
 

  

  

  

  ایرادها و دفاع ماهوي
 

  محمد مولودي

  ناهید صفري

  چکیده

ن آیین دادرسی مدنی قانو 84حاضر درصدد تحلیل ماهیت ایرادهاي ماده  مقاله

شده در بندي دفاعیات به شکلی و ماهوي است. هرچند ایرادهاي مطرحبر مبناي تقسیم

نمایند، ولی تأمل قانون آیین دادرسی مدنی را عموماً دفاع شکلی محسوب می 84ماده 

توان ماهیت یکسانی براي تمامی ایرادهاي مذکور قائل بود. دهد که نمیبیشتر نشان می

شده و دفاع در برابر آنها دفاع اي از ایرادها هرچند قاعده شکلی محسوب عمدهدسته 

کارگیري قواعد ماهوي و  شکلی است، ولی گاه اعمال و اجراي این ایرادها مستلزم به

ورود به وقایع و امور موضوعی دعوا است که این مسأله تأثیري در ماهیت آنها از حیث 

شوند، ادها نیز اگرچه ذاتاً جزء قواعد ماهوي محسوب میبودن ندارد. برخی از ایر شکلی

شده و مقدمه اجراي قوانین شکلی هستند، ولی چون در قانون شکلی به خدمت گرفته 

ماهیتاً جزء  دفاع در برابر آنها نیز دفاع شکلی خواهد بود. اما تعدادي از ایرادها هم،

باید دفاع ماهوي به حساب آورد؛ هر  قواعد ماهوي هستند و اصوالً دفاع در برابر آنها را

  چند که در قانون آیین دادرسی مدنی با آنها همانند سایر ایرادها برخورد شده است.
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 مقدمه

دعـواي   هاي دفاعی خوانده را به دفـاع مـاهوي، ایرادهـا و   دانان ایرانی پاسخحقوق

اي حصري بـه دو دسـته شـکلی و مـاهوي      تقسیم دفاع به گونه 1اند.متقابل تقسیم کرده

امـا بـه    2سابقه چندانی ندارد و صرفاً مورد اشاره معدودي از نویسندگان قرارگرفته است.

هاي شکلی نشـده و مصـادیق آن محـدود     باور ما، چون اصطالح ایراد شامل تمامی دفاع

عداً ذکر خواهـد شـد، شایسـته اسـت بـه جـاي اصـطالح ایـراد در         است، به دالیلی که ب

بندي دفاع، عنوان عام دفاع شکلی در مقابـل دفـاع مـاهوي قـرار گیـرد. دعـواي       تقسیم

قانون آیین دادرسی مدنی جزء دعاوي طاري و ماهیتاً دعوا  141متقابل نیز مطابق ماده 

کـه بـه    طرق دفاعی کنار سایر آن به عنوان یک راه دفاعی در شده و قرار دادنمحسوب 

توجه بـه نحـوه    و در حقوق آن کشور با 3نوعی تبعیت از نویسندگان فرانسوي بوده است

در  4قانون آیین دادرسی مدنی خـالی از قـوت هـم نیسـت،     64تعریف این دعوا در ماده 

 حقوق دادرسی ما به دالیلی که در جاي خود باید به آن پرداخت، توجیهی ندارد. بر این

هاي دفاعی خوانده را به دو دسـته دفـاع شـکلی و مـاهوي تقسـیم      توان پاسخاساس می

شود که هدف آن رد ادعاهاي طـرف مقابـل   اي گفته میبه هر وسیله«دفاع ماهوي  کرد.

از حیـث قلمـرو، دفـاع مـاهوي     » به منظور جلوگیري از پیروزي او در ماهیت دعوا است.

در حقـوق   5شـود. حکمی و دالیل اثبات دعـوا مـی  شامل دفاع در مقابل امور موضوعی و 

فرانسه نیز دفاع ماهوي به هر طریقی گفته شده است که در جهت رد ادعاي حریف بـه  

مشابه همـین   6شود.  علت غیرموجه بودن آن بعد از بررسی ماهیت حق به کار گرفته می

د اقبـال و  شود کـه مـور  قانون اصول محاکمات مدنی لبنان دیده می 50تعریف در ماده 

  
شمس، عبداهللا، ؛ 248، ص. 1378مجد،  ، انتشارات1 متین دفتري، احمد، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، جلد. 1

الـدین، آیـین   مـدنی، جـالل  ؛ 433، ص. 1385، چاپ چهـاردهم دراك،  ، انتشارات1آیین دادرسی مدنی، جلد 

  .413، ص. 1375چاپ چهارم، گنج دانش، ، انتشارات 2ی، جلد دادرسی مدن

  .30، ص. 1388پذیر، تهران، دانشنژاد، آیین دادرسی مدنی، زراعت، عباس؛ استادي، مونا؛ و فاطمه فالح. 2

3. Perrot, Roger, Institutions Judiciares, Paris, Montchrestien, 9ème edition, 2000, 
p.440; Vincent, Jean; et Serge Guinchard, Procédure Civile, Paris, Dolloz , 26ème 
edition, 2001, p. 176. 

گوید دعوي متقابل درخواستی است که قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه در تعریف دعوي متقابل می 64. ماده 4

رد «کنـد. عبـارت   رح میاي غیر از رد صرف خواسته طرف مقابل خود طخوانده اصلی به منظور تحصیل فایده

کـه در  در حـالی اسـت،  ت دفاعی این دعوا در حقوق فرانسه ـانگر ماهیـاده بیـدر این م» ابلـخواسته طرف مق

  قانون آیین دادرسی مدنی ایران چنین قیدي گنجانده نشده است. 141ماده 

نسب، ؛ ساردویی 211، ش. م 1989ابوالوفا، احمد، اصول محاکمات المدنیه، بیروت، دارالجامعیه، چاپ چهارم، . 5

قلمرو دفاع ماهوي در دادرسی مدنی با نگرشـی در حقـوق تطبیقـی،    محمد؛ مولودي، محمد؛ و جواد عیوضی، 

  .50، ص. 1392هاي فقهی، دوره نهم، مجله پژوهش

  .101 .، ص1391ترجمه آیین دادرسی مدنی فرانسه، شرکت سهامی انتشار، چاپ دوم، . محسنی، حسن، 6



165  

 

 

ل 
سا

ي، 
تر

س
دگ

دا
ی 

وق
حق

ه 
جل

م
اد

شت
ه

 
کم

و ی
 و

ود
ه ن

ار
شم

 ،
 

تم
هف

، 
ار

به
 

13
96

 

  

توان گفـت  در تعریف دفاع شکلی نیز می 1دانان این کشور قرار گرفته است. تأیید حقوق

دفاعی است که به استناد عدم رعایت مقررات شکلی و اجرایی به منظـور جلـوگیري از   «

دفـاع  با توجه به ایـن تعریـف   » آید.ورود دادگاه در رسیدگی به ماهیت دعوا به عمل می

د به قواعد شکلی و اجرایی و به تعبیري قوانین شـکلی اسـت. ثانیـاً بـه     شکلی اوالً مستن

  2شود. منظور ایجاد مانع موقت یا دائم یا بطالن عمل دادرسی مطرح می

رود؛ بلکه در حقوق فرانسه در مقابل دفاع ماهوي، اصطالح دفاع شکلی به کار نمی

بـا توجـه بـه     3گیـرد. رار مـی دو عنوان ایراد دادرسی و دفاع عدم استماع مورد استفاده ق

هاي اساسی میان این دو شیوه دفاعی در تقابل با دفاع ماهوي و امکـان تطبیـق   شباهت

عناصر اصلی دفاع شکلی بر آنها، در حقوق فرانسه نیز قرار دادن این دو راه دفـاعی زیـر   

