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 دهيچك

 كه است دهيگردي معرف دفاع وهيش سه) يعلف يا سابق از اعم(ي مدني دادرس نييآ قانون در
 است ممكنها  آن كمك به و شود يم محسوب خوانده دست دري مهمي ابزارهاعنوان  به عمدتاً

 ،يدگيرس موانع ازي يك طرح )2 ،راديا) 1 :از عبارتند وهيش سه نيا. گردد صادري و نفع بهي أر
 بهي مدني دادرس نييآ قانون در مذكور ميمفاه از كي چيهوجود اين،  با اما .يماهو دفاع) 3

 حقوق دري قيتطبي بررس با مقاله نيا در. اند دهينگرد كيتفك گرييكد از و نشده فيتعري درست
 وجود سبب به كهي مورد در ،شده جدا راداتيا ازي دگيرس موانع عه،يش فقه و فرانسه كشور
 گرفته قرار بحث مورد وي نيب شيپ ،تماع دعوااس عدم قرار صدور ،نيست طرح قابل ادعو مانع،
رد  قرار صدور و دعوا تيماه در خوانده دفاع بهي ازين ،يدگيرس مانع وجود با گاه؛ زيرا است
 صادر استماع عدم قرار دارد وجودي دگيرسي براي مانع كهي مورد در عالوه، به. نيستدعوا 
 ،رو نيا از. است برخوردارامر مختوم  اعتبار از نشده برطرف مانع كه مادام قرار نيا و دوش مي
 راداتيا از دفاع روش يكعنوان  به ما كشور حقوق در راي دفاع قهيطر نيا گذارقانون است بهتر
  .شود كاستهي بارز نحو به ها دادگاه در شده مطرحي دعاو تعداد از بيترت نيبد تاكند  مجزا
 

  تماع دعوااس عدم قرار ،ادعو رد قرار ،يدگيرس موانع رادات،يا ،يماهو دفاع :يديكل واژگان
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  مقدمه. 1 
 خود از وهيش سه به توانديم خوانده شود،يم مطرحي شخص هيعليي دعوا كهي هنگام
ي يك) 3، دكن طرح راي دادرس موانع ازي يك) 2، كند دفاع خود از تيماه در) 1 :دكن دفاع
 در نامند،يم اعمي معنا به دفاع را مذكور وهيش سه هر البته. دساز طرحم را راداتيا از

 موانع ،يماهو دفاع رايز ؛شوديم گفتهي ماهو دفاع كه اخصي معنا به دفاع مقابل
 از هدف ،تينها در و گردديم طرح خواهان بهيي پاسخگو منظور به راداتيا وي دگيرس
  .است خواهاني ادعا رد ،سه هر
  

  راداتيا ،يدگيرس موانع ،يماهو دفاع. 2
  يماهو دفاع. 2-1
 عنوان راداتيا وي دگيرس موانع وي ماهو دفاع مفهوم سه هري مدني دادرس نييآ قانون در

: دارديم مقرري مدني دادرس نييآ قانون 7 ماده مثالً. است نشده فيتعر كدام چيه اما ،شده
 مرحله در كهي زمان تا نمودي دگيرس باالتر مرحله در توانينميي دعوا چيه تيماه به«

 ماده صدر نيچنهم. »قانون موجب به مگر باشد، نشده صادري حكم ادعو آن در نينخست
 خوانده ريز موارد در« :دارديم مقرر 84 ادهم. است آورده انيم به ادعو تيماه از سخن 84
ي مدني دادرس نييآ قانون 299 ماده. »كند راديا ادعو تيماه به نسبت پاسخ ضمن توانديم
ي كل وي جزئ طور به آن قاطع وماهيت دعوا  به راجع دادگاهي رأ چنانچه«: دارديم مقرر زين

 مواد ريسا در مذكور موارد جزب. »شوديم دهينام قرار صورت نيا ريغ در و حكم باشد،
 زين حقوقدانان. است نشدهي ماهو دفاع و تيماه ازي ذكر ،يمدني دادرس نييآ قانون
 ميتقس دري دفتر نيمت احمد دكتر مرحوم .انددهكرن ارائه تيماه ازي روشن فيتعر
ي مدني دادرس نييآ سابق قانون 154 ماده قانون فيتعر از قرار و حكم به دادگاه ماتيتصم
  .]8-7ص ،1 [است دهكرني بحث تيماه مورد در اما ،دهكر انتقاد

 در و داده قرار حكم مقابل در را موضوع ت،يماه نييتبي برا شمس عبداهللا دكتر
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 امور به مربوط كه شوديم اطالقي مسائلي تمام به «:است نوشتهماهيت دعوا  مورد
 مورد آن، حل شدن روشني برا وي موضوع امور با ارتباط در و نبوده) يقانون(ي حكم
 گرچه فيتعر نيا .]214-213 ص ،2 [ »رديگيم قرار دادگاه دستور و احراز ،يدگيرس
 عمل در آن قيمصاد نييتع موضوع، از حكم كيتفكي دشوار سبب به اما است، حيصح

 فيتعر گونه نيا راماهيت دعوا  زيني لنگرودي فرجع محمدجعفر دكتر. است دشوار
 يا كالً (ماًيمستق را ادعو قسمت، آن در دادگاه اظهارنظر كه ادعو ازي قسمت«: است دهكر

 قانون 154 ماده در و نديگويمماهيت دعوا  را نيا .)خصومت فصل (دهد صلهيف) بعضاً
 در] 257ص ،3 [.»است رفته كاره ب امعن نيهم به) سابق قانون(ي نمدي دادرس نييآ

 گونه نياي ماهو دفاع ،شده اقتباس آن از ما قانون كه فرانسهي مدني دادرس نييآ قانون
 طرفي حق   بياثبات آن از منظور كه استي استدالل هري ماهو دفاع«: است شده فيتعر
 با زين فرانسهي حقوق سندگانينو ازي ك ي.»باشد حقي ماهوي سبرر از پس ،ادعو گريد

 ميمستق طور بهي ماهو دفاع«: است دهكر فيتعر گونه نيا راي ماهو دفاع فاوت،تي اندك
 »گردديم ادعاي قطع رد به منجر قبول صورت در و است گريد طرفي ادعا مقابل در
  .]2ص ،4[

ي ادعا مورد حق مقابل در دفاع ،يماهو دفاع گفت، توانيم فوق فيتعار به توجه با
 ادعا مورد تعهد كند ادعا خوانده ،خواهاني ادعا مقابل دركه  اين مثل ؛است مقابل طرف

 است باطل ادعو مستند قرارداديا   ودهكر رد خواهان به را ادعا مورد امانتيا  و فايا را
  .رهيغ و شده فسخ ياو

  

  راداتيا. 2-2
 گونه نيا را رادياي دفتر نيمت احمد دكتر مرحوم. است راديا ،يدفاعي هالهيوس ازي كي

