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 استادیار گروه حقوق خصوصی و اسالمی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
 (43/9/4931 تاریخ پذیرش: ـ 41/1/4939 )تاریخ دریافت:

 

 چکیده
واسطۀ رعایت نکردن ی بهاعمال و اقدامات آیین دادرسی گاه به دلیل رعایت نکردن مقررات شکلی و گاه

عنوان نمونۀ بـارز،  مقررات ماهوی، ممکن است ناقص و درنتیجه باطل باشد. در حقوق دادرسی فرانسه به
گذار با توجه به جامعیت مقررات آیین دادرسی و با پیروی از حقـوق قراردادهـا، میـان نقـص اراده     قانون

بینی در یک و از جهت لزوم پیش تمییز قائل شده)ماهوی( و نقص تجلی اراده در سند و اقدام )شکلی(، 
ها فرق گذاشته است. ایراد نقـص شـکلی نیـاز بـه     متن قانونی، زمان طرح ایراد و تصحیح بعدی میان آن

بینی صریح دارد؛ مگر اینکه ناشی از نقص تشریفات اساسی یا نظم عمومی باشد، ولـی ایـراد نقـص    پیش
ها نیز در فرض اول به محض وقوع و قبل طرح ایراد و تصحیح آن بینی نیست. زمانماهوی مستلزم پیش

از سقوط حق و ایراد عدم پذیرش است و در فرض دوم قابلیت طرح ایراد در هـر مقطعـی وجـود دارد و    
نظر گیری دادرس شده است. بهتصحیح بعدی آن نیز مشروط به امکان رفع و انتفای آن در زمان تصمیم

ضمانت اجراها در حقوق دادرسی مدنی نیازمند تدوین و تأمل جدی در ضمانت  رسد، توجه به نظریۀمی
 اجرای اعمال و اقدامات آیین دادرسی باشد و حقوق فرانسه برای این کار نمونۀ مناسبی است.

 

 واژگان کلیدی
 اعمال آیین دادرسی مدنی، ایراد، بطالن، نقص شکلی، نقص ماهوی.
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 مقدمه
شـود ارادی هسـتند و   حق دادخواهی و آغاز رسیدگی انجام مـی  اقداماتی که برای اِعمال

باید با رعایت قانون ماهوی ناظر به اراده و در چارچوب قوانین آیینی مربوط بـه شـکل و   
رو، ممکن است بتوان مواردی را یافت که دادخواهی به دلیـل  نمود آن انجام شوند؛ ازاین

شود. برای نمونه، گاه اراده دچار نقص می وجود نقص ماهوی یا شکلی اراده با مانع روبرو
است، مانند نداشتن اهلیت تمتع و استیفا یا عدم سمت شخصی که به نماینـدگی اقـدام   

کند یا فقدان اهلیت نماینده. گاه اراده اشکالی ندارد، ولی تبلور آن بر روی یـک سـند   می
تفکیـک میـان نـواقص    یا در قالب یک عمل یا اقدام، موافق تشریفات قانونی نیست. ایـن  

 La nullité des)و شـکلی   (La nullité des actes pour irrégularité de fond)ماهوی 

actes pour vice de forme) عنـوان نـوعی   خوبی در حقوق فرانسه پذیرفته شده و بـه به
کـد آیـین    424تـا   442در مـواد   (Les exceptions de nullité)ایراد مربوط به بطـالن  

بینـی، زمـان و   این کشور مقرر شده است که آثار متفاوتی از جهت پیش 4دنیدادرسی م
واقـع، نظریـۀ بطـالن در حقـوق     . بـه 2نحوۀ استناد و معیار تشـخیص و رفـع شـدن دارد   

بخش حقوق دادرسی در این بخـش بـوده، تـا جـایی کـه هماننـد حقـوق        قراردادها الهام
« نگوسیوم»یا شکل کاغذی عمل و  (instrumentum)« انسترومانتوم»قراردادها که میان 

(negotium)       یا ظهور اراده در عمل یا اقدام تمایز هسـت، بـه همـین ترتیـب، در حقـوق
واسطۀ نقص شـکلی و بطـالن بـه جهـت نقـص رعایـت مقـررات        دادرسی میان بطالن به

 .CADIET, 2008, p)انـد  ماهوی ناظر به اهلیت و سمت و اختیـار، تفـاوت قائـل شـده    

هـای تطبیقـی بـر مـوارد و مصـادیق      قصود نویسنده در این پژوهش، اعمال داده. م(.138
بندی گاه به این نحو و با این تقسیمحقوق داخلی نیست، چه در حقوق داخلی بحث هیچ

                                                           
« آیین دادرسی مدنی فرانسه»در این مقاله برای استناد به مقررات کد آیین دادرسی مدنی از کتاب . 4

 به بعد. 33، ص 4932استفاده شده است: ر.ک. محسنی، 
در حقوق فرانسه گفتگو بسیار است، چراکه « اعمال آیین دادرسی»در مورد مفهوم مضیق یا موسع . 2

را تعریف نکرده است. برخی پژوهشگران پس از « عمل آیین دادرسی»نون آیین دادرسی مدنی قا
اند که مقصود اعمالی است که طرفین در جریان دادرسی مطالعۀ مفصل، چنین اظهار نظر کرده

ها میان طرفین و قاضی در فرایند رسیدگی اند توزیع و تقسیم نقشاین، گفتهدهند. باوجودانجام می
موجب مقررات آیین دادرسی و ارجاع سایر اعمال در این کد به رژیم بطالن این اعمال و اقدامات به

 ,LEBORGNEای از اقدامات دیگر هم به این اعمال ملحق شوند: ر.ک. موجب شده است تا دسته

2005, p. 9, n° 10.. 
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، بلکه هدف نویسـنده  (493-413، ص 4939)در این زمینه ر.ک. محسنی،  مطرح نشده
های اصیل در حقوق ی، با همان ویژگیمعرفی ایراد نقص شکلی و ماهوی در حقوق داخل

ای در خصـوص کارآمـدی یـا ناکارآمـدی     مبدأ است تا پژوهشگر بتواند قضاوت شایسـته 
اختیار این تحلیل و کاربست آن در حقوق ملی داشته باشد. بر این بنیاد، شناخت هریک 

د، توانـد در تبیـین نظریـۀ عمـومی دادرسـی مفیـد باشـ       از این ایرادها و مصادیق آن می
رو، در این مقاله، نخست به ایرادهای ناشی از نقص شکلی خواهیم پرداخت )نوشتار ایناز

 نخست( و سپس ایرادهای ناشی از نقص ماهوی را بررسی خواهیم کرد.
 