ی قانون آیین دادرسـ  73رسد. مطابق ماده  معقول به نظر می عنوان دفاع شکلی، موجه و

شود که بـه منظـور اعـالم غیرقـانونی     ایراد دادرسی به هر جهتی گفته می مدنی فرانسه

همـان قـانون،    123شود. برابر ماده بودن یا زوال دادرسی یا تعلیق جریان آن مطرح می

شـود کـه درخواسـت    دفاع عدم پذیرش یا عدم استماع دعوا نیز به هر جهتی گفتـه مـی  

هیت به دلیل فقدان حق اقدام و سمت و نفـع و گذشـت   طرف مقابل را بدون ورود در ما

در  4کنـد. شـده غیرقابـل پـذیرش اعـالم مـی     مرور زمان از پیش مقررشده و امر قضاوت

حقوق فرانسه این شیوه دفاعی ماهیت مختلطی دارد: از جهتی به ایـراد دادرسـی شـبیه    

و از طرفی شبیه شود است، زیرا در ماهیت وارد مناقشه نسبت به حق ادعایی رقیب نمی

شـود.  در دعوا مـی  دفاع ماهوي است چون پذیرش آن موجب شکست همیشگی خواهان

به تعبیر دیگر، ایراد دادرسی مانع موقت و ایراد عدم استماع مانع دائمی در رسیدگی بـه  

  5کند.دعوا ایجاد می

در مقابل، هرچند در قوانین برخی از کشورهاي عربی همچون مصـر و لبنـان، بـه    

ها و وسایل دفاعی بـه سـه دسـته دفـاع     وي از قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه، راهپیر

دانـان ایـن کشـورها از    اند، ولی حقوق شدهماهوي، دفاع اجرایی و دفاع عدم قبول تقسیم

اي رایـج و مرسـوم   رایی در برابـر دفـاع مـاهوي بـه گونـه     ـلی یا اجـاع شکـطالح دفـاص

  6نمایند.استفاده می

  
 .50 .ق، ص 1428بیروت، منشورات الحلبی الحقوقیه، لمی الحجار، محمد، الوجیز فی اصول المحاکمات المدنیه، ح. 1

 .34، منبع پیشین، ص. نسب، محمد؛ مولودي، محمد؛ و جواد عیوضیساردویی. 2

، 1391نشر دادگسـتر،   النگلد، جان؛ و دانیل لبو، آیین دادرسی مدنی فرانسه، ترجمه احمدعلی هاشمی،کوشه، ژراردو؛ . 3

  .160ص. 

  .113و  101پیشین، صص  ترجمه آیین دادرسی مدنی فرانسه، منبع. محسنی، حسن، 4

  .164ص. . کوشه، ژراردو؛ النگلد، جان؛ و دانیل لبو، منبع پیشین، 5

الحقوقیـه،   بیروت، منشورات حلبـی . ابوعید، الیاس، الدفوع االجراییه فی االصول المحاکمات المدنیه والجزاییه، 6

قـانون المرافعـات المدنیـه و     نعیم یاسین، محمد، نظریه الدعوي بین الشـریعه االسـالمیه و  ؛ 19، ص. م 2004

  .594ص.  ق، 1420اردن، دارالنفائس، التجاریه، 
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 بندي قواعد شکلی. دسته1

بندي قواعد حقوقی به شکلی و ماهوي امري آشنا و مسبوق به سابقه بـوده   تقسیم

و همواره به عنوان ابزاري مهم در شناخت موضوعات مختلف حقوقی به کار گرفته شـده  

گـذار در دو محـور نیازمنـد    بندي مبتنی بر این واقعیت است که قانوناین تقسیم است.

روابط است: محور نخست، تنظیم روابط در جریان جـاري و عـادي    وضع قانون و تنظیم

گذار، بدون دعوا و تخاصم، مراعات یعنی جایی که بایدها و نبایدهاي قانونجامعه است؛ 

قواعـد  1 شـود. حـق گفتـه مـی    شود. به این دسته از مقررات، قوانین ماهوي یا موجدمی

د. محور دوم، تنظـیم روابـط در مقـام    شونماهوي حقوقی اصوالً در این قوانین مطرح می

رود، کـه انتظـار مـی   چنـان هاي مردم، همیشه آنها و کنشارتباط مخاصمه و دعواست؛

گذار و خطوط ترسـیمی او در تنظـیم    اي موارد، امر و نهی قانونیابد. در پارهجریان نمی

الف و شـود. بـروز اخـت   شده و موجب تضییع حقوق دیگـران مـی   مناسبات نادیده گرفته

ابهام در خصوص تضییع و انکار حق، بستر پدید آمدن روابطی است که بایـد بـا دقـت و    

حساسیت تنظیم شوند تا موقعیت اشخاص حالت طبیعـی و عـادي خـود را بـاز یابـد و      

شده توسط قانون برگردند. بر این اساس، هر  بینیهاي پیشحقوق و تکالیف به چارچوب

هاي اختالف بـا یکـدیگر، ارتبـاط    طرف وص تنظیم رابطهگذار در خصاي که قانونمقرره

رسـیدگی مرجـع مزبـور     کننده، اعطاي صالحیت و تعیـین شـیوه  آنها با مرجع رسیدگی

کننده، قانون آیینی (مربـوط بـه   گیرد، که قانون تضمینمی وضع نماید، قانون شکلی نام

  است. و قانون کاشف نیز به آن اطالق شده 2دادرسی)، قانون ثانوي

تنها به مقررات و تشریفات مربوط بـه آیـین   قوانین شکلی، در معناي عام خود نه 

گـردد و هـر   هـاي مـاهوي اطـالق مـی    دادرسی، بلکه اصوالً به تمام قوانین فاقـد جنبـه  

مظـروف  «تشریفاتی مورد نظر بوده و بـه تعبیـري    اي که در آن شرایط خارجی و مقرره

قواعـد شـکلی اصـوالً در     رود.شـمار مـی  ون شکلی بـه  قان 3»حقوقی واقعی نداشته باشد

شوند کـه مصـداق بـارز قـانون شـکلی، قـانون آیـین        قوانین موسوم به شکلی مطرح می

نویسـی قاعـدتاً بایـد قواعـدي در     گذاري و قـانون دادرسی مدنی است. از حیث فن قانون

اگـر تمـامی    قانون شکلی آیین دادرسی مطرح شوند که جنبه شکلی و غیرماهوي دارند.