 بلكه كند،ينمي نف تاًيماه را خواهاني ادعا خوانده كه است نيا راديا «:است دهكر فيتعر
. ]249ص ،1 [»ستين دادن پاسخ خور در شده اقامه كهي نحو به ادعو كه دارديم اظهار
 معموالً خوانده كهي الهيوس «:است دهكر راديا ازي تر كامل فيتعر شمس عبداهللا دكتر
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 بريا   ومطروحهي دعوا بهي دگيرس انيجر بر ،يدائم يا موقت مانع جاديا جهت در
 دائم يا موقت تنبازداش منظور به ادعا، مورد حق تيماه و اصل در مبارزهي ريگشكل

 دو نيا شوديم مالحظه كه گونههمان .]456ص ،5 [»رديگيم كاره ب يروزيپ از خواهان
 دو آن و دهكر فيتعر راي دگيرس مانع و راديا ،يواحد فيتعر دري مدني دادرس استاد

 هشتم فصل اول مبحث( سابقي مدني دادرس نييآ قانون در. انددهنكر كيتفك هم از را
 اما ؛بود نشده مطرحي دگيرس مانع و بود شده مطرح راديا از سخن تنها )ياتفاق امور در

 موانع و راداتيا را سوم فصل از سوم مبحث عنوان ،يمدني دادرس نييآ ديجد قانون
. است شده قائل تفاوتي دگيرس مانع و راديا نيب ،بيترت نيبد و دهكر نييتعي دگيرس

 قائل دو هري اجرا ضمانت نيبي تفاوت و دهكرن كيتفك هم از را دو نيا گذارنقانو گرچه
 در. دكر كيتفكي دگيرس موانع از را راداتيا ،يقانون مواد در استقرا با ديبا اما ،نشده
 جداگانه و كيتفك) تماع دعوااس عدم موارد(ي دگيرس موانع از راداتيا ،فرانسه حقوق
 بهي دادرس و ادعو طرح اعالم آن از هدف كهي دفاع لهيوس هر «:اندشده فيتعر

 گفته راديا باشد،ي دادرس انيجر قيتعل نيهمچن و باطل يا ح،يصح ريغ صورت
ي دفاع وهيش: دكر فيتعر گونهنيا توانيم را راديا شد، گفته آنچه به توجه با. »شود يم

 طرحي چگونگ بلكه د،يگوينمي سخن نزاع مورد حق مورد در كننده دفاع آن در كه است
 تيصالح عدم راديا مثل ؛دهديم قرار راديا موردي مدني دادرس قواعد نظر از را ادعو

 ريس در مانع يا ريتأخ جاديا ،راديا طرح از كننده دفاع هدف و دادرس رد راديا يا دادگاه
  . استي دادرس

  

  يدگيرس موانع. 2-3
 مانع و راديا نيبي زيتما و كيتفك ،رانياي مدني دادرس تاداناس شد، گفته كه گونه همان
 گرچه زيني مدني دادرس نييآ قانون .انددانسته مترادف را دو هر و نشده قائلي دگيرس

 اما ،داده اصاختصي دگيرس موانع و راداتيا به را سوم فصل از سوم مبحث عنوان
 در نيا است، دهكرن انيب زين راها  آن نيب كيتفك آثار و دهكرن كيتفك هم از راها  آن
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 اكثر در آن ورود صيتشخ و راديا طرح صورت در راداتيا مورد در كه استي حال
 و طرح صورت دري دگيرس موانع مورد در و گردديم صادررد دعوا  قرار ،موارد
  . دكنيم صادر تماع دعوااس عدم قرار دادگاه راد،يا بودن موجه
 قانون ست؟يچي دگيرس مانع كه است نيا شوديم مطرح كهي الؤس ،مقدمه نيا از پس
 به را 126ي ال 122 مواد و راداتيا به را 121ي ال 73 ماده فرانسهي مدني دادرس نييآ

 را تماع دعوااس مانع اي يدگيرس مانع 122 ماده. است داده اختصاصي دگيسر موانع
 بودن استماع قابل ريغ اعالم آن از هدف كهي استدالل هر«: است دهكر فيتعر گونه نيا

 مانند ؛باشد ادعو اقامه حق نداشتن سبب به ،يماهوي دگيرس بدون مقابل، طرفي دعوا
 .»شده قضاوت امر اعتبار و مهلت خارج اقدام زمان، مرور نبودن، نفعيذ سمت، نداشتن
 در كه دانديمي امر راي دگيرس مانع فرانسه گذارقانون شوديم مالحظه كه گونه همان

 دادگاه به تواندينم ادعو اقامه شروط نداشتن ليدل به خواهان ،آن وجود صورت
 نيب كه است دفاع ازي نوعي دگيرس مانع ،فرانسه وقحق در گفت توانيم. دكن مراجعه

 راي دادرس امكان ،تيماه در ورود بدونكننده  دفاع رايز ؛دارد قراري ماهو دفاع و راديا
 را ادعو همان بار دگر نتواند گاهچيه مقابل طرف است ممكن و رديگيم مقابل طرف از

 ريغ راديا اي ادعو طرح مانع ،گفته شد آنچه به توجه با .]689 و 419ص ،6[كند  طرح
اقامه ي عموم طيشرا هرگاه: دكر فيتعر گونه نيا توانيم را ادعو بودن استماع قابل
 دادگاه نزد توانديم خوانده باشد، نداشته وجود بودن نفعيذ سمت، ت،ياهل ليقب از دعوا
 ،تماع دعوااس عدم قرار صدور با بخواهد دادگاه از و استناد طياشر نيا وجود عدم به

  .دكن اعالمي بررس قابل ريغ را ادعو
 

  يدگيرس موانع با راداتيا سهيمقا. 2-4
 و است فرد هر مسلم حق ،يدادخواه«: دارديم مقرري اساس قانون چهارم وي س اصل
 ملت افراد همه. دينما رجوع صالحهاي  دادگاه بهي دادخواه منظور به توانديم سهرك
 از توانينم را كس چيه و باشند داشته دسترس در را هادادگاه گونه نيا دارند حق
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 ،اصل نيا موجب به. »كرد منع دارد را آن به مراجعه حق قانون موجب به كهي دادگاه
ي حق كه است ممكني هنگام حق نيا اعمال اما ؛دارند دادگاه به رجوع حق ملت افراد همه
ي دارا عالوه، به و نفعيذ اقامه دعوا در او و شده زائل دادگاه بهكننده  مراجعه حقوق از

ي دعوا تا باشد داشته وجود ديبا زيني گريد طيشرا ،گذشته نيا از. باشد تياهل و سمت
 در و ستين طرح قابلدعوا  شروط، نيا ازي يك نبود صورت در و باشد استماع قابل او