 نقص شکلی اعمال و اقدامات آیین دادرسی
ارائۀ  ایراد ناشی از نقص شکلی، یعنی ایرادی که به عدم رعایت قانون در هنگام نوشتن و

ناشـی از   ایـراد شود؛ خواه این ها گرفته میاعمال و اقدامات آیین دادرسی و نیز ابالغ آن
و  618اقدامات طرفین باشد و خواه دادرس یا مأمور ابـالغ و اجـرای دادگسـتری )مـواد     

( و دیگر وابسـتگان دادگسـتری   4408کد آیین دادرسی مدنی( و مدیر دفتر )مادۀ  613
هـیچ عمـل   »کد آیین دادرسی مدنی  441. مطابق شق نخست مادۀ (321و  321)مواد 

بینی نشده است بـه  توان مادام که بطالن آن صراحتاً در قانون پیشآیین دادرسی را نمی
دلیل نقص شکلی باطـل کـرد، مگـر در فـرض عـدم رعایـت تشـریفات اساسـی و نظـم          

عمل یـا اقـدام آیـین    بر این بنیاد، نخستین شرط اعمال ضمانت اجرای بطالن «. عمومی
شده است؛ مگر در صـورت نقـض تشـریفات اساسـی و     دادرسی وجود مقررۀ ازپیش وضع

نظم عمومی. در فرض اخیر نیز به صرف نقض تشریفات اساسی یا نظم عمومی عمـل یـا   
مگر این که مدعی، ورود زیان ناشی از این عدم رعایت »اقدام آیین دادرسی باطل نیست 

(. این دو شرط که متضمن دو قاعـده در حقـوق   441)شق دوم مادۀ « قانون را ثابت کند
 فرانسه است، باید جداگانه بررسی شوند.

 

 بینی بطالن در یک متنقاعدۀ لزوم پیش. 1
در حقوق فرانسه متضمن این امر است که بایـد   (Pas de nullité sans texte)این قاعده 

قـص شـکل آن عمـل یـا اقـدام      در متن قاعدۀ حقـوقی، ضـمانت اجـرای بطـالن بـرای ن     
کد آیین دادرسـی مـدنی    631و  639، 613، 618، 16بینی شده باشد، مانند مواد پیش
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بینـی کـرده یـا    که این ضمانت اجرا را برای اعمال مأمور ابالغ و اجرای دادگستری پیش
این کد دربارۀ احضـارنامه   16این کد در خصوص داوری که برای نمونه مادۀ  4180مادۀ 
وعی سند آغازگر دادرسی است و مـأمور ابـالغ و اجـرای دادگسـتری بـرای خوانـده       که ن

بینی نموده که ضمانت اجرای رعایت نشـدن آن  کند، مندرجات معینی را پیشارسال می
به تصریح همان ماده، بطالن است. پس اگر این منـدرجات رعایـت نشـود، بـا توجـه بـه       

باشـد. شـعبۀ اول دادگـاه    رسـی باطـل مـی   گذار به بطالن، عمـل آیـین داد  تصریح قانون
 461بـر ایـن اسـاس در رأیـی مقـرر داشـته کـه چـون مقـررات مـادۀ           « متـز »پژوهش 
 4331اکتبـر   24در مادۀ اصالحی آن ماده مصوب  4381دسامبر  23نامۀ مورخ تصویب

نیامده است، ارسال نشدن احضارنامه به مدیر تصفیه قضایی موجب بطالن نیست )شعبۀ 
حـال، اگرچـه مفهـوم نقـض تشـریفات      ایـن (. با2002ژوئن  44اه پژوهش متز، اول دادگ

اساسی یا نظم عمومی در انجام اعمال و اقدامات دادگستری بسیار غامض است، ولـی در  
شود. به بیان دیگـر،  کد، قاعدۀ یادشده اجرا نمی 441این موارد به تصریح شق دوم مادۀ 

ام آیین دادرسی تشریفات اساسی یا نظـم عمـومی   اگر ادعا شود در انجام یک عمل یا اقد
نظر از اینکه در متنی ضمانت اجـرای بطـالن آمـده باشـد یـا خیـر، در       نقض شده، صرف

بینی بطالن در یـک مـتن، اجـرا    صورت اثبات و شمول مصداق بر مورد، قاعدۀ لزوم پیش
آن در آیـین  نظر از مفهوم نظم عمومی و پیچیدگی شناخت شود. بر این بنیاد، صرفنمی

.(، شعبۀ سوم دیوان عـالی کشـور فرانسـه    43، ش 11-60، ص4930دادرسی )محسنی، 
در روشی بسیار منعطف دربارۀ مفهوم اساسی بودن تشریفات چنین مقـرر داشـته اسـت    

ویژگی اساسی در یک عمل آیین دادرسی، وابستگی آن بـه چیـزی اسـت    »که منظور از 
)شعبۀ « باشدناپذیر میاجرای موضوع آن اجتنابکه علت وجودی آن اقدام است و برای 

های تالی (. برای نمونه، رویۀ قضایی دادگاه4311مارس  9سوم مدنی دیوان عالی کشور، 
خواهی با سندی که دارای امضای مـامور  و دیوان عالی کشور فرانسه ابالغ رسمی پژوهش

( 4333ژانویـۀ   43شور، ابالغ و اجرای دادگستری نباشد )شعبۀ دوم مدنی دیوان عالی ک
یا ابالغ رسمی فتوکپی برابر اصل نشدۀ رأی از سوی مدیر دفتر )دادگـاه پـژوهش تولـوز،    

( را از مصادیق نقض تشریفات اساسی دانسته است. همچنین، در امـور  4380مارس  94
یـک از  مطبوعات و افترا، شعبۀ دوم دیوان عالی کشور ابـالغ رسـمی را کـه حـاوی هـیچ     

ونی بازدارنده نیست و درنتیجـه، تشـریفات اساسـی نـاظر بـه حقـوق دفـاعی        اشارات قان
کند، مصداق نقض تشریفات اساسی را رعایت نمی 4884ژوئیه  23شده در قانون تضمین
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(. شناخت مصـادیق ایـن   2002می  3دانسته است )شعبۀ دوم مدنی دیوان عالی کشور، 
رو، در اینای نبوده است. ازساده شرط قانونی و خروج مواردی که مشمول آن نیست، کار