شـکلی داشـتند، بـه آسـانی اعـالم       قواعد مندرج در قانون آیین دادرسـی مـدنی جنبـه   

کردیم که هر دفاعی که مستند به نقض قواعد مندرج در قانون آیین دادرسی مـدنی   می

  
  .156، ص. 1380کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق، شرکت سهامی انتشار، چاپ سی و هفتم، . 1

  و بعد. 139صص.  ،1390قانون، ترجمه محمد راسخ، نشر نی، چاپ دوم، هارت، هربرت، مفهوم . 2

  .85، ص. 1380دل وکیو، جورجو، فلسفه حقوق، ترجمه جواد واحدي، تهران، میزان، . 3
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شده در ایـن قـانون   شود. اما تأمل در ماهیت قواعد مطرحباشد، دفاع شکلی محسوب می

تـوان بـر مبنـاي    ها از حیث ذات و گوهر یکسان نبـوده و مـی  دهد که تمامی آننشان می

  بندي کرد.ماهیت این قواعد، آنها را در سه دسته به شرح زیر طبقه

  . قواعدي که ذاتاً شکلی هستند1-1

قسمت عمده مقررات دادرسی از جمله قواعد مربوط به دادخواست و ابالغ و 

گیرند. نکته ظریف و ر این دسته قرار میهاي شکایت از آنها دصالحیت و اقسام آرا و راه

بودن این قواعد مانع از تعامل و ارتباط آنها با قواعد  دقیق مسأله این است که شکلی

ماهوي و امور موضوعی و وقایع دعوا نیست، زیرا در موارد زیادي فهم این قواعد یا 

قایع و امور اجراي صحیح آنها مستلزم مراجعه به قوانین ماهوي و یا رسیدگی به و

موضوعی است. براي مثال فهم و اعمال صحیح قاعده شکلی صالحیت محلی، موکول به 

شناخت اقامتگاه است که براي دانستن مفهوم اقامتگاه و اقسام آن ناگزیر از مراجعه به 

قواعد ماهوي حقوق مدنی هستیم؛ ضمن اینکه احراز اقامت در محل معین، منوط به 

سکونت شخص در آن محل است که پرداختن به آن نیازمند بررسی فعالیت شغلی و 

رسیدگی به امور موضوعی خواهد بود. درست است که رسیدگی دادگاه به قواعد ماهوي 

و بررسی امور موضوعی از رسیدگی شکلی فاصله گرفته و وارد قلمرو رسیدگی ماهوي 

مقدمه اعمال  شود، اما باید به خاطر داشت که این قسم از رسیدگی ماهوي چونمی

قواعد شکلی دادرسی است، با رسیدگی ماهوي به معناي اخص خود که به مقوله احراز 

شود، کامالً متفاوت بوده و از اختالط آنها با یکدیگر باید حق مربوط میحق از ذيبی

احتراز جست. بنابراین باید به یاد داشته باشیم که در عرصه دادرسی ممکن است با دو 

: یک رسیدگی ماهوي که گاهی رو شویمرحله رسیدگی ماهوي روبهنوع یا دو م

اي براي تشخیص شرایط اقامه دعوا و فهم و اجراي قواعد شکلی دادرسی است و  مقدمه

رسیدگی ماهوي دیگري که پس از فراهم آمدن بستر و زمینه شکلی آن بر اساس قواعد 

شود و  عوا مربوط میحقی خواهان در ماهیت دحقی یا ذيدادرسی، به تشخیص بی

  شود. نتیجه دادرسی از حیث تعیین حاکم و محکوم دعوا بر اساس آن مشخص می

د ـراي قواعـاي براي اجهـقدمـد ذاتاً ماهوي که زمینه و مـواعـ. ق1-2

 شکلی هستند

این دسته که مصادیق آن هم زیاد نیست، شامل قواعدي اسـت کـه ذاتـاً مـاهوي     

کارگیري  عمال و اجراي قواعد شکلی موکول به وجود و بهشوند، ولی چون امحسوب می

اند. اهلیت و سـمت  آنها است، ناگزیر در قانون شکلی هم مطرح و به خدمت گرفته شده
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دو مورد از مصادیق عمده این گروه هستند. شکی نیست که براي اقامه دعوا و دفاع و یا 

الزم است، ولـی ایـن امـور از     هر اقدام دیگري در جریان دادرسی، اصوالً سمت و اهلیت

حیث ذات و ماهیت، قواعد ماهوي هستند که مفهوم و مصادیق و شرایط آنها در قـوانین  

توان گفت دفـاع  گیرند. اما آیا میماهوي از جمله قانون مدنی مورد طرح و شرح قرار می

اي کـه بـراي   عدم اهلیت یا محرز نبودن سمت دفاع مـاهوي اسـت؟ بـر مبنـاي ضـابطه     

یص قاعده شکلی از ماهوي در حوزه دادرسی ارائه شده است و در دسته سوم ذیـالً  تشخ

م پرداخت، باید بپذیریم کـه دفـاع در برابـر ایـن امـور هـم دفـاع شـکلی         ـبه آن خواهی

  شود.  محسوب می

  شوند حق میحق از بی. قواعد ذاتاً ماهوي که موجب تشخیص ذي1-3

شود کـه گـاهی در قـانون شـکلی، قواعـدي      هاي مختلفی باعث میدالیل و انگیزه

گنجانده شود که ذاتاً ماهوي بوده و بر خالف دسته قبلی مقدمه و مقوم امور شکلی هـم  

توان به برطرف کردن خالهاي قانون ماهوي و یا محسوب نشوند. از جمله این دالیل می

ه ایرادهاي کـه  هاي فقهی اشاره کرد. ادامه بهماهنگی با فقه اسالمی و پیروي از اندیشه

مصداق این دسته هستند، اشاره خواهیم کرد، اما نکته مهم، معیـار تمیـز ایـن دسـته از     

رسد معیار قاطع و نهایی در این زمینه تأثیر این قواعد قواعد دسته دوم است. به نظر می

حق در محاکمه باشد؛ بـدین معنـا کـه اگـر اعمـال و اجـراي       حق از ذيدر تشخیص بی

حق گردد، آن قاعـده مـاهوي و جـزء دسـته سـوم      حق از ذير به تمیز بیاي منجقاعده

اي که اجراي آن صرفاً بستر و زمینـه رسـیدگی مـاهوي را    شود؛ ولی قاعدهمحسوب می

فراهم آورد و خود مسـتقیماً در تشـخیص حقانیـت یـا عـدم حقانیـت مـدعی در مـورد         

  م خواهد بود.مصادیق دسته دو خواسته دعوا کمکی به دادگاه ننماید، از

  بندي مذکور. تحلیل ماهیت ایرادها بر مبناي دسته2

شده در خصوص تفاوت دفاع ماهوي و شکلی و بر مبناي معیارهاي مطرح در پرتو

این  84گانه قواعد موجود در قانون آیین دادرسی مدنی، مصادیق ماده بندي سهدسته

  گیرد. می تحلیل و بررسی قراردسته سوم، به شرح زیر مورد  قانون با تأکید بیشتر بر

  . ایرادهایی که قاعده شکلی هستند2-1

ایراد به صالحیت، ایراد امـر  در این دسته قرار داد عبارتند از  توانایرادهایی که می

 و ایـراد  شده، ایراد عدم توجه دعوا به خواندهقضاوت مطروحه و دعواي مرتبط، ایراد امر

قرار داد،  دسته در این باید نیز را دعوا نبودن جزمی یرادا موعد مقرر. خارج از اقامه دعوا
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و  جـزم  مفهـوم  بـه  راجـع  دانانو حقوق فقها میان در که نظرهایی اختالف رغمعلی زیرا

 مدنی دادرسی آیین قانون 84ماده  9بند  که باید پذیرفت 1دارد، وجود ایراد این ماهیت

تر وصـف  ف دعوا و به تعبیر دقیقجزم را وص...» دعوا جزمی نبوده «عبارت  ذکر با مدنی

صیغه دعوا دانسته و در نتیجه قاعده مندرج در این بند را یک قاعده شـکلی مربـوط بـه    

بـودن   پیش از این نیز گفتیم که شـکلی اقامه دعوا و رسیدگی به آن معرفی کرده است. 

یع دعـوا  این قواعد مانع از تعامل و ارتباط آنها با قواعد مـاهوي و امـور موضـوعی و وقـا    

نیست، زیرا در موارد زیادي فهم این قواعد یا اجراي صـحیح آنهـا مسـتلزم مراجعـه بـه      

هـایی بـراي   قوانین ماهوي و یا رسیدگی به وقایع و امور موضوعی است. موارد زیر مثـال 

 تأیید این مدعا هستند.