 آن، احراز ودعوا  طرف يا دادگاه طرف از شرط وجود عدم اعالم و طرح صورت
 مانع و راديا تفاوت به پرداختن از قبل. دكنيم اعالم استماع قابل ريغ رادعوا  دادگاه
 عدمي اجرا ضمانت به سپس و دهكري بررس را اقامه دعوا شروط تدااب ،يدگيرس

ي دگيرس مانع و راديا تفاوت به آن از پس و دادگاه ميتصم و شروط ازي يك وجود
  .پرداخت ميخواه

 

  اقامه دعوا طيشرا. 2-5
 نيا اعمال وي دادخواه صدق كهي كسي ول ؛است فرد هر مسلم حق ،يدادخواه شد گفته
كند  اقامه دعوا گريد عبارت به و اعمال را خود حق نيا توانديمي صورت در دارد را حق
ي دعوا بهي دگيرس مانع ط،يشرا نيا از كدام هر وجود عدم. باشدي طيشراي دارا كه
 تماع دعوااس عدم قرار ،شرط وجود عدم احراز صورت در دادگاه و شد خواهدي مدع

 قرار به شونديم دهينام اقامه دعواي عموم طيشراعنوان  به كه طيشرا نيا. دكنيم صادر
  .دندار اختصاص خوانده بهي بعض و خواسته بهي بعض خواهان، به يبعض كه است ريز

  
  تياهل. 2-5-1

 است تياهل فاقد كهي كسي دعوا ،نيبنابرا .باشد داشتهدعوا  طرح تياهل ديبا خواهان
 اختالف ر،يخ يا ندكن اقامه دعوا تواننديم هيسف و زيمم ريصغكه  اين در .ستين مسموع

 ود كن اقامه دعوا تواندينم زيمم ريصغ كه معتقدند فقها زيمم ريصغ مورد در. است نظر
 زيني حقوق نيدكتر ويي قضا هيرو .]8 ؛ 236ص ،7 [انددهكر اجماعي ادعا مورد نيا در
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 ،9[كند  احراز را او رشد دادگاهكه  اين مگر دانند، ينم مسموع را زيمم ريصغي دعوا
  .]216ص

 ،كند اقامهيي دعوا ريصغ كهي صورت در و استي دگيرس موانع از صِغر ،نيبنابرا
 در )13/6/1313 مصوب( نيمتعامل رشد به راجع قانون واحده ماده موجب به دادگاه
-يم صادر تماع دعوااس عدم قرار باشد، داشته سن سال 18 از تر كم خواهان كهي صورت

 و عامالتم هيكل مورد در قانون، نياي اجرا خيتار از«: دارديم مقرر مذكور ماده. دكن
 اسناد دفاتر وي دولت ادارات و هيعدل محاكم طالق، و نكاحي استثنا به ،قاعاتيا و عقود
 اناث و ذكور از اعم اند،دهينرس تمامي شمس سال جدهه سن به كه راي كسان ديباي رسم

 به قاعيا و عقد اي معامله انجام به اقدام از قبلها  آن رشدكه  اين مگر بشناسند، ديرش ريغ
ي دعاو در هيسف مورد در است همچنين .»باشد شده ثابت محاكم در العموميمدع تيطرف
ي مال اشخواسته كهكند  اقامهيي دعوا هيسف كهي صورت در ،نيبنابرا .]92ص ،10[ي مال

  .دكنيم صادر تماع دعوااس عدم قرار دادگاه سفه، احراز صورت در باشد
  

  بودن نفعيذ. 2-5-2
 به و استفاده شيخوي دادخواه حق از توانديمي شخص شد انيب كه گونه همان
 به  وباشد گرفته قرار انكار يا تعرض مورد شحق كهكند  رجوعي دادگسترهاي  دادگاه
ي مدني درسدا نييآ قانون 2 ماده كه گونهآن و داشته دعوا اقامه دري نفع ،گريد عبارت
 نباشد نفع تا و استي دعاو اريمع ،نفع زين فرانسه حقوق در. باشد »نفعيذ« دهكر مقرر
 نفع كه است نيا شوديم مطرح كهي الؤس حال .]93ص ،11 [ستين اقامه دعوا حق
  دارد؟يي هايژگيو چه و ستيچ
  
  نفع فيتعر. 2-5-2-1

 گرفته، قرار انكار مورد يا عييتض او ازي حقكند  يم ادعا و رجوعي دادگستر به كهي كس
 زين فقه در. شود او بينصدعوا  خوانده تيمحكوم ازي نفع ادعا اثبات صورت در ديبا
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 فقها .]138ص ،12 [باشد  داشتهي اثر خواسته به حكم صدور كه است شرط شده، گفته
-يم خواهاني نفع   بيرا تماع دعوااس عدم تعل زين ستين معلوم خواسته كهي مورد در

ي ازاتيامت يا استفاده نفع« :اندگفته نفع فيتعر در فرانسه حقوقدانان .]87ص ،13 [دانند
 نفع داشتن ،نيبنابرا .]33ص ،14[» آورد فراهم خواهاني برا توانديمدعوا  كه است
  .استي ضرور كامالً دعوا اقامهي برا
  
  نزاع مورد حقي هايژگيو. 2-5-2-2
ي قوا رايز باشد، داشتهيي هايژگيو ديبا شود،يم اقامه دعوا آن ليتحص جهت كهي نفع

 ليتحصي برا ،نيبنابرا. كنندينم تيحماي نفع هر ازي دادگستري هادادگاه جمله ازي عموم
 قانون كه نيا جمله از ،باشد برخورداري خاص اوصاف از كه درك اقامه دعوا توانيمي حق
  .باشد ميمستق وي شخص نباشد، مجهول باشد، منجز باشد، داده قرار تيحما مورد را آن
  
  باشد قانون تيحما مورد نفع. 2-5-2-2-1
 نيا .شوديم جادياي نيقوان موجب به اشخاص به متعلق حقوق ،يحقوق نظام هر در
 140 ماده دري رانياي مدن قانون ،مثالي برا. دنشويم دهينام حق موجد نيقوان ن،يقوان

 به) 1 :شوديم حاصل تملك«: دارديم مقرر ماده نيا. است هشمردبر را تملك اسباب
 لهيوس به) 3، تعهدات و عقود لهيوس به) 2 ،مباحه ياياش ازتيح و مواتي اراض ياياح
 ماده در مذكور اسباب ازي يك بهي شخصي براي حق اگر پس. »ارثه ب) 4 ،شفعهه ب اخذ

 نيچنهم. كنديم تيحما آن از قانون رديگ قرار گرانيد انكار يا تعرض مورد و شود جاديا
 موجد نيقوان ريسا موجب به اي يمدن تيمسؤول ،يقهر ضمان جهينت در كهي حقوق است
 را موضوعات ازي بعض درباره ادعا قانون مقابل، در. شوديم جاديا اشخاصي برا حق
 656 ماده ،مثالي برا. است داشته اعالم مردود ستند،ين قانون تيحما موردكه  اين ليدل به

