقص بینیقانونی پیش شکلی باید در متنی

(. سومین شرط 7-7-9شکلی، بدون اثبات تضییع حقوق دفاعی متقاضی بطالن، ممکن نیست )

بطالن دادخواست درنتیجه نقص شکلی آن است که متقاضی بطالن، پیش از ورود به ماهیت 

اعتباری اوراق که استناد به بطالن در رابطه با دیگر اسباب بیلیدعوی، به بطالن استناد کند. درحا

. در مقابل، در حقوق ایران، در صدور 7(5-7-9دادرسی، در تمام مراحل دادرسی ممکن است )

یک از قرارهای رد دادخواست، عدم استماع دعوی یا رد دعوی، تضییع حقوق دفاعی خوانده هیچ

بینی سبب بطالن در متون قانونی را در لحاظ منطقی لزوم پیششرط نیست. البته شاید بتوان، از

اما این نظریه هنوز در رویه قضایی مجال  حقوق ایران نیز ویژگی منحصر نقایص شکلی دانست؛

طرح نیافته است. عالوه براین در حقوق ایران، تنها طرح ایراداتی که نتیجه پذیرش آن صدور قرار 

                                                                                                     
 (.565 ص ،5آیین دادرسی مدنی جشمس، برخوردار است. برای دیدن نظر مخالف، ر.ک )

7. Croze, Hervé et Morel, Christian, Procédure civile, Paris, Presse Universitaire de 

France, (7366), p. 575. 
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اما برای استناد به نقایص شکلی دادخواست،  ق.آ.د.م( 61ه )ماده رد دعوی است، مقید به زمان شد

به بعد ق.آ.د.م یا اسباب صدور قرار عدم استماع دعوی، مهلتی در قانون  27موضوع مواد 

 نشده است.بینیپیش
 

 بینی در یک متن قانونی و تحقق تضییع حقوق دفاعی خواندهپیش -1-1-3

اینکه نقص خاصی در دادخواست یا دیگر اوراق در حقوق فرانسه، اولین اثر تشخیص 

دادرسی، موجد بطالن شکلی یا بطالن ماهوی یا عدم استماع دعوی آن است که سبب بطالن 

دارد: ق.آ.د.م.ف مقرر می 772شده باشد. ماده بینیشکلی، لزوماً باید در یک متن قانونی پیش

یست مگر آنکه بطالن صریحاً در قانون اعالن بطالن اوراق قضایی به استناد نقص شکلی ممکن ن»

«. شده باشد، مگر در رابطه با عدم رعایت شرایط جوهری یا شرایط مرتبط بانظم عمومیبینیپیش

نهفته است.  7اعتباری دادخواست، در مفهوم تضییع حقتفاوت دیگر بطالن شکلی با دیگر انواع بی

تا متقاضی بطالن، تضییع حقوق دفاعی برای بطالن ورقه قضایی به سبب نقص شکلی، الزم است 

موجب (. به7365مه  52خود را درنتیجه نقص، اثبات کند )شعبه اجتماعی دیوان کشور فرانسه، 

یکی از آرای اخیر دیوان کشور فرانسه، نقص دادخواست تجدیدنظر، در صورتی منجر به بطالن 

طرفین در ابزارهای دفاعی لطمه شود که نقص موردنظر، به اصل دادرسی منصفانه و تساوی آن می

. الزم به ذکر است که شرط 5(5172نوامبر  73وارد آورد )شعبه دوم مدنی دیوان کشور فرانسه، 

بطالن شکلی، تضییع حقوق دفاعی است، نه ورود ضرر. یکی از بدیهیات در حقوق فرانسه  آن 

ضرر به متقاضی بطالن، است. ورود  9است که مفهوم تضییع حق، کامالً متمایز از مفهوم ضرر

نتیجه تعرض به حقوق دفاعی اوست، به همین خاطر، ممکن است در زمان صدور رای بطالن، 

صورت بالفعل، ضرری به متقاضی بطالن وارد نشده باشد )شعبه دوم مدنی دیوان کشور هنوز به

صراحت قانونی (. در مقابل، احراز بطالن ماهوی توسط دادگاه، منوط به7361دسامبر  71فرانسه، 