در خصوص ایراد عدم صالحیت، در موارد بسیاري دادگاه در جهت تشـخیص ایـن   

شـود.  که صالح است یا خیر، مجبور به ورود به امور موضوعی و قواعد ماهوي مـی مسأله 

براي مثال فهم و اعمال صحیح قاعده شکلی صالحیت محلی در بعضی موارد موکول بـه  

شناخت مال غیرمنقول است که براي دانستن مفهوم و اقسام مـال غیرمنقـول نـاگزیر از    

. ضمن اینکه، احراز نوع و محل وقـوع مـال   مراجعه به قواعد ماهوي حقوق مدنی هستیم

هاي عینی و محلی است که پـرداختن بـه آن محتـاج    غیرمنقول، گاهی منوط به بررسی

قانون آیـین دادرسـی مـدنی فرانسـه در      77اده رسیدگی به امور موضوعی خواهد بود. م

خصوص ایراد به صالحیت، تصریح به ارتباط صالحیت با امـور موضـوعی کـرده و مقـرر     

کند، ولی تعیین صـالحیت  هنگامی که دادرس در ماهیت دعوا رأي صادر نمی«دارد: می

به مسأله ماهوي وابسته است، دادگاه باید در منطوق رأي پیرامون این مسـأله مـاهوي و   

تعیین صـالحیت بـه مسـأله    «عبارت » صالحیت دادگاه به شکل جداگانه تصمیم بگیرد.

  اط قاعده شکلی صالحیت با امور موضوعی دارد. حکایت از ارتب» ماهوي وابسته است

شده نیز، چون پذیرش ایراد مستلزم ایـن اسـت کـه موضـوع و     در ایراد امر قضاوت

گاه دادگاه براي احراز این سه رکـن مجبـور    2سبب و اصحاب هر دو دعوا یکسان باشند،

عنوان تخلیـه   اي باشود. براي مثال، خواستهبه ورود در امور ماهوي و موضوعی دعوا می

کنـد کـه خوانـده    شده است که در آن، خواهان ادعا می بر مبناي تعدي و تفریط مطرح

و بدون اجازه وي، زیرزمینی در محل تجاري احداث کرده و به ایـن خواسـته رسـیدگی    

حکم قطعی به رد آن صادر شده است. موجر مجدداً دعوایی با خواسته تخلیه به اسـتناد  

  
تهران، مؤسسه اسماعیلیان، ، 4 الدین، جعفر بن حسن، شرائع اإلسالم فی مسائل الحالل والحرام، جلدحلّى، نجم. 1

، ق 1425، قم، انتشارات زهیر، 2آشتیانى، میرزا محمد حسن بن جعفر، کتاب القضاء، جلد  ؛73ق، ص.  1408

 .213، ص. 1389، چاپ دوممجد،  کریمی، عباس، آیین دادرسی مدنی، انتشارات ؛148ص. 

  . 459ـ  460. شمس، عبداهللا، منبع پیشین، صص. 2



170  

 

 

ي
ایرادها و دفاع ماهو

  

مغازه  اد زیرزمین در مغازه اقامه کرده است. احراز اینکه زیرزمین وتعدي و تفریط و ایج

مغـازه موضـوع دعـواي     شـده در محل احداث آن در این پرونده، همان زیرزمین احـداث 

  مختومه سابق است، مستلزم ورود در امور موضوعی و وقایع دعواست.  

لی و دفـاع در  در این دسـته را قاعـده شـک    سان، باید تمامی ایرادهاي مذکوربدین

برابر آنها را هم دفاع شکلی محسوب کرد، خواه اجراي این قواعد شکلی با قواعد مـاهوي  

کـه گفتـیم ایـن قسـم از رسـیدگی      ارتباط باشند یا خیر؛ زیرا چنان  و امور موضوعی در

ماهوي چون مقدمه اعمال قواعد شکلی دادرسی است، ازحیث آثار و احکام با رسـیدگی  

شود، کـامالً  حق مربوط میحق از ذي اخص خود که به مقوله احراز بی ماهوي به معناي

دانان که تعـدادي از ایرادهـا از جملـه    متفاوت است. همچنین، این گفته بعضی از حقوق

شده، ایراد مرور زمان و ایراد عدم توجه دعوا به خوانـده را داراي وصـف   ایراد امر قضاوت

نیز باید از همـین منظـر    1اند(ماهوي) محسوب کرده دفاعی دانسته و آنها را اصوالً دفاع

  توجیه و تعلیل شود. 

. ایرادهاي ذاتاً ماهوي که اعمال قواعد شکلی موکول به استناد به 2-2

  آنها است

شده در قانون دادرسی مدنی آنهایی بودند کـه ذاتـاً قاعـده    دسته دوم قواعد مطرح

قواعـد شـکلی موکـول بـه وجـود و       شدند، اما چون اعمال و اجـراي ماهوي محسوب می

انـد. بـا   کارگیري آنهاست، ناگزیر در قانون شکلی هم مطرح و به خدمت گرفتـه شـده   به

تـوانیم ایـراد بـه اهلیـت و سـمت را      به آسانی می 84ماده  نگاهی به ایرادهاي مندرج در

دانیم که اهلیت اساساً موضـوعی مـاهوي اسـت و    تحت شمول این دسته قرار دهیم. می

مصادیق و شرایط آن قانون مـدنی اسـت. برابـر     حل اصلی و اولیه طرح و شرح مفهوم وم

قواعد ماهوي، دارا شدن حق دادخواهی، بسان سایر حقوق، موکول به اهلیت تمتع بـوده  

بنـدد، نیازمنـد اهلیـت     و اجراي این حق که با اقدامی بـه نـام اقامـه دعـوا صـورت مـی      

عده کلی که اعمال هر حقی به اهلیـت اسـتیفا نیـاز    سان، اجراي این قااستیفاست. بدین

دارد، مقنن دادرسی مدنی را وادار کرده است که به ضرورت وجـود اهلیـت بـراي اقامـه     

  ، تصریح کند. 84ماده  3بینی ایراد به اهلیت در بند دعوا و رسیدگی به آن، البته با پیش

دگی است. کسانی که مکمل اهلیت استیفا، در خیلی از موارد، بحث سمت و نماین

انـد. مفهـوم و اقسـام    اهلیت استیفا ندارند، بـراي اجـراي حقـوق خـود محتـاج نماینـده      

 5شـود. بنـد   نمایندگی و حدود اختیارات نمایندگان عمدتاً در قوانین ماهوي مطرح می

کسی که به عنـوان  «دارد: استفاده کرده و مقرر می» نمایندگی«نیز از اصطالح  84ماده 

  
  . 251. متین دفتري، احمد، منبع پیشین، ص. 1
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». اقامه دعوا کرده از قبیل وکالت یا والیت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد نمایندگی

اي مـاهوي  تردیدي وجود ندارد که نمایندگی و مطالب مربوط به آن هـم اساسـاً مقولـه   

است و ضروت حمایت از محجورین و نیز اشخاص داراي اهلیتی که خود شخصاً قادر یـا  

ن را وادار بـه اسـتفاده از ایـن قواعـد در قـانون      مایل به دخالت در دادرسی نیستند، مقن

بـراي مباحـث   » سـمت «کـارگیري عنـوان    آیین دادرسی مـدنی کـرده اسـت. البتـه بـه     