 نخواهد مسموع آن به راجعي دعاو و باطلي گروبند و قمار«: دارديم مقرري مدن قانون
ي جار باشد شده ديتول مشروعنا معامالت از كهي تعهدات هيكل مورد در حكم نيهم. »بود
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  . يمدن قانون 975 ماده مشمولي قراردادها است نيهمچن. است
 مورد قانون را آن مستند حق كه دكري دادخواه توانيمي نفع كسبي برا ،نيبنابرا

 نشده ذكر صراحت به شرط نياي مدني دادرس نييآ قانون در. باشد داده قرار تيحما
 نشناخته تيرسم به را آن شرع كهي نفع زين فقه در. استي ادرسد قواعد جزء اما است،

ي برا تواندينم مسلمان شده گفته و ستين مطالبه قابل نباشد شارع تيحما مورد و
 فرانسهي مدني دادرس نييآ قانون .]222ص ،15 [دكن اقامه دعوا خوك و خمر مطالبه
 :دارديم مقرر مذكور قانون 31 ماده. است دهكر ذكر صراحت به را نفع بودن مشروع

 اقامه دعوا حق باشد، داشته آن رد ايي يادعا شدن روزيپ دري مشروع نفع كه كس هر«
 استي قاض صيتشخ به او نفع بودن مشروع و خواهان بودن نفعيذ صيتشخ .»...دارد
 از قانون اما ،است مشروعي حق زين گاه .]16 [است دهكري دادخواه او نزد شخص كه
. است نشده اقامه دعوا آن به نسبت مقرر موعد در كهي حقوق مثل ؛كندينم تيحما آن
 نيچنهم. است دهكر نييتع مهلت ماه دو ،ولدي نفي دعواي برا گذارقانون ،مثالي برا

 قيمصاد از .]491ص ،17 [1اندشده دهينامي عيطب تعهد كهي تعهدات ازي ناش نفع است
 كهي ونيد). يمدن قانون 1206 ماده( كرد اشاره اقارب گذشته نفقه به توانيم ماده نيا

 زين) زمان مرور به مربوط نيقوان مجدد وضع صورت در (اندشده زمان مرور مشمول
  .هستند ونيد نيا جمله از

  
  باشد مسلم وي قطع نفع. 2-5-2-2-2

 مقابل دري قطع. باشد داشته وجود و شده جاديا آن صاحبي برا قطع طور به ديبا نفع
 به رجوع زمان در كه دكر رجوعي دادگستر به توانيمي نفعي برا .استي احتمال

 بودن جزم عنوان تحت شرط نيا فقه در. باشد داشته وجود و شده جاديا ،يدادگستر
 نييآ قانون. استي احتمال وي ظن مقابل دري جزم .]85ص ،17 [است آمدهدعوا  در

 صدر. است دانسته راديا موارد از رادعوا  نبودني جزم، 84 ماده 9 بند دري دادرس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ].بعد به 322 ش ،15[: بهرجوع كنيد  تر شيب اطالعات يبرا. 1



  ...و راداتيا تطبيقي مطالعهــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنيا درخشان حميد       

 32

  

دعوا  )9 : ...كند راديا ... توانديم خوانده ريز موارد در«: دارديم مقرر مذكور ماده
 كه است نيا شوديم مطرح كهي سؤال اما. »باشدي حتمالا اي يظن بلكه ،نبودهي جزم
 مطرح را خواهاني نفعيب توانديم هنگام چه او و ستيك عهده به نفع وجود صيتشخ
 علت به خوانده به دادخواست ابالغ بدون توانديمي قاض ايآ خوانده؟ اي يقاض كند،
ي ادعا رسدينظرم به كند؟ رد را اوي دعوا ،ندارد وجود خواهاني ادعا مورد نفعكه  اين

كه  اين مگر شود،يم استماع اوي دعوا و كنديم تيكفا بودن نفعيذ بري مبن خواهان
 1335 ماده رايز ؛نداردي نفع گونه هيچ اقامه دعوا در خواهان كه دهد صيتشخي قاض
 مقرر مذكور ماده. است داده را ليدل هرگونه داشتن بدون اقامه دعوا اجازهي مدن قانون

 يا اقرار موجب به حاكم نزدي مدني ادعو كه است ممكني وقت قسم به توسل«: دارديم
ي مدع ،صورت نيا در. باشد نشده ثابت امارات يا اسنادي مبنا بري قاض علم يا شهادت

. »دينما او قسم به نوطم است، هيعل يمدع انكار مورد كه را خودي دعوا به حكم توانديم
 شيخو نفع اثباتي براي ليدل چيهي مدع است ممكن ،ماده نيا موجب به و نيبنابرا

 انكار صورت در خوانده و است استماع قابل اوي دعواوجود اين،  با .باشد نداشته
 كه يكس نفع بودني قطع احرازي برا گذارقانون البته. كند ياد سوگند ديبا خواهاني ادعا

 و شده جاديا اوي برا نفع ،آن موجب به كهي سبب ذكر به مكلف را اوكند يم اقامه دعوا
 ،نيبنابرا). يمدني دادرس نييآ قانون 51 ماده 6 و 4 بند (است دهكر سبب اثبات ليدال
دعوا  اقامه آن از تيحماي برا كهرا ي حق بودن اثبات قابل وي دادخواه حق دينبا
  .ختيآم هم به شود يم

ي قاض نقش كه چرا باشد،ي واقع و شده جاديا ديبا نفع است شده گفته فرانسه حقوق در
 و موجود نفع كي يبرا كه است مكلف خواهان علت، نيهم به .استي دعاو فصل و حل
 فرانسه حقوق در پس. كندينم تيكفا اقامه دعواي براي احتمال نفع .كندي دادخواهي واقع
 .]98ص ،18[ دكري دادخواه توانينم ابدييم تحقق ندهيآ در كهي نفع اي ياحتمال نفعي برا
 .دارد وجود ها آن تحقق احتمالي ول ،اند افتهين تحقق گرچه كه دندار وجودي حقوق گاه اما

 او از توانينم ايآ باشد، برده نيب از را چنين حقي تحقق امكان خود عمل باي كس اگر حال
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 لهيوس با تصادف اثر بريي بايز و جوان دختر ميكن فرض. دكر مطالبه را وارد خسارات
 اوي ول ؛است چشم دادن دست ازي واقع انيز. بدهد دست از را خود چشمان ازي يك هينقل
 نيهمچن .دكن انتخاب است چشم با كار مستلزم كه را ها شغل ازي بعض تواندينم ندهيآ در

 وي واقع خسارات جزب ايآي موارد نيچن در. باشد داشتهي موفق ازدواج نتواند است ممكن
 چرا ؛است مثبت پاسخ رسديم نظر به ؟دكن مطالبه را خود خسارات ريسا دتوانينم مسلم
. ديرسيم خود اهداف به جوان نيا دنبو حادثه اگر كه رددا وجود نييق به بيقر ظن كه