هـا را کـه مشـمول مـادۀ     آرای مختلف شعبۀ دوم دیوان عالی کشور فرانسه برخی نمونـه 
شوند، به جامعۀ حقوقی معرفی کرده است؛ مانند قیـد نکـردن نـام خـانوادگی     نمی 441

خواه )شعبۀ دوم مدنی دیوان عالی کشـور  شخص حقیقی نمایندۀ شخص حقوقی پژوهش
نامۀ ( یا نیاوردن نام و عنوان مرجع قضایی از لحاظ محلی صالح در ابالغ4383انویۀ ژ 41

(. 4381دسـامبر   43رای برای طرح طرق شکایت )شعبۀ دوم مدنی دیوان عـالی کشـور   
نقض تشریفات اساسـی یـا نظـم عمـومی      ادعایبدیهی است که دادگاه باید در خصوص 

منزلـۀ صـدور رأی بـدون    نماید، این خـود بـه  تحقیق کند و اگر بدون تحقیق اظهار نظر 
مبنای حقوقی و از مصادیق نقض رأی خواهد بود )شعبۀ دوم مدنی دیـوان عـالی کشـور    

بینـی در مـتن و   این، اجـرای قاعـدۀ بطـالن در صـورت پـیش     وجود(. با2002آوریل  90
استثنای آن، یعنی نقض تشریفات اساسی یا نظم عمومی، مستلزم تحقق شـرط دیگـری   

 شود.ست که در ادامه بررسی میا
 
 Pas de nullité sans)ضررر  قاعدۀ بطالن قابل اعمال نیست، مگرر برا ااترات ورود    . 2

grief). 
مقرر شده به این معناست که چـه ضـمانت اجـرای     441این قاعده که در شق دوم مادۀ 

 بطالن در متنی آمده باشد و چه همچون ادعای نقض تشریفات اساسـی و نظـم عمـومی   
بینی آن در متنی نباشد، مدعی باید ورود ضرر از ناحیۀ آن عمل یـا اقـدام   نیازی به پیش

صورت، ایراد نقـص شـکلی قابـل اسـتماع نبـوده،      آیین دادرسی را اثبات کند؛ درغیر این
برخی مصادیق قاعـدۀ لـزوم ورود ضـرر در آرای دیـوان     قابلیت ترتیب اثر نخواهد داشت. 

خـواهی  اند: اشـاره بـه نشـانی اشـتباه در پـژوهش     فرانسه چنینهای عالی کشور و دادگاه
(، اشـارۀ اشـتباه بـه مقـر اصـلی      2009مـی   28)شعبۀ دوم مـدنی دیـوان عـالی کشـور     

(، 2009مـی   3دادگاه پژوهش پاریس  41خواهی که شخص حقوق است )شعبۀ پژوهش
ایتی که در هنگامی که گیرندۀ عمل آیین دادرسی نتوانسته در زمان مناسب از طرق شک

 22اختیار دارد به دلیل شرایط ابالغ استفاده کند )شعبۀ دوم مدنی دیوان عـالی کشـور،   
گونـه اشـاره یـا حتـی اشـارۀ      ( یا به این دلیل که ابالغ عـادی حـاوی هـیچ   4381آوریل 
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 41غیردقیقی پیرامون ماهیت طرق شکایت نبوده است )شعبۀ دوم دیوان عـالی کشـور،   
یت نکردن افزایش مهلت ناشی از مسافت و بُعد مکـانی )شـعبۀ دوم   (، یا رعا4384آوریل 

( یا ابالغ رسمی رأی به شخص در صـورت نبـود   4386ژوئن  1مدنی دیوان عالی کشور، 
(. در جهـت  4384مـارس   90ابالغ رسمی پیشین به وکیـل )دادگـاه پـژوهش پـاریس،     

عنـوان مصـادیق ضـرری    هشود که بهایی در رویۀ قضایی این کشور دیده میمقابل، نمونه
اند؛ مانند فرضی که مخاطب با وجود رعایت نشدن قـانون، در  شمار نیامدهنقص شکلی به

دادگاه حاضر شده و از فرصت کافی برای ارزیابی و اظهار نظر در خصـوص حقـوق خـود    
( یـا فرضـی کـه    4388ژانویـۀ   41برخوردار بوده )شعبۀ اجتماعی دیـوان عـالی کشـور،    

خواهی کند )شعبۀ اجتماعی دیوان عـالی کشـور،   ر زمان متناسب پژوهشتوانسته است د
( یا مندرجات اشتباهی را که به وی ابالغ شده است، اصـالح کنـد )شـعبۀ    4386می  49

چنـان فـاحش بـوده    ( یا آنجا که اشتباه آن4382آوریل  22اجتماعی دیوان عالی کشور، 
(. 4381نـوامبر   20دیوان عالی کشور،  توانسته از نظر دور باشد )شعبۀ دوم مدنیکه نمی

قاضی مکلف است قبل از ابطال عمل یا اقـدام آیـین دادرسـی بـه دلیـل نقـص شـکلی،        
تحقیق کند که چگونه این امر موجب ورود ضرر شـده )شـعبۀ دوم مـدنی دیـوان عـالی      

( و ضرر به چه کیفیتی بوده است )شعبۀ دوم مدنی دیوان عـالی  4383نوامبر  22کشور، 
حـال ارزیـابی نتیجـۀ حاصـل از تحقیـق از اختیـارات       ایـن (. بـا 4380ژانویـه   94، کشور

روی، هـر به(. 4382اکتبر  24تشخیصی قاضی است )شعبۀ دوم مدنی دیوان عالی کشور، 
دیوان عالی کشور فرانسه در رأیی مقرر داشته که این ضـمانت اجـرا شـامل فرضـی کـه      

؛ هیئـت  4336مه  42نی دیوان عالی کشور، اساساً عمل انجام نشده است )شعبۀ دوم مد
( یـا اینکـه عمـل خـارج از مهلـت انجـام شـده        4332مه  41عمومی دیوان عالی کشور، 

( یا فرضی کـه از مقـررات دیگـری    4382اکتبر  24)شعبۀ دوم مدنی دیوان عالی کشور، 
از  .شـود (، نمـی 4333ژوئـن   44تبعیت شده است )شعبۀ دوم مدنی دیوان عالی کشور، 

ظر نحوۀ استناد به این ایراد، بررسی کد آیین دادرس مدنی و رویۀ قضـایی ایـن کشـور    ن
 شود.شایسته است که در ادامه ارائه می