نمایندگی در حقوق دادرسی، ماهیـت ایـن موضـوع را تغییـر نـداده و آن را تبـدیل بـه        

  کند. اي صرفاً شکلی نمیمقوله

لت قواعد ماهوي، از قبیل اهلیـت  هاي حقوقی فرانسه و لبنان نقش و دخادر نظام

و سمت که مقدمه و مقوم اجراي قواعد شکلی هستند، تحت عنـوان بطـالن اعمـال بـه     

 1دلیل نقص ماهوي بروز و انعکاس پیدا کرده است. توضیح اینکه در حقوق این کشـورها 

یکی از عوامل بطالن اعمال و اقدامات دادرسی، عـدم رعایـت قواعـد مـاهوي در اجـرا و      

ارگیري قواعد شکلی دادرسی است که از جمله این قواعد مـاهوي، اهلیـت و سـمت    ک به

ضمانت اجراي عدم رعایت این دسته از قواعد ماهوي در حقوق ایـن   2شوند.محسوب می

کشورها، امکان ایراد بطالن است که در زمره ایرادهاي دادرسی و نوعی دفاع شـکلی بـه   

  آید.  حساب می

اهلیت را دفاع شکلی دانست، زیـرا از   دفاع فقدان سمت و در حقوق ایران نیز باید

لحاظ قانونی، ضمانت اجراي آنها امکان طرح ایراد است و ایراد هـم نـوعی دفـاع شـکلی     

اي که براي تمییز دفـاع شـکلی از   است. از سوي دیگر، از منظر حقوقی، بر مبناي ضابطه

حـق  حـق از ذي یص بـی ماهوي ارائه شد، چون ایـن امـور کمکـی بـه دادگـاه در تشـخ      

  توان آنها را دفاع ماهوي محسوب کرد. کنند، نمی نمی

  . ایرادهایی که ذاتاً قاعده ماهوي هستند2-3

در واقـع ایـراد یـا دفـاع شـکلی       84به باور ما تعدادي از ایرادهـاي موضـوع مـاده    

س نیستند و قواعدي ذاتاً ماهوي هستند که سر از قانون شکلی دادرسـی در آورده و لبـا  

اي که در برازنده بودن آن به قامت آنها تردید و اخـتالف نظـر   اند؛ جامهایراد به تن کرده

شود کـه  وجود دارد. حال اگر این مدعاي ما صحیح و صادق باشد، این پرسش مطرح می

گـذار تبـدیل و اسـتحاله یـک      هدف مقنن از این اقدام چه بوده است. آیا مقصود قـانون 

  
  به بعد قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه. 117انون اصول محاکمات مدنی لبنان و مواد ق 60. ماده 1

؛ 5م، ص.  1997. فتحی، والی؛ و ماهر زغلول احمد، نظریه البطالن فـی قـانون المرافعـات، قـاهره، چـاپ دوم،      2

، شماره ، فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم»نقص شکلی و ماهوي در دادرسی مدنی«محسنی، حسن، 

  .148ص. ، 1393ششم، 
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ده شکلی بوده و یا اینکه هدف او ترتب آثار و احکام ایرادهـا بـر   قاعده ماهوي به یک قاع

آنها، به رغم ماهوي بودن ماهیت آنها است؟ احتمـال نخسـت از لحـاظ نظـري در خـور      

گذار هم در تعیین و تقنـین قواعـد شـکلی و مـاهوي     توجیه و تصدیق نیست، زیرا قانون

گونه که خود رعایت آنها و هر آن تواند بدونتابع ضوابط و معیارهاي حقوقی بوده و نمی

دانـان  گذاري کند. احتمال دوم نیز که از سوي بعضـی ازحقـوق  دهد، قانون تشخیص می

شده است، قابل تأیید نیست، زیرا به شرحی که خواهیم دید، عالوه بر اینکه نظـم   مطرح

ظر زنـد، در عمـل هـم بـه نتـایج احتمـالی مـوردن       موجود حاکم بر دادرسی را بر هم می

شود. در نتیجه باید بر آن بود که قرار دادن این مـوارد بـه عنـوان    گذار منتهی نمیقانون

ایراد و دفاع شکلی فاقد توجیه و مبناي استوار حقوقی بوده و باید آن را نـوعی خطـا در   

  گذاري دانست و به فکر اصالح و حذف آنها بود.قانون

  . ایراد عدم تأثیر قانونی دعوا2-3-1

 7در بند » دعوا بر فرض ثبوت اثر قانونی نداشته باشد«اد که با عبارت این ایر

شده، مستقیماً از فقه اسالمی اقتباس گردیده  قانون آیین دادرسی مدنی مطرح 84ماده 

و فاقد هرگونه سابقه تقنینی در ایران و کشورهاي دیگر از جمله فرانسه و لبنان است. 

و شرایط سماع دعوا مطرح شده است. بنا به گفته این شرط در فقه عمدتاً در بحث قضا 

برخی از فقها دعوا باید بر حسب شرع صحیح و الزم باشد. پس اگر کسی ادعاي هبه 

مالی را به خود داشته باشد، تا زمانی که ادعاي قبض آن را نداشته و آن را اظهار نکند، 

ه این شرط پرداخته و بعضی هم تحت عنوان قابلیت الزام ب 1شود.دعواي او شنیده نمی

اي اقامه گردد که اگر در دادگاه ثابت شود، بتوان اند که دعوا باید به گونهتوضیح داده

پس اگر شخصی بگوید که دیگري این مال را به من  2علیه را بدان الزام نمود.مدعی

بخشیده و ادعاي قبض ننماید، به صرف آن که واهب انکار کند، موضوع هبه منتفی 

علیه را نسبت به آنچه که بر ؛ زیرا از لوازم دعوا این است که دادرس بتواند مدعیشودمی

تواند واهب را به که در این مسأله دادرس نمیاو ثابت شده است، اجبار نماید؛ در حالی

در مقابل برخی از فقها چنین شرطی را الزم ندانسته و  3پرداخت عین موهوبه ملزم کند.

درس موظف است در هر حال به چنین دعوایی رسیدگی کند. اگر بر این باورند که دا

دعوا به مرحله ثبوت رسید، حسب مورد حکم به لزوم یا عدم لزوم صادر نماید. برمبناي 

  
الجبعـی العـاملی   ؛ 14، ص. 1347سنگلجی، محمد، قضـا در سـالم، انتشـارات دانشـگاه تهـران، چـاپ سـوم،        . 1

به کوشش اسداهللا )، الروضه البهیه فیشرح اللمعه الدمشقیه(الدین، مباحث حقوقی شرح لمعه ، زین)شهیدثانی(

  .16، ص. 1385، چاپ سوممجد، لطفی، انتشارات 

  .308نعیم یاسین، محمد، منبع پیشین، ص. . 2

  . سنگلجی، محمد، منبع پیشین.3
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شود، ولی در واقع از قولی دیگر، این شرط هرچند در شرایط سماع دعوا مطرح می

د چیزي باشد که بر آن نفعی به بایبه است؛ بدین معنا که مدعیشرایط متعلق به مدعی

  1مترتب گردد تا مدعی بتواند پس از اثبات آن را مطالبه کند.