 مطالبه قابل بخت يا فرصت دادن دست ازي ناشي هاانيز و ندهيآ انيزي موارد در نيبنابرا
  .]280 و 271 ص ،19 [1است

 محقق هنوز كه راي نفع مطالبه ،مواردي بعض در زيني مدني دادرس نييآ قانون
 به راجعي دعاو در«: دارديم مقرر مورد نيا در 62 ماده 3 بند. است رفتهيپذ نشده
 عبارت خواستهي بها شود، پرداختيا   وفاياست نيمع مواعد در ديبا كهي حقوق و منافع
 آن مطالبه در حقيذ را خود خواهان، كهي منافع و اقساط تمام جمع حاصل از است

 باشد، العمرمادام يا نبوده نيمع زمان به محدود نامبرده، حق كهي صورت در. داند يم
 سال ده ظرف كه را آنچه يا سال، ده منافع جمع حاصل با استي مساو خواستهي بها
 حق كهي صورت در 62 ماده بند نيا رياخ قسمت موجب به ،نيبنابرا. »كند فاياست ديبا

 افتهين وجود هنوز كه راي منافع توانيم) انفاق حق مثل (نباشد نيمع زمان به محدود
 فرا آن مطالبه موعد هنوز كهي نيدي برا ليدل نيتأم و خواسته نيتأم. دكر البهمط است
 نيهمچن .)يمدني دادرس نييآ قانون 149 و 114 مواد (است شده رفتهيپذ زين دهينرس
  . دانديم مطالبه قابل را الوصولممكن منافع ،يفريكي دادرس نييآ قانون 9 ماده

 وجود آن جاديا امكاني قو ظن به چهچنان ،نشده جاديا هنوز كهي نفع ،نيبنابرا
  .است مطالبه قابل باشد، شده محروم آن ازي گريد عمل جهينت در شخص و داشته
  
  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .]11 و 110ش ،19[ :جوع كنيد بهر تر شيب مطالعهي برا. 1
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  سمت. 2-5-3
 جهت دهديم اجازه او به كه دارد نزاع مورد حق با شخص كه استي حقوق رابطه سمت
  . دكن دفاع آن ازيا   واقامه دعوا آن از تيحما

ي برا و محسوب شود حق صاحب خود شخص و باشد تيمالك ،يحقوق رابطه نيااگر 
 دهينام لياص ،صورت نيا در ،كند دفاعيا   واقامه دعوا خود حق ازي ناش نفع ليتحص

 اقامه دعوا او حق از دفاعي رابي گريد ازي ندگينما به شخص است ممكن نيچنهم. شود يم
 شرطعنوان  به سمت داشتن در فقها. شوديم دهينام ندهينما صورت نيا در كهكند  دفاع اي

 نزاع مورد حق به نسبتكند يم اقامه دعوا كهي شخص كه است شرط: اندگفته اقامه دعوا
 ،دكن اقامه دعواي گريد هيعل گانهيب شخص نيد مورد دري شخص اگر پس. نباشد گانهيب

 مانند ،تعلقي نوع ،نزاع مورد حق به نسبت ديبا شخص ،نيبنابرا. شودينم استماع شيدعوا
  .]79ص ،20 [1باشد او به متعلق نزاع مورد حق يا داشته وكالت يا تيوال

 شود، اقامهي قرارداد اي يقانون ندهينما از اعم ،ندهينما لهيوسه بدعوا  صورتي كه در
 كه است نيا ظاهر و است تيوال عدم بر اصل رايز گردد، احراز دادگاه در ديبا او سمت
 نييآ قانون 59 ماده. دكنيم اقامه دعوا خود نفع از انتيص و دفاعي براي شخص هر

 يا ليوك م،يق ،يول توسط دادخواست اگر«: دارديم قررم مورد نيا دري مدني دادرس
 دهنده دادخواست سمت مثبت كهي سند رونوشت شود، ميتقد خواهاني قانون ندهينما

 342 ماده در مذكور ماده مفاد. »گردديم دادگاه ميتسل دادخواست وستيپ به است،
 گفته سمت فيتعر در فرانسه حقوق در. است شده تكرار زيني مدني دادرس نييآ قانون
 پس .است نفع ازي خاص نمود ،سمت ،دكنيم اقامه دعوا اصالتاً كهي كسي برا شده
ي برا سمت او به نفع ،دكنيم اقامه دعوا خودي شخص نفع از دفاعي برا خواهان هرگاه

ي مدني دادرس نييآ قانون 31 ماده دوم قسمت .]101ش ،18 [كنديم اعطا اقامه دعوا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فيه من نحو تعلّق به ادعي بدين شخص اجنبي علي اآلخر لم تسمع، فال بد ان ال يكون اجنبياً عن الدعوي، فلو«. 1
در كتاب الدروس الشرعيه نيز شرط سمت را اين گونه تعريف شهيد اول . »كالواليه و الوكاله، او كان المورد حق له

براي . »او حكم او امانهبد من كمال المدعي و دعواه لنفسه اُو موكله اُو موصيه عليه بقرابه او وصايه و ال«: نموده
 ].21: [رجوع كنيد بهديدن نظر ساير فقهاي شيعه 
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 داده اقامه دعوا اجازه لياص از ريغ اشخاص به يموارد در نفعيذ از ريغ به فرانسه
يي ادعا در شدن روزيپ دري مشروع نفع كه كس هر«: دارديم مقرر مذكور ماده. است

 وصف ،اشخاص به قانون كهي واردممگر . دارد اقامه دعوا حق باشد، داشته آن رد اي
   . »است داده را مشروع نفع يك از دفاع يا ادعا مقابل در دفاع ا ياقامه دعوا) سمت(

ي برا نفعيذ كه است نيا اصل زين فرانسه حقوق در مذكور ماده موجب به نيبنابرا
 اجازه قانون كهي موارد در فقط ندهينما وكند يمدعوا  اقامه شيخو مشروع حق از دفاع
 اكثر در فرانسه حقوق در البته. دارد نفعيذ ازي ندگينما به اقامه دعوا حق است، داده

  .استي الزام اقامه دعوا جهت ليوك اخذ ،موارد
 و نفعيذ عنوان دو هركند  اقامه دعوا خود نفعيذ اگر شد گفته آنچه به توجه با
 ممكن اما. گرددينم مطرح آن احراز و سمت داشتن شرط و دارد هم با را سمت ذي

اقامه  ميمستق طور به گرفته قرار انكار يا تعرض مورد او حق كهي شخص خود است
ي جا به كهي شخص گاه. كند اعمال را حق نيا اوي جا بهي گريد شخص بلكه ،كندن دعوا
ي ندگينما. است ندهينما ،كننده اقدام زين گاه و ست ااومقام  قائم ،كنديم اقامه دعوا لياص
 دري بعدي هاقسمت در .يقرارداد گيندينما يا باشدي قانون گيندينما است ممكن زين