 
 زمان طرح ایراد. 3

اگرچه ایراد نقص شکلی یکی از ایرادهای آیـین دادرسـی اسـت، ولـی از قواعـد عمـومی       
ل از دفاع ماهوی یا ایـراد بـه عـدم    دارد ایراد باید قبکند که مقرر میایرادات تبعیت نمی
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تـوان بـه محـض    کد(، و درنتیجه مـی  31زمان مطرح شود )مادۀ کم همپذیرش یا دست
بـه بطـالن   »کد  442موجب شق نخست مادۀ ارتکاب یا وقوع به این ایراد استناد کرد. به

بـه   ایـن، وجـود بـا «. محض ارتکاب اسـتناد کـرد  تدریج بهتوان بهاعمال آیین دادرسی می
، ورود به دفاعیات ماهوی یا شمول عدم پذیرش، مانع اسـتناد  442تصریح شق دوم مادۀ 

محض وقوع نقص، آن را کننده باید بالفاصله بهبه ایراد بطالن نقص شکلی است و استناد
کنـد، پـس از وقـوع    ولی اگر شخصی که بدان اسـتناد مـی  »به صورت ایراد مطرح نماید: 

هنوز به بطالن استناد نکرده، وارد دفاعیات ماهوی شـده یـا بـا    عمل مزبور و درحالی که 
چه، دفاع ماهوی به ماهیـت  «. تواند بدان استناد کندعدم پذیرش مواجه بوده است، نمی

علت غیرقابـل توجیـه بـودن منتهـی      ادعا و وجود یا نبود حق توجه دارد و به رد دعوا به
کـد آیـین دادرسـی مـدنی( و      32و  34شود و طرح آن محدود به زمان نیست )مواد می

عدم پذیرش ناظر به هر جهتی است که درخواست طرف مقابل را بدون ورود در ماهیت، 
شـده، غیرقابـل   به دلیل نبود حق اقدام، سمت، نفع، شـمول مـرور زمـان و امـر قضـاوت     

کد( و ناگزیر با وجود دفاع ماهوی و عدم پـذیرش، نوبـت بـه     422کند )مادۀ پذیرش می
رسد. بـه عبـارت دیگـر، هـم دفـاع      سی باطل بودن یا نبودن عمل آیین دادرسی نمیبرر

ماهوی منصرف به صحیح بـودن عمـل طـرف مقابـل اسـت و هـم ایـراد عـدم پـذیرش          
شود و با وجود آن دو، نظر از صحت یا بطالن عمل، موجب نپذیرفتن دادخواهی میصرف

بـر ایـن اسـاس، شـعبۀ اجتمـاعی      طرح و اعمال ایراد بطالن تحصیل حاضل خواهد بود. 
نامۀ جلسـۀ دادرسـی را   دیوان عالی کشور رای یک دادگاه بخش را که ایراد بطالن دعوت

زمـان بـا تقـدیم ۀیحـۀ مربـوط بـه       درستی و همرد کرده بود، نقض نمود؛ درحالی که به
(، چراکـه طـرح   4338می  40ماهیت طرح شده بود )شعبۀ اجتماعی دیوان عالی کشور، 

این، منطقی است که سـبب  وجوددانست. باان را مصداق بعد از ورود به ماهیت نمیزمهم
ایراد به دلیلی منتسب به طرف مقابل مخفی نباشد. برای نمونه شـعبۀ دوم دیـوان عـالی    
کشور در رای مقرر داشته است که اگر با کشف تقلب طرف مقابل از سـبب ایـراد اطـالع    

تواند به آن استناد کند )شـعبۀ دوم  ود به ماهیت مینفع حتی پس از ورحاصل شود، ذی
ژوئـن   41؛ شعبۀ اول مدنی دیوان عالی کشـور،  4331مارس  6مدنی دیوان عالی کشور، 

(. در مرحلۀ تجدیدنظر نیز گفته شده است که تا زمان آخرین اظهارات و دفاعیات 4334
(. 2004فوریـه   8لی کشور، توان به این ایرادها استناد کرد )شعبۀ دوم مدنی دیوان عامی

های شکلی مطلع شـود،  ای از نقصکننده از مجموعهدر فرضی که در لحظۀ ایراد، استناد
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به تمام جهـات بطـالن اعمـال    کد، آیین دادرسی مدنی مکلف است  449موجب مادۀ به
جا استناد کنـد؛ وگرنـه ایـراد قابـل پـذیرش      زمان و یکطور همآیین دادرسی پیشین به

هـا،  بنابر رویۀ قضایی این کشور، رعایت مقررات این ماده در تمـام رسـیدگی   بود. نخواهد
اسـت )دادگـاه    نظر از اینکه موضوعش چه بوده یا نزد کدام قاضی مطرح شود، ۀزمصرف

بطـالن بـه دلیـل نقـص شـکلی ممکـن اسـت طـی          (.4388آوریل  24پژوهش پاریس، 
سیدگی ادامه یابد که در اینجـا بررسـی   شرایطی با اقدامات تصحیحی بعدی رفع شود و ر

 شود.می
 
 تصحیح ایراد با اقدام بعدی. 4
جهت بطالن با تصحیح بعدی عمل آیـین  »کد، آیین دادرسی مدنی  441موجب مادۀ به

شود درصورتی که هیچ سقوط حقی به دلیـل گذشـت مهلـت ایجـاد     دادرسی منتفی می
بنابر این ماده، هـر دو شـرط عـدم    «. اشدنشده باشد و هیچ گونه زیانی به وجود نیامده ب

واسطۀ گذشت مهلت و عدم ورود ضرر، باید با هم محقق شوند تا تصـحیح  سقوط حق به
رو، شعبۀ تجاری دیوان عالی کشور در رأیی مقرر کرده است برای اینبعدی مؤثر باشد. از

احـراز کنـد کـه    استماع ایراد بطالن ناشی از نقص شکلی، دادگاه پژوهش باید این امر را 
پس از سـقوط حـق انجـام نشـده باشـد و در خصـوص وارد نشـدن         تصحیح بعدی عمل

هرگونه ضرر نیز تحقیق کند؛ وگرنه رأی دادگاه دارای مبنای حقوقی نخواهد بود )شـعبۀ  
ــالی کشــور،   ــوان ع ــین (. 2002دســامبر  9تجــاری دی ــان همچن ــه در زم در فرضــی ک

حکم داده است که « پاریس»دادگاه پژوهش خواهی نشانی غلط تصحیح گردید، پژوهش
ژوئیـه   42به دلیل ورود ضرر، این تصحیح قابل قبول نیسـت )دادگـاه پـژوهش پـاریس،     

در صورت تعارض میان مهلت طرق شـکایت  « آمیان»(. همچنین، دادگاه پژوهش 4338
خواهی به دلیل بطالن اعالم پژوهش»و زمان طرح ایراد نقص شکلی حکم کرده است که 

دسامبر  1)دادگاه پژوهش آمیان، « توان تصحیح کردا قبل از انقضای مهلت شکایت میر
4331.) 