دانان نیـز نفـوذ و سـرایت کـرده و     نظرهاي فقهی کم و بیش به آراء حقوق اختالف

شاهد اقوال متعددي میان شارحان قانون آیین دادرسـی مـدنی عمـدتاً حـول دو محـور      

آن هسـتیم. بـراي مثـال، برخـی معتقدنـد کـه ضـرورتی        تأیید و توجیه این ایراد یا رد 

به عنوان ایراد قید شود؛ زیرا اوالً بررسی این ایراد بـدون ورود در   7نداشته است که بند 

پذیر نیست. ثانیاً وقتی عقد هبه، براي مثال، واقع نشده باشد، خواهان ماهیت دعوا امکان

این احتمال هم،  2شود.کم صادر میحقی شده و در ماهیت دعوا حدر دعوا محکوم به بی

رغم اطالع از ذات و ماهیـت  گذار علیشده است که قانونچندان باقدرت، مطرح  البته نه

غیرشکلی ایـن ایـراد، بـراي کوتـاه کـردن جریـان رسـیدگی و مختومـه کـردن چنـین           

را وقتی هایی با صدور قرار، این موضوع را به عنوان ایراد دادرسی پذیرفته باشد. زی پرونده

هـا در بحـران   گونـه پرونـده  قرار رد دعوا صادر شود، موردي براي تداوم رسیدگی به این

بینـی نشـدن   اند که پیشدانان هم گفتهبعضی از حقوق 3ماند.ها باقی نمیشلوغی دادگاه

این ایراد در قانون قدیم احتماالً از این حیث بوده که چنانچـه درخواسـت رسـیدگی بـه     

بر فرض احراز ادعاي خواهان، اثر قانونی بـر آن مترتـب نباشـد، اصـوالً      دعوایی شود که

شـود کـه   نفعی باعث میدر نتیجه، فقدان شرط ذي 4شود. نفع محسوب نمیخواهان ذي

دادگاه از رسیدگی به ماهیت دعوا و صدور حکم خـوداري کـرده و قـرار رد دعـوا صـادر      

گـذار مسـامحتا آن   فاع ماهوي است و قانوننماید. برخی نیز معتقدند که این ایراد ذاتاً د

گیریم. ایجـاب و قبـول   گیري، بحث را با مثالی پی می براي نتیجه 5را ایراد دانسته است.

شود، اما قبض عین موقوفـه صـورت   اي تنظیم مینامه مربوط به وقف ملکی انجام و وقف

ف (خوانـده) در مقـام   شود و واق می گیرد. بعداً دادخواست تحویل مال موقوفه تقدیمنمی

رفته، بـه اسـتناد   ـگوید که به فرض وقوع ایجاب و قبول، چون قبض انجـام نگـ  دفاع می

قانون مدنی عقد وقف محقق نشده و در نتیجه تعهدي بـه تسـلیم نـدارم، زیـرا      59ماده 

کنیم که خواهان هـم بـه عـدم    تحویل و تسلیم از آثار عقد صحیح است. حال فرض می

نماید. براي رد چنـین دعـوایی   موقوفه بعد از ایجاب و قبول اقرار میقبض و تصرف مال 

گونه استدالل کند که چـون تعهـد خوانـده بـه تسـلیم مـال       دادگاه ناگزیر است که این

  
  . همان.1

  .376، ص. 1386، ، فکرسازان، چاپ دوم1مهاجري، علی، مبسوط در آیین دادرسی مدنی، جلد . 2

  . همان.3

  .466 .. شمس، عبداهللا، منبع پیشین، ص4

  .212 .. کریمی، عباس، منبع پیشین، ص5
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قانون  59موقوفه موکول به تحقق عقد وقف است و الزمه انعقاد این عقد به استناد ماده 

خواهان، قبض عین موقوفه صورت نگرفتـه،  مدنی قبض مال موقوفه است و به اقرار خود 

توانیم از خود بپرسیم که آیا دادگاه وارد رسـیدگی  اکنون می .شوددر نتیجه دعوا رد می

تـوان در مـورد   ماهوي به معناي اخص خود شده است. آیا با این مقدار از رسیدگی، مـی 

و پرسـش  حقی خواهان در این دعوا تصـمیم گرفـت؟ قطعـاً پاسـخ هـر د     حقی یا ذيبی

مثبت است، زیرا رسیدگی به امور حکمی و استناد بـه مـواد قـانون مـدنی بـراي احـراز       

کـارگیري ادلـه اثبـاتی جهـت اثبـات امـور        طـرف و بـه  تحقق یک عمل حقوقی، از یک 

موضوعی (احراز عدم قبض با اقرار) از طرف دیگر، مسلماً از مصـادیق رسـیدگی مـاهوي    

گـردد  عدم قبض مال موقوفه، براي دادگاه مسجل می شود. وانگهی، با احرازمحسوب می

نشده و در نتیجه حقی هم براي خواهان در برابر خوانده جهـت الـزام وي   که وقفی واقع 

به تسلیم مال موقوفه ادعایی به وجود نیامده است. با این اوصاف اگر دادگاه بـه اسـتناد   

سـو، اصـول و قواعـد    یـد، ازیـک  مبادرت به صدور قـرار رد دعـوا نما   84ماده  7ایراد بند 

حقی خواهان به دادرسی را نادیده گرفته است؛ زیرا با وجود رسیدگی ماهوي و احراز بی

جاي صدور حکم، قرار صادر کرده است. از سوي دیگر، آنچه کـه مـاده نـزاع و اخـتالف     

است به طور قطعی قلع و فصل نشده و در نتیجه امکان تجدید و تکـرار دعـوا بـه قـوت     

باقی مانده است؛ که این امر نیز با یکی از اهداف احتمالی این ایراد، یعنـی کـاهش    خود

اي جز تأیید این واقعیت ها منافات دارد. اگر از این منظر به این ایراد بنگریم چارهپرونده

آمده است، ذاتاً نوعی دفاع مـاهوي اسـت و آوردن آن    84ماده  7نداریم که آنچه در بند 

شکلی و ایراد، نه از لحاظ نظري قابل توجیـه بـوده و نـه از جنبـه عملـی       به عنوان دفاع

نشـدن آن در  مفید و راهگشاست. عدم ذکر چنین ایـرادي در قـوانین خـارجی و مطـرح    

  قوانین سابق ایران هم تاییدي بر این مدعاست. 

شود که رویه قضایی در مواجهه با این ایراد، براي جمع بر این اساس پیشنهاد می

لحت رعایت اصول و قواعد دادرسی از یک طرف و حرمت این مصوبه قانونی از طرف مص

دیگر، این ایراد را تنها در جایی بپذیرد که مستلزم رسیدگی ماهوي به معناي اخص آن 

  حق را پیدا نکرده است. حق از ذينبوده و مجال تشخیص بی

  . ایراد نامشروع بودن دعوا2-3-2

 8هاي قانون آیین دادرسی مدنی جدید اسـت کـه در بنـد    ياین ایراد نیز از نوآور

بر شمار ایرادها افزوده شـده اسـت. اکثـر    » مورد دعوا مشروع نباشد«با عبارت  84ماده 

مشـروع بـودن را در بحـث     1دانـان فرانسـوي  دانان ایرانـی بـه پیـروي از دادرسـی    حقوق

  
  .138لحجار، محمد، منبع پیشین، ص. . حلمی ا1
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نفعـی خواهـان را   ده و ذيکـر هاي نفع، به عنوان یکی از شرایط اقامه دعوا مطـرح  ویژگی

اند که نفع وي، از جمله، داراي وصف مشروع باشد. نه در قـوانین  هنگامی محقق دانسته

دادرسی سابق ایران و نه در حقوق کشورهاي خارجی از جمله فرانسه و لبنان، ایرادي با 

 بینی نشده و شاید یکی از انگیزهاي مقـنن وصف و عنوان نامشروع بودن مورد دعوا پیش

براي خلق چنین ایراداي، به دست دادن نصی قانونی بـراي عـدم رسـیدگی بـه دعـاوي      

نامشروع باشد؛ هرچند که سوابق فقهی و هماهنگی بیشتر قانون جدید بـا فقـه هـم در    

بـه، شـراب یـا خـوك و     تأثیر نبوده است. به باور فقیهان، هنگامی که مدعیاین راستا بی

وا رسیدگی نماید، زیرا چنین اشیائی فاقد مالیـت بـوده   امثال آنهاست، قاضی نباید به دع

و قابل تملک از سوي مسلمان نیست. واضح است که عبارت به کار گرفته شده از سـوي  

تر از تعبیرات فقهی بوده و طیـف وسـیعی از مصـادیق گونـاگون از     گذار بسیار عامقانون

و  2ق (اثبات نسب نامشروع)ترك فعل، ح 1جمله فعل (الزام به برقراري رابطه نامشروع)،

گیرد. حتی در مواردي که سبب دعوا نامشروع بوده و خود حق یا مـال  اشیاء را در بر می

موضوع دعوا ذاتاً نامشروع نیست، همانند مطالبه وجه ناشی از قمار، در شمول این ایـراد  

  بر آن تردیدي وجود ندارد.  