دادگاه باید »دارد: ق.آ.د.م.ف مقرر می 773و تحقق تضییع حقوق دفاعی طرف مقابل نیست. ماده 

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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باشد یا بطالن الزاماً، آنکه طرف استناد کننده به ایراد، ملزم به اثبات تضییع حقوق دفاعی خود 

 .7«مستند به یک متن قانونی صریح باشد
 

  زمان طرح ایراد -2-1-3

اعتباری دعوی، در رابطه با در حقوق فرانسه، تمیز بطالن شکلی دادخواست، از سایر اسباب بی

زمان طرح ایراد نیز مؤثر است. ایراد بطالن شکلی باید بالفاصله بعد از حدوث سبب بطالن مطرح 

تدریج با ایجاد سبب بطالن بطالن اوراق دادرسی، به»دارد: ق.آ.د.م.ف مقرر می 775ود. ماده ش

قابل استناد است، اما چنانچه متقاضی بطالن بعد از ایجاد سبب بطالن اقدام به طرح دفاع ماهوی یا 

ضی بطالن، که متقاالبته درصورتی«. ایراد عدم استماع دعوی کند، ایراد بطالن مسموع نخواهد بود

شود. برای مثال، اگر سند سبب بطالن را بعد از طرح دفاع ماهوی کشف کند، ایراد پذیرفته می

طرف مقابل ابالغ نشده باشد، طرح دفاع ماهوی، مانع طرح ایراد بطالن نخواهد بود ابرازی، هنوز به

در رابطه با نقایص (. در مقابل، ایراد بطالن 7312مارس  6)شعبه دوم مدنی دیوان کشور فرانسه، 

بنابراین در فرضی که  ق.آ.د.م.ف(؛ 776طرح است )ماده ماهوی، در همه مراحل دادرسی قابل

تواند شده باشد، دادگاه تجدیدنظر نمیها فوتپیش از تقدیم دادخواست نخستین، یکی از خواهان

کرد، از پذیرش ایراد در با این توجیه که خوانده باید در مرحله نخستین به ایراد بطالن استناد می

. ایراد عدم استماع 5(5115ژوئن  51این مرحله امتناع کند )شعبه دوم مدنی دیوان کشور فرانسه، 

تواند طرح است. دادگاه میق.آ.د.م.ف در همه مراحل دادرسی قابل 759دعوی نیز مطابق ماده 

 به پرداخت خسارت محکومرا  طرفی را که با انگیزه تأخیری، زودتر به ایراد استناد نکرده باشد

عدم انتشار »بر همین اساس، دیوان کشور فرانسه دریکی از آرای خود مقرر کرده: «. کند

بنابراین  این ایراد  دادخواست بطالن بیع غیرمنقول، موجد صدور قرار عدم استماع دعوی است؛

)شعبه « طرح استقابل در تمام مراحل دادرسی، ازجمله برای نخستین بار نزد دادگاه تجدیدنظر،

 .  9(7362فوریه  75سوم مدنی دیوان کشور فرانسه، 

                                                                                                     
نقص اعمال آیین »حسن،  برای دیدن نظری که شرط بطالن شکلی در حقوق فرانسه تحقق ضرر معرفی شده ر.ک محسنی، .7

 .131، ص 7932، پاییز و زمستان 5، شمارۀ 6، دوره حقوق تطبیقی مطالعات مجله ،«دادرسی مدنی در حقوق فرانسه
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  

تواند به نقایص شکلی دادخواست نشده است. شکی نیست که خوانده میبینیبه این نقایص پیش

ق.آ.د.م  22طرح این ایراد در چه مهلتی ممکن است، محل تردید دارد. ماده استناد کند، اما اینکه 

روز این نقایص را به خواهان اعالم کند. در مقابل در رابطه با  5مقرر کرده: مدیر دفتر باید ظرف 

ایرادات و اعتراضات باید تا پایان اولین جلسه دادرسی »نیز مقرر کرده:  61ایرادات ماهوی ماده 

با توجه به تفاوت نظام حقوقی حاکم بر «. رد مگر آنکه سبب ایراد متعاقباً حادث شودانجام گی

توان مهلت استناد به نقایص اعتباری دادخواست، نمینقایص شکلی دادخواست و سایر اسباب بی

ق.آ.د.م دانست. البته پذیرش این ایراد بدون در نظر گرفتن  61شکلی دادخواست را مشمول ماده 

محل اشکال است، خصوصاً در مواردی که دادگاه وارد رسیدگی به ماهیت دعوی شده  مهلت نیز

 است.