 

 نقص ماهوی اعمال آیین دادرسی
برخالف بطالن ناشی از نقص شکلی که به هدف اجرای قانون در اعمال و اقدامات آیـین  
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از نقص مـاهوی   تواند رسیدگی را با مانع روبرو سازد، ایراد ناشیدارد و می توجهدادرسی 
ویـژه  عمدتاً ایرادی است برای تضمین اجرای قانون در مقام اعمال حق دادخـواهی و بـه  

 °CADIET et JEULAND, 2013, p. 340, n)رعایت قانون در سند آغازگر رسـیدگی  

شود باید برابر قـوانین  . به عبارت دیگر، حق دادخواهی که موجب آغاز رسیدگی می(451
صورت بـا اینکـه   مال و اقدامات آیین دادرسی اعمال گردد؛ درغیر اینماهوی مربوط به اع

گفته نداشته باشد، فاقـد اعتبـار شـمرده    ممکن است آن عمل نقص شکلی به شرح پیش
انـد  موارد نقص ماهوی را برشمرده که عبارتکد آیین دادرسی مدنی  443شود. مادۀ می

فقدان توانایی یک طـرف یـا شـخص     از : الف( نداشتن اهلیت مراجعه به دادگستری؛ ب(
عنوان نمایندۀ شخص حقوقی یا حقیقی فاقـد اهلیـت اسـتیفا؛ و ج(    حاضر در دادرسی به

نداشتن اهلیت یا توانایی شخصی که به نماینـدگی از یـک طـرف در دادگسـتری اقـدام      
کند. رویۀ قضایی این کشور نیز به اهمیت نقص ماهوی که درنهایت موجـب گـرایش   می

 ,HERON, 2006 par T. Le Bars, p. 165) برده اسـت  شود پیۀ مصادیق میبه توسع

n° 205.) کنـد )شـعبۀ دوم دیـوان    و مصادیق برشمرده در این ماده را حصری تلقی نمی
کد، برخالف شرایط اعمـال   443موجب مادۀ همچنین به (.4333نوامبر  90عالی کشور، 

بینی در متن دارد و نه ایراد نقص شکلی، این ایراد با توجه به ماهیتش، نه نیازی به پیش
ایرادات بطالن مربوط به عدم رعایت قواعد ماهوی مرتبط به اعمال »به اثبات ورود ضرر: 
ه توانسـته باشـد زیـان را اثبـات     نظر از این که شـخص اسـتنادکنند  آیین دادرسی، صرف

بینی شده باشد یا خیـر بایـد پذیرفتـه    نماید و این که این بطالن در مقررۀ صریحی پیش
شود هریـک از بنـدهای مـادۀ    برای درک بهتر مفهوم ایراد نقص ماهوی تالش می«. شود
 در پرتو رویۀ قضایی تحلیل گردد. 443

 
 اهلیت مراجعه به دادگستری نداشتن. 1

نظـر دارد و   خواهـان بند به دنبال تضمین اهلیت تمتع در دادرسی است؛ پس هم به این 
یابد. همچنین بایـد بـه   هم به خوانده. اگرچه اغلب فرض اخیر در دادگستری مصداق می

طور گسترده توجه شود تا هم شامل اهلیت اشخاص طبیعـی و هـم   مفهوم این اهلیت به
ی باشد. بر این اساس، اگر دعوا علیـه مـرده   دربرگیرندۀ شخصیت و اهلیت اشخاص حقوق
( یـا از سـوی کمیسـیونی    4339ژانویـۀ   49طرح شود )شعبۀ دوم دیـوان عـالی کشـور،    

همچون کمیسیون بورس مطرح گردد که شخصیت حقوقی ندارد )شعبۀ تجـاری دیـوان   
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( یا دعوا را شخصیت حقوقی منحل شده طرح نماید )شعبۀ 4339اکتبر  26عالی کشور، 
ژوئـن   41؛ شعبۀ تجاری دیوان عالی کشـور،  4333نوامبر  90ی دیوان عالی کشور، تجار
( یا شرکت با مسئولیت محدودی که به شرکت سهامی تغییر شکل داده، دوبـاره بـا   200

 8نوع و شکل سابق خود اقدام به دادخواهی کند )شعبۀ دوم مدنی دیـوان عـالی کشـور،    
تـوان بـرای اقـدام یـا     سته است و درنتیجه نمیوقوع پیو(، این نقص عمل به2001ژوئیۀ 

 شد. دادخواهی اعتبار قائل
 

عنروان نماینردۀ شرصص    فقدان توانایی یک طرف یا شرصص حاضرر در دادرسری بره    . 2
 .حقوقی یا حقیقی فاقد اهلیت استیفا

اند که سـخن  خرده گرفته 443دانان به نحوۀ نگارش این بند از مادۀ اگرچه برخی حقوق
اهلیت اسـتیفا نـدارد و    نبوددان توانایی یکی از طرفین دادرسی مصداقی جز گفتن از فق

، (.HERON, 2006 par T. Le Bars, p. 165, n° 207)شـد  باید با این عنـوان قیـد مـی   
اد »عنوان نماینـدۀ  ای است که در حقوق این کشور بهولی مقصود فقدان توانایی نماینده

ی غیرقراردادی مانند نماینـدگی قـانونی یـا قضـایی     یا نمایندگ (ad agendum)« آژاندوم
یـا نماینـدگی قـراردادی ماننـد      (ad litem)« اد لیـتم »معروف است و در مقابل نمایندۀ 

همانند فقـدان توانـایی نماینـدۀ یـک شـخص حقـوقی،       گیرد؛ وکالت دادگستری قرار می
لفـی بـه آن   شرکت سهامی، مؤسسه، شرکت، قیم یا مدیر قضایی موقت که در آرای مخت

هایی از رویۀ قضایی ممکن است بتواند مفهوم نقـص مـاهوی   اشاره شده است. ذکر نمونه
ای که بـه نماینـدۀ دارای سـمت، تسـلیم نشـده      را در اینجا بهتر آشکار نماید: احضارنامه