صادیق نامشروع بودن مطـرح  نظر از فروعی که ممکن است در مفهوم و م اما صرف

گردد، ماهیت چنین دفاعی است. آیا دفـاع خوانـده بـه    شود، آنچه به بحث ما مربوط می

نامشروع بودن موضوع یا سبب دعوا دفاع شکلی یا ایراد است؟ پاسخ این پرسش در گرو 

پاسخ به دو سئوال دیگراست که مشخص شدن جواب آنهـا، بـه آسـانی نتیجـه بحـث را      

ند. اول اینکه، قاضی براي تشخیص مشروع یا نامشروع بودن موضوع یا سبب کمعلوم می

دعوا باید به چه قوانینی مراجعه نماید: قوانین شکلی یا قوانین ماهوي؟ و دیگر آنکـه، بـا   

حقی خواهان تواند درباره بیتشخیص نامشروع بودن موضوع یا سبب دعوا، آیا قاضی می

اي کلی باید گفـت تشـخیص   نخست، به عنوان قاعدهتصمیم بگیرد؟ در پاسخ به سئوال 

مشروع یا نامشروع بودن امري جز با توسل به قواعد و قوانین ماهوي ممکن نیست. ایـن  

کنند چه نسبی مشروع و چه نسبی نامشروع اسـت.   قوانین ماهوي هستند که معلوم می

شروع یا نامشروع کدام مال، کدام قراداد و کدام فعل یا ترك فعل قابل اتصاف به وصف م

قانون آیین دادرسی مدنی هم که دادگاه را از ترتیب اثـر دادن بـه    6هستند. حتی ماده 

قراردادهاي مخالف نظم عمومی و اخالق حسنه ممنوع کرده، نـافی و نـاقض ایـن مـدعا     

نیست؛ زیرا تعیین مفهوم و مصادیق نظم عمومی و اخالق حسنه نیز در حقـوق مـاهوي   

  
  .213و  212کریمی، عباس، منبع پیشین، صص. . 1

  .76. همان، ص. 2
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جراي این قاعده مندرج در قانون آیین دادرسـی، جـز بـا اسـتمداد از     گیرد و اصورت می

قواعد ماهوي میسر نیست. وانگهی، در بسیاري از موارد تشـخیص مشـروع یـا نامشـروع     

بودن موکول به بررسی و اثبات وقایع و امور موضوعی است کـه ورود در ایـن امـور هـم     

  عنوانی جز رسیدگی ماهوي ندارد.

امشروع بودن موضوع دعـواي خواهـان بـا رسـیدگی بـه امـور       بعد از معلوم شدن ن

حقی خواهان را بـه سـادگی   تواند بیحکمی و موضوعی، قاضی در موقعیتی است که می

حقی یا بطالن دعواي وي صادر کنـد، زیـرا از لحـاظ حقـوقی،     اعالم نماید و حکم به بی

ست و کسـی کـه   شود، همانند حق معدوم احق نامشروع، چون به رسمیت شناخته نمی

حقـی  آید، سرانجامی جز محکومیـت بـه بـی   بدون داشتن حقی درصدد مطالبه آن برمی

ندارد. براي مثال، در دعواي اثبات نسب پدري، اگر خوانده (پدر) دفاع کند کـه خواهـان   

تواند بالفاصله از یک رابطه نامشروع متولد شده و دعواي او مشروع نیست، آیا دادگاه می

ماع دعوا را صادرکند یا باید وارد رسیدگی به امور حکمی و موضوعی بـراي  قرار عدم است

احراز مشروع یا نامشروع بودن نسب شود؟ روشن است که اتخـاذ هرگونـه تصـمیمی در    

این موضوع موکول به بررسی نسب بر اساس قواعد ماهوي و امور موضوعی مورد ادعـاي  

مدعا وجود ندارد که دفاع نامشروع بـودن  اي جز تأیید این طرفین بوده و در نتیجه چاره

  قاعدتاً دفاعی ماهوي بوده و اقتضاي چنین رسیدگی تنها صدور حکم است.

در نهایت از تکرار این نکته ناگزیریم کـه رویـه قضـایی تنهـا در مـواردي بایـد در       

مواجه با دفاع نامشروع بودن، قرار رد دعوا صادر کند که بدون ورود در ماهیـت، امکـان   

خیص نامشروع بودن مورد دعوا را داشته باشد. امري که پیـدا کـردن مصـداقی از آن    تش

  در عمل آسان نیست.

  باشند توانند داراي ماهیت دوگانه. ایرادهایی که می2-4

 10شویم که در بنـد  در فهرست نسبتاً بلندباالي ایرادها، با ایراد دیگري مواجه می

نفـع  خواهـان در دعـواي مطروحـه ذي   «عبـارت   قانون آیین دادرسی مدنی، بـا  84ماده 

نفـع نبـودن ضـمن اینکـه از     کنـد. در حقـوق فرانسـه، دفـاع ذي    خودنمایی مـی » نباشد

مصادیق دفاع عدم پذیرش است، همواره به عنوان یکی از شروط اقامـه دعـوا نیـز مـورد     

ی از دانان ایرانی هم در آوردن این شرط بـه عنـوان یکـ   حقوق 1بررسی قرار گرفته است.

قـانون آیـین    2شروط اقامه دعوا تردیدي روا نداشته و لزوم این شرط را مستند به ماده 

گاه نیز با وجود این شـرط، ضـرورت طـرح مسـتقل بعضـی از       2اند.دادرسی مدنی کرده

  
1. Vincent, Jean; et Serge Guinchard, Op, cit, p. 138. 

 .211پیشین، ص. احمد، منبع . متین دفتري، 2
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ایرادها، از جمله ایراد اثر قانونی نداشتن دعوا و ایراد نامشروع بودن دعـوا را زیـر سـئوال    

اند. بدین ترتیب مسأله ذیل این شرط دانسته ین ایرادها را قابل طرح دربرده و هر دوي ا

توانـد بـر ماهیـت    مـی  گیرد که این امرجوانب مختلفی به خود می نفع بودن، ابعاد و ذي

دفـاع   دفاعی آن تأثیر مستقیم بگذارد. پس براي پاسخ به ایـن پرسـش کـه آیـا ایـراد و     

شود یا دفاع ماهوي، بایـد میـان فـروض    مینفع نبودن خواهان دفاع شکلی محسوب  ذي

  مختلف قائل به تفکیک شد. 