  .ميپرداز   يم امجز طور بهها  آن تيمسؤول حدود و كدام هر مورد
  

  مقام قائم. 2-5-3-1
 كهي كس«: است كرده فيتعر گونه نيا رامقام  قائمي لنگرودي جعفر محمدجعفر دكتر
 شده منتقل او به ارث مانند ،يحقوق واقعه يا قاعيا يا عقد سبب به تعهد و فيتكل يا حق
 در. است تعهدات انتقال دري مقام قائم به ناظر فيتعر نيا .]1ش، 2ص ،3 [»است

 ازي يك كهي فرض) 1 :گذاشت تفاوت فرض دو نيب ديبامقام  قائم مورد دري دادرس
 نيهمچن و شونديمدعوا  ادامه در اومقام  قائم او ورثه و كنديم فوتدعوا  اصحاب
 كهي فرض) 2 ؛شوديم منتقلي گريد به عنزا مورد حقدعوا  انهيم در كهي صورت
مقام  قائم مورد نيا در. كنديم اعمال را اوي دادخواه حقي گريدي مقام قائم بهي شخص
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 به هيشب نظر يك از اما دارد، فرق ندهينما با جهت نيا از و شوديم لياص نيگزيجا
 را نفعيذ دامندعوا  آثار بلكه گردد،ينممقام  ائمق ريگدامندعوا  آثار رايز ؛است ندهينما
اقامه ي گريدي مقام قائم بهي شخص كه يموردي مدني دادرس نييآ قانون در. رديگيم

 محسوب نيمحجور جزء را ورشكسته 84 ماده 3 بند اما ؛است نشدهي نيبشيپكند  دعوا
. است داده را تياهل عدم راديا طرح حق خوانده به ،او رفط از اقامه دعوا صورت در و

 ماده از بند نيا موجب به كه ورشكسته تاجر كه است نيا شوديم مطرح كهي الؤس حال
 رايز ؟دكن اعمال را شيخوي دادخواه حق ديبا چگونه ،شده محسوب نيمحجور جزء 84
 قانون 418 ماده. دارند اقامه دعوا حق خودي قانون ندهينما قيطر از نيمحجور ريسا

 هيكل در ورشكسته، تاجر هيتصف ريمد«: دارديم مقرر ورشكسته مورد در تجارت
مقام  قائم باشد، او ونيد هيتأد در مؤثر آن از استفاده كه تاجري مال حقوق و اراتياخت
 كهي كسانيا   وتاجر بدهكاران هيعل امه دعوااقكه  اين به توجه با. »است محسوب او

 ونيد پرداخت بهها  آن كردن محكوم و اندداده قرار انكار و تعرض مورد را تاجر حقوق
 ريمد ،نيبنابرا است، تاجري مال حقوق جزء و تاجر ونيد هيتأد در مؤثر تاجر، به خود
 ريمدي مقام قائم رسديم نظر به البته. دكنيم اقامه دعوا تاجري مقام قائم به هيتصف
 تاجري تجار حقوق به اختصاص اقامه دعوا در تاجر شخص تياهل عدم و هيتصف

 عدم؛ زيرا باشد داشته اقامه دعوا حق خودي مدن نفع و حقوق مورد در تاجر و داشته
 .است طلبكاران حقوق حفظ خاطر به بلكه ،ستين وا حجر ليدل به ورشكسته تاجر تياهل

 تنها ،جهينت در. باشد داشته را خودي رتجاريغ حقوقي برا اقامه دعوا حق ديبا نيبنابرا
 تاجر ندارد، اقامه دعوا حق حق،ي اجرا تياهل داشتن رغميعل شخص كهي فرض

 ريمد ،صورت نيا در و خودي رتجا حقوقي فاياستي برا هم آن است، ورشكسته
 هيتصف ريمد كه است الزم نكته نيا ذكر. دكنيم اقامه دعوا اومقام  قائمعنوان  به هيتصف

 كند،يمي ندگينما را ورشكسته تاجري نوع به زيندعوا  در و است طلبكاران ندهينما زين
 لياص ورشكسته تاجر ،نيبنابرا .شوديم صادر ورشكسته تاجر هيعل يا له حكم رايز

 مقام در كهي مدني دادرس نييآ قانون 59 ماده. يدادرس در او ندهينمامقام  قائم و است
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 نيا در ندكن اعمال را اوي دادخواه حق لياصي جا به تواننديم كه استي كسان انيب
 خواهاني قانون ندهينمايا   وليوك م،يق ،يول توسط تدادخواس اگر«: دارديم مقرر مورد
 وستيپ به است، دهنده دادخواست سمت مثبت كهي سند رونوشت شود، ميتقد

 مواديكي از . است نگفتهمقام  قائم ازي سخن ماده نيا. »گردديم دادگاه ميتسل دادخواست
 در كه است  84 ماده 6 بند شده، اشارهمقام  قائم  بهآن در كهي مدني دادرس نييآ قانون
 فوت از پس كه ا بدين معن؛است حكم اثر انيب مقام درو امر مختوم  اعتبار مورد

يا لهمحكوم شوديم منتقل ندهست او عاممقام  قائم كه او وراث به حكم اثر هيعلمحكوم .
 نزاع مورد حق ،حكم صدور از پس هيعل محكوم يا لهمحكوم كهي وردم در است نيچنهم
 خاصمقام  قائم كه هيال منتقلٌ به حكم آثار ،صورت نيا در كه دسازن منتقل ريغ به را

 ماده و 326 ماده تبصره(ي خواه فرجام و دنظريتجد حق مورد در. شوديم منتقل است
 مورد حق ،حكم صدور از بعد كهي صورت در؛ زيرا است گونه نيهم به وضع زين )378
 يا دنظريتجد حق او) خاصمقام  قائم يا عاممقام  قائم (شود منتقلي گريد به نزاع

 حذف سهواً رامقام  قائم 336 ماده 1 تبصره در قانونگذار البته. كنديم دايپي خواه فرجام
 داردي دنظرخواهيتجد حقمقام  قائم ،يدادرسي عموم قواعد به توجه با اما است، كرده

 ،اشاره مورد موارد در نيبنابرا. است استنباط قابل قانونگذار حيتصر بدون امر نيا و
 رادعوا  ،شدهدعوا  اصحاب ازي يك نيجانش اقامه دعوا از پس كه استي كس مقام قائم
  . ستين ندهينما و دهديم ادامه لياصعنوان  به
  
  يندگينما. 2-5-3-2
 )59 ماده(ي مدني دادرس نييآ قانون جمله از ما نيقوان ازي اريبس دري ندگينماكه  اين با
 اعمال آثار به توجه با. است نشدهي فيتعري ندگينما ازي ول ،شده رفتهيپذ مواد ريسا و
 به كه استي حقوق رابطهي ندگينما: كرد فيتعر گونه نيا توان يم راي ندگينما نده،يانم