 
 آثار مشترک در حقوق ایران و فرانسه )امکان رفع نقص( -2-3

ترین اثری که تمیز بطالن شکلی اوراق دادرسی از بطالن ماهوی و عدم قابلیت استماع مهم

یابد. در حقوق فرانسه بطالن ظهور و بروز می دعوی در بردارد، در رابطه با امکان رفع نقص

رفع است و این رفع نقص دارای اثر قهقرایی است. به شکلی اوراق دادرسی، در همه موارد قابل

که در رابطه با شود. درحالیاین معنی که با رفع نقص شکلی، دادخواست از ابتدا مؤثر واقع می

ی دخالت اشخاص فاقد اهلیت یا سمت در دادرسی، بطالن ماهوی، رویه قضایی به دلیل تبعات منف

رفع نقص ماهوی را در بسیاری موارد نپذیرفته )برای نمونه، رای شعبه دوم مدنی دیوان کشور 

 ؛7داند( و در موارد پذیرش رفع نقص نیز، آن را فاقد اثر قهقرایی می7369اکتبر  73فرانسه، 

 طه با نقایص شکلی متصور است.بنابراین، رفع نقص به معنای خاص، تنها در راب

بطالن شکلی با تطبیق بعدی »دارد: ق.آ.د.م.ف در رابطه با رفع نقص شکلی مقرر می 772ماده 
شود، مشروط بر آنکه دادگاه بطالن را اعالم نکرده باشد و تطبیق با قانون، با قانون جبران می

ق دادرسی نیز به این سمت گرایش مدرن حقو«. تضییع حقوق دفاعی طرف مقابل را منتفی کند
تا حدی که حقوق بنیادین طرف  است که موارد بطالن اوراق دادرسی به دلیل نقایص شکلی

                                                                                                     
7. Guinchard et al., op. cit., p. 661.  
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ها به بطالن شکلی، دعوی تحت تأثیر قرار نگیرد، هرچه بیشتر محدود شود. توسل افراطی دادگاه

تعادلی میان لزوم کند. همواره باید حقوق ماهوی شهروندان را در پای حقوق شکلی، قربانی می
احترام به مقررات شکلی و حفظ حقوق ماهوی شهروندان برقرار شود. ازنظر دادگاه اروپایی 

کند. به اعتقاد حقوق بشر، رفع نقص شکلی دادخواست، در هر مرحله، به مراحل قبلی سرایت می
تعادل، این دادگاه، حفظ حقوق بنیادین اصحاب دعوی در دسترسی به یک دادرسی منصفانه و م

عنوان یک کل و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، مستلزم آن است که دادرسی به 6موضوع ماده 
تفسیر یک مرجع قضایی از شرایط قانونی اوراق »در تمام مراحل آن متعادل باشد. به همین دلیل 

گرایی باشد، ممکن است در مواردی مانند حق اعتراض دادرسی، چنانچه صرفاً مبتنی بر شکل

)دادگاه « نفع نسبت به آرای دادگاه، باعث سلب حق دسترسی به دادگاه عادالنه شوداشخاص ذی
 (.5113اکتبر  79اروپایی حقوق بشر، 

در حقوق فرانسه، رفع نقص شکلی دادخواست دارای اثر قهقرایی است؛ حتی اگر نقص 
نقایص با دیگر نقایص موردنظر جوهری یا مرتبط بانظم عمومی باشد. تنها تفاوتی که میان این 

بینی در متن قانونی است. به این معنی که حتی اگر مصادیق شکلی وجود دارد، عدم لزوم پیش

نشده باشد، دادگاه ممکن است با بینینقص شکلی جوهری یا مرتبط بانظم عمومی در قانون پیش
ه، استثنائاتی را نیز در . البته رویه قضایی فرانس7احراز این نقایص، اقدام به ابطال دادخواست کند

های فرانسه، در رابطه با اثر قهقرایی رفع نقص شکلی در نظر گرفته است. برای نمونه، رویه دادگاه
رابطه با امکان رفع نقص از دادخواست تجدیدنظر، بعد از انقضای موعد تجدیدنظرخواهی، دچار 