بردارنـده هـیچ نفعـی     شـده در یک فرض هرچند نادر، این است که دعـواي طـرح  

نباشد. به عبارت دیگر، از رسیدگی و صدور حکم نفعی به کسی نرسد. هرچند احراز این 

دگی مـاهوي، مقدمـه   امر گاهی مستلزم رسیدگی ماهوي است ولی چون این نـوع رسـی  

نفعی به عنوان یکی از شروط اقامه دعواست، باید چنین دفـاعی  اجراي قاعده شکلی ذي

رد دعوا صادر کرد. فرض دیگر این است که  با احراز این امر قرار را دفاع شکلی دانسته و

رسد. در این صورت بر رسیدگی به دعوا نفعی مترتب است، ولی این نفع به خواهان نمی

مبـادرت   دفاع را باید شـکلی دانسـت و   مجال رسیدگی به ماهیت دعوا وجود ندارد ونیز 

به صدور قرار رد دعوا کرد. سرانجام، فرض سوم این است که دعوا حاوي نفع بوده و این 

رسد، اما نفع مذکور نامشـروع اسـت. ایـن فـرض محـل      نفع هم مستقیماً به خواهان می

شـود کـه   نفع نبودن است و این سئوال مطرح مـی د ذيتالقی ایراد نامشروع بودن با ایرا

 اگر نفع مورد مطالبه خواهان داراي وصف نامشروع باشد به کدام ایراد باید استناد کرد و

  شود؟سرنوشت دعوا چه می

حقـی کـرد. بـدین    ذي نفعـی و اي به رابطه ذيبراي پاسخ به این سئوال باید اشاره

ست یا خیر با مراجعه به خود حـق موضـوع دعـوا    معنا که تشخیص اینکه نفعی مشروع ا

کند. اگر حق مشروع باشـد،  شود و این اوصاف حق است که به نفع سرایت میمعلوم می

حـاکی از نامشـروع    جهت عکس، نامشروع بودن نفع، کاشف و در نفع هم مشروع است و

ص نتیجـه، چـون دادگـاه بـراي تشـخی      بودن حق ماهوي مورد مطالبه خواهان است. در

ها جز با ورود گونه بررسیاین مشروع بودن نفع، ناگزیر از بررسی حق موضوع دعواست و

در قواعد ماهوي و گاه امور موضوعی مقدور نیست و چون احراز نامشروع بودن حق، بـه  

حقی خواهان و صـدور  ایراد نامشروع بودن مورد دعوا گفتیم، مالزمه با بی شرحی که در

آثار دفاع ماهوي را  د، باید چنین فرضی را دفاع ماهوي دانسته ورأي در ماهیت دعوا دار

دانـان فرانسـوي در   بر آن مترتب نماییم. دقیقاً بر همین مبناست که تعـدادي از حقـوق  

اند کـه صـرف داشـتن    نفع بودن به عنوان یکی از شروط اقامه دعوا اعالم کردهبحث ذي

وارد رسیدگی به مشروع بـودن یـا نبـودن    دادگاه نباید  نفع براي طرح دعوا کافی بوده و

بررسی حـق   ورود در ماهیت دعوا و نفع گردد، زیرا الزمه رسیدگی به مشروع بودن نفع،
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کند،  این امر دادگاه را گرفتار دور (به معناي منطقی آن) می مورد ادعاي خواهان است و

وضـوع  یک طرف الزمه احراز مشـروع بـودن نفـع، رسـیدگی مـاهوي بـه حـق م        زیرا از

از سوي دیگر، الزمه ورود به رسیدگی ماهوي، احراز رعایت شروط اقامه دعوا  دعواست و

نفع نبودن اگر به طور مطلـق  ذي بر این اساس، 1و از آن جمله داشتن نفع مشروع است.

 و بدون قید مشروع بودن یا نبودن به عنوان دفـاع مطـرح شـود، قطعـاً چنـین دفـاعی،      

نداشتن نفـع مشـروع    نفع نبودن،ی اگر منظور از دفاع ذيول شکلی محسوب خواهد شد.

اعتقـاد بـه    .باشـد گمان جزء دفاعیات ماهوي مـی  براي خواهان است، این نحوه دفاع بی

و  2دفاع ماهوي بودن این فرض، البته نه لزوماً با همین استدالل، هم در حقـوق داخلـی  

نفـع نبـودن   ان، دفـاع ذي سـ بازتاب و انعکاس داشته است. بـدین  3هم در حقوق خارجی

تواند دفاع شکلی (ایراد) یا دفاع اي بوده که حسب مورد میخواهان داراي ماهیت دوگانه

  ماهوي قلمداد گردد.

  

  
1. Solus, Henry et Roger Perrot, Droit Judiciaires Privé, Tome 1, Paris, Dalloz, 

1961, p. 203. 
  پیشین. عباس، منبع زراعت،. 2

  .793. ابوعید، الیاس، منبع پیشین، ص. 3
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  گیرينتیجه

هاي دفاعی خوانده به دفاع مـاهوي و دفـاع شـکلی، بـراي     با پذیرش تقسیم پاسخ

رسی مدنی در چارچوب کـدام  قانون آیین داد 84تعیین اینکه ایرادهاي مندرج در ماده 

گیرند، باید ابتدا ماهیت ایرادها، از حیـث اینکـه قاعـده شـکلی یـا قاعـده       دسته قرار می

ماهوي هستند، معلوم گردد. با تحلیـل ماهیـت ایرادهـا از ایـن منظـر، بـه ایـن نتیجـه         

رسیدیم که تمامی ایرادها از این حیث داراي ماهیت یکسانی نبوده و قابل تقسیم به سه 

آنهـا   هستند و دفاع در برابـر   اند: دسته اول آنهایی هستند که ماهیتاً قاعده شکلیدسته

انـد. امـا دسـته دوم از    شود. بیشتر ایرادهـا جـزء همـین دسـته    دفاع شکلی محسوب می

آیند، ولـی چـون اجـرا و    الواقع قاعده ماهوي به حساب می ایرادها آنهایی هستند که فی

ی بدون آنها میسر نیست، به درستی در قانون شکلی دادرسی اعمال قواعد شکلی دادرس

باشد. اهلیت و سمت در اند و دفاع در برابر آنها نیز دفاع شکلی میبه خدمت گرفته شده

گیرند. گروه سوم از ایرادهاي که در این مـاده آمـده و عمومـاً نیـز در     این دسته قرار می

هستند که ذاتـاً قاعـده مـاهوي هسـتند و      اند، آنهاییقانون جدید وارد این فهرست شده

دفاع در مقابل آنها دفاع ماهوي است. ایراد اثر قانونی نداشتن دعوا و ایـراد بـه نامشـروع    

تواننـد داراي  بودن مورد دعوا از مصادیق این گروه هسـتند. بعضـی از ایرادهـا هـم مـی     

انـد و در  ع شـکلی ماهیت مختلطی باشند، بدین معنی که در برخی از فروض ایراد یا دفا

شـوند. بـر ایـن مبنـا، آنچـه در قـانون جدیـد در        فروض دیگر دفاع ماهوي محسوب می

، قابـل تأییـد نیسـت و پیشـنهاد     انداضافه شده 84به عنوان ایراد به ماده  8و  7بندهاي 

پیشـنهاد  شود که در اصالحات بعدي مورد حذف یا اصالح قرار گیرند. ضـمن اینکـه   می

اصالح قانون، رویه قضایی در مواجهه با این ایراد، براي جمـع مصـلحت   شود تا زمان می

طرف و حرمت مصوبه قانونی از طـرف دیگـر، ایـن     رعایت اصول و قواعد دادرسی از یک

ایرادها را تنها در جایی بپذیرد که مستلزم رسیدگی ماهوي به معناي اخص آن نبـوده و  

  ست.  حق را پیدا نکرده احق از ذيمجال تشخیص بی
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