 و دهديم انجام لياص حساب به راي فعل يا تصرف يا حقوقي عمل ندهينما ،آن موجب
ي برا ندهينما زيني دادرس در. گردديبرم لياص به ميمستق طور به ندهينما عمل آثار
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 اعمال جهينت ،نيبنابرا. دكنيم دفاع ا ياقامه دعوا او زاي ندگينما به خواهان حق حفظ
 در هم و معامالت در همي ندگينما ،ياسالم حقوق در. گردديم لياص ريدامنگ ندهينما

 مالك طرف از بودن ندهينما يا لياص را اقامه دعوا طيشرا و شده رفتهيپذ اقامه دعوا
  .]221ص ،22 [ننددايم

 را خود سمت ديبا ندهينما شود،يم اقامه ندهينمابه وسيله دعوا  كهي موارد در البته
 وي قانوني ندگينما بهي ندگينما سبب به توجه با زين ندهينما. دكن اثبات دادگاه نزد
ي قهري ول مثل ،تاس قانون گاه زيني ندگينما منشأ. شوديم ميتقسي قراردادي ندگينما
 قانون را آنان اراتياخت حدود اما ؛نيام و ميق مثل ،است دادگاه انتخاب به گاه وي وص و

  .دسازيم مشخص
  

  تماع دعوااس عدم قرار صدور موارد وي دگيرس مانع. 3
 را ه دعوااقامي عموم طيشرا ازي يك خواهان كهي صورت در شد گفته كه گونههمان

 وجود دادگاه و طرح را آن خواندهيا   وردببي پ مذكور مانع بهي قاض اگر باشد، نداشته
 فراوان موارد نيچنهم. دكنيم صادر را تماع دعوااس عدم قرار ،دكن احراز را مانع

 احراز، درصورت ،بودهي دگيرس مانعها  آن طرح كه دارد وجود نيقوان دري گريد
ي دعوا طرح جواز عدم ،موارد نيا جمله از. دكنيم صادر تماع دعوااس عدم قرار دادگاه
). يمدني دادرس نييآ قانون 163 ماده( است تيمالكي دعوا طرح صورت در تصرف

 طرح تصور در ،يمدن قانون 306 و 267 ،266 ،226 مواد مثلي موارد در نيچنهم
 رياخ قسمت. دشويم صادر تماع دعوااس عدم قرار ،دادگاه طرف از آن احراز و مانع
 نيمعي مدت آن يفاياي برا كهي تعهد مورد دررا  خسارتي دعوا طرح شرط 226 ماده
 ديبا هادادگاه جيرا هيرو طبق مطالبه نيا كه است دانستهدعوا  طرح از قبل مطالبه ،نشده

 در ريتأخ خسارتي دعوا طرح صورت در ،نيبنابرا باشد، اظهارنامه ارسال قيطر از
 عدم در صورت و هكرد مطالبه را خسارت كند ثابت ديبا خواهان ،يتعهدات نيچن مورد
 ماده در مذكور وردم نيچنهم. دخواهد كر صادر تماع دعوااس عدم قرار دادگاه ،اثبات
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 ،ماده نيا موجب به. است تماع دعوااس عدم قرار صدور موارد ازي مدن قانون 267
 هپرداخت آنچه مطالبهي برا تواندينم د،زپرداب او اجازه بدون راي گريد نيد كهي كس
 نيچن اگر و گرددينم طلبكار مقامقائم او ،سخن گريد به .دكن اقامه دعوا ونيمد هيعل

 ،هپرداخت او اذن بدون را ونيمد نيد شود اثبات كهي در صورت ،دكن اقامهيي دعوا
 موضوعي تبرع ضمان مورد در است نيچنهم. دكن يم صادر استماع عدم قرار دادگاه
 حق شخص كه استي موارد از زين يمدن قانون 306 ماده. يمدن قانون 720 ماده

 كهي كس ،ماده نيا فرض در. ندارد را ريغ مال ادارهي برا شده انجام مخارج مطالبه
 در و ندارد را ادارهي هانهيهز مطالبه حق ،دهكر اداره راي گريد اموال ،اذن بدون

 موارد رسديم نظر به. دكنيم صادر تماع دعوااس عدم قرار دادگاهدعوا  طرح صورت
كند  پرداخت را ونيد نيا خود ليم به ونيمد اگر و دكري تلقي عيطب ونيد بتوان را فوق
 نيبي داور شرط يا قرارداد كهي موارد در نيز. ندارد هپرداخت را آنچه مطالبه حق
 قرارداد ،آن مورد در كهي اختالف هرگونه لح يا تعهد يفاياي برا اگر دارد، وجود نيطرف
 قرارداد وجود احراز در صورت دادگاه شود، رجوع دادگاه به دهيگرد منعقدي داور
 هبه، عقد استناد به كهي موارد در. دكر خواهد صادر تماع دعوااس عدم قرار ،يداور
ي الزام به نظر شود، اقامه دعوا است يافته ميتنظي عاد صورت به كه شركت و صلح
 از دادگاه امالك، و اسناد ثبت قانون 47 ماده موجب به قراردادها گونهنيا ثبت بودن
 و جستجو با. دكر خواهد صادر تماع دعوااس عدم قرار ،دهكري خوددار تماع دعوااس

در  و يستن طرح قابلدعوا  كه يافت انتويمي گريد اريبس موارد نيقوان در مداقه
  .دخواهد كر صادر تماع دعوااس عدم قرار دادگاه ،طرح صورت

  

  يدگيرس موانع و راداتيا زيتما. 3-1
 طرح درستدعوا  هرگاه شد، گفتهي دگيرس موانع و راداتيا فيتعر در كه گونههمان
 نباشد، طرح قابل مانع وجود سبب بهدعوا  هرگاه و راديا موارد از مورد باشد، نشده
 انيب 84 ماده صدر كه گونههمان راديا لذا .بود خواهدي دگيرس موانع موارد از مورد
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اقامه  طيشرا وجود عدم(ي دگيرس مانع طرح اما ؛باشد تيماه در دفاع با همراه ديبا دهكر
 نيچنهم. ستين طرح قابلدعوا  ،فرض نيا در رايز ندارد، تيماه در فاعد بهي ازين) دعوا
در  تنها وي محل تيصالح عدم راديا مثل ؛استي خصوص راداتيا جزء راداتيا ازي بعض

 طرف از هم ،يدگيرس مانع اما .است اثر بيترت قابل ،خوانده طرف از آن طرح صورت
 اول جلسه انيپا تا ديبا راديا عالوه، به. يقاض طرف از هم و است طرح قابل خوانده