خـواهی از سـوی   (؛ پاسـخ بـه پـژوهش   4380ژانویـه   3است )دادگـاه پـژوهش پـاریس،    
 22نونی منصوب نشده )شعبۀ دوم مـدنی دیـوان عـالی کشـور،     ای که به شکل قانماینده
های خـود برکنـار شـده )شـعبۀ دوم مـدنی      ( یا به حکم دادگاه از مسئولیت4338ژوئن 

( یا اینکه فوت شده باشـد )شـعبۀ دوم مـدنی دیـوان     4336اکتبر  49دیوان عالی کشور، 
هر اختیـار نداشـته   (؛ عمل یک شهردار که از نظر شورای شـ 4334ژوئن  42عالی کشور، 

( یا عمل عضـو یـک سـندیکا کـه     4381ژانویۀ  44)شعبۀ سوم مدنی دیوان عالی کشور، 
؛ شعبۀ سـوم  4330اکتبر  40مجمع عمومی آن را تجویز نکرده است )شعبۀ سوم مدنی، 

 2؛ شـعبۀ سـوم مـدنی دیـوان عـالی کشـور،       4336ژانویـه   43مدنی دیوان عالی کشور، 
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گفتـه  های پیش(. مثال2006می  6دنی دیوان عالی کشور، ؛ شعبۀ سوم م2000دسامبر 
نماینـدگی غیرقـراردادی   در رویۀ قضایی، به تحقق نیافتن اراده در فرض نقص موجود در 

 توجه دارد.
 
نداشتن اهلیت یا توانایی شصصی که به نمایندگی از یک طرف در دادگستری اقدام . 3

 .کندمی
یعنی نمایندگی « اد لیتوم»ولی ناظر به نمایندگی این فرض نیز مشابه بند پیشین است، 

هـای  باشد. همچنین برخی از استادان آن را شامل نمایندگیقراردادی در دادگستری می
 ,CADIET et JEULAND) اندکه مشمول بند پیشین نیست هم دانسته« اد آژاندومی»

2013, p. 340-342, n° 451.)     کـه هریـک    . آرای مختلفـی در ایـن زمینـه صـادر شـده
عنوان مصداق این بند قابـل بررسـی اسـت. معرفـی نکـردن وکیـل مـدافع در دادگـاه         به

، معرفـی وکیـل فاقـد    (4381آوریـل   29شهرستان )شعبۀ تجاری دیـوان عـالی کشـور،    
ژانویـه   3شایستگی نمایندگی نزد مرجع قضایی موردنظر )شعبۀ دوم دیوان عالی کشـور،  

مـی   23نزد دادگاه پژوهش )دادگاه پژوهش پاریس، مدافع  وکیل(، معرفی نکردن 4334
( و ابالغ رسمی یک عمل از سوی مأمور ابـالغ و اجـرای دادگسـتری در بیـرون از     4384

مـی   20محدودۀ حوزۀ تحت صالحیت خودش )شـعبۀ دوم مـدنی دیـوان عـالی کشـور،      
 42و دادگاه بخش مـانتون،   4383نوامبر  22؛ دادگاه پژوهش اکس آن پرووانس، 4336
( که فرض اخیر نتیجۀ گرایش به توسعۀ مصادیق استناد به این ایراد است و 4330ژوئن 

اند که در ایـن مـوارد دیـوان بایـد از     دانان از آن انتقاد کرده و پیشنهاد دادهبرخی حقوق
مفهوم نقص شـکلی اسـتفاده کنـد و موضـوع را مشـمول نقـض تشـریفات اساسـی کـه          

رای جالب  .( .CADIET et JEULAND, 2013, p. 342, n° 451)تر است نماید منعطف
توجه دیگری نیز در حقوق این کشور با استناد به این بند صادر شده اسـت کـه مطالعـۀ    

 6مـادۀ   4تواند مفید باشد. در این رای آمده است: باتوجه به اینکه به استناد بنـد  آن می
طـرف  گاه باید مستقل و بـی قانون اساسی، داد 11اروپایی حقوق بشر و مادۀ  کنوانسیون

عنـوان نماینـده   باشد، مستشار مرجع حل و فصل اختالف میان کارگر و کارفرما نباید بـه 
یا همراه یکی از طرفین در شورای حل اختالف کارگر و کارفرمـایی کـه عضـو آنجاسـت،     
حاضر شود؛ وگرنه عمل وی مشمول نقص ماهوی و مردود خواهد بـود )دادگـاه پـژوهش    
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(. چراکـه،  2002آوریل  2؛ دادگاه پژوهش بوردو، 2002آوریل  8بۀ اجتماعی، بوردو، شع
واقع نمایندۀ کارگران و کارفرمایان هستند، امـا مفهـوم نماینـدگی    گرچه این مشاوران به

ایشان متفاوت است از نیابت قراردادی برای دادخواهی، و هرگونـه اقـدام ایشـان در ایـن     
. به هر روی، از جهت اجرا، این ایراد تابع شـرایطی اسـت   اثر خواهد بودراستا، باطل و بی

 شود.که در ادامه بررسی می
 
 زمان طرح ایراد. 4
به ایرادات مربوط به بطالن مبتنی بر قواعد »کد آیین دادرسی مدنی  448موجب مادۀ به

و از ایـن  « توان در هـر مقطعـی اسـتناد نمـود    ماهوی مرتبط با اعمال آیین دادرسی، می
گذار فرانسوی محدودیتی را که برای ایراد بطالن نقص شکلی از جهت زمـان  قانونجهت 

درنتیجـه، در  بینی نکرده اسـت.  طرح مقرر نموده، در اینجا نظر به اهمیت موضوع، پیش
هـا  ایراد بطالن احضارنامه را به دلیل فوت برخی خواهـان  فرضی که رأی دادگاه پژوهش،

نظـر از زمـان   صـرف شعبۀ دوم دیوان عالی کشـور  ست، پیش از آغاز رسیدگی، رد کرده ا
ها توجـه  خواه در رسیدگی نخستین به مرگ خواهانطرح ایراد، به این دلیل که پژوهش

(. 2002ژوئـن   23نکرده، رای بدوی را نقض نموده است )شعبۀ دوم دیوان عالی کشـور،  
کـاب نیسـت، ممکـن    ین امر که طرح ایراد نقص ماهوی محدود بـه زمـان ارت  حال، ااینبا