نقضای مهلت تشتت است. در مواردی رفع نقص از دادخواست تجدیدنظر بعد از ا

(. در مقابل، رفع 7312دسامبر  2، 5نشده است )دادگاه تجدیدنظر آمینتجدیدنظرخواهی پذیرفته
نقص دادخواست تجدیدنظر، بعد از انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی، در فرضی که تاریخ رای 

 شده است )دادگاه تجدیدنظرشده، پذیرفتهاشتباه در دادخواست تجدیدنظر درجعنه بهمعترض
 .9(7362مارس  51پاریس، 

نحوی باشد که به تضییع حقوق دفاعی خوانده پایان عالوه براین، رفع نقص از دادخواست باید به

                                                                                                     
7. Cornu et al., Op. cit., p. 555. 

5. Amiens. 

9. Callé et al., Op. cit., p. 412. 
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فرض عدم اعالم نشانی صحیح مقر اصلی شرکت تجدیدنظرخواه در  دهد. در همین راستا، در

تغییر مکان داده دادخواست، چنانچه دراثنای دادرسی نخستین، شرکت عمالً از مقر اصلی خود 

پذیرند )دادگاه های فرانسه رفع نقص را با اعالم نشانی صحیح در مرحله تجدیدنظر نمیباشد، دادگاه

رفع نقص در »(. در رایی دیگر، دیوان کشور فرانسه مقرر کرده: 7316فوریه  75تجدیدنظر پاریس، 

له موال نامبرده را برای محکومنحوی باشد که دسترسی به ارابطه با نشانی تجدیدنظرخواه، باید به

نشانی اعالمی جدید توسط تجدیدنظرخواه، باعث منتفی  بنابراین، صرف امکان ابالغ به تضمین کند؛

ژوئن  79)شعبه دوم دیوان کشور فرانسه، « شدن تضییع حقوق دفاعی تجدیدنظر خوانده نخواهد شد

ییع حقوق دفاعی خوانده شرط (. در حقوق ایران، ازآنجاکه در تحقق بطالن شکلی، تض7331

نیست، رفع نقص شکلی نیز منوط به منتفی شدن ضرر یا تضییع حقوق دفاعی طرف مقابل نیست. از 

روز از زمان ابالغ اخطار رفع نقص است،  71سوی دیگر، مهلت رفع نقص در حقوق ایران، 

 مکن است.برخالف حقوق فرانسه که این اقدام برای خواهان تا زمان صدور رای بطالن م

 

 گیرینتیجه
که مالحظه شد مفهوم محوری در این مقاله، رفع نقص اوراق دادرسی است. نتیجه  همچنان

اعتباری اوراق دادرسی، قابلیت عملی تمیز مصادیق بطالن شکلی دادخواست از سایر عوامل بی

وانده، اصالح نقایص شکلی است. در حقوق فرانسه در بسیاری موارد، ازجمله فقدان اهلیت خ

اما  ای قطعی در خصوص شکلی یا ماهوی بودن این نقص برسد؛نتیجه رویه قضایی نتوانسته به

مصادیق تردید در حقوق ایران بیشتر است. این ابهام و تردید، تنها مشکلی نظری نیست، بلکه 

بینی ترین لطمه، سلب قابلیت پیشنظام دادرسی مدنی ایران وارد کرده است. مهمای جدی بهلطمه

داند که در صورت عدم اشاره به نام و از دادرسی است. خواهان در زمان تقدیم دادخواست نمی

شود یا با صدور اخطار رفع نقص، این فرصت را خواهد نشانی شهود، دعوای او بالفاصله رد می

در بینی کند که در صورت نقص تواند پیشداشت تا اقدام به تعرفه شهود کند. وکیل خواهان نمی

وکالتنامه الصاق کند نامه، فرصت این را خواهد داشت که تمبر قانونی را بهتمبر الصاقی به وکالت

ها گرچه در نگاه شود. این ابهامیا اینکه دعوی، بالفاصله و بدون صدور اخطار رفع نقص رد می