ي دگيرس قابل تيماه از جدا و مستقل طور به صورت نيا ريغ در  وگردد مطرحي دگيرس
ي دگيرس قابل ريغدعوا  ،شوجود صورت دركه  اين به توجه باي دگيرس مانع اما ؛ستين

 و راديا طرح صورت در .است طرح قابلي دگيرس مراحل هيكل و جلسات هيكل در است،
 صيتشخ وي دگيرس مانع طرح در صورت ورد دعوا  قرار دادگاه ،آن ورود صيتشخ
  .دارد تفاوت هم با قرار دو نيا آثار وكند يم صادر تماع دعوااس عدم قرار ،آن ورود

  

  آثار نظر از تماع دعوااس عدم قرار ووا رد دع قرار تفاوت. 3-2
يي ابتداي دگيرس در تماع دعوااس عدم قرار صدور ،يمدني دادرس نييآ قانون در اكنونهم
 332 ماده »ب« بند دهكر ذكر را تماع دعوااس عدم قرار قانون كهيي جا تنها و نشدهي نيب شيپ

 موانع نييتب عدم ،قرار نيا صدوري نيبشيپ عدم سبب. استي نمدي دادرس نييآ قانون
 در گذارقانون ،يختگيدرآم نيهم جهت به. است بوده راداتيا با آن ختنيآم وي دگيرس

 در نيا. است دهكري نيبشيپ موارد همهي برا رارد دعوا  قرار صدور 89 ماده رياخ قسمت
 تماع دعوااس عدم قرار ديبا دادگاه باشد، داشته جودوي دگيرس مانع اگر كه استي حال

 يا دارد تفاوت هم با قرار دو نيا صدور آثار ايآ كه است نياي اصل پرسش اما. دكن صادر
 و ستين برخوردارامر مختوم  اعتبار از گاهچيهرد دعوا  قراركه  گفت ديبا پاسخ در ر؟يخ
 در اما. است طرح قابل بار گريد ،شده ردي قرار نيچن موجب به كهيي دعوا ،صورت هر در

 صادري دگيرس مانع وجود در صورت قرار نيا كه شد گفته تماع دعوااس عدم قرار مورد
 است برخوردارامر مختوم  اعتبار از شده صادر قرار باشد،ي دائم مانع اگر حال. گردديم

 در تماع دعوااس عدم قرار شد، گفته آنچه به توجه با. 84 ماده 6 بند در مذكور مورد مثل
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 ريسا در و است برخوردارامر مختوم  اعتبار از است،ي مئدادعوا  طرح مانع كهي موارد
 قرار و شده طرح آن از قبل اگر و ستين طرح قابل دعوا ،رددا وجود مانع كهي زمان تا موارد
امر  اعتبار از دارد وجود مانع كه مادام قرار نيا باشد، دهيگرد صادر تماع دعوااس عدم

 صادر خواهان تياهل عدم جهت به كه تماع دعوااس عدم قرار مثل 1؛است برخوردارمختوم 
 قابل او خود توسط افتهين باز را خود تياهل خواهان كه ماداميي دعوا نيچن .است دهيگرد
 عدم قرار اما ؛ستين برخوردارتوم امر مخ اعتبار از گاهچيهرد دعوا  قرار پس. ستين طرح

 در و است برخوردارامر مختوم  اعتبار از استي دائمدعوا  مانع كه مورد هر در استماع
  .است استناد قابلامر مختوم عنوان  به دارد وجود مانع كه مادام ،موارد ريسا

  

  جهينت. 4
 موانع ،ييقضا هيرو و گذارقانون است بهتر شد، مطرح مقاله نيا در كهي مطالب به توجه با

 ،يستن طرح قابلدعوا  ،مانع وجود سبب به كهي مورد در كرده، جدا راداتيا از راي دگيرس
 بهي ازين ،يدگيرس مانع وجود با گاه؛ زيرا دكنني نيبشيپ را تماع دعوااس عدم قرار صدور
 ريغ متوجهي قاض خود است ممكن و ستين مانع وجود طرحي حت و تيماه در خوانده دفاع
 نييآ قانون شوديم شنهاديپ لذا. بشودي دگيرس مانع وجود جهت بهدعوا  بودن استماع قابل

از  مانع وجود موارد در ها دادگاه زين آن از قبل و اصالح مورد نيا دري مدني دادرس
 همانند ما، كشور حقوق دري دفاع قهيطر نيا تا ندكن صادر تماع دعوااس عدم قرار ،يدگيسر

 مانع وجود موارد در و ودش مجزا راداتيا ازي دفاع روش يكعنوان  به ،كشورها ريسا
 و رددا تفاوترد دعوا  قرار با آثار نظر از كهصادر كند  استماع عدم قرار دادگاه ،سيدگير
و رد دعوا قرار  صدور موارد از بيترت نيبد تا است مختوم امر اعتباري دارا موارد اكثر در
 .شود كاستهي دادگستر در شده طرحي دعاو تعداد ازنيز 
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 .الممنوع اذا زال المانع عاد. 1
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  خذĤم و منابع. 5
 وي علم مجمع تهران، ،2ج ،يبازرگان وي مدني دادرس نييآ احمد، ،يدفتر نيمت  ]1[

  .1378 مجد،ي فرهنگ
  .1381 دراك، تهران، ،2ج ،يمدني دادرس نييآ عبداهللا، شمس،  ]2[
  . 1372 ر،يبك ريام تهران، ،2چ ،5ج ،يحقوق دانشنامه جعفر، محمدي، لنگرودي جعفر  ]3[

[4  ]  Isabbelle pétel, Teyssie, La defense au fonds oppose directement à la 

pretention adversaire et conduit, si elle aboutit, au rejet definitive de 

cette derniére, Reportire de procédeur  civil, defenses 1999,  pn7. 

  .1381 دراك، تهران، ،1ج ،يمدني سدادر نييآ عبداهللا، شمس،] 5[
[6] Jean Normand, les excroissance des fins de non recevior, RTD civ, 1981, 

Droit et pratique de la procedure civile, Dalloz, 2002 n193, 10. 

 دار روت،يب ،1ط، 9ج ،ليبالدال ماالحكا انيبي ف المسائل اضير ،يعل ديس ،ييطباطبا  ]7[
    .ق.هـ 1412 ،يالهاد

  .ق.هـ1415 ،يباقرقم،   ،القضاء رساله ،يمرتض ،ينصارا  ]8[
  . 1377 دادگستر، تهران، ،ييقضا هيرو نقد و وجيهت ناصر، ان،يكاتوز  ]9[
 انتشارات دفترتهران،  القضاء، كتاب: 4ج ،لهيرالوسيتحر ترجمه، ...روح ا ،ينيخم  ]10[
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  .1378دانشگاه تهران، 

القضاء و : تفضيل الشريعه في شرح تحرير الوسيلهمحمد فاضل، لنكراني، ] 20[
   .1385مركز فقهي ائمه اطهار، ، الشهادات
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