دادرس »مقرر داشته است:  448شق دوم مادۀ رو، است موجب سوء استفاده گردد؛ ازاین
تواند طرفی را که به قصد ایجاد اطالۀ دادرسی از اسـتناد بـه ایـن ایـرادات خـودداری      می
همچنین هنگامی که ایراد وابسته به نظـم  «. کند، به جبران ضرر و زیان محکوم نمایدمی

تواند به این ایراد اسـتناد کـرده، ترتیـب اثـر دهـد      ست، قاضی از پیش خود میعمومی ا
(. برای نمونه در آرایی چنین حکم داده شده اسـت کـه مقـررات    420)شق نخست مادۀ 

دارد عضـو  کـه مقـرر مـی    4336مـارس   43مورخ  229-63نامۀ شمارۀ تصویب 11مادۀ 
مراجعـه بـه دادگسـتری نـدارد،      سندیکا قبل از تحصیل اختیارات از مجمع عمومی حـق 

( و 4331مـی   41وابسته به نظم عمومی است )شعبۀ سوم مـدنی دیـوان عـالی کشـور،     
توانـد در فرضـی کـه بسـتانکار در فراینـد تصـفیۀ امـوال        دادگاه پژوهش حتی رأساً مـی 

خواهی نموده، درحـالی کـه عضـو سـندیکا در دادرسـی شـرکت نداشـته باشـد،         پژوهش
(. شـق دوم  4330ژانویـۀ   29کند )شعبۀ تجاری دیوان عالی کشور،  خواهی را ردپژوهش

همچنین تصریح کرده است که درهرحال دادگاه در خصوص بند نخست مـادۀ   420مادۀ 
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یعنی در شرایطی که شخص دارای اهلیـت مراجعـه بـه دادگسـتری نباشـد، رأسـاً        443
ایراد یکی از اصحاب دعوا  تواند به بطالن ناشی از نقص ماهیتی استناد نماید و منتظرمی

است که باید در اینجـا بررسـی   نماند. مقولۀ تصحیح سبب ایراد نقص ماهوی امر دیگری 
 شود.

 
 تصحیح ایراد با اقدام بعدی. 5

کـد مرتفـع    441برخالف بطالن ناشی از نقص شکلی که با تصـحیح بعـدی وفـق مـادۀ     
یص آن مقرر نموده است، مـادۀ  ای را برای تشخگذار فرانسوی روش سادهشود و قانونمی

ای را این کد در خصوص تصـحیح بطـالن ناشـی از نقـص مـاهوی، مـتن پیچیـده        424
بینی کرده که ممکن است تصحیح را ناممکن یا دشوار سازد. این ماده چنین حکـم  پیش

توان منتفی نمود قابل اعمال نیست، اگر سبب بطالن بطالن در مواردی که می»کند: می
بـه بیـان دیگـر، هـر دو شـرط تصـحیح       «. عالم نظر دادرس ازبین رفته باشـد در لحظۀ ا

یادشده در این ماده قابل بحث است؛ چراکه تشخیص شرط قابلیت ارتفاع موضوع، خـود  
دانان بر این باورند که ازبین رفـتن سـبب بطـالن در لحظـۀ     ای است و حقوقامر پیچیده

ممکن است منظر زمانی دقیق نیست و گیریِ دادرس ناظر به مقطعی است که از تصمیم
 ,HERON, 2006 par T. Le Bars)محدود کرد « قبل از ختم مذاکرات»بتوان آن را به 

p. 167, n° 208)رسد دیـوان عـالی کشـور فرانسـه بـرای شـناخت       نظر میحال بهاین. با
ضـی  ها به شایستگی عمل کرده است. برای نمونه، شعبۀ سوم دیوان عالی کشور فرنمونه

تنهـایی اقـدام بـه دادخـواهی کـرده، وارک شـریک دیگـر        را که یک شریک مشاع که بـه 
(، مصـداق انتفـای ایـراد دانسـته     4383آوریل  4شود )شعبۀ سوم دیوان عالی کشور، می

است و نیز هنگامی که یک شرکت پس از دادخواهی یک شخص بـه نـام خـود تشـکیل     
وا یـا ادامـۀ آن صـالح معرفـی کـرده      شده و مجمع عمومی این شخص را برای طرح دعـ 

(، خالی از اشکال دانسـته اسـت.   4386دسامبر  41)شعبۀ دوم مدنی دیوان عالی کشور، 
همچنین، شعبۀ اول دیوان عالی کشور در رایی دیگر حکم داده است که بطالن ناشـی از  

بـل  معرفی نکردن وکیل دادگستری در امر فرزندخواندگی، اگر متقاضی نمایندۀ خود را ق
 6دیـوان عـالی کشـور،     4شـود )شـعبۀ   از اینکه قاضی رأی بدهد معرفی کند، مرتفع می

( یا در جهت عکس، شعبۀ دوم دیوان عالی کشور در رأیی گفتـه اسـت کـه    4338اکتبر 
اگر احضارنامه به نام متوفی تنظیم شده باشد، با شـرکت ورثـه در دادرسـی، ایـراد رفـع      
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(. این مسئله که نقـص مـاهوی   4339ژانویه  49شور، شود )شعبۀ دوم دیوان عالی کنمی
توان در مرحلۀ پژوهش جبـران کـرد یـا    مؤثر در مراجعه به قاضی مرحلۀ نخستین را می

دانـان  . برخـی حقـوق  4های این کشور بوده اسـت خیر نیز موضوع آرای مختلفی از دادگاه
انـد  فاوت قائل شدهبین دو فرض که ایراد در مرحلۀ نخستین مطرح شده یا نشده باشد، ت

و در خصوص اولی از امکان طرح ایراد و لزوم ترتیب اثر دادن به آن در مرحلـۀ پـژوهش   
انــد؛ چراکــه انــد و در خصــوص دومــی از نــاممکن بــودن آن دفــاع کــرده ســخن گفتــه

هـای دادگـاه نخسـتین و در ایـن صـورت دادگـاه       خواهی یعنی تصـحیح اشـتباه  پژوهش
ی یا نادرستی تصمیم دادگاه نخستین و ازجمله به این ایـراد  تواند به درستتجدیدنظر می

و لزومـی   (HERON, 2006 par T. Le Bars. p. 168, n° 208)بپردازد و اظهار نظر کند 
 دوبارۀ آن در مرحلۀ پژوهش نیست. به طرح

 

 نتیجه
        تفکیک میان منشأ نقصِ شکلی و ماهوی اعمـال و اقـدامات آیـین دادرسـی موجـب

نحـوۀ اعمـال ضـمانت اجـرای بطـالن در حقـوق فرانسـه شـده اسـت.          تفکیک میان 
انـد و حسـب مـورد    های شکلی و ماهوی را دریافتـه فرانسویان اهمیت هریک از نقص

اقدامات آیین دادرسی مخالف قوانین شـکلی یـا مخـالف تشـریفات اساسـی یـا نظـم        
ر خصـوص  انـد و د موجب ابطال این اعمال دانسـته  -اگر موجب زیان شود -عمومی را

رعایت نکردن قواعد مربوط به اهلیت و سـمت و اختیـار نیـز قائـل بـه بطـالن عمـل        
بـرخالف نقـص    -بینـی شـدن مصـادیق آن   اند؛ با این تفاوت که نیازی بـه پـیش  شده

نیست. همچنین زمان طرح ایراد و نحوۀ برطرف کـردن هریـک از آن دو هـم     -شکلی
نظر منطقی و قابل مبنای این تفاوت بهدر حقوق این کشور تابع احکام متفاوتی است. 