یجاد قابلیت رسد، اما فلسفه وجودی نظام دادرسی مدرن را که همانا ااهمیت به نظر مینخست کم
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بینی نتیجه دادرسی، به نتیجه رسیدن دعاوی مبتنی بر حق و جلوگیری از طرح دعاوی بیهوده پیش

برد. بر این اساس، بیش از آنکه تعیین تعلق هریک از نقایص موردبررسی، است، زیر سؤال می

میت دارد. به نظام نقایص شکلی یا ماهوی مهم باشد، قضاوت قطعی رویه قضایی در این رابطه اهبه

جای آنکه سعی شود پاسخی قاطع به تعلق هریک از نقایص همین خاطر نیز در این مقاله، به

نظر در نظام بطالن شکلی یا ماهوی داده شود، تالش شده تا مبانی و حدود این اختالفمذکور، به

هریک از بهقانون و رویه قضایی توصیف و تشریح شود. در اغلب موارد، رویه قضایی برای توسل 

ها دالیل کافی در اختیار دارد. ازلحاظ نظری نیز برای تعیین تکلیف هریک از موار حلاین راه

اما درنهایت، آنچه اهمیت دارد، قطعیت رویه قضایی در انتخاب  طرح است؛مشتبه، استداللی قابل

 شده است.های ارائهحلیکی از راه
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 7931 زمستانم، وپنجبیست، شماره هفتمق خصوصی، سال صلنامه پژوهش حقوف

 منابع
 فارسی 

انتشارات  :، )تهرانت دادرسی مدنی در آیینه آراء دیوان عالی کشورتشریفابازگیر، یداهلل،  
 (.7935فردوسی، 

دادگاه  دادگاه تجدیدنظر استان تهران: مجموعه آرای قضایی پژوهشگاه قوه قضائیه، 
 (.7939انتشارات قوه قضائیه،  :تهران) ،7937تجدیدنظر )حقوقی( شهریور 

دادگاه تجدیدنظر استان تهران: فروردین، مجموعه آرای قضایی ،  ________________
 (.7932 ، )تهران انتشارات قوه قضائیه،7935اردیبهشت، خرداد 

مجموعه آرای قضایی دادگاه تجدیدنظر استان تهران: تیر، مرداد، پژوهشگاه قوه قضائیه،  
 (.7932، )تهران: انتشارات قوه قضائیه، 7935شهریور 

دادگاه  دادگاه تجدیدنظر استان تهران: ضاییمجموعه آرای ق، ________________
 (.7936، )تهران: انتشارات قوه قضائیه، 7939تجدیدنظر )حقوقی( شهریور 

)تهران:  ،7939بهار  آرای قضایی دادگاه تجدیدنظر استان تهران: ، _______________
  (.7936انتشارات قوه قضائیه، 

، )تهران: 7939عالی کشور )حقوقی(: بهار  مجموعه آرای شعب دیوانپژوهشگاه قوه قضائیه،  
 (.7932انتشارات قوه قضائیه، 

 (.7967، )تهران: میزان، 5 ، جآیین دادرسی مدنیشمس، عبداهلل،  

 (.7962 ، )تهران: دراک،9 ، جآیین دادرسی مدنی،  ___________

، فصلنامه پژوهش حقوق «نقص شکلی و ماهوی در دادرسی مدنی»حسن،   محسنی،
 .7939صی، سال دوم، شماره ششم، بهار خصو

 مطالعات مجله ،«نقص اعمال آیین دادرسی مدنی در حقوق فرانسه»،  ____________
 .7932، پاییز و زمستان 5، شماره 6، دوره حقوق تطبیقی

 

 فرانسه 

Callé, Pierre & Dargent, Laurent Code de procédure civile, Paris, Dalloz, 

(5171),. 

Croze, Hervé et Morel, Christian, Procédure civile, Paris Presse Universitaire 

de France, (7366). 
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Droit interne et droit de l’Union européen, 95e éd. Paris, Dalloz, (5172). 

Larguier, Jean et Conte, Philipe et Blanchard, Christophe, Droit judiciaire 

privé: procédure civile, 51e éd. Paris, Dalloz, (5171). 

Lefort, Christophe, Procédure civile, Paris, Dalloz, (5111). 

Solus, Henry et Perrot, Roger, Droit Judiciaire privé, t. 9, Paris, Sirey, (7337).  

 
 