واسطۀ نارسایی اهلیت یا سمت یا توانایی نـاقص اسـت،   فهم است؛ هنگامی که اراده به

                                                           
 LEBORGNE, 2005, p. 31) ازبرای دیدن آرایی که از امکان سخن گفته اند، ر.ک. آرای زیر به نقل . 4

ets):  
Cass. 3e civ., 17 avr. 1984 : Bull. civ. III, n° 86 ; D. 1984, inf. rap. p. 413, obs. Cl. 

Giverdon. - Cass. 3e civ., 10 mai 1991 : Bull. civ. III, n° 132. - Cass. soc., 12 déc. 2000 : Bull. 

civ. V, n° 422 ; RTD civ. 2001, p. 207, obs. R. Perrot. -Contra, Cass. com., 25 oct. 1983 : 

Bull. civ. IV, n° 273 ; Gaz. Pal. 1984, 1, somm. p. 65, obs. Guinchard. - Cass. 2e civ., 7 mars 

1984 : Bull. civ. II, n° 45 ; D. 1984, inf. rap. p. 421, obs. P. Julien. - Cass. com.,7 déc. 1993 : 

JCP G 1994, II, 22285, note Putman  
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بینی شدن نیست، بلکه ایراد مربوط بـه آن نیـز در هـر مقطعـی     تنها نیازی به پیشنه
 گیـری قابل طرح است و جبران آن نیز به جبران شدن ضعف اراده در لحظـۀ تصـمیم  

دادرس وابسته است. ولی هنگامی که اراده سالم است، اما عمـل در چـارچوب قـانون    
بینی ضمانت اجـرای بطـالن بـود؛ مگـر     دنبال صراحت در پیششود، باید بهانجام نمی

اینکه تشریفات اساسی یا نظم عمومی نقض شده باشد که در این صـورت حتـی اگـر    
باشد، باز عمل باطل اسـت. همچنـین   بینی نشده ضمانت اجرای بطالن در متنی پیش

گونـه سـقوط   شود که هـیچ هنگامی به جبران نقص شکلی با تصحیح بعدی توجه می
 وجود نیامده باشد یا زیانی در میان نباشد.  واسطۀ گذشت مهلت بهحقی به

     نتیجۀ این تحلیل لزوم تقدم طرح ایراد بطالن ناشی از نقص شکلی بر دفـاع مـاهوی
نفع با ورود در ماهیت یا با طرح ایـراد عـدم پـذیرش    ست؛ چراکه ذییا عدم پذیرش ا

طـور  )که اولی محمول بر پذیرش صحت عمل آیین دادرسی طرف مقابل و دومـی بـه  
منطقی مقدم بر مقولۀ بطالن یا صحت است(، ازجمله بر ضرری نبـودن نقـص شـکل،    

فرانسـوی   گـذار اذعان کرده است. همچنین، این نوع نگـرش موجـب شـده تـا قـانون     
دقت نظارت کند و حتی در شرایطی هم که در خصوص آن مصادیق نقص شکلی را به

حکمی مقرر نکرده است، مسئله مسکوت نماند و قاضـی بتوانـد بـا توجـه بـه مفهـوم       
تصمیم بگیرد. از سوی دیگر هنگـامی کـه اراده   « نظم عمومی»و « تشریفات اساسی»

ز و تجلی آن رعایت نشده باشد، مدعی بایـد  دارای نقص نبوده و فقط شکل قانونی ابرا
ورود ضرر را اثبات کند. از جهت ماهوی نیز نگرش فرانسـوی بـه نقـص اراده موجـب     

شود امور مربوط به اهلیت، سمت و اختیار متفاوت از مفهوم شـکلی نقـص باشـد؛    می
همیت رو، باید با اچراکه در اینجا خود اراده محل نقص است و نه شکل بروز آن. ازاین

بیشتری به آثار عمل ناشی از ارادۀ ناقص در آیین دادرسی مدنی توجه شـود. بـر ایـن    
بینی آن در قانون است و نه لزومی به اثبات ورود ضـرر. حتـی   بنیاد، نه نیازی به پیش

ویژه آنکه نداشتن اهلیت تمتع تواند به آن توجه کند؛ بهقاضی رأساً در هر مقطعی می
ودیت قابل توجه است. تصحیح این نقص نیز بـرخالف نقـص   در هر صورت بدون محد

گیری دادرس، سـبب بطـالن   شکلی، فقط در فرضی ممکن است که در لحظۀ تصمیم
ازبین رفته باشد. باوجوداین، مقید به زمان نبودن ایـراد نقـص مـاهوی ممکـن اسـت      

قبل  موجب سوء استفاده شود؛ به این دلیل، برخالف ایراد نقص شکلی که طرح آن تا
از دفاع ماهوی یا عدم پذیرش ممکن بـود، تـأخیر در طـرح ایـن ایـراد ممکـن اسـت        
موجب محکومیت ایرادکننده به جبران ضرر و زیان شود. مطالعـۀ حقـوق فرانسـه در    

بر ارزش تطبیقی در هنگام بازنگری قوانین داخلی، بـه روشـنی اثبـات    این باره، افزون
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یچیده است و اعمـال آیـین دادرسـی بایـد از     کند که آیین دادرسی امری فنی و پمی
گونه اسـت  سوی اشخاصی که به رموز فن اشراف دارند انجام شود و تلقی دادرس این

منزلۀ رعایت نشدن قانونی اسـت کـه معیـار    که اجرا نکردن حق در چارچوب قانون به
 آید.شمار میاجرای حق و تضمین آن به